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lnstruksies :

1. Die vraestel bestaan uit vier vrae:
Vraag 1

Vraag 2
Vraag 3

Vraag 4

Liter6re teks (20)
Visuele teks (10)
Opsomming (5)

Taalstrukture en -konvensies in konteks (15)

2. Beantwoord al vier vrae in die vraestel.

3. Lees die vrae noukeurig deur voordat enige vrae
beantwoord word.

4. Skryf netjies en leesbaar.

5. Onthou : Dit is Afrikaans, spellinq is belanqrik.

va
Vlak 1 Ylak2 Vlak 3 Vlak 4 Vlak 5

Letterlik Herorganisasie Afleiding Evaluering Waardering
Vrae: 1b,

th,2a,3a
Vrae : 1c, 19,

2b, 3b, 3c, 3e,

4a,4b,4e

Vrae: 1f,

2c,2d,2e,
3d,4c,41

Vrae: 1a,1d,
1e,4d



Vraaq 1 : Liter6re/ Nie- Liter6re teks (beqripl (20 puntel

Lees die onderstaande teks en beantwoord die vrae wat volg :

Luiperd en Jakkals uas vriende en het in'n uoud ge\rvoon. Luiperd
uas op pad huis toe na 'n jagtog. Skielik het hy 'n eienaardige dier met
aaklige, gro\nvve, groot horings op sy kop te6gekom. Hy raas vreesbevange
omdat hy nog nooit so 'n dier gesien het nie. Versigtig grom hy : " Dags6,
vreemdeling. Wat is jou naam?" Grwyl die dier op sy bos slaan om sy
krag en uaagmoed te toon, s6 die dier: " Ek is Ram. Wie is jygespikkelde
een?"

" Ek is Luiperd," anhroord hy saggies en hardloop so vinnig soos
die wind daarvrrcg. Uitasem gehardloop, vertel Luiperd vir Jakkals : "
Ek het die eienaardigste dier gesien wat ek glad nie kon hed<en
nie. Die kreatuur het ges6 hy is Ram en het op sy bors geslaan."
Jakkals lag : " Jy is dom om sulke soet vleis ag@rte laat M6rc
gaan soek ons die Ram en viersaam fees."

Die volgende dag toe die son uakkerword,gaan soekhulle vir
Ram. Ram sien hulle aankom en uaarsku sy vrou: "Vandag steff
ons,Vrou. Luiperd en Jakkals is daarop uit om ons te vang."
" Ja, maar hulle kan ons nie uitoorl6 nie," s6 sy vrou. "\ht gou
onsseun saam metjou.Wanneerhulle naderkom,knyp die kind
totdat hy huil,sodat dit klink asof hy honger is."

Toe die tune naderkom,knyp Ram sykind.Luiperd se oE rek
groot van vrees. D,eur sy eie ervaring met sy eie kinderc, herken
hy 'n skreeuende kind. Luiperd probeer weghardloop, rmar Jakkals
hou hom styf vas. " Kom Luiperd, kom ons gaan vier feesi'
s6Jakkals.Toe Ram hierdie raoorde hoo6knyp hy vwersy kind.
lntussenskreeu sy vrou:"Jakkals,jy hetgoed gedoen om
Luiperd te bring, sodat ons hom kan eet. Soos jy kan sien, is my
kind baie honger!"

Hierdie keerkon Jakkals nie virLuiperd keernie. Luiperd
hardloop reguit vroud toe en dwing Jakkals agterna deur hom te
sleep. Hulle kom stokflou en uitasem na die gesleep by die
huis aan.
Van daardie dag af hetdie tuee nooitvleersaam gaan jag
nie en Ram en sy gesin het in vrede geleef.

(Aangepas uit" African Legends and Folktales' deur G, Lee)



Woordblok:

woud - woods jagtog - hunting eienaardige - strange
aaklige - ugly teegekom - found vreesbevange - scared
versigtig - carefully vreemdeling - strager waagmoed - courage
gespikkelde - speckled kreatuur - creature waarsku - warn
sterf - die uitoorlC - outwit knyp - pinch
ervaring - experience dwing - force

A. Onderstreeqdie regte antuoord by elkeen van die volgende vrae :(4)

1. \Ahttertitel sal die beste bv die storie pas? (1)

a) Hoe Ram en sy vrou vir Luiperd en Jakkals

uitoorl6 het.

b) Die luiperd en sy twee vriende.

c)Die parmantige luiperd.

2. We is die hoofkarakters in die storie?

a) Die luiperd en die jakkals.

b) Die luiperd, die ram en die
jakkals.

c) Die ram en die jakkals.

3. Waar vind die storie plaas?

a) Hoog in die
berge.

b) In die dieretuin.

c) ln 'n woud.

(1)

(1)



4. Wat het qebeur nadat Luiperd na Ram se wou qeluister het?

a) Luiperd het weggehardloop en Jakkals
a$erna gesleep.

b) Luiperd en Ram het vriende geword.

c) Ram het'n fees gehou.

B. Nommerdie volqende sinne in die volgorde van gebeure in die storie: (6)

(1)

Ram se vrou het'n plan gemaak om
Luiperd en Jakkals te uitoorlO.

Luiperd het Jakkals vertel van die eienaardige

dier wat hy gesien het.

Luiperd en Jakkals het vir Ram gaan soek.

Luiperd hethuistoe gegaan na die ja$og.

Luiperd en Jakkals het nooit weer saam gaan

jag nie.

Luiperd het 'n eienaardiqe dier qesien.

C. Beantwoord rlle- volqende vrae in= olsinne uaalrcontlik:

l.Skrvf kortlikswatRam se vrou se plan wasom.:Luiperd en Jakkalste uit .(6)

2 . Kon Ram en sv qesin in vrede leef aan die einde van die storie?

G@'n aanhaling uit die storie om jou antwoord te motiveer. (4)

Totaal :Vraagl: l2O



Lees die vol inl aanda deur.
Vlermuise

Vlermuise is warmbloedige soogdiere; hulle skenk geboorte aan lewendige kleintjies en
die kleintjies drink melk van die ma. Vlermuise is nagdiere en slaap bedags onderstebo
in bome of in grotte. Wanneer daar min kos is, hiberneer vlermuise. Hiberneer beteken
hulle slaap in die winter. Vlermuise kan tot veertig jaar oud word! Vlermuise is nie familie
van rotte, muise of knaagdiere nie. Hulle is die enigste soogdiere wat kan vlieg en hulle
speel 'n belangrike rol in die ekologie. Vlermuise vreet insekte soos muskiete en motte.
Een vlermuis kan tot 1200 insekte binne'n uur opvreet.

Vlermuise word in twee groepe verdeel : die megavlermuise en die mikrovlermuise.
Megavlermuise is vrugtevlermuise en eet hoofsaaklik vrugte. Hierdie groep vlermuise
weeg lot 1,2 kg met 'n vlerkspan van 1,8 m. Vrugtevlermuise bestuif plante soos
kremetartbome wat snags blom.

Mikrovlermuise eet hoofsaaklik insekte. Die vampiervlermuise is'n mikrovlermuis wat
sowat een teelepel vars bloed van diere drink. Die gasheer kom nie eers agter dat hy
die vlermuis van 'n drankie voorsien nie. Die klein vampiervlermuise kom in Sentraal- en
Suis-Amerika voor. Vlermuise kan sien, maar mikrovlermuise sien baie sleg en het
spesiale hulpmiddels om hulle prooi beter te kan hoor, byvoorbeeld lang ore en
groeisels op hulle neus. Party maak gebruik van eggo's. Hulle maak'n reeks klikgeluide
wat soos eggo van voorwerpe terug kaats en die vlermuis kan die insek se posisie
haarfyn bepaal deur na die eggo's te luister. Hoe nader die eggo's opmekaar is, hoe
nader is die prooi.

Vraaq2: Opsommino (5)



2.1 Maak'n kopkaart-opsomming van die inligtingsteks. Skryf vlermuise in die middel en
die kenmerke van elke groep vlermuise neer. (5)

Totaal :Vraag2: t5



Vraaq 3 : Visuele teks ( 10 punte)
Bestudeer die visuele teks aandagtig :

Beantwoord die voloende vrae oor die teks :

2.1 We jaaq vir wie in die teks? (2)

2 .2 Vertel wat qebeur in elke blok van die strokiesprent :

a)

(2)



b)

(2)

c)

(2)

d)

Totaal :Vraag2 
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