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AFRIKAANS
HUISTAAL
TAAK 9: TOETS
GRAAD 8

Deur: Eksaminator: E. la Grange, Hoërskool The Settlers

Tyd: 1uur 15 min.

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.
2.

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
Die vraestel beataan uit TWEE afdelings:
AFDELING A:
Leesbegrip
(Vraag 1)
(30)
AFDELING B:
Taal
(Vraag 2)
(40)
Lees al die instruksies en vrae aandagtig deur.
Beantwoord AL die vrae.
Trek ’n kantlyn aan die regterkant van jou antwoordblaaie.
Begin ELKE afdeling BOAAN ’n bladsy.
Trek ’n streep na elke afdeling.
Laat ’n reël oop na ELKE antwoord.
Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
Skryf netjies en leesbaar met ’n blou of swart pen. Jy mag nie korrigeerink gebruik nie.

AFDELING A
LEESBEGRIP

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

TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL
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Hierdie omgewingsaktivis het 30 dae
met ’n maand se rommel aan sy lyf geloop.

1	Ons weet dit almal: Te veel soetgoed en kitskos maak ’n mens vet en dis ongesond. Maar die
30-jarige Amerikaner Rob Greenfield se grootste probleem met slegte eetgewoontes is die
rommel wat dit oplewer.
2	“Ons gewoontes beïnvloed die aarde,” verduidelik hy . “Om mense bewus te maak van presies
hoeveel afval ons skep, het ek besluit om dit aan my lyf te dra.”
3	Verlede September het hy die hele maand elke krieseltjie afval waarvoor hy verantwoordelik
was aan sy lyf gedra: bokse en plastiese winkelsakke, koeldrankblikkies, plastiekbottels en ou
tydskrifte – alles in ’n spesiale “rommelpak”.
4	Rob het sy leefstyl verander: Nes die “deursnee-Amerikaner” het hy hope wegneemkos
verorber, kruideniersware in plastieksakke laat verpak en amper niks herwin nie. Soos die
meeste van sy landgenote het hy ’n vyfde van sy kos vermors.
5	Omdat weggooikos sou stink, het hy dit geweeg en in sy lyfpak vervang deur ryskorrels.
6	Op straat is hy aangestaar. “Baie mense het gesê hulle het nie besef hoeveel rommel hulle
skep nie, maar heelparty het gemeen die projek is dwaas.”
7	Rob het ná die maand 2kg swaarder geweeg weens sy slegter eetgewoontes. Sy lyf het seer
geword weens die rommelpak en sy projek het ’n geestelike tol geëis. Sommige dae wou hy nie
die huis verlaat nie omdat hy nie kans gesien het om weer die rommelpak te dra nie.
8	Sy boodskap aan ons: “Neem jou eie sakke winkel toe en moenie kos vermors nie.”
[Aangepas uit Huisgenoot, 30 Maart 2017]
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1.1
Wat dink jy is ’n “omgewingsaktivis”?
1.2 Noem twee probleme wat deur soetgoed en kitskos veroorsaak word.
1.3 Gee een voorbeeld van “kitskos”.
1.4 Van watter land kom Rob?
1.5 Hoekom het Rob met die rommel rondgeloop?
1.6 Waar het Rob die rommel gekry wat hy in sy rommelpak gedra het?
1.7 Noem twee soorte rommel wat deur slegte eetgewoontes opgelewer word.
1.8 Hoe vermors mens ’n vyfde van jou kos?
1.9 Hoekom dink jy eet die deursnee-Amerikaner baie wegneemkos? Gee enige twee redes.
1.10 Hoekom dink jy is dit verkeerd om kruideniersware in plastieksakke te laat verpak?
1.11 Hoekom het Rob ryskorrels gedra? 
1.12 Hoekom is Rob op straat “aangestaar”?
1.13 Dink jy Rob Greenfield se projek was dwaas? Gee ’n rede vir jou antwoord.
1.14	Dink aan jou en jou gesin se eetgewoontes en leefstyl. Sou jy sê julle leefstyl maak van die
aarde ’n beter plek? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

EN

TEKS B: ADVERTENSIE
			

1.15	Wie is die teikengroep van hierdie
advertensie? 
(1)
1.16
Wat word hier geadverteer?
(1)
1.17
Wie is die adverteerder?
(1)
1.18	Wat word bedoel met die opskrif,
“Die onwettige storting van afval kos
jou ’n biblioteek/’n park/’n kliniek” ?
(2)
1.19
Wat is die Stad Kaapstad se leuse?
(1)
1.20
Waar mag mense hul afval stort?
(1)
1.21	Waarom, dink jy, stort mense onwettig
hul vullis?
(1)
1.22	Sal hierdie advertensie jou oortuig om nie
onwettig rommel te stort nie? Motiveer
jou antwoord.
(2)
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AFDELING B
TAAL

VRAAG 2
TEKS C: Koerantberig
•

Opsetlike foute kom in die berig voor.

Besmette rivier in Mumbai
kleur rondloperhonde blou
1	Inwoners wat naby Indië se finansiële hoofstad, Mumbai, woon,
was geskok om ’n aantal rondloperhonde te sien wat blou verkleur het, berig SkyNews.
2	Dit wil voorkom asof die honde verkleur het nadat hulle deur die water van die Kasadirivier
geloop het (2.7 __) soek na kos. Onbehandelde nywerheidsafval van nabygeleë fabrieke word
in dié rivier gestort.
3	Volgens SkyNews word beweer dat minstens een van die honde blind geword het en ander
diere, soos voëls, ook as gevolg van die besoedeling aangetas is.
4	Arati Chauhan, wat in beheer is van die Navi Mumbai-skuiling vir diere, het die aandag op dié
verskynsel gevestig. Sy het aan SkyNews gesê: “Ek het verlede week die omgewing ondersoek.
Benewens die honde word alle ander diere ook deur die omgewingsbesoedeling geraak.”
5	Fabriekswerkers en veiligheidsmense het haar verwittig dat hulle gesondheidsprobleme
ervaar, veral met asemhaling. Hulle voel hulpeloos. Klagtes oor die storting van onbehandelde
afvloeiwater val op dowe ore.
6	Sy sê daar is sowat 1000 fabrieke in die distrik. Die owerhede het een van die fabrieke wat
chemiese kleursel vervaardig, gesluit en verseël. Chauhan meen dis oëverblindery. “Hoe kan
een fabriek die hele gebied besoedel?”
7	Die besoedeling is vir haar ’n doring in die vlees. Sy glo dat (2.27 tegnologie) ontwikkeling nie
noodwendig goed is vir die omgewing nie.


[Verwerk en aangepas uit Die Burger, 24 Aug. 2017]

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Skryf die opskrif van die berig oor as ’n vraagsin.
(1)
Skryf die woord “rondloperhonde” neer en onderstreep die bepaler.
(1)
Gee een woord vir: die inwoners van Indië.
(1)
Gee die meervoud van “hoofstad” (paragraaf 1).
(1)
Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies.
Mumbai is ’n (Indië) stad. 
(1)
2.6 Verklaar die gebruik van die komma na “woon” (paragraaf 1).
(1)
2.7 Gee die intensiewe vorm van “blou” (paragraaf 1).
(1)
2.8 Waarom word die woord “Indië” met ’n hoofletter geskryf?
(1)
2.9	Wat is die funksie van die onderstreepte voor- en agtervoegsels in die volgende woorde uit
paragraaf 2?
2.9.1 honde
2.9.2 geloop(2)
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2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Gee die ontbrekende voorsetsel in paragraaf 2.
(1)
Maak ’n verklarende sin met die homoniem van “kos” (paragraaf 2).
(1)
Skryf die basisvorm/stam van “onbehandelde” (paragraaf 2) neer.
(1)
Wat is die funksie van die klemteken op “dié” (paragraaf 2)?
(1)
Skryf die volgende sin oor. Begin met: “Nabygeleë fabrieke …”
Onbehandelde nywerheidsafval van nabygeleë fabrieke word in dié rivier gestort. 
(1)
2.15 Gee die afkorting vir “as gevolg van” (paragraaf 3).
(1)
2.16 Wat is die funksie van die dubbelpunt in paragraaf 4?
(1)
2.17 Gee ’n sinoniem vir “benewens” (paragraaf 4).
(1)
2.18 Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.
Chauhan het aan SkyNews gesê: “ Ek het verlede week die omgewing besoek.” 
(2)
2.19 Gee ’n sinoniem vir “verwittig” (paragraaf 5).
(1)
2.20 Wat beteken die onderstreepte agtervoegsel in die woord hulpeloos (paragraaf 5)?
(1)
2.21 Wat beteken die onderstreepte voorvoegsel in die woord onbehandelde (paragraaf 5)?
(1)
2.22 Wat beteken die idioom “val op dowe ore” (paragraaf 5)?
(1)
2.23 Gee die verkleiningsvorm van “ore” (paragraaf 5).
(1)
2.24 Skryf die getal 1000 uit in woorde (paragraaf 6).
(1)
2.25 Word “oëverblindery” konnotatief of denotatief in paragraaf 6 gebruik?
(1)
2.26 Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM:
Die owerhede het een van die fabrieke wat chemiese kleursel vervaardig, gesluit en verseël.
(1)
2.27 Wat beteken die idioom “’n doring in die vlees” (paragraaf 7)?
(1)
2.28 Gee die korrekte vorm van die byvoelike naamwoord tussen hakies:
(tegnologie) ontwikkeling (paragraaf 7).
(1)
[30]

TEKS D: ADVERTENSIE

Klein begin, aanhou win

Begin vandag glasherwinning aan jou kinders te leer en dit sal tot
voordeel strek van almal in die toekoms. Want vandag se kinders
is more se leiers. Besoek gerus ons webtuiste vir meer inligting.
’n Wysgeer het eertyds gesê: “As jy vir ’n jaar beplan, plant rys.
As jy vir tien jaar beplan, plant bome. As jy vir ’n honderd jaar
beplan, gee aan jou kinders ’n goeie opvoeding.

Neem al jou gebuikte glasbottels na ’n glasbank vir herwinning.
Vir jou naaste glasbank, SMS ‘glass’ en die naam van jou
woonbuurt na 32310 (SMS kos R1).

THE GLASS RECYCLING COMPANY
[Bron: Huisgenoot, April 2012]
2.29 Waarna verwys “Klein begin” in die opskrif?
2.30 Skryf die volgende sin oor. Begin soos volg: Jy behoort …
Besoek ons webtuiste vir meer inligting.
2.31 Skryf die volgende sin oor in die toekomende tyd.
Vandag se kinders is môre se leiers.
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(2)
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2.32 Skryf die volgende sin oor in die ontkennende vorm.
Die meeste mense herwin altyd glas.
(1)
2.33 Beantwoord die volgende vraag ontkennend. Begin só: Nee, …
Het jy al ooit jou maats bewusgemaak van herwinning?
(2)
2.34 Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd.
Ek herwin al my gebruikte glasbottels.
(1)
2.35 Gee die meervoud van “woonbuurt”.
(1)
2.36 Vertaal die woord “company” in Afrikaans.
(1)
[10]

TOTAAL AFDELING B: [40]

MEMORANDUM
VRAAG 1
1.1	Omgewingsaktivis = iemand wat mense bewus maak van die omgewing/projekte beplan/inisieer;
mense aanwakker om iets te doen m.b.t. die omgewing. (Nie net “omgee vir die omgewing” nie) (1)
1.2	Dit maak ’n mens vet. Dis ongesond.
(2)
1.3 Enige EEN, bv. KFC/MacDonalds/pizzas/burgers, ens.
(1)
1.4 Amerika
(1)
1.5 Hy wou mense bewusmaak van hoeveel rommel/afval hulle skep.
(1)
1.6	Hy het dit gekry van die afval wat hy gegenereer het/die afval waarvoor hy verantwoordelik was. (1)
1.7 Enige TWEE: Koeldrankblikkies/plastiekbottels/bokse/plastiekverpakking
(2)
1.8 Jy eet nie jou kos op nie/gooi dit weg.
(1)
1.9	Enige TWEE redes, bv. Dis gemakliker/vinniger/wil nie tyd spandeer om te kook nie/het nie tyd
om te kook nie/hou meer daarvan as ander kos.
(2)
1.10 Dra by tot omgewingsbesoedeling as dit nie herwin word nie/onnodige uitgawe. 
(1)
1.11 Om die gewig van die weggooikos te vervang, omdat die weggooikos sou stink
(1)
1.12 Hy het vreemd/ongewoon gelyk met sy “rommelpak”/buitengewoon/abnormaal/baie snaaks. (1)
1.13 Eie opinie. (Was Rob Greenfield se projek dwaas?) JA/NEE + rede.
(2)
1.14 Eie opinie of leerder en gesin se leefstyl van die aarde ’n beter plek maak. 
(2)
TEKS B: ADVERTENSIE
1.15 Kapenaars/Almal wat omgee vir hul stad/omgewing
Almal wat hou van ’n skoon omgewing (of soortgelyk)
(1)
1.16 Dat onwettige afvalstorting die stad onnodig geld kos.
(1)
1.17 Stad Kaapstad
(1)
1.18	Die geld wat gebruik moet word om die rommel te verwyder, kon eerder gebruik word vir
biblioteke, parke of klinieke – m.a.w. ons geld word onnodig gemors.
(2)
1.19 “Maak vooruitgang moontlik. Tesame.”
(1)
1.20 By enige van die 25 afvalaflaaiterreine.
(1)
1.21 Eie opinie oor waarom leerder dink mense onwettig hul vullis stort, bv.
	Mense is te lui om na die afvalstortingsterreine te ry/Die terreine is te ver van hulle af/Gee nie om
oor die omgewing nie/kos vir hulle te veel om daarheen te ry (of soortgelyk)
(1)
1.22 Eie opinie. JA/NEE + motivering.
(2)

TOTAAL AFDELING A: [30]
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VRAAG 2
2.1 Kleur besmette rivier in Mumbai rondloperhonde blou?
(1)
2.2 rondloperhonde	
(1)
2.3 Indiërs	
(1)
2.4 hoofstede
(1)
2.5 Indiese
(1)
2.6 Komma word tussen 2 gesegdes gebruik.
(1)
2.7 potblou
(1)
2.8 Eienaam/Naam van ’n land.
(1)
2.9 2.9.1 honde = dui meervoud aan
2.9.2 geloop = dui verlede tyd aan
(2)
2.10 op
(1)
2.11 Homoniem van “kos” : Dit is duur – dit kos baie geld.
(1)
2.12 handel
(1)
2.13 Verwys na spesifieke rivier wat vroeër in sin genoem is.	
(1)
2.14 Nabygeleë fabrieke stort onbehandelde nywerheidsafval in die rivier. 
(1)
2.15 a.g.v.
(1)
2.16 Dubbelpunt word gebruik voor direkte rede/direkte woorde van ’n persoon.
(1)
2.17 behalwe
(1)
2.18 Chauhan het aan SkyNews gesê dat sy die vorige week die omgewing besoek het.
(2)
2.19 ingelig/gesê
(1)
2.20 sonder
(1)
2.21 nie
(1)
2.22 Mense luister nie daarna nie.
(1)
2.23 oortjies
(1)
2.24 eenduisend/een duisend
(1)
2.25 konnotatief
(1)
2.26 Een van die fabrieke wat chemiese kleursel vervaardig, is deur die owerhede gesluit en verseël. (1)
2.27 Dis iets wat jou pla/irriteer.
(1)
2.28 Tegnologiese
(1)
[30]

TEKS D: ADVERTENSIE
2.29 Kinders wat van kleins af moet begin herwin. (of soortgelyk)
(1)
2.30 Jy behoort ons webtuiste vir meer inligting te besoek. 
(1)
(2)
2.31 Vandag se kinders sal  more se leiers wees.
2.32 Die meeste mense herwin nooit glas nie.(1)
2.33 Nee, ek het nog nooit my maats bewusgemaak van herwinning nie.(2)
2.34 Ek het al my gebruikte glasbottels herwin.(1)
2.35 woonbuurte
(1)
2.36 firma/maatskappy/sakeonderneming/besigheid
(1)
[10]

TOTAAL AFDELING B: 40
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Eerste Addisionele Taal

Graad 9
Eerste Addisionele Taal
Vraestel 1
Tyd: 1½ uur Totaal: 70 punte

Deur: Kathie Viljoen

INSTRUKSIES
1.
2.
3.
4.
5.

Beantwoord al die vrae in beide afdelings.
Begin alle vrae op die skoon kant van ’n bladsy.
Nommer soos op die vraestel aangedui.
Trek ’n regterkantlyn op elke bladsy.
Laat ’n reël oop na elke antwoord.

AFDELING A

BEGRIPSTOETS EN VISUELE GELETTERDHEID

VRAAG 1
Lees die artikel 60 vir Moeder Aarde goed deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

60 vir Moeder Aarde

1.	Miljoene mense, regoor die wêreld, het Saterdagaand, 28 Maart, ’n uur
lank hulle ligte afgeskakel as ’n simboliese gebaar van hul onder
steuning aan die Wêreldnatuurfonds (WWF) se projek teen
klimaatsverandering en elektrisiteitsbesparing. Op 28 Maart was dit
Aarde-uur.
2.	Is dit nie WONDERLIK om te dink dat almal oor die hele wêreld deelgeneem het nie! Rucha
Naware, kommunikasiebestuurder van die WWF, het Sondagmiddag gesê van Antarktika tot in
Houston by die Internasionale Ruimtestasie, is ligte afgeskakel! Die WWF het verklaar dat 172
lande se regerings en gemeenskappe saam gestaan het om ons aarde te red.
3.	Waar het alles begin?
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4.	Nege jaar gelede het 2 miljoen mense in Sydney, Australië, hul ligte vir ’n uur
lank afgeskakel. Die uitwerking was ongelooflik – dit was dieselfde as wanneer
jy 48 000 motors vir ’n uur lank van die pad af sou haal! Van daar af was die
boodskap duidelik: jy én jou gesin se ligte kan ’n groot verskil aan
aardverwarming maak.
5.	Ses jaar gelede het New York en Hong Kong ook besluit om hieraan deel te neem en vir die
eerste keer in baie jare kon die inwoners van die stede die sterre sien! Die laaste drie/vier
jaar het mense regoor die wêreld besef hoe belangrik dit is om deel te hê aan Aarde-uur.
Dit is vandag glad nie snaaks om bv. die Eifteltoring in Parys in donkerte te sien, of selfs die
Kolluseum in Rome sonder ligte nie. Mense verwag dat stede die projek ondersteun en dit is
deesdae vreemd as jy nie jou ligte in Aarde-uur afsit nie.
6.	Bekendes soos Bryan Habana, Ryk Neethling en Leon Schuster is reeds ambassadeurs van
aarde-uur en emeritus-aartsbiskop Desmond Tuttu is die internasionale beskermheer van die
projek. Die Top Billing-aanbieder, Jo-Ann Straus, is ook ’n Aarde-uur-ambassadeur. Sy meen die
hele wêreld moet nou standpunt oor klimaatsverandering inneem. “ ’n Mens besef nie aldag wat
ons aan die wêreld doen nie. Klimaatsverandering hou die grootste bedreiging vir lewe op aarde
in. Dit is nóú die tyd om op te tree en die aarde vir jou nageslag te beskerm,” sê sy.
7.	Maar daardie uur vanaf 20:30 – 21:30 is net die begin. Fani Zulu, ’n
woordvoerder van ESKOM, sê dat Suid-Afrikaners iets moet leer oor
kragbesparing. “Dit is wonderlik dat mense hulle bewustheid oor
aardverwarming wil verhoog, maar dis belangrik dat die projek mense moet
aanspoor om élke dag krag te bespaar.”
8.	Dit is dus duidelik: een uur van duisternis kán ’n reuse verskil vir ons én ons planeet maak.
Wees dus ’n voorbeeld en doen jou deel – skakel jou ligte AF!
[Aangepas en verwerk: Huisgenoot 2009; News 24, 2015]
1.1
Waarvoor staan die “60” in die opskrif?
1.2
Wie of wat is “Moeder Aarde”?
1.3
Gee twee redes waarom die Aarde-uur so belangrik vir almal is.
1.4	Is die volgende stellings WAAR of ONWAAR? Skryf Waar of Onwaar neer en motiveer
jou antwoord.
1.4.1 Slegs stede neem aan die projek deel.
1.4.2 In 2018 sal Aarde-uur 12 jaar oud wees.
1.5
Hoe weet ons dat daar vreeslik baie mense in New York en Hong Kong bly?
1.6
Waarom, dink jy, het die skrywer van die artikel bekende mense se name genoem?
1.7
Haal een woord aan wat dieselfde beteken as:
1.7.1
ons kinders se kinders
1.7.2 donkerte
1.8	Hoekom sê Jo-Anne Strauss (par. 6) dat dit belangrik is om nóú op te tree en aan Aarde-uur
deel te neem? Gebruik jou eie woorde.
1.9
Wat hoop Fani Zulu gaan Suid-Afrikaners uit hierdie jaar se Aarde-uur leer? (1)
1.10.1
Wat is op 28 Maart aan almal gevra?
(2)
1.10.2 Wat dink jy gaan sommige mense se reaksie op die versoek (in 1.10.1) wees?
Motiveer jou antwoord deeglik.
(2)
1.10.3	Watter sin in die teks, sal jy vir iemand sê as hulle nie glo dat Aarde-uur ’n
verskil gaan maak nie? Haal aan.
(1)
[20]
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(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

Eerste Addisionele Taal

VRAAG 2
Bestudeer die spotprent oor Eskom aandagtig en beantwoord die vrae.
2.1	Waarom het die agterste spreker gedink
dit is Aarde-uur? Gee 2 bewyse.
2.2	Die regterkantse man antwoord dat dit
Eskom is. Wat bedoel hy daarmee?
2.3	Gee een emosie-woord wat die man met
die kep se gesigsuitdrukking beskryf.
2.4	Hoe weet ons dat hierdie spotprent ’n
voorstelling van die aand is?
Gee twee redes.



(2)
(1)
(1)
(2)
[5]

VRAAG 3
Bestudeer die advertensie van Innibos en beantwoord die daaropvolgende vrae.
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3.1 Haal ’n ander woord vir “verniet” uit die teks aan.
3.2 Verduidelik in jou eie woorde wat presies ’n “bring en braai” beteken.
3.3 Verduidelik hoe die braai-rekord gebreek gaan word.
3.4	Gee die ontbrekende trappe van vergelyking van groot:
groot, (3.4) _______________, grootste.
(1)
3.5 Wie is die borge van hierdie dag? Noem twee.
(2)
3.6	Verduidelik waarom die prentjie, aan die linkerkant van die advertensie, goed
aansluit by wat geadverteer word.
(1)
3.7	Verduidelik wat dit beteken as daar staan “Met Beeskraal, Kurt Darren en
Wicus van der Merwe”.
(1)
3.8	Watter twee goed hoef jy nie saam te bring as jy aan hierdie dag deelneem
nie?
(½ x 2=1)
3.9 Wat moet jy wel saambring?
(1)

[10]

AFDELING B
TAALVAARDIGHEID

VRAAG 4
Lees die artikel 9 LEKKER dinge om te doen as dit Aarde-uur is! goed deur en beantwoord die vrae.

9

LEKKER

dinge om te doen as dit Aarde-uur is!
1.	Nooi jou vriende vir ’n ete by kerslig.

2.	Haal jou bordspeletjies uit en speel vir ’n slag iets wat nie
elektronies is nie!

3.	Gaan sit op jou grasperk en kyk of jy al die sterre kan tel.
4.	Jy moet jou tent opslaan. Sommer vir die pret!

5.	Steek ’n vuur aan en braai malvalekkers. Of sing liedjies terwyl jou
pa of ma kitaar speel.

6.	Vertel bangmaakstories. Hou jou flits onder jou ken vas!

7.	Speel regte wegkruipertjie in die donker! Jy sal vir ure wegkruip!
8.	Tap ’n lekker bad…en haal jou plastiekeendjie uit.

Niemand sal sien nie!
9.	Eet al die roomys in die vrieskas voordat dit smelt!

14
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(1)
(1)
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1.7..1
1.7.2
1.8

nageslag
(1)
duisternis
(1)
As ons nie nou iets aan ons aarde doen nie, gaan daar nie veel daarvan oorbly nie.
Ons moet red wat ons kan, anders gaan ons kinders nie weet hoe seker diere gelyk het nie. (1)
1.9
Ons moet leer om ELKE DAG krag te bespaar.
(1)
1.10.1
Almal moes hulle ligte √ vir een uur afsit. √(2)
1.10.2	Hulle gaan nie hul ligte wil afsit nie/nie aan die projek wil deelneem nie √ want hulle dink nie
die situasie is so erg nie/hulle dink nie hulle ligte gaan ’n verskil maak nie. √(2)
1.10.3 “… dieselfde as wanneer jy 48 000 motors vir ’n uur lank van die pad afhaal.”
(1)

[20]
VRAAG 2
2.1 Al die ligte is af.
(Dis donker = x. Leerders moet spesifiek na elemente in prent verwys.)
2.2 Daar is beurtkrag/Eskom het die krag afgesit./Dit is Eskom se skuld.
2.3 kwaad; vies
2.4 Die maan is op. Die motorfiets moet sy ligte aansit om te kan sien waar hy ry.

VRAAG 3
3.1 “gratis” (½ vir aanhalingstekens)
3.2 Jy bring jou EIE VLEIS en dan braai jy dit self.
3.3 Meer as 2801 mense moet die dag kom braai./2802 mense moet kom braai.
3.4 groter
3.5 Jakaranda FM/Standardbank
3.6 Die advertensie gaan oor braai, en die weber is iets waarin ’n mens braai.
3.7 Die mense gaan daar optree/sing/vir vermaak sorg.
3.8 Hout/blits (½) en wors. (½)
3.9 Jou eie braaigereedskap/rooster (nie-bederfbare kos is ’n opsie, nie ’n moet nie = x)


(1)
(1)
(1)
(2)
[5]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(½ x 2=1)
(1)
[10]

VRAAG 4
(Onderwyser kan besluit of dit 1 punt vir alles reg is, of halfpunte by spesifieke woorde/frase in die sin
toeken.)
4.1 Moenie (½) jou vriende vir ’n ete by kerslig nooi nie. (½)
(½ x 2 = 1)
4.2 Kan jy jou bordspeletjies uithaal (½) en iets vir ’n slag speel wat nie elektronies is nie? (½)(½ x 2 = 1)
4.3 Kyk of jy al die sterre kan tel wanneer(½) jy op jou grasperk gaan sit. (½)
(½ x 2 = 1)
4.4 Jy moes (½) jou tent opgeslaan het. (½)
(½ x 2 = 1)
4.5 Moenie (½)’n vuur aansteek en malvalekkers braai nie. (½)
(½ x 2 = 1)
4.6 Vertel bangmaakstories terwyl jy jou (½) flits onder jou ken vashou! (½)
(½ x 2 = 1)
4.7 Jy moet regte wegkruipertjie in die donker speel! (½) (! = ½)
(½ x 2 = 1)
4.8 Sal iemand sien?
(½ x 2 =1)
4.9 Ek gaan al die roomys in die vrieskas eet (½) voordat dit smelt! (½)
(½ x 2 =1)

[9]
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GRAAD 12 EAT
IEB VRAESTEL 1
Deur: Helena Greyling, Curro Bankenveld
Tyd: 2 ½uur Punte: 100

INSTRUKSIES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
Onthou om jou naam en van op jou antwoordblad te skryf.
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)
Alle afdelings moet beantwoord word.
Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf.
Begin elke vraag op ’n nuwe bladsy.
Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel.
Alle vrae moet in Afrikaans beantwoord word.
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 soortgelyke 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 Wanneer mense reis, waarheen gaan hulle meestal? 
2.3 Na watter provinsie het Suid-Afrikaners die meeste in 2014 gereis?
2.4 Watter jaartal het die meeste uitgawes per reis gehad?
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.
2.5.2 Motiveer jou antwoord van 2.5.1 deur ’n frase aan te haal.

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(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.

22
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Franci Greyling

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.

(?)

24

1
2
3
4

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

5
6
7
8

Ek braille dit in my passerblik,
doodle dit in my tuiswerkboek, op my tas.
Jou naam pen ek oor ’n swartbord
sodat niemand dit ooit weer af kan was.

KLASGIDS HOËRSKOOL | APRIL 2018

Tanya Joubert

Eerste Addisionele taal

VRAAG 7
ONVOORBEREIDE GEDIG
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

DOOD VAN ’N AKTEUR
1
2
3
4
5
6

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

7
8
9
10

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

Charles Fryer

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

26

Die graad 12’s is baie opgewonde. Die matriekvakansie begin vandag oor twee maande.
Aangesien ...
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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.

10.1
10.2

10.3

10.5

28
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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
6.2

Ek-verteller / Eerstepersoonsverteller.
(1)
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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Eerste Addisionele taal
9.9
9.10
9.13
9.15


hoë		
bergreeks
natuurtonele
te		

9.10
9.12
9.14
9.16

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

Lees en kyk: Letterkunde

Perdekrag
Hoe onderrig jy die
eenbedryf vir TAT?

Deur: Rika Boucher

Inleiding en agtergrond

Die fokus by die onderrig van Afrikaans Tweede Addisionele Taal is om die leerder se vermoë om die taal
te verstaan en te praat – basiese interpersoonlike kommunikasievaardighede te ontwikkel.
Ons moet heel eerste besef dat hierdie leerders nie noodwendig enige kennis van Afrikaans het wanneer
hulle begin skoolgaan nie. Hulle taalverwerwing behoort so te lyk:

➡

Graad 4-6
Ontwikkel
geletterdheid
o.g.v.
MONDELINGE
(luisteren praat)
taalverwerwing.

➡
Graad 7-9
Versterk luisteren spraakvermoë.
Ontwikkel
LEES- EN SKRYF
VAARDIGHEDE.

➡
Graad 10
Leerders behoort
redelik gemaklik te
kan kommunikeer
vir sosiale EN
interpersoonlike
doeleindes.

Graad 10-12
UITDAGING!!
Handhaaf die
vereiste standaard
sodat leerders
uiteindelik TAT op ’n
hoë vlak kan gebruik
ter voorbereiding vir
verdere studie of die
werkplek.

Ons lei dus af dat ons nie bloot die storielyn mag behandel nie. Ons moet aandag gee aan elemente van
’n drama, die bou/fases van ’n drama, figuurlike en retoriese taalgebruik.
Die beste manier om hierdie drama te onderrig, is:
o	om te probeer om soveel moontlik van die drama in die klas te lees. Dit is belangrik dat die leerders
die elementêre betekenisvlak van die drama moet verstaan.
o	om die drama in sy geheel te bestudeer en nie net dele daarvan nie.
o	om tyd in te ruim om die drama in die klas te bespreek. Maar dit is net vrugbaar mits elke leerder
daaraan deelneem.
o	klasbesprekings met skryfaktiwiteite op te volg. Dit het groot waarde, want dit bevorder die
onderrig van die vaardighede lees, skryf en taalgebruik.
ONTHOU: Die klem in formele letterkunde-onderrig hang van die gekose genre/
voorgeskrewe werk af. In die drama moet jy dus fokus om:
o
die unieke kenmerke van die drama te verstaan.
o
intrige, tema, boodskap, karakterisering en agtergrond te identifiseer en te verduidelik.
o	die skrywer/regisseur se bedoeling te identifiseer en verduidelik.
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o	te verduidelik hoe karakters, agtergrond en die gebruik van woorde die boodskap en tema in die
drama ondersteun.
o	figuurlike en retoriese taalgebruik te identifiseer en te verduidelik. Die volgende aspekte word in
KABV genoem en dit moet onderrig word soos/indien dit in hierdie drama voorkom: beeldspraak
(vergelyking, personifikasie, metafoor) en stylfigure (inversie, simbool, karikatuur, onomatopee/
klanknabootsing, ironie, kontras, spot, satire, sarkasme, antiklimaks, eufemisme, hiperbool,
woordspeling, metonimia, onderbeklemtoning).
So, hoe kan jy begin? As inleiding, kan jy begin met ’n leesstuk vir genot oor ’n perd.
Gedurende die Knysna-brande in 2017, is die wêreld aangegryp deur die verhaal van Cody, die perd wat
die brande oorleef het en teruggestap het huistoe.

Cody herstel goed ná lang stap
Deur: Jackie Kruger
Op 7 Junie 2017 het die brande in en om Knysna ook die Rademeyers se plaas langs die N2, tussen
die afdraaie na Rheenendal en Buffelsbaai, bereik. Vyf van hulle perde, Cody, Cheeky, Bella, Mila en
Déjà Vu was so senuagtig dat hulle nie wou stilstaan sodat mense hulle kon vang om na veiligheid te
neem nie. Hulle eienaar, Karen Rademeyer, het hulle toe maar in ’n plantasie naby die plaas ingejaag.
Hierdie plantasie het toe nog nie gebrand nie. Al die ander perde op Karen se plaas is betyds na
veiligheid gebring.
Nadat die verwoestende brande geblus is, het die Rademeyers na hul vyf ponies begin soek, maar
kon hulle nie kry nie. Eers 16 dae later, het Cody self met die N2 huis toe gestap. Hoe hy geweet het
hoe om te loop, weet niemand nie. Karen-hulle meen dat Cody moontlik die reuk van clementines (’n
soort nartjie) gevolg het om sy weg te vind omdat die ponies altyd in die nartjieboorde op die plaas
gewei het. Perde se sintuie is ook goed ontwikkel wanneer dit by hul tuiste kom.
Toe hy op die plaas aankom, het hy dadelik gesoek na sy vier vriende –– wat toe nog weg was. “Niks
kon my voorberei op hoe hy gelyk het nie. Dit het gelyk asof hy sy oë verloor het. Sy gesig was baie
erg gebrand, veral die deel om sy oë,” het Karen gesê. Sy meen dat Cody se lang kuif moontlik aan
die brand geraak het. Sy lyf was minder beseer. Volgens Rademeyer was Cody se lippe rou, maar
hy het aan droë blare in die tuin begin eet. “Ons dink dit is hoe hy oorleef het,” sê sy. Cody was baie
getraumatiseer. Die eerste aand wou hy nie alleen slaap nie. Die gesin het beurte gemaak om by hom
te sit.
Die veearts het vir Cody gereeld besoek en hy het ’n hele klomp salf en vitamiene gekry wat hy moes
gebruik. Karen sê dat Cody goed herstel. Sy oë is piekfyn en dit gaan elke dag beter met hom. Twee
van die ander ponies het doodgebrand en die ander twee is nog steeds weg. Niemand weet wat van
hulle geword het nie. Karen sê iemand wil nou ’n boek oor Cody se ervarings skryf.
(Bron: Aangepas uit Beeld, 30 Junie 2017)
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Help leerders om vir Cody te teken! Dit klink miskien na ’n snaakse voorstel, maar ongelooflik hoe jou
uitkyk verander wanneer jy iets so moeilik soos ’n perd kan teken!
Kyk na die prente hieronder en teken nou vir Cody.
CODY SE KOP

Probeer nou die hele lyf teken. Gebruik ’n transpirantmasjien, of dataprojektor en teken dit saam met
die kinders op die bord of teken, as onderwyser, jou eie een.
1

2

6

3

4

7

5

8

Skuif die fokus dan na temas in die drama, soos bv. terapie. Lees die volgende inligting SAAM met jou klas
deur. Laat die leerders dan die opdrag uitvoer.

PERDRYTERAPIE
Vir duisende jare reeds speel perde ’n belangrike rol in die lewens van mense. Chris Irwin, wat perde se
gedrag ken, het ’n boek daaroor geskryf. Die boek se titel is: Horses Don’t Lie.
Hy sê wanneer ’n mens na ’n perd kyk, sien jy die krag wat in jouself opgesluit lê. Maar baie keer het jy nie
die moed om daardie krag te gebruik om jou probleme op te los nie. Jy wens jy kan jou probleme opsaal
en ry soos ’n mens ’n perd opsaal en ry.
Dit is presies wat perd-gesteunde terapie doen. Dit help kinders en grootmense om hulle emosionele
en fisiese probleme op te los. Dit help hulle om hul probleme “op te saal en te ry”. As jy byvoorbeeld
gestremd is en skaars in staat is om op jou eie twee voete te staan, kan jy op die rug van ’n 400-kg perd
sit. Dan voel jy sterk en vol selfvertroue. Vir sommige mense is daardie tien minute op ’n perd se rug
tydens terapie die enigste tyd waarin hulle in beheer van gebeure in hulle lewens is.
M’Lani Basson, is so ’n perdryterapeut. Sy werk met gestremde kinders van Ligstraal Skool. Sy leer
veertig verstandelik en/of fisies gestremde kinders om ’n 28-jarige perd, met die naam, Josef, te ry.
Ou Josef is ’n eertydse gimkanaperd, maar hy het egter te stadig geword en is amper perdeslagter
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toe gestuur. Ou Josef is stadig, maar hy is die perfekte vriend vir kinders met probleme. (gimkana:
hinderniswedrenne te perd)
Op die plaas, Amado, wat “geliefde” beteken, leer die kinders egter meer as om net perd te ry. Hulle
roskam Josef. Hulle maak beurte om langs die perd te stap en boontjiesakkies heen en weer vir hulle
vriende op die perd se rug te gooi. Hulle doen strekoefeninge om hulle voete in die stiebeuels by
te kom en dié wat kan, speel sokker in die perdrysirkel vóór en ná lesse. Die kinders wat serebraal
gestremd is, warm op deur een of twee keer in die ronde te loop met die heining van die perdrysirkel as
ondersteuning. Die perdrysirkel word ’n metafoor vir die lewe.
Perde is sensitief vir mense se liggaamstaal en hulle gebruik hul eie liggame om op ’n direkte,
eerlike manier met mense op hul rug te kommunikeer. Dit is baie waardevol in die geval van fisiesgestremde kinders. Kinders kan onmiddellik die gevolge van hul bewegings sien. Die interaksie
met perde gee aan kinders wat sukkel om binne normale sosiale verband te kommunikeer, die
geleentheid om op ander maniere te kommunikeer.
Leerders kan die volgende vrae beantwoord en met die merk daarvan, vind ’n volgende geleentheid
plaas om seker begrippe te verduidelik en om reeds aan temas, wat in die drama gebruik word, aan te
raak. Leerders sou verder ook navorsing kon doen om die vrae te beantwoord.
Vrae:
1.
Wie het die boek Horses don’t lie geskryf?
2.
Hoe help perdryterapie ’n mens?
3.
Wat beteken die woorde:
3.1
terapeut
3.2
terapie
3.3
gestremde
3.4
roskam
3.5
stiebeuels
3.6
perdrysirkel
4.
Hoe kan ’n perdrysirkel ’n metafoor vir die lewe wees?
5.
Hoe help die interaksie met perde die kinders wat sukkel om met ander mense te kommmunikeer?

Die drama
Hoe lyk die eenbedryf?
o
Dit bestaan slegs uit een bedryf; dus baie korter as ’n vollengte drama.
o
Dit bestaan uit twee tonele wat oor twee Saterdae afspeel.
o
Die sentrale tema is vergifnis OF genesingskrag van interaksie tussen mens en dier.
o
Die boodskap van hierdie eenbedryf is: Mense moet mekaar aanvaar en vergewe.
o	In Perdekrag is daar drie karakters: Lucky, Wilma en Binki en drie diere-karakters: Kaizer, Lady Jane
en Tinkerbelle.
o
Dit vind by die Silwerkloof Stalle plaas. (Agtergrond)
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Waarop behoort ons in hierdie eenbedryf te fokus?
o
Titel
o
Skrywer se doel (stem ooreen met die boodskap wat die eenbedryf oordra)
o
Literêre kenmerke:

Agtergrond en
toneelaanwysings
Woordkeuse,
figuurlike taal en
retoriese elemente

Intrige/
gebeurtenisse

Literêre
kenmerke
Karakters:
handeling/dialoog/
konflik

Temas en
boodskappe

o

Fases in die eenbedryf:

Klimakshoogtepunt
Spanning

Ontknoping

Ontwikkeling

Motoriese moment
Eksposisie

Slot

Tydsverloop
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Die titel
Vir interessantheid: Wat is “perdekrag” en waar kom die woord perdekrag vandaan?
Perdekrag word gedefinieer as werk verrig oor tyd. Die presiese definisie van 1 perdekrag is ongeveer
4 511 kg.m/minuut. Anders gestel: As jy 4 511 kg vir ’n minuut lank 30,48 m bo die grond moet oplig en
hou, het jy teen 1 perdekrag oftewel 746 watt gewerk. ’n Mens kan maar sowat 0,1 perdekrag uitvoer.

Waar kom hierdie definisie vandaan?
James Watt (1736 – 1819) was die man wat stoomenjins bekend gemaak het. Om sy enjins te bemark
moes hy kon aandui dat sulke enjins beter as perde was. Perde is tot op daardie stadium gebruik as
bron van industriële krag en toe moes hy industrieë oortuig om oor te slaan na sy stoomenjins.
Die tipiese perd wat aan ’n meule vasgemaak was om koring te maal of hout te saag/kap, het in ’n
sirkel met ’n 2 298 m omtrek gestap. Watt het bereken dat die perd met ’n krag van ongeveer 82 kg
trek. So ’n perd kon 144 sirkels voltooi in ’n uur oftewel 2,4 sirkels per minuut. Dit het beteken dat die
perd teen ’n spoed van 55 m per minuut kon beweeg. As jy dan nou 55 m vermenigvuldig met 82 kg
krag waarteen die perd trek, kom jy by ongeveer 4511 m/kg/minuut oftewel 746 watt uit.
James Watt het bewys dat sy stoomenjins baie sterker is.
Die titel van hierdie eenbedryf hou verband met die sentrale tema, nl. dat mense moet leer om te
vergewe en met mekaar te kommunikeer sodat hulle mekaar beter kan verstaan. Dis ’n voorbeeld van
woordspeling. Gewoonlik verwys perdekrag na die werkverrigting van/drywing van ’n enjin. In hierdie
eenbedryf dui dit op die vermoë van ’n perd/perde om mense te verstaan en/te help om probleme te
oorkom.
Die skrywer se doel
Na afloop van die eenbedryf, behoort die leser sekere lesse daaruit te leer, bv. dat ’n mens jou
omstandighede moet aanvaar of dat alles nie net maanskyn en rose is wanneer jy geld het/ryk is nie.
Ander mense mag ook dalk swaarkry, nes jy al lyk hulle omstandighede vir jou baie beter.
Agtergrond en toneelaanwysings
Die eenbedryf speel by die Silwerkloofstalle af. Dis ’n perdryskool waar perde gebruik word as terapie vir
kinders met probleme.
Toneelaanwysings
		
		
		
		

… is instruksies wat die dramaturg in die teks aan die akteurs gee;
… is inligting oor die aksies, voorkoms en gedrag van die karakters;
… dien as plek- en tydsaanduidings;
… help die leser om die karakters se optrede te verstaan;
… sluit dekor en byklanke in.
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Intrige
Dis die gebeurtenisse of handelingsmomente wat mekaar in die eenbedryf opvolg. Daar is altyd ’n
logiese volgorde van een gebeurtenis na die volgende. Leerders moet die eenbedryf só goed ken, dat
hulle gebeurtenisse in die korrekte volgorde, soos dit in die eenbedryf plaasvind, kan rangskik.
Karakters
Sonder karakters, sal daar geen handeling of dialoog en dus ook geen konflik wees nie. In ’n eenbedryf,
nes by ’n drama, word die karakters akteurs genoem en die regisseur leer hulle hoe om hul rolle te speel
en die toneelaanwysings te benut. Dis interessant om daarop te let dat selfs die drie perde elk sy/haar
eie karakter het.
Tema of boodskap: Wat is die verskil?
Die tema is die sentrale gedagte van die teks. ’n Eenvoudige manier om die verskil aan te dui is om te sê
dat ’n tema in een woord opgesom kan word, bv. vergifnis/aanvaarding. Die boodskap is bv. Wat sê die
skrywer vir ons oor vergifnis/aanvaarding?
Woordkeuse, figuurlike taal en retoriese elemente
Lucky gebruik baie Engelse woorde. Gesels met die leerders hieroor en vra of hulle dink dis gepas. Lei
hulle om te verstaan dat Lucky se taalgebruik sy karakter geloofwaardig maak, m.a.w. hy is ’n tiener en
tieners meng oor die algemeen hulle taal. Hou ook in gedagte dat Lucky ’n swart tiener is wat dalk nie
Afrikaans as huistaal het nie. Verder is hy soms sarkasties, soms selfs aggressief en dan gebruik hy kru
taal. Wys die leerders op die betekenis van die woord “kru”.
Figuurlike taalgebruik verwys na beeldspraak of stylfigure. Soek saam met die leerders na voorbeelde
hiervan en wys hoe dit die dialoog help. Ander stylfigure soos ironie is bv. Lucky se naam. Sy naam
beteken dat hy gelukkig is, maar eintlik is hy ’n baie ongelukkige tiener.
Retoriese elemente is al hierdie middele wat help om die leser te oortuig van die geloofwaardigheid van
elke karakter.
Fases in die eenbedryf:
o	Eksposisie: Dis die begin van die drama waar ons aan die verskillende karakters voorgestel word en
die agtergrond (die perdryplaas) leer ken.
o
Motoriese moment: Dis wanneer lucky op die perdryplaas aankom.
o
Ontwikkeling: Hier leer ons die konflik tussen die karakters ken en die spanning laai op.
o
Klimaks: Lucky vra Kaizer om verskoning/vergifnis vir sy gedrag.
o	Ontknoping: Lucky verstaan die trauma waardeur Binki is toe hulle huis afgebrand het en probeer
haar help.
o
Slot: Die karakters en perde beweeg saam op ’n ontspanne/harmonieuse manier.

’n Goeie afsluiting vir hierdie eenbedryf: Integrasie
Hoe benader u die oordrag van vaardighede vanaf lees en kyk na luister en praat, en skryf en aanbied?
Een manier sou wees om na afhandeling van die eenbedryf die leerders te lei om ’n eenvoudige resensie
(120 – 150 woorde) daaroor te kan skryf.
OPSKRIF (opinie oor eenbedryf moet hier blyk: goed of sleg)
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Deur _____________________________________________ (naam en van)
Par. 1: Noem die eenbedryf se naam. Sê of dit goed of sleg is. Gee naam van skrywer en karakters.
Par. 2: Algemene indruk oor die eenbedryf. Sê wie sal daarvan hou; wat is die beste deel.
Par. 3: Skryf oor die inhoud van die eenbedryf: die tema en die boodskap.
Par. 4:	Vergelyk die eenbedryf met ander dramas/boeke: Waarom is hierdie eenbedryf beter as ander
voorgeskrewe boeke?
Slotparagraaf: Laaste indrukke/aanbeveling of nie: Beveel jy die eenbedryf vir ander leerders van jou
ouderdom aan? Waarom of waarom nie?
’n Advertensie
Nog 'n manier om aan te sluit by die perd-tema en sommer ook woordeskat te oefen, is om
taaloefeninge ook op 'n teks (met perde as tema) te gebruik. So skep jy nog 'n geleentheid om dalk oor
die drama te gesels uit 'n heeltemal ander hoek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat word in hierdie advertensie geadverteer?
Hoe kry die adverteerder dit reg dat ons dadelik sien hoeveel die lesse kos?
Watter woorde (2) gebruik die adverteerder om lesers gerus te stel?
Gee TWEE beskrywende woorde uit die advertensie.
Hoe trek die opskrif van hierdie advertensie aandag? Noem TWEE dinge.
Op watter TWEE maniere kan die leser die persoon wat hierdie lesse aanbied, kontak?
Hoe sluit die advertensie by die drama, Perdekrag, aan?
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