20 Mei 2020 - Afrikaans: Graad 7: Werksoef. 2.2
MEMORANDUM (Begripstoets / 19 Mei 2020)
1.1
1.2
1.3
1.4

Waar
Vals – Gauteng is die kleinste provinsie in Suid-Afrika
Vals – ons kry die meeste van die land se nywerhede hier
Vals – Gauteng is bekend vir sy donderstroms wat in die middae hier uitbreek

2. Gauteng het begin groei toe 'n werklose mynwerker in 1886 hier goud ontdek het.
3. Die Carlton Sentrum
4. Is Gauteng die kleinste provinsie in Suid-Afrika? of Watter provinsie is die
kleinste in Suid-Afrika?
Belangrik: Die vraagteken moet aan die einde van die vraag geplaas word.
5. Gauteng is nie een van die grootste nywerheidsgebiede in die Suidelike Halfrond nie.
Belangrik – die dubbele nie
6. provinsie provinsies ;
wêreld wêrelde
7. nywerhede nywerheid ;
middae middag
8. mynwerker mynwerkertjie ; stad stadjie
9.1 Gelukkig reën dit in die somer wanneer dit warm is.
9.2 Gauteng se geskiedenis het begin toe 'n mynwerker goud ontdek het.
10. Gauteng het elke jaar omtrent 850 mm reën gekry.
11. In Gauteng sal die meeste van die wêreld se goud uitgehaal word.
Oefening 2.2: Viseuele teks
Bestudeer die onderstaande viseuele teks en beantwoord die vrae.

1. Waaroor handel die teks?
2. Die kangeroe op die groen tas sê vir ons dat die persoon al in … vakansie gehou het.
3. Waar in die teks kan ons agterkom dat mense gewoonlik nie impulsief is as hulle
vakansies beplan nie?
4. Watter provinsie in Suid-Afrika kry die meeste aftrek vir toerisme.
5. Waar kry die meeste mense vakansie-inligting vandaan?
6. Watter breukdeel van vakansiegangers betaal gewoonlik vir vakansies met
kredietkaarte?
7. Hoekom dink jy is mans meer geneig om vir vakansies te betaal as vrouens?
8. Wat is 'n kusvakansie?
9. Wat beteken dit as hulle sê 16% vakansiegangers reis met hulle UITGEBREIDE
familie?
10. Hoekom verkies net 16% van vakansiegangers om in 'n hotel te bly?
11. Hoe word manlik en vroulik in die "ek beplan alles self" tekening voorgestel?
Hoekom kan ons sê dat dit 'n voorbeeld van stereotipering kan wees?
12. Watter landskap word op die inligtingsteks as agtergrond gebruik?
13. Watter persentasie vakansiegangers reken dat vakansie te duur geword het?
14. Watter voorwerp gebruik hulle op die kaart om spesifieke plekke aan te dui?
15. Wat maak dit vir ons maklik om deesdae se tasse van een plek na 'n ander te skuif?

