
 

 
 

Graad 4    Afrikaans Huistaal   September 2022 
 

 Vraestel 1    Afdeling A    Hardoplees  
 

Die kortverhaal: Net betyds 
 

1 Lennie hou nie van skool nie. Almal terg hom omdat hy altyd laat is vir skool. Hulle terg 

hom ook omdat hy stadig werk en sy werk altyd laaste inhandig. Hy kan mos nie help as hy 

so stadig werk nie! Is dit nou regtig nodig om hom daaroor te terg? Na pouses kom hy ook 

altyd laat vir klas. Almal noem hom al ou Lennie Laat. Dit maak hom baie ongelukkig en 

seer. Daar is geen pleister vir hulle woorde-moord nie!  
 

2 Een reënerige dag, gedurende pouse, gaan klim Lennie die rantjie net agter die skool uit. 

Hy gaan sit onder die oorhangrots langs die dam op die rantjie. Hy geniet dit om alleen te 

wees. Niemand kan hom hier spot of terg nie. Terwyl hy die stilte om hom indrink, begin dit 

al harder en harder reën. 
 

3 Skielik hoor hy ’n harde geluid. Dit klink soos iets wat kraak en dan breek. Kan dit die 

damwal wees wat breek? Sê nou maar sy vermoede is reg? Hy besef dat as dit wel die 

damwal is wat breek, die skool onder water gaan wees.  
 

4 Hy spring op en hardloop so vinnig as wat hy kan skool toe. Hy móét net eenvoudig die 

skoolhoof en die ander kinders gaan waarsku! Toe hy by die hek kom, skree hy: “Die 

damwal is besig om te breek!” Hy hardloop tot by die skoolhoof se kantoor en skree sover 

as wat hy gaan: “Gee pad! Gee pad! Die damwal is besig om te breek!” 
 

5 Die skoolhoof het gesê dat die kinders hulle tasse in die klaskamers moet los en so vinnig 

as moontlik huis toe moes hardloop. Almal het hek toe gehardloop. Al die kinders wou so 

vinnig as moontlik by hul huise kom. Hulle besef dat hul boeke vervang kan word, maar ’n 

lewe kan nie vervang word nie. Niemand het eers omgekyk om te sien hoe die water die 

skoolgrond binnestroom nie. 
 

6 Twee weke later roep die skoolhoof vir Lennie verhoog toe. “Kinders, vandag wil ons net vir 

Lennie bedank, aangesien hy ons gewaarsku het dat die damwal gebreek het. As dit nie vir 

hom was nie, het ons almal verdrink. Ek hoop julle terg nooit weer vir Lennie omdat hy altyd 

laat is nie. Hy het ons betyds gewaarsku.” 
 

7 Die ander kinders was skaam omdat hulle hom altyd so geterg het. Almal wou nou sy 

vriend wees. 
  

  

Hardoplees 

 Net betyds 
 

 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   September 2022 
 

 Vraestel 1    Afdeling B    Luister en praat 
 

 Volksverhaal: Bok en Haas gaan boer 
 

1 Lank gelede, toe Bok en Haas nog vriende was, het hulle besluit om boere te word. Hulle 

het besluit om mielies te plant. Die twee vriende het elke dag in hul eie landery gaan werk.  
 

2 Eendag kom Bok by sy mielies en sien dat iemand daarvan geëet het. Haas het vir Bok 

belowe dat dit beslis nie hy was nie. Bok het egter nie vir Haas geglo nie. Haas was nie net 

spekvet en gesond nie, maar hy was ook nie honger nie. Gevolglik besluit Bok om by sy 

mielies wag te hou. Laat daardie nag het hy iemand in sy mielielande gesien. En raai wie 

was dit? Ja, niemand anders as Haas nie! 
 

3 “Jou skelm! Dis al die tyd jy wat my mielies gesteel het. Ek wil beslis nie vriende wees met 

’n dief nie. Jy sal nou altyd sonder ’n huis wees!”  
 

4 Haas het berou gehad. Hy móés net eenvoudig weer Bok se guns wen. Hy besluit om vir 

Bok te bewys dat hy goeie dinge ook kan doen. 
 

5 Die volgende dag het Haas dansers ontmoet. Hulle arme hoenders het net klippe om te eet. 

“Julle moet vir julle hoenders graan gee om te eet sodat hul eiers kan lê,’’ het Haas gesê. 
 

6 Nadat hulle vir hul hoenders graan gegee het om te eet, het hulle hoenders vet geword en 

baie eiers gelê. Hulle het vir Haas bedank.  
 

7 Twee weke later ontmoet Haas mense wat klere van gras dra. Hulle kry baie koud, 

aangesien die koue wind deur die gras sny. Haas het vir hulle gesê dat hulle vir hulle klere 

van vel moes maak. “Die koue wind sal nie deur die vel sny nie,” het Haas gesê.  
 

8 Die mense het toe vir hulle klere van vel gemaak. Daardie winter het hulle nie meer so koud 

gekry nie. Hulle het vir Bok gaan vertel watter goeie raad Haas vir hulle gegee het. Bok het 

vir Haas laat kom en vir hom gesê dat hulle weer vriende kan wees. Hy het ook vir Haas 

toegelaat om weer ’n huis te hê. “Maar jy mag net in ’n gat onder die grond woon.”  
 

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

2 Noem EEN slegte karaktereienskap waaroor Haas beskik het.    /1 

3 Watter morele les leer ons uit die bostaande volksverhaal? Noem slegs EEN. /1 

4 By watter karakter vind karakterontwikkeling plaas?     /1 

5 Waarom sou jy sê dat die inhoud van paragraaf 8 geloofwaardig is?   /1 
 

 Mondeling: Volksverhaal: Die ontstaan van vuur 
 

 Rubriek 

 Vloeiend praat en pousering     1 2 3 4 5 

 Stemtoon, stembuiging en beklemtoning    1 2 3 4 5 

 Hoorbaarheid, uitspraak en oogkontak    1 2 3 4 5 
 

 Totaal: 20            /20 



 

 
 

 Graad 4    Afrikaans Huistaal   September 2022 
 

 Vraestel 2    Afdeling A    Leesbegrip 
 

1 Mediateks: Die pikkewyne is weer veilig 
 

 Die nuusblad 

 Vrydag 28 Julie 
 

1 Drie Afrika-pikkewyne, Peter, Pamela en Percy, wie se vordering die afgelope paar weke 

fyn dopgehou is, is almal veilig terug op hul eilande ná hulle lang swemtog vanaf Port 

Elizabeth. 
 

2 Hierdie drie pikkewyne se lang tog het begin nadat die ertsdraer Treasure op Vrydag 23 

Junie naby Melkbosstrand gesink en die ruim ’n rots getref het.  
 

3 Tonne olie het uit ’n skeur in die skip se ruim gelek en een van die grootste natuurrampe 

aan die Kaapse weskus veroorsaak.  
 

4 Die olie het die pikkewyn-kolonies op Dasseneiland en Robbeneiland bedreig. In ’n poging 

om soveel pikkewyne as moontlik te probeer red, is daar besluit om van die onbesmette 

pikkewyne te vang en per trok na Port Elizabeth te neem. 
 

5 Peter, Pamela en Percy is met satellietsenders toegerus en saam met duisende ander 

pikkewyne by Port Elizabeth vrygelaat.  
 

6 Hulle moes die sowat duisend kilometer na hul broeikolonies swem om genoeg tyd toe te 

laat om die olie op die eilande op te ruim. Peter, Pamela en Percy is nou al drie veilig by hul 

broeikolonies.  
 

7 “Die reddingspoging word as ’n reusesukses beskou,” het ’n woordvoerder van Mariene en 

Kusbestuur gister gesê. 

 

 

1.1 Wat was die oorsaak vir die tonne olie wat uit die skip se ruim gelek het?  (1) 

1.2 Watter nadelige gevolge het die stranding van die Treasure vir baie pikkewyne  

op Dasseneiland en Robbeneiland ingehou?      (1) 

1.3 Waarom is die onbesmette pikkewyne per trok na Port Elizabeth geneem?  (1) 

1.4 Hoe hou die titel verband met paragraaf 7?       (1) 
 

 Totaal: 4            /4 

 

 
 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

2 Die onderhoud: Onderhoud met drie leeumannetjies 
 

Jason de Wet, ’n joernalis wat dieretaal kan praat, het ’n onderhoud met drie 

leeumannetjies vir die National Geographic Kids-tydskrif gevoer. 
 

Jason de Wet: Koning Sirkusleeu, hoekom lyk jy vandag so hartseer?  
 

Koning Sirkusleeu: Ek probeer elke dag my bes om my toertjies goed te doen, maar ek kan nie 

konsentreer as ek so honger is nie. Die leeutemmer slaan my ook soms 

aspris raak met sy sweep, aangesien die mense daarvan hou as ek brul van 

die pyn.  
 

Jason de Wet: As hulle wil hê jy moet die mense vermaak, moet hulle vir jou genoeg kos 

gee. Niemand kan op ’n leë maag sy beste lewer nie. Dis ook onregverdig dat 

jy geslaan moet word om die mense met jou brulgeluide te vermaak. Die 

leeutemmer moet net onthou dat jy sorg dat daar kos op sy tafel is. Koning 

Dieretuinleeu, hoe voel jy oor die lewe agter tralies? Alles lyk darem skoon.  
 

Dieretuinleeu: Ek kan beslis nie kla dat my hok vuil is nie. Ons hokke word elke dag 

skoongemaak. Ons kry darem ook eenmaal per dag rou vleis om te eet. Ek 

wens net my hok was groter. Ek loop elke dag op en af in hierdie hok met sy 

sementvloer. Dit voel vir my kompleet of ek in ’n tronk is. Hulle kon my ten 

minste in ’n groter hok gesit het. Ek sal wat wil gee om bossies en plante om 

my te sien. Ek word deur slegs drade omring. Dis eintlik wreed.  
 

Jason de Wet: Jy’s reg. Dis wreed om ’n leeu in ’n hok met ’n sementvloer aan te hou. 

Gelukkig hoef jy darem nie nog jou prooi te vang nie. Wilde Leeu, hoe gaan 

dit met jou? 
 

Wilde Leeu: Jason, ek moet sê, nadat ek gehoor het hoe hulle lewens is, is ek regtig 

dankbaar om hier in die Krugerwildtuin te woon. Dit raak soms vreeslik warm 

hier en in die droë maande is die prooi maar skaars. Hoewel Sirkusleeu en 

Dieretuinleeu elke dag gevoer word, sal ek nooit plekke met hulle ruil nie. Ek 

is bereid om vir ’n week na ’n prooi te soek, solank ek net my vryheid het. Hier 

is ek immers vry om te gaan waar ek wil. Ek is omring deur bosse, gras en 

bome. Dis wonderlik om so in die natuur rond te loop. 
 

Jason de Wet: Julle is tog al drie leeus. Is daar dan niks wat julle gemeen het nie? 
 

Wilde Leeu: Die enigste ding wat ons gemeen het, is dat almal altyd ’n leeu wil sien. 
 

2.1 Waarom sou jy sê dat ons dialoog in die bostaande leesstuk aantref?   (1) 

2.2 Verskaf die rede waarom dit nie vir Koning Dieretuinleeu nodig is om  

te jag nie.            (1) 

2.3 Watter emosie ervaar Koning Wilde Leeu?       (1) 

2.4 Hoe verskil die omgewing waar Wilde Leeu hom bevind met dié waar Koning  

Dieretuinleeu hom bevind?         (1) 
  

 Totaal: 4            /4 



 

 
 

3 Die instruksieteks: Kersie-en-neutroomys 
 

Bestanddele 

 2 ℓ vanieljeroomys, half ontvries 

 20 fyngekapte kersies 

 10 heel kersies 

 100 g neute 

 100 ml vars room 

 100 ml sjokoladesmeer 
 

Metode 

1 Meng die fyngekapte kersies, neute en room met die half ontvriesde roomys. 

2 Voeg die sjokoladesmeer by. 

3 Roer dit een maal goed deur met ’n lepel. 

4 Vries die roomys weer vir 3 ure. 

5 Skep die gevriesde roomys in klein bakkies. 

6 Sit ’n heel kersie bo-op as versiering. 
 

3.1 Waarom begin elke instruksie met ’n werkwoord?      (1) 

3.2 Waarom begin elke instruksie nie met “Jy moet …” nie, maar wel met ’n  

werkwoord?            (1) 

3.3 Hoeveel mense kan elk ’n bakkie roomys kry?      (1) 

3.4 Waarom moet die roomys half ontvries wees voordat jy dit met die  

fyngekapte kersies, neute en room meng?       (1) 
 

Totaal: 4            /4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 Die gedig: Brei 
 

1 Ou tant Klara en tant Siena  1 

sit en brei en brei,    2 

van soggens vroeg tot, o so laat;  3 

om die kers wat flikker-flikker  4 

gaan die naalde klakker-klikker –  5 

brei en brei en brei.    6 
 

2 As tant Klara met tant Siena  7 

dan miskien nog praat,   8 

hoor jy net hoe sê die tannie:  9 

‘‘Siena, dit word laat!’’   10 

Sê tant Siena: ‘‘Ek kom dadelik,  11 

net maar nog ’n ry!’’    12 

En die kers hou aan met flikker,  13 

en die naalde klakker-klikker,  14 

brei en brei en brei.’    15  Elsa Niemeyer 
 

Geneem uit: Klein verseboek    Tafelberg-uitgewers Beperk,1959 

  

4.1 Wie is die digter van die bostaande gedig?      (1) 

4.2 In watter digbundel tref ons die bostaande gedig aan?     (1) 

4.3 Skryf slegs EEN versreël in strofe 1 neer waar ons alliterasie aantref en  

onderstreep die allitererende woorde.        (1) 

4.4 Skryf die versreël in strofe 1 neer waar ons klanknabootsing aantref.   (1) 

4.5 Wat is die kerngedagte van strofe 1?        (1) 
 

 Totaal: 5            /5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 Biografie: Josef se verhaal 
 

1 Josef Botha is 10 jaar oud. Hy het ’n baie seldsame siekte. Hierdie siekte veroorsaak dat sy 

gesigspiere verlam is. Dit het tot gevolg dat hy nie kan glimlag nie. Vir iemand wat nie kan 

glimlag nie, is hy ’n baie vrolike seun. 
 

2 “Dit pla my nie. Só sal ek byvoorbeeld vir iemand van wie ek hou of vir wie ek lief is, ’n 

drukkie gee,” sê Josef. 
 

3 Sy ouers sê dat hy sy gebrek aanvaar het. “Hy is ’n voorbeeld vir ons almal,” sê sy ma, 

Truia. 
 

4 Die gesigsverlamming veroorsaak ook dat hy nie sy oë kan knip nie. Dit is baie lastig en hy 

kry gereeld stof in sy oë.  
 

5 ’n Ruk gelede het ’n dokter in Kanada kalfspiere aan die een kant van sy gesig ingeplant. 

Dit moet nou ook aan die ander kant van sy gesig ingeplant word voordat hulle kan sien of 

dit sal help. Ongelukkig is die operasie, die vliegtuigkaartjies en die hospitaalkoste baie 

duur en sy ouers kan dit nie bekostig nie. Die skool het al ’n kermis gehou om geld in te 

samel, maar hulle kort nog R50 000. Indien iemand ’n bydrae wil maak, kan hulle geld by 

Wilgehof Primêre Skool inbetaal. 
 

6 “Dit sal wonderlik wees as Josef vir sy maats kan glimlag,” sê sy ma, en hy gee vir haar ’n 

drukkie. 

 

5.1 Wat is die gevolge van Josef se siekte? Noem TWEE gevolge.    (2) 

5.2 Wat is die oorsaak waarom Josef Botha nie kan glimlag nie?    (1) 

5.3 Hoe hou paragrawe 2 en 6 verband met mekaar?      (1) 
 

 Totaal: 4            /4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 Die drama: Sonde met die bure (se diere) 
 

Dit is Sondagmiddag en dis warm. Jacques en sy vrou, Denise, sit onder ’n sambreel in die 

agterplaas. Die gras is langerig en die sambreel is ook al voos gebrand. 
 

Jacques: Ek sê jou, Liefie, as die bure se kat vanmiddag weer so tekere gaan, gaan die kietsie 

die tydelike met die ewige verwissel! 
 

Denise:  (met ’n skril stem) Jaaaa, Jacques. Dis jou probleem: praat, praat, praat … Dis ook 

al wat jy kan doen. 
 

Jacques: (spring op) Hoor daar, Liefie. Watter normale kat maak sulke snaakse geluide? 
 

Denise: (sug) Wat is dit met jou ewige obsessie met die bure se kat? 
 

Jacques: Ek sê jou wat … Ek’t ’n plan. Ons gaan nou uitvind wat hier aangaan. 
 

(Jacques neem sy stoel na die muur sodat hy daarop kan staan om oor die muur te kan loer.) 
 

Jacques: Vandag gaan hierdie kat bokveld toe … Ek is moeg vir hierdie vreemde geluid. Geen 

kat kan soveel bohaai maak nie. 
 

Denise: (sarkasties) Klim oor die muur, my man. Wees net versigtig. Netnou is jy katkos. (Sy 

lag vir haar eie grappie.) 
 

Net toe Jacques sy hand op die bokant van die muur sit, skrik hy hom boeglam. Daar is toe 

nooit ’n kat aan die ander kant van die muur nie, maar wel ’n tier. 
 

6.1 Noem slegs EEN karakter in die bostaande drama waar ons dialoog aantref.  (1) 

6.2 Wat is Jacques se probleem volgens sy vrou?      (1) 

6.3 Watter emosie dink jy het Jacques ervaar toe hy oorkant die muur kyk?  (1) 

6.4 Waar speel hierdie drama af?         (1) 
 

 Totaal: 4            /4 
   

 GROOTTOTAAL: 25          /25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Graad 6    Afrikaans Huistaal   September 2022 
 

Vraestel 2    Afdeling B    Taal 
 

Fabel: Jakkals bak vir Wolf ’n poets 
 

1 Eendag sluip Jakkals en Wolf Boer se kraal binne. Hulle klim deur ’n gat in die draad. 1  

Hulle vang twee vet skape. Jakkals neem hom voor om nie soveel te eet dat hy nie 2 

weer deur die gat in die draad sal kan kom nie. Gevolglik gaan hy kort-kort draad toe 3 

om te kyk of hy darem nog deur die gat sal kan kom. Intussen het Wolf hom dik gevreet. 4 
  

2 Toe Jakkals die sesde keer draad toe gaan, sien hy dat hy net-net deur die gat sal kan  5 

kom. Hy wikkel en wriemel totdat hy deur die gat kan kom en begin skree: “Boer! Boer! 6 

Kom dadelik kraal toe! Wolf is in jou skaapkraal!” Daarna kies hy die hasepad. Hy gaan 7 

skuil agter ’n bossie om te sien wat Boer met Wolf gaan maak.    8 
 

3 Ou Wolf hoor die honde (wat blaf). Boer gaan dadelik kraal toe. Hy maak die kraalhek 9 

oop en die honde storm op Wolf af. Hy skree soos ’n maer vark, maar die honde laat  10 

hulle nie daardeur afsit nie. Hulle byt hom net waar hulle kan. Boer roep hulle.  11 
 

4 ‘‘Ek hoop jy het nou jou les geleer. Volgende keer gaan ek nie die honde roep nie. Ek  12 

sal hulle nie los voordat hulle jou doodgebyt het nie,’’ sê Boer vir Wolf.   13 
 

5 Al struikelend sukkel Wolf draad toe. Langs die pad kry hy vir Jakkals wat lê en kerm.  14 

“Boer het my met sy sweep tot by die kraalhek geslaan.” Hy smeek vir Wolf om hom 15 

te dra, aangesien hy te veel pyn het. Wolf willig in en abba hom huis toe. Toe hulle by 16 

Jakkals se huis kom, spring Jakkals flink van Wolf se rug af en begin lag: “Al is jy groter 17 

as ek, is ek slimmer as jy. Jy moet volgende keer versigtiger wees.”    18 
 

1 Skryf die onderstreepte sin in reël 1 oor as ’n vraagsin.     (1) 

2 Skryf die onderstreepte sin in reël 2 in die lydende vorm.     (1) 

3 Gee die meervoud vir die onderstreepte woord in reël 3.     (1) 

4 Gee die intensiewe vorm vir die onderstreepte woord in reël 4.    (1) 

5 Gee die betekenis van die onderstreepte idioom in reël 7.    (1) 

6 Skryf die onderstreepte sin in reël 9 oor, maar vervang die woorde tussen 

hakies met ’n deelwoord.          (1) 

7 Skryf die saamgestelde woord (samestelling) in reël 9 neer.    (1) 

8 Vorm ’n afgeleide werkwoord van die onderstreepte woord in reël 10.   (1) 

9 Skryf die onderstreepte sin in reël 11 oor in die verlede tyd.    (1) 

10 Skryf die onderstreepte sin in reëls 12 en 13 oor in die indirekte rede.   (1) 

11 Verdeel die onderstreepte woord in reël 14 in lettergrepe.    (1) 

12 Gee die sinoniem vir die onderstreepte woord in reël 15.     (1) 

13 Skryf die bywoord van manier/wyse in reël 17 neer.     (1) 

14 Gee die oortreffende trap vir die onderstreepte woord in reël 17.   (1) 

15 Skryf die onderstreepte sin in reël 18 oor in die ontkennende vorm.   (1) 

  

 Totaal: 15            /15 

 



 

 
 

Graad 4    Afrikaans Huistaal   September 2022 
 

Vraestel 3    Skryf 
 

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

Die boemelaar op die stasie / Die verwaarloosde kind / My oupa op die stoep 
 

Rubriek 

Inleidende paragraaf, inhoud en slotparagraaf   1 2 3 4 5 

Woordeskat, beskrywende woorde, idiome en skryfstyl 1 2 3 4 5 

Korrekte taalgebruik, spelling en interpunksie   1 2 3 4 5 

Beplanning en paragrafering     1 2 3 4 5 
 

OF 
 

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

Doen dagboekinskrywings vir twee weke. 
 

Jy is ’n blommeverkoper. Teken elke aand aan hoe jy die dag ervaar het. / 

Jy is ’n straatkind. Teken elke aand die gebeure van die dag aan. 
 

Rubriek 

Inhoud en interessantheid      1 2 3 4 5 

Gebeure en chronologie       1 2 3 4 5 

Taalgebruik, woordeskat en woordorde    1 2 3 4 5 

Beplanning en formaat      1 2 3 4 5 
 

Totaal: 20            /20 
 

EN 
 

Skryf ’n weerberig van 60–80 woorde. Dui die maksimum- en minimumtemperature in 

grafiekvorm aan. 
 

Rubriek 

Inhoud en onderwerpgebonde     1 2 3 4 5 

Taalgebruik, woordeskat en grafiek    1 2 3 4 5 
 

OF 
 

Skryf ’n nuusberig van 80–100 woorde oor EEN van die onderstaande. 
 

Bom gevind in bekende winkelsentrum / Atleet kritiek in hospitaal 
 

Rubriek 

Inleidende paragraaf, inhoud en slotparagraaf   1 2 3 4 5 

Taalgebruik en woordeskat     1 2 3 4 5  
 

Totaal: 10            /10 
 

GROOTTOTAAL: 30          /30 


