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OEFENING 1
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: HOE OM VIR EKSAMEN VOOR TE BEREI






Som SEWE maniere waarop jy vir eksamen kan voorberei, in SEWE
VOLSINNE op.
Skryf die volsinne PUNTSGEWYS en in jou EIE WOORDE neer.
Nommer die volsinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C
Stel ‘n studierooster op en hou daarby. As jy dan oor 'n naweek wil uitgaan, hoef jy
nie skuldig te voel nie, want jou studierooster maak voorsiening daarvoor.
Gewoonlik is die dinge waarmee jy sukkel, ook dit waarmee ander sukkel. Daarom is
dit dan makliker om hulp te vra oor 'n spesifieke probleem. Praat dus met jou
klasmaats oor werk waaroor jy onseker is.
Wees positief oor die eksamen. Dink positiewe gedagtes en praat in positiewe taal
oor die komende eksamen.
Maak notas wat jou vordering duidelik wys. Dan weet jy presies hoeveel werk jy
reeds ken en hoeveel werk jy nog moet leer.
Moenie paniekerig raak as jy ‘n deel van die werk nie verstaan nie. Identifiseer die
probleem, maak ‘n nota daarvan en gaan eers aan met jou werk.
Werk ou vraestelle uit. Doen dit oor en oor, want dit sal jou wys hoe die vrae in die
eksamen gestel word en ook die tyd waarin die vraestel voltooi moet word.
Stres kan op ‘n positiewe manier gebruik word wat jou studies kan bevoordeel. Maar
dit kan ook jou energie dreineer as jy dit verkeerd aanwend. Doen dus iets aan jou
stresvlakke.
[Verwerk uit Studies4me.com]

TOTAAL AFDELING B:

10
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OEFENING 2
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: VEILIGHEID VIR VOETGANGERS






Som in SEWE VOLSINNE op wat jy moet doen om 'n VEILIGE VOETGANGER te
wees.
Skryf die volsinne PUNTSGEWYS en in jou EIE WOORDE neer.
Nommer die volsinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C

4

Voetgangers moet altyd seker maak dat hulle veilig oor 'n pad kan
loop. As jy oor 'n pad wil loop, moet jy dit by gemerkte voetgangerstrepe,
stopstrate of verkeersligte doen.
Motorbestuurders kan nie altyd goed sien nie. Party van hulle bestuur nie veilig nie. Kyk dus
altyd links, regs en weer links voor jy oor 'n pad loop.
Voetgangers moet self sorg dat hulle veilig is. Stap altyd so dat jy die motors wat van voor af
kom, kan sien. Dit sal jou help om betyds uit die pad van 'n motor te kom.

Wanneer jy in die donker loop, moet jy wit of weerkaatsende klere dra.
Motorbestuurders sal jou dan duideliker kan raaksien.

Drank en dwelms veroorsaak dat jy nie betyds op gevaar kan reageer nie. Wees nugter as
jy die pad gebruik.
Wanneer jy oor of langs 'n pad loop, moet jy weet wat om jou
aangaan. Moenie jou selfoon gebruik wanneer jy loop nie. Dit
trek jou aandag af.
Jou ore sal jou altyd vertel wat om jou gebeur. Sekere geluide waarsku jou teen gevaar.
Moet dus nie oorfone gebruik wanneer jy loop nie.
[Verwerk uit Huisgenoot, 12 Mei 2016]

TOTAAL AFDELING B:

10
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OEFENING 3
AFDELING B
TEKS C: OPSOMMING
VRAAG 2: VUUR – NUTTIG, MAAR SO GEVAARLIK






Som SEWE wenke op oor wat jy moet doen tydens ŉ brand.
Skryf die SEWE sinne PUNTSGEWYS neer.
Nommer die sinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

Vuur – nuttig, maar so gevaarlik
1. Volg altyd die algemene reël:
sodra ŉ brand begin versprei in
jou huis of ŉ gebou, moet almal
uit die gebou padgee.

2. Die veiligste en beste manier om ŉ elektriese brand (ŉ brand wat veroorsaak is deur
elektrisiteit) te blus, is met ŉ brandblusser. Volg altyd die aanwysings op die blusser.

3. Moet nooit ŉ brand wat deur petrol
en olie veroorsaak is, met water blus
nie, want dit sal dan net vinniger
versprei.
4. As jy nie ŉ brandblusser
het nie, gee liewer pad uit
die huis en laat die
brandweer dit hanteer. Jy
kan dinge vererger en jou
lewe in gevaar stel.

AFDELING C

TOTAAL AFDELING B: 10
Blaai om asseblief
5.7As dit ŉ klein brand is, wat jou nie bedreig nie,
kan jy die vlamme met ŉ brandkombers of
veiligheidskombers smoor.

6. Organiese
brande,
VRAAG
3: WOORDSTRUKTURE
Kykhout
na die
strokiesprent
en beantwoord
die vrae
en papier kan maklik
7. Enige
brand waarby vlambare gasse betrokke is, moet
en veilig met water geblus
word, veral in die begin
stadium.

deur die brandweer hanteer word. Gee so gou as
moontlik, onmiddellik pad.

[Verwerk uit Die Huisgenoot, 4 Mei 2012]
TOTAAL AFDELING B: 10
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OEFENING 4
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
TEKS C: PRAKTIESE RIGLYNE VIR ENTREPRENEURS







Som die stuk op in SEWE SINNE oor hoe om ‘n suksesvolle entrepreneur te word.
Skryf die SEWE sinne puntsgewys neer.
Nommer die sinne van 1 tot 7.
Laat ‘n reel na elke punt oop.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

Belangrike vereistes vir entrepreneurskap
Doen iets waarvan jy hou, binne die raamwerk van jou kundigheid
(dit wat jy ken). Jy moet seker maak dat jy op hoogte bly van jou
vakgebied of kundigheidsveld. Die mark is baie kompeterend.
Jou passie alleen gaan jou niks baat as daar nie ‘n mark vir jou produk
is nie. Jou produk moet uniek wees en mense moet dit benodig sodat
hulle by jou kan en moet koop.
Jou produk wat jy verkoop moet goedkoper wees of beter as
bestaandes, of mense sal eerder na jou opposisie toe gaan waar hulle
dit goedkoper kan kry.
Doen altyd genoeg navorsing voor jy besluit op ‘n produk. Jy moet
weet wie jou teikenmark is en hulle probleme en behoeftes aanspreek.
Daar sal altyd risiko’s wees, maar as jy skrik vir risiko’s gaan jy nêrens
kom nie. Jy moet volhard en aanhou al gaan die finansieel swaar.
Bou ‘n nismark op waar ander besighede nie met jou kan meeding nie –
waar jy dus ‘n voordeel het bo jou mededingers. Die nismark gaan ook
nie help as as jy nie jou bestaande kliënte behou nie. Luister na hulle
behoeftes.
Jy moet altyd integriteit behou of jou kliënte sal hulle respek vir jou en
jou besigheid verloor.
[Verwerk uit: Vrouekeur 27 Mei 2016]

TOTAAL AFDELING B: 10
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OEFENING 5

AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: FUNKSIES VAN VOËLS SE VERE
●
●
●
●
●

Som die SEWE funksies van voëls se vere op.
Skryf die volsinne PUNTSGEWYS en in jou eie woorde neer.
Nommer die volsinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

1 Vere help voëls om te vlieg. Nes ons hare en naels bestaan vere uit dooie
materiaal. ‘n Veer kan nie vanself gesond raak nie. As dit beskadig is moet dit
vervang word.
2 Voëls sprei hul helderkleurige vlerke oop. Die mannetjie of wyfie sien dan die mooi
vere. Voëls gebruik hul vere om ‘n wyfie of mannetjie te lok.
3 Voëls gebruik ook hul vere om hulself te kamofleer. Dan pas hul baie mooi by hul
omgewing in. Voëls het verskillende kleure vere. Die patrone daarop verskil.
4 Die vere beskerm die voël as dit reën. As die hoender sy vlerke na die grond wys
loop die water van sy lyf af. Die hoender se vel word nie nat nie.
5 Op koue dae pof voëls hul vere op. Die warm lug word rondom die lyf vasgevang.
Die vere maak die voël dan warm.
6 Voëls trek hul vere plat teen die lyf om koel te bly. Geen warm lug kan dan by die
vel uitkom nie. Voëls versorg hul vere deur te bad.
7 Watervoëls vang lug tussen hul vere vas. Watervoëls se vere help hul om te dryf.
Die olie wat by die stuitjie afgeskei word, help om die vlerke waterdig te hou.
[Verwerk uit Huisgenoot 23 Maart 2017]
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OEFENING 6
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: WAAROM IS WATER GOED VIR JOU?






Som in SEWE VOLSINNE op waarom water vir jou goed is.
Skryf die volsinne PUNTSGEWYS en in jou EIE WOORDE neer.
Nommer die volsinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C
WAAROM IS WATER GOED VIR JOU?
As jy sweet terwyl jy oefen hou dit jou liggaam koel. Jy moet water drink sodat
jou liggaam nie dehidreer nie. Wanneer jou liggaam dehidreer, kan dit baie
gevaarlik vir jou gesondheid wees.
Jy moet genoeg water inneem wanneer jy oefen want dit gee jou meer krag.
Moenie te veel water op een slag probeer drink nie. Neem liewer minder op ‘n
keer in.
Wanneer jy water drink voor, terwyl en na jy eet, sal dit help om jou kos
makliker te verteer. As jy water na ete gedrink het moet jy vir 45 minute nie
weer eet of water drink nie. Swak spysvertering kan tot baie probleme lei.
Water help die liggaam om vitamiene en minerale in kos op te los. Dit maak dit
dan maklik vir die liggaam om dit op te neem.
Studies het bewys dat mense makliker gewig verloor wanneer hulle baie water
drink. Om net vaste kos in te neem sal jou laat gewig optel.
Wanneer jy water drink kan dit jou metabolisme en die energie in jou liggaam
verhoog. Meer vet word dus in die liggaam verbrand.
Almal van ons sukkel soms om te fokus en te onthou. Wanneer jy genoeg
water drink kan dit help om jou brein se funksie te verhoog.
https://www.everydayhealth.com

TOTAAL AFDELING B: 10
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OEFENING 7
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: HOE OM WINTERKIEME WEG TE HOU






Som die SEWE dinge wat jy moet onthou om WINTERKIEME WEG TE HOU, in SEWE
VOLSINNE op.
Skryf die volsinne PUNTSGEWYS en in jou EIE WOORDE neer.
Nommer die volsinne van 1 tot 7.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C
Gereelde oefening verbeter ‘n mens se immuunstelsel en sorg dat jy meer energie het.
Jy moet dus sorg dat jy gereeld oefen, sodat jy gesond kan bly.
OEFENING 7
Jy moet baie water drink. In die winter is ‘n mens geneig om minder water te drink as in
die somer. Genoeg water is baie belangrik vir die liggaam se optimale funksionering.
Neem genoeg vitamien C in. Daar is baie soorte kos wat vitamien C bevat. Sluit hierdie
kosse by jou maaltye in.
Die eenvoudigste wapen om jou teen kieme te beskerm, is deur jou hande gereeld te
was. Dit sal help dat jy nie kieme versprei nie.
Hoewel ‘n griepentstof geen waarborg is dat jy nie verkoue sal kry nie, sal dit help dat jy
nie baie siek word nie. Dit is belangrik om elke jaar vir jou griepinspuiting te gaan, voor
die winter begin.
Hou die huis skoon, maak al die oppervlakke in die huis gereeld skoon, soos die stort,
toilet en wasbak. Dit sal help dat daar nie kieme broei nie.
Klammigheid in die huis is 'n lekker broeiplek vir kieme. Laat vars lug deur die huis trek
deur die vensters of deure ‘n tydjie oop te los.
[Verwerk uit: Wikihow.com ]
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 1
VRAAG 2: HOE OM VIR EKSAMEN VOOR TE BEREI
[Verwerk uit: Studie4me.com]
TEKS
Stel ‘n studierooster op en hou
daarby. As jy dan oor 'n naweek wil
uitgaan, hoef jy nie skuldig te voel nie,
want jou studierooster maak voorsiening
daarvoor.

VERWAGTE ANTWOORDE
Jy moet ‘n rooster opstel en daarby
hou.

2

Gewoonlik is die dinge waarmee jy
sukkel, ook dit waarmee ander sukkel.
Daarom is dit dan makliker om hulp te
vra oor 'n spesifieke probleem. Praat
dus met jou klasmaats oor werk
waaroor jy onseker is.

As jy nie seker is oor werk, praat met
jou klasmaats.

3

Wees positief oor die eksamen. Dink
positiewe gedagtes en praat in positiewe
taal oor die komende eksamen.

Jy moet positief oor die eksamens
dink.

4

Maak notas wat jou vordering duidelik
wys. Dan weet jy presies hoeveel werk
jy reeds ken en hoeveel werk jy nog
moet leer.

Maak notas wat wys hoe jy vorder.

5

Moenie paniekerig raak as jy ‘n deel van
die werk nie verstaan nie. Identifiseer
die probleem, maak ‘n nota daarvan
en gaan eers aan met jou werk.

Maak notas van probleme en gaan
eers aan met jou werk.

6

Werk ou vraestelle uit. Doen dit oor en
oor, want dit sal jou wys hoe die vrae in
die eksamen gestel word en ook die tyd
waarin die vraestel voltooi moet word.

Jy moet ou vraestelle uitwerk.

7

Stres kan op ‘n positiewe manier
gebruik word wat jou studies kan
bevoordeel. Maar dit kan ook jou energie
dreineer as jy dit verkeerd aanwend.

Gebruik jou stresvlakke positief.

GETAL WOORDE = 194 woorde
(Disjunktief: ± 200 woorde)

GETAL WOORDE = 53 woorde
(50-60/65 maksimum)

1
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 2
VRAAG 2: VEILIGHEID VIR VOETGANGERS [Verwerk uit: Huisgenoot, 12 Mei 2016]
TEKS
1. Alle voetgangers moet seker maak dat
hulle veilig oor 'n pad kan loop. As jy
oor ’n pad wil loop, moet jy dit by
gemerkte voetgangerstrepe,
stopstrate of verkeersligte doen.

VERWAGTE ANTWOORDE
Loop by veilige plekke/gemerkte
voetgangerstrepe/stopstrate/
verkeersligte oor die pad.

2. Motorbestuurders kan nie altyd goed
Kyk links, regs en weer links voor jy oor ’n
sien nie. Party van hulle bestuur nie
pad loop.
veilig nie. Kyk dus altyd links, regs en
weer links voor jy oor ’n pad loop.
3. Voetgangers moet self sorg dat hulle
veilig is. Stap altyd so dat jy die
motors wat van voor af kom, kan
sien. Dit sal jou help om betyds uit die
pad van 'n motor te kom.

Jy moet motors wat van voor af kom, kan
sien.

4. Wanneer jy in die donker loop, moet
jy wit of weerkaatsende klere dra.
Motorbestuurders sal jou dan duideliker
kan raaksien.

Dra wit of weerkaatsende klere wanneer
dit donker is./Maak seker dat
motorbestuurders jou kan sien.

5. Drank en dwelms veroorsaak dat jy nie
betyds op gevaar kan reageer nie.
Wees nugter as jy die pad gebruik.

Sorg dat jy nugter is as jy die pad
gebruik./Moenie in die pad loop as jy
dronk/onder die invloed van dwelms is nie.

6. Wanneer jy oor of langs 'n pad loop,
moet jy weet wat om jou aangaan.
Moenie jou selfoon gebruik wanneer
jy loop nie. Dit trek jou aandag af.

Bêre jou foon terwyl jy loop.

7. Jou ore sal jou altyd vertel wat om jou
gebeur. Sekere geluide waarsku jou
teen gevaar. Moet dus nie oorfone
gebruik wanneer jy loop nie.

Haal jou oorfone uit wanneer jy loop.

GETAL WOORDE = 187 woorde
( ± 200 woorde - Disjunktief)

GETAL WOORDE = 61 woorde
(50 – 60/65 maksimum)
TOTAAL AFDELING B: 10
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 3
VRAAG 2: Vuur – nuttig, maar so gevaarlik
[Verwerk uit Die Huisgenoot, 4 Mei 2012]
TEKS C
1
2

3
4
5
6
7

Volg altyd die algemene reël: sodra ŉ brand begin
versprei in jou huis of ŉ gebou, moet almal uit die
gebou padgee.
Die veiligste en beste manier om ŉ elektriese brand
(ŉ brand wat veroorsaak is deur elektrisiteit) te blus
is met ŉ brandblusser. Volg altyd die aanwysings
op die blusser.
Moet nooit ŉ brand wat deur petrol en olie
veroorsaak is, met water blus nie, want dit sal dan
net vinniger versprei.
As jy nie ŉ brandblusser het nie, gee liewer pad
uit die huis en laat die brandweer dit hanteer. Jy
kan dinge vererger en jou lewe in gevaar stel.
As dit ŉ klein brand is, wat jou nie bedreig nie, kan
jy die vlamme met ŉ brandkombers of
veiligheidskombers smoor.
Organiese brande, hout en papier kan maklik en
veilig met water geblus word, veral in die begin
stadium.
Enige brand waarby vlambare gasse betrokke is,
moet deur die brandweer hanteer word. Gee so
gou as moontlik, onmiddellik pad.

GETAL WOORDE = 146

VERWAGTE ANTWOORDE
Gee uit die brandende gebou pad.
Blus ‘n elektriese brand met ‘n
brandblusser.
Moenie ‘n brand deur petrol en olie
veroorsaak, met water blus nie.
Gee pad as jy nie ‘n brandblusser het
nie.
Smoor ‘n klein brand met ‘n
brandkombers of veiligheidskombers.
Blus organiese brande met water.
Gee pad as die vlambare gasse by die
brand betrokke is.
GETAL WOORDE: 59
(50-60 maksimum)
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 4
VRAAG 2: Belangrike vereistes vir entrepreneurskap
[Verwerk uit: Vrouekeur 27 Mei 2016]
TEKS C
VERWAGTE ANTWOORDE
1
Doen iets waarvan jy hou, binne die raamwerk
Doen iets wat jy kan doen en bly op
van jou kundigheid (dit wat jy ken). Jy moet
hoogte van jou vakgebied.
seker maak dat jy op hoogte bly van jou
vakgebied of kundigheidsveld. Die mark is baie
kompeterend.
2
Jou passie alleen gaan jou niks baat as daar
Jou produk moet uniek wees.
nie ‘n mark vir jou produk is nie. Jou produk
moet uniek wees en mense moet dit benodig
sodat hulle by jou kan en moet koop.
3
Jou produk wat jy verkoop moet goedkoper
Jou produk moet goedkoper en beter
wees of beter as bestaandes, of menses al
wees as ander entrepreneurs se
eerder na jou opposisie toe gaan waar hulle dit produkte.
goedkoper kan kry.
4
Doen altyd genoeg navorsing voor jy besluit op Spreek ‘n behoefte van mense aan.
‘n produk. Jy moet weet wie jou teikenmark is
en hulle probleme en behoeftes aanspreek.
5

6

7

Daar sal altyd risiko’s wees, maar as jy skrik vir
risiko’s gaan jy nêrens kom nie. Jy moet
volhard en aanhou al gaan die finansieel swaar
Bou ‘n nismark op waar ander besighede nie
met jou kan meeding nie – waar jy dus ‘n
voordeel het bo jou mededingers. Die nismark
gaan ook nie help as as jy nie jou bestaande
kliënte behou nie. Luister na hulle behoeftes.

Jy moet aanhou as dit finansieel swaar
gaan.

Jy moet altyd integriteit behou of jou kliënte sal
hulle respek vir jou en jou besigheid verloor.

Behou altyd jou integriteit.

GETAL WOORDE =203

GETAL WOORDE: 40
(50-60 maksimum)

Bou ‘n nismark op.
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 5
VRAAG 2: FUNKSIES VAN VOËLS SE VERE
Uit leesstuk
Vere help voëls om te vlieg. Nes ons hare en
naels bestaan vere uit dooie materiaal. ‘n Veer
kan nie vanself gesond raak nie. As dit
beskadig is moet dit vervang word.

Moontlike antwoorde
Voëls gebruik hul vlerke
om mee te vlieg.

2

Voëls sprei hul helderkleurige vlerke oop. Die
mannetjie of wyfie sien dan die mooi vere.
Voëls gebruik hul vere om ‘n wyfie of
mannetjie te lok.

‘n Mannetjie of wyfie kan ‘n
maat lok met hul mooi
vere.

3

Voëls gebruik ook hul vere om hulself te
kamofleer. Dan pas hul baie mooi by hul
omgewing in. Voëls het verskillende kleure
vere. Die patrone daarop verskil.

Vere kan ook die voëls
versteek.

4

Die vere beskerm die voël as dit reën. As die
hoender sy vlerke na die grond wys loop die
water van sy lyf af. Die hoender se vel word nie
nat nie.

As dit reën beskerm die
vere die voëls.

5

Op koue dae pof voëls hul vere op. Die warm
lug word rondom die lyf vasgevang. Die vere
maak die voël dan warm.

Voëls hou hul warm deur
hul vere teen hul lyf te
druk.

6

Voëls trek hul vere plat teen die lyf om koel
te bly. Geen warm lug kan dan by die vel
uitkom nie. Voëls versorg hul vere deur te bad.

Die vere help die voël om
af te koel.

7

Watervoëls vang lug tussen hul vere vas.
Watervoëls se vere help hul om te dryf. Die
olie wat by die stuitjie afgeskei word, help om
die vlerke waterdig te hou.

Vere help watervoëls dryf.

GETAL WOORDE = 199
(± 200 woorde – Disjunktief)

GETAL WOORDE = 59
(50 – 60/65 MAKSIMUM)

1

TOTAAL AFDELING B: 10
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 6
AFDELING B: OPSOMMING

VRAAG 2
TEKS C: WAAROM WATER VIR JOU GOED IS.
DIREKTE AANHALING

EIE WOORDE

Jy moet water drink sodat jou liggaam nie
dehidreer nie.

1



Genoeg water sal keer dat jou
liggaam dehidreer.

Jy moet genoeg water inneem wanneer jy
oefen want dit gee jou meer krag.

2



As jy genoeg water drink as jy
oefen gee dit jou meer krag.

Wanneer jy water drink voor, terwyl en na jy
eet, sal dit help om jou kos makliker te verteer

3



Genoeg water help dat jou kos
makliker verteer word.

Water help die liggaam om vitamiene en
minerale in kos op te los.

4



Studies het bewys dat mense makliker gewig
verloor wanneer hulle baie water drink.

5



Water help dat jou liggaam
makliker vitamiene en minerale
opneem.
Water help dat jy gewig verloor.

Wanneer jy water drink kan dit jou
metabolisme en die energie in jou liggaam
verhoog.

6



Water verhoog jou metabolisme
en energievlakke.

Wanneer jy genoeg water drink kan dit help
om jou brein se funksie te verhoog.

7



Water help jou brein om beter
te werk.

GETAL WOORDE = 208 WOORDE
(± 200 WOORDE – Disjunktief)

GETAL WOORDE = 61 WOORDE
(50 – 60/65 MAKSIMUM)
TOTAAL AFELING B: 10
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NASIENRIGLYNE
OEFENING 7
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: HOE OM WINTERKIEME WEG TE HOU

1.

TEKS
Jy moet dus sorg dat jy gereeld oefen.

VERWAGTE ANTWOORD
Jy moet gereeld oefen.

2.

Jy moet baie water drink.

Maak seker dat jy genoeg water drink.

3.

Neem genoeg vitamien C in.

Jy moet genoeg vitamien C inneem.

4.

Die eenvoudigste wapen om jou teen
kieme te beskerm, is deur jou hande
gereeld te was.

Jy moet jou hande gereeld was.

5.

Dit is belangrik om elke jaar vir ‘n
griepinspuiting te gaan.

Jy moet elke jaar vir ‘n griepinspuiting
gaan.

6.

Hou die huis skoon.

Jou huis moet skoongehou word.

7.

Laat vars lug deur die huis trek

Maak die vensters of deure ‘n tydjie
oop./Laat vars lug in.
GETAL WOORDE = 47 (50-60/65
maksimum)

GETAL WOORDE = 190 woorde
(Disjunktief: ± 200 woorde)

TOTAAL AFDELING B: 10

