
PHOENIX MUSLIM SKOOL 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD  12 
 Les 3:   Hersiening ( Maarttoets) - TAAL 

-  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Learners, please do the following taal revision task in your book.  
- Refer to the rules given in your notebooks for each aspect of taal. 

 
Lees die artikel en beantwoord die vrae wat volg: 
 
   ARTIKEL 
 

BEKENDE BAKENS IN GAUTENG WAS OOK “DUUR” 
 
In ons reeks oor (3.1.1) bekende geboue in die verskillende provinsies, kyk ons vandag na 
Gauteng.  (3.1.2) Daar is (3.1.3) baie stories agter sommige van (3.1.4) SA se bekende 
bakens. 
 

DIE CARLTON-SENTRUM 
 

Die Carlton-sentrum is op (3.1.5) 223 meter die (3.1.6) hoog gebou in Afrika. (3.1.7) Bouwerk 
het in Januarie 1967 begin en is in 1974 voltooi. (3.1.8) Die gebou het 50 verdiepings, maar 
dit is steeds 3 meter te kort om onder die wêreld se 100 hoogste wolkekrabbers (skyscrapers) 
te tel. 
 
‘n Deel van die sentrum, wat in ‘n onderstebo Y-vorm gebou is, is die Carlton-hotel, ‘n 
voormalige vyfster hotel met 600 kamers. Die hotel het tydens sy bestaansjare bekende 
internasionale gaste soos Margaret Thatcher, Whitney Houston, Mick Jagger, Elton John en 
Michael Jackson gehuisves. 
 

DIE UNIEGEBOU 
 

Die Uniegebou in Pretoria, gebou van ligte sandsteen, is deur die bekende Herbet Baker 
ontwerp en is 285 meter lank. Die gebou vorm ‘n halfsirkel en verteenwoordig die eenwordig 
van ‘n nasie wat voorheen verdeeld was. Die hoeksteen is in November 1910 gelê en die 
struktuur is in 1913 voltooi. Sowat 1 285 werkers het die konstruksies voltooi en die totale 
boukoste van die projek, saam met die koste van die erf, was £1,6 miljoen. (Vandag ongeveer 
R16 miljoen) 
 
                                                                                 [Verwerk uit Sake 24, 18 April 2014]  
  

 
3.1.1    Gee ‘n SINONIEM vir die onderstreepte woorde: 

   In ons reeks oor bekende geboue in die verskillende provinsies, kyk ons na Gauteng.  
 
3.1.2    Skryf die volgende sin in die TOEKOMENDE TYD: 

   Daar is baie stories agter sommige van SA se bekende bakens.     
 
3.1.3    Skryf die sin oor in die ONTKENNING: 
    Daar is baie stories agter sommige van SA se bekende bakens.     
 
3.1.4    Skryf die AFKORTING van die onderstreepte woord voluit:      
    Hierdie is bekende bakens in SA. 
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3.1.5    Skryf die vetgedrukte getal in woorde neer. 
   Die Carlton-sentrum is 223 meter hoog.        

 
3.1.6    Skryf die korrekte vorm van die woord tussen hakies. TRAPPE VAN VERGELYKING: 
    Die Carlton-sentrum is die (hoog) gebou in Afrika.       
 
3.1.7    Verander die STELSIN hieronder na ‘n VRAAGSIN: 
    Die onderstreepte gedeelte moet die antwoord wees. 
    Bouwerk het in Januarie 1967 begin.         
 
3.1.8    Skryf die volgende sin in die VERLEDE TYD: 
    Die gebou het 50 verdiepings.          
 
3.1.9    Skryd die volgende sin in die KORREKTE WOORORDE neer: 
    Bekende geboue se nut word ( in Gauteng / dringend / elke week ) bevraagteken.  
 
3.1.10    Skryf die volgende sin in die TEENWOORDIGE TYD neer: 
    Sowat 1 265 werkers het die konstruksie voltooi.       
 
3.1.11    Skryf die volgende sin in die BEDRYWENDE VORM neer: 
    Die Uniegebou is deur honderde toeriste besoek. 
    Begin so:   Honderde toeriste …         
 
3.1.12    Skryf die onderstaande sin in die LYDENDE VORM: 
    Die oorsese toeriste koop die pragtige poskaarte by die toeristewinkel. 
    Begin so: Die pragtige poskaarte …        
 
3.1.13    Gee die INTENSIEWE VORM van die vetgedrukte woord: 
    Die geboue is oud.           
 
3.1.14    Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies: 
    Begin soos aangedui. 
    Die gebou het 50 verdiepings. Dit is steeds 3 meter te kort om onder die wêreld  
    se  100 hoogste wolkekrabbers te tel.  (alhoewel)      
 
    Begin so: Alhoewel die gebou …         
 
 3.1.15  Skryf die sin oor in die INDIREKTE REDE: 
    Klein boetie sê: “Ons wil dadelik iets eet.” 
    Begin so: Klein boetie sê dat …         
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