
A. Lees en reageer:  Visuele tekste:  Strokies- en grapprente 

Strokies- en grapprente verskaf baie plesier en beeld normaalweg moeilike situasies humoristies 

uit. 

Dis belangrik om ‘n paar basiese goed rondom die strokies- of grapprente te weet.  Dit 

vergemaklik die beantwoording van vrae.   

Strokies- en grapprente 

o Dis prente wat ‘n storie vertel. 
o Vra word gestel oor die woorde en die visuele. 
o Praatborrels:  Dit wat die persoon hardop sê wys gewoonlik in die rigting van die spreker 

met ‘n pyltjie of soliede streep.   
o Wanneer ‘n persoon byvoorbeeld skree, kan die borrel ook punte hê. 

 

 

 

 Dit wat die persoon dink (dit wil sê nie sê nie!) lyk gewoonlik so: 

 

 

 

o Dis baie belangrik om ook op die volgende te let: 
➢ die agtergrond 
➢ die mense, dit wat hulle doen, hulle gesigsuitdrukkings en liggaamshoudings 
➢ die grootte van die letters, leestekens, ensovoorts 

 

Ekstra inligting: 

Die volgende is ook belangrik en is nodig om die vrae te beantwoord: 

• Is die doel van die strokiesprent om my te laat lag of wil dit hê dat ek ernstig moet nadink?  

• Watter voorwerpe/mense/diere kom in die grafiese teks voor en wat doen hulle?  

• Wat is die funksie van die voorwerpe/mense/diere in die grafiese teks?  

• Verduidelik wat elke karakter doen.  

• Waar is die voorwerpe/mense/diere geplaas? Voorgrond? Agtergrond? Waarom?  

• Wat kan jy uit die gesigsuitdrukkings, kleredrag en liggaamstaal aflei?  

• Vergelyk die gesigsuitdrukkings van die verskillende karakters.  

• Watter woorde kom in die grafiese teks voor?  Wat beteken hierdie woorde normaalweg en wat 

beteken dit in die grafiese teks?  

• Watter simbole/beelde kom voor?  

• Hoe vul beeld en woord mekaar aan?  

• Waarmee of met wie word die spot gedryf? 

• Kan jy enige afleiding maak oor die gebruik van ligte en donker kleure in die teks?  

• Direkte en geïmpliseerde betekenisse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grapprent 

Lees en bestudeer die onderstaande grapprent en beantwoord daarna die vrae daaroor. 

 

1. Wat beteken die Engelse woorde op die boks?        

 1.1  fragile            (1) 

1.2  WARNING:  Do not carry by yourself       (1) 

2. Verduidelik die letterlike en figuurlike betekenis van die man se woorde.    

 2.1  letterlik             (1) 

 2.2  figuurlik             (1) 

3. Woon hierdie mense al lankal in die huis?  Motiveer jou antwoord met `n gepaste 

verduideliking.          (2) 

4. Noem twee moontlike redes vir die man se optrede teenoor die vrou.  (2) 

5. Noem twee moontlike redes vir die vrou se optrede teenoor die man.  (2) 
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Strokiesprent 

Bestudeer die strokiesprente en beantwoord die vrae wat daaroor volg. 

Meester (Danie Cronje) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat noem die seun sy onderwyser?         (1) 

2. Noem twee goed wat jy kan sien wat daarop dui dat die onderwyser kwaad is.         2 x ½ =  (1) 

3. Waarom is “uit” in die tweede raampie so vetgedruk en in hoofletters?    (1) 

4. Skryf “chill” in die derde raampie in gepaste Afrikaans.      (1) 

5. Waarom staan Neelsie voor die klasdeur?        (1) 

6. Verduidelik Neelsie se opmerking in die laaste raampie in jou eie woorde.   (2) 
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B. Lees en reageer:  Advertensie 

Onthou die volgende: 

• Handelsmerk:  Die naam van die maatskappy waaronder die produk bekendstaan of 

versprei word.  Jy kry verskillende maatskappye wat krieketkolwe maak, maar party 

handelsmerke (brand names) is net beter of gewilder.  Byvoorbeeld:  Kookaburu; 

Quicksilwer, Huggies, Nestlé; ensovoorts. 

• Teikengroep/teikenmark:  Die groep mense op wie dit van toepassing is.  Byvoorbeeld:  

volwassenes, senior burgers, tieners, jong volwassenes, diereliefhebbers, atlete, 

rugbyspelers, ensovoorts.  Dit beïnvloed ook die inhoud en skryfstyl. 

• Die doel van die teks 

Dis die rede waarom die teks geskryf word:  byvoorbeeld 

om te adverteer, 

inligting te verskaf, 

mense te oorreed of  

om hulle nuuskierig te maak? 

• Die trant van die teks 

As jy skryf om te gesels, skryf jy vrolik en informeel. 

As jy skryf om inligting te verskaf, skryf jy meer ernstig en formeel. 

• Die direkte boodskap 

Dit is wat hulle prontuit sê en adverteer.  Byvoorbeeld:  Hulle adverteer hondekos. 

• Indirekte/verskuilde boodskap 

Dit is waarop hulle sinspeel of die indruk wat hulle probeer skep.  Byvoorbeeld:  As jy nie 

hierdie spesifieke soort hondekos koop nie, gee jy nie regtig vir jou hond om nie of is jy nie 

lief vir die hond nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advertensie 

Lees die onderstaande advertensie en beantwoord die daaropvolgende vrae. 

Jammer jy het jou been gebreek! 

Wat!  Verjaar jy al weer? 

Oe! Die nuwe baba is lelik! 

Jy is só oulik! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepas uit:  Piekfyn Afrikaans Eerste Addisionele Taal Gr. 7 

1. Watter soort besigheid adverteer hier?        (1) 

2. Jy het nie `n motor nie.  Hoe kan jy meer inligting bekom?     (2) 

3. Skryf `n aanhaling as bewys dat die bakkery nie baie nuut is nie.     (1) 

4. Watter woord in die advertensie beteken dieselfde as “jy kry so lus, jou mond water”? (1) 

5. Verduidelik professionele diens.         (1) 

6. Haal `n gedeelte aan wat bevestig dat die bakkery vir enige iets kans sien.   (1) 

7. Noem twee maniere waarop die adverteerder jou aandag probeer trek.    (2) 

8. Is die volgende stelling waar of onwaar?  Motiveer jou antwoord.    (2) 

                            Jy kan net koeke vir `n snaakse geleentheid bestel. 

9. Dink jy die advertensie effektief?  Gee `n rede vir jou antwoord.     (2) 

Wat gaan op jou koek staan? 

Suikerbekkie bakkery voorsien al 30 jaar lank koeke vir 

elke geleentheid.  Elke klant word verseker van 

watertand gebak en uiters professionele diens. 

Kom gesels met ons en laat ons jou droom bewaarheid. 

Versiersuikerstraat 77, Poinierspark 

Tel.:  021-555 3214 

e-pos:  suiker@bekkie.co.za 
 



10. Wat is die trant van die advertensie?  Verduidelik waarom jy so sê.    (2) 

11. Gebruik enige een van die opmerkings op die foto om hierdie vraag te beantwoord.   

Hoe sal jy voel as iemand vir jou `n koek gee met so `n opmerking op?  (Sleg is nie die         

antwoord nie!)            (1) 

12. Wat is die doel van die advertensie?         (2) 

13. Word daar `n direkte boodskap, indirekte boodskap of beide gegee?    (1) 

14. Waarom is die naam, Suikerbekkie, gepas?        (1) 
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C. Lees en reageer:  Artikel 

Lees die onderstaande artikel en beantwoord die daaropvolgende vrae. 

Wêreld-Omgewingsdag! 

5 Junie is Wêreld-Omgewingsdag.  Volg ons tien maklike wenke om ons planeet te 

help bewaar:  

1. WERK SLIMMER MET ENERGIE 

Die meeste elektrisiteit word opgewek op maniere wat skadelik vir die omgewing is.  

As jy elektrisiteit bespaar, help jy om die planeet gesond te hou.  Vra jou ouers of jy 

gloeilampe, wat minder elektrisiteit gebruik, in jou kamer kan gebruik – of sommer 

in die hele huis.  Moenie ligte onnodig laat brand nie.  As jou selfoon klaar gelaai het, trek die 

laaier uit die muurprop uit, nadat jy dit afgeskakel het.  Dit mors energie as jy dit ingeprop hou.  

2. SIT DIT AF! 

Is jul TV, DVD-speler of rekenaardrukker in bystandsmodus (standby) wanneer julle dit nie gebruik 

nie?  Dan is dit stilletjies besig om krag te vermors!  Wetenskaplikes bereken dat huishoudelike 

toestelle in bystandsmodus net soveel elektrisiteit gebruik as `n gloeilamp wat dag en nag brand.  

Skakel hierdie toestelle eerder by die muurprop af. 

3. BLY WARM 

In die winter word hope energie gebruik om ons warm te hou.  Skakel die verwarmer af en trek 

eerder `n baadjie aan as jy koud kry.  Of kruip onder ’n kombers in terwyl jy jou huiswerk doen. 

4. BESPAAR WATER 

Stort eerder as om te bad.  `n Stort gebruik baie minder water as `n bad.  Jy bespaar ook 

elektrisiteit, want baie krag is nodig om die water in die geiser warm te maak.  Moenie onnodig 

lank stort nie. 

5. MOENIE NET WEGGOOI NIE 

Moenie jou ou klere of speelgoed sommer net weggooi nie.  Vind uit of daar `n welsynsorganisasie 

in die omgewing is waarheen julle dit kan neem.  As iemand jou ou klere of speelgoed nog kan 

gebruik, hoef fabrieke minder hiervan te vervaardig.  Jy help dus ander mense én die omgewing. 

6. HERWIN GLAS 

Glas is 100% herwinbaar.  Deur glas te herwin, word hope energie bespaar.  Kry `n ekstra 

vullisdrom waarin jou gesin alle glasbottels gooi.  Sodra dit vol is, neem die glas na ’n 

herwinningsdepot.  Dalk kan jou klas selfs `n drom vir glasherwinning by die skool begin.  

7. PLANT `N BOOM 

Bome is ons planeet se longe.  Motors en fabrieke stel hope skadelike koolstofdioksied vry.  Bome 

gebruik hierdie koolstofdioksied om suurstof en voedsel te maak.  Vra jou ouers of jy `n boom kan 

plant.  Maak dit `n inheemse boom of `n vrugteboom – dan kan julle binnekort van jou boom se 

vrugte eet! 

8. MAAK PAPIER-PLANNE 

Miljoene bome word afgekap om papier mee te maak.  As papier herwin word, hoef bome nie 

http://www.hoezit.co.za/mywereld/2014/6/4/omgewingsdag


afgekap te word om nuwe papier te maak nie.  Vind uit waarheen jy afvalpapier kan neem om 

herwin te word.  Probeer om nie onnodig papier te gebruik nie. 

9. VERKLAAR OORLOG TEEN PLASTIEK 

Plastiek besoedel ons planeet.  Herinner jou ouers daaraan om `n drasak van materiaal saam te 

neem as julle inkopies gaan doen.  Dit spaar ook sommer geld, want dan hoef julle nie 

plastieksakke te koop nie.  

10. DEEL JOU WENKE 

Hoe meer mense “groen” leef, hoe makliker kan ons die aarde help red.   

Datum:  5 Junie 2014 

Bron:  www.hoezit.com 

1. Waarvoor staan hierdie simbool?           (1) 

 

 
2. Wanneer word Wêreld-Omgewingsdag gevier?       (1) 

3. Noem vier maniere waarop daar elektrisiteit in julle huis bespaar kan word.   (4) 

4. Verduidelik wat “bystandsmodus” beteken.        (1) 

5. Waarom is dit juis in Namibië belangrik om eerder te stort as te bad?    (2) 

6. Dis baie belangrik om bome te beskerm en te bewaar.  Verduidelik waarom dit so    

belangrik is.            (2) 

7. Op watter wyse kan daar verhoed word dat daar onnodig baie bome afgekap word vir  

menslike gebruik?           (2) 

8. Noem enige manier waarop mense bewus gemaak kan word van bewaring en herwinning. (1) 

9. Wat doen jou skool om te help om die aarde ‘n “groener” plek te maak?   (1) 
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D. Lees en reageer:  Inligtingstabelle 

5 slimkoppe 

Alexander 

Graham Bell 

Gallileo Gallilei John Lodgie 

Baird 

Nikola Tesla Thomas Edison 

     

Gebore: 

1847 in Skotland 

Uitvindings: 

Die telefoon 

Hoe het dit 

gewerk: 

Alexander G. Bell 

en sy helper het dit 

in 1876 reggekry 

om die klank van 

stem deur middel 

van ‘n draad van 

een vertrek na `n 

ander te lei.  

Daarna het hy dit 

op ‘n skou 

uitgestal en ‘n 

oproep aan die 

koning van Brasilië 

gemaak.  Mense 

kon sien hoe hulle 

met mekaar praat.  

Dit het gemaak dat 

almal telefone wou 

hê. 

Hierdié uitvinding 

het… 

kommunikasie 

baie makliker 

gemaak!  Dit het 

gelei tot die eerste 

telefoon en 

natuurlik vandag 

ook e-posse, 

internet, 

ensovoorts. 

Gebore: 

1564 in Italië 

Uitvindings: 

Teleskoop en 

baie ander 

uitvindings 

rondom 

sterrekunde. 

Hy verbeter ook 

die kompas. 

Sy uitvindings 

het … 

o.a tot gevolg 

gehad dat die 

mens vandag 

weet dat die 

aarde om die son 

draai en nie die 

middelpunt van 

ons sonnestelsel 

is nie.  Hy word 

ook die vader 

van die moderne 

wetenskap 

genoem.  

Gebore: 

13 Augustus 

1888 in Engeland 

Uitvindings: 

Op 27 Januarie 

1926 versend hy 

die wêreld se 

eerste direkte 

uitsending in 

beelde.  Dit was 

ook die eerste 

televisie 

Sonder hierdié 

uitvinding sou... 

ons nie kon 

televisie kyk nie 

en ook nie na bv. 

‘n 

sokkerwedstryd 

tussen Liverpool 

en Manchester 

United kon kyk 

nie! 

 

Gebore: 

10 Julie 1856 in 

Smiljan (vandag 

Kroasië) 

Uitvindings: 

Hy het belangrike 

bydraes gelewer 

tot moderne 

wisselstroom 

elektriese 

toevoerstelsel 

(AC.) 

Hierdié 

uitvinding ... 

van die aktiewe 

stroom het dit 

moontlik gemaak 

dat krag oor lang 

afstande gelei 

kan word.  

Daarom is daar 

ook nie so baie 

kragstasies nodig 

nie. 

 

Gebore: 

11 Februarie 

1847 in Amerika 

Uitvindings: 

Thomas Edison 

het in sy leeftyd   

1 093 patente 

geregistreer.  

Niemand anders 

kon dit nog ooit 

weer regkry nie.  

Van die 

belangrikstes 

was die 

rolprentkamera 

en die gloeilamp.   

Hierdié 

uitvinding ... 

het gelei tot die 

ontstaan van die 

filmindustrie en 

massa-

elektrisiteitsvoors

iening.  Hy het 

ook bydraes 

gelewer op die 

militêre en 

mediese gebied, 

asook die myn- 

en 

aandelebedryf. 

 

Uit:  Afrikaans vir almal Gr. 7 

 



1. Wie word as die uitvinder van die telefoon beskou? 

2. Waar is die telefoon vir die eerste keer aan die wêreld bekendgestel? 

3. Met wie is die eerste telefoongesprek in die openbaar gevoer? 

4. Wie is sinoniem met sterrekunde? 

5. Wat is die presiese datum waarop die eerste televisieuitsending gebeeldsend is? 

6. Wat was Kroasië se naam oorspronklik? 

7. Wat het Nikola Tesla se uitvinding tot gevolg gehad? 

8. Noem enige twee gebiede waarop Thomas Edison bydraes gelewer het. 

9. Wat het Thomas Edison reggekry, wat niemand nog ooit kon verbeter nie? 


