
Hoërskool Elspark 

Kwartaal 2:Informeel 

Toets: Taal, Leesbegrip en Opsomming 

Totaal: 40 punte 

Tyd: 50 min 

Moderator: Mev H Brits 

Eksaminatrise: Mev L Brits 

 

Instruksies:  

1. Let wel dat hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings: Afdeling A: Leesbegrip (20); 

Afdeling B: Opsomming (10) en Afdeling C: Taalkunde (30). 

2. Skryf netjies en duidelik. 

3. Nommer soos op die vraestel asseblief. 

4. Maak seker jou naam en van is op jou antwoordblad. 

5. Trek `n lyn na elke afdeling asseblief. 

6. Sterkte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afdeling A: Leesbegrip . 

Vraag 1: Lees deur teks 1 en beantwoord die vrae wat volg: 

TEKS 1: 

 



1.1. Wat word deur die prente uitgebeeld?       (1) 

1.2. Wat wil die prente vir die leser sê? Verduidelik.      (1) 

1.3. Lees deur die eerste paragraaf.Voltooi die sin: 

 Volgens hierdie paragraaf is dwelms sleg vir `n mens en …    (1) 

1.4. Wat is die funksie van die inlassin in paragraaf 2?     (1) 

1.5. Waarom is die woord “ontspanne” in par. 3 tussen aanhalingstekens?   (1) 

1.6. Waarom is die woord speed skuins gedruk?      (1) 

1.7. Waarom sou die dwelmslawe die dwelm amfetamien bensidrien “speed” noem? 

Waaruit maak jy die afleiding?        (1) 

1.8. Kafeïen word ook hier saam met ander dwelms bespreek. Waarom is dit vreemd?  (1) 

1.9. Gee `n suiwer Afrikaanse woord vir op die ou einde (par. 5).    (1) 

1.10. Om watter rede sou die wetenskaplikes spinnekoppe verkies bo konyne?  (1) 

1.11. Waarom kan die slotparagraaf as ironies beskou word?     (1) 

1.12. Watter sort teks is hierdie en in watter styl is dit geskryf? Kies een van die volgende 

opsies: wetenskaplik informatief of humoristies verhalend.    (1)            

TEKS 2:  

 



1.13. Waarmee hou die woorde Drome is in die besonderhede direk verband?  (1) 

1.14. Wat is die jongman besig om neer te skryf?      (1) 

1.15. Watter verband is daar tussen die produk en di twat visueel uitgebeeld word?  (1) 

Totaal vir Afdeling A: 15 punte. 

Afdeling B: Opsomming. 

Vraag 2:  Lees noukeurig deur die onderstaande Teks 3 en som die leesstuk op in 70-80 

woorde. Jou opsomming moet puntsgewys wees. Skryf ook jou aantal woorde neer. 

 

Totaal vir Afdeling B: 10 punte. 



Afdeling C: Taalleer. 

Vraag 3:  

 



 



 


