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GRAAD 10- 
VRAESTEL:  

TAAK 7.1
Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel

 TOTAAL: 80 TYD: 2 UUR

ALGEMENE INSTRUKSIES EN 
INLIGTING
1. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik:

 AFDELING A: Leesbegrip (30 punte)

 AFDELING B:  Opsomming  (10 punte)

 AFDELING C: Taal (40 punte)

2. Lees alle instruksies versigtig deur.

3. Beantwoord al die vrae.

4. Nommer antwoorde presies soos op die vraestel.

5. Begin elke afdeling BOAAN ’n nuwe bladsy.

6. Trek ’n streep na elke afdeling.

7. Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam boaan jou antwoordstel.

8. Laat ’n reël oop na elke onderafdeling van ’n vraag.

9. Goeie en netjiese versorging van antwoorde sal in jou guns tel.

10. Handig AL DRIE afdelings SAAM as EEN antwoordstel in.
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AFDELING A: LEESBEGRIP

 VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Lees die onderstaande artikel aandagtig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

  

Deur: Delia du Toit

1.  Watter rol speel musiek in flieks? Of dit jou nou bang of gelukkig maak, dit kleur die prentjie in. 
Sonder musiek sou flieks darem maar vreeslik oninteressant wees.

2.  ’n Mens is gewoonlik so besig om te fokus op die aksie dat jy nie eens agterkom byna elke toneel 
in ’n fliek het musiek in die agtergrond nie. Maar vat jy die musiek weg, is die toneel skielik 
vervelig. Hoekom is musiek so belangrik in flieks?

3.  Niel van Deventer, vervaardiger van die fliek Suurlemoen!, sê musiek is verskriklik belangrik in 
rolprente omdat dit emosies versterk. In Suurlemoen!, wat oor ’n band gaan, is dit selfs nóg 
belangriker.

4.  Paul Riekert, wat die fliek se klankbaan behartig het, en ook die musiek gemaak het vir die lirieke 
wat in die oorspronklike Suurlemoen!-boek voorkom, sê musiek moet ook die storie in ’n fliek 
ondersteun. “Dit moenie met die storie meeding of dit oorheers nie, maar op ’n subtiele manier 
die emosionele kant van ’n toneel versterk of ondersteun. Mense se reaksie op musiek is 
instinktief.”

 5.  Riekert het eers die draaiboek (script) gelees om ’n gevoel vir die storie en karakters te kry, 
sodat hy die musiek kon skryf en kies wat daardie gevoel sal oordra. Musiek word met ’n doel 
gekies: stadige musiek word byvoorbeeld in hartseer tonele gebruik en vinnige musiek in 
aksietonele.

6.  ’n Studie deur die Universiteit van California in die VSA het in 2010 bewys dat mense van nature 
sensitief is vir sekere klanke omdat diere dit in die natuur gebruik as waarskuwing. In die 
1960-riller, Psycho, is trekkende snaarklanke en harde blaasinstrumente gebruik om dié klanke 
na te boots. Die effek in die fliek gee ’n mens koue rillings.

7.  Gepraat van rillings. ’n Eksperiment in 2011 deur die McGill Universiteit in Kanada het bewys 
musiek kan ’n mens koue rillings gee wanneer jy bang is óf omdat jy dit geniet. Dis omdat die 
dele van jou brein wat musiek interpreteer, gekoppel is aan die dele wat temperatuur verwerk.

8.  “Vervaardigers kies gewoonlik liedjies waarvan die kyker sal hou, maar ook waarvan hulle self 
hou,” sê Van Deventer. “Toe ons die klankbaan van Suurlemoen! begin beplan, het ons 
byvoorbeeld gekyk watter musiek gewild onder tieners was, en toe liedjies gekies wat óns geniet 
en wat by die tonele pas. Uiteindelik het ons besluit op kunstenaars soos Joshua na die Reën, 
Jack Parow en Pieter de Jager van Die Tuindwergies.”

[Verwerk vanaf: www.hoezit.co.za, 11 September 2014]

SÓ HET MUSIEK ’N INVLOED  
OP FILMS
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1.1 Gee EEN emosionele reaksie volgens paragraaf 1 wat musiek in jou na vore kan bring. (1)

1.2  Word die volgende frase in paragraaf 1 letterlik of figuurlik bedoel?  
“dit kleur die prentjie in”? (1)

1.3  Waarom sê die skrywer vergeet ’n mens partykeer dat daar agtergrondmusiek in byna  
elke toneel is? (paragraaf 2) (1)

1.4 Skryf ’n woord uit paragraaf 1 neer wat dieselfde as “vervelig” beteken. (1)

1.5 Waarom is musiek, volgens Niel van Deventer, so belangrik? (1)

1.6 Waarom is dit in Suurlemoen! “selfs nóg belangriker”? (paragraaf 3)  (1)

1.7 Waarom is Niel van Deventer se opinie enigsins belangrik? (1)

1.8 Verduidelik in een volsin wat ’n klankbaan van ’n film is. (paragraaf 4)  (1)

1.9  Waarom is dit gepas om spesifiek vir Riekert te vra om die musiek van die film te maak? (1)

1.10 Wat word met die volgende sin in paragraaf 4 bedoel?

 “Mense se reaksie op musiek is instinktief.” (1)

1.11 Waarom was dit vir Riekert belangrik om ’n gevoel vir die storie en karakters te kry? (1)

1.12 Verduidelik waarom vinnige musiek met aksietonele geassosieer word.  (1)

1.13 Watter tipe musiek, dink jy, sou goed pas in ’n komiese toneel? (1)

1.14.1 Lees weer paragraaf 6. Is die volgende stelling ’n feit of ’n mening? 

 Mense is van nature sensitief vir sekere klanke. (1)

1.14.2 Gee ’n bewys vir jou antwoord in 1.14.1. (1)

1.15 Watter film gee die skrywer as voorbeeld dat mense sensitief vir sekere klanke is? (1)

1.16 Watter klanke is in die 1960-riller gebruik om jou koue rillings te gee? (1)

1.17  Haal drie opeenvolgende woorde uit paragraaf 7 aan wat dit direk laat aansluit by  
paragraaf 6.  (1)

1.18 Waarom kry ’n mens, volgens paragraaf 7, koue rillings as jy na sekere musiek luister?  (1)

1.19  Hoe het die vervaardigers op die musiek van die film Suurlemoen! besluit? Noem  
DRIE stappe/kriteria.  (3)

1.20 Musiek bepaal jou emosie of gevoel oor ’n fliek. 

 Stem jy saam met hierdie stelling? Motiveer jou antwoord.  (1)

1.21 As jy ’n klankbaan vir jou lewe moes kies, watter tipe musiek sou dit wees?  (1)

 [24]
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TEKS B: PLAKKAAT
Kyk na die plakkaat hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg.

[Vanaf: www.facebook.com/KaaplandFilms, 2015]

1.22 Watter film het die vervaardigers van mooirivier ook aangebied?   (1)

1.23 Wie is die hoofondersteuner/borg van die film?  (1)

1.24 Noem nog EEN borg van die film.   (1)

1.25 Hoe kan ’n mens met sosiale media op hoogte van die film bly?  (1)

1.26 Wat kan jy aflei van die filmgenre uit die hartjie wat om die karakters geteken is?  (1)

1.27 Sal jy die film wil gaan kyk? Motiveer jou antwoord.   (1)

 [6]

 TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B: OPSOMMING

 VRAAG 2: 
TEATERETIKET
Lees die teks hieronder aandagtig deur en voer die instruksies uit.

Instruksies:
•	 Som die wenke vir goeie teateretiket in SEWE sinne op.
•	 Skryf die wenke PUNTSGEWYS neer, genommer van 1 tot 7.
•	 Laat ’n reël oop na elke sin.
•	 Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
•	 Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C

Doen my ’n guns en bly by die huis: 
’n Les in teateretiket

Deur: Francisca Heese

Ek het agtergekom dat daar deesdae mense is wat dink ’n aand in die teater is dieselfde as ’n 
uitstappie Nuweland toe. Hier is ’n paar wenke vir jou om aan te dink:

As die deure van die teater toegemaak is, sien jy nie die vertoning nie. Mense wat nie betyds kan 
wees vir ’n produksie nie, verdien nie om eers die voorportaal van die teater te betree nie. So, 
moenie laat wees nie. 

Daar is niks wat akteurs so vinnig op hul senuwees maak soos mense wat nie ’n vertoning kan 
deursit nie. Moet asseblief nie tydens die produksie opstaan nie.  

Die grootste probleem bly steeds die selfoon. Skakel dit af of bly by die huis as jy ’n dringende 
oproep verwag – dan pla jy ten minste nie die gehoor en akteurs nie.

As die teaterligte afgaan, begin die produksie en moet jy stilbly. Vir solank die verhoogligte aan is, 
moet jy jou mond hou. Niemand stel belang in jou opmerkings oor die produksie nie.

Nog ’n ding wat uiters irriterend is, is as iemand eet of drink tydens ’n produksie. Doen dit voor of na 
die vertoning. Dis vir niemand lekker as jy in hulle ore kou nie.
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Jy kan applous aan die einde van die produksie gee – wanneer die akteurs buig en die ligte weer 
aangeskakel is en jy ander mense ook hoor klap. 

Laastens, wees respekvol teenoor die akteurs, gehoor en produksiepan vir die harde werk wat hulle 
doen. Gebruik dit as ’n geleentheid om jouself te verryk. As jy dit nie kan doen nie, doen my ’n guns 
en bly by die huis.

[Verwerk vanaf: bladwisselend.wordpress.com, 8 Maart 2015]

TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAAL

 VRAAG 3

TEKS D: ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer.

    [Vertaal en verwerk vanaf: www.sterkinekor.com, 2015]

Kom (3.5 skuur skouers) met beroemdes van die 
Afrikaanse filmbedryf by die eerste vrystelling van 

Ballade vir ’n Enkeling. 
Slegs by uitgesoekte SterKinekor-teaters.

Geniet ’n (3.2 glas) vonkelwyn en kry die geleentheid 
om die akteurs ’n paar (3.3 vraag) te vra. 

21 MAART: TYGERVALLEI
22 MAART: SOMERSET MALL

28 MAART: CAPE GATE

(4 nm – 5 nm & 7 nm – 8 nm)
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3.1 Kies die KORREKTE woord tussen hakies. Skryf slegs die antwoord neer.

 Die aktrise lyk (beeldskoon/silwerskoon) in haar ontwerpersrok. (1)

3.2 Gee die VERKLEINING vir die woord tussen hakies.

 Geniet ’n (3.2 glas) vonkelwyn. (1)

3.3 Skryf die MEERVOUD van die woord tussen hakies neer.

 Kry die geleentheid om die akteurs ’n paar (3.3 vraag) te vra. (1)

3.4 Kies die KORREKTE hoflikheidsvorm. Skryf net die vraagnommer en die antwoord (A-D) neer.

 As ek die organiseerders wil bedank vir die mooi geleentheid, kan ek sê:

 A “Ek hoop daar is volgende keer lekkerder kos.”

 B “Dankie vir die lieflike aand; ek het dit baie geniet.”

 C “Die badkamers was baie vuil.”

 D  “Ek wil asseblief heel voor in die teater sit.” (1)

3.5 Word die onderstreepte gedeelte in die sin letterlik of figuurlik bedoel?

 Kom skuur skouers met beroemdes. (1)

3.6 Skryf die volgende sin in die VERLEDE TYD neer. 

 Die eerste vertoning is om 4 nm. (1) 

3.7 Skryf die sin hieronder oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met omdat.

 Ek het die film baie geniet, want die storielyn is baie goed.  (1)

3.8  Voltooi die volgende sin met die korrekte VOORSETSEL. Skryf slegs die woord as  
antwoord neer.

 Ek het ... die einde van die film gehuil. (1)

3.9 Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.

 Hierdie springmielies is (3.9 ons). (1)

3.10 Verskaf die vroulike vorm van die woord “akteur”. (1)

 [10]
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 VRAAG 4

TEKS E: SPOTPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die spotprent hieronder gebaseer.

 

4.1 Wat is die boodskap wat die spotprent wil oordra? (1)

4.2 Hoe word die woord  “dáár” VISUEEL in die spotprent oorgedra? (1)

4.3 Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.

 Die man sê: “Ons noem dit deesdae emoticons.” (1)

4.4 Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies.

 Of soos dit vandag (4.4 goed) bekendstaan – emoticons. (1)

4.5 Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.

“En dáár is die beroemde maskers van Komedie 
en Tragedie. Of soos dit vandag (4.4 goed) 

bekendstaan – emoticons.”



25 KLASGIDS HOËRSKOOL | AUGUSTUS 2015

Graad 10-12 EAT

 Die seun het (gekyk) (teen die muur) (gister) (na die maskers). (1)

4.6 Skryf die sin hieronder oor en begin met die onderstreepte bywoord.

 Ek en my pa gaan môre ’n film kyk. (1)

4.7 Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM.

 Die polisie skiet die skurk in die film dood. (2)

4.8  Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf slegs die vraagnommer en die 
 antwoord (A-D) neer.

 Geen tieners weet meer van die maskers van Komedie en Tragedie nie.

 Hierdie sin is ’n voorbeeld van ... 

 A gevoelstaal.

 B figuurlike betekenis.

 C stereotipering.

 D veralgemening. (1)

4.9 Voltooi die volgende IDIOOM. 

 Ek kan nie vanaand gaan fliek nie, want ek is so (4.9 ...) soos ’n hond. (1)

 [10]

VRAAG 5

TEKS F: TYDSKRIFARTIKEL
Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.

’n Man soos my pa
1.  Die Afrikaanse rolprent ’n Man soos my pa is tans in produksie. (5.1 Dit draai die einde van die 

jaar in teaters.)
2.   Die vervaardigers, Johan Kruger en Sean Else, het seker gemaak dat die beste van Suid-

Afrikaanse akteurs deel is van dié projek. Groot name soos Albert Maritz, Sandra Prinsloo, Neels 
van Jaarsveld én Antoinette Louw sal almal in die rolprent te sien wees. (5.3 Jong) talent word 
ook ten toon gestel.

3.  Sean sê dié verhaal, wat oor byna 40 (5.5 jaar/jare) strek, draai om ’n basiese verhouding: “Dit 
gaan oor die tema van die (5.7 verhouding) tussen ’n pa en sy seun of dogter. Dié storie kan 
enige plek (5.9 ...) wêreld afspeel. Op enige tyd. Elkeen wat ’n pa het, al is die verhouding hoe 
fantasties, is al deur moeilike tye en het uiteindelik weer vrede gemaak.”

[Verwerk vanaf: www.sarie.com, 20 Maart, 2015]
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5.1 Skryf die volgende sin in die TOEKOMENDE TYD neer.

 Dit draai die einde van die jaar in teaters. (1)

5.2 Verander die volgende stelsin in ’n VRAAGSIN. 

 Jong talent word ook ten toon gestel. (1)

5.3 Gee die INTENSIEWE VORM van die onderstreepte woord.

 Jong talent word ook ten toon gestel. (1)

5.4 Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies in die sin.

 Dit is die (5.4 snaaks) film wat ek al ooit gesien het. (1)

5.5 Kies die korrekte woord tussen hakies om die sin korrek te voltooi.

 Sean sê die verhaal, wat oor byna 40 (5.5 jaar/jare) strek, draai om ’n basiese verhouding. (1)

5.6 Verbind die volgende sinne met die korrekte BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.

 Dit is die film. Ek het van die film gepraat. (1)

5.7 Skryf die VERKLEINING vir die onderstreepte woord in die sin.

 Dit gaan oor die tema van die verhouding tussen ’n pa en seun of dogter. (1)

5.8 Skryf die volgende sin oor in die DIREKTE REDE.

 Sean sê dat die verhaal om ’n basiese verhouding draai. (2)

5.9 Verskaf die korrekte VOORSETSEL in die volgende sin.

 Die storie kan enige plek (5.9 ...) wêreld afspeel. (1)

5.10 Skryf die volgende sin oor in die BEDRYWENDE VORM.

 Die akteurs van ’n Man soos my pa is vanaand deur ’n klomp mense gegroet. (1)

5.11 Kies die gepaste uitroep vir die volgende sin.

 ......! Dit was ’n uitstekende film.

 A Agge nee

 B Sjoe

 C Hoera

 D Eina (1)

5.12 Skryf die volgende sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.

 Die pa en seun het deur moeilike tye gegaan, maar het weer later vrede gemaak. (2)

 [14]
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TEKS G: PRENT
Die taalvrae wat volg, is op die prent langsaan 
gebaseer.

5.13 Kies die KORREKTE woord tussen hakies.

 Die middelste minion is (verbaas/bang). (1)

5.14  Verbind die twee sinne met die  
VOEGWOORD tussen hakies. 

  Ek moet eers al my huiswerk doen. Ek mag  
die film Despicable Me kyk. (voordat) (1)

5.15  Gee die MEERVOUD van die woord tussen  
hakies.

  Die middelste minion se bril lyk nie soos die  
ander twee minions se (5.14 bril) nie. (1)

5.16 Kies die korrekte VOORNAAMWOORD.

  Die onderste minion hou aan (5.15 hy/sy)  
maat se been vas sodat hy nie val nie. (1)

5.17 Skryf slegs die BYWOORD in die sin neer.

 Die Minions-film word vanjaar vrygestel. (1)

5.18 Skryf slegs die GESEGDE in die sin neer.

 Die minions hang aan mekaar se voete. (1)

 [6]

   TOTAAL AFDELING C: 40
   GROOTTOTAAL: 80

 [Vanaf: www.minionsmovie.com]
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MEMORANDUM
AFDELING A: LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

1.1 bang/gelukkig/geluk 1 1

1.2 Figuurlik. 3 1

1.3 Jy is te besig om op die aksie te fokus. 2 1

1.4 Oninteressant. 2 1

1.5 Dit versterk emosies. 1 1

1.6 Omdat die fliek gaan oor ’n band wat musiek 
maak./Dis die middelpunt van die fliek: musiek.

Oorweeg nog 
opsies.

3 1

1.7 Hy is die vervaardiger van die fliek./Hy neem 
besluite oor hoe die film gemaak word.

Iets soortgelyks. 3 1

1.8 Dit is al die musiek wat in die film gebruik word. 2 1

1.9 Hy het die lirieke vir die boek ook geskryf. 3 1

1.10 Hulle doen dit sonder om te besluit daaroor./
Dit gebeur vanself./Hulle reageer op die musiek 
sonder om daaroor te dink.

Oorweeg nog 
verduidelikings.

3 1

1.11 Hy moes die musiek kon skryf en kies wat daardie 
gevoel sou oordra.

3 1

1.12 Die aksietonele is vinnig. 3 1

1.13 Opgewekte musiek/gelukkige musiek. Iets in dié trant. 4 1

1.14.1 Feit. 4 1

1.14.2 Dit is deur ’n studie bewys. 4 1

1.15 Psycho 1 1

1.16 trekkende snaarklanke en harde blaasinstrumente Moet albei noem 
vir die punt.

2 1

1.17 Gepraat van rillings. 1 1

1.18 Die dele wat musiek interpreteer, is gekoppel aan 
die dele wat temperatuur verwerk. 

Aanvaar ook 
verbatim 
(par. 7)

3 1
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1.19 1. Hulle het gekyk wat gewild onder tieners is.
2. Liedjies/kunstenaars gekies waarvan hulle hou.
3. Liedjies gekies wat by die tonele pas.
4. Kies dan kunstenaars.

Enige DRIE 3 3

1.20 Leerder se eie mening. 5 1

1.21 Leerder se eie mening. 5 1

[24]

TEKS B: PLAKKAAT

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

1.22 Klein Karoo. 2 1

1.23 Engel & Völkers. 2 1

1.24 kykNet/Kaapland (produksies)/ATKV/GNC/Van 
Loveren/aramex/Sarie/The Body Shop.

Enige borg. NIE 
Engel & Völkers nie.

2 1

1.25 facebook/twitter 2 1

1.26 Dit is ’n liefdesfliek/romanse/romantiese film. Diskresie 3 1

1.27 Leerder se opinie. Diskresie 5 1

[6]

 TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: TEATERETIKET

Nasienriglyne

•	 Leerders moet die opsomming puntsgewys aanbied.
•	 Dit mag nie verbatim aangehaal word nie.
•	 Puntetoekenning: 7 punte vir 7 feite; 3 punte vir taal.
•	 Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het 
nie:
	 o	 1-3 punte korrek: 1 punt
	 o	4-5 punte korrek: 2 punte
	 o	6-7 punte korrek: 3 punte
•	 Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
	 o	6-7 aanhalings: geen punt
	 o	 1-5 aanhalings: 1 punt
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•	 	Geen punte word afgetrek indien die leerder nie die aantal woorde neergeskryf 
het nie.

•	 	Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin en ignoreer die 
res van die opsomming. 

1. Moenie laat vir ’n vertoning wees nie.
2. Moenie tydens ’n produksie opstaan nie.
3. Skakel jou selfoon af.
4. Bly stil tydens die produksie.
5. Moenie eet of drink tydens ’n produksie nie.
6. Gee aan die einde van die produksie eers applous.
7. Respekteer die akteurs, gehoor en produksiespan (vir hulle harde werk).

[10]

TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN 
KONVENSIES

VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

3.1 beeldskoon 2 1

3.2 glasie 1 1

3.3 vrae 1 1

3.4 B/“Dankie vir die lieflike aand; ek het dit baie 
geniet.”

3 1

3.5 figuurlik 3 1

3.6 Die eerste vertoning was om 4 nm. Die hele sin moet 
korrek wees vir 1 
punt.

3 1

3.7 Ek het die film baie geniet omdat die storielyn 
baie goed is.

Let op die 
woordorde.

2 1

3.8 aan 3 1

3.9 ons s’n 2 1

3.10 aktrise 1 1

[10]
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VRAAG 4
TEKS E: SPOTPRENT

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

4.1 Die jonger generasie ken nou eerder emoticons 
as die bekende maskers.

Oorweeg nog 
opsies.

4 1

4.2 Die man wys na die prent van die maskers./Die 
man en seuntjie kyk na die maskers.

3 1

4.3 Die man sê ons noem dit deesdae emoticons./
Die man sê dat ons/hulle dit deesdae emoticons 
noem.

Let op woordorde. 2 1

4.4 beter 1 1

4.5 Die seun het 
gister 
na die maskers 
teen die muur 
gekyk.

Let op woordorde. 2 1

4.6 Môre gaan ek en my pa ’n film kyk. Let op woordorde. 2 1

4.7 In die film word die skurk deur die polisie 
doodgeskiet./
Die skurk word in die film deur die polisie 
doodgeskiet.

Let op woordorde.
Diskresie.

3 2

4.8 D/veralgemening 3 1

4.9 siek 3 1

[10]

VRAAG 5
TEKS F: KOERANTARTIKEL

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

5.1 Dit sal die einde van die jaar in teaters draai. Die hele sin moet 
korrek wees vir ’n 
punt.

3 1

5.2 Word jong talent ook ten toon gestel? Let op woordorde 
en die vraagteken.

2 1

5.3 bloedjong NIE bloedjonk nie. 1 1

5.4 snaaksste 1 1

5.5 jaar 2 1

5.6 Dit is die film waarvan ek gepraat het. 3 1

5.7 verhoudinkie 1 1
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5.8 Sean sê: “Die verhaal draai om ’n basiese 
verhouding.”

Korrekte 
skryftekens en 
woordorde.

3 2

5.9 ter 3 1

5.10 ’n Klomp mense het vanaand die akteurs van ’n 
Man soos my pa gegroet.

3 1

5.11 B/Sjoe 3 1

5.12 Die pa en seun gaan deur moeilike tye, maar 
maak weer later vrede.

3 2

[14]

VRAAG 5
TEKS G: FOTO

Nr. Antwoord Nasienriglyne Barrett Punt

5.13 bang 3 1

5.14 Ek moet eers al my huiswerk doen, voordat ek die 
film Despicable Me mag kyk.

Let op woordorde. 2 1

5.15 brille 1 1

5.16 sy 2 1

5.17 vanjaar 2 1

5.18 hang 2 1

[6]

 TOTAAL AFDELING C: 40
 GROOTTOTAAL: 80
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