
Afrikaans
Hersiening en vaslegging – Vraestel 1



3.1 Gee die oortreffende trap van die onderstreepte woord in reël 1.                                                                                   
(1)                                                                                  

(die) smaaklikste

3.2 Die advertensie gebruik die woord “smaakliker” in reël 1.
Gebruik die woord “smaakvol” in ‘n verduidelikende sin.       (1)

Die vrou se huis is smaakvol ingerig/versier.
Die matriekmeisies trek naweke smaakvol aan.
(smaakvol – wat van goeie smaak getuig)

3.3 Verdeel die onderstreepte woord in reël 2 in lettergrepe.      (1)

Sen-sa-sio-ne-le/ sen/sa/si/o/ne/le

3.4 Gee die betekenisfunksie van die agtervoegsel van die woord in reël
4. (1)

Sonder/geen/nie

NOVEMBER 2017 watse datum is 
dit?



3.5 Watter TWEE boodskappe wil die adverteerder met die woord in reël 4 
oordra?                                                  (2)                                                              

Dit is maklik/moeiteloos om met Checkers-produkte gesond te leef. 
Met Checkers se produkte spaar jy moeite.

3.6 Gee die korrekte afkorting van die onderstreepte woord in reël 9?                                                                                 
(1)                                                                                        

g

3.7 Watter aanname kan Checkers se klante na aanleiding van reëls 10-12 
maak?                                                               (1)

Alles wat jy by Checkers koop, is asof dit nou gepluk is/vars is/varsheid
is gewaarborg.

3.8 Waarom gee die adverteerder voorkeur aan regmerkies in reël 13-17?                                                                           
(1)

Suggereer dat dit korrek/reg/goed is om by Checkers te koop.

3.9 Dink jy die stervorm (A) in die hoek regs onder in die advertensie
ondersteun die slagspreuk in reël 18? Gee ‘n rede vir jou antwoord.                                                           
(1)

Ja, ‘n ster word gebruik om kwaliteit aan te dui wat by die slagspreuk
aansluit. 
Nee, dit word gebruik om die prys van die waatlemoen uit te lig.



4.1 Benoem die onderstreepte werkwoord in RAAMPIE 1 
volledig.                                 (1)

Hulpwerkwoord van modaliteit/wyse

4.2 Skryf die meervoud van die onderstreepte woord in 
RAAMPIE 4 neer.                            (1)

taxi’s

4.3 Wat is die geïmpliseerde betekenis van die passasier se 
woorde in die onderstreepste sinsdeel in RAAMPIE 6?                               
(1)

Ander motors wys tekens vir haar/ is kwaad vir haar.

4.4 Gebruik ‘n toepaslike skryfteken om die vetgedrukte woord
in RAAMPIE 7 op ‘n ander manier as vetdruk te beklemtoon.                 
(1)

róói

4.5 Ondersteun die visuele voorstelling in RAAMPIE 7 die onderstreepte sin in die raampie? Motiveer
jou antwoord.                  (1)

Ja, sy buitengewoon groot/oopgesperde oë/gerekte oë/ uithangende tong dui op sy skok/ 
ontsteltenis/verskrikking vir Mama Taxi se gebrek aan verantwoordelikheid.
Die strepies bokant sy kop/gekreukelde koerant dui op sy skok/ontsteltenis/ vir Mama Taxi se 
gebrek aan verantwoordelikheid/roekelose bestuur.



4.6 Verbind die verkeersman se onderstreepte sin in 
RAAMPIE 10 om ‘n veelvoudige sin te vorm.            (1)

Jou regterflikkerlig is aan, maar jy draai links./Jou
regterflikkerlig is aan en jy draai links./Jy draai links, 
maar jou regterflikkerlig is aan.

4.7 Gebruik die onderstreepte woord in RAAMPIE 12 as ‘n 
afgeleide werkwoord in ‘n verduidelikende sin.       (1)

Ek verlekker my nie in haar smart/leed nie.
Ek verlekker my in ‘n mooi vooruitsig.

4.8 Haal die sinsdeel aan waarmee Mama Taxi die 
verkeersman probeer manipuleer en dui die aard
van die manipulasie aan.                                             (2)

“…(as jy my nou dadelik laat ry,) koop ek vir jou ook
iets om te kou.
Mamma Taxi wil die verkeersman omkoop om haar
nie te beboet nie.

4.9 Wat is die konnotatiewe betekenis van die 
verkeersman se woorde in RAAMPIE 14?                  (1)

Sy kry ‘n boete/word beboet.
Sy moet die boete oordink/oor die boete peins.



5.1 Skryf EEN woord uit paragraaf 1 en EEN woord uit paragraaf 2 
neer wat direk met “dit” in die titel verband hou.                                                              
(2)

Soetgoed/ suiker

5.2 Gee ‘n voorbeeld van kontaminasie uit paragraaf 2.   (1)

verloklike

5.3 Skryf die onderstreepte sin in paragraaf 3 in die lydende vorm.                                                                           
(1)

Jou kans op diabetes, bloedvat- en lewersiektes kan
(daardeur) vergroot word.

5.4 Skryf die woord in paragraaf 5 neer wat deur ontronding
beinvloed kan word.  Gebruik die ontronde woord in ‘n sin van 
jou eie.                                                            (2)

Duur.  ‘n Koei is ‘n dier wat aan ons melk verskaf.

5.5 Gee die direkte rede van die onderstreepte sin in paragraaf 5                                                              
(1)

Piet Smit (vra): “Weet jy presies wat die effek van so baie
soetgoed op jou liggaam is”?



5.6 Gebruik die verlede deelwoord van “vra” (par. 5) in ‘n 
verduidelikende sin.                                                    (1)

Die seun het die gevraagde teiken bereik nadat hy hard 
gewerk het.
Het jy vir my die gevraagde resultate gebring?

5.7 Skryf die onderstreepte sin in parargraaf 6 in die 
ontkennende vorm.                                                      (1)

Suikerverslaafdes kan nòg natuurlike versoeters nòg
kunsmatige versoeters as alternatief oorweeg.

5.8 Brei die vetgedrukte sin in paragraaf 6 met’n
bywoordelike bysin uit.  Skryf die sin met die uitbreiding
neer.                                                           (1)

Jou gesondheid is, in die tyd waarin ons leef, 
belangriker as ‘n oomblik se lekkerte op jou lippe.
/gegewe die omstandighede waarin ons leef/ soos ons
almal weet/ wanneer jy oefen/ omdat jy slim is.



NOVEMBER 2018 DATUM?
VRAAG 3

3.1 Wat is die funksie van die beletselteken/ellips in reël
1-6                (1)

Dit dui aan dat ‘n gedeelte/ die laaste deel weggelaat
is./Die idioom/sin/gedagte is onvoltooid.  Dit stem die 
leser tot nadenke oor wat by die fees gebeur.

3.2 Watter konnotatiewe betekenis, bine die konteks van 
die advertensie, kan aan die woorde in reël 1-6 geheg
word?               (1)

Aardklop bied baie vermaak/gaskunstenaars/ wat die 
feesgangers interessant sal vind/ daar kan baie oor
Aardklop gesê word.

3.3 Gee die korrekte vorm van die deelwoord tussen
hakies:                                            (1)

Ek is (gaan) oor die kunstenaars wat by Aardklop
optree.

gaande



3.4 Skryf die onbepaalde hooftelwoord in reëls 7-11 neer.                                                                      
(1)

“vele”

3.5 Lees reël 13-14.
Watter woord gebruik die adverteerder om die feesganger
te oorreed om die app af te laai?       (1)

“gratis” 

3.6 Skryf die leenwoord uit reël 13-14 neer.               (1)

“app”



3.7 Waarom gebruik die adverteerder juis die onderstreepte
woord in reël 14?                   (1)

Beklemtoon/sluit aan by die naam Aardklop/ die 
kloppende atmosfeer wat by die fees heers/ Die woorde
dui op woordspeling met ‘n hart wat klop.

3.8 Waarom is die onderstreepte woord in reël 15 ‘n 
samestellende afleiding?                                  (1)

Die woord bestaan uit meer as een stam/basis en ‘n 
agtervoegsel/fleksiemorfeem.

3.9 Herskryf die onderstreepte sin in reël 18 in die 
bedrywende vorm. (1)

Die feesgangers/Hulle/Ek/Die mense kan ook die 
dagprogram op die app kry.
Die mense kan die dagprogram ook op die app kry.
Op die app kan jy/hulle die mense ook die dagprogram
kry.

3.10 Watter woord in reël 18 dui op partydigheid?     (1)

“Ons”



4.1 Skryf die diftong neer wat in SPRAAKBORREL 1 voorkom (1)

My

4.2 Verbind die sinne in SPRAAKBORREL 1 en SPRAAKBORREL 4 
met die voegwoord “aangesien”. Begin jou sin met:
Aangesien…                                                                         (1)

Aangesien my rekenaar nie werk soos dit moet nie, het my 
wêreld tot ‘n einde gekom.

4.3 Hoe word tieners in SPRAAKBORREL 4 
gestereotipeer?                                               (1)

Tieners is baie/oormatig afhanklik van tegnologie.  
Hulle lewens wentel om tegnologie.

4.4 Skryf die bywoordelike bepaling van wyse neer wat in 
SPRAAKBORREL 6-7 voorkom.                          

“vanself”



4.5 Herskryf die sin in SPRAAKBORREL 10 in die verlede tyd. (1)

Miskien moes jy nie drie goed op een slag gedoen het nie/ 
doen nie.

4.6 Benoem die klankverskynsel wat in die onderstreepte woord in 
SPRAAKBORREL 11 voorkom.                      (1)

Assimilasie (algehele)

4.7 Watter betekenis dra “dalk” in SPRAAKBORREL 12 oor?

Dit dui op onsekerheid/’n moontlikheid/’n mening.

4.8 Watter afleiding behoort Zitts uit sy ma se woorde in 
SPRAAKBORREL 13 te maak?                                 (1)

Zitts moet net een ding op ‘n slag op sy rekenaar doen. Sy
huiswerk sonder ander steurnisse doen.

4.9 Gee die intensiewe vorm vir die onderstreepte woord in 
SPRAAKBORREL 14.                                                  (1)

broodnodig

4.10 Voltooi die idioom deur die ontbrekende woord in te vul:
In SPRAAKBORREL 18 suggereer ma: Oor my dooie…  (1)

liggaam



Vraag 5 5.1 Skryf die kern van die onderstreepte woord in paragraaf 1 
neer.                                                        (1)

skerm

5.2 Gee EEN woord vir die onderstreepte woorde in paragraaf 2.                                                                   
(1)

daagliks

5.3 Skryf die koppelwerkwoord neer wat in paragraaf 3 voorkom.                                                                        
(1)

“blyk”

5.4 Waarom word die onderstreepte Engelse woorde in paragraaf
3 nie in Afrikaans vertaal nie?                      (1)

Dit is eiename/ name van maatskappye

5.5 Brei die onderstreepte woord in paragraaf 4 met ‘n bysin uit.  
Skryf die sin in paragraaf 4 oor en onderstreep die bysin wat jy
ingevoeg het.                                          (1)

Waarvan ek praat



5.6 Skryf die voorsetsel neer wat in paragraaf 5 ontbreek. (1)

“op”

5.7 Gebruik die onderstreepte woord in paragraaf 6 as ‘n werkwoord in ‘n 
sin van jou eie sodat die betekenis duidelik blyk.       
(1)

Die klip rol teen die berg af./Die rugbybal het oor die doellyn gerol.

5.8 Vervang die onderstreepte woord in paragraaf 7 met ‘n gepaste
antoniem.                                                                                (1)

Eietydse/hedendaagse/ moderne/ nuwerwetse

5.9 Watter funksie verrig die parentese in paragraaf 7?              (1)

Esktra inigting/ die begrip “meer tradisionele media” word 
uitgebrei./ Voorbeelde van tradisionele media word genoem.

5.10 Waarna verwys die onderstreepte woord in paragraaf 8?     (1)

Die “dit” verwys na die (gereelde) aanlyn aktiwiteite van 
tieners/sosiale media.


