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Liewe Graad 12-leerder 

 

Daar is nog net twee kwartale (en ’n paar weke) oor, dan is jy klaar met jou skoolloopbaan. Baie   

sterkte daarmee!   

 

Tydens die drie telematiese uitsendings vir Afrikaans Huistaal gaan Vraestel 1, Afdeling A 

(Leesbegrip), Afdeling B (Opsomming) en Afdeling C (Taalstrukture en –konvensies) behandel word. 

Die uitsendings vir Afrikaans Huistaal vind op die volgende dae en tye plaas: 

 

Datum Tyd Onderwerp 

Woensdag 10 April     15:00 – 16:00 Afdeling A – Leesbegrip  

Woensdag 24 Julie  16:00 – 17:00  Afdelings B & C – Opsomming & Taalstrukture 

Donderdag 1 Augustus 15:00 – 16:00  Afdeling C – Taalstrukture 

 

Hierdie Bronmateriaal bevat die formaat van die drie afdelings, vaardighede wat vir elke afdeling 

nodig is en leerwerk oor sommige taalstrukture wat al sedert Graad 10 onderrig is. Daar is ook 

oefeninge ingesluit.  

 

Die lesse sal aangebied word aan die hand van die inligting, leerwerk en oefeninge wat in hierdie 

bronmateriaal saamgevat is. Die antwoorde van die voorbeeldvrae sal aan jul onderwysers 

beskikbaar gestel en ook op die WKOD se ePortaal gelaai word.   

 

Bring skryfpapier (of jou skryfboek vir Vraestel 1) en die Bronmateriaal saam na elke Telematiese 

uitsending en gebruik dit ook wanneer jy vir toetse en eksamens oor hierdie aspekte voorberei.  

 

Die lesse word aangebied deur kundige onderwysers wat spesiaal vir hierdie onderrigprojek 

aangestel is. Die sukses van die projek, en ook jou eie sukses, sal afhang van hoe jy aan die 

onderrig deelneem en hoe jy in jou studietyd verder sal werk aan dit wat in die onderrig na vore 

gekom het. 

 

Alles van die beste. 

 

 

 

 

C. J. Banda 

 

Senior Kurrikulumbeplanner: Afrikaans (VOO) 

 

20 Maart 2019 
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AFDELING A: LEESBEGRIP 

 

Leesbegrip word in Afdeling A (Vraag 1) van Vraestel 1 getoets.  Vrae word oor twee tekste gestel: 

’n woordteks en ’n visuele teks 

 

HOE LEES EK ’N BEGRIPSTOETS? 

 

Die twee soorte tekste (woordteks en visuele teks) moet elk op sy eie manier gelees word.  

 

Die woordteks (Teks A) 

 

HOE OM DIE WOORDTEKS TE LEES: ’N SKEMATIESE VOORSTELLING    

 

 

Stap 1:         Soeklees die teks om ’n breë oorsig oor die inhoud te kry. Let op na die volgende:  

• die titel/opskrif en sub-opskrif 

• die inleidingsparagraaf (dit skep soms die agtergrond vir die teks) 

• die eerste sin van elke daaropvolgende paragraaf  

• die slotparagraaf (dit som dikwels die hoofidee/ kernboodskap/ van die teks op)

   

Stap 2:    Vluglees die vrae. Let op na die volgende:   

• wie-, wat-, waar-, wanneer- en hoekom-inligting 

• instruksiewoorde  

• kernbegrippe  

 

Stap 3:  Lees daarna elke paragraaf afsonderlik deur en skryf elke keer in die kantlyn neer 

hoe dié paragraaf by die titel en/ of by ander paragrawe aansluit. Onthou: Hoe 

deegliker jy LEES, hoe beter sal jou BEGRIP wees. 

 

Stap 4: Omkring moeilike/vreemde woorde. Probeer die betekenis aflei deur die 

voorafgaande en die daaropvolgende sinne weer te lees. 

 

Stap 5:  Lees die vrae deur en ondersteep die sleutelwoorde. 

 

Stap 6:  Onderstreep die antwoorde in jou leesstuk en nommer dit dieselfde as jou vrae.  

 

Onderstreep 
antwoorde in 
die leesstuk  
en nommer 

dit

Lees die 
vrae; 

ondersteep 
sleutelwoor=

de

Omkring 
vreemde 
woorde 

Lees elke 
paragraaf; 

maak notas 
in  kantlyn

VlugleesSoeklees



4 
 

HOE LEES EN KYK EK DIE VISUELE TEKS (TEKS B)? 

 

STAP 1: BESTUDEER AL DIE DETAIL IN DIE VISUELE TEKS: 

     
Let veral op na die volgende aspekte wanneer jy die visuele teks ontleed: 

✓ wat is die inhoud van die visuele teks? 

✓ indien daar mense in die teks voorkom, wat doen hulle/wat is 

hulle funksie/waar bevind die mense hulle? 

✓ bestudeer die mense se gesigsuitdrukkings en liggaamstaal 

✓ watter gebare maak die mense in die visuele teks? 

✓ kan jy enige afleiding maak t.o.v. die gebruik van ligte en donker 

kleure in die teks? 

✓ die posisie van elke aspek in die visuele teks: wat vertoon die 

prominentste /wat is in die middel van die visuele teks en waarom 

is dit daar geplaas? 

✓ let op na die afwisseling in lettertipes en -grootte 

 

 

STAP 2: LEES DIE BEWOORDING VAN DIE VISUELE 

TEKS EN PROBEER OM VERBANDE TUSSEN DIE VISUELE TEKS 

EN DIE WOORDTEKS [TEKS A] TE LÊ. 

 

Skenk veral aandag aan die volgende aspekte: 

 

✓ lees die woorde in die visuele teks en bring dit in verband met 

alle ander woorde/ grafika wat in die visuele teks gebruik is 

✓ probeer om verbande tussen die visuele teks (Teks B) se 

woorde/grafika en begrippe/temas/hoofgedagtes in Teks A te lê. 

✓ stel vas watter woorde die grafika in die visuele teks ondersteun. 

STAP 3: LEES DIE VRAE VAN DIE VISUELE TEKS EN BEANTWOORD DIT. 

Vrae oor die visuele teks kan oor enige van die volgende aspekte handel: 

 

✓ die boodskap van die teks 
✓ die verband tussen die visuele teks (Teks B) en die woordteks (Teks A)  
✓ die teikenleser/teikenmark 
✓ die grafika of karakters 
✓ die plasing van voorwerpe/ karakters 
✓ oorredingstegnieke: oorredings-, gevoels- en manipulerende taal, partydigheid en geïmpliseerde 

betekenis 
✓ vooroordeel, diskriminasie, stereotipering, taalvariëteite, 
✓ tipografie, lettertipes en -grootte 
✓ die identifisering van feite en menings met gepaste motivering 
✓ denotasie en konnotasie; 
✓ sosio-politieke en kulturele agtergrond van die teks en die outeur; 
✓ verhoudings tussen taal en mag; en 
✓ afleidings, aannames, argumente, doel met die insluiting of uitsluiting van inligting. 

 

 
 
 

Bestudeer die 
visuele teks in 

detail 

Lê verbande 
tussen Teks 

A en B 

Verbind die visuele teks 
en die woorde 
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WATTER VAARDIGHEDE HET EK NODIG OM LEESBEGRIPVRAE TE BEANTWOORD? 

 

 

HOE OM DIE LEESBEGRIPVRAE TE BEANTWOORD: 

 

1. Volg die instruksie soos by elke vraag aangedui (volsin, slegs die woord, opeenvolgende 

woorde, aanhaling ens.) 

2. Kyk hoeveel punte ’n vraag tel sodat jy weet hoeveel inligting jy moet gee. 

3. Let op na vrae wat uit twee of meer dele bestaan; ons noem dit stapelvrae. Jy moet alle 

dele in die korrekte volgorde beantwoord, anders verbeur jy punte. Voorbeeld: Watter 

app sou jy graag wou ontwerp om ’n tiener se lewe te vergemaklik? Waarom sou jy 

hierdie toepassing as waardevol beskou en hoe sal dit ’n tiener se lewe vergemaklik?  

4. Gee aandag aan kernwoorde deur te onderstreep/te omkring/met ‘n glimpen uit te lig. 

5. Die vrae word gewoonlik vanaf die eerste tot die laaste paragraaf gestel. 

6. Al lui die vraag “Waarom dink jy …?”, moet die vraag steeds binne konteks van die teks 

beantwoord word. 

7. Alle antwoorde wat aangebied word, moet met die inhoud/boodskap van die teks/ 

paragraaf verband hou. 

8. Waar verskille/ ironie gevra word, moet beide kante van die saak in die antwoord 

aangebied word. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiseer 
direkte inligting

• Inligting soos dit direk in die teks voorkom

• Wie-, wat- en waar-inligting

Lê verbande

• Ooreenkomste of verskille tussen 
teksgedeeltes/tekste 

• Oorsaak en gevolg

• Uitbreiding, verduideliking en voorbeelde

Maak afleidings
•Vorm opinies op grond van die inligting in die teks

•Lees "tussen die reëls": die inligting kom nie direk voor nie

•Verbind inligting in die teks met jou eie kennis/ervaring

Herorganiseer Weergee inligting in die teks op ’n ander manier

Sintetiseer
•Kombineer inligting

•Voeg idees saam

•Vorm ’n geheelprent

Evalueer; kom 
tot 

gevolgtrekkings

•Beoordeel inligting op grond van bewyse; motiveer op ’n 
gepaste manier

•Identifiseer en formuleer hoofgedagtes; som op

Verwoord eie 
opinie

•Neem standpunt in en motiveer dit op gepaste wyse

•Die motivering moet by die standpunt pas

•Neem altyd die konteks van die teks in ag
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ALGEMENE FOUTE EN HOE OM DIT TE VOORKOM 
 
a. Stapelvrae: Baie leerders beantwoord slegs die eerste deel van die vraag, of hulle bied nie 

die korrekte aantal motiverings aan nie.  
 

Wenke:  By stapelvrae moet jy die voegwoorde in die vraagstelling raaklees en/of die 
leestekengebruik interpreteer. Jy kan ook die dele van die vraag met hakies aandui 
en die puntetoekenning by elkeen skryf. 

 
Voorbeeldvraag:  (Watter wanpersepsie bestaan daar by sekere akademici en 

taalkenners rondom die voortbestaan van Afrikaans?) 1 Sê ook (hoe 
prof. Lawrence Schlemmer van hierdie persepsie verskil) 1 en 
(verduidelik wat dit beteken as Afrikaans as hoëfunksietaal veld 
verloor)1. (3)       (Vrystaat, Junie 2018) 

 
b. Verbandlegging: Sommige kandidate kan nie die verband tussen teksgedeeltes of tussen 

tekste raaklees en formuleer nie.  
 

Wenke:  By hierdie soort vraag moet jy teksgedeeltes of tekste met mekaar in verband bring, 
dit vergelyk en afleidings daaroor maak.  
Dui die ooreenkoms(te) of verskil(le) tussen paragrawe, titel, die slotparagraaf en 
die visuele teks aan. 
Identifiseer sinne of paragrawe wat toon dat idees in die teks uitgebrei word 
(uitgebrei: dit word verder verduidelik of voorbeelde word verskaf). 
Identifiseer woorde wat gevolgtrekking, samevatting, progressie of tydsverloop 
aandui. 

     (ooreenkoms) 

Voorbeeldvraag:  Watter ooreenstemmende siening ten opsigte van deursettingsvermoë 
huldig professor Andy Harrods en Janet Yellen?  (1)    
            (DvBO, November 2017) 

 
c.  Puntetoekenning: Heelwat kandidate bied net een antwoord aan wanneer die vraag meer 

as een punt tel, terwyl die vraagstelling pertinent meer antwoorde vereis. 
 

Wenk:   Lees jou antwoord van elke vraag deur en vergelyk dit met punte wat vir daardie 

vraag toegeken is.  Verdien jou antwoord die volle punte vir die vraag?    

 

Voorbeeldvraag:  Van watter wanopvatting van die publiek oor sukses verskil Reuben 
Riffel? Dink jy Reuben Riffel is 'n geloofwaardige bewys van sukses? 
Motiveer jou antwoord met TWEE redes. (3)  

     (DvBO, November 2017) 
 

d. Konteks:  Kandidate bied dikwels vae antwoorde aan, of probeer antwoorde uit hulle 
leefwêreld aanbied, terwyl alle antwoorde binne konteks van die teks aangebied behoort te 
word. 

 

Voorbeeldvraag: Waarom dink jy is dit binne konteks van die artikel gepas dat die 
skrywer van hierdie artikel na bekende internasionale akademici 
verwys?  (1)              (Vrystaat, Junie 2018) 
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OEFENING : DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS (FEBRUARIE-MAART 2017) 

 

Lees en kyk die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg. 

 

TEKS A: ARTIKEL 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 

GROEN MAAR GELUKKIG GETROUD 
 

Hoe gouer jy jou reis saam met jou huweliksmaat begin, hoe beter kan julle 
saam groei en die aanslae van die lewe trotseer. 
 
Bogenoemde stelling word bevestig deur Rolene Strauss, ons eie Mejuffrou 
Wêreld, wat verlede jaar op 23 aangekondig het dat sy en haar kêrel, D’Niel 
Strauss, gaan trou. Die bekende Springboksenter, Jan Serfontein (22), wat 
verlede jaar verloof geraak het aan Lani Scholtz, met wie hy sedert matriek 
uitgaan, het dieselfde besluit geneem. 
 
Vir die huidige 30+-generasie lyk dit asof Rolene en Jan vroeg trou, maar 
deesdae is hulle nie meer die uitsondering nie. Dit is asof meer jongmense 
vroeg in hul twintigs die pad kansel toe vat. 
 
Hoewel baie paartjies vandag jonk trou, is dit nog nie die norm nie. Oral hoor 
jy van paartjies wat bloedjonk trou, maar in dié stadium is hulle volgens 
die amptelike syfers nog in die minderheid. Volgens Statistiek Suid-Afrika se 
2013-opname trou die gemiddelde man in Suid-Afrika tussen die ouderdom 
van 30 en 34 en die meeste vroue tussen die ouderdom van 25 en 29. 
Deon Binneman, ’n sielkundige berader van Durbanville, voeg by: 
“My waarneming is dat mense nou op ’n vroeër ouderdom begin saamwoon, 
wat vanuit ’n verhoudingsperspektief op dieselfde as ’n huwelik neerkom.” 
 
Cindy Strydom, ’n kliniese sielkundige van Johannesburg, sê sy vermoed dis 
omdat die vorige generasie soveel later getrou het dat jongmense nou vroeg 
wil trou. “Die nuwe generasie rebelleer in ’n mate teen die norm. Maar net so 
het die vorige generasie, dié mense wat nou 30+ is, gerebelleer teen die 
tradisionele gebruik om vroeg te trou. Hierdie generasie se vroue het nie nodig 
gehad om te trou vir finansiële stabiliteit nie, want hulle was finansieel 
onafhanklik én dit het moontlik geword om later kinders te kry. Daarom wou 
hulle byna bewys jy hoef nie meer vroeg te trou nie.” 
 
Nicholas Kühne, ’n tendenskenner en besturende direkteur van die 
handelsbestuursmaatskappy Wunderbrand, stem met Strydom saam. “Elke 
generasie het ’n teenreaksie op die trou-ouderdom van vorige generasies. 
Daar is ongelukkig min navorsing oor die onderwerp, maar vanuit ’n tendensoogpunt 
kan jy wel afleidings uit die verskillende generasies se trougewoontes maak. Ná die 
konserwatiewe 1950’s was dwelms, musiekfeeste en vrye liefde die in-ding in die 
60’s. In die laat 70’s en 80’s het mense weer teruggekeer na ’n tradisioneler 
benadering tot trou. Dit is moontlik dat die jonger generasie ’n teenreaksie het op die 
gewoontes van die vorige een, wat weer later wou trou – of glad nie.” 
 
Daar is verskeie redes wat deur jongmense aangevoer word om hulle keuses 
te ondersteun. “Kultuur en geloof speel ’n rol, maar die onderliggende redes is 
gekompliseerd. Dit maak vandag prakties sin om jonk te trou, want dis byna 
onbekostigbaar om voor die ouderdom van 35, op jou eie, ’n huis en ’n motor te 
koop,” sê Nicholas. Hy is van mening dat die Internet, en veral sosiale media, ook 
besig is om die tradisionele struktuur van die samelewing te laat verbrokkel. “Ons 
gesels baie meer aanlyn en kuier minder by mekaar as voorheen. Dit is dus moontlik 
dat jonger generasies op ’n vroeër ouderdom egte, persoonlike bande met ander 
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10 
 
 
 
 
 
 
11 

jongmense wil vorm – hulle voel dalk verder van mekaar verwyder as ouer 
generasies.” 
 
Paartjies wat vroeg trou, is nie altyd voorbereid op die eise van die huwelik nie. 
Huwelike van jonggetroudes beland dikwels in onstuimige vaarwaters. 
Gelukkig is daar hulp vir jonggetroudes wat huweliksprobleme ervaar.  
Luzanne Liversage, ’n sielkundige berader van Johannesburg, meen berading is ’n 
goeie idee vir jong paartjies. “Paartjies wat voor die ouderdom van 25 trou, se kans 
om te skei is 50% groter as diegene wat later trou. Fisiek is jou prefrontale korteks, 
wat verantwoordelik is vir besluitneming en beplanning, eers op 25 ten volle 
ontwikkel. Dus is jou besluite as jongmens dalk nie so goed soos dié van iemand 
ouer as 25 nie.”  
 
Jonger paartjies is meer geneig om vroeër die handdoek in te gooi as hulle 
’n verhoudingsprobleem het, sê Deon Binneman. “Dis moeiliker vir jongmense om 
verhoudings bo hulle eie belange te stel. Dis noodsaaklik dat jongmense leer om die 
ander persoon se belange eerste te stel in plaas daarvan om op die eie ek te fokus.”  
 
Om jonk te trou hét voordele, sê Luzanne. “Jy het meer energie vir jou kinders, en 
minder bagasie van vorige verhoudings sodat jy met ’n relatief skoon blaadjie jou 
verhouding kan begin. Wanneer jy in ’n verhouding met die regte mens is, en 
gelukkig genoeg is om hom of haar jonk te ontmoet en te trou, is daar iemand wat 
jou altyd bystaan en help om jou volle potensiaal te bereik. Dan is die huwelik ’n 
veilige hawe waar jy jou eie mens kan wees.” 
 
Solank jongmense nie ’n sprokiesverhaal verwag nie en ’n realistiese beeld 
van die eie ek, die maat en verhoudings het, is die kans op ’n suksesvolle 
verhouding goed. 
 

[Verwerk uit: Sarie, Januarie 2016] 
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Vrae: 

 
1.1. Dink jy dit is gepas dat die skrywer van hierdie artikel na bekende persone 

as voorbeelde verwys? Motiveer jou antwoord. (2) 

1.2. Kühne en Strydom se sienings in paragraaf 5 en 6 stem grootliks ooreen. 

In watter opsig verskil hulle sienings?  (2) 

1.3. Noem ’n finansiële en sosiale uitdaging wat volgens paragraaf 7 tot die tendens 

van vroeg trou bydra. Stem jy saam met die skrywer se mening oor dié twee 

uitdagings? Motiveer jou keuse.  (4) 

1.4. Wat beteken die titel van die artikel? Hoe hou hierdie titel met paragraaf 10 

verband?  (2) 

1.5. In paragraaf 10 gee Liversage die voordele wat aan vroeg trou verbonde is. 

Watter ánder voordele, volgens die teks, is daar aan vroeg trou verbonde?  (3) 

1.6. In die lig van die (swart) onderstreepte uitsprake in paragraaf 9 én 10 van  

TEKS A, is die voorstelling van die huwelik in TEKS B ironies.  

Gee redes vir hierdie stelling. (2) 
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AFDELING B: OPSOMMING 

 

Opsommings stel ’n mens in staat om lang tekste korter te maak deur slegs die basiese 
hoofgedagtes te identifiseer. Jy moet dus seker maak dat jy vaardig is om hoofgedagtes, 
relevante feite en akkurate inligting uit ’n lang teks te kan uithaal. By ’n opsomming is ’n mens 
dus eintlik nie op fyn detail ingestel nie. 
 

• ’n Goeie opsomming bestaan altyd uit sewe kernfeite wat in EEN paragraaf opgesom moet 
word. Jy moet die opsomming in jou eie woorde aanbied.  

• Enige taal- en spelfoute in ’n opsomming is totaal onaanvaarbaar. 

• Rofwerk/beplanning moet duidelik aangedui word. Indien dit nie die geval is nie, word 
die eerste opsomming nagesien.  

• Jy moet die korrekte getal woorde aandui.  
 
 
STAPPE VIR DIE SKRYF VAN ’N OPSOMMING 

 

STAP 1: LEES DIE OPDRAG EN DAARNA DIE TEKS IN SY GEHEEL DEUR OM DIE 

HOOFGEDAGTES VAN DIE TEKS TE BEPAAL. 

 
Soek vir woorde/frases/sinne/paragrawe wat met mekaar verband hou en onderstreep dit. 

Hou die opskrif van die gegewe teks in gedagte terwyl jy lees. 

Nadat jy die teks deurgelees het, moet jy altyd die volgende vraag vra: “Kan ek die 

hoofgedagte/rede waarom die teks geskryf is, in een sin opsom?” 

 
STAP 2: LEES NOU WEER DIE OPDRAG. 

 

Die opdrag sal jou presies lei na die kernfeite wat jy moet opsom. 

Identifiseer kernwoorde in die teks wat met die opdrag verband hou en skryf dit iewers in die 

kantlyn van die teks in hoofletters neer. 

Vergewis jou ook van die instruksies wat deel van die opdragformulering sal vorm. 

 
STAP 3: BEPLAN JOU OPSOMMING 

 
Lees weer die kernwoorde / kernfrases / kernsinne om seker te maak dat hulle met die opdrag 

verband hou. 

Skryf die kernwoorde / kernfrases / kernsinne onder mekaar neer en nommer dit om seker te 

maak dat jy sewe feite het. Onthou die finale opsomming moet in PARAGRAAFVORM wees. 

 
STAP 4: SKRYF JOU EERSTE POGING EN REDIGEER DIT. 

 

• Skryf die kernwoorde/kernfrases in volsinne. 

• Indien jy volledige sinne geïdentifiseer het, moet hulle nou in jou eie woorde in 

paragraafvorm geskryf word. 

• Skryf aan die einde van jou opsomming die getal woorde neer om seker te maak dat jy nie 

die maksimum oorskry nie. 

 

 

 

 

 



11 
 

STAP 5: SKRYF JOU FINALE OPSOMMING 

 

Skryf jou finale opsomming in paragraafvorm. 
Maak seker dat jy jou eie woorde gebruik sonder om  
die betekenis van die feite te verander. 
 

TREK ’N STREEP DEUR JOU BEPLANNING,   
ANDERS SIEN DIE EKSAMINATOR JOU 
BEPLANNING NA! 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS DIT WAT JY GELEER HET TOE DEUR DIE VOLGENDE OPDRAGTE UIT TE VOER. 

 

OEFENING 1 

• Lees die teks hieronder en som SEWE taboes of moenies op tydens ’n onderhoud. 

• Jou opsomming moet in jou eie woorde (in SEWE volsinne) in EEN samehangende 
paragraaf aangebied word en mag nie meer as 90 woorde beslaan nie. 

• Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie. 

• Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het. 
 

                 Moets en moenies tydens ’n werksonderhoud 
 

Jou optrede tydens ’n werkonderhoud bepaal grootliks of jy in die pos aangestel gaan word al 
dan nie. Jy moet dus te alle tye jou beste voetjie voorsit en die slaggate vermy. 
 

Berei ’n lys spesifieke vrae voor om tydens die onderhoud aan die onderhoudvoerders te vra. 
Vors egter die onderneming se basiese produkte en dienste voor die tyd na en moenie vrae 
hieroor tydens die onderhoud vra nie, want dit mag voorkom asof jy oningelig is. 
 

Jou aandag moet te alle tye by die onderhoud wees. Indien jou selfoon tydens die onderhoud 
lui, laat dit ’n baie swak indruk by die onderhoudvoerders en stel dit jou erg in die verleentheid. 
 

Jy moet spesifiek wees oor jou vaardighede en jy moet voorbeelde gereed hou om aan die 
onderhoudvoerders te wys hoe jy verskillende situasies hanteer het. Indien jy egter te ingenome 
met jouself klink en nie volkome eerlik is nie, sal dit tot jou nadeel strek – die 
onderhoudvoerders sal dit baie vinnig agterkom! 
 

Dikwels trek voornemende werknemers totaal onvanpas aan vir die onderhoud en daag in 
slonserige en informele klere op. Dit laat geen goeie indruk nie en verskraal jou kanse om 
suksesvol te wees. Trek liewer formeler aan.   

Indien die opdrag van jou verwag om stappe, wenke of instruksies op te som, 
behoort jou finale opsomming gebiedend van aard te wees. 

Die normale woordorde in ’n gebiedende sin is: werkwoord + voorwerp, sonder ’n 
onderwerp. 

Voorbeeld:  Die feit in ’n teks wat opgesom moet word, lees byvoorbeeld soos 
volg: “Almal moet alle veiligheidsmaatreëls volg.” 
Hierdie sin kan in ’n gebiedende wyse opgesom word deur die onderwerp (almal) 
en die hulpwerkwoord (moet) weg te laat. Die sin sal dus soos volg lees: 
“Volg alle veiligheidsmaatreëls.” 

Om die gebiedende wyse van ’n sin te gebruik sal help om die getal woorde 
minder te maak. 

Moenie jok oor jou 

getal woorde nie! 

Indien jy meer as 

90 woorde gebruik 

het, merk die 

eksaminator slegs 

tot by die 90ste 

woord en die res 

word geïgnoreer. 
 

NOTAS 
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As jy die salaris eerste in die onderhoud bespreek, lyk dit arrogant en wil dit voorkom asof jy 
aanneem die werkgewer wil jou, en nie die ander kandidate nie, aanstel. 
 

Wees lojaal teenoor vorige werkgewers en kollegas, al het jy ’n negatiewe ervaring gehad. Deur 
hulle sleg te sê of enige skuld op hulle te pak, lyk dit asof jy nie verantwoordelikheid vir 
enigiets kan aanvaar nie. 
 

Dit is nie maklik nie, maar moenie laat blyk dat jy senuweeagtig is of die hele tyd met iets 
vroetel nie. Dit kan die onderhoudvoerders pla! 
 

Sterkte! 
 

[Aangepas uit Huisgenoot, 8 Mei 2014] 

[10] 

OEFENING 2 

Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE eienskappe van ware  
fietsryers.  
 

1. Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in EEN samehangende paragraaf 
aangebied word en mag nie meer as 90 woorde beslaan nie.  

2. Dui die getal woorde wat jy vir die opsomming gebruik het, aan.  

 

Die ware fietsryers en die kansvatters 
 
Ons fietsryers het beslis’n subspesie geword. Daar is sekere eienskappe wat fietsryers 
deel waarmee jy ons ’n myl ver kan identifiseer.  
 
Maar onder die fietsryer-subspesie bestaan verskillende sub-subspesies, en dít is 
gewoonlik waar die koring van die kaf geskei word. Daar is sekere goed waarmee jy wáre 
fietsryers van die kansvatters kan onderskei, en ek het besluit om ’n paar van die geheime 
uit te lap.  
 
’n Fietsryer se arms en bene sal baie gou sy erns en passie oor die sport kan verklap. 
Ware bergfietsryers het byvoorbeeld gewoonlik iewers snye en blou kolle op hul lyf, en 
daar is minstens een roastie op ’n skeen of ’n knie.  
 
Ware bergfietsryers het boonop al meer as drie keer die sensasie ervaar van hoe om met 
jou hele lyf oor jou handvatsels te trek – en in alle waarskynlikheid kop eerste en skouer 
tweede met die aarde kennis te maak.  
 
Ware fietsryers huil nooit nie (net saggies in hul binneste). En as daar ’n klomp ander 
fietsryers is, sal hulle nie erken hulle het seergekry nie – al moet hulle op hul tande kners 
en (veral mans) dit in ’n sopraanstem sê.  
 
’n Regte fietsryer het ook al menigmaal probeer om sy of haar geliefde, verloofde, kinders 
en nabye vriende te oortuig om óók te begin fietsry. Almal wat saam met ’n begeesterde 
fietsryer leef, is waarskynlik al die een of ander tyd gedwing om ook fiets te ry.  
 
Die troeteldiere van fietsryers het deesdae name soos Speke en Ketting. Ware fietsryers 
gebruik woorde soos switch en bunny hop.  
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Daar is minstens ’n hele album vol fietsryfoto’s op hul Facebookblad waarop hulle in 
bosse, in woude en op verafgeleë plekkies ry. ’n Selfie met ’n valhelm, ’n fietsrybril en ’n 
fietshandvatsel iewers in die foto is eenvoudig ’n moet.  
 
Laastens, maar nie die minste nie. Iewers het iemand iemand anders ’n nare poets gebak 
en die mite begin dat ware fietsryers hul beenhare skeer. Dit is geensins waar nie; dis 
eintlik net ’n komplot van ware fietsryers om hulle van die wannabes te onderskei.  
 
Daar het jy dit nou.  
 

[Aangepas uit: http://www.netwerk24.com/Ontspan/Buite/20160405] 

 

 
AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES 

 

LEERWERK OOR TAALSTRUKTURE 

 

Hieronder volg opsommende aantekeninge oor sommige taalstrukture. Om goed te vaar in 

Afdeling C van Vraestel 1, moet jy die inligting wat in hierdie afdeling voorkom, ken en kan toepas.  

 

KLANKE 

 

Vokale (klinkers) 

✓ Skryf: 5 letters (= a, e, i, o, u); uitspraak = 20 klanke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diftonge (tweeklanke): 

✓ ’n Samesmelting van twee vokaalklanke in dieselfde lettergreep  

 

ai (baie); aai (kraai); ei / y (veil, skyn);  

eeu (meeu); êi (bedjie, tameletjie) 

oi (toiings, hondjie); ôi (nôi); ooi (mooi) 

oei (groei); ou (woud); ui (kluis) 

 

Konsonante (medeklinkers) 

b; d; gh; h; j; l; ch (China); f; g; k; p; s; m; n; ng; r; w; v; s; sj; t; x; z  

Affrikate (soort konsonante) 

✓ ts: tsetse, tsaar, tsamma (’n woestynplant), Tsjeg, tsotsi 

✓ tj: tjalie; tjello 

 

 

Klankgrepe:  
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✓ Klankgrepe hou verband met hoe ’n mens die klanke uitspreek; Klankgreepverdeling: die 

verdeling van klanke soos ’n woord uitgespreek word 

✓ Wenk: skryf net wat jy hoor, bv. a-se-blief (asseblief); har-kie (hartjie) 

 
Lettergrepe: 

✓ Lettergrepe verwys na een of ’n aantal letters waarin ’n woord by skryf verdeel word  

✓ Lettergreepverdeling is die verdeling van woorde volgens hoe ’n woord gespel word 

✓ Verdeel:  

o voor ’n medeklinkerletter wat tussen klinkers staan, bv. be-ker 

o tussen twee medeklinkerletters wat tussen vokale staan, bv. ek-sa-men 

o tussen twee eenderse letters, bv. pa-raf-fien 

o tussen n en g, bv. in-ge-ni-eur; an-gel 

o tussen s en j as dit aparte klanke verteenwoordig, bv. as-jas 

KLANKVERSKYNSELS [Almal Kan Kom Kuier Na Ons Op Pêrelberg Vergader (het)] 

 

Assimilasie 

✓ Naburige klanke beïnvloed mekaar: aanpas word aampas; hoender word hoener 

Klankverspringing (metatesis) 

✓ Die r-klank ruil plekke met die klinker in onbeklemtoonde lettergrepe 

✓ present word persent; granaat word gernaat; materiaal word teremiaal; turksvy word 

struksvy 

Klankweglating 

✓ Klanke word voor, in die middel of agteraan ‘n woord weggelaat 

✓ lekker word lekke; woordvoerder word woordvoeder; apoteek word apteek 

Klanktoevoeging 

✓ Klanke word voor, in die middel of agteraan ‘n woord gevoeg: begin word begint;  

Nasalering (en vokalisering) 

✓ Die vokaal word soos ‘n neusklank en die neusklank soos ‘n vokaal uitgespreek, bv. wens; 

ons 

Ontronding: 

✓ By die uitspraak is die lippe nie gerond nie: skeer i.p.v. skeur 

Oorronding 

✓ By die uitspraak is die lippe te veel gerond: teuspoed i.p.v. teëspoed; mô i.p.v. ma 

Palatalisasie 

✓ Dit vind plaas wanneer die g-klank en k-klank as gj (sj) en kj (tj) uitgespreek word. 

✓ geel word gjeel; kerk word kjerk; bietjie word biechie; kindjie word kinchie; kind word 

kjind/tjind; gee word sjee; meisietjie word meisiecjie 

✓ Nog voorbeelde: gieter, kiekie, keel=kie/eel; en ook gjeld;handjie – hainkie; mondjie – 

moinkie [Bron: http://www.christelikemedia.org ] 

Vokaalreduksie (vokaalverswakking) 

✓ Die vokaal in ‘n onbeklemtoonde lettergreep word tot   n neutrale vokaal [ə] verswak: 

patat word petat; rusie word resie; portret word pertret;  

✓ Soms word lang vokale kort uitgespreek: laat word lat 

 

 

 

 

 

SKRYFTEKENS 

http://www.christelikemedia.org/
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• Die deelteken:  
o Verdeel lettergrepe 
o    Onthou: die deelteken word op die tweede lettergreep (van die twee wat  

geskei word) geskryf.  Voorbeelde: geëet (ge + eet); beïnvloed    (be + 
invloed); reünie (re + unie); diëte; posseël  

o Waar woorde nie anders uitgespreek kan word nie, word deeltekens nie geskryf 
nie, bv.  beaam, prieel 

o Ander voorbeelde: aëronout; geëien; koöperasie; hidroëlektries; mikroörganisme 

• Die aksenttekens: 

• Die gravis (`) word gebruik in gevalle soos crèche, dè, nè, nóg ...nóg, óf ...óf 

• Die akuut (´)  word gebruik in gevalle soos dié, attaché, cliché 

• Die akuut word ook gebruik om beklemtoning aan te dui, bv. móét, sál, wóú 
 

• Die koppelteken:  

o Vernaamste rede vir die gebruik van die koppelteken: om lees te vergemaklik 

o Voorbeelde en spesifieke redes vir die gebruik van die koppelteken:  

 

Gebruik Rede 

Wes-Kaap saamgestelde geografiese naam wat bestaan uit ’n 

eienaam plus ’n bepaling wat rigting aandui 

gr.12-klas verbindings met syfers, letters, simbole en afkortings 

poot-uit bepaling van gesteldheid 

sing-sing herhaling 

direkteur-generaal saamgestelde titel (meervoud = direkteurs-generaal) 

eeue-oue opeenvolging van vokale klinkers waar verwarring by die 

uitspreek kan ontstaan  

Groot-Brittanje saamgestelde geografiese naam wat bestaan uit ’n 

eienaam plus ’n bepaling wat ’n byvoeglike naamwoord 

is 

ru-koper om dubbelsinnigheid te vermy 

ad hoc-komitee koppeling met Latynse woordgroepe 

Graaff-Reinet gekoppelde name van dorpe, lande, stede en tale 

om twee-uur dui tydstip aan (teenoor “Dit het twee uur aangehou.” 

wat tydsduur aandui.) 

• Die afkappingsteken 

o In Afrikaans dui dit meervoud (en verkleining) aan en nie besit nie. 

o Meervoud en verkleiningsvorme van woorde wat eindig op i, o en u en ’n  

    beklemtoonde a, bv. foto’s, hoera’tjie, Hugo’s, ma’s 

o Meervoude en verkleining van letters, syfers en getalle, bv. b’s, l’etjie, r’e 

o Meervoud en verkleining van eiename wat eindig op e, s of z wat in die  

 enkelvoud nie uitgespreek word nie, bv. Marais’s; Du Preez’tjie 

 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

LEESTEKENS 

 

Die komma 

✓ Dit skei sinne wat d.m.v. die voegwoorde want en maar verbind word: Ek leer hard, want ek 

wil slaag. 

✓ By die opnoem van ’n reeks s.nwe., wwe. en b.nwe. 

o Ons het appels, piesangs, lemoene en druiwe geëet. 

✓ Tussen twee werkwoorde wat aan verskillende sinsdele behoort 

o As dit pap reën, moet jy skep. 

✓ Dit skei die aanspreekvorm van die res van die sin: Neelsie, waarom leer jy nie? 

✓ Dit skei ’n uitbreiding van die res van die sin: Jan, ons kranige vleuel, het die wendrie gedruk.  

✓ Dit skei ’n ingelaste sin / parentese van die res van die sin: Ek sal, as ek dit kan verhelp, dit 

nooit weer sê nie.  

 

Die aandagstreep ( – ) 

✓ Die aandagstreep word gebruik om die leser se aandag te vestig op die inligting wat ná die 

eerste aandagstreep volg. 

✓ Die aandagstreep word gebruik om ŉ parentese aan te dui, bv. 

Die koringoes – wat beter as verlede jaar s’n is – behoort verligting te bring. 

✓ Die aandagstreep word in die plek van ’n ellipsteken, ’n dubbelpunt of woorde soos 

naamlik, te wete, byvoorbeeld of soos gebruik om ŉ verduideliking of ŉ wending 

vooraf te gaan, bv. Ek hou van werk – solank iemand anders dit doen. 

 

Die asterisk ( * ) 

Dit word gebruik om vir die leser aan te dui dat daar teks of inligting ontbreek. 

 

Die kommapunt 
✓      ’n Kommapunt word tussen twee onafhanklike hoofsinne gebruik, bv. Die vereistes van die  

nuwe wet word elders bespreek; kyk hoofstuk 7. 
✓      ’n Kommapunt kan ook in die plek van ’n voegwoord gebruik word, byvoorbeeld: 

Die diere het baie pyn terwyl ons hulle probeer help; hulle lyding is vreeslik.  
 
Die uitroepteken 
✓    Dit word in die direkte rede gebruik om aan te dui dat die spreker se woorde ’n uitroep, bevel 

of opdrag is of verbasing, skok en verontwaardiging uitdruk.  
✓    Dit word ook gebruik om bevele, aanmoedigings of wense uit te druk, byvoorbeeld Lank lewe 

die Republiek! of Op die bruidspaar! of God behoed die koningin! 
 
Beletselteken / ellipsteken  

✓ Dit dui aan dat ’n aanhaling onvoltooid is of dat daar ’n lang pouse is, bv. Ek … weet nie 

eintlik nie. 

✓ Dit dui ook aan dat letters, woorde of inligting uit ’n teks weggelaat is., bv. My liewe …! 

✓ Dit dui aan dat ’n sin of sinne uit ’n aanhaling gelaat word sodat net die belangrkste behou 

word, bv. “Plattelandse leerders se toegang tot geleenthede … is beperk, maar hulle is 

minder blootgestel aan sosiale verval.”
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BETEKENISLEER/SEMANTIEK 

 

 

 

 

 

Sinonieme Antonieme Homonieme Homofone Paronieme  Poliseme  
 Min of meer 

dieselfde betekenis 
Teenoorgestelde 
betekenis 

Spelling en 
uitspraak dieselfde 

Uitspraak (klank) 
dieselfde 

Stam dieselfde Uitspraak en 
spelling dieselfde 

Betekenis verskil Spelling en 
betekenis verskil 

Spelling en 
betekenis verskil 

Betekenis verskil, 
maar die woorde is 
tog verwant 

Voorbeelde: Die 
grot is donker. Die 
spelonk is baie 
nou. 

Voorbeelde: Die 
arme bedel kos by 
die ryke. 
Die werker is trou 
aan sy woord. Die 
man is ontrou aan 
sy vrou. 

Voorbeelde: Hy 
kam sy hare. 
Die hoenderhaan se 
kam is rooi. 
 
Nog voorbeelde: 
https://www.beterafr
ikaans.co.za/websit
e/index.php?pag=15
6 
 
 
 
 
 

Voorbeelde:  

• Ons reis per  
trein. Ons eet baie 
rys. 

• Die vee wei 
in die veld. Die fee 
swaai ’n  towerstaf. 

Voorbeeld:  

• Ons  
besittings is 
kosbaar. 
Die grap is  
kostelik.  
 
Skandeer die QR-
kode of klik op die 
skakel om ’n video 
oor paronieme te 
sien: 

https://goo.gl/L8ei2q 
 

Voorbeelde: 

• voet (= onderste  
deel): Die huis is 
aan die voet van die 
heuwel geleë. Een 
van sy skoene 
maak sy voet seer.  

• kruin (= boonste  
deel): Hy het tot by 
die kruin van die 
berg geklim. Sy het 
die kruin van sukses 
in haar loopbaan 
bereik.  

https://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php?pag=156
https://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php?pag=156
https://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php?pag=156
https://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php?pag=156
https://goo.gl/L8ei2q
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TAALVERSKYNSELS (PLANKVAT) 

 

Pleonasme (woordoortolligheid) 

✓ Die onnodige herhaling van woorde in ‘n sin waar die betekenis van die een woord alreeds 

in die ander woord opgesluit is. 

✓ bv. ‘n ronde sirkel; ‘n dooie lyk; te voet loop; ek persoonlik self; reverse agtertoe 

Leenwoorde 

✓ Dit is woorde wat Afrikaans aan ander tale ontleen het. 

✓ bv. baie, blatjang (Maleis); casanova (Italiaans); ubuntu, stokvel, lapa (Afrikatale); rugby, 

krieket (Engels); restaurant (Frans); wok (Chinees) 

Analogie 

✓ Nuwe woorde en vorme ontstaan na die voorbeeld van dié wat reeds bestaan, bv.  

na die voorbeeld van misvorm word misverstaan en mishandel geskep. 

na die voorbeeld van gesing word verkeerdelik geverstaan, gehersien en gebelowe 

geskep. 

Nuutskepping (Neologisme) 

✓ Dit is nuwe woorde wat geskep word om name vir nuwe uitvindsels te gee, bv. 

skandeerder, laserskyf, sellulêre telefoon, tabletrekenaar, flaterwater (“Tipp-ex”); 

gonswoord (“buzz word”); rymklets/ rymkletser (“rap”/ “rapper”); krammasjien (“stapler”) 

Kontaminasie (taalbesmetting) 

✓ Twee woorde of uitdrukkings met min of meer dieselfde betekenis word gemeng om een 

woord te vorm. 

✓ bv. aanbetref (= aangaan + betref); laterhand (= later + naderhand); afeindig (afsluit + 

eindig); verassureer (verseker + assureer); broodnoodsaaklik (broodnodig + noodsaaklik) 

Volksetimologie 

✓ Uit onkunde of grappenderwys verander mense sommige vreemde woorde sodat dit 

Afrikaans kan klink en lyk; so word nuwe Afrikaanse woorde gevorm 

✓ bv. baiesukkel en kosmyniks (vir die Engelse “bicycle” en “cosmetics”); oliekolonie (vir 

die Franse “eau de cologne”) 

Anglisisme 

✓ Dit is woorde/ uitdrukkings wat na die voorbeeld van Engels gevorm is terwyl daar ‘n 

Afrikaanse alternatief is. 

✓ bv. meer interessant i.p.v. interessanter; geniet jouself i.p.v. geniet dit; vang die grap i.p.v. 

snap die grap; dit proe lekker i.p.v. dit smaak lekker 

Toutologie (stapelvorme) 

✓ Dit is die opeenstapeling van woorde/woorddele met dieselfde betekenisse. 

✓ Dit kom in een woord voor 

✓ bv. graftombe (graf = tombe); brokstuk (brok = stuk); buldoghond (dog = hond); kabeltou 

(kabel = tou); brakhond (brak = hond); kweekgras (kweek = ‘n soort gras); damwal (In 

Nederlands beteken dam = wal); mandjietjie (= dubbele verkleiningsuitgang); kinders (‘n 

Dubbele meervoudsuitgang kom voor, want in Nederlands dui –er alreeds meervoud aan 

en in Afrikaans word nog ‘n –s bygevoeg.) 
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WOORDVORMING (MORFOLOGIE) 

✓ Stam: kleinste woorddeel waarvan die betekenis in ’n woordeboek opgeteken is 

✓ Afleiding: stam + pre en/ of post {bv. be (pre)+ man (stam)} 

✓ Samestelling: 2 of meer stamme (bv. handdoek; lewenskets (lewe + skets).  Wees versigtig 

vir spelling!  ns is ‘n verbindingsklank en nie ’n morfeem nie 

▪ Kern = laaste deel van samestelling (bv. geskiedenisboek) 

▪ Bepaler = eerste deel van samestelling (bv. geskiedenisboek; naslaanboek; 

leesboek) 

✓ Samestellende afleiding: 2 of meer stamme + pre en/ of post (bv. beplanningsvergadering = 

be+plan+ing+s+vergader+ing; s = verbindingsklank; metaalkleurig = metaal + kleur + ig) 

✓ Betekenis van morfeme 

LW: Skryf slegs die betekenis van die morfeem neer. 

ont-  =  beroof van / wegneem (onthoof) 

ont-  =  begin (ontkiem) 

bio-  =  lewe (biosfeer) 

be-  =  voorsien van (beman) 

her-  =  weer (hersien) 

anti-  =  teen/ gekant teen (anti-rugby) 

ant-  =  teen (antwoord) 

aarts-  =  opperste/ eerste/ oudste (aartsvader) 

aarts-  =  baie erg (aartslui) 

ver- =  verander van (vervel) 

tele-  =  ver / oor ‘n afstand (televisie. teleskoop, telefoon) 

mis-  =  verkeerd (misverstand, mistasting) 

oer-  =  oud/ oudste / eerste (oermens)  

sub-  =  onder (substandaard) 

ko-  =  saam (koëdskool = ‘n skool waar seuns en dogters saam skoolgaan) 

bi-  =  twee (bi-polêr = twee pole) 

aëro-  =  lug (aërodinamies) 

a-  =  nie (a-sosiaal) 

wan- = verkeerd(e) (wanopvatting) 

hiper-  = bo / bokant / oor (hiperaktief) 

outo-  =  self (outobiografie) 

tele-  =  ver/ oor ’n afstand (televisie) 

 
WOORDSOORTE * 

 

Werkwoord (ww.) 

 Betekenis: Gewoonlik een of ander aksie of proses (al kan dit soms abstrak wees) 

Toets(e): 1. Kan jy hy of sy voor die woord gebruik (m.a.w. kan iemand dit doen of 

uitvoer)? 

2. Het die woord 'n verledetydsvorm? 

Voorbeelde: • speel > hy speel; het gespeel 

• ruik > sy ruik; het geruik 

Soorte: • Hoofwerkwoord/ Selstandige werkwoord 

o Oorganklike hoofwerkwoord = met 'n voorwerp in die sin (hy eet pap; sy 

kweek groente) 
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o Onoorganklike hoofwerkwoord = sonder 'n voorwerp in die sin (hy eet 

lekker; sy stap graag)  

o Deeltjiewerkwoorde = skeibare werkwoorde (hy eet sy pap op - hy sal sy 

pap opeet)   

• Koppelwerkwoord = koppel die onderwerp aan 'n eienskap (hy word 'n 

onderwyser; sy is skatryk) (is/was, word; lyk; skyn; blyk; ens.) 

• Hulpwerkwoord van tyd = het; sal (hy het sy pap geëet; sy sal groente 

kweek) 

• Hulpwerkwoord van vorm = in die lydende vorm; is; word (Die kos word 

geëet. Die kos is geëet.) 

• Hulpwerkwoord van wyse = kan; mag; moet; sal; wil; laat; gaan (Hy moet 

sy pap eet; Sy wil graag groente kweek; Ek mag so sê) 

Eksamen-tipe vrae: 

✓ Benoem die woordsoort 

✓ Benoem die werkwoord volledig 

✓ Gebruik as ’n werkwoord in ’n sin van jou eie 

✓ Vorm ’n werkwoord van … 

✓ Gebruik die deeltjiewerkwoord skeibaar/onskeibaar in ’n siin 

 
 

  Deelwoorde (dwe.) 

✓ Soos die naam aandui, is 'n deelwoord eintlik 'n woord wat deels 'n werkwoord en deels 'n 

ander woordsoort is.  Dit kan byvoorbeeld as 'n selfstandige of byvoeglike naamwoord, 'n 

bywoord of 'n ander werkwoord gebruik word.   

✓ Daar is twee soorte deelwoorde: voltooide (verlede) en onvoltooide (teenwoordige) 

✓ Teenwoordige (Onvoltooide) deelwoorde 

• Ons gebruik teenwoordige deelwoorde as die aksie nog besig is om plaas te vind. Ons 

voeg dan -ende of –end aan die einde van die woord. Byvoorbeeld: 

o Sy is horende doof.  

o Afrikaans is 'n beskrywende taal. 

✓ Verlede (voltooide) deelwoorde 

• Wanneer die aksie reeds plaasgevind het, vorm 'n mens die deelwoord  

 deur ge- vooraan en -de, -te of -e agter aan die woord te voeg. 

• Daar is twee soorte verlede deelwoorde: sterk en swak  

• Sterk verlede deelwoorde kry gewoonlik 'n klankverandering. Byvoorbeeld: 

o Hulle woon in 'n gesogte woonbuurt. 

• Die swak verlede deelwoorde kry nie 'n klankverandering nie en word meestal in 'n 

letterlike betekenis gebruik. Byvoorbeeld:  Die gesoekte misdadiger is nog nie gevind 

nie. 

• As die woord op k of p eindig, kry dit ge-+-te. Byvoorbeeld:  

o (kook) water word gekookte water; (kap) hout word gekapte hout 

• As die woord op f, g of s eindig, kry dit ge-+-te of ge-+-de. Byvoorbeeld: 

o (afstof) boekrak word afgestofte of afgestofde boekrak  

o (droog) vrugte word gedroogte of gedroogde vrugte 

 
 

 

 



21 
 

Bywoord (bw.) 

 Betekenis: Beskryf die werkwoord of 'n byvoeglike naamoord 

Toets(e): 1. Beantwoord dit die vraag: "Hoe WW/B.NW.? 

2. Sommiges kan trappe van vergelyking neem. 

Voorbeelde: • vinnig > hy hardloop vinnig (Hoe hardloop hy? vinnig) 

• besonder > sy is besonder mooi (Hoe mooi is sy? besonder) 

Soorte: Daar is baie verskillende soorte bywoorde, waaronder: 

• bywoorde van tyd (môre; gister)  

• bywoorde van plek (hier; daar) 

• bywoorde van wyse (vinnig; trapsgewys) 

• bywoorde van graad (besonder; baie; erg) 

 

 
 

Selfstandige naamwoord (s.nw.) 

Betekenis: Gewoonlik een of ander ding, persoon, plek, saak, eienskap of gebeurtenis. (kan 

konkreet of abstrak wees) 

Toets(e): 1. Kan daar 'n die of 'n voor die woord staan? 

2. Het die woord 'n meervoudsvorm? 

Voorbeelde: stoel > die stoel; stoele; hondehok > 'n hondehok; hondehokke 

Soorte: • Soortnaam = konkrete dinge wat getel kan word (stoel; hondehok) 

• Eienaam = spesifieke persone, plekke, organisasies, publikasies, ens.; 

neem gewoonlik nie meervoud nie (Oranjerivier; Microsoft; Die Burger 

• Massanaam = goed wat eintlik nie getel kan word nie; neem meestal nie 

meervoud nie (vleis; goud)  

• Maatnaam = beskryf 'n afgemete deel van 'n massanaam (twee 

kilogram vleis; 'n sak goud)   

• Abstrakte selfstandige naamwoord = ontasbare dinge (liefde; godsdiens 

• Versamelnaam = beskryf 'n groep soortname (skool visse; trop skape) 

Verkleining van woorde wat op –ng eindig 

✓ Eenlettergrepige woorde soos ring, ding, kring: kry –etjie (ringetjie, dingetjie, kringetjie) 

✓ Meerlettergrepige woorde soos koning, piesang, vergadering:  

• Onthou sin: Koning trap gogga dood.  (Die K is magtiger as die g) 

• Trek g deur; skryf k in plek daarvan neer. 

• Voeg –ie agteraan.  

• Dus: koning; konink; koninkie✓ 

                                      vergadering; vergaderink; vergaderinkie 

• Moenie die meervoud vergeet nie. 

Eksamen-tipe vrae: 

✓ Benoem die woordsoort 

✓ Benoem die selfstandige naamwoord volledig 

✓ Gebruik as ’n selfstandige naamwoord in ’n sin van jou eie 

✓ Vorm ’n selfstandige naamwoord van … 

✓ Skryf die meervoudsvorm/verkleiningsvorm neer 
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 Lidwoord (lw. / lidw.)  

Betekenis: Bepaal 'n naamwoord 

Toets(e): 1. Is dit die of 'n? 

Voorbeelde & Soorte: • die (Bepaalde lidw.) 

• 'n (Onbepaalde lidw.) 

 

Byvoeglike naamwoord (b.nw.) 

 Betekenis: Beskryf 'n eienskap van 'n selfstandige naamwoord of voornaamwoord 

Toets(e): 1. Kan dit voor 'n naamwoord staan, asook ná die koppelwerkwoord en steeds 

iets sê oor die naamwoord? 

2. Het die woord trappe van vergelyking? 

Voorbeelde: • kort > 'n kort rok - die rok is kort; kort - korter - kortste 

• opgewonde > die opgewonde gehoor - die gehoor is 

opgewonde; opgewonde - meer opgewonde - die mees opgewonde 

Soorte: • Attributief = staan saam met die naamwoord, meestal voor die naamwoord 

('n kort rok; die opgewonde gehoor) 

• Predikatief = staan saam met (gewoonlik ná) die koppelwerkwoord (die rok 

is kort; die gehoor is opgewonde)   

  

Trappe van vergelyking 

 

 

                                                                                             Oortreffend 

 

 

 

 

 

 

Oortreffend 

 

 

                                 

                                             Vergrotend 

(die) hoogste 

(die) fluksste (dubbel -s) 

bekendste 

mees bekende 

Stellend 

hoër (verbuiging) 

flukser (een -s) 

bekender 

meer bekende 

            hoog 

            fluks 

    bekend  

               bekende 

 

✓ In die meeste gevalle: 

o Vergrotend = woord + er 

o Oortreffend = woord + ste 

✓ Woorde op e-uitgang kry meer en mees  

✓ Gee net die antwoord; die eerste een word nagesien 

✓ Jy moet die antwoorde korrek spel bv. woesste 

✓ Dubbele trappe van vergelyking (mees interessantste, meer bekender) is verkeerd.  
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Onreëlmatige trappe van vergelyking: 

Stellend Vergrotend Oortreffend 

graag liewer  (die) graagste 

bietjie/weinig minder die minste 

kwaad kwater die kwaadste 

Intensiewe vorme   

✓ Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad.  

✓ Moenie verwar met trappe van vergelyking nie! 

✓ Onthou: Ons skryf hierdie vorm altyd vas (as een woord), behalwe by wawyd oop en  

nugter wakker.   

✓ Skryf jou antwoord só neer dat die nasiener nie moet twyfel of dit los of vas geskryf is nie. 

✓ Voorbeelde: doodhonger; wondermooi; hemelhoog; plankdun; rietskraal; windskeef; 

broodnodig; propvol; stampvol; dolgelukkig; engelrein. 

✓ Oppas vir verboë vorm, bv. ’n hemelhoë boom 

 
Voornaamwoord (vnw.)  [ B P Bou Alle Onderdele Oorsee Waar Werkers Vinnig (is)]   

 Toets(e): 1. Persoonlike voornaamwoord: Kan dit in die plek van 'n naam staan? 

2. Besitlike voornaamwoord: Kan dit in die plek van "X se" staan? 

Voorbeelde: • hy; haar > haar boek  

Soorte: • Besitlike voornaamwoord = my/myne; jou/joune; sy/syne; haar/hare; ons; 

julle; hulle 

• Persoonlike voornaamwoord = ek; jy; hy; sy; dit; ons; julle; hulle 

• Betreklike voornaamwoord = wat; wie; wie se   

o WIE kan slegs saam met ‘n voorsetsel gebruik word of in ’n  

vraag en dan verwys dit altyd na mense bv. Die man met WIE  

ek praat, is my oom. 

o Gebruik altyd die voornaamwoord WAT as dit op mense, diere  

of dinge betrekking het, bv. Die man WAT daar loop, is siek. 

• Aanwysende voornaamwoord = hierdie; daardie; dié 

• Onbepaalde voornaamwoord = niemand 

• Onpersoonlike voornaamwoord = dit (bv. Dit reën) 

• Wederkerende voornaamwoord = myself; jouself; homself; haarself; 

onsself; julleself; hulleself [Onthou: enkelvoud] 

• Wederkerige voornaamwoord = mekaar [Onthou: meervoud] 

• Vraende voornaamwoord = wie; wat; wanneer; waarom; hoekom  

 

Telwoord (telw.) 

 Betekenis: Dui aantal of rangorde aan 

Toets(e): 1. Kan jy dit in syfers uitdruk? Hooftelwoord (Onbepaalde hooftelwoorde kan 

nie in syfers uitgedruk word nie.) 

2. Dui dit 'n rangorde aan? Rangtelwoord (Engels: "ordinal number") 

Voorbeelde: • sewentien > 17 

• derde > 3de 

Soorte: • Bepaalde hooftelwoord = een; twee; drie; ... 

• Onbepaalde hooftelwoord = baie; talle; horde; ... 

• Bepaalde rangtelwoord = eerste; tweede; derde; ... 

• Onbepaalde rangtelwoord = laaste; soveelste; ...   
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Tussenwerpsel 

Sinoniem: Uitroep 

Betekenis: 'n Uitroep of uiting wat alleen kan staan. 

Dit druk emosie (verbasing, blydskap, hartseer, pyn, ensovoorts) uit.  

Toets(e): 1. Kan die woord alleen staan in 'n sin? 

2. Kan die woord gevolg word deur 'n uitroepteken of ellipsteken? 

Voorbeelde: • Eina! ; Sjoe!; Uhm ... 

Funksies: • “Jitte!” druk verbasing uit 

• “Foeitog!" druk bejammering uit 

• "Eureka!" is 'n triomfantlike uitroep van ontdekking,  

• "Hiert!" word gebruik om skok of om verwondering uit te druk. 

 

Voegwoord (voegw.) 

 Betekenis:     Skakel twee sinne of sinsdele aan mekaar 

Toets(e):     Kan jy twee sinne maak as jy die voegwoord verwyder? 

• Hy staan vroeg op, dog sy broer slaap laat. (Let op die komma voor en die normale woordorde 

ná die voegwoord)   [Sinne: Hy staan vroeg op. Sy broer slaap laat.] 

• Hy is nie slim nie; tog presteer hy baie goed. (Let op die kommapunt voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Hy is nie slim nie.  Hy presteer baie goed.] 

• Sy kan nie optree nie, aangesien sy met vakansie is. ((Let op die komma voor en die 

omgekeerde woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Sy kan nie optree nie. Sy is met vakansie.] 

• Ek gaan dit nie doen nie, tensy jy my help. (Let op die komma voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord. Let ook op dat die eerste deel van die sin negatief/ ontkennend 

is en die tweede deel positief. tensy = behalwe as) [Sinne: Ek gaan dit nie doen nie. Jy help 

my.] 

• Jy moet jou werk leer, tensy jy nie wil slaag nie. (Let op dat die eerste deel van die sin positief 

en die tweede deel negatief/ ontkennend is.)   

        [Sinne: Jy moet jou werk leer. Jy wil nie slaag nie.] 

• Hy is nie siek nie; inteendeel, hy is perdfris. (Let op die kommapunt voor en die komma asook 

die normale woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Hy is nie siek nie.  Hy is perdfris.] 

• Hy was siek; nogtans het hy gespeel. (Let op die kommapunt voor en die omgekeerde 

woordorde ná die voegwoord)  [Sinne: Hy was siek.  Hy het gespeel.] 

• Sy motor het gebreek; derhalwe kon hy nie die funksie bywoon nie. (Let op die kommapunt 

voor en die omgekeerde woordorde ná die voegwoord) 

        [Sinne: Sy motor het gebreek.  Hy kon nie die funksie bywoon nie.] 

• Hy is voor op die wa; sy broer, daarenteen, is baie beskeie.(Let op die plasing van die 

leestekens en die woordorde)  [Sinne: Hy is voor op die wa.  Sy broer is baie beskeie.] 

• Sy het niks oor die toets gesê nie; trouens sy wil nie daaroor praat nie. (Let op die 

kommapunt voor en die normale woordorde ná die voegwoord) 

       [Sinne: Sy het niks oor die toets gesê nie.  Sy wil nie daaroor praat nie.] 

• Dit het gereën; gevolglik kon ons nie buite speel nie.   

       [Sinne: Dit het gereën.  Ons kon nie buite speel nie. 

* Inligting gedeeltelik van Beter Afrikaans verkry. 
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SINSLEER 

 

Byvoeglike bepaling 

✓ Een woord of groep woorde sonder ’n werkwoord/ werkwoordelike deel; Meer inligting oor 

onderwerp of voorwerp (naamwoord) 

✓ Wenk: As jy gevra word om ’n sin met ’n byvoeglike bepaling uit te brei 

• begin deur die woord “met” onmiddellik na die onderwerp of voorwerp te skryf, 

byvoorbeeld Die man lees ’n boek.           Die man met die groen trui lees ’n boek. 

• skryf ’n byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord, byvoorbeeld: Die 

seun eet appels.                Die stout seun eet appels. 

Bywoordelike bepaling 

✓ Een woord of groep woorde sonder ’n werkwoord/ werkwoordelike deel 

✓ Meer inligting oor gesegde/ werkwoordelike deel: hoe? wanneer? waar? waarom?  

✓ Onthou: bywoordelike bepaling moet een van bg. vrae beantwoord  

bv.  Die seun eet appels gulsig. (hoe) 

       Die seun eet elke dag appels. (wanneer) 

        Die seun eet appels by die huis/buite. (waar) 

        Die seun eet appels vir die lekkerte. (waarom) 

Byvoeglike bysin 

✓ Groep woorde met ‘n werkwoord/ werkwoordelike deel 

✓ Dit brei die onderwerp of die voorwerp van die hoofsin uit, bv. Die man wat daar loop, is 

my oom.    

✓ Wenk:  As jy gevra word om ’n sin met ’n byvoeglike bysin uit te brei, begin met die 

woord “wat”, bv. Die man wat die groen trui dra, lees ’n boek. 

Bywoordelike bysin 

✓ ’n Groep woorde met ’n werkwoord/ werkwoordelike deel 

✓ Dit brei die gesegde van die hoofsin uit:  wanneer? waar? waarom? hoe? 

✓ Onthou: die bywoordelike bysin moet een van bg. vrae beantwoord  

✓ Bv.  Die seun eet appels terwyl die son skyn. (wanneer) 

        Die seun eet appels waar niemand hom sien nie. (waar) 

       Die seun eet appels omdat hy daarvan hou. (waarom) 

Gesegdesin: As die hoofsin se gesegde 'n koppelwerkwoord is, is die bysin 'n gesegdesin, bv. Dit 

lyk (koppelww.)  of hy die skelm is (= gesegdesin). 

Onderwerpsin 

✓ Dit is 'n bysin wat in sy geheel as onderwerp van die hoofsin optree, bv. Wat jy doen, is 

nie altyd reg nie.  

✓ As DIT die onderwerp van die hoofsin is en die bysin kan in die plek van DIT gelees 

word, is die bysin ook 'n onderwerpsin, bv.  

Dit is onmoontlik dat ek met Afrikaans kan sukkel.                                                                        

                                                                                                          

                                            Onderwerpsin 

Voorwerpsin 

✓ Die bysin tree as voorwerp van die sin op, bv.   Hy       dink                 hy sal slaag.  

                                                                                                                                     

                                                                               Onderwerp   Gesegde        Voorwerpsin 

✓ Wanneer 'n vraagsin met WAT van die hoofsin gevorm word en die bysin is 'n antwoord 

op die vraag, is die bysin 'n voorwerpsin, bv.  

Sy vra = Hoofsin; Sy vra WAT?   = ‘n Vraagsin wat van die hoofsin gevorm is. 

Sy vra hoe laat hulle kom. = Die onderstreepte sinsdeel is die voorwerpsin. 
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Ontkennende vorm 

✓ In Afrikaans gebruik ons die dubbele negatief, bv. Ek gaan nie nou slaap nie.  

Die woorde geen, g'n, nooit, niks, niemand, nêrens en geeneen kry ook ’n 

nie aan die einde van die sin, bv. Niemand kom by ons kuier nie.  

✓ Onthou: As jy ’n vraagsin in die ontkennende vorm moet skryf, moet jou antwoord ook      

’n vraagsin wees.   Die sin:  Het jy al ooit so iets gesien? word in die ontkennende vorm: 

Het jy nog nooit so iets gesien nie? 

 

✓ Leer die volgende veranderinge: 

al/ reeds/ alreeds nog nie 

ooit nooit 

al ooit   nog nooit … nie 

êrens nêrens 

altyd nie altyd nie OF nooit nie 

nog/steeds nie meer nie 

óf...óf  nóg... nóg 

alles niks nie/ nie alles… nie 

al iets nog niks nie 

✓     BELANGRIK: Moenie nie saam met werkwoorde soos belet, keer, voorkom, verbied,    

        verhinder en verhoed gebruik nie, bv.  

 Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die dak afruk. ✓ 

[VERKEERD: Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die dak 

nie afruk nie. ×    EN Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind 

die dak afruk nie. ×] 

 

Direkte en Indirekte Rede 

✓ Die Direkte Rede bevat ‘n persoon se direkte woorde presies soos hy/sy dit gesê en 

bedoel het.  Die Indirekte rede is ‘n oorvertelling van presies wat ’n persoon gesê en 

bedoel het.  DIE BETEKENIS VAN DIE SIN BLY DUS DIESELFDE. 

Hoe om van die Direkte na die Indirekte Rede oor te skryf: 

1. Behou die tydsvorm. 

2. Sit die voegwoord “dat” by. (OPSIONEEL) 

3. Laat die dubbelpunt en die aanhalingstekens weg. 

4. Verander die woorde wat moet verander: 

ek, jy, jou   

V
E

R
A

N
D

E
R

 N
A

 

hy/sy/haar  

ons / julle                     hulle      

gister                  die vorige dag 

môre/ oormôre                   die volgende dag/ twee dae later 

vandag                     daardie dag 

verlede week                die vorige week 

môreoggend                  die volgende oggend 

hierdie                          daardie 

ons s'n, julle s'n         hulle s'n 

volgende jaar             die jaar daarna 

eergister                     twee dae gelede/ tevore 

nou                            toe 

   

5. Voeg woorde in wat nodig is sodat die sin reg kan lees. 

6. Sorg dat die woordorde reg is. 
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Lydende (passief) en bedrywende (aktief) vorm  

✓ Bedrywend = Onderwerp – Voorwerp (OV); Lydend = Voorwerp – Onderwerp (VO) 

✓ Die nuwe sin se betekenis en tyd moet dieselfde bly. 

✓ Voorwerp en onderwerp ruil posisies 

✓ Wenk: Gee aandag aan die omskakeling van veral die gesegdes: 

Bedrywende vorm                                             Lydende vorm 

Teenwoordige tyd: Ek eet 'n appel.                'n Appel word deur my geëet. 

Vertede tyd:                Ek het 'n appel geëet.      ‘n Appel is deur my geëet. 

Toekomende tyd:        Ek sal 'n appel eet.          'n Appel sal deur my geëet word. 

 

✓ Onthou:   Die Bedrywende vorm begin met die onderwerp van die sin, bv. 

  Jan (= die onderwerp) eet 'n appel. 

Die Lydende vorm begin met die voorwerp van die sin, bv.   

’n Appel (= die voorwerp) word deur Jan geëet. 

✓ Indien jy ‘n sin wat in die verlede tyd staan in die lydende vorm moet skryf, moet jy 

ALTYD die werkwoord is gebruik. (Die seuns het gatsbys geëet.          Gatsbys is deur die 

seuns geëet.) 

✓ As daar in die bedrywende vorm nie ‘n direkte voorwerp is nie, moet jy in die lydende  

     vorm met DAAR begin, bv. Die kinders werk.   DAAR word deur die kinders gewerk. 

 Stappe: 

1) Bepaal wat die Onderwerp, Gesegde en Voorwerp van die gegewe sin is (Dui dit aan met O, 

G en V). 

2) Bepaal in watter TYD die gegewe sin geskryf is (Die tyd word deur die gesegde aangedui). 

3) Skryf die sin in die ander vorm deur die O en V plekke te laat ruil. 

4) Sorg dat die “nuwe” sin se betekenis en tyd dieselfde is as dié van die gegewe sin. 

5) Onthou om “is” te gebruik as jy ’n sin wat in die verlede tyd staan, in die lydende vorm moet 

skryf. 

6) Maak seker dat die “nuwe” sin se woordorde korrek is. 

 

Sinswyse 

Onbepaalde wyse (Infinitief) 

✓ Dit is die vorm van die selfstandige werkwoord wat nie altyd spesifiek aandui dat die 

handeling deur iets of iemand verrig word nie. Die infinitief word gewoonlik ná te of om te 

gebruik, bv. 

▪ Dis lekker om te swem.(Die infinitief is swem) 

▪  (Om te) Slaap is noodsaaklik vir goeie gesondheid. (Die infinitief is slaap.) 

Aantonende / aanwysende wyse  

✓ Dit stel 'n handeling as werklikheid voor in die hede, verlede en toekoms, bv. 

▪ Ek eet 'n peer OF Ek sal 'n peer eet.   

Aanvoegende / toevoegende wyse  

✓ Die handeling is nie soos by die aantonende wyse 'n werklikheid nie, maar ‘n 

moontlikheid, waarskynlikheid of wenslikheid, bv. 

▪ Hy mag dalk die werkstuk voltooi./ Hy sal seker nog die werkstuk voltooi. 

Gebiedende wyse  

✓ Die handeling word as 'n bevel, verlange, bede of versoek voorgestel, bv. 

   Was die hond!   Laat my asseblief gaan! 

Vraende wyse  

✓ Dit word deur ‘n vraagsin aangedui, bv.  Sal julle die werk doen? 
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Kritiese taalbewustheid 

MANIPULERENDE TAAL - hierdie begrip verwys 

na die emosionele taalgebruik wat adverteerders 

gewoonlik gebruik om mense te oortuig om ‘n 

produk te koop. 

“Hierdie tandepaste is die 

ongelooflikste produk vir die witste 

tande onder die son!” 

STEREOTIPERING - stereotipering is ’n 

vereenvoudigde en veralgemeende idee wat mense 

oor iets, iemand of ’n groep het en daarmee 

volhard, ongeag wat die waarheid is.  

“tieners is ’n onverantwoordelike groep 

kinders”/” vroue se plek is in die 

kombuis”/”mans mag nie huil 

nie”/”Kapenaars kan net vis belowe” 

VOOROORDEEL - dit is wanneer daar ’n 

vooropgestelde idee/wanbegrip bestaan oor ’n 

spesifieke groep mense of ’n individu. Hierdie 

wanbegrip berus gewoonlik nie op feite/kennis nie 

en is baie keer onredelik  

“Ek sal versigtig wees om te glo wat hy 

sê, want hy is ’n politikus!” 

PARTYDIGHEID - dit is wanneer die geneigdheid 

ontstaan om kant te kies vir of teen iets of iemand.  

“Ek gaan vir die A-party stem, want 

hulle sal sorg dat ek ’n werk het.” 

DENOTASIE - denotasie dui op die gewone/ 

letterlike/ saaklike en objektiewe betekenis van ’n 

woord. 

“Hy is in die wolke.” = Hy vlieg deur die 

wolke. 

KONNOTASIE - konnotasie dui op die ongewone 

/afgeleide/ figuurlike betekenis van ’n woord. 

“Hy is in die wolke.” = Hy is baie 

opgewonde/bly oor iets. 

GEÏMPLISEERDE BETEKENIS - ’n verskuilde 

boodskap 

“As ek tussen blomkool en patats moet 

kies, verkies ek eerder pampoen.” 

 
OEFENINGE 

 

In Afdeling C van Vraestel 1 moet jy in staat wees om na aanleiding van 3 verskillende tekssoorte 

vrae oor taalstrukture te beantwoord: 

 

Vraag 3 – Advertensie  

Vraag 4 – Visuele teks (strokiesprent) 

Vraag 5 – Woordteks (kort koerantberig/ tydskrifartikel) 

 

 

OEFENING 1: ADVERTENSIE 

 

Wanneer jy ’n vraag oor die advertensie moet beantwoord, behoort jy oor die volgende  

te dink: 

 

 

✓ Wat word geadverteer en hoe weet jy dit? 

✓ Wie is die teikengroep? (Wie sal waarskynlik die produk koop of die diens gebruik?) 

✓ Hoe die advertensie die teikengroep se aandag trek 

✓ uitleg en die verskillende lettertipes en -groottes wat gebruik is 

✓ oorredende en manipulerende taalgebruik; stereotipering 

✓ die gebruik van leestekens om ’n sekere atmosfeer te skep/ emosie op te wek 

✓ Beeldspraak (bv. vergelykings en metafore), stylfigure (bv. klanknabootsing  

en ironie) en rym (bv. alliterasie) is ook effektiewe advertensiemiddele. 
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Lees die onderstaande Sanlam-advertensie en beantwoord die vrae wat daarna volg. 

 

1. Dit gaan ’n behoorlike uitdaging word om deur  

2. outobiografieë te kom. 
 

3. Wetenskaplikes reken die eerste mens wat 200 jaar oud gaan word, is  

4. reeds gebore. 

 

5. Dink net hoe interessant hulle lewens gaan wees.   

 
6. Hoe lank gaan hulle emmerskoplysies wees?  En hoe gaan hulle ooit alles  

7. kan bekostig? 

 

8. Maar die belangrikste vraag is hoe beplan jy finansieël vir so ’n lang lewe? 

 

9. Dis nou belangriker as ooit om oor hierdie antwoorde te dink.     
       [Uit: Sarie, Augustus 2018] 

 

1.1. Skryf die betekenis van die morfeem outo- in outobiografieë (reël 2) neer.  (1) 

1.2. Skryf die intensiewe vorm van oud (reël 3) neer.  (1) 

1.3. Verdeel die woord interessant (reël 5) in lettergrepe.  (1) 

1.4. Skryf ’n voorbeeld van ’n nuutskepping (neologisme) uit reël 6 neer.  (1) 

1.5. Herskryf reël 8 en voeg die ontbrekende leesteken op die korrekte plek in.  (1) 

1.6. ’n Woord in reël 8 is verkeerd gespel.  Skryf slegs hierdie woord korrek neer.  (1) 

1.7. Watter woord in reël 9 word spesifiek gebruik om die leser te manipuleer?   (1) 
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1.8. Verduidelik hoe die grafika (die prent/foto aan die bokant) reël 1 en 2 van die  

advertensie ondersteun. (2) 

1.9. Wie is die teikenmark van hierdie advertensie?  (1) 

 

 [10] 

 

 

OEFENING 2: VISUELE TEKSTE (STROKIESPRENTE) 

 
Wanneer jy ’n strokiesprent moet ontleed, is dit belangrik om aandag aan die volgende vrae 

te skenk: 

 

✓ Wat is die doel van die strokiesprent? 

✓ Wat kan ek omtrent die liggaamstaal van die karakters in die teks aflei? 

✓ Wat kan ek aflei t.o.v. die lettertipe en -grootte wat gebruik is? 

✓ Gee die gebruik van leestekens dalk ’n spesifieke boodskap? 

✓ Watter verbande kan ek tussen die woorde en die sketse/tekeninge lê? 

 
 

Lees die tekste hieronder en beantwoord die vrae wat volg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEESTER en NEELSIE 

                 RAAM 1                                        RAAM 2                                          RAAM 3 

                  RAAM 4                                      RAAM 5                                            RAAM 6 
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2.1. Wat is die funksie van die uitroepteken in raam 1?   (1) 

2.2. Herskryf Meester se woorde in raam 2 in die indirekte rede. Begin jou  

 antwoord met: Meester sê …  (1) 

2.3. Waarom word daar ’n komma voor Neelsie in raam 2 geplaas?  (1) 

2.4. Vorm ’n selfstandige naamwoord van entoesiasties in raam 2.  (1) 

2.5. Gebruik die homoniem van die woord slag (raam 2) in ’n sin van jou eie.  (1) 

2.6. Vervang die woord haat (raam 4) met ’n neutrale woord of uitdrukking.  (1)  

2.7. Gebruik die woord skool (raam 4) as ’n versamelnaam in ’n sin van jou eie.  (1) 

2.8. Gee ’n sinoniem vir die woord lekker in raam 5.  (1) 

2.9. Verduidelik hoe Neelsie se liggaamstaal help om sy boodskap in raam 5 te versterk.  (1) 

2.10. Verduidelik waarin die humor in raam 5 en 6 opgesluit lê.      (1) 

 

 [10] 

 

OEFENING 3: WOORDTEKS  (KOERANTBERIG) 

 

Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Skryf ’n leenwoord uit die opskrif neer.  (1) 

3.2. Skryf die hoofsin van die sin in reël 1 en 2 neer.  (1) 

3.3. Skryf in die ontkennende vorm:   

 Die vlieg drink slegs die bloed van mense en diere.  (1)  

3.4. Watter soort klank is die ts- in tstetsevlieg?  (1) 

3.5. Skryf die meervoudsvorm van die woord vlieg (reël 3) neer.                                  (1) 

3.6. Skryf ’n onvoltooide deelwoord uit reël 4 neer.  (1) 

3.7. Verduidelik waarom die woord soogdiermelk (reël 4) ’n voorbeeld van  

 ’n samestelling is.  (1) 

3.8. Waarom is die woord Science (reël 8) nie in Afrikaans vertaal nie?   (1) 

3.9. Skryf die korrekte afkorting vir Vrydag (reël 8) neer.  (1) 

3.10. Herskryf die onderstaande sin (reël 9) in die bedrywende vorm: 

 12 000 spesifieke gene is deur die navorsers bekyk.   (1) 

 [10] 

Tsetsevlieg se geheime bekend 

 

1. KAAPSTAD. – Ná ’n geswoeg van tien jaar het byna 150 wetenskaplikes die  

2. genetiese geheime van die tsetsevlieg ontrafel.  

 

3. Die vlieg drink slegs die bloed van mense en diere. Die wyfie voed die  

4. ontwikkelende larwes op proteïene wat soortgelyk is aan soogdiermelk.   

 

5. Navorsers aan die Universiteit van Wes-Kaapland se Suid-Afrikaanse  

6. Nasionale Biodiversiteitsinstituut (Sanbi), die Universiteit Kaapstad, Yale- 

7. universiteit en 75 ander instellings was by die navorsing betrokke. Dit is  

8. Vrydag in die vaktydskrif Science bekend gemaak. 

 

9. 12 000 spesifieke gene van die tstetsevlieg is deur die navorsers bekyk.  

 

[Bron: Netwerk24, 27 April 2014] 
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MEMORANDUM VAN OEFENINGE OOR TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 

 

Advertensie 

1.1. self     (1) 

1.2. stokoud     (1) 

1.3. in-te-res-sant      (1) 

1.4. emmerskoplysies   (1) 

1.5.   Maar die belangrikste vraag is:  

hoe beplan jy finansieël (finansieel)  

vir so ’n lang lewe? 

1.6 finansieel             (1) 

1.7 belangriker    (1) 

1.8  Die meisie is dal keen van die  

mense wat 200 jaar oud gaan word.  

Die dik boek op die tafel kan ’n  

voorbeeld wees van ’n outobiografie  

wat moeilik sal wees om te lees.  (2) 

1.9 Mense wat finansiële  

beplanning moet doen.    (1) 

 

Strokiesprente 

2.1. Dit beklemtoon Neelsie se 

opgewondenheid.      (1) 

2.2. Meester sê hy is bly Neelsie is  

vir ’n slag opgewonde oor iets.  (1) 

2.3. Die komma word voor die  

naam van die aangesprokene  

geplaas.     (1) 

2.4. entoesias      (1) 

2.5. bv. Hy slag die skaap.  (1) 

2.6. verafsku/ het ’n broertjie  

dood aan/ hou nie van  (1) 

2.7. bv. die skool visse …  (1) 

2.8. aangenaam/ genotlik   (1) 

2.9. Hy wys met sy vinger.  (1) 

2.10. Neelsie sê daar is een ding  

omtrent skool waarvan hy nie hou nie,  

maar in raam 6 noem hy drie dinge. OF  

Die dinge waarvan Neeksie nie hou nie,  

sluit eintlik alles omtrent skool in.  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koerantberig 

3.1. tsetsevlieg     (1) 

3.2. Byna 150 wetenskaplikes het  

die genetiese geheime van die  

tsetsevlieg ontrafel    (1) 

3.3. Die vlieg drink nie slegs die  

bloed van mense en diere nie.    (1) 

3.4. affrikaat    (1)  

3.5. vlieë      (1) 

3.6. ontwikkelende   (1) 

3.7. Die woord bevat drie stamme: 

soog+dier+melk     (1) 

3.8. Dit is die naam van ’n tydskrif.(1) 

3.9 Vr.    (1) 

3.10  Die navorsers het 12 000  

spesifieke gene bekyk.    (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


