Week 3: Memorandum

Skyfie 2-5: Informele Taalleer vraestel
1. (a) haar
(b) Sy
(c) haar / hulle / julle / ons
2. (a) dra
(b) klere
(c) voel
(d) se
Vir nr. 3 moet jy sinne skryf – dit kan nie slegs woorde wees nie.
3. (a) Die kinders steek hulle hande op, want hulle wil die antwoord gee.
(b) Die kinders glimlag en hulle werk hard.
4. (a) slimste
(b) stouter
(c) sag
5. (a) slimmer
(b) soetste
6. (a) vinnig
(b) moeilik
(c) vriend
(d) onderwyseres
7. (a) klassie
(b) kindjie
(c) boekie
(d) tafeltjie
(e) skryfbordjie

Vir nr. 8 moet jy sinne skryf – dit kan nie slegs woorde wees nie.
8. (a) Juffrou sê: “ Skryf die datum in jou boek.”
(b) Susan vra: “ Moet ons die datum onderstreep?”
9. (a) spelers
(b) rugbyballe
(c) velde
10. (a) moeilike
(b) goeie
11. (a) die
(b) ‘n
12. (a) met
(b) op

Skyfie 6: Epos aan mevrou Gouws: My Tydjie in Lockdown
igouws@collegiate.co.za teen 2 Mei.

Skyfie 7 & 8: Leesbegrip: Hoe Sebra sy strepe gekry het

Hoe Sebra sy strepe gekry het (Afrikaans Sonder Grense) ASG bl.45-47
Vrae:
1. Waar het die groot bobbejaan besluit om te gaan bly? (2)
Hy besluit om langs die Umfolozirivier te gaan bly./ te gaan woon.
2. Wat het hy vir die ander diere gesê? (2) enige een rede (reason)
Hy wil die rivierwater vir homself hê. / Hy sê dit behoort aan hom. / Net hy
mag daarvan drink. / Die ander diere mag nie die water drink nie.

3. Watter dier het besluit om nie na bobbejaan te luister nie? (1)
Sebra is die dier. /Dit is Sebra. / Die dier is Sebra.
4. Watter kleur was die sebra voordat hy strepe gekry het? (1)
Die sebra was spierwit. / wit
5. Hoekom het die sebra met die bobbejaan geveg? (2) enige een rede
Die sebra en die ander diere wil van die rivierwater drink. / Sebra wil nie
laat bobbejaan almal boelie nie. / Hy / Al die diere wil water drink.

6. Hoe weet jy dat sebra die geveg gewen het? (2) enige een rede
Bobbejaan beland op die klipkoppies. / Hy kreun en steun van pyn. / Sebra
sê dat hy gewen het. / Sebra skop vir Bobbejaan met sy hoewe oor die
klipkoppies. / Bobbejaan het nooit weer teruggekom nie. / Sebra het op
Bobbejaan gespring.
7. Hoe het sebra sy strepe gekry? (2) enige een rede
Die brandende stompe brand swart merke op sy spierwit lyf./ Die vlamme
brand merke op sy lyf. / Die vlamme en stompe maak strepe op sy lyf. / Hy
was verbrand in die vuur.
8. Soek ‘n woord wat vir ons sê dat sebra nie bang was nie. (1) dapper
9. As jy nie ‘n geveg wen nie, dan sê ons jy het verloor (1)
10. Wat noem ons hierdie deel van die sebra se pote? (1) hoewe

Totaal:

/15 punte - 10% taal en spelfoute =

/ 15 punte

