Graad 12, Eerste Addisionele Taal, taaloefening gegrond op Kobus Galloway se
idiome-illustrasie

Beantwoord die volgende vrae na aanleiding van Kobus Galloway se illustrasie van die
idioom “Die kalf is in die put”.

Vraag 1

(Die illustrasie verskyn in Galloway se boek ’n Wolf in skaapsklere, Penguin,
2018.)
Skryf die volgende sinne oor soos aangedui:

1.1 Die kalf sit in die put. Die kalf lyk moedeloos.
Die kalf wat …

(1)

1.2 Kerneels moet sy liggaam uit die put kry.
Kerneels behoort …

(1)

1.3 Kerneels sal baie dapper wees, aangesien hy uit die put gaan spring.
Hy gaan uit die put spring, daarom …

(1)

1.4 Het Kerneels nog oefeninge om vandag te doen?
Nee, …

(1)

1.5 Kerneels wil uit die put spring wanneer hy benoud voel.
Gister …

(1)

1.6 Kerneels het in die put geval. Hy het geweet wat om te doen.
Alhoewel …

(1)

[6]

Vraag 2
Lees die volgende paragraaf deur en voer die instruksies tussen die hakies uit:
Kerneels klim al hoe 2.1 (hoog – gee die vergrotende trap) uit die put, omdat hy
2.2 (geinspireer/geïnspireer/ge-inspireer – kies die korrekte spelling) voel om
sy vryheid te proe. Van al die 2.3 (projek – gee die meervoud) wat hy al aangepak
het om fiks te word, het hierdie een hom ’n 2.4 (jubel – gee die teenwoordige
deelwoord) hart gegee. Kerneels lyk maar 2.5 (opgewonde – gee die
teenoorgestelde) soos hy uit die put klim.
[5]

Vraag 3
Lees die volgende instruksies noukeurig deur en skryf ’n respons van 15–20
woorde by elkeen van die opdragte.

Skryf een of twee sinne by elke antwoord.
3.1 Kerneels is teleurgesteld dat hy elke keer uit die put moet klim. Hy vra
die boer om hom raad te gee oor wat hy moet doen. Skryf Kerneels se
woorde aan die boer neer.

(2)

3.2 Die boer voel dat Kerneels moedswillig is om elke keer in die put te klim.
Skryf die boer se woorde aan Kerneels neer.

(2)

[4]
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