12 Mei 2020 - Afrikaans: Graad 7: Werksoef. 1.2
MEMORANDUM (Beripstoets 1 / 11 Mei 2020)
(a) Dit is aan die voetheuwels van die Nuweveldberge geleë.
(b) Dit is ‘n lewende opelugmuseum waar die leefwyse van die vroeë pioniers uitgebeeld
word.
(c) Stellenbosch.
(d) Hermanus, vir sy walvisroete.
(e) Mouille Point.
(f) In die Paarl.
(g) Die dorp het die enigste taalmonument in die wêreld; ‘n wêreldbekende wynroete, ook
een vir blindes, en ‘n skoenlappermuseum.
(h) In Simonstad.
(i) Robbeneiland, die Victoria- & Albert-waterfront, Kasteel van Goeie Hoop, ens.
(j) In Bonnievale.
(k) In 1971.
(l) Maak dié vraag ‘n kompetisie tussen leerders.
(m) Tafelberg.
(n) Tulbagh.
(o) Onwaar.
(p) Kaapstad.
1.2 Viseuele Teks 1: 12 Mei 2020

Bestudeer die volgende advertensie en beantwoord al die vrae.

1.
2.
3.
4.
5.

Watter land word deur die advertensie verteenwoordig?
Waarheen kan ons gaan om wilde diere te besigtig?
Watter berg is in die agtergrond?
In watter dorp is 'n groot, oop, diamantmyn?
Soccer City is in Soweto. Hoekom dink jy het hulle die stadion gebou?

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

6.
7.
8.
9.

Wat kan jy verwag as jy na die Kango-grotte toe gaan?
Wat dink jy is Sun City?
Watter interessante feit kan jy gee oor die sirkel met die diere in?
Na watter besienswaardigheid sal jy die graagste gaan? Motiveer jou
antwoord.

(1)
(1)
(1)
(2)

Totaal: 10
Bestudeer die volgende strokiesprent en beantwoord die vrae:

Skryf die letter van die korrekte antwoord op jou antwoordblad neer.
2.1

Wat lees die karakter in raampie 1?

A.
B.
C.
D.

'n Tydskrif
'n Koerant
'n Boek
'n Boodskap op 'n selfoon

2.2

Wat wil die karakter in raampie 2 doen?

A.
B.
C.
D.

Hy wil na die volgende bladsy gaan.
Hy wys vir iemand 'n prentjie.
Hy help iemand om te lees.
Hy wil opstaan.

(1)

(1)

2.3 Waarom tik die karakter op die bladsy?

(1)

2.4 Watter raad gee die karakter in raampie 3 aan die leser?

(1)

2.5 Waar dink jy speel die toneel af?

(1)

