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OPDRAG 15 B: VISUELE TEKS 

INSTRUKSIES 

 Lees weer jou aantekening oor hoe jy ‘n advertensie in Vraestel 1 moet 

benader (OPDRAG 13 A). 

 Bestudeer Teks A: Advertensie baie goed. 

 Beantwoord hierdie vrae dan in jou skrif. (Don’t submit this assignment!!) 

 

TEKS A: ADVERTENSIE 

 

                           
 

Migraine- en Hoofpyn - verligting sonder pille 

Verminder die intensiteit van hoofpyn en migraine binne 15 minute met Migrastick 

Wend Migrastick aan slape, voorkop en die agterkant van die nek 

•Deelnemers aan 'n kliniese toets het gevind dat – 

  Migrastick tot "90% effektief was" in die verligting van hoofpyn en migraine. 

Arkopharma 

PHARMACEUTICAL LABORATORIES, FRANCE 

0861 112 758 • www.naturelife.co.za 

Beskikbaar by vooraanstaande gesondheidswinkels en apteke insluitend Dis-Chem en Medi-

Rite 

[UIt: Beeld, 28 April 2009] 

BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE IN JOU SKRIF:  

1. Watter produk word in hierdie advertensie geadverteer?    (1) 

 

2. Watter tegniek gebruik die kopieskrywer om die leser se aandag op die 

kop (the heading) van die advertensie te vestig?     (1) 

 

3. Haal TWEE WOORDE aan as bewyse dat Migrastick nie ’n mens se hoofpyn 

heeltemal laat verdwyn nie. Skryf die woorde onder mekaar neer.   (2) 

 

http://www.naturelife.co.za/
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4. Skryf ‘n BEWYS neer dat die leser in die laaste sin (by die aandagkolletjie) 

gemanipuleer word om te glo dat Migrastick werklik 90% effektief is. (1) 

 

5. In watter land word die adverteerder se produk vervaardig?  Skryf die naam 

van hierdie land in Afrikaans.       (1) 

 

6. Noem TWEE MANIERE waarop die vervaardigers gekontak kan word.  (2) 

 

7. Waarom dink jy word ’n adjektief soos “vooraanstaande” gebruik om 

gesondheidswinkels, waar Migrastick gekoop kan word, te beskryf? Skryf jou 

antwoord in ’n VOLSIN.         (1) 

 

8. Kies die antwoord wat NIE pas NIE: 

Die redes waarom die foto in die advertensie gepas is, is: 

A.  Die gebruik van ‘n jong vrou probeer bewys dat nie net bejaardes 

hoofpyn kry nie. 

B. Die vrou se ernstige gesig suggereer pyn om die leser se simpatie 

uit te lok. 

C. Die plasing van die vrou se hand dui die plek aan waar sy pyn ervaar. 

D. Haar oë is toe as bewys van haar intense pyn. 

E. Dit bewys dat selfs mooi swart vroue ook soms hoofpyn kry.   (1) 

 

[10] 
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TEKS B: STROKIESPRENT 

 

 Lees en bestudeer jou aantekening oor hoe jy ‘n STROKIESPRENT in 

Vraestel 1: Afdeling C: Vraag 4 moet benader (OPDRAG 15 A). 

 Bestudeer TEKS B: STROKIESPRENT baie goed. 

 Beantwoord hierdie vrae dan in jou skrif. (Don’t submit this assignment!!) 

 

 
 

1. Wat doen die voëltjie wat op die takkie sit (raampie 2)? Hoe weet jy dit?  (2) 

 

2. Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf net die vraag-

nommer en die antwoord (A-D) neer, byvoorbeeld 2 – A: 

 Die twee kinders se LYFTAAL in raampie 2 dui aan dat hulle: 

 A. Opgewonde is om skool toe te gaan 

 B.  Bang is om skool toe te gaan 

 C.  Traag is om skool toe te gaan 

 D.  Haastig is om skool toe te gaan       (1) 

 

3.  Skryf die woord julle’t voluit (raampie 4).      (1) 

 

4.  Gee ‘n SINONIEM vir ‘lyf” in raampie 3.       (1) 

1 2 3 4 

5 6 

7 
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5. Watter VISUELE AANDUIDING is daar in raampie 6 dat van die ouers dalk 

ryk is?           (1) 

 

6. Waaruit kan ons aflei dat die twee kinders in raampie 3 moontlik in die 

kombuis sit?           (1) 

 

7.  Hoekom dink jy wil die twee kinders nie voor die skool afgelaai word nie?  (1) 

 

8.  Gee EEN visuele aanduiding dat die twee kinders baklei (raampie 5).  (1) 

 

9. Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf net die vraag-

 nommer en die letter (A- D) neer.  

 Die glimlag op die ma se gesig in die laaste raampie (raampie 7) wys hoe…sy 

 is. 

 A. Verbaas  

 B.  Tevrede  

 C.  Ontsteld  

 D.  Hartseer          (1)  
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