
Graad 6   Afrikaans Huistaal   Oktober 2021 
 

Vraestel 1   Afdeling A    Hardoplees 

  

Die legende: Die Vlieënde Hollander 
 

1 Kaptein Van der Decken het sy bemanning tot die uiterste toe gedryf om sy skip in ’n 

vreeslike storm om Kaappunt te kry. 
 

2 Dit was ’n verskriklike stormnag. Die wind het spookagtig gehuil en die golwe so 

groot soos berge het die Vlieënde Hollander soos ’n dobberende kurkprop laat lyk. 

Die wolke was swart en onheilspellend. Weerligstrale het die nagdonkerte af en toe 

verlig, gevolg deur oorverdowende donderslae.  
 

3 Op die driemas-skippie het passasiers en bemanningslede op hul knieë voor kaptein 

Van der Decken geval, terwyl skuim oor die dek gespat het. Hulle het hom gesmeek 

om op te hou probeer om in die storm verby die Kaap te seil, maar tevergeefs. Bier 

in die een hand en pyp in die ander het hy wild bevele geskreeu dat nog seile gehys 

moet word. Hy het die vreesbevange bemanning uitgelag en self die roer gegryp. 

Hoe meer Van der Decken gesukkel het om die skippie vorentoe te laat gaan, hoe 

kwater het hy geword. Die passasiers en bemanning was verstom.  
 

4 Skielik het Van der Decken gebulder: “Ek sal om hierdie vervloekte Kaap seil, al 

probeer ek tot in ewigheid!”  
 

5 ’n Harde slag het uit die hemel gekom en ’n stem het geroep dat die kaptein by sy 

eed gehou sal word – hy sal werklik tot in ewigheid probeer om om die Kaap te seil.  
 

6 Kaptein Van der Decken probeer glo vandag nog om verby Kaappunt te seil, veral in 

stormweer. Seemanne wat dan die Vlieënde Hollander gewaar, is blykbaar van groot 

ongeluk verseker. So het koning George V in 1881, toe hy nog ’n seekadet was, in 

die skeepsjoernaal aangeteken dat die Vlieënde Hollander in ’n spookagtige rooi 

gloed verby hul boeg gevaar en daarna in die mis verdwyn het. Die seeman wat die 

Vlieënde Hollander eerste gesien het, het hom ’n paar uur later van ’n hoë mas af te 

pletter geval. 
 

Uit: Rufus Papenfus 
 

Hardoplees  

Die Vlieënde Hollander 
 

Rubriek 

Vloeiend lees en pousering:    1 2 3 4 5 

Stemtoon en stembuiging:     1 2 3 4 5 

Beklemtoning, hoorbaarheid en uitspraak:  1 2 3 4 5 
 

Totaal: 15           /15 
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Vraestel 1   Afdeling B    Luister en praat 
 

Die mite: Achilles 
 

1 Koning Menelaos van Sparta se vrou, Helena, was beeldskoon.  
 

2 Paris, die prins van Troje, het Sparta besoek en onmiddellik op Helena verlief 

geraak. Hy was jaloers op koning Menelaos. Hy het haar oortuig om saam met hom 

na Troje te gaan. 
 

3 Koning Menelaos was woedend! Hy wou Helena in Troje gaan haal. Hy het Achilles 

gevra om hom te help en ’n leër bymekaargemaak. Achilles was baie sterk en omdat 

hy nog nooit ’n geveg verloor het nie, het die Grieke geglo dat hy onsterflik was.  
 

4 Toe Achilles ’n baba was, het sy ma hom in die Styx gedoop. Die Grieke het geglo 

dat hierdie rivier heilig was en dat die water in die rivier ’n mens kon beskerm. Die 

enigste deel van Achilles se liggaam wat nie in die water gedoop is nie, was sy 

hakskeen, want dit is waar sy ma hom vasgehou het. Vir die res van Achilles se lewe 

sou sy hakskeen die enigste plek wees waar hy gewond kon word.  
 

5 In Troje het Achilles voor in die linie geveg. Paris het bo-op Troje se hoë muur 

gestaan en pyle na Achilles geskiet. Een pyl het Achilles in sy hakskeen getref en hy 

het gesterf. 
 

6 Helena het gevlug en koning Menelaos het haar nooit weer gesien nie. 
 

1 Luister na paragraaf 2. Bespreek die ruimte.      /1 

2 Wat was die oorsaak waarom koning Menelaos teen prins Paris,  

die prins van Troje, oorlog gemaak het?      /1 

3 Oor watter selfsugtige en onaanvaarbare karaktereienskap het  

die prins van Troje beskik?        /1 

4 Het koning Menelaos reg opgetree deur oorlog teen die prins van  

Troje te verklaar? Verskaf ’n rede vir jou antwoord.    /1 

5 Watter gevolge het hierdie oorlog vir Achilles ingehou?    /1 
 

 Bespreking 

Bespreek die karaktereienskappe van koning Menelaos, die prins van Troje en  

Helena. Bespreek ook hoe dit met die samelewing van vandag verband hou. 
 

Rubriek 

Vloeiend praat en pousering:    1 2 3 4 5 

Beskrywing en toepassing op hedendaagse lewe: 1 2 3 4 5 

Beklemtoning, stembuiging en hoorbaarheid:  1 2 3 4 5  

  

 Totaal: 20           /20 
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 Vraestel 2    Afdeling A    Leesbegrip 
 

1 Die drama: Die drie wense 
 

Terwyl Magda by die kombuistafel sit, kom Fritz, haar man, na werk by die huis. 

Daar is ’n vreemde kyk in haar oë. Daar is ’n kleurvolle koevert op haar skoot. 
 

Fritz:  (Brom) Wat makeer? 
 

Magda: (Opgewonde) Die feetjies sê in hierdie brief ons kan drie wense wens! 
 

Fritz: (Gryp die brief en lees dit) Hierdie wense kan ons ryk maak!  
 

Magda: Ek het klaar ’n lys gemaak. (Sy spring op.) Kyk, ’n paleis vir my, ’n 

koning se troon vir jou. Skoonheid vir my, ’n lang lewe vir jou. Goud en 

juwele … Ek het nie nog tyd gehad om kos te maak nie! 
 

Fritz: (Kwaad) Wat? Ek wens jy het darem iets vir ons gemaak om te eet – 

 al was dit net ’n paar worsies!  
 

Skielik verskyn daar ’n string worsies op ’n bord op die kombuistafel. 
 

Magda: (Ontsteld) Jy het ’n wens verspil! O, jy maak my so woedend! Ek … ek 

… ek wens daardie worse sit aan jou neus vas!  
 

Skielik spring die worse van die tafel af en gaan sit aan Fritz se neus vas. 
 

Fritz:  (Probeer die worse van sy neus aftrek) Eina, hulle is warm! 
 

Magda: (Gryp ’n mes uit die laai) Ek sal hulle afsny! 
 

Fritz: Sit die mes neer! Ag, ek het nooit geweet hoe gelukkig ek tevore was 

nie. Toe’t ek nog ’n doodgewone neus gehad. 
 

Magda: (Ook hartseer) Ja, ek weet, ek is baie jammer, Fritz.  
 

Fritz:  Nee, nee, dit was nie jou skuld nie. Ek wens net die feetjies het hul 

wense vir hulself gehou en alles laat bly soos dit was. Ons moet 

mekaar net liefhê en nie so gierig wees nie. 
 

Die worse val van Fritz se neus af. Fritz en Magda omhels mekaar van blydskap. 
 

1.1 Waar speel hierdie drama af?       (1) 

1.2 Gedurende watter tyd van die dag speel hierdie drama af?  (1) 

1.3 Watter emosies het hulle aan die einde van die drama ervaar?  (2) 

1.4 By watter karakters word daar nie dialoog aangetref nie?   (1)  

1.5 Watter les het Magda en Fritz geleer?      (1) 

  Totaal: 6          /6  



2 Die biografie: Die biografie van Steve Hofmeyr 
 

 Channel24        9 Junie 2010 

 Jean-Marie Korff 
 

1 Steve Hofmeyr is op 29 Augustus 1964 in Pretoria gebore. Hy is ’n afstammeling van 

Generaal Louis Botha. 
 

2 Hy het in 1982 sy graad 12-jaar aan Grey College in Bloemfontein voltooi. Hy het sy 

graad in drama aan die Technikon van Pretoria se Dramaskool verwerf. In sy eerste 

rol het hy as Bruce Beyers in Frans Marx se reeks Agter elke man opgetree. Vanaf 

1992 tot en met 2001 was hy bekend as die skurk Doug Durandt in die sepie Egoli: 

Plek van goud. In 2007 tree hy as ’n redakteur in 7de Laan op. Hy het ook sy eie 

program, Dis hoe dit is met Steve, op kykNET aangebied. 
 

3 In 1997 het hy ’n duet genaamd “You don’t bring me flowers” saam met die Belgiese 

sangeres Dana Winner opgeneem. Dit was dan ook die begin van sy 

musiekloopbaan. Meer as 20 albums, 10 DVD’s en duisende kaartjies later is Steve 

Hofmeyr een van Suid-Afrika se topverkopers in die musiekbedryf. 
 

4 Hy het ook al ’n paar boeke gepubliseer, asook ’n versameling gedigte. 
 

5 In 1998 is hy met die aktrise Natasha Sutherland getroud. Hulle het twee seuns. 

Hulle is egter in 2009 geskei. 
 

6 In 2008 is hy gehospitaliseer vir ’n noodoperasie om ’n beskadigde dikderm te 

herstel. 

 

2.1 Waarom sou jy sê dat Steve Hofmeyr nie slegs in sepies opgetree  

het nie?           (1) 

2.2 Hoe weet ons dat Steve Hofmeyr op verskeie plekke gaan sing het?  (1) 

2.4 Lees paragraaf 3. Reken jy dat Steve Hofmeyr ’n suksesvolle sanger is? 

 Verskaf ’n rede vir jou antwoord.       (3)  

2.3 Verskaf EEN rede waarom die bostaande ’n voorbeeld van ’n biografie is. (1) 
 

 Totaal: 6           /6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Boekresensie: Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom deur Marita van der 

Vyver 
 

1 Dis selde dat ’n mens ’n boek optel wat jou van die heel eerste bladsy af lok om nog 

meer te wil lees. Hierdie is so ’n boek. 
 

2 Gou maak ons kennis met Hanna, haar kunstenaar-ma, Mana, haar halfboetie, haar 

twee stiefbroers en Beyers, haar nuwe akteur-pa. Hanna se biologiese pa is ’n 

modeontwerper in Johannesburg. Te midde van al hierdie dinge wonder Hanna oor 

die toekoms in haar lewe. Sy het eers in die kleuterskool agtergekom dat die ander 

kleuters se ma’s nie soos hare lyk, klink of selfs ruik nie. Haar ma ruik die meeste 

van die tyd na die paraffien waarmee sy haar verfkwaste skoonmaak. Hanna erken 

dat die grootste skok in die kleuterskool was dat haar maats almal pa’s gehad het. 

Mans wat dasse dra en hulleself Pappa noem. Sy het net vir Gavin gehad. Hy was 

nie veel meer as ’n stem oor die telefoon nie. Binne hierdie bont gesin sien Hanna 

haarself as vervelig. Sy het egter een groot begeerte: om te skryf. In die loop van die 

verhaal kry ons as lesers Hanna se skryfpogings te sien: ’n sielkundige riller, ’n 

speurverhaal, ’n liefdesverhaal en ’n kortverhaal waar Hanna wens sy ’n meisie met 

die naam Fabienne is.  
 

3 Wanneer Mana en Beyers besluit om hul wittebrood in ’n hut op ’n berg te gaan vier, 

ontvang hul ’n onverwagse besoek van Gavin wat besluit het om Hanna se vyftiende 

verjaardag saam te kom vier; en die verrassende nuus dat Margot, Beyers se vorige 

vrou, ’n aktrise, ook in al haar glorie op pad is uit Amerika. Voeg hierby ’n skielike 

winterstorm, onbegane bergpaaie en ’n krisis en jy het ’n resep vir aksie. Margot 

bewys haar as ’n redder in nood wat tot gevolg het dat die drama ’n ondervinding 

word wat almal saamsnoer.  
 

4 Baie selde verskyn daar ’n jeugboek wat jou van binne af warm maak met soveel 

humor. 
 

5 Hanna sluit haar verhaal soos volg af: “Ek gaan daardie roman skryf, maar ek gaan 

nie oor ’n fabelagtige skepsel soos Fabienne skryf nie. Ek gaan ’n storie skryf oor ’n 

gemiddelde vaal meisiekind met ’n onwaarskynlike ma en selfs meer onwaarskynlike 

pa.” 
 

Linda Rode 
 

3.1 Hoe weet ons dat Hanna nie by haar biologiese pa gebly het nie?  (1) 

3.2 Wat was ongewoon omtrent haar ma en Beyers se wittebrood?   (1) 

3.3 Wat bedoel die skryfster as sy van die “bont gesin” praat?   (1) 

3.4 Lees paragraaf 3. Bespreek die ruimte.      (2) 

3.5 Watter positiewe gevolg het die tyd in die berghut?    (1) 
 

 Totaal: 6           /6 

 



4 ’n Uittreksel uit: Suurlemoen deur Jaco Jacobs 
 

 

1 Dit kan nie so moeilik wees om ’n song te skryf nie. Mense doen dit elke dag. Ek 

dink die grootste ding is om eers te besluit waaroor om te skryf. Ek sit en kyk om my 

rond vir inspirasie. Party liedjies gaan oor doodgewone, alledaagse goed. 
 

 Waaier  

 Skooltas  

 Wekker  

 Nikes  

 Comics  

 Gwen Stefani  

 PlayStation  

 Vuil sokkies. 
 

2 Nie een van die dinge op my lys lyk eintlik na iets waaroor ’n mens ’n liedjie kan skryf 

nie. Miskien kan ek skryf oor hoe Gwen Stefani op ’n dag van die plakkaat afklim en 

in lewende lywe in my kamer verskyn …  
 

3 Ek sug en staan op om vir my koeldrank te gaan ingooi. Ek wonder hoe dit met Zane 

se poging gegaan het om vir Liezl uit te vra vir ’n fliek. Daar is nog van gisteraand se 

oorskiet pizza in die yskas. Ek haal dit uit en gooi vir my ’n groot glas Coke in. Toe 

ek dit optel om te loop, vang iets my oog. Ons het altyd actually suurlemoene in die 

groentemandjie. Ek sit die Coke en pizza weer neer en tel een van die suurlemoene 

op. Ek het nog nooit opgelet dat ’n suurlemoen eintlik nogal nice lyk nie. Dit sal great 

lyk op ’n T-shirt of voor op Bongi se drum kit. Ek sit die suurlemoen bo-op die bord 

waarin die pizza is, vat die Coke en stap terug na my kamer toe.  
 

4 Terwyl ek sit en eet, bestudeer ek die suurlemoen. Miskien kan ’n mens ’n song oor 

’n suurlemoen skryf. Ek haal ’n skoon papier uit my printer en skryf “Suurlemoen” bo-

aan. 
 

4.1 Hoe hou paragraaf 4 verband met die titel?      (1) 

4.2 Lees paragraaf 2. Waarom was hierdie karakter moedeloos?   (1) 

4.3 Noem slegs EEN karakter van wie in paragraaf 3 melding gemaak word. (1) 

4.4 Lees paragraaf 4. Bespreek die ruimte.      (1) 

4.5 Waarom reken jy dat die taalgebruik in hierdie uittreksel nie suiwer  

Afrikaans is nie?          (1) 
 

 Totaal: 5           /5 

 

 

 

 

  



5 Die gedig: Leë blikke 
 

1 Tog moet ek jou verwittig    1 

soms raak leë blikke pittig    2 

al is hul grappies hoeka so saai   3 

dat selfs die hane kraai.    4 
 

2 Ja, die waarheid het hul nie altyd in pag,  5 

want leë blikke het mos nie krag!   6 
 

5.1 Skryf die versreël in strofe 1 neer waar ons personifikasie aantref.  (1) 

5.2 Watter woord in strofe 1 is ’n voorbeeld van klanknabootsing?   (1) 

5.3 Skryf die twee woorde in strofe 2 neer waar ons eindrym aantref.  (1) 

5.4 Dui aan van watter soort rym die digter gebruik maak.    (1) 
 

 Totaal: 4           /4 
 

6 Die gedig: Moenie my in ’n blik druk nie 
 

1 Moenie my in ’n blik druk nie   1 

want ’n blik is nie sag nie    2 

en dis ook nie     3 

wat jy van ’n blik     4 

sou verwag nie.     5 
 

2 Moenie my in ’n blik druk nie!   6 

Dis veel beter     7 

om my liewer te peper    8 

met idiome en spelling:    9 

dan werk my brein teen ’n helling!   10 
 

6.1 Wat beteken “Moenie my in ’n blik druk nie”?     (1) 

6.2 Wat beteken dit “om my met idiome te peper”?     (1) 

6.3 Skryf die versreëls in strofe 2 neer waar ons ’n enjambement aantref.  (1) 
 

 Totaal: 3           /3 
 

GROOTTOTAAL: 30         /30 
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Vraestel 2   Afdeling B   Taal 
 

Koerantberig: Opwindende eerste skooldag 
 

1 Bredasdorp – Die nuwe skooljaar het omtrent opwindend vir die onderwysers 1 

en leerders by Laerskool Bredasdorp begin.       2 
 

2 Die nuwe onderwysers, Lenie du Plessis, Donald Wagener en Alex Liebenberg, 3 

het op hul eerste skooldag per helikopter by die skool opgedaag. Meneer Alex 4 

Liebenberg, die nuwe graad 6-onderwyser, het vir groot opwinding gesorg toe  5 

hy met ’n tou afgesak het tot op die rugbyveld.       6 
 

3 Meneer John Eccles, die vlieënier, het die leerders na die landing toegespreek. 7 

Hy het hulle aangemoedig om hierdie jaar hard te leer – veral indien hulle   8 

eendag vlieëniers wil word. Hy het hulle ook daarop gewys dat dit nie in elkeen 9  

se broek sit om ’n vlieënier te word nie. “Julle moet onthou dat dit harde werk en 10  

deursettingsvermoë kos,” het hy verder vir hulle gesê. “Jy moet ook selfdissipline 11 

aan die dag lê.”          12 
 

4 Die burgemeester van die Kaap Agulhas-munisipaliteit, meneer Richard Mitchell, 13 

het ook die leerders toegespreek. Sy toespraak was kort maar kragtig.  14 
 

5 Hierdie eerste skooldag was beslis ’n dag wat die onderwysers en leerders van 15 

Laerskool Bredasdorp nooit sal vergeet nie!      16 
 

Aangepas uit: www.bredasdorpprim.co.za 

 

1 Skryf die samestelling (saamgestelde woord) in reël 1 neer. 

2 Skryf die byvoeglike naamwoord in reël 1 neer. 

3 Skryf die gesegde in reëls 1 en 2 neer. 

4 Skryf die byvoeglike bepaling van die onderwerp in reël 3 neer. 

5 Skryf die onderstreepte sin in reëls 3 en 4 oor in die teenwoordige tyd. 

6 Skryf die bywoordelike sinsnede (frase) van plek in reël 4 neer. 

7 Gee die trappe van vergelyking vir die onderstreepte woord in reël 5. 

8 Gee die verkleinwoord vir die onderstreepte woord in reël 6.  

9 Skryf die onderstreepte sin in reël 7 oor in die lydende vorm. 

10 Skryf die onderwerp in reël 7 neer. 

11 Vorm ’n afgeleide werkwoord van die onderstreepte woord in reël 8. 

12 Gee die sinoniem vir die onderstreepte woord in reël 9. 

13 Skryf die onderstreepte sin in reëls 10 en 11 oor in die indirekte rede. 

14 Wat beteken die onderstreepte idioom in reël 14? 

15 Gee die meervoud vir die onderstreepte woord in reël 15. 
 

Totaal: 15           /15 

 

http://www.bredasdorpprim.co.za/
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Vraestel 3    Skryf 
 

Skryf ’n beskrywende opstel van 140–150 woorde oor EEN van die 

onderstaande onderwerpe. 
 

Straatkinders / Die statige ou dame / Verwaande optredes 
 

Rubriek 

Onderwerpgebonde, inhoud en interessant:  1 2 3 4 5 

Beskrywende woorde en idiome:    1 2 3 4 5 

Taalgebruik, woordeskat, woordorde en spel:  1 2 3 4 5 

Beplanning en paragrafering:    1 2 3 4 5 
 

OF 
 

Skryf ’n verhalende opstel van 140–150 woorde oor EEN van die onderstaande.  
 

Die raaisel wat nooit opgelos is nie / Sonder om twee keer te dink, het ek … 
 

Rubriek 

Onderwerpgebonde, inhoud en interessant:  1 2 3 4 5 

Gebeure en chronologiese opeenvolging daarvan: 1 2 3 4 5 

Taalgebruik, woordeskat, woordorde en spel:  1 2 3 4 5 

Beplanning en paragrafering:    1 2 3 4 5 
 

Totaal: 20           /20 
 

EN 
 

Skryf ’n vriendskaplike brief van 100–120 woorde aan jou ouers. Vra hulle om 

geld in jou rekening te deponeer. Verskaf die rede waarom jy die geld benodig. 
 

Rubriek 

Onderwerpgebonde, inhoud en interessant:  1 2 3 4 5 

Formaat, taalgebruik, woordeskat en woordorde: 1 2 3 4 5 
 

OF 
 

Skryf ’n koerantberig van 100–120 woorde oor EEN van die onderstaande.  
 

Die mynstorting / Die vernietigende brand 
 

Rubriek 

Onderwerpgebonde, inhoud en interessant:  1 2 3 4 5 

Taalgebruik en nuuswaardigheid:    1 2 3 4 5 
 

Totaal : 10           /10 
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Luister en praat: Achilles 
 

1 Dit speel in Sparta af.         (1) 

2 Aangesien die prins van Troje sy vrou Troje toe geneem het.    (1) 

3 Hy was jaloers op koning Menelaos en het sy vrou Sparta toe geneem.  (1) 

4 Ja, aangesien die prins sy vrou Troje toe geneem het om saam met hom daar  

te bly. Hy het geveg om sy vrou terug te kry.      (1) 

5 Hy is in die hakskeen getref en het gesterf.      (1) 
 

1 Die drama: Die drie wense 
 

1.1 In die kombuis.          (1) 

1.2 Laat in die middag toe Fritz van die werk af kom.     (1) 
 

1.3 Emosies 

1.3.1 Liefde 

1.3.2 Blydskap           (2) 
 

1.4 Daar word nie dialoog by die feetjies aangetref nie.     (1) 

1.5 Dat ’n mens nie gierig moet wees nie, maar dat jy tevrede moet wees met dit  

wat jy het.           (1) 
 

2 Die biografie: Die biografie van Steve Hofmeyr 
 

2.1 Aangesien hy ook in die reeks Agter elke man opgetree het.    (1) 

2.2 Aangesien daar duisende kaartjies tydens sy toere en optredes verkoop is. (1) 
 

2.3 Ja.  

2.3.1 Hy het 20 albums die lig laat sien. 

2.3.2 10 CD’s van hom het verskyn. 

2.3.3 Duisende kaartjies is tydens sy optredes verkoop.     (3) 
 

2.4 Die inhoud is geloofwaardig. / 

Die inhoud is op feite geskoei.  

(enige ander aanvaarbare antwoord wat verband hou met die biografie) (1) 
 

3 Boekresensie: Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom 
 

3.1 Sy het net soms met hom oor die telefoon gepraat.     (1) 

3.2 Aangesien haar ma se vorige man, Gavin, en Beyers se vorige vrou, Margot,  

ook by hulle aangesluit het.        (1) 

3.3 Aangesien sy, haar biologiese ma, haar stiefpa, haar halfboetie en haar twee  

stiefbroers in dieselfde huis gebly het.       (1)  

3.4 In ’n hut op ’n berg.          (2) 

3.5 Margot het daarvoor gesorg dat almal vriende word.     (1) 

 



4 ’n Uittreksel uit: Suurlemoen 
 

4.1 Sy lied handel oor die suurlemoen.       (1) 

4.2 Hy het nie geweet waaroor om ’n liedjie te skryf nie.      (1) 
 

4.3 Liezl/Zane/Bongi (slegs EEN is aanvaarbaar)     (1) 
 

4.4 In sy slaapkamer.          (1) 

4.5 Hier word baie van Engelse woorde gebruik gemaak.     (1) 
  

5 Die gedig: Leë blikke 
 

5.1 “soms raak leë blikke pittig”        (1) 

5.2 Kraai            (1) 
 

5.3 Eindrym 

“Ja, die waarheid het hul nie altyd in pag, 

want leë blikke het mos nie krag!”        (1) 
 

5.4 Paarrym.           (1) 
 

6 Gedig: Moenie my in ’n blik druk nie 
 

6.1 Moenie my forseer om iets te doen nie.       (1) 

6.2 Om baie idiome en hul betekenisse vir my te vra.     (1) 
 

6.3 Die enjambement  

“dis veel beter 

om my liewer te peper 

met idiome en spelling:”         (1)  
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1 Die samestelling 

skooljaar           (1) 
 

2 Die byvoeglike naamwoord 

Die nuwe skooljaar het opwindend begin.      (1) 
 

3 Die gesegde 

Die nuwe skooljaar het opwindend begin.      (1) 
 

4 Die byvoeglike bepaling van die onderwerp 

Die nuwe onderwysers het per helikopter by die skool opgedaag.   (1) 
 

5 Die teenwoordige tyd 

Drie nuwe onderwysers, Lenie du Plessis, Donald Wagener en Alex Liebenberg,  

daag per helikopter by die skool op.       (1) 
 

6 Bywoordelike sinsnede van plek 

Hul het op hul eerste dag per helikopter by die skool opgedaag.   (1) 
 

7 Stellende trap Vergrotende trap  Oortreffende trap 

groot   groter    die grootste    (1) 
 

8 Die verkleinwoord 

rugbyveldjie           (1) 
 

9 Die lydende vorm 

Die leerders is deur meneer John Eccles, die vlieënier, na die landing  

toegespreek.           (1) 
 

10 Die onderwerp 

Meneer John Eccles, die vlieënier,       (1) 
 

11 Afgeleide werkwoord 

Verjaar           (1) 
 

12 Sinoniem  

Vlieëniers – loodse          (1) 
 

13 Die indirekte rede 

Hy het verder vir hulle gesê dat hulle moet onthou dat dit harde werk en 

deursettingsvermoë kos.         (1) 
 

14 Idioom  

Sy toespraak was kort maar treffend.       (1) 
 

15 Die meervoud 

Skooldae           (1) 
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