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OPDRAG 4:  

 Doen die tweede opsomming (TEKS C: MAAK NUWE VRIENDE!) 

 Merk die opsomming. 

Die volgende is baie belangrik by die opsomming: 

 Lees die hele opsomming om ŉ geheelindruk (overall impression) 

van die opsomming te kry. 

 Beplanning is nie nodig nie. 

• NB: Indien daar twee feite in een sin gegee word, word slegs 
die eerste feit nagesien.  Die tweede feit word geïgnoreer. 

• Jy hoef nie ŉ TITEL vir die opsomming te gee nie. 
• Indien jy afkortings in die opsomming gebruik, word elke afkorting 

getel volgens die getal woorde wat dit voorstel, byvoorbeeld, d.w.s. = 
3 woorde. 

• Indien jy die opsomming in paragraafvorm skryf, word die eerste 7 
sinne (eerste 70 woorde) van hierdie paragraaf nagesien. 
 
PUNTE WORD SOOS VOLG TOEGEKEN 

 Feite:   7   

 Taal:   3   

 TOTAAL: 10  

  
TOEKENNING VAN TAALPUNTE VIR GETAL FEITE KORREK 

1 − 3 feite korrek:           1 taalpunt 
4 − 5 feite korrek:           2 taalpunte 
6 − 7 feite korrek:           3 taalpunte 
 
TAALPUNTE EN AANHALINGS 

• 6 – 7 aanhalings        leerling kry 0 vir taal 
• 1 – 5 aanhalings        leerling kry slegs 1 punt vir taal 
•  

LENGTE 
• Die nasiener sal die aantal woorde tel.   
• Geen punte word afgetrek as daar te min/te veel woorde is nie 

of as die getal woorde verkeerd aangedui is nie.   
• Indien  jy meer as 70 woorde skryf, lees die nasiener slegs tot 

aan die einde van die sin waarin die maksimum (70 woorde) 
voorkom.   

• Die res van die opsomming word dan geïgnoreer. 
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INSTRUKSIES 

1.  Som die sewe wenke in SEWE sinne op. 

2.  Skryf die feite PUNTSGEWYS neer. 

3.  Nommer die sinne van 1 tot 7. 

4.  Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 

5.  Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 

TEKS C: MAAK NUWE VRIENDE! 

Dit is nooit maklik om nuwe vriende te maak nie. Hier is ŉ paar praktiese wenke wat 

jou kan help. (Daar is geen wenk in hierdie paragraaf nie.) 

Jy moet 1.uitgaan om nuwe vriende te ontmoet, want as jy net voor die televisie 

sit, sal jy nie vriende ontmoet nie. 2.Sluit by klubs op jou tuisdorp aan waar daar 

ander mense is wat jou belangstellings deel. 

3. Reis laat nuwe wêrelde vir jou oopgaan. Deur vreemde plekke te besoek, sal jy 

ook nuwe vriende ontmoet. 4. Beweeg ŉ bietjie uit jou gemaksone en doen nuwe 

dinge, soos om kursusse by te woon. Daar kan jy met nuwe vriende in aanraking 

kom. 

5. Registreer op een van die sosiale netwerke op die Internet en ontmoet sό 

nuwe vriende. Wees net baie versigtig om nie by die verkeerde mense betrokke te 

raak nie. 

As jy vreemde mense raakloop, 6. begin jou gesprek met ŉ kompliment oor iets 

positiefs wat jy in ŉ ander persoon raaksien. Alle mense hou daarvan om 

gekomplimenteer te word. 

ŉ Mens wil so graag ontvang, maar dit is eers wanneer jy gee dat jy die grootste 

vriende sal maak. En wat moet jy 7.gee? Jou tyd, jou energie of jou aandag. Dit 

hoef nie materiële dinge soos duur geskenke te wees nie. 

As jy positief is, trek jy mense na jou toe aan. Niemand hou van negatiewe mense 

nie. Met ŉ 8.positiewe houding sal jy nooit ŉ tekort aan vriende hê nie. 

Jou vermoë om van vreemde mense vriende te maak, laat jou as mens groei en gee 

vir jou nuwe geleenthede om jou vriendekring uit te brei. (Daar is geen wenk in hierdie 

paragraaf nie.) 

                                                                     Verwerk uit: www.jouwêreld.co.za] 

MERK NOU JOU OPSOMMING. 
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MEMORANDUM: 

1.  Gaan uit (om nuwe vriende te ontmoet). 

2.  Sluit by klubs aan (om mense met dieselfde belangstellings te 

 ontmoet). 

3.  Reis (om vriende te ontmoet)./ 

Besoek vreemde plekke (om vriende te ontmoet). 

4.  Beweeg uit jou gemaksone./Doen nuwe dinge. 

5. Registreer op sosiale netwerke./Jy kan nuwe vriende deur sosiale 

netwerke op die Internet ontmoet. 

6.  Begin jou gesprek met ŉ vreemde mens met ŉ kompliment. 

7.  Gee van jouself./ 

Gee jou tyd, energie of aandag. 

8.  Positiwiteit trek mense aan./ 

ŉ Positiewe houding help jou om vriende te maak.  


