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Antwoorde op begripstoets op bl. 23–27:  

1. ||Hui !Gaeb           (1) 
2. Vuurvlamme skiet uit die berg.  

EN 
Rotse rol teen die berg af.  

EN 
’n Digte rookwolk hang oor die stad.        (3)  

3. Sophia het vulkaniese uitbarstings/aardbewings voorspel.  
EN 

Die stad/||Hui !Gaeb is besig om haarself te vernietig.      (2) 
4. Die grootmense skree/skree bevele/is paniekbevange.  

EN 
Nee, die kinderhuis het in ’n parallelle heelal ingeskuif.  

OF 
By die kinderhuis staan die tyd stil. 

OF 
Die kinders in die kinderhuis kan nie kontak met die grootmense maak nie.     (3) 
Die leerder bied TWEE redes vir EEN punt elk aan. 

5. Amber vertel ’n storie vir die kleintjies.  
OF 

Sy probeer waarskynlik om die kleintjies kalm te hou.      (2) 
Die leerder bied ’n soortgelyke rede vir Amber se optrede vir EEN punt aan.  

6. Mohlomi  
EN 

Kaleb  
EN 

Iemand wat die kinders in die kinderhuis kom red.       (3) 
7. ’n Naam van iemand wat wil help. OF Die woord “ek”      (1) 
8. Bottelkos 

EN/OF 
Sprinkaanbiltong 

EN/OF 
Watermakers 

EN/OF 
Buitekoepelmaskers         (3) 
Die leerders bied DRIE antwoorde vir EEN punt elk aan.  

9. Die verteller ervaar die reis as moeiteloos/tydloos.      (1) 
10. Die heilige wit leeus van die Timbavati        (1) 
11. Die leeus verskyn net op aarde as daar gevaar is/mense hulp nodig het.   

EN 
Ja, die stad/mense is in gevaar (as die stad besig is om haarself te vernietig).    (2) 
Die leerder kan nie NEE as ’n antwoord aanbied nie. 

12. Daar is waarskynlik nie goeie goed om aan te dink waaroor hulle kan lag nie.   (1) 
Die leerder bied ’n eie gepaste antwoord binne konteks vir EEN punt aan.  

13. Mohlomi is bang om dieselfde oor te kom as hul ouers.  
EN 

“versteen”           (2)  
14. Ja, die woord “Kraak” sluit aan by die koepel wat kraak ná die aardbewing.   (1) 
15. Die koepel wat die stad omhul het, het die inwoners beskerm.     (1) 
16. Die leerder bied ’n eie gemotiveerde antwoord aan, bv.  



Ja, die jaartal is 2315./Ja, die lugskepe waarvan gepraat word, kan ’n toekomstige 
vervoermiddel word.         (1) 

17. Hulle ouers woon nie by hulle nie/is in ’n hospitaal.  
EN 

18. Nee, want die ouers/grootmense en die kinders is in parallelle heelal wat nie met mekaar 
kontak kan hê nie.          (2)                                                                                                                                                                              

[TOTAAL: 30] 

 Antwoorde op akronieme op bl. 40:  

1. Suider-Afrikaanse Groot Teleskoop  
2. Leerder se eie oefening. Probeer om minstens vyf akronieme te identifiseer.  

 
Voorbeeld 1 van koerantberig met akronieme: 
Covid (Covid-19) – Koronavirus-2019 
VN – Verenigde Nasies 
ATKV – Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 
 

 

 



 

 [Bron: Rapport/Netwerk24, 2 Augustus 2020, bl. 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeeld 2 van koerantberig met akronieme: 
DBO – Departement van Basiese Onderwys 
Naptosa – Nasionale Professionele Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika  
DA – Demokratiese Alliansie  

 

 



 

 

[Bron: Rapport/Netwerk24, 2 Augustus 2020, bl. 8] 



Antwoorde op neologismes op bl. 40–41: 

1. Die leerder gee ’n betekenis van sy/haar eie wat binne die konteks sal pas. 
a) Geografie-kenner  

sleg/versmaai  
b) dommie  

stoeier  
c) duiwel  

Sjoe!  
d) aarde  

Genugtig  
 

 

 


