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TAAK 11: Begrip, Taal en Letterkunde

1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
AFDELING A:

LEESBEGRIP (VRAAG 1 EN 2)

(20)

AFDELING B:

TAAL (VRAAG 3, 4 EN 5)

(30)

AFDELING C:

LETTERKUNDE (VRAAG 6 EN 7)

(30)

2.

Beantwoord AL die vrae uit al DRIE afdelings.

3.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

4.

Trek ’n streep na elke afdeling.

5.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

6.

Skryf slegs in ’n blou pen.

7.

Skryf netjies en leesbaar.

8.

Afrikaans is lekker, geniet die vraestel!

1

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1
Lees Hoera vir Hoezit! en beantwoord die volgende vrae.

2

VRAE:
1.1

Hoe gereeld verskyn die ATKV se kindertydskrif?

[Vlak 1] (1)

1.2

Stem jy saam met die siening van die skrywer naamlik dat hierdie kindertydskrif
‘superkoel’ is?
[Vlak 4] (1)

1.3

Wanneer het die eerste uitgawe van Hoezit! verskyn?

[Vlak 1] (1)

1.4

Hoe oud sal die Hoezit!-tydskrif in Maart 2017 wees?

[Vlak 3] (1)

1.5

Beskryf in jou eie woorde wat ‘n ‘voortiener’ is.

[Vlak 3] (1)

1.6

Watter EEN van die vyf verskillende afdelings onder ‘Het jy geweet?’ fokus op
die emosionele welstand van die kinders?

[Vlak 1] (1)

1.7
1.7.1
1.7.2

Kyk weer na die vyf verskillende afdelings onder ‘Het jy geweet?’.
Watter afdeling sal jy eerste lees?
Waarom sal jy hierdie afdeling eerste lees?

[Vlak 5] (1)
[Vlak 5] (1)

1.8

Lees die volgende stelling en kies die korrekte opsie.
Skryf slegs die vraagnommer (1.8) en korrekte opsie (A, B of C) neer.
Die kopie van Hoezit! is:
A.
B.
C.

1.9

kort en snaaks en kan deur grootmense verstaan word.
bondig en pittig en kan maklik verstaan word.
Kort en ernstig en kan deur kinders verstaan word.

[Vlak 1] (1)

Vul die ontbrekende woorde in:
Hoezit! se redaksionele span bestaan uit ________(getal) lede en ‘n span
vermaakghoeroes.

[Vlak 3] (1)

1.10

Wat beteken dit as iemand ‘n ‘vermaakghoeroe’ is?

[Vlak 3] (1)

1.11

Is die volgende uitspraak ‘n FEIT of ‘n MENING? Motiveer jou antwoord.
Ons glo jonkwees is ‘n leefstyl.

1.12

[Vlak 4] (1)

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Motiveer jou antwoord.
Hoezit! vertel vir kinders wat om te doen, dink en sê.

[Vlak 3] (1)
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VRAAG 2
Lees en kyk na die strokiesprent en beantwoord die volgende vrae.

VRAE:

2.1

Hoekom moet jy vir ma of pa vra om jou te help om in te teken op Hoezit!?

[Vlak 1] (1)

2.2

Waar moet jy registreer om een uitgawe van Hoezit! te kan koop?

[Vlak 1] (1)

2.3
2.3.1

Nadat jy betaal het, kan jy jou e-tydskrif aflaai.
Waarvoor staan die “e” in e-tydskrif? Gee slegs EEN WOORD.

[Vlak 3] (1)

2.4

Noem die drie toestelle waarop die digitale weergawe van Hoezit!
afgelaai kan word.

[Vlak 2] (3)

2.5

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Motiveer jou antwoord met ‘n frase uit die
leesstuk.
Dit is goedkoper om vir ‘n jaar in te teken op die tydskrif.

[Vlak 3] (1)

[7]
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4

AFDELING B: TAAL
VRAAG 3
Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande gedeeltes gebaseer.

VRAE:
3.1

Skryf die verkleinwoorde neer van die volgende woorde uit die teks:

3.1.1
3.1.2

kwartaal
resepte

3.2

Dui aan of die volgende woorde afleidings, samestellings of samestellende afleidings is:

3.2.1
3.2.2

pretwerf
interessante

(1)
(1)

(1)
(1)

By Hoezit! gooi ons al die reëls op hul kop en begin splinternuut aan die einde van
die jaar met ‘n vars voorkoms en hope nuwe interessante taakhulp, speletjies, resepte
en selfs ‘n afdeling net vir ouers!

3.3

3.4

Herskryf die volgende sin, maar begin soos aangedui:
By Hoezit! gooi ons al die reëls op hul kop.
Begin jou sin met: Ons...
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies.
Aan die einde van die jaar beplan hulle ‘n (splinternuut) voorkoms vir Hoezit!.

3.5

Verbeter die sinsvolgorde van die volgende sinne:

3.5.1

Ons gooi al die reëls op hul kop (omdat) ons begin splinternuut aan die einde van
die jaar.
Daar is hope nuwe interessante taakhulp en speletjies; (daarom) Hoezit! het ‘n
vars nuwe voorkoms.

3.5.2

(2)

(1)

(1)
(1)
5

3.6

Gee die vergrotende trap van:

3.6.1
3.6.2

‘vars’
‘interessante’

(1)
(1)

3.7

Gee die intensiewe vorm van ‘vars’.

(1)

3.8

Gee die basisvorm van ‘speletjies’.

(1)
[13]

VRAAG 4
Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande gedeelte gebaseer.
1

2

3
4

Die Mei-uitgawe van Hoezit! wat deur die ATKV uitgegee word is nou op die rak.
Dié maandelikse voortiener-tydskrif vir ouens en meisies is volgepak met moet-weet inligting,
vermaaknuus en tonne kompetisies!
Iron Man pronk op die voorblad – spesiaal vir die vrystelling van The Avengers: die
koelste superheldfliek tot nog toe! Daar’s ‘n spesiale vraelys wat lesers sal help om uit te vind
watter superheld hulle alter-ego is – is jy Thor, of dalk die Hulk?
In Hoezit! gesels hulle ook met Laura Marano van die splinternuwe Disney Channel-reeks,
Austin & Ally, en loer bietjie na die musiek van plaaslike groep Fire through the window.
Ontdek die vreemde wêreld van deurskynende diere, vind uit of jy ‘n intro- of ekstrovert
is en maak hope geld met hul entrepreneur-blitsgids! Vind ook alles wat jy moet weet uit oor
die watersiklus, en hoekom waterbesparing so lewensbelangrik is.

VRAE:
4.1

Verduidelik waarom dié in ‘Dié maandelikse tydskrif’ met ‘n akuutaksent
geskryf word.

4.2

Die volgende sin ‘n voorbeeld van ‘n enkelvoudige sin.
Iron Man pronk op die voorblad.

4.2.1
4.2.2

Wat is die ONDERWERP van die sin?
Wat is die GESEGDE van die sin?

4.3

Dui die klankbou van die volgende woorde aan deur die volgende tekens te gebruik:
K = konsonante
V = vokale
D = diftonge

4.3.1
4.3.2

superheld
plaaslike

4.4

Verander die volgende sin na ‘n vraagsin.
The Avengers is hierdie jaar die koelste fliek.
Begin jou sin met: Wanneer

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(2)
[7]
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VRAAG 5
Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande gedeelte gebaseer.

VRAE:
5.1
Herskryf die volgende sin in die indirekte rede.
Die seun sê: “Meneer, dit was nie ek wat die ruit gebreek het nie.”
Begin jou sin met: Die seun sê vir meneer ...
5.2

(2)

Skryf die volgende sin in die ontkennende vorm.
Jy wil net alewig alles ontken.

(2)

5.3
5.3.1
5.3.2

Benoem die woordsoorte van die volgende woorde volledig:
Meneer
jy

(1)
(1)

5.4

Vul die ontbrekende voorsetsels in:
Die seun het die klip 5.4.1_____ die ruit gegooi. Die ruit het 5.4.2____ stukkies
gebreek. Die meneer wys sy vinger 5.4.3____ die seun. Die seun kyk 5.4.4_____
die meneer.

(4)
[10]
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AFDELING C: LETTERKUNDE
VRAAG 6
BEANTWOORD DIE VRAE OOR ALBEI GEDIGTE.
Lees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

VRAE:
6.1

Na wie verwys die ‘hy’ en ‘agies’ in r.1?

6.2

Die mense lag vir die apie se streke.

6.2.1

Wat doen die apie as die mense so vir hom lag?

[Vlak 1] (1)

6.2.2

Skryf ‘n woord uit die gedig neer wat dieselfde beteken as lag.

[Vlak 1] (1)

6.3

‘n Wending/verandering kom in die gedig voor.

6.3.1

In watter versreël kom hierdie wending/verandering voor?

[Vlak 3] (1)

6.3.2

Haal die woord aan wat die begin van hierdie wending/verandering aandui.

[Vlak 1] (1)

6.4

In die gedig kom verskeie kontraste voor.
Watter kontras kom in versreël 8 tot 10 voor?

[Vlak 3] (2)

[Vlak 3] (2)

EN
8

Lees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat volg.
Dinosouruspartytjie

1
2
3
4

In die land van Lank-Gelede,
in ’n tyd lank voor onthou,
het die dinosourusse baie graag
partytjie gehou.

5
6
7
8

Almal is genooi,
dino’s groot en klein,
om te kuier en te dans
tot hulle voete pyn.

9
10
11
12

Hier kom Pterodaktiel
en sy vrou aangeflap.
”Kry gerus vir julle
van die lekker broodboomsap.”

13
14
15
16

En hierdie dinosourus –
wie’s die vriendelike reus?
”Sy naam is Tops Triceratops
met drie horings op sy neus.”

17
18
19
20

Die Stegosourus-sangers
skud die plate op hul rug.
In die verte skiet ’n vuurvulkaan
vonke in die lug.

21
22
23
24

”Welkom, mevrou Brontosourus,
maak jou sommer tuis.
Meneer T Rex, los vanaand
jou humeur maar by die huis!”

25
26
27
28

Almal dans die dino-wals
almal dans die riel.
Van die jongste dinosourus
tot die oudste ou fossiel.

29
30
31
32

In die land van Lank-Gelede,
in ’n tyd lank voor onthou,
het die dinosourusse heelnag
partytjie gehou!

9

VRAE:
6.5

Vul die ontbrekende woord in:
Die diere word (gepersonifieer / vermenslik) om hulle voor te stel as mense
wat partytjie hou.

[Vlak 3] (1)

6.6

Wat word ‘n strofe met vier versreëls genoem?

[Vlak 1] (1)

6.7

Waarna verwys T-Rex in versreël 23?

[Vlak 1] (1)

6.8

Haal ‘n voorbeeld van alliterasie aan uit strofe 7.

[Vlak 1] (1)

6.9

Verduidelik waarom “tot die oudste ou fossiel” (versreël 28) ironies is.

[Vlak 4] (2)

6.10

Het jy van hierdie gedig gehou? Motiveer jou antwoord.

[Vlak 5] (1)
[15]

EN
VRAAG 7
BEANTWOORD DIE VRAE OOR EK HET JOU GEMAAK.
Lees die uittreksels hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg.

7.1

Wie is die “ek” en wie is die “jou” waarna die titel verwys?

[Vlak 3] (2)

7.2

Waar speel hierdie verhaal hoofsaaklik af?

[Vlak 1] (1)

7.3

Waarom verwys die verteller slegs na die hoofkarakter as “ingenieur Jacobs”?

[Vlak 3] (1)

7.4

Haal EEN woord aan uit paragraaf 3 wat dieselfde beteken as iemand wat nie ‘n
woord sê nie.
[Vlak 1] (1)

7.5.1

Haal ‘n frase in paragraaf 4 aan waar die leser kan agterkom hoe lief
ingenieur Jacobs sy vrou gehad het.
Hierdie beeld is ‘n (vergelyking / personifikasie / metafoor).

7.5.2

[Vlak 1] (1)
[Vlak 1] (1)
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1
2

3

7.6

Progressie beteken ontwikkeling. Ons kry somtyds dat daar ‘n ander soort
“ontwikkeling” is – agteruitgang. Verduidelik in jou eie woorde hierdie agteruitgang
in terme van ingenieur Jacobs.
[Vlak 3] (2)

7.7
7.7.1
7.7.2

Lees paragraaf 3. Kontras speel ‘n belangrike rol in die verhaal.
Skryf die frases wat ‘n kontras vorm langs mekaar neer.
Verduidelik in jou eie woorde waarom hierdie gedeeltes ‘n kontras vorm
langs mekaar.

[Vlak 2] (2)
[Vlak 3] (2)

7.8

Wat, volgens jou, het die meeste bygedra tot ingenieur Jacobs se agteruitgang ná sy
vrou se dood?
[Vlak 4] (1)

7.9

Hoe sou jy die verhaal laat eindig het? Verduidelik kortliks.

[Vlak 5] (1)
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