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GRAAD 12 EAT
IEB VRAESTEL 1

Deur: Helena Greyling, Curro Bankenveld

Tyd: 2 ½uur Punte: 100

INSTRUKSIES
1. Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
2. Onthou om jou naam en van op jou antwoordblad te skryf.
3. Hierdie vraestel bestaan uit VIER AFDELINGS:
 Afdeling A: Leesbegrip (30 punte)
 Afdeling B: Opsomming (10 punte)
 Afdeling C: Poësie (30 punte)
 Afdeling D: Taalvaardigheid (30 punte)
4. Alle afdelings moet beantwoord word.
5. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf.
6. Begin elke vraag op ’n nuwe bladsy.
7. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel.
8. Alle vrae moet in Afrikaans beantwoord word.
9. Laat ’n reël tussen antwoorde oop.

AFDELING A
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae wat daarop volg.

STYLVOL EN MODERN VIR SY GROOT AFSKEID:  
SÓ KAN JOU SEUN DIT DOEN!
   

1.  Dis al klaar weer tyd vir die groot afskeid! Maande lank word daar aan 
rokke en bypassende skoene beplan, maar wat van die jong manne? 
Wat gaan jóú seun na sy matriekafskeid toe dra?

2.  Is hy altyd veronderstel om perfek by sy metgesel te pas en in 
’n soort gelyke kleur sy verskyning te maak? Of moet hy nog ’n lyfband 
om die heupe dra soos dié een waarmee Kevin Bacon ons met sy 
danspassies in Footloose betower het? Nee, dit is tyd om weg te 
breek van die gewone en tradisie. Doen dit hierdie jaar eerder in styl!
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3.  Modes vir mans is deesdae al meer waaghalsig, kleurvol en veelsydig. Die belangrikste is om die 
beste styl te vind wat sy persoonlikheid na vore bring én by sy liggaamsbou pas. Hou dit stylvol 
en sjiek, en moet dit nie oordoen nie.

4.  Swart bly maar altyd ’n staatmaker en kom treffend voor. Dit gee ’n sterk, manlike voorkoms en 
met ’n volle swart uitrusting kan hy nie verkeerd gaan nie. ’n Donker grys das kan ook gedra 
word om die swart net ’n bietjie te breek.

5.  Daar is altyd die kwessie van ’n strikdas of ’n gewone das. Dit hang alles van jou seun af. ’n 
Strikdas is ’n prettige manier om ’n snyerspak op te kikker, veral as dit ’n kleurvolle een is. Dink 
aan Robert Redford in “The Great Gatsby”. Speel ’n bietjie rond met kleur. As hy nie een is vir ’n 
helderkleurige pak nie, dra eerder ’n das of hemp wat kleur op ’n meer subtiele manier inbring 
en ook kan pas by jou metgesel.  

6.  ’n Snyersbaadjie met ’n interessante motief is meer waaghalsig 
en glad nie gewoon nie. Dit rond jou snyersbroek met ’n moderne, 
elegante voorkoms af. Dra dit saam met ’n eenkleurige hemp en 
strikdas en hy is reg vir die groot aand.

7.  Die belangrikste is dat die pak goed pas en die moue en pype nie 
te kort of te lank is nie. Vryf daardie skoene blink, want hiérdie is ’n 
aand om te onthou!

[Bron: Verwerk Stylvol en modern vir sy matriekafskeid, www.sarie.co.za, 13 September 2013]

1.1 Na watter groot afskeid word daar in hierdie artikel verwys? (1)
1.2  Haal een woord uit paragraaf 2 aan om aan te dui aan watter deel van die liggaam ’n lyfband  

gedra word. (1)
1.3 Waarvoor is Kevin Bacon in die film, Footloose, bekend? Haal een woord aan. (1)
1.4 Noem twee dinge waarvan matriekseuns hierdie jaar moet wegbreek. (2)
1.5 Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? 
 1.5.1 ’n Mens kan altyd op ’n swart uitrusting vir mans staatmaak. (1)
 1.5.2 Haal drie opeenvolgende woorde aan om jou antwoord in 1.5.1 te bewys. (1)
1.6 Wat moet ’n seun dra as hy nie van ’n helderkleurige pak hou nie? Bespreek twee opsies. (2)
1.7 Kies die korrekte betekenis.
 As kleur op ’n subtiele manier ingebring word, word dit:
 A. onopsigtelik gebruik.
 B. versigtig gebruik.
 C. in die openbaar gebruik.
 D. met verskillende kleure gebruik. (1)
1.8 Kies die korrekte betekenis.
 Waaghalsig (paragraaf 6) beteken:
 A. avontuurlustig
 B. versigtig
 C. walglik
 D. beeldskoon (1)
1.9 Gee ’n antoniem vir OUDMODIES uit paragraaf 6. (1)
1.10  Die belangrikste is dat die seun se pak goed moet pas en die moue en pype nie te kort of te lank is 

nie. Wat, volgens jou, is die belangrikste wanneer dit by ’n seun se matriekafskeid klere kom? (1)
 [13]
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VRAAG 2
ADVERTENSIE
Bestudeer die inligtingsdiagram op die volgende bladsy en beantwoord die vrae wat daarop volg.

2.1 Gee twee redes, volgens die diagram, waarom ons nie met vakansie gaan nie. (2)
2.2 Wanneer mense reis, waarheen gaan hulle meestal?  (2)
2.3 Na watter provinsie het Suid-Afrikaners die meeste in 2014 gereis? (1)
2.4 Watter jaartal het die meeste uitgawes per reis gehad? (1) 
2.5 2.5.1 Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is.
  Die Kaap is die gewildste bestemming wanneer ons die pad vat. (1)
 2.5.2 Motiveer jou antwoord van 2.5.1 deur ’n frase aan te haal. (1)

[Bron: SA Tourism se jaarverslag vir 2015-’16; Morné Schaap, www.netwerk24.co.za]

2.6 Watter provinsie het in 2015 die derde meeste besoeke aan familie en vriende gehad? (1)
2.7 In watter jaarverslag kom die bogenoemde diagram voor? (1)
2.8 Wie het die statistieke vir die diagram saamgestel? (1)
 [11]
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VRAAG 3
SPOTPRENT
Bestudeer die spotprent (Rapport 2013) en 
beantwoord die daaropvolgende vrae.

3.1.1 WAAR of ONWAAR?
 Die vakansiegangers is op pad huis toe. (1)
3.1.2  Motiveer jou antwoord van 3.1.1 in jou eie 

woorde. (1)
3.2  Kies die korrekte antwoord om die 

vakansiegangers se gemoed na hul vakansie te 
beskryf:

 A. tevrede
 B. kwaad
 C. ongelukkig
 D. opgewonde (1)
3.3  Waar het die vakansiegangers vakansie gehou? 

Motiveer jou antwoord. (2)
3.4  Waarom, dink jy, glimlag die berg in die 

agtergrond? (1)
 [6]
 Totaal Afdeling A: 30

AFDELING B
OPSOMMING

VRAAG 4
Lees die volgende leesstuk deur en som dit met vyf wenke vir ’n omgewingsvriendelike vakansie op.
   
INSTRUKSIES:
• Nommer die sinne van 1 – 5.
• Laat ’n reël oop na elke sin.
•  Skryf die woordtelling aan die einde van jou 

opsomming neer.
•  Moenie volsinne direk uit die leesstuk aanhaal nie.
•  Skryf die opsomming in 5 volsinne van 70 woorde. 

Jy sal gepenaliseer word as jou opsomming te kort 
(minder as 60 woorde) of te lank (langer as 70 
woorde) is.

• Trek ’n streep deur jou beplanning.
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WENKE VIR ’N OMGEWINGSVRIENDELIKE 
VAKANSIE

Wees kieskeurig met jou klere
Hoe ligter jou bagasie, hoe ligter die vrag van jou voertuig, hoe kleiner jou koolstofvoetspoor. ’n Mens 
moet jou tyd neem as jy jou tasse pak vir die vakansie sodat jy alle onnodige items by die huis kan los. 
As jou tasse swaar is, is dit nie net jy wat gaan swaarkry nie.

Spaar op die tuisveld ook
Onthou om alle kragproppe na te gaan en alle onnodige toestelle te ontkoppel (meeste toestelle 
trek steeds krag, al word hulle nie gebruik nie). Verder kan jy jou geiser afskakel sodat jou 
elektrisiteitsrekening (en die omgewing!) ook ’n blaaskans kan vat.

Stadig oor die klippe!
Die nuwe neiging onder reisigers is om minder plekke te besoek, maar om meer tyd by elke 
bestemming deur te bring. Dit staan in Engels as slow travel bekend, maar ons het besluit om daarna 
te verwys as “vertoefsreis”. Hierdie manier van reis se koolstofvoetspoor is baie kleiner. As jy ’n 
vertoefsreisiger is, het jy baie meer tyd om ’n gevoel te kry vir ’n plek en die plaaslike gemeenskap 
te ondersteun. Ons vlieg daagliks verby soveel interessante besienswaardighede – kyk net ’n bietjie 
verder, bly net ’n bietjie langer.

Ry met die kar (net nie Jan Tuisbly s’n nie)
Voertuie genereer normaalweg baie minder kweekhuisgasse per persoon as vliegtuie. So, volgende 
keer as jy in Suid-Afrika reis, gryp jou gunsteling roadtrip-CD en val in die pad! Dis natuurlik ook baie 
makliker om ’n vertoefsreisiger te wees as jy jou eie wiele by jou het.

Local is lekke!
Probeer om kettingwinkels te vermy en eerder plaaslike besighede te ondersteun. Die produkte 
wat jy in kettingwinkels aantref, kom dikwels van ver af, en gevolglik is die koolstofvoetspoor altyd 
baie groter as dié van plaaslike produkte. As jy elke dorp se unieke winkeltjies ondersteun, trek 
die locals ook voordeel uit die toerismebedryf. 

[Bron: www.lekkeslaap.co.za, 10 Wenke vir ’n omgewingsvriendelike vakansie, 24 November 2014]

 Totaal Afdeling B: 10

AFDELING C
POËSIE

VRAAG 5
VOORBEREIDE GEDIG
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
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 STERREKYKER 
Franci Greyling

1 Ek skryf ’n brief aan die man op die maan –
2 bladsye en bladsye vol.
3 Ek rol dit in ’n koker op,
4 bind dit aan ’n pyl
5 en skiet dit met ’n wilgerboog
6 dat dit hoog die lug inseil. 
7 Ek sien hoe dit deur die sterre trek
8 en om die maan gaan draai
9 en al verder deur die donker lug
10 ’n duisend briewe saai.
11 Nou wonder ek
12 – en wonder jy? –
13 het hy ooit sy pos gekry,
14 of sou daar iemand anders wees
15 wat al dié briewe dalk nou lees?

5.1 Watter tipe verteller is in hierdie gedig aan die woord? (1)
5.2 Hoe weet ons dat die spreker baie het om te sê? Haal aan. (1)
5.3 Verduidelik in jou eie woorde wat met die brief in die lug gebeur het. (2)
5.4 Wat word dit genoem wanneer ’n frase tussen aandagstrepe staan, soos reël 12? (1)
5.5 Wat is die funksie van jou antwoord van 5.4? (1)
5.6 Waarom is daar ’n aksentteken op die woord dié in reël 15? (1)
5.7 Hoe het die spreker die brief vir die man op die maan probeer stuur? (1)
5.8 Gee twee moontlike betekenisse van die titel “Sterrekyker”. (2)
 [10]

VRAAG 6
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

 (?)
Tanya Joubert

1 Jou naam draai ek uit elke appelstingel,
2 pak dit in spoelklippies op die strand.
3 Ek vinger jou naam op vuil motorvensters,
4 toegewasemde spieëls en oor die palm van my hand.

5 Ek braille dit in my passerblik,
6 doodle dit in my tuiswerkboek, op my tas.
7 Jou naam pen ek oor ’n swartbord
8 sodat niemand dit ooit weer af kan was.
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VRAAG 7
ONVOORBEREIDE GEDIG
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

 DOOD VAN ’N AKTEUR 
Charles Fryer

1 As Caesar, weerloos en bebloed,
2 en Macbeth, verlei deur heksegroet,
3 het hy met skitterende nasleep van eer
4 die uiteindelik-stil-word gerepeteer.
5 Dis maklik om die angs te flous
6 met ’n glasie sjerrie – op die applous !

7 Maar toe hy niksvermoedend, soos bepaal,
8 vertolking as vertoning moes herhaal,
9 vind hy, gestroop van kleed en kleur,
10 die mens moet sterf as amateur.

7.1 Watter twee tipe strofes gebruik die digter in hierdie gedig? (2)
7.2  Haal twee aparte woorde uit strofe 1 aan wat aandui dat die akteur baie erkenning vir sy werk  

gekry het. (1)
7.3 Kies die korrekte woord om die sin te voltooi.
 “die uiteindelik-stil-word” (reël 4) is ’n voorbeeld van __________.
 A. personifikasie. B. eufemisme.
 C. metafoor. D. ironie. (1)
7.4 Die akteur probeer sy gevoelens oor die dood wegsteek.
 7.4.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1)
 7.4.2 Haal ’n reël uit die gedig aan om jou antwoord te bewys. (1)
7.5 Benoem die rymskema van die gedig. (1)
7.6 Haal ’n voorbeeld van alliterasie aan. (1)
7.7 Stem jy saam met die slotreël? Gee ’n rede vir jou antwoord. (2)
 [10]
 Totaal Afdeling C: 30

AFDELING D
TAALKUNDE

VRAAG 8
SINSTRUKTURE
Herskryf die volgende sinne soos aangedui.

8.1 Die graad 12’s is baie opgewonde. Die matriekvakansie begin vandag oor twee maande.
 Aangesien ... (1)
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dit wel reggekry om ’n lekker lysie van ’n paar prentjiemooi plekke regoor 9.5 (South Africa – gee die 
korrekte Afrikaans) te maak.

Die Blyderivierpoort is een van die grootste canyons in die 9.6 (world – gee die korrekte Afrikaans) 
en mag dalk die grootste “groen” een wees 9.7 (as gevolg van – gee die afkorting) die welige 
subtropiese flora wat die landskap in 9.8 (skakerings – gee die verkleining) van groen versier.

Die 9.9 (hoog – gee die korrekte vorm van die woord) reënvalsyfer maak dat ’n groot deel van 
die Tuinroete 9.10 (stroom – gee die meervoud) en riviere het nét waar jy kyk. Welige woude, die 
rotsagtige kuslyn en die asemrowende uitsig om elke hoek en draai verseker dat ’n besoek aan dié plek 
hoog boaan talle toeriste se emmerskoplysies is.

Die magiese 9.11 (berg reeks/bergreeks – kies die korrekte spelling) vorm die grens tussen  
9.12 (KwaZulu-Natal/KwaZoeloe-Natal – kies die korrekte spelling), die Vrystaat en 
Mpumalanga en dit strek tot in Limpopo. Dit spog met die mooiste uitkykpunte, 9.13 (natuurtoneel – 
gee die meervoud) wat dit ’n 9.14 (baie bekend – gee die intensiewe vorm) bestemming maak.

Die Sederberge se dramatiese rotsformasies en San-rotskus is ’n groot trekpleister vir voetslaners en 
avonturiers. In die somer is dit warm toestande, maar in die winter val daar ’n ligte sneeukombersie wat 
ook heelwat toeriste lok. Gaan verken die natuurskoon 9.15 (_____ – vul die ontbrekende voorsetsel 
in) voet op een van die baie staproetes hier rond.

Die Kalahari Gemsbok Nasionale Park, wat ook deel van die Oorgrenspark vorm, is in 1931 gestig om hoof-
saaklik die wild wat 9.16 (elke jaar – gee een woord) migreer, teen stropers te beskerm. [16 x ½ = 8]

VRAAG 10
KOMMUNIKASIE
Lees die inligting hieronder wat op die spotprent gebaseer is, deeglik deur. Voer die instruksies, wat by 
elke situasie gevra word, uit. Skryf elke keer die woorde neer van die persoon wat praat. Elke respons 
moet tussen 15–20 woorde lank wees. Die respons kan uit een of twee sinne bestaan. Skryf die 
woordtelling na elke respons neer.

10.2

10.5

10.1 

10.3
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VRAAG 4
1.  Hoe ligter die vrag van jou voertuig is, hoe kleiner is jou koolstofvoetspoor. (13)
2.  Onthou om alle kragproppe na te gaan en alle onnodige toestelle te ontkoppel om sodoende  

krag te spaar. (18)
3.  ’n Vertoefsreisiger se koolstofvoetspoor is kleiner en het meer tyd om die gevoel van ’n plek  

en gemeenskap te kry. (20)
4.  Voertuie genereer minder kweekhuisgasse per persoon as vliegtuie. (8)
5.  Vermy kettingwinkels en ondersteun die locals met hul plaaslike produkte sodat die 

toerismebedryf voordeel uit dit kan kry. (18)
 TOTAAL Afdeling C: 10

VRAAG 5
5.1 Ek-verteller/Eerstepersoonsverteller. (1)
5.2 “bladsye en bladsye vol” (1)
5.3  Dit het om die maan gedraai en in duisend briewe gespat. (2)
5.4 Parentese/Inlassin. (1)
5.5 Die spreker praat direk met die leser. (1)
5.6  Dit verwys na ’n spesifieke brief./Die belangrikheid van die brief. (1)
5.7 Deur ’n wilgeboomboog en pyl./praat direk met die leser. (1)
5.8 Iemand wat na die sterre kyk./Iemand wat verlief is./Iemand wat die sterre voorspel. (2)
 [10]

VRAAG 6
6.1 Ek-verteller / Eerstepersoonsverteller. (1)
6.2 Die leser ervaar alles op persoonlike vlak./Dit is asof die leser die spreker is.
 Die leser het ’n eerstehandse ervaring van gebeure. (1)
6.3   Aangesprokene is onbekend /die spreker weet nie wat sy naam is nie / die spreker
 weet nog nie aan wie die gedig geskryf word nie. (1)
6.4    Die spreker hou die naam geheim / wil nie hê dat iemand anders die naam moet sien nie.
 Die vuil op die vensters kan skoongewas word en die wasem op spieëls verdamp.
 Die naam is nog net ’n gedagte / idee en daarom nog nie permanent nie. (1)
6.5     Kraletjies word naby aan die hart gedra – asof die aangesprokene reeds naby die spreker se hart 

is/‘n Hond wat sy plek merk dui besitlikheid aan/afmerk van eiendom. Net soos wat die spreker 
met die aangesprokene wil doen.  (2)

6.6  Die aangesprokene beteken alles vir die spreker/haar hele wêreld bestaan uit die idee van hom. 
Daar is net aan die aangesprokene gedink. (1)

6.7 Die T-hemp is ’n simbool van die spreker se pyn wat altyd gedra word / teenwoordig is.
  Die pyn / hartseer wat die aangesprokene veroorsaak is die etiket / logo / slagspreuk wat die 

spreker gaan dra. (1)
6.8  Die kontras is dat die aangesprokene dalk die spreker se naam gewis het/vergeet het, maar dalk 

ook reeds versier en dus onthou. (Die kontras beklemtoon die spreker se onsekerheid oor die 
aangesprokene se gedrag / gevoelens.) (1)
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9.9 hoë  9.10 strome
9.10 bergreeks 9.12 KwaZulu-Natal
9.13 natuurtonele 9.14 wêreldbekende
9.15 te  9.16 jaarliks
 [16 x ½ = 8]

VRAAG 10
Die sinne moenie in aanhalingstekens wees nie. Per sin: een punt vir inhoud; een vir taal.

10.1 Sjoe, Liefie, wat ’n wonderlike dag met wonderlike uitslae! Ek is so trots op hom! (15) (2)
10.2 Ag tog ... hoekom gaan my ouers so aan? Dis so kinderagtig … dis net ’n sertifikaat! (13) (2)
10.3 Nou gaan boetie elke dag saam met my kan speel en parkie toe gaan! (14) (2)
10.4 Ek het nog net ’n paar weke oor en weet nie wat om te gaan studeer nie! (17) (2)
10.5 Kollegas, ’n trotser hoof kan ek vandag nie wees nie! Julle het fantasiese werk gedoen! (15) (2)
 [6]
 Totaal Afdeling D: 30
 GROOTTOTAAL: 100
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