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Graad 11 Afrikaans Retief Week 9-10 (25 Mei – 5 Junie) 

 

25 Mei Op 8 Mei het ons die Kiwi 1 – toets gemerk wat jy in jou klaswerkboek geantwoord  

het op 30 April.  Vandag moet jy hierdie Kiwi 1 leer.  Môre gaan ek vir jou Kiwi 2 

stuur om in jou klaswerkboek te voltooi. 

26 Mei Gaan af na p. 2 hier onder en vind Kiwi 2.  Beantwoord vraag 1-7 nou in jou 

klaswerkboek. 

Moenie die notas van Kiwi 1 gebruik om jou te help nie – probeer dit self doen sodat 

jy wanneer ons merk kan sien wat dit is wat jy nog nie verstaan nie. 

27 Mei Gaan af na p. 2 hier onder en vind Kiwi 2.  Beantwoord vraag 8-15 nou in jou 

klaswerkboek. 

Moenie die notas van Kiwi 1 gebruik om jou te help nie – probeer dit self doen sodat 

jy wanneer ons merk kan sien wat dit is wat jy nog nie verstaan nie. 

28 Mei Vandag sal ek die memo van Kiwi 2 stuur.  Jy moet in ‘n ander kleur/potlood merk in jou 

Klaswerkboek.  Doen ook verbeteringe (corrections) by jou antwoorde.  As jy iets het wat jy 

nie verstaan nie, merk dit met duidelik (clearly), soos met ‘n glimpen (high lighter) sodat 

wanneer ons weer by VG is, jy vir my kan vra daaroor. 

29 Mei Gaan na p. 3 en p. 4 hier onder.  Daar is ‘n Vraag 3 Advertensie uit ‘n eksamenvraestel.  Doen 

dit vandag in jou Klaswerkboek. 

1 Junie Gaan na p. 5 hier onder.  Daar is Vraag 4 Strokies uit ‘n eksamenvraestel.  Doen dit vandag in 

jou Klaswerkboek. 

2 Junie Gaan na pp. 6-9 hier onder.  Daar is Vraag 5.1. en 5.2 met taalvrae uit ‘n teks (5.1.) en ‘n 

prent (5.2).  Gebruik vandag en môre (as jy wil) om hierdie vrae in jou Klaswerkboek te 

antwoord. 

4 Junie Vandag sal ek die memo Vraag 3 (advertensie) en Vraag 4 (strokies) aan jou e-pos.  Jy moet 

in ‘n ander kleur/potlood merk in jou Klaswerkboek.  Doen ook verbeteringe (corrections) by 

jou antwoorde. 

5 Junie Vandag sal ek die memo Vraag 5 (teks en prent) aan jou e-pos.  Jy moet in ‘n ander 

kleur/potlood merk in jou Klaswerkboek.  Doen ook verbeteringe (corrections) by jou 

antwoorde. 
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Kiwi 2  Skryf op 26 en 27 Mei in jou Klaswerkboek 
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Doen op 29 Mei in jou Klaswerkboek 

Vraag 3 Advertensie 

       Kook en Kuier November 2019 
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3.1. Dink jy die adverteerder, Rhodes Quality, se naam is prominent genoeg in hierdie 

             advertensie?  Motiveer jou antwoord.      (1) 

3.2. Noem enige twee dinge wat die advertensie assosieer met die somer.  (2) 

3.3. Waarom noem die adverteerder in die advertensie én wys dit op die sapboks 

             dat hierdie vrugtesap 100% sap is?       (1) 

3.4. In die “maak dit self”-wenke word die frase vrugte vir garnering gebruik. 

             Kies uit die opsies wat dit beteken: 

             A:  die vrugte is vir eet saam met die braaivleis 

             B:  die vrugte is in die 100% vrugtesap van die drankie 

             C:  die vrugte is vir die tuinpiekniek 

             D:  die vrugte is vir versiering in die glase      (1) 

3.5. Hoe kan die leser die resepte vir die braaivleiskos in die hande kry?  (1) 

3.6. Wat is die doel van die bal prentjie in die onderste linkerkantse hoek van die  

             advertensie?          (1) 

3.7. Kyk na die kop van die advertensie.   

3.7.1. Motiveer waarom die lettertipe goed werk vir hierdie advertensie.   (1) 

3.7.2. Motiveer waarom die klein details rondom die frase “juiced for summer”   

             in die kop van die advertensie gebruik word.      (1) 

3.8. Is hierdie advertensie volgens jou effektief?  Motiveer jou standpunt.  (1) 

           /10/ 
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Doen 1 Junie in jou Klaswerkboek 

Vraag 4 

Strokies 

Groeipyne       Die Burger 6 Oktober 2017 

 

 

4.1. Waar bevind Darryl homself in raampie 1?      (1)  

4.2. Gee die korrekte Afrikaanse woord:  Darryl dra ‘n tie om sy nek.   (1) 

4.3. Vul die korrekte Afrikaanse woord in: Om Darryl te help om beter te sien op sy 

              rekenaar, dra hy ‘n ____________________.     (1) 

4.4. Wie is Wanda?  (Watter konneksie het sy met Darryl?)    (1) 

4.5. Kyk na raampie 2. 

4.5.1. Voltooi Darryl se sin deur een woord by te voeg: “Hallo my _______________.” (1) 

4.5.2. Verduidelik waarom die spraakborrel wat wys wat Darryl oor die foon hoor nie 

              ‘n skoon reguit lyn het nie, maar punte het.      (1) 

4.5.3. Vir wie gee Wanda die bevel?       (1) 

4.5.4. Hoe kan die leser aan Wanda se gesigsuitdrukking sien dat sy haar bevel hard 

             uitskree?          (1) 

4.6. Kies die beste antwoord: 

             Wanneer die leser in raampie 3 na Darryl se gesigsuitdrukking kyk, kan ons sien 

             hy: 

             A:  is geskok  

             B:  voel geïrriteerd 

             C:  is ontsteld 

             D:  voel ontevrede         (1) 

4.7. Verduidelik waarom jy dink Darryl in raampie 3 vir die bestuurder vra: 

             “Tot hoe laat kan ek bly?”        (1)

            

           /10/ 
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Doen 2 (en 3) Junie in jou Klaswerkboek 

Vraag 5 

5.1. Taal in konteks 

G’n uitdaging is te groot vir vandag se jong vroue nie. 
(‘n uittreksel uit ‘n onderhoud met Michelle Obama, voormalige presidentsvrou 

van die VSA, oor haar memoires Becoming – Penguin Random House)  

Goeiehuishouding.co.za      Maart 2019 

Die 5.1.1. (goed) raad 5.1.2. (dat/wat) ek kan gee, is ook die maklikste:  Ek dink 

almal moet net 5.1.3. (jouself/julself/hulself) wees.   

5.1.4. Ons is gemaklik met wie ons is.  Ons sal dit in enige scenario uitstraal. 

(As) 

5.1.5. Mense vind aanklank by dit wat eg (sincere) is, veral nou dat mense 

vinnig kan aanvoel wanneer iemand nie heeltemal hulself is nie.   

5.1.6. (Een ding wat ek as presidentsvrou doen wanneer ek iemand nuuts 

ontmoet), was om 5.1.7. [skoen]. 

Dit moet intimiderend wees om die presidentsvrou te ontmoet. 

5.1.8. Mense weet altyd wat om te sê of hoe om op te tree. 

5.1.9. Ek/om mense op hul gemak te laat voel/dadelik/probeer. 

5.1.10. Ek is ook net ‘n mens.  5.1.11. ‘n Drukkie (hug) breek grense af. 

Met ‘n drukkie sê jy vir 5.1.12. (ander/anders): “Ons is saam hier.  Kom ons 

gesels.”  Natuurlik is dit nie altyd 5.1.13. (eenvoudig) om jouself te wees nie, 

veral nie as jy ‘n 5.1.14. (nuut) omgewing 5.1.15. (oortree/betree) nie. 

 

5.1.1. Gee die korrekte vorm van die trappe van vergelyking vir (goed).   (1) 

5.1.2. Kies die korrekte woord binne die konteks van die sin.    (1) 

5.1.3. Kies die korrekte voornaamwoord.       (1) 

5.1.4. Verbind die twee sinne tot een sin.  Begin met die voegwoord As.  

              As (Ons is gemaklik met wie ons is.) + (Ons sal dit in enige scenario uitstraal.) (1) 

5.1.5. Skryf die stelsin oor as ‘n vraagsin:   

 Mense vind aanklank by dit wat eg is.      (1) 

5.1.6. Skryf die sinsdeel gegee in die verlede tyd: 

 Een ding wat ek as presidentsvrou doen wanneer ek iemand nuuts ontmoet,… (1) 
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5.1.7. Kies die uitdrukking wat die beste sal wees om in hierdie konteks 

             te gebruik. 

             Een ding wat ek as presidentsvrou doen wanneer ek iemand nuuts ontmoet, is om   

             A:  te groot vir my skoene te wees. 

             B:  die skoen aan te trek as dit pas 

             C:  in iemand anders se skoene te probeer staan 

             D:  die stoute skoene aan te trek       (1) 

5.1.8. Skryf die sin in die ontkenning: 

             Mense weet altyd wat om te sê of hoe om op te tree.     (1) 

5.1.9. Skryf hierdie sin in die korrekte woordorde oor: 

             Ek/om mense op hul gemak te laat voel/dadelik/probeer. Begin met Ek.  (1) 

5.1.10.  Ek is ook net ‘n mens.  Is hierdie sin ‘n enkelvoudige of ‘n saamgestelde sin? 

               Motiveer jou antwoord.        (1) 

5.1.11. Skryf die sin in die lydende vorm oor: 

             ‘n Drukkie breek grense af.        (1) 

5.1.12. Kies die korrekte woord binne die konteks van die sin.    (1) 

5.1.13. Gee die intensiewe vorm van eenvoudig.      (1) 

5.1.14. Gee die korrekte vorm van die attributiewe byvoeglike naamwoord.  (1) 

5.1.15. Kies die paroniem wat in hierdie konteks korrek is.      (1) 

           /15/ 
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5.2. Prent  

 

 

       Kook en Kuier Oktober 2019 
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5.2.1. Skryf 73 in woorde neer.        (1) 

5.2.2. Skryf die afkorting kg as ‘n woord neer.      (1) 

5.2.3. Skryf Charissa se woorde in die indirekte rede oor: 

             Charissa sê: “Ek voel nou baie selfversekerd in my eie liggaam.” 

             (Skryf die indirekte rede ook in die teenwoordige tyd.)    (1) 

5.2.4. Wanneer jy skryf na enquiries@herbexhealth.com, stuur jy vir herbex ‘n 

             ______________________.  Gee die korrekte Afrikaanse woord.   (1) 

4.2.5. Gee die korrekte Afrikaanse woord: 

              Charissa was bekommerd oor haar health en daarom wou sy gewig verloor. (1) 

           /5/ 

          [40] 
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