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Graad 8 Week 7: 13 tot 17 Julie 2020 

OPDRAG 30 B: KONTEKSTUELEVRAE OOR DIE TONEELSTUK 

(drama): DIE BOEKWURM deur (by) Roeleen Cuyler 

 

INSTRUKSIES: 

LEES DIE TONEELTJIE, DIE BOEKWURM, DEUR ROELEEN CUYLER 

(OPDRAG 30 A) EN BEANTWOORD DAN DIE VRAE IN JOU SKRIF.  
 

1.  Wat is ’n boekwurm?        (1) 

1.1. Watter karakter is ‘n “boekwurm” in hierdie toneeltjie?    (1) 

1.2 Dink jy sy het daarvan gehou dat die kinders haar ‘n “boekwurm” noem? 

(Ja/nee) Gee ‘n REDE vir jou antwoord.      (1) 

 

2. Modiehi dink dat Tshidi ‘n baie vervelige meisie is. Hoekom dink sy só? (1) 

 

3. Sello en Tshidi reageer verskillend op Dimakatso se uitnodiging (invitation) na 

haar partytjie. Uit elkeen se reaksie leer ons iets van hulle karakters.  

 

Voltooi nou die tabel: 

Dimakatso nooi haar maats uit na 

haar partytjie 

Hoe reageer hulle? 

3.1. Wat doen en sê Sello? 3.2. Wat vertel dit vir ons van hom?  

  

3.3. Wat sê of doen Tshidi?  3.4. Wat vertel dit vir ons van haar? 

            (4) 

4. Wat gaan die kinders by Dimakatso se verjaarsdagpartytjie doen?  (1) 

 

5. Kies die KORREKTE antwoord: 

“…hy lyk soos ’n volstruis wat nie weet hoe om ’n eier uit te broei nie.” (bl. 

102) 

Hierdie aanhaling is ‘n voorbeeld van - 

A. personifikasie 

B. ‘n vergelyking 

C. ‘n metafoor 

D.  alliterasie         (1) 

 

6. Wat is ’n grapjas?         (1) 

 

7. Wie is die grapjas in hierdie toneeltjie?      (1) 

 

8. Watter seun het vir Tshidi beskerm (protect) toe die ander kinders haar geterg 

het?           (1) 
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9. Hoe lyk hierdie seun volgens die toneelaanwysings?    (1) 

 

10. Wat dink die meisies van hierdie seun?      (1) 

 

11. Waarom kon die kinders nie verder partytjie gehou nie?   (1) 

 

12. Serame en Sello wou gaan skuiling soek onder ’n groot wilgerboom (willow 

tree). Hoekom was dit volgens Tshidi gevaarlik om onder ’n boom te staan as 

dit reën?          (1) 

 

13. Watter geluid (sound) kan op die verhoog (stage) gehoor word?  (1) 

 

14. Waarom is die kinders later bly (grateful) dat hulle nie onder die boom gaan 

staan het nie?         (1) 

 

15. Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Gee ’n rede hoekom jy só sê. 

Tshidi was ’n heldin omdat sy die ander kinders lewens gered het.  (1) 

 

16. Kies die KORREKTE antwoord: 

Tshidi het haar kennis van die weerlig (knowledge of lightning) hier gekry.  

A.  Toe sy klein was, het haar ouma vir haar vertel dat weerlig gevaarlik is. 

B. Sy het dit in ‘n televisieprogram gesien. 

C. Sy het dit in ‘n boek gelees. 

D. Sy het dit oor die radio gehoor.      (1) 

 

17. Volgens die toneelaanwysings is Dimakatso Tshidi se vrolike vriendin. Skryf 

net die frase (phrase) op bladsy 104 neer wat vir ons sê dat sy daarvan hou 

om “lekker te lag”.          (1) 

 

18. Waar is die kinders? 

Vul die ontbrekende woorde in: 

In toneel een (act 1) is die kinders…en dis pouse. In toneel twee (act 2) is die 

kinders…en hulle hou partytjie.       (2)  

 

19.. Kies die KORREKTE antwoord: 

Na Dimakatso se verjaarsdagpartytjie voel Tshidi – 

A. nog meer eensaam en skaam. 

B. soos ’n vervelige boekwurm. 

C. dat haar maats meer van haar hou. 

D. hartseer omdat die weerlig hulle amper (almost) raakgeslaan het.     (1) 

 

 

TOTAAL: 25  


