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Vraag 1

1.1 Verduidelik in jou eie woorde wat ’n suiwelboer is. (1) 
1.2 Soek in paragraaf 2 ’n ander woord vir dief. (1) 
1.3 Wat het die dief alles aan die suiwelboer se huis en besittings gedoen?
 Noem twee dinge. (2)
1.4 Waar het die skurk met die geweer en groot mond gewoon? (1)
1.5 Haal een woord uit die leesstuk aan vir om rondom ’n gebou of voorwerp te gaan staan. (1)
1.6 Wat het die 28-jarige dief van Kaapstad graag gedoen as hy by ’n huis ingebreek het? (1) 
1.7 Is die volgende stellings waar of onwaar? (3)
 1.7.1 ’n Slakkepas jaagtog in paragraaf 3 beteken dis vreeslik vinnig. 
 1.7.2 Die woord kruiwastoter in paragraaf 2 is ’n samestelling.
 1.7.3 Die woord geterroriseer in paragraaf 4 beteken om ’n skelm te vang.
1.8 Wat het die skurk in paragraaf 5 vir die polisie geskree? (1)
1.9 Dink jy misdaad is werklik ’n groot probleem in Suid-Afrika? Gee ’n rede vir jou antwoord. (2)
1.10 Kies die korrekte antwoord.
 1.10.1 ’n Sinoniem vir kriminele in paragraaf 6 is...
  a) polisie.
  b) misdadigers.
  c) getuies.
  d) probleme.  (1)
 1.10.2 slaan die dief op vlug (paragraaf 7) beteken...
  a) die dief het gevlieg.
  b) die dief het hom oorgegee aan die polisie.
  c) die polisie het die dief gevang.
  d) die dief het probeer weghardloop. (1)
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1.6 Skryf die sin oor en onderstreep die voornaamwoorde. (2)
 Hy mik sy byl na die boom.

Vraag 2
2.1 Skryf die bywoord in elke sin onder die korrekte opskrifte in die tabel. (6)
 • Ons werk vandag lekker.
 • Ons gaan môre kamp.
 • Dit is heerlik by die see.
 • Kom hier!
 • Ek klim vinnig in die boom.
 • Marie sit langs my.

Bywoord van tyd Bywoord van wyse Bywoord van plek

a) a) a)

b) b) b)

Vraag 3
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. (5)

3.1 Dit is die (besig) _____________________ pad in die hoofstad.

3.2 Hierdie man is (kort) _____________________ as daardie man.

3.3 Dit is die (verlate) ______________________eiland in die wêreld.

3.4 Sy is baie (mooi) ________________________ as haar vriendin.

3.5 Die koei is (vet) ____________________________as die perd. 
 

Vraag 4
Kies die beskrywing in Kolom B wat pas by die woord in Kolom A. (6)

KOLOM A KOLOM B

1.1 ateljee a) Iemand wat vrolik en vriendelik is.

4.2 joviaal  b) Die slaapplek op ’n skip.

4.3 akwarium  c) Waar ou dokumente gestoor word.

4.4 krematorium  d) Waar visse en seelewe besigtig kan word.

4.5 kajuit  e) Waar lyke veras word.

4.6 argief  f) Die werksplek van ’n kunstenaar.
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Vraag 5
1.1 Ontleed die sin: (3)
 Die kat spring oor die muur.
 • Gesegde – __________________________________
 • Onderwerp – ________________________________
 • Voorwerp – _________________________________
1.2 Benoem die sinsdele:
 Die seun skryf in sy boek. (3)
 • skryf – __________________________________
 • Die seun – _______________________________
 • boek – __________________________________

Vraag 6
Maak twee goeie sinne met die woord mooi. (2)
6.1 Gebruik die woord eers as ’n byvoeglike naamwoord.
6.2 Gebruik dieselfde woord, maar nou as ’n bywoord.
 [35]

Memorandum 
Afdeling A
Vraag 1
1.1 Dit is ’n boer wat met melkbeeste boer en melk lewer.
1.2 “booswig”
1.3 Die voordeur was oopgebreek en die boer se kinders was in die badkamer toegesluit.
1.4 Brasilië
1.5 “omsingel”
1.6 Hy pas ook die mense se klere aan.
1.7 1.7.1  Onwaar
 1.7.2 Waar
 1.7.3 Onwaar
1.8 “Kom uit met jou hande in die lug!”
1.9 Ja, want daar word elke dag baie misdaad gepleeg (of soortgelyk).
1.10 1.10.1 b) misdadigers.
 1.10.2 d) die dief het probeer weghardloop.
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