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7.  Microsoft se teorie is dat die verandering ’n gevolg is van die brein se vermoë om met verloop 
van tyd aan te pas en te verander, en dat ’n swakker aandagspan die newe-effek kan wees van 
die ontluikende internet wat al hoe meer mobiel is.

8.  Die studie het ook die verskille in die gebruik van slimfone deur die verskillende generasies 
bevestig.

9.  Op die vraag: “Wanneer niks my aandag aftrek nie, is die eerste ding wat ek doen om na my 
slimfoon te soek,” het 77% van die deelnemers tussen die ouderdom van 18 en 24 ja gesê, in 
teenstelling met slegs 10% in die ouderdomsgroep ouer as 65.

11.  Wens jouself dus geluk dat jy lank genoeg gekonsentreer het om tot aan die einde van dié berig 
te kon lees.

10.  Die skuld vir die vermindering van die mens se konsentrasievermoë kan dus gedeeltelik gepak 
word op die aanhoudende behoefte om na ons slimfone te kyk.

[Aangepas en verwerk uit: Die Burger, 15 Mei 2015]

1.1 Kies die korrekte antwoord en skryf die letter neer.

 Die titel impliseer dat:

 A – goudvisse vir lang tye kan konsentreer.

 B – slimfoongebruikers goed kan konsentreer.

 C – slimfoongebruikers beter as goudvisse kan konsentreer.

 D – slimfoongebruikers baie swak konsentrasievermoë het. (1)

1.2  Beantwoord die vraag in paragraaf 1 in EEN VOLSIN deur te sê of die mens of die goudvis  
eerste sal wegkyk. (1)

1.3 Wat dink jy is die doel van die eerste paragraaf? (1)

1.4 Die mens se konsentrasievermoë het afgeneem.

 1.4.1 Hoe lank kon die gemiddelde mens vroeër jare konsentreer? (1)

 1.4.2 Hoe lank kan die gemiddelde mens nou konsentreer? (1)

 1.4.3 In watter jaar, ongeveer, het die afname begin? (1)

 1.4.4  Wat is volgens paragraaf 2 verantwoordelik vir hierdie afname? Skryf twee  
opeenvolgende woorde neer. (1)

1.5 Skryf ’n woord uit paragraaf 3 neer wat met “ongunstig bekende” vervang kan word. (1)

1.6 Watter woord in paragraaf 4 suggereer dat selfone baie vinnig ontwikkel het? (1)

1.7  Vind alle gebruikers van slimfone dit moeilik om irrelevante stimulusse te ignoreer?  
Motiveer jou antwoord deur na paragraaf 5 te verwys. (1)

1.8 Watter vaardigheid van die mens het volgens Microsoft sedert 2000 baie verbeter? (1)

Vir meer inligting, kontak ons kliëntediensafdeling by 021 532 6008 of stuur ’n e-pos aan pearsonza.enquiries@pearson.com
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1.9 Is die volgende stelling waar of onwaar? Motiveer jou antwoord.

  Die afname in die mens se aandagspan is beslis die gevolg van die brein se vermoë om oor  
tyd aan te pas en te verander. (1)

1.10  Verduidelik in jou eie woorde wat jy onder die “ontluikende” internet wat al hoe meer  
“mobiel” is, verstaan. (2)

1.11  Verduidelik kortliks en in jou eie woorde hoe die gebruik van selfone tussen generasies  
volgens paragraaf 9 verskil. (2)

1.12 Hoekom, dink jy, is daar so ’n groot verskil tussen die generasies? (1)

1.13  Is dit ’n feit of ’n mening dat net 10% van mense bo 65 hulle selfone sal gebruik as hulle niks 
anders hoef te doen nie? Motiveer jou antwoord. (1)

1.14  Is dit slegs die selfoon se skuld dat mense al hoe minder kan fokus? Motiveer jou antwoord  
deur een woord uit paragraaf 10 neer te skryf. (1)

1.15  Dink jy slimfone veroorsaak dat mense minder op een taak kan konsentreer? Motiveer jou 
antwoord. (1)

 [20]
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AFDELING B: 
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die onderstaande teks aandagtig deur.

Skryf daarna ’n PARAGRAAF met sewe wenke vir motoriste om te verseker dat hulle nie 
boodskappe op hulle fone tik terwyl hulle bestuur nie.

Jou paragraaf mag nie meer as 80 woorde wees nie.

Onthou:
• Gebruik jou eie sinne.
• Geen telegramstyl word geduld nie, skryf dus sewe volsinne.
• Dui die getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

Ons weet hoe dit die meeste van die tyd gaan – hoe meer dae, hoe meer dinge en hoe minder kry ’n 
mens gedoen. Dis dié dat mense tyd agter die stuur benut om vinnig op hulle selfone ’n boodskap of 
twee te lees of te tik. Maar dis lewensgevaarlik.

Daar is tog maniere hoe jy kan verseker dat jou oë nie na jou selfoon sal dwaal en jy in die versoeking 
sal kom om boodskappe te tik nie.

Sluit jou foon in die kattebak toe om versoeking te voorkom. As jy weet jy kan nie by jou foon uitkom 
terwyl jy bestuur nie, gaan dit jou nie soveel pla nie.

As jy dalk vir veiligheidsredes nie jou foon so ver van jou af wil hê nie, skakel dit af terwyl jy bestuur.

Jy kan ook in ’n koordlose toestel belê sodat jy steeds oproepe kan maak en kan beantwoord. Dit is 
in elk geval baie gouer om iemand te skakel as om ’n boodskap te tik terwyl jou oë tussen die skerm 
en die pad moet wissel.

Soms ry iemand saam met jou. Vra die passassier om namens jou ’n boodskap te tik.

Daar is verskeie toeps wat jy kan aflaai wat sal verhoed dat boodskappe deurkom as jy bestuur en 
wat senders outomaties in kennis sal stel dat jy op die pad is.

Herinner jouself daaraan dat ’n sekonde se gebrek aan konsentrasie op die pad ’n noodlottige 
ongeluk tot gevolg kan hê. Hoe meer jy hierdie waarheid aan jouself gaan herhaal, hoe makliker gaan 
jy besef dat ’n mens se lewe meer werd is as om dadelik ’n boodskap te lees of te stuur.

Kry hulp indien jy afgesny voel of onttrekkingsimptome kry as jy vir ’n paar minute nie na jou selfoon 
kan kyk nie.

[Aangepas en verwerk uit: Huisgenoot, 10 April 2015]

 [10]
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AFDELING C: 
TAAL

VRAAG 3

Veearts verwyder gewas uit goudvis se kop
Maar sal die vissie onthou?
1  ’n Tien jaar oue goudvis van Australië, genaamd George, sterk tuis aan nadat hy ’n operasie 

ondergaan het om ’n (3.3 lewensbedreigend) gewas uit sy kop te verwyder.

2  BBC berig dat George onder verdowing geplaas is vir die prosedure wat sy eienaar, ’n (3.4 saak 
+ man), sowat R2 200 uit die sak gejaag het.

3  Volgens die veearts, dr. Tristan Terblance, sal die 45 minute lange operasie George se lewe met 
nog vele jare verleng. “Die gewas het sy lewenskwaliteit begin beïnvloed.”

4  Die vis is verdoof met water met narkose daarin, die gewas is verwyder en die wond is met 
weefselgom verseël, waarna antibiotika en pynstillers aan George toegedien is. Dit verhoed 
infeksies en pyn.

5  Hierdie operasie is nie iets nuuts nie en sal beslis ook nie die laaste een in sy soort wees nie. In 
1997 het ’n veearts ’n gewas van 13 g van ’n goudvis se ooglid verwyder. Dié troetelvis het net 
43 g geweeg. Die veearts moes die oogballe verwyder omdat die gewas dit uit die oogkasse 
gedruk het.

6  Volgens dr. Smit, die veearts (3.8 wat/wie) die ooglidgewas verwyder het, verdien visse net 
soos katte en honde ’n tweede kans, maar hulle kry weinig die geleentheid. “’n Viseienaar ken 
elke vis in ’n skool visse uit deur na sy/haar persoonlikheid te kyk.”

7  Daar is ook al ’n soortgelyke operasie op ’n skilpad uitgevoer en hy kon oud raak.

 [Aangepas en verwerk uit verskeie koerantberigte.]

1.1  Hierdie berig vertel George, die goudvis wat geopereer is, se storie. Wat word ’n beskrywing van 
iemand se lewe genoem? (1)

1.2  Skryf die ontbrekende woord neer:

 Iemand wat in Australië bly, word ’n _____________________ genoem. (1)

1.3  Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord in hakies:

 George het ’n operasie ondergaan om ’n (lewensbedreigend) gewas uit sy kop te verwyder. (1)

1.4 Vorm ’n samestelling van saak + man. (1)
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1.5 Is die volgende woorde in paragraaf 3 ’n simpleks of ’n kompleks?

 1.5.1 gewas

 1.5.2 lewenskwaliteit (1x2=2)

1.6 Benoem die volgende selfstandige naamwoorde uit paragraaf 4 volledig:

 1.6.1 water 

 1.6.2 George (1x2=2)

1.7  Ontleed die woord “oogballe” morfologies. Skryf die verskillende morfeme van die woord  
onder mekaar neer en dui langs elke morfeem die naam daarvan aan. (1)

1.8 Kies die korrekte betreklike voornaamwoord in paragraaf 6:

  Volgens dr. Terblance, die veearts (wat/wie) die ooglidgewas verwyder het, verdien visse net 
soos katte en honde ’n tweede kans. (1)

1.9 Gee die meervoudsvorm vir “Terblanche”. (1)

1.10 ’n Klomp visse is ’n skool visse. Gee die versamelnaam vir ’n klomp bye. (1)

1.11 Gee die intensiewe vorm vir “weinig” (paragraaf 6). (1)

1.12 Skryf die korrekte vorm van “oud” in die volgende sin neer:

 George kon na die operasie die (oud) goudvis in die geskiedenis raak. (1)

1.13 Gee die verkleinwoord vir “skilpad” (paragraaf 7). (1)

1.14 Sê volledig watter tipe telwoord die volgende onderstreepte woorde is:

 1.14.1 vele (paragraaf 3)

 1.14.2 tweede (paragraaf 6) (1x2=2)

1.15 Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies:

 1.15.1 Die feit dat visse so klein is, het die veearts se taak (moeilik).

 1.15.2 Hy was ’n (ambisie) veearts omdat hy ingestem het om dit te doen.

 1.15.3 Die pynstillers het ook ’n (kalmeer) invloed op die vissie gehad. (1x3=3)

1.16  George het medisyne gekry na die operasie. Wat word die persoon wat medisyne volgens  
’n voorskrif verskaf, genoem? (1)
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Memorandum
AFDELING A:
 BEGRIP

VRAAG 1
1.1 D – slimfoongebruikers baie swak konsentrasievermoë het.P (1)

1.2 Die mens Psal eerste wegkyk. [volsin] (1)

1.3 Om die leser se aandag of belangstelling te prikkel sodat hy verder sal leesP (1)

1.4 

 1.4.1 12 sekondesP (1)

 1.4.2 8 sekondesP (1)

 1.4.3 2000P (1)

 1.4.4 jou foon P [Aanvaar ook: selfoon/slimfoon]. (1)

1.5 berugteP (1)

1.6 slimfoonrevolusie P (1)

1.7 Nee, slegs dié wat slimfone gereeld Pgebruik. [Motivering verdien die punt.; Ja = 0] (1)

1.8 om verskeie take gelyktydig te verrig P (1)

1.9 Onwaar, dit is slegs ’n teorie. (1)

1.10  Die internet is nou orals beskikbaar omdat dit op jou selfoon isP en daarom ontwikkel dit al  
hoe vinnigerP./Die internet kan nou oral met jou saamgeneem wordP en daarom ontwikkel  
dit al hoe meer/vinnigerP. (2)

1.11  Mense tussen 18-24/Jong mense is meer geneig om verslaaf te wees aan hulle fone of om  
gereeld daarop te wees. Ouer mense/Mense ouers as 65 is baie minder op hulle fone/baie  
minder verslaaf daaraan. [Verskil = PP]  (2)

1.12  Oorweeg enige logiese verklaring, bv. Ouer mense het nie met selfone grootgeword nie, so  
hulle het nooit daaraan verslaaf geraak nie./Ouer mense weet nie hoe werk tegnologie of  
selfone nie en daarom is hulle nie so afhanklik daarvan nie. P (1)

1.13  Feit, dit word deur navorsing/statistieke Pgestaaf. (1)

1.14  Nee, “gedeeltelik” P (1)

1.15  Ja/Nee + Enige logiese motivering of goeie voorbeelde of selfone veroorsaak dat mense minder 
op een taak kan konsentreer. P (1)

 [20]

 



13 KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2016

Graad 8 HT

AFDELING B: 
OPSOMMING

VRAAG 2
Enige 7 wenke:

1. Sluit jou foon in die kattebak toe.

2. Skakel jou foon af terwyl jy bestuur.

3. Belê in ’n koordlose toestel waarmee jy oproepe kan maak en beantwoord.

4. Vra die passassier om namens jou ’n boodskap te tik.

5. Laai ’n toep af wat verhoed dat boodskappe deurkom.

6. Laai ’n toep af wat senders outomaties in kennis stel dat jy bestuur.

7.  Herinner jouself dikwels daaraan dat ’n sekonde se konsentrasiegebrek ’n noodlottige ongeluk tot 
gevolg kan hê.

8.  Kry hulp indien jy verslaaf is aan jou selfoon.

 Ken die ander drie punte soos volg vir taal toe:

 6-7 sinne korrek: 3 punte

 4-5 sinne korrek: 2 punte

 1-3 sinne korrek: 1 punt

 [10]

AFDELING C: 
TAAL

VRAAG 3
3.1 biografie/lewensbeskrywingP (1)

3.2 AustraliërP (1)

3.3 lewensbedreigendeP (1)

3.4 sakemanP (1)

3.5 

 3.5.1 simpleksP

 3.5.2 kompleksP (1x2=2)
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3.6

 3.6.1 massanaamP 

 3.6.2 eienaamP (1x2=2)

3.7 oog – stam

 bal – stam

 (l)e – agtervoegsel/postmorfeem/fleksiemorfeemP (1)

3.8 watP (1)

3.9 Terblanche’eP (1)

3.10 swerm (bye)P (1)

3.11 bloedweinigP (1)

3.12 oudsteP (1)

3.13 skilpadjieP (1)

3.14

 3.14.1 onbepaalde hooftelwoordP

 3.14.2 bepaalde rangtelwoordP (1x2=2)

3.15

 3.15.1 bemoeilikP

 3.15.2 ambisieuseP

 3.15.3 kalmerendeP (1x3=3)

3.16 aptekerP (1)

3.17 stetoskoopP (1)

3.18 

 3.18.1 koppelwerkwoordP

 3.18.2 selfstandige werkwoordP

 3.18.3 hulpwerkwoord (van tyd) P (1x3=3)

3.19 OnsP (1)

3.20  Ons akwarium by die huis is vol probleme aangesien my wiskunde-handboek per ongeluk daarin 
geval het.P [Aanvaar ook: Aangesien my wiskunde-handboek per ongeluk daarin geval het, is ons 
akwarium by die huis vol probleme.] (1)

3.21 Ons akwarium by die huis sal vol probleme wees. P (1)

3.22 per P (1)

3.23 sistematiesP (1)
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