
Memorandum: Best Books Eksamenhulp Graad 11 Huistaal Taal- en leesoefenboek: Gee 
Afrikaans ’n kishou in die eksamen – 9781776072088 

Antwoorde op begripstoets op bl. 79–83:  

1. Aan die leser.                    (1) 
2. Die woorde wat deur haar geskryf is of uitgedink is en toe neergeskryf is.         (1) 
3. Sy het graag as kind gelees.  Sonder lees sou haar lewe vervelig wees.        (2) 
4. Hulle was nie opwindend genoeg in die boekies nie en die skrywer het hulle oor 

uitgedink/herskep .        (1) 
5. Die boeke het haar leer lees.         (1) 
6. Waar, “my trane was naby”.         (1) 
7. Dit het aan haar die waarde van vertaling geleer.  Vertaling het die wêreld vir haar 

in haar eie taal kom wys.          (2) 
8. Mening.  Haar ma het die skryfster se boeke graag gelees.                       (2) 
9. Hulle skryf oor waarhede wat almal laat voel dit is soos hul eie stories.          (1) 
10. Die digkuns  en musiek (“sing”) .                     (2) 
11. illusie            (1) 
12. Boeke is woorde en vertel ’n storie . ’n Mens leer lesse wat jou bybly, al het jy die 

boek klaar gelees.            (2) 
13. ENIGE TWEE: Dit laat haar veilig voel. Sy doseer digkuns. Die digters se werke 

wat sy onderrig, is deel van haar geskiedenis.      (2) 
14. Die woorde wys die denkrigting aan.  Dit dui op die idee dat Afrikaans nie sal 

verdwyn solank mense dit praat nie.                            (2) 
15. Woordboemelaar: Iemand wat woorde bedel. OF Iemand wat luister na mense se 

woorde en waarskynlik as hul eie neerskryf.  
Boeknomade: Iemand wat reis met boeke en waarskynlik baie lees. OF Iemand wat 
na boeke of stories soek.         (2) 

16.  
16.1 ter nagedagtenis                                                                              (1) 
16.2 Sy doseer digkuns, dus weet sy waarvan sy praat.  (Philips is ook self ’n digter.)(1)                                                  
17. samesyn                                                                                                                  (1) 
18. Teks A handel oor lees en Teks B is ’n tydskrif wat jy kan lees.       (1) 
19. Jy kan inteken op die gedrukte tydskrif  of dit digitaal lees.                         (2) 
20. Tuisteskepping                                                                                                    (1)                                                                                                                                                                                

[TOTAAL: 30] 

 Antwoorde op hersieningsvrae op bl. 88:  

a) lug  
b) pla  
c) bring   
d) neem/dra  
e) dra  
f) gepleeg  
g) vergoed   
h) toelaat  
i) voer  

j) aanvaar  
k) ontslaan  
l) aangegee   
m) aangeteken   
n) ontbloot  
o) verbreek  
p) gedraai  
q) stel  
r) gelaat   

 


