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OPDRAG 15C: VISUELE TEKSTE: MEMORANDUM 

 

INSTRUKSIES 

 Merk Teks A en B. 

 Doen die korreksies in jou skrif. 

 

TEKS A: ADVERTENSIE 

1. ’n smeermiddel (wat hoofpyn verlig)      (1) 

2.  Die letters is opvallend groter as die res van die teks OF  

Die alleenplasing van die woorde (die tipografie)    (1) 

3.  “verligting” / “verminder”        (2) 

4.  Die besonderhede oor watter kliniese toets dit was, asook hoeveel 

deelnemers getoets is, word verswyg of weggelaat. OF 

Die kopieskrywer is doelbewus vaag oor die “kliniese toets”.  (1) 

5. Frankryk (moet in Afrikaans wees; NIE France NIE X)   (1) 

6.  Jy kan vir hulle ‘n brief skryf OF  

Die posadres 

Jy kan hulle bel OF  

Die telefoonnommer of selnommer 

Jy kan ’n e-pos stuur OF  

Hul webadres (Enige TWEE)       (2) 

7.  Dis ’n manier waarop gesondheidswinkels gemanipuleer of 

oorreed word om die produk aan te hou. OF 

Dit skep die indruk dat net belangrike of goeie gesondheidswinkels 

hierdie (wonderlike) produk aanhou.      (1) 

8.  E Dit bewys dat selfs mooi swart vroue ook soms hoofpyn kry. 

           (1) 
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TEKS B: STROKIESPRENT  

1. Die voëltjie sing / fluit. 

 Die musieknoot dui aan dat die voëltjie sing/ fluit. (X raas is nie 

 korrek nie X)         (2)  

 

2.  C. Traag om skool toe te gaan       (1)  

 

3.  Julle het           (1)  

 

4.  Liggaam           (1)  

 

5.  Hulle ry luukse / duur motors / hulle ry BMW’s en Mercedes Benz.

            (1)  

 

6. Hulle sit aan die ontbyttafel/ daar is ‘n stoof in die agtergrond.    (1)  

 

7. Dalk is hulle skaam oor hul klein motor /  

 Hulle wil nie dat die ander kinders moet sien in watter soort kar 

 hulle ry nie /  

 Dalk wil hulle nie saam met hul ma gesien wees nie.   (1)  

 

8. Hulle gluur mekaar aan. /  

 Hulle wys hul vingers vir mekaar. / 

 Die seun se mond is wyd oop wat wys hy dalk skree.  (1)  

 

9.  B Tevrede          (1) 
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