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TAAL WERKKAART NR 1: MAANDAG 19 JULIE 2021 

1. Skryf die volgende sinne oor en verbeter die SPELLING van al die 

woorde wat verkeerd gespel is. Onderstreep die woorde wat jy verbeter 

het. 

1.1 Sy het my nie geäntwoord nie en voor die spieel gaan staan. 
 

1.2 Sy het mooi fotos van haar kerel geneem. 
 
 

2. Verbeter die WOORORDE in die volgende sinne. 
 

2.1 Ek wil nie met my fiets na die partytjie Saterdagaand ry nie. 
 

2.2 Ons gaan om te leer bestuur na ’n bestuurskool elke middag. 
 
 

3. VERBIND die volgende sinne deur gebruik te maak van die 

VOEGWOORD tussen hakies. 

3.1 Jy moet eers hiermee help. Jy mag gaan swem. (dan) 
 

3.2 Hy het baie geld geërf. Hy koop deesdae net wat hy sien. (daarom) 
 
 

4. Skryf die volgende sinne oor in die VERLEDE TYD. 
 

4.1 Sy wens hom geluk met sy verjaarsdag. 
 

4.2 Dis die verkeerde boek wat jy koop. 
 
 

5. Skryf die volgende sinne oor in die TOEKOMENDE TYD. 
 

5.1 Al die reëlings word betyds getref. 
 

5.2 Ons is bang en wil nie kyk nie. 
 

. 
 

6. Gee die VERKLEINWOORDE van die selfstandige naamwoorde. 
 

6.1 Op die toring wapper ’n vlag. 
 

6.2 Op hierdie blad is nie ’n foto nie. 
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7. Gee die MEERVOUD van die selfstandige naamwoorde. 
 

7.1 Die politikus sit in die kafee en gesels met die Engelsman en die gimnas. 
 

7.2 Hulle hou nie van die spel nie en soek nou die slaanding. 
 
 

8. BEANTWOORD die volgende vrae in die ONTKENNENDE vorm. 
 

8.1 Het sy reeds die eksamen afgelê? 
 

8.2 Het hy enige foute raakgesien? 
 
 

9. Skryf in die ONTKENNENDE VORM. 
 

9.1 Joanne dra vandag ’n dik  jas, want dit is koud. 
 

9.2 Maak asseblief die yskas se deur toe. 
 
 

10. Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies. 
 

10.1 John is beslis die (goed) speler van die twee. 
 

10.2 Die see is vandag (ru) as gister. 
 

10.3 Hoe (moeg) ek is, hoe (vroeg) gaan ek in die aand slaap. 
 

10.4 Die stoel waarop hy sit,is baie (laag) as die bank. 
 

10.5 Dit is vanjaar (droog) as verlede jaar. 
 

11. Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies. 
 

11.1 Dit is die (duur) boek wat ek nog gekoop het. 
 

11.2 Hierdie soek is die (los) skoen wat ek nog ooit gedra het. 
 

11.3 Dit is die (slu) man wat ek al ontmoet het. 
 

11.4 Dit is die (goed) konsert wat ek al bygewoon het. 
 

11.5 Sy spog nooit oor haar prestasies nie, want sy is die (beskeie) meisie wat ek ken. 
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BEGRIPSLEES WERKKAART: DINSDAG 20 JULIE 2021 
 

Lees die onderstaande artikel noukeurig deur en beantwoord die vrae wat volg, in 
volsinne, tensy anders gevra. 

 

Hemelbesem: “Afrikaans se arms wyd oop” 

 
Deur Laetitia Pople 04 Maart 2017 

 
1. Afrikaans is sy hart se punt. Dit kan jy maar weet van Simon Witbooi – of dan 

Hemelbesem, soos sy aanhangers hom ken. 

 
2. Dié “straatpredikant” en bekroonde hiphop-kunstenaar met nege albums op die 

rakke, het gister by die US Woordfees in Stellenbosch met die digter Danie 
Marais gepraat oor sy pas verskene boek, God praat Afrikaans. 

 
3. Die gesprek het ’n paar draaie gemaak, 

maar altyd teruggekeer na die fokus van 
Hemelbesem se ywer, sy hartstaal 
Afrikaans, ’n taal wat groei en ’n taal met 
wyd oopgestrekte arms, aldus dié 
brugbouer. 

 
4. Hy is ’n vurige Blou Bul-ondersteuner, hy 

beskou Steve Hofmeyr as een van sy 
vriende en hy is gek na die rolprent 
Braveheart. En dus ook William Wallace, 
die Skotse vryheidsvegter op wie se lewe 
Braveheart gegrond is. Hy het ’n 
tatoeëermerk van hom. 

 
5. Hy het ’n hele paar ander tjappies ook. Tatoeëermerke is ’n deel van die 

emosionele reis wat hy onderneem het. Hendrik Witbooi, een van sy 
voorgeslagte, is ook op sy lyf aangebring. Hofmeyr het nie geglo daar is ’n 
groter Blou Bul-ondersteuner as hy nie, maar hy moes besgee toe hy 
Hemelbesem se Blou Bul-tatoeëermerk sien. 

 
6. Hemelbesem se God praat Afrikaans is ’n soort motiveringswoordeboek en hy 

wil glo dat dit ’n bydrae lewer tot die woordeskat van Afrikaans. Hy het wel by 
Willem Botha, hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
(WAT), aangeklop omdat die woord “aweh” nie daarin opgeneem is nie. “Dit is 
’n diep geestelike woord wat van Jahweh af kom.” 
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7. Sodra iets geboekstaaf word, “beklemtoon jy opnuut die waardigheid 
daarvan.” 

 
8. Elke hoofstuk in sy boek word afgesluit met die lirieke van een van sy 

liedjies.Mense moet dit tog lees met die hiphop-ritme in gedagte, vra hy. 

 
9. Die boek huldig al die mense wat oor sy pad gekom en hom gehelp het, 

want hy het in haglike omstandighede grootgeword. 

 
10. “Ek wil teruggee aan elkeen van die mense, ek wil gee wat ek ontvang het. 

Dit is vir my baie belangrik om hulle te onderstreep en ’n aksent op hulle te 

plaas.” 
 

11. “Ons verloor ons aanraking met mense, ons leef agter glas en metaal. As jy 

liefde en vergifnis in jou lewe ervaar het, dan wil jy dit teruggee soos ek met 

die boek”. 

12. Danksy die Kaapse hiphop-groep Prophets of da City het hy ’n hiphopper 

geword. Dit het sy lewe verander. Hy het besef hulle vra dieselfde vrae as 

hy in hul liedjies. “Hiphop is nie gewortel in haat nie. My liefde vir die een 

ding is nie haat vir iets anders nie.” 
 

13. As hy deelneem aan die program Rymklets Oos-Wes op die Klein Karoo 

Nasionale Kunstefees, sing mense sy lirieke saam. “Hulle ken dit – van 

kindertjies tot oumense ken die diepste metafore van my liedjies.” Die 

programme trek jaarliks tot 5000 mense. 

14. Terug by die titel van sy boek. “Ek besig nie religie met die titel nie, maar my 

taal is vir my ’n geestelike ervaring. Ek is in my murg en been Afrikaans. Dit 

is die taal waarin ek vloek en bid. 

 
 

(516 woorde) (Verwerk uit: Netwerk 24, 4 Maart 2017) 

 

 
1.1. Haal ’n gepaste sin in paragrawe 1 en 2 aan wat aandui dat Simon Witbooi 

baie lief vir Afrikaans is. (1) 

1.2. Voltooi die volgende sin: Simon Witbooi is ook onder sy aanhangers be- 
kend as ……………… (1) 
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1.3. Waarom is die woord “straatpredikant” tussen aanhalingstekens 
geskryf? (1) 

 

1.4. Noem een tjappie wat Simon Witbooi met trots op sy liggaam dra. (1) 
 

1.5. Waarom is dit vir Simon Witbooi belangrik dat die woord “aweh” in ’n 
woordeboek moet verskyn? (1) 

 
1.6. Dink jy Simon Witbooi het ’n moeilike lewe gehad? 

Motiveer jou antwoord deur vier agtereenvolgende woorde aan te haal. (1) 

 

1.7. Wat is kenmerkend van elke hoofstuk in die boek, God praat Afrikaans? 
(1) 

 

1.8. Noem een karaktereienskap van Simon Witbooi wat in paragraaf 11 
voorkom. (1) 

 

1.9. Wat het Prophets of da City en Simon Witbooi se liedjies in gemeen? (1) 
 

1.10. Watter boodskap dink jy wil hierdie artikel vir die leser oor taal oordra? (1) 
 

1.11. Kies die antwoord wat nie pas nie. 
 

Die titel, Afrikaans se arms is wyd oop . . . verwys na 
 

A) Afrikaans is ’n taal wat nog groei. 
B) Afrikaans is ’n taal wat verenig. 
C) Afrikaans verwelkom almal. 
D) Afrikaans gee vir almal drukkies. (1) 

 

[11] 
 



[Type here]  

 

TAAL WERKKAART NR 2: WOENSDAG 21 JULIE 2021 
1. Skryf die volgende sinne oor en verbeter die SPELLING van al die woorde 

wat verkeerd gespel is. Onderstreep die woorde wat jy verbeter het. 

1.1 Die graad-6-klase het nie die paas-eiers geeet nie, want hulle is almal op ‘n 
dieet. 

1.2 In die vroêe more om ses uur is dit nog ys koud, maar twee-uur later is dit 
al lekker warm. 

 

2. Verbeter die WOORORDE in die volgende sinne. 

2.1 Ek sal jou by die huis kom oplaai, mits is daar genoeg petrol in my kar. 
2.2 Om skoolklere te koop gaan die seuns stad toe per trein Woensdag. 

 

3. VERBIND die volgende sinne deur gebruik te maak van die VOEGWOORD 
tussen hakies. 

3.1 Tommy hou van rugby. Hy wil nie rugby speel nie. (nogtans) 
3.2 Dit is beslis ‘n wondermiddel. ‘n Mens kan opgewonde raak. (waaroor) 

 

4. Skryf die volgende sinne oor in die VERLEDE TYD. 

4.1 Wanneer die verpleegster die verband afhaal , is die wond gesond. 
4.2 Ek het ’n splinternuwe fiets. 

 

5. Skryf die volgende sinne oor in die TOEKOMENDE TYD. 

5.1 Die toeskouers moedig hulle span aan. 
5.2 Die man loop vrolik en fluit. 

 

6. Gee die VERKLEINWOORDE van die selfstandige naamwoorde. 

6.1 Die mossie het ’n ring om sy been. 
6.2 Die seun het ’n mooi blou hemp en broek aan. 

 

7. Gee die MEERVOUD van die selfstandige naamwoorde. 

7.1 Op die brug het die papegaai en die groot padda die pa laat skrik. 
7.2 Ons drink koeldrank uit die koppie want die glas is stukkend. 

 

8. BEANTWOORD die volgende vrae in die ONTKENNENDE vorm. 

8.1 Het jy al uitgevind waar die man woon? 
8.2 Moet ons al gereed wees? 
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9. Skryf in die ONTKENNENDE VORM. 

9.1 Pippa is reeds onrustig oor die baba. 
9.2 Het Gonrad nog iets oor sy sussie gesê? 

 

10. Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies. 

10.1 Ek is vandag (kwaad) as gister, omdat hy weer nie sy werk gedoen het 
nie. 

10.2 Die lig van die kers is (dof) as die lig wat in die kamer brand. 

10.3 Hy is vanaand (besope) as gister, maar hy het (vroeg) huistoe 
gegaan as gisteraand. 

10.4 Die kos is (sleg) as die kos wat ek gisteraand gehad het. 
 

11. Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies. 

11.1 Die sout wat my ma vandag oor die kos gegooi het, is die (grof) wat jy 
kry. 

11.2 Die bendeleier is die (wreed) man wat ek nog leer ken het. 

11.3 Ek is die (lief) vir my ma. 

11.4 Dit is die (baie) wat ek nog vir ’n boek betaal het. 

11.5 Die vrugte is die (vars) wat jy kan kry. 
 

12. Vorm SAMESTELLINGS van die woorde tussen hakies. 

12.1 Die (hok + hond) is te groot vir die hond. 

12.2 Die motor het die (paal + lamp) omgery toe hy die pad beister geraak het. 

12.3 Die (verhaal + lewe) van Hemelbesem is baie interessant. 

12.4 Elke aand om agtuur is dit (eet+tyd) in ons huis. 

12.5 Die (kop + ent) van die bed staan teen die muur. 
 

13. Vul die KORREKTE LIDWOORD in indien nodig. 

13.1 Meeste mense loop nie in pad nie. 

13.2 Hy ry met motor na sy werk en soms haal hy trein wat om vyfuur vertrek. 
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13.3 Seun het in see gaan swem en is deur haai aangeval. 

13.4 Mens moet studeer as jy eksamen wil deurkom. 

13.5 Liedjies wat deur sanger Francois van Coke gesing word is, is baie 
gewild. 
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ADVERTENSIE WERKKAART: DONDERDAG         
22 JULIE 2021 

 

Lees die onderstaande advertensie en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. 
 

 

(Verwerk uit: Huisgenoot, 27 Oktober 2011.) 
 

1. Wie is die adverteerder wat hierdie kompetisie aanbied? (1) 

2. Watter produk/diens lewer hierdie adverteerder? (1) 

3. Verduidelik in jou eie woorde wat ’n neologisme is. (1) 

4. Wat moet ’n persoon doen om aan hierdie kompetisie deel te neem? (1) 

5. Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Motiveer jou antwoord.  

 Slegs individuekan deelneem. (2) 

6. Verduidelik die woordspeling in die woord “virseker”. (2) 

7. Wat is die adverteerder se slagspreuk? (1) 

8. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer en die 
antwoord neer. “Doef-doef-doef” is ’n voorbeeld van 
(klanknabootsing/klankverspringing). 

 

 
(1) 

  [10] 

Jou versekering jou mense jou taal 
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OPSOMMING WERKKAART: VRYDAG 23 JULIE 2021 
 

1. Noem SEWE dinge uit die artikel wat jy moet doen om 'n goeie 
indruk tydens 'n werksonderhoud te maak. 

2. Skryf elke feit in 'n goeie volsin neer. 

3. Skryf jou sinne puntsgewys onder mekaar neer. 

4. Laat 'n reël tussen die sinne oop. 

5. Jou opsomming mag nie meer as 70 woorde wees nie. 

6 Dui die aantal woorde aan die einde van die opsomming aan. 

7. Jy sal gepenaliseer word as jy meer as 70 woorde skryf of as jy 
nie die getal woorde onderaan skryf nie. 

 

 
MAAK 'N GOEIE INDRUK TYDENS JOU ONDERHOUD. 

 
 

Om vir 'n onderhoud te gaan, veral jou eerste onderhoud, is stresvol. As jy 

goed voorberei is, sal die onderhoud nie so erg wees nie. 

 
Eerste indrukke is belangrik en daarom moet jy beplan wat jy gaan aantrek. 
Moenie klere aantrek waarin jy nie gemaklik voel nie. Jy moet nie heeltyd 
ongemaklik in jou klere voel nie. Maak ook seker dat jou selfoon afgeskakel is 
voordat jy vir die onderhoud ingaan. Dit sal nie 'n goeie indruk skep as jou 
selfoon lui nie. 

 
Dit is belangrik om vrae te beantwoord in dieselfde taal waarin dit gevra 

word. Jou onderhoud is gewoonlik in die taal wat vir die firma belangrik is. 

Wees ook altyd eerlik wanneer jy vrae beantwoord. Jy kan nie dinge sê 

wat iemand later uitvind, is onwaar nie. 

 
As jy weet wat in die firma aangaan, beïndruk jy enige persoon. Dit is 

dus belangrik dat jy vooraf meer oor die firma uitvind. Verkoop jouself 

in die onderhoud! As jy nie sê wat jou goeie of sterk punte is nie, sal 

niemand weet nie. So kan iemand anders dalk die werk kry. 

 
Al is jy baie senuweeagtig, moet jy altyd vriendelik bly. 'n Glimlag maak 

dikwels 'n groot verskil. Maar pasop! Jy moet darem nog met respek 

praat en nie of jy met jou vriende praat nie. 

lndien jy vir 'n onderhoud genooi word, beteken dit hulle het van jou 

hou. 


