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Instruksies:

o Beantwoord die vrae van Afdeling A, B en C.

o Lees die vrae en beantwoord.

o Sterkte!

Afdelinq A: Leesbegrip Lees die teks en beantwoord die vrae:

Nico se pa is 'n uitvinder (inventor). Hy het 'n robot gebou. "Nico, jou pa het 'n regte, egte
robot gebou!" roep Vusi opgewonde (excitedly) uit. "Wat kan hy alles doen, Oom?"

Nico se pa vryf oor sy baard. "Wel, ek het hom nog nie klaar getoets nie, maar hy kan praat en
somme doen en hy kan... Wrg, kom ek wys julle." Nico sien hoe sy pa 'n knoppie op die robot
se rug druk.

"Hallo!" s6 hy met'n blikkerige stem. "Hoe gaan dat?"

"Wat is jou naam?" vra Nico se pa.
"My naam is Bertie Blikbrein." antl roord die robot. "Bertie, dit is Nico en Vusi," s6 Nico se pa.

Die robot praat. "Hallo, Nico en Vusi."

"Die meeste van sy programme is klaar in sy geheue (memory) gelaai", sG Nico se pa. "Drie
woordeboeke, 'n hele ensiklopedie, 'n wOreldatlas en selfs 'n resepteboek (recipe book) en 'n
DVD met danstegnieke. Julle kan hom enigiets vra."

Nico onthou iets wat hulle vandag by die skool geleer het. Hy besluit om die robot te toets en
vra: "Bertie, wat is die hoofstad van Egipte?"
"Kairo," antwoord Bertie dadelik. "Die amptelike taal van Egipte is Arabies. Egipte is die tuiste
van die piramides. Die Nyl is 'n rivier wat deur..."



"Dankie, Bertie, dis genoeg," s6 Nico se pa. "Hy spog met sy kennis!"

"Wat is 89 maal 34?" vra Vusi.
"3 026," s6 Bertie dadelik.
"ls hy reg?" wil Nico weet.

Vusi trek sy skouers op. "Hoe moet ek weet? Ek kan nie daardie moeilike som uit my kop doen
nie. Ek het'n sakrekenaar (pocket calculator) nodig."

"Hy is r€9," verseker Nico se pa hulle.
"Wat is klein en rooi en baie goed met somme?" wil Bertie weet.
"Wat bedoel hy?" Nico kyk verbaas na sy pa.
"'n Tamatie met'n sakrekenaar!" antwoord Bertie met'n laggie.

Nico se pa trek sy skouers verle6 (embarrassed) op. "Ek het'n paar grappies op die internet
gekry en dit ook in sy geheue gelaai."

"Ongelooflik ..." s6 Vusi. Sy mond hang skoon oop van bewondering. Nico glimlag. Bertie
Blikbrein is beslis die heel beste ding wat sy pa nog ooit uitgevind het!

Vraag 1:

1.1 Noem enige twee karakters wat in die verhaal voorkom.

1.2 Gee die naam van die robot en noem een ding wat hy kan doen.

1.3 Wat het Vusi nodig om te kyk of die antwoord van Bertie reg is?

1.4 Wat is die hoofstad van Egipte?

1.5 Noem 2 dinge wat jy in Egipte kan sien.

1.6 Haal een woord uit die eerste paragraaf uit wat sO dat die kinders uitsien om Bertie te

ontmoet.

1.7 Hoekom hang Vusi se mond oop?

1.8 Hoe kry Bertie dit reg om grappies te vertel?

1.9 Gee die 3 opeenvolgende woorde uit die tweede laaste paragraaf wat bewys dat

Bertie meer as een grappie kan vertel.

1.1O Gee een woord vir elk van die volgende:

a) lemand wat nuwe goed uitvind.

b) Die plek in jou brein wat jou laat onthou.

c) 'n Boek met resepte in.

d) 'n Boek wat woorde verduidelik.

e) 'n Boek met kaarte van al die lande in die wdreld.

1.11 Sal jy 'n robot soos Bertie wil he? Gee 'n rede.

1.12 Gee 'n gepaste titel vir die teks.
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Vraaq 2: Visuele Geletterdheid

Juffrou Vuzi

2.1 Waar speel die gebeure in die prent af?

2.2 Noem die karakters in die prent

2.3 Wie het die nota geskryf?

2.4 ls Koos en Jan vriende? Gee'n rede vir jou antwoord:

2.5 Wat sou jy skM as jy hierdie nota moet beantwoord?

2.6 Het die twee seuns baklei? Gee 'n rede.

2.7 \Nat dink jy gaan volgende met die twee seuns gebeur?

Totaal AfdelinsA:30

Afdelins B: Taal

Vraas 3:

Lees weer die leesstuk en beantwoord die taalvrae

3.1 SkM enige vraagsin uit die teks neer.

3.2 SkM enige stelsin uit die teks neer.
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3.3 Voltooi die tabel:

3.4 Verdeel die woorde in lettergrepe:

3.4.1 woordeboek

3.4.2 danstegnieke

3.4.3 wOreldatlas

(1)

(1)

(1)

(Totaal:'l l)

Meervoud Verkleining

knop

rivier

robot

(6)

Lees die strokiesprent en beantwoord die taalvrae wat daarop volg:

3.5 Skryf die volgende sinne in die (a) verledetyd (past tense) en dan in die (b)

toekomendetyd (future tense):

3.5.1 Hoekom is visse so slim?

3.5.2 Visse woon in skole.

3.6Verbind die volgende sinne deur die voegwoord in hakies te gebruik:

3.6.1 Visse is slim. Hulle bly in skole. (want)

3.6.2 Visse is duur. Hulle is slim. (omdat)

3.7 Wat is die versamelnaam vir visse?

3.8Skryf die antoniem vir die woord dom neer.

3.9Skryf 'n samestelling uit die strokiesprent neer.
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Totaal Afdelins B: 20

Afdelinq C: Opsomminq

Vraaq 4:

Lees die volgende teks goed deur en som die teks in sewe (7) feite (kort sinne) op.

Jou sinne mag nie langer as 15 woorde wees nie.

(NB. - Jy moet jou feite puntsgewys lys)

Die dnie wense

I Toe Frits een aand tuis kom, so ncrs en suur soos altyd, kry hy sy vrou in die kombuis. 5y het'n baie,

vreemde kyk op haar gesig. ln haar skoot l€'n brief. "Wat makeer?" brom iry. "Kom in en maak die deur

toe, Frits. jy sal dit nie glo nie, maar die feetjies het vir ons 'n brief geskryf. Hulle het vir ons drie wense

gegee !"

Z Hygrypdiebriefenleesditsorgvuldigdeur."Onsmoetdiemeestehiervanmaak,Magda.Onsmoenie
oorhaastig wees nie. Drie wense kan ons ryk maak, belangrik, beroemd! Maar ons moet vir die regte

goed vra." "Ek het klaar'n lys gemaak," sE Magda en spring gou op om die lys te gaan haal' "Kyk! 'n

paleis vir my, 'n koning se troon vir jou. Skoonheid vir my, 'n lang lewe vir jou. Goud en.iuwele.'. Wel, ek

het so harC aan die lys gewerk dat ek nie tyd gekry het om kos te maak niel"

jl "W;t?"bulderFrits,"Hoekanjyverwagdateksulkebelangrikebesluiteop'nnugtermaagmoet
neem? Dis darem te veel gevral Jy is so lui! Ek wens jy kon darem vir ons iets reggemaak het vir aandete

- al was dit net 'n paar worsies."

r,- St<ietit< is daar'n vreemde gezoem, en'n geklap van feilvlerkies, en - plonsl-'n string worse verskyn

op ,n bord op die kombuistafel, Frits staar daarna en lek sy lippe af, "Jy't'n wens verspil!" gil Magda

duskant histerie en slaan hom met'n bruinbrood oor die kop. "Jy was nog altyd so domastrant! As'n

ding gedoen moet word, moet ek dit liewers net s6lf doen! O, jy maak my so woedend! Ek...ek...ek wens

daardie worse sit aan jou lelike neus vas!"

$ Skielikisdaarweer'ngeluid,diekeersoosfeetjieswatsing,en-woeps!-springdiestringworsevan
die bord af op en gaan sit aan Frits se neus vas. Hy kyk na die worse en bars in trane uit. Albei probeer

die rits worse van sy neus aftrek, maar tevergeefs. "Einal Hulle is warm!" skree Frits. "Ek sal hulle afsny

met'n mes," s0 Magda. "Sit neer daardie mes, vroumens! Hoe kan jy eers s6 iets voorstel?" En die

worse bly sit net waar hulle is...

fi Op daardie oomblik klop iemand aan die deur. Frits en Magda staar mekaar hulpeloos aan. "Moenie

oopmaak niel Willy hg al die mense moet weet daar sit 'n string worse aan jou neus vas?" "Wat?" roep

Frits uit, "wiljy h6 ek moet vir die res van my lewe wegkruip? Ag, ek het nooit besef hoe gelukkig ek

Vantevorewasnie.Toe,teknogJndoodgewoneneusgehad.Asonsnetniesomaklikrusiemaaknie!,,t,,,r;k ;;i-r. i; U-.;a ;.*mer Frits," sO Magda skaair. "NeeJree, dit-wbs-ie-iou s[nla nitEk-ilens

net die simpel feetjies het hulle wense vir hulself gehou en alles laat bly soos dit was'" "Ek ook"'sug

Magda.

'f 
Weeris daar'n vreemde geluid, hierdle keer soos feetjies wat lag, en - blapl-val die worse van Frits

se neus af, Frits en Magda omhels mekaar en la6 en dans om die tafel' En dle feetjies' wat hulle heeltyd

dopgehou het, hardloop weg om nog 'n brief te gaan pos"'

(Aangepas uit: Storieman, deur Leon Rousseau,
Totaal Afdelinq C: 10
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