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Naam

Ouderdom

Is die pasiënt wakker?

Vlak van opvoeding

/1
/1
/1

/3

1 1. Watter dag van die week is dit?
1 2. Watter jaar is dit?
1 3. In watter provinsie is ons?

1
2

/3
/5

/2

/4

2
2

4. Onthou asseblief hierdie vyf voorwerpe. Ek sal u later vra wat hulle is.
Appel
Pen
Das
Huis
Kar
5. U het R100 en u gaan winkel toe en koop ’n dosyn appels vir R3 en ’n driewiel vir R20.
Hoeveel het u uitgegee?
Hoeveel het u oor?
6. Noem asseblief soveel diere op as wat u kan in een minuut.
0 0-4 diere
1 5-9 diere
2 10-14 diere
3 15+ diere
7. Wat was die vyf voorwerpe wat ek u gevra het om te onthou? 1 punt vir elke korrekte een.
8. Ek gaan u ’n reeks syfers gee en ek wil hê dat u hulle vir my in omgekeerde volgorde teruggee.
Byvoorbeeld, as ek 42 sȇ, sal u 24 sȇ.
0 87
1 648
1 8537
9. Hierdie is ’n horlosie se gesigplaat. Merk asseblief die ure en stel
dan die tyd op tien minute voor elfuur.
Ure korrek gemerk
Tyd korrek

1 10. Plaas asseblief ’n X in die driehoek.

/2

/8

1

Watter een van die vorms hierbo is die grootste?
11. Ek gaan vir u ’n storie vertel. Luister asseblief goed want ek gaan u na die tyd ’n paar vrae
daaroor vra.
Susan was ’n baie suksesvolle belegger. Sy het baie geld op die effektebeurs gemaak.
Sy het toe vir Pieter, ’n ontsettend aantreklike man, ontmoet. Sy is met hom getroud en het drie
kinders gehad. Hulle het in Kaapstad gewoon. Sy het toe opgehou werk en tuis gebly om haar
kinders groot te maak. Toe hulle tieners was, het sy weer gaan werk. Sy en Pieter het altyd
gelukkig saam gelewe.
2 Wat was die vrou se naam?
2 Watter werk het sy gedoen?
2 Wanneer het sy teruggekeer werk toe?
2 In watter provinsie het sy gewoon?
TOTALE TELLING
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