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Skryf netiies en met'n blou pen.

Skryf duidelik en leesbaar.

Lees jou vrae deeglik deur.

Moet nie oop spasies los nie.
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Lekker skryf.
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VRAAG I

LEESBEGRIP

Lees die votgende storie goed deur en beantwoord dan die vrae wat volg.
.lock uart die Eosileld

Dsor wos'n oulike, klein bruin hondjie met die noflm iock.

Jock wos spesiool. Hg het vir homself ges6: "Ek wil so dopper soos
mU mo, Jess. wees."

d&

Hu sE ook: "Ek wil groot en sterk en slim wees!-

Jock sE: "tk wil gracg 'n vriend hE."



Jock is boie gelukkig. Toe
hg grootword, krg hU'n
beste vriend. 59 noorn is
F*rcg Fitzpotrick. Hulle blg
in die Bosveld.

lock leer vinnig om tejog
{hunt}" Moor hgjoog {chosel
nie slonge nie. Hg blg in
die nog hg die vuur os dqor
leeus is. Hg is versigtig en
gehcorsoom tobedientl.

Jock sien'n wildsbok lonk voor
Percg die bok rooksien.

Percg weet dot Jock se sterlie
olles wgs wot hg voel.

Jock wos cltgd dapper. Een nog. toe hg die hoenders teen onder
honde probeer beskerm. skiet'n mon hom per ongeluk dood. Percg

wos baie hortseer. Almol onthou lock vondog nCIg os Jock van die
Bosveld.

dF-



Beantwoord die volgende vrae in voI sinne.

1. 0or wie gaan die storie? (1)

2. Hoe beskryf hutte die hondjie? (1)

3. Hoekom wit Jock dapper wees? (t)

4. Wie is Jock se vriend? (1)

5. 0nderstreep die korrekte antwoorde.

Jock wens dat hy eendag (slim / dom) sa[ wees as hy groot is.

Jock was altyd 'n (goeie baas / goeie jagter) vir Percy.

6. Sit die votgende sinne in die korrekte votgorde.

(1)

(r)

(3)

T.Hoekom waaiJock se stert? (1)

8. Dink jy Jock het goeie o6? Hoekom sE jy so? (2)

9. Het jy'n troeteldier wat jou beste vriend is?

a) Kies die regte antwoord (1)

Ja I Nee

b) Wat is die troetetdier se naam? (1)

10. Wat dink jy is die kerngedagte van die storie?

Korrekte volqorde:
a) 'n Man skiet Jock per onqetuk dood b

b) Jock teer vininq om te iaq.
c) Jock is qehoorsaam
d) Atmat onthou Jock vandaq noq

(Totaat: I5)

(1)



VRAAG 2

VISUELE TEKS -'n Advertensie

Ek weet nie

w*t hulle
p)ssr

1$il, dif,

l{til, h0 nie,

hu[[e
neiu lrs.

ar,lr!k nii:i Lr)c:tcnrntrnE lan ilAR5 f rtF5!flaJ lrodurts l\lrici {Ft?_} LtJ.

l. 0or watter produk gaan die advertensie? (1)

2. Onderstreep die regte anwoord

Die drie kinders in die prentjie lyk (honger/dors).

Die ma gee vir die kinders (brood / pasta) om te eet.

3. Hoeveel nuwe pasta souse word geadverteer?

(1)

(1)

(1)

(l)4. Hou jy van pasta? Hoekom of hoekom nie?



5. Watter woord in die advertensie s6 vir jou dat hutte die kos dadetik wit h6? (1)

6. Dink jy die advertensie sal mense se aandag trek?

a) Kies die regte antwoord (1)

Ja Nee

b) Wat van die advertensie saljou aandag trek? (1)

7. Het jy van die advertensie gehou? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

(Totaat: l0)

VRAAG 3

OPSOMMING

Voltooi die opsomming deur die korrekte woorde in te vut:

Eendag was daar'n Haar naam was Gouelokkies. Sy stap

eendag deur die bos. Sy sien'n ,n.-ff ..- 2 Sy ktop aan die deur en

L-lv
gaan in. tn die kombuis sy .,"n u.l!F \i/ g op die tafet. Sy proe aan die

pap. Sy gaan staapkamer

kom terug huis toe. Hutle gaan na die slaapkamer en

bed. Gouelokkies word wakker en hardloop huis toe.

(l'otaal: 5)

sien Gouetokkies in die



VRAAG 4

TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES

1. Skryf die sin in Lydende vorm:

Jock sien 'n wildsbok.

(r)

2. Gee die Antoniem/Teenoorgestelde van die woord in hakies:

Jock was baie (hartseer).

(1)

3. Verbind die twee sinne met die Voegwoord:

Percy weet hoe Jock voe[. Hy waai sy stert. (want)

(1)

4. Skryf die sin in die Ontkennende vorm:

Hutle bly in die bos.

(1)

5. Skryf die votgende sin oor sodat die Byvoeglike naamwoord voor die Selfstandige naamwoord
staan. (2)

Die man is snaaks.

6. Gee die Verkleining: (l)

Dogter -

7. Skrvf die sin in Verlede tvd:

Jock veg vir die hoenders.

(1)

8. Vul die regte Voornaamwoord in:

Jess is Jock se ma. ------- was baie dapper. Jock wit soos sy wees.

9. Skrvf die sin in die lndirekte rede:

Jock s6: "Ek is groot en sterk en slim'

(1)

(1)

(Totaat:10)

Groottotaat: 40


