
 
  



Bl. 1 
 
Kortverhaal: Die ystervarke se skrikmaakspeletjies – Totaal: 100 
 
1. Lees weer die eerste paragraaf. Watter atmosfeer of stemming word deur die skrywer geskep?   (1) 
2. Hoe weet ons dat die ystervarke anders gelyk het as hoe ons hulle vandag ken?   (1) 
3. Waaraan laat die name Stoppeltjie, Karteltjie en Sliertjie jou dink?   (1) 
4. Waarom dink jy het die skrywer hierdie name gekies?   (1) 
5. Hoe het oupa Kuif geweet dit is nie regtig ‘n “wilde, wrede gedierte” wat hom bekruip nie?   (1) 
6. Watter vergelyking gebruik oupa Kuif om die geluid wat Sliertjie maak toe hy skrik, te verduidelik.  (1) 
7. Watter plan maak Sliertjie en oupa Kuif om Stoppeltjie en Karteltjie te laat skrik?   (1) 
8. Wat is die luiperd se naam?   (1) 
9. Noem twee dinge wat verander het na die nag toe Sliertjie en oupa Kuif vir Stoppeltjie en Karteltjie 

wou skrikmaak?   (2) 
10. Kan jy al uit die titel van die kortverhaal aflei waaroor die storie gaan? Motiveer.   (2) 
11. Watter verteller is aan die woord in die storie?   (1) 
12. Watter een van die tegnieke in die blok gebruik die skrywer om karakters op die gevraagde plekke in 

die storie aan die leser bekend te stel? 
 

Direkte beskrywing; Dialoog; Handeling; Gedagtespraak; Benaming 
 
12.1. Slietjie: Nee, dink hy en skud sy lang, dik haardos, ... 
12.2. Maar toe hy mooi kyk, sien hy dit is nie Stoppeltjie of Karteltjie wat so doodstil daar lê nie. 
12.3. “Wieee!” proes hy.  “Wieee! Dit is die snaakste geluid wat ek ‘n ystervark nog hoor maak het” 
12.4. En drie nagte vantevore het Karteltjie haar weer vol rooi bessiesap gesmeer en gemaak of ‘n leeu 

haar gebyt het. 
12.5. Die luiperd dink by homself dat die harde penne hom net ‘n keelseer sal gee.   (5) 
 
13. Wie is die antagonis in die verhaal?   (1) 
14. Tot watter genre behoort hierdie storie?   (1) 
15. Noem die naam van ‘n hoofkarakter in die storie.   (1) 
16. Vind daar uiterlike of innerlike konflik in die storie plaas?   (1) 
17. Bespreek die ruimte in die kortverhaal.   (1) 
18. Bespreek die vertelde tyd in die kortverhaal.   (1) 
 
19. Skryf die benaming van die taalverskynsels in die volgende aanhalings uit die boek neer: 
19.1. “Soos ‘n brulpadda wat uit ‘n boom val.” 
19.2. “Julle moet julle bene stomp gehardloop het om hier te kom.” 
19.3. Die veld is onrustig.   (3) 
 
20. Skryf die intensiewe vorme uit die leesstuk vir die volgende woorde neer: 
20.1. styf 
20.2. regop 
20.3. stil 
20.4. lam   (4) 
 
21. Skryf antonieme uit die leesstuk vir die volgende onderstreepte woorde in die sinne neer: 
21.1. Ons ystervarkies is boonop so brandmaer. 
21.2. Die saggeaarde luiperd bekruip die ystervarkies. 
21.3. Toe sê sy hard en lighartig. 
21.4. Dit was die laaste van hulle haat vir skrikmaakspeletjies.   (4) 
 
22. Skryf sinonieme uit die leesstuk vir die volgende onderstreepte woorde in die sinne neer: 
22.1. Hy bars uit van die lag. 
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22.2. Die luiperd kyk stip na die sewe varkies. 
22.3. Orals hoor hy eienaardige geluide. 
22.4. Daardie klomp penne sal my keelseer gee.   (4) 
 
Taal in konteks: 
 
23. Skryf die selfstandige naamwoorde in die volgende paragraaf neer, en sê watter soort selfstandige 

naamwoord elkeen is.  
Die leier van die ystervarke se naam is Kuif. Sy familie is sy trots. Hulle is vir hom goud werd.   (7) 

24. Skryf neer of die volgende sinne enkelvoudige of saamgestelde sinne is. 
24.1. Ystervarke het lang, gladde jare gehad. 
24.2. Hy skop die luiperd met sy poot, die luiperd val agteroor. 
24.3 Die ystervark met die lang, gladde hare hardloop vinnig weg. 
24.4 Die luiperd sluip deur die blare wat sag op die grond val.   (4) 
 
25. Skryf die voornaamwoorde in die volgende sinne neer en sê watter soort voornaamwoord dit is. 

(Platinum, bl. 19,20) 
25.1 Ek is nie bang nie. 
25.2 Daardie ystervark beter ligloop! 
25.3 Enigeen kan ‘n fout maak. 
25.4 Dit was my plan gewees. 
25.5 Die ystervark bekommer hom vreeslik oor die luiperd. 
25.6 Die luiperd wat daar wegkruip is gevaarlik. 
25.7 Wie het die poetse gebak? 
25.8 Dit was amper ‘n ongemaklike storie.   (8) 
 
26. Skryf die volgende sin met die nodige leestekens oor. 

ja ek dink dit kan dalk werk se karteltjie hy het egter vergeet van die luiperd se waarskuwing en 
daarom loop hy deur sandspruit om te kyk.   (10) 

 
27. Werkwoorde: 
27.1 Skryf die infinitief in die volgende sin neer. Ek is besig om te lag.   (1) 
27.2 Skryf die hoofwerkwoorde in die volgende sinne neer: 
27.2.1 Hy het die bok gevang. 
27.2.2 Die ystervarke het graag skrikmaakspeletjies gespeel. 
27.2.3 Die ystervarke is spelerig.   (3) 
27.4 Gebruik het eers as ‘n hoofwerkwoord en dan as ‘n hulpwerkwoord in twee sinne.   (2) 
 
28. Skryf die twee byvoeglike naamwoorde uit die eerste paragraaf op bladsy 45 neer.   (2) 
29. Skryf die bywoorde in die volgende sinne neer, en sê watter soort bywoorde dit is. 
Maar toe hy mooi kyk, is dit nie sy familie wat so doodstil lê nie. Hy hardloop sommer padlangs terug na die 
gat toe. Hy kom eers na sononder daar aan.   (8) 
 
30. Gebruik die onderstreepte woord se homoniem in ‘n sin. 

Hy roer nie eers sy snorbaard nie.   (1) 
 
31. Gebruik die onderstreepte woord se homofoon in ‘n sin. 

“Ja, Oupa,” sê Sliertjie net so hard.   (1) 
 
32. Skryf die basisvorme van die volgende woorde uit die teks neer: 
32.1 Dit is ‘n wrede luiperd. 
32.2 “Hoekom lawaai julle so?” 
32.3 ‘n Entjie van die ystervarkgat af sien hulle vir Ouma.   (3) 
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33. Skryf neer of die volgende sinne letterlik of figuurlik gebruik word. 
33.1 Hy gaan vir Stoppeltjie en Karteljie vanaand terugkry. 
33.2 Sliertjie vat twee land, wit pendorings en sit dit in sy bek.   (2) 
 
34. Skryf die volgende sinne uit die teks in die indirekte rede oor. 
34.1 “Ek dink ons maak asof ons niks hoor tot ons by die gat is nie,” fluister oupa Kuif in die draf. 
34.2 “Jieeeeee!” gil die ystervark en slaan reg agteroor.  (2) 
 
35. Skryf die voorsetsels wat kort in die sinne neer. 

Hy hardloop ... die luiperd uit.  Vinnig duik hy ... ‘n bos in.  Hy probeer hom toemaak ... die takke. 
Hy is so bang ... die wrede luiperd.  Hy sal maar ... vanaand daar moet bly.   (5) 

 
36. Skryf die volgende sinne oor in die lydende vorme. 
36.1 Sliertjie eet aan ‘n heerlike stukkie wortel. 
36.2  Oupa Kuif hardloop vinnig oor die veld.   (2) 
 
 


