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OPDRAG 15B GEDIG 7: pryslied: KONTEKSTUELE VRAE: 

 

INSTRUKSIES: 

 Bestudeer die bespreking/ analisering van pryslied, asook die addisionele 

vrae oor hierdie gedig.. 

 Maak seker dat jy verstaan wat jy lees.  

 Beantwoord nou die volgende vrae oor pryslied in jou skrif (exercise book). 

(Please don’t submit this poem!) 

 

1. Waarna verwys “sandkliphart” in reël 1?       (1) 

 

2. Gee die figuurlike betekenis van “kop en skraal skouers staan hy bo almal uit” 

 in reël 4.           (1) 

 

3. Verduidelik die progressie in reël 5: “houtskool en as is sy hare”.   (1) 

 

4. Gee DRIE bewyse waarom hierdie gedig ŉ voorbeeld van ŉ tradisionele 

 pryslied is.           (3) 

 

5. Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf slegs die 

 vraagnommer en die antwoord neer. 

 Die woord “vlesige” in reël 8 wys daarop dat Nelson Mandela (vet / menslik) 

 was.            (1)  

 

6. Hoe probeer die digter reël 15: “ŉ klein swart ster priem op sy bo-lip” 

 beklemtoon?          (1) 

 

7. Haal DRIE agtereenvolgende woorde aan wat bewys dat die ménse hier die 

 eintlike pryssangers is.         (1) 

8. Hoe verskil die betekenis van “pimpernel” in reël 19 van “vandag/staan hy” in 

 reëls 2 en 3?          (2) 

  

9. Watter TWEE agtereenvolgende woorde dui aan dat Nelson Mandela 

 wêreldbekend was?         (1) 

 

10. Bewys dat Nelson Mandela as ŉ heelmaker van Suid-Afrika beskou kan word. 

            (1) 

11. Waarom lag of huil Nelson Mandela volgens strofe 4 nie?   (1) 

 

12. Haal ŉ reël aan wat daarop dui dat Suid-Afrikaners mekaar nodig het om 

 beter mense te wees.         (1) 
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13. “Verskeurde land” (reël 27) 

 Waarom was Suid-Afrika verskeur? Verwys na die politieke konteks van 

 Suid-Afrika.           (1) 

 

14. Waarom word daar na “vrede” as die “ma van groot nasies” in reël 31 verwys? 

            (1) 

15. Waarom is hierdie gedig ŉ voorbeeld van ŉ vrye vers?    (1) 

 

 

 

 

 


