
 

 
 

Graad 4    Afrikaans Huistaal    Mei 2022 
 

 Vraestel 1    Afdeling A     Hardoplees 
 

 Kortverhaal: Mabue van die rooi duine 
 

1 Dit is vroeg in die oggend en doodstil in die Kalahari. Daar is ‘n beweging by die grondeekhoring 
se lêplek. ‘n Klein neusie verskyn by die bek van die tonnel. Dit is Sitha, die ma. Sy snuif die 
oggendlug in, krap haarself en raak dan stil om te kyk en te luister. Haar kleintjies bly binne-in 
die lêplek tot sy vir hulle laat weet dis veilig om uit te kom. Sitha maak seker dat daar nie 
gevaar is nie. Eers wanneer sy doodseker is dat alles veilig is, kom sy uit. Intussen lê Mabue en 
sy twee sussies in ‘n nessie van blare en gras. Hulle is amper groot genoeg om die nes te 
verlaat. 

 
2 Nadat sy gesien het dat daar geen gevaar is nie, stoot Sitha vir Mabue en sy twee sussies met 

haar neus om hulle wakker te maak. Daarna draai sy om en lei hulle na buite. Die wêreld hier 
buite is baie groter as in hul nessie! 

 
3 ‘n Week later kom die eerste storm van die somer. Gedurende die dag bou die wolke in die lug 

op. Groot, vet druppels val op die sand. Vir die eerste keer in Mabue se kort lewetjie, reën dit in 
die Kalahari!  

 
4 Al die grondeekhorings skarrel terug na hul lêplekke. Stroompies water kronkel oor die droë 

grond en loop by die tonnels in. Sitha grawe vinnig deur die agterste muur van hul lêplek en 
vorm ‘n nuwe, hoër holte waar hulle veilig sal wees. 

 

5 Dis moeilik vir Mabue om sy nes te verlaat. Hy besef dat hy nie ‘n keuse het nie. Hy begin sy 
lang, eensame reis. Eendag swiep ‘n skaduwee laag oor sy kop. Dit was ‘n stompstertarend. 
Gelukkig was hy op soek na ‘n rot en nie ‘n eekhoring nie. Dus, hy is darem veilig. Hy vind dit 
ook moeilik om kos in die hande te kry. Gevolglik raak hy al maerder en swakker. Hy besef dat 
as hy te veel vog sou verloor, hy sal doodgaan.  

 
6 Eendag, terwyl hy op die grond lê, hoor hy ‘n groep eekhorings. Hy nader die groep versigtig. 

Dis ‘n groep mannetjies. Hy sluit by hulle aan en hulle laat hom dadelik welkom voel. Dit is 
belangrik om deel van ‘n groep te wees, aangesien almal in die groep mekaar beskerm. Vir die 
eerste keer voel hy weer veilig!  

 
7 Sy nuwe tuiste is in die rooi duine van die Kalahari.  

 
 

Hardoplees: Mabue van die rooi duine 
 

Rubriek 
Vloeiend lees en pousering:    1 2 3 4 5 
Stemtoon, stembuiging en beklemtoning:  1 2 3 4 5 
Hoorbaarheid en uitspraak:    1 2 3 4 5 

 

Totaal: 15           /15  
 

 Graad 4    Afrikaans Huistaal    Mei 2022 
 
 Vraestel 1    Afdeling B     Luister en praat 
 
 Tydskrifartikel: Brandon se bene waai vir beter lewe 
 
 Die Huisgenoot        5 November 2010 
 
1 Om die hoek van die gang kom ‘n lyfie stadig aangeskuifel, armpies wyd uitgesteek vir balans. 

Versigtig, treetjie vir treetjie, stap hy in die gang af en kom glimlaggend by die rusbank in die 
woonvertrek tot stilstand. 



 

 
 

 
2 “Kyk Mamma,” sê hy en sy gesiggie straal van trots. 
 
3 Versigtig, asof hy dit amper nie kan glo nie, gee hy al armswaaiend nog ‘n paar treë voor hy 

rats tot op die rusbank klouter. 
 

4 Vir Brandon Menezes is dit ‘n groot oomblik. Hy lyk dalk soos ‘n kleuter van twee, maar eintlik 
is hy al tien jaar oud – en vandag kon hy vir die heel eerste keer self loop. 

 
5 Na jare van gesondheidsprobleme is albei sy bene uiteindelik byna drie weke gelede by die 

knieë afgesit. Vandag loop die trotse Brandon vir die eerste keer op sy stompies. 
 
6 Vir ander kinders sou ‘n amputasie dalk katastrofies gewees het, maar vir Brandon, wat aan ‘n 

soort dwergsiekte ly, beteken sy stompies die begin van ‘n heel nuwe lewe.  
 
7 Vir die eerste keer in vyf jaar hoef hy nie met onooglike krukke of ‘n rolstoel oor die weg te kom 

nie. Hy kan self kom waar hy wil wees. Dit is ook net ‘n kwessie van tyd voor hy met die hulp 
van kunsbene op sy eie voete kan staan.  

 

8 Hy kan nie wag om vir die eerste keer aan krieket en rugby deel te neem nie. Hy het klaar ‘n 
rolmodel – Suid-Afrika se bioniese wonder, ons Olimpiese naelloopkampioen. 

 
9 Brandon vertel tevrede: “Ek gaan net sulke bene soos Oscar Pistorius kry …” 
 
1 In watter tydskrif is die bostaande artikel gepubliseer?     /1 
2 Luister na paragraaf 1. Bespreek die ruimte.      /1 

3 Wat vertel die inhoud van die bostaande artikel ons meer omtrent die  
 karakter van Brandon?           /1 
4 Wie is Brandon se held? Verskaf die rede waarom hy hom as ‘n held beskou. /2 
  
 Mondeling: My droom word bewaarheid. 
 
 Rubriek 

 Vloeiend praat, stemtoon, stembuiging en beklemtoning: 1 2 3 4 5 
  Inleidende paragraaf, inhoud, slotparagraaf en taalgebruik: 1 2 3 4 5
 Hoorbaarheid, uitspraak en oogkontak:    1 2 3 4 5 
 
 Totaal: 15            /15 
  
 GROOTTOTAAL: 20          /20 

  
  
 
 Graad 4    Afrikaans Huistaal    Mei 2022 
 
 Vraestel 2    Afdeling A     Leesbegrip 
 

1 Die onderhoud: Hanli gesels met Dan Skinstad 
 

Hy kón nie, maar tóg het hy. ‘n Mens wonder wat sy geheim is. Ons sal spoedig uitvind.  
 
In die serebraal-gestremde Dan Skinstad (31) se glimlag sien jy iets van sy ouboet, Bobby 
Skinstad. Hulle deel nie slegs ‘n liefde vir sport en avontuur nie, maar ook daardie 
karaktereienskap wat eie is aan die Skinstad-broers: As jy regtig wil, kan jy enigiets doen. 
 
Hanli: Jy het onlangs teruggekeer van Ysland, waar jy en Riaan Manser die eerste Suid-

Afrikaners geword het om in ‘n kajak om Ysland te roei. Wat, sou jy sê, was jou grootste 
remskoen? 

  



 

 
 

Dan: Ek’s tien weke te vroeg gebore. My spiere is baie strammer as wat hulle moet wees. My 
fyn motoriese bewegings is ook aangetas. 

 
Hanli: Waarmee het jy die meeste op die boot gesukkel? 
 
Dan: Ek sukkel met balans in my heupe en ruggraat. My reflekse is ook baie stadig. My 

linkerarm sukkel ook om heeltemal reguit te strek. Dus, roei was aanvanklik vir my 
moeilik.  

 
Hanli: Wat was die ergste ding wat tydens julle avontuur gebeur het? 
 
Dan: Ek het op Dag 38 uit die boot in die yskoue stormwater geval. Natuurlik omdat my 

balans nie altyd goed is nie. Die wind en seestrome het my honderde meters ver 
meegesleur. Gelukkig het Riaan my geel oorpak gewaar en kon hy my red. 

 
Hanli: Wat het jy tydens hierdie ekspedisie van jouself geleer? 
 
‘n Glimlag verskyn om sy mondhoeke. ‘n Glimlag van tevredenheid en dankbaarheid. 
 

Dan: Ek was nie veronderstel om my geboorte te oorleef nie, maar tóg het ek. Die dokters het 
gesê dat ek nooit sal kan skoolgaan nie, maar ek het hulle verkeerd bewys. Hulle het 
ook gereken dat ek nooit universiteit toe sou kon gaan nie, maar tóg het ek. Elke dokter 
of fisioterapeut op aarde sou sê ek behoort nie om Ysland te roei nie … maar nou ja, ek 
het. As jy in jouself glo, kan jy enigiets vermag. 

 
 Ons kan beslis by Dan ‘n les leer.   

 
 1.1 Met wie word hier ‘n onderhoud gevoer?      (1) 

1.2 Watter emosie dink jy het Dan ervaar voordat Riaan hom kom red het? (1) 
1.3 Watter les leer Dan Skinstad vir ons?       (1) 
1.4 Wat was die oorsaak daarvan dat Dan in die yskoue stormwater geval het? (1) 
1.5 Waarom sou jy sê dat ons dialoog in die bostaande onderhoud aantref? (1)

   

 Totaal: 5           /5 
 

2 Instruksieteks: Plaatkoekies 
 
 Benodigdhede      Bestanddele 
 2 mengbakke       1 eier 
 Sif        75 ml strooisuiker 

Houtlepel       125 ml melk 
Meetkoppies       12,5 ml olie 
Eetlepel       250 ml koekmeel 
Spaan        10 ml bakpoeier 
Meetlepels       1 knypie sout 
Swaarboompan      heuning of stroop 
Eierklitser       margarien of botter 

Bord 
 
Maak die beslag 

 
1 Breek die eier in die een mengbak en klits goed. 
2 Voeg die suiker by en klits weer goed. 
3 Voeg die helfte van die melk en al die olie by die eier en suiker. Klits goed. 
4 Sif die koekmeel, die bakpoeier en sout saam in die ander mengbak. 
5 Voeg die droë bestanddele by die eiermengsel. Roer dit dan met die houtlepel totdat daar 

nie meer klontjies is nie. 
6 Roer die orige melk by die beslag tot dit goed gemeng is.  
 

Bak 



 

 
 

 
7 Skakel ‘n stoofplaat aan op matige hitte. 
8 Smeer die pan met olie en laat dit op die plaat warm word. 
9 Gebruik die eetlepel en skep 3 of 4 lepelsvol beslag op ‘n keer in die pan. Laat elke 

plaatkoekie se beslag eers uitsprei voor die volgende lepel ingeskep word. Die plaatkoekies 
moenie aan mekaar raak nie. 

10 Draai die plaatkoekie versigtig met die spaan om sodra die bokant vol lugblasies is.  
11 Bak aan die ander kant totdat dit ligbruin is. 
12 Hou die gaar plaatkoekies in die lou-oond warm. 
13 Herhaal die proses tot die beslag klaar is.  
14 Bedien met margarien of botter en heuning of stroop. 
 
2.1  Watter opdrag word hier gegee?      (1) 
2.2  Uit watter bestanddele bestaan die meelmengsel?    (3) 
2.3  Waarom begin elke instruksie met ‘n werkwoord?    (1) 
2.4  Waarom begin elke instruksie nie met: “Jy moet …” nie?   (1) 
  
  Totaal: 6           /6 
 

 
   

 
 

3 Die legende: Wolraad Woltemade 
 
1 Wolraad Woltemade is in 1708 in Duitsland gebore. Hy het Suid-Afrika toe gekom en het in die 

Kaap gewoon.  
 

2 Gedurende die nag van 31 Mei 1773 het ‘n noordwestelike stormwind die VOC-seilskip De Jonge 
Thomas op Woodstock-strand naby die monding van die Soutrivier op die sand gedryf. Daar 
was 191 mense aan boord. Die hele nag het die branders oor die skip gebreek. Van die goedere 
het op die strand begin uitspoel.  

 

3 Woltemade se seun, Christiaan Ludwig, ‘n korporaal aan die Kaap, was een van die soldate op 
die skip wat die wrakgoed moes oppas.  

 
4 Die volgende oggend het Wolraad Woltemade te perd op die strand aangekom om verversings 

vir sy seun te neem. Daar was baie mense op die strand. Die storm was egter te sterk om die 
mense op die skip te probeer red. Hulle het gesien hoe die gestrande skip besig was om in 
stukke te breek. Woltemade het besef dat die mense op die strand niks vir die gestrande 

matrose kon doen nie. Dadelik ry hy met sy perd, Vonk, die see in. Nadat hy by die skip gekom 
het, het hy beveel dat twee manne in die water moe spring. Met een man aan elke kant van die 
perd, het hy hulle veilig op die strand gebring. Hy het sewe maal ingegaan en het 14 mense na 
die strand gebring en sodoende hul lewens gered. Na die sewende maal was sy perd uitgeput 
en hy moes eers ‘n bietjie rus. Intussen het die mense wat nog nie gered was nie, hard 
geskree. Die agste keer wat hy die branders aangedurf het, het hy en sy perd onder die golwe 
verdwyn nadat ‘n klomp mense op die perd probeer spring het. Die gevolg was dat hy en sy 

perd saam met daardie mense verdrink het. 
 
5 Van al die mense op die skip het 53 oorleef, van wie 14 deur Wolraad Woltemade gered is. Die 

oorledenes, onder wie Woltemade was, het ‘n dag later op die strand uitgespoel. Hulle is saam 
begrawe. 

 
3.1 Lees paragraaf 2. Bespreek die ruimte.       (1) 
3.2 Watter gevolge het dit vir Wolraad Woltemade en sy perd ingehou nadat ‘n  

klomp mense op sy perd probeer spring het?      (1) 
3.3 Lees paragraaf 4. Watter emosie dink jy het hierdie mense wat op sy perd  

probeer spring het, ervaar?         (1) 
3.4 Verskaf die rede waarom Wolraad Woltemade as die held beskou kan word. (1) 
3.5 Wie is die hoofkarakter in die bostaande legende en oor watter goeie  



 

 
 

karaktereienskap het hy beskik?        (2) 
 
Totaal: 6            /6 
 
 
 

 
4 Die mite: Die Trojaanse perd  
 
1 Die oorlog tussen Griekeland en Troje was al meer as tien jaar aan die gang. Die stad Troje was 

met ‘n hoë muur omring en die enigste ingang was ‘n houthek wat niemand van buite kon 
oopkry nie. Dit was onmoontlik om oor die mure te klouter, aangesien boogskutters heeltyd 
daarop waggehou het en indringers is gou deur hul pyle verjaag. 

 
2 Odysseus, een van die Griekse gode, kry toe ‘n briljante idee. “Bou ‘n groot houtperd op wiele,” 

het hy voorgestel. Dit moet groot genoeg wees dat ‘n hele peloton soldate binne-in kan 
wegkruip.” Nadat die Grieke die houtperd gebou het, kon ongeveer 30 soldate binne-in sy pens 
wegkruip. Die res van die soldate het in hul bote geklim en gemaak of hulle terugvaar 
Griekeland toe. In werklikheid het hulle net ‘n entjie verder gaan skuil. 

 
3 Die Trojane het toe na die houtperd gegaan en ‘n Griekse soldaat naby die houtperd gevang. 

“Wat maak jy hier?” vra hulle vir hom. “Jou vriende het druipstert weggehardloop,” spot hulle. 
Die soldaat antwoord: “Hulle het my hier gelos, aangesien hulle my haat!” “Wat is die idee van 
die perd?” wou die Trojane weet. 

 
4 “Dit was bedoel as ‘n geskenk vir die godin, Athene, sodat ons die oorlog kon wen,” antwoord 

die soldaat.  
 
5 Die Trojane wou nie vir Athene kwaad maak nie en breek toe ‘n stuk van die stadsmuur af om 

die perd sodoende by die tempel te kry. Die perd was te groot om deur die houthek te kom. 
Daarna het hulle fees gevier omdat hulle die Grieke verdryf het. 

 
6 Intussen het die Griekse soldate in die perd se pens doodstil gewag totdat al die Trojane aan die 

slaap was. Hulle het saggies by ‘n houtflap onder die perd se pens uitgeklim en die wagte bo-op 
die mure doodgemaak. Die res van die Griekse troepe het stilletjies by hulle aangesluit en al die 
Trojaanse soldate uitgewis. Al die vroue en kinders is as huisslawe na Griekeland geneem.  

 
7 So het die Grieke toe uiteindelik die stad Troje verower. 
 
4.1 Verskaf TWEE redes waarom die Grieke nie die stad Troje van buite kon  

inneem nie.            (2) 
4.2 Bespreek die probleem en die probleemoplossing in die bostaande mite.  (2) 
4.3 Is die bostaande mite plekgebonde? Verskaf die rede vir jou antwoord.  (1) 
4.4 Lees paragraaf 5. Hoe weet ons dat die Trojane respek vir die godin Athene  

gehad het?            (1) 
4.5 Lees paragraaf 6. Reken jy die Grieke het respek vir die Trojaanse vroue  

gehad?            (1) 

  
 Totaal: 7            /7 
 

 
 
 
 

5 Die gedig: Speelmaats 
 
1 ‘n Spierwit krulhaarbondeltjie   1 

en Wolkie is sy naam –    2 
‘n Snoetjie swart soos steenkoolroet  3 
die druk hy teen die raam.    4 



 

 
 

 
2 Ag, wanneer kom sy basie dan?   5 

Hy het so lus vir speel!    6 
Van kleinbaas nou ook skool toe gaan  7 
moet hy hom dood verveel.    8 

 

3 ‘n Sug kom uit sy hondjiehart:   9 
Die lewe is tog wreed!    10 
“Woef-woef,” daar kom klein Pietie aan –  11 
Vergeet is al sy leed!    12 

 
4 Sy oë blink, sy stertjie waai,   13 

sy mond lag wawyd oop!     14 
Daar buk die twee die rantjie oor –  15 
Vandag sal daardie haas moet loop!”  16 Bessie Kotze 

 
5.1 Skryf die woorde in strofe 2 neer waar ons eindrym aantref.    (1) 
5.2 Lees strofe 1. Gee ‘n beskrywing van die hondjie.      (2) 
5.3 Lees strofe 3. Watter emosies ervaar die hondjie?      (2) 

5.4 Wie is die digteres van die bostaande gedig?      (1) 
 
 Totaal: 6            /6 
 
 GROOTTOTAAL: 30           /30 
 
 

 
 
 
 Graad 4    Afrikaans Huistaal    Mei 2022 
 
  Vraestel 2    Afdeling B     Taal  
 

Die nuusberig: Skoolkinders beseer in ongeluk 
 
1 Johannesburg – “Een en twintig skoolkinders is ernstig beseer nadat die taxi waarin 1  

hulle gery het, teen ‘n motor op die N1-hoofweg naby Nasrec in Johannesburg gebots 2 
het,” het ‘n woordvoerder van die Johannesburgse nooddienste Woensdag gesê.  3 

 
2 Die taxi wat vanaf Soweto gery het, kon nie betyds by ‘n verkeerslig stilhou nie en het  4 

teen ‘n splinternuwe motor gebots.         5 
 
3 “Die ongeluk het net na 07:00 plaasgevind,” het Percy Morokane, woordvoerder van  6 

die Johannesburgse nooddienste, gesê.        7 
 
4 Percy Morokane het gesê die taxi was oorlaai met 22 skoolkinders tussen die   8 

ouderdomme van vyf en dertien.          9 

 
5 Die 21 beseerde kinders is na die Flora-kliniek, die Lesedi-kliniek en Chris Hani  10 

Baragwanath-hospitaal in Soweto geneem. Die taxibestuurder is ook ernstig beseer,  11 
terwyl die twee insittendes van die motor ongedeerd is.      12 

 
6 Daar word geglo dat die taxi die kinders na ‘n skool vir verstandelik gestremdes in  13 

Maraisburg vervoer het.      Bron: SAPA, 2011-02-23 14 
 
1 Skryf die saamgestelde woord (samestelling) in reël 1 neer.    (1) 
2 Gee die verkleinwoord vir die onderstreepte woord in reël 1.    (1) 
3 Skryf die bywoord van tyd in reël 3 neer.       (1) 
4 Verdeel die onderstreepte woord in reël 3 in lettergrepe.    (1) 
5 Skryf die soortnaamwoord in reël 5 neer.       (1) 



 

 
 

6 Skryf die byvoeglike naamwoord in reël 5 neer.      (1) 
7 Gee die meervoud vir die onderstreepte woord in reël 6.     (1) 
8 Vorm ‘n afgeleide werkwoord van die onderstreepte woord in reël 6.   (1) 
9  Skryf die onderwerp in reël 8 neer.        (1) 
10 Skryf die onderstreepte sin in reëls 8 en 9 oor in die teenwoordige tyd.  (1) 
11 Skryf die onderstreepte sin in reëls 10 en 11 in die ontkennende vorm.  (1) 

12 Skryf reëls 13 en 14 oor as ‘n vraagsin.       (1) 
13 Gee die basiswoord vir die onderstreepte woord in reël 14.    (1) 
14 Verbind die onderstaande sinne met die voegwoord tussen hakies.   (1) 

 
Die taxibestuurder het teen ‘n motor gebots. Die taxibestuurder kon nie betyds  
by die verkeerslig stilhou nie. (aangesien)       (1) 
 

15 Skryf die onderstaande sin oor in die indirekte rede. 
 
Die taxibestuurder sê: “Ek het gelukkig die ongeluk oorleef.”     (1) 

  
Totaal: 15            /15 
 

 
 
Graad 4    Afrikaans Huistaal    Mei 2022 
 
Vraestel 3    Skryf 
 
Skryf ‘n beskrywende opstel van 100–120 woorde oor EEN van die onderstaande. 

 
Seisoene / Die tannie op die bankie in die park. 

 
Rubriek 
Inleidende paragraaf, inhoud en slotparagraaf:   1 2 3 4 5 
Beskrywende woorde en idiomatiese uitdrukkinge:  1 2 3 4 5 
Taalgebruik, woordeskat en woordorde:    1 2 3 4 5 

Beplanning en paragrafering:     1 2 3 4 5 
 

Of 
 

Skryf ‘n fabel van van 120–140 woorde oor EEN van die onderstaande. 
 

Kat en Muis maak vriende. / Flaffie verdien sy been deur en deur. / Spinnekop leer sy les. 

 
Rubriek 
Inleidende paragraaf, inhoud en slotparagraaf:   1 2 3 4 5 
Karaktereienskappe en –ontwikkeling:     1 2 3 4 5 
Taalgebruik, woordeskat, dialoog en morele les:   1 2 3 4 5 
Beplanning, paragrafering:      1 2 3 4 5 

 

 Totaal: 20            /20 
EN 

 
Skryf ‘n weerberig van 60–80 woorde. Dui die maksimum temperature van die 
onderskeie dorpe en stede in tabelvorm aan. 
 
Rubriek 
Inhoud en taalgebruik:      1 2 3 4 5 
Tabel:         1 2 3 4 5 

 
  

Of 
 



 

 
 

Skryf ‘n nuusberig van 60–80 woorde oor EEN van die onderstaande. 
 

Visserman word gered. / Baba in sloot gevind. / Brand saai verwoesting. 
 

Rubriek 
Inleidende paragraaf en inhoud:     1 2 3 4 5 

Formaat en taalgebruik:      1 2 3 4 5
  

Totaal: 10            /10 
 
GROOTTOTAAL: 30           /30 
 
 
 
Memorandum         Mei 2022 

 
 Vraestel 1     Afdeling B    Luister en praat 
 
 Tydskrifartikel: Brandon se bene waai vir beter lewe 

 
1 Hierdie artikel is in die Huisgenoot gepubliseer.      (1) 
2 In die gang / By die rusbank in die woonvertrek.      (1) 
3 Hy is altyd dankbaar.         (1) 
4.1 Oscar Pistorius is sy held. 
4.2 Hy is sy held, aangesien hy ‘n naelloopkampioen by die Olimpiese Spele was,  

nieteenstaande die feit dat hy kunsbene het.      (2) 

  
 Vraestel 2     Afdeling A    Leesbegrip 
 
1 Die onderhoud: Hanli gesels met Dan Skinstad 
 
1.1 Hier word ‘n onderhoud met Dan Skinstad gevoer.     (1) 
1.2 Hy het die emosie van vrees ervaar.       (1) 

1.3 As jy in jouself glo, kan jy enigiets vermag.      (1) 
1.4 Hy het sy balans verloor.         (1) 
1.5 Aangesien Hanli met Dan gesels. / Hier word ‘n onderhoud gevoer. / 

‘n Gesprek word gevoer. (Slegs EEN is aanvaarbaar)     (1) 
 
2 Instruksieteks: Plaatkoekies 
 

2.1 Dat daar plaatkoekies gebak moet word.       (1) 
 
2.2.1 Koekmeel/meelblom 
2.2.2 Bakpoeier 
2.2.3 Sout            (3) 
 
2.3 Om sodoende aan te dui watter opdrag uitgevoer moet word. / 

 Om vir ons te sê wat ons moet doen. 
 (Enige ander aanvaarbare antwoord)       (1) 
 
2.4 Aangesien enigeen wat plaatkoekies wil bak, hierdie resep kan volg. / 
 Hierdie resep is nie slegs vir jou nie. 
 (Enige ander aanvaarbare antwoord)       (1) 
 
3 Die legende: Wolraad Woltemade 
 
3.1 Op die Woodstock-strand naby die monding van die Soutrivier.    (1) 
3.2 Hulle het verdrink.          (1) 
3.3 Die emosie van vrees.         (1) 
3.4 Hy het sy lewe gewaag en het sodoende 14 mense se lewens gered. / 



 

 
 

Hy het verdrink terwyl hy ander mense se lewens probeer red het.   (1) 
3.5.1 Wolraad Woltemade is die held.  
3.5.2 Hy was onselfsugtig en het sy lewe gewaag om ander se lewens te red.  (2)  
 
4 Die mite: Die Trojaanse perd 
 

4.1.1 Niemand kon die groot houthek van buite oopkry nie. 
4.1.2 Dit was onmoontlik om oor die mure te klouter, aangesien boogskutters die heeltyd   

daarop waggehou het en indringers is gou deur hul pyle verjaag.   (2) 
 
4.2.1 Probleem 

Die Grieke kon die stad nie inneem nie. 
 
4.2.2 Probleemoplossing 

Die probleem is opgelos nadat die Grieke die stad Troje met die houtperd kon  
binnegaan, aangesien die Trojane ‘n gat in die muur gemaak het sodat hulle die  
perd tot by die tempel kon bring.        (2) 

          
4.3 Nee. Die Grieke het die perd buite die stad gemaak.  

Die Trojane het ‘n gat in die muur gemaak. Sodoende kon hulle die perd tot  
binne-in die stad tot by die tempel neem.       (1) 

4.4 Hulle wou haar nie kwaad maak nie. Gevolglik breek hulle toe ‘n stuk van die  
 stadsmuur af om die perd sodoende by die tempel te kry.    (1) 
4.5 Nee, hulle het die Trojaanse vroue as huisslawe weggevoer.    (1)  
 
5 Gedig: Speelmaats 

 
5.1 Ag, wanneer kom sy basie dan?  

Hy het so lus vir speel! 
Van kleinbaas nou ook skool toe gaan 
Moet hy hom dood verveel.         (1) 

 
5.2 Hy het spierwit krulhaartjies en ‘n pikswart snoetjie.     (2) 

5.3 Die emosies van hartseer / verlange en opgewondenheid.    (2) 
5.4 Bessie Kotze is die digteres.         (1) 
 
 
 Vraestel 2    Afdeling B     Taal 
 
1 Die saamgestelde woord/samestelling 

Een en twintig skoolkinders is erg beseer.        (1) 
 
2 Die verkleinwoord        

Een en twintig skoolkindertjies is erg beseer.       (1) 
 
3 Bywoord van tyd 

Woensdag            (1) 

 
4 Lettergreepverdeling           

Woord/voer/der           (1) 
 
5 Die soortnaamwoord           

Die taxi het teen ‘n splinternuwe motor gebots.       (1) 

 

6 Die byvoeglike naamwoord 
Die taxi het teen ‘n splinternuwe motor gebots.       (1) 

 
7 Die meervoud 

Ongelukke            (1) 
 



 

 
 

8 Die afgeleide werkwoord 
Verongeluk            (1) 

  
9 Die onderwerp 

Percy Morokane           (1) 
 

10 Die teenwoordige tyd 
Percy Morokane sê die taxi is oorlaai met 22 skoolkinders tussen die ouderdomme  
van vyf en dertien.           (1) 

 
11 Die ontkennende vorm 

Die 21 beseerde kinders is nie na die Flora-kliniek, die Lesedi-kliniek en Chris Hani 
Baragwanath-hospitaal in Soweto geneem nie.       (1) 

 
12 Die vraagsin 

Word daar geglo dat die taxi die kinders na ‘n skool vir verstandelik gestremdes in Maraisburg 
vervoer het?            (1) 

 
13 Die basiswoord 

Voer             (1) 
 
14 Die voegwoord 

Die taxibestuurder het teen ‘n motor gebots, aangesien hy nie betyds by die  
verkeerslig kon stilhou nie.          (1) 

 
15 Die indirekte rede 

Die taxibestuurder sê dat hy gelukkig die ongeluk oorleef het.      (1) 
 
 Naslaanbronne         Mei 2022 
 
 Vraestel 1     Afdeling A    Hardoplees 

 
Kortverhaal: Mabue van die rooi duine 

 
 Platinum Afrikaans Huistaal  Pearson Marang (Edms) Beperk, 2012 
 Henriëtte Engelbrecht   Imprimatur: Maskew Miller Longman 
 
 Vraestel 1     Afdeling B    Luister en praat 
 
 Tydskrifartikel: Brandon se bene waai vir beter lewe 

 
 Almal Verstaan Afrikaans  Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 
 R Ferreira, M van den Heever  Bron: Die Huisgenoot, 5 November 2010 
 
 Vraestel 2     Afdeling A    Leesbegrip 
 
 Onderhoud: Hanli gesels met Dan Skinstad 

 
 Almal Verstaan Afrikaans  Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 
 R Ferreira, M van den Heever  Gedruk en gebind: Clyson Drukkers   

Aangepas uit: Rapport, 10 September 2011 
 
 Instruksieteks: Plaatkoekies 
 
 Almal Verstaan Afrikaans  Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 
 R Ferreira, M van den Heever  Gedruk en gebind: Clyson Drukkers 
 Aangepas uit: Klein Kook en Geniet. Human en Rousseau, 1995 
 
 Legende: Wolraad Woltemade 
 



 

 
 

 Jacques du Plessis 08/12/2020 https://www.afrikaans.us 
 Wikipedia     https://af.m.wikipedia.org 
 
 Mite: Die Trojaanse perd 
 
 Almal Verstaan Afrikaans  Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 

R Ferreira, M van den Heever  Gedruk en gebind: Clyson Drukkers 
 
Gedig: Speelmaats 
 
Klein verseboek    Tafelberg-uitgewers Beperk,1959 
Bessie Kotze     Saamgestel deur DJ Opperman 

  
 Vraestel 2     Afdeling B    Taal 
 

Nuusberig: Skoolkinders beseer in ongeluk 
 
 Almal Verstaan Afrikaans  Macmillan Suid-Afrika (Edms) Beperk, 2012 
 R Ferreira, M van den Heever  Bron: SAPA, 2011/02/23    
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