
 
VRAESTEL 2 

MEMORANDUM 
 
AFDELING A: LEESBEGRIP 
 
1. Haar naam is Arina.         (1) 
2. Sanet is Arina, die ma, se dogter.       (1) 
3. Hy wil haar bel voor die dag en sy werk begin. 
 Daar is ’n tydsverskil tussen SA en Skotland.  
 Hy wil haar herinner aan die 12 dae voor Kersfees gewoonte van hulle. (2) 
 (enige 2 redes) 
4.  “Beeep”          (1) 
5. Dit is ’n telefoon in ’n hokkie waarmee mens iemand kan bel as jy geld 
 gebruik.          (1) 
6.  “Vir meer as twintig jaar hang sy en die kinders die twaalf aftelversieirings  
 van 12 Desember tot ou-Kersaand op”      (1) 
7.  Dit is steeds vir hulle belangrik al is hulle nie tuis nie.    (1) 
8.  Hulle was vir ’n hele jaar opgedruk in ’n houer gebêre.    (1) 
9.  hartseer, depressie, bedruktheid       (1) 
10.  Om te aanvaar dat jou kind een of ander tyd uit die huis moet gaan.  (1) 
11.1 kamerjas 
11.2 klere           (2) 
12.1 Die graad elwe reël die matriekafskeid.       
12.2 elf           (2) 
            [15] 
AFDELING B: TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 
 
1.1 dié, hè 
1.2 Dít, crèche          (2) 
 
2.1 Kersfees word wêreldwyd, elke jaar op 25 Desember gevier.   (1) 
 
3.1 Was jy nog nooit in Jerusalem nie? 
3.2 Moet asseblief nie vir Boetie ’n hokkiestok vir Kersfees stuur nie.  (2) 
 
4.1 Arina vra of hulle die vorige aand die Kersboom gesien het.   (2) 
 
5.1 Schalk het gesê: “Ons kinders is verlede jaar uit die huis.”   (2) 
 
6.1 Opnoem van ’n klomp selfstandige naamwoorde. 
6.2 ’n Komma na ’n aangesprokene.       (2) 
 
7.1 Net ’n boodskap word elke keer deur sy selfoon geneem. 
7.2 Die ketel is vroeër die oggend deur Arina aangeskakel.   (2) 
 
8.1 swak verlede deelwoord 
8.2 sterk verlede deelwoord 
8.3 teenwoordige deelwoord        (3) 
 
9.1 In die oggend as jy opstaan. 
9.2 Rondom die tyd wat jy saans moet gaan slaap.     (2) 
 



10.1 saamgestelde sin 
10.2 enkelvoudige sin         (2) 
 
11.1 verlede tyd 
11.2 byvoeglike verbuiging        (2) 
 
12.1 word gebore 
12.2 Terwyl die wyse manne in die veld stap 
12.3 ’n babaseuntjie         (3) 
 
13.1 D 
13.2 J 
13.3 H 
13.4 B 
13.5 I 
13.6 A 
13.7 G 
13.8 E 
13.9 L 
13.10 F           (10) 
            [35] 
 
AFDELING C: LITERATUURSTUDIE 
 
1. Hy wou in beter omstandighede leef.      (1) 
2. Dit sluit aan by sy ruimteverbeelding. Die Melkweg het 9 planete en die 
 woonstel het 9 verdiepins.        (1) 
3.  Die Baard werk saam met sy ma en is haar vriend. Die Baard lei sy ma 
 se aandag van hom af.        (2) 
4. Nee, hulle het hom op die parkie met ’n krieketbal probeer gooi.  (2) 
5. Die huis het baie wit leer meubels en glas en dit laat hom aan ’n ruimte- 
 stasie dink.          (1) 
6. Hy het tannie Louise se plante verniel en Anja se kat met ’n baksteen 
 gegooi.          (2) 
7. Hy verbeel hom hy is Neil Armstrong, die ruimtereisiger.   (1) 
8. Die draaipunt is waar Toffie vir Nebiekatneser doodmaak.    (2) 
9. Jy mag daarin speel, maar nie daarin wegkruip nie.    (1) 
10. Jy moet ander, ouer mense eerste in ag neem.     (1) 
11. Dit is ’n voël wat uit sy eie as herrys.      (1) 
12. Ja, Pieter was so ontsteld en gebroke dat hulle hom eers weer wou laat  
 beter voel.          (2) 
13. Hulle het in hom belanggestel en vir hom omgegee.    (1) 
14. Ja, toe Pieter sy pa se motorvenster met die baksteen stukkend gegooi  
 het.           (2) 
            [20] 


