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GRAAD 11
HUISTAALVRAESTEL

Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys
PUNTE: 70 TYD: 2 UUR

Instruksies en inligting
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE AFDELINGS
AFDELING A:
Leesbegrip
(30)
AFDELING B:
Opsomming
(10)
AFDELING C:
Taal in konteks
(30)
2. Voorgestelde tydsindeling:
AFDELING A:
ongeveer 50 minute
AFDELING B:
ongeveer 30 minute
AFDELING C:
ongeveer 40 minute
3. Lees alle instruksies noukeurig deur.
4. Beantwoord AL die vrae.
5. Begin ELKE afdeling op ’n nuwe bladsy.
6. Trek ’n streep ná elke afdeling voltooi is.
7. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
8. Laat ’n reël oop na elke antwoord.
9. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
10. Skryf netjies en leesbaar.

AFDELING A:
LEESBEGRIP

Lees en kyk na die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg.

TEKS 1 ARTIKEL
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Die lees van lugkastele
 it gebeur gereeld: My ander helfte wat kreun wanneer hy my plat op
D
die mat met die nuutste “young adult” (YA-boek) vang: “Nie nóg een
nie! Lees ’n bietjie ’n besigheidstydskrif!” Of so iets.
2. Om nie te praat van al die YA-boeke wat reeds in flieks omskep is nie. Sedert
ek hom met ’n slap riem gevang en na die eerste The Hunger Games-fliek laat
kyk het, is hy lugtig vir my fliekkeuses.
3. Ek kan dit nie verhelp nie. Die lees van YA-fiksie is ’n ander soort lugkasteel bou.
Dit is dagdrome oor dinge en mense wat kon gewees het, wat was en wat is.
4. My verslawing is nie uniek nie – tussen 2002 en 2012 het die verkope van YA-boeke
met meer as 120% gegroei. Luidens ’n 2014 Nielsen-verslag is meer as 715 miljoen
kinder- en YA-boeke in 2013 verkoop. Die YA-boekkopers dra ’n interessante baadjie:
22% is tussen 13 en 17 jaar oud, terwyl 77% ouer is as 18. En 35%, die grootste
marksegment, is mense tussen die ouderdom van 18 en 29 jaar. Of jy dus jou neus
optrek vir dié tipe boeke of nie, daar is baie geld by betrokke.
5. Volgens Simone Hough, kinder-en-jeugboekuitgewer by Human & Rousseau, is daar ’n
wêreldwye tendens van groei in verkope van YA-boeke. “Dit is iets wat oor die afgelope jare
aangevuur is deur gewilde tienerreekse soos Harry Potter, the Hunger Games, Twilight en
diesulkes,” sê Simone. “Alhoewel hierdie eintlik jeugboeke is, word dit ook deur volwassenes
gelees, wat verkope natuurlik sterk beïnvloed. Die feit dat daar ook groot Hollywoodfilms van die
boeke gemaak word, beteken dat dit ook verkope dryf.”
6. Die Hollywood-effek kan ook (hopelik) binnekort op plaaslike vlak sigbaar word: daar is onlangs
aangekondig dat Anoeschka von Meck se boek Vaselinetjie in ’n fliekweergawe omskep gaan
word. En Jaco Jacobs se boek Suurlemoen! is in 2014 verfilm.
7. Die mees suksesvolle YA-fiksie wentel om tydlose, universele temas: liefde, die drang om te
behoort, anders wees/nie inpas nie, die hantering van hartseer, woede, pyn en ontbering. Dinge
wat ons almal raak, verpak in ’n goeie storielyn, meesleurende storie en karakters waarvoor ons
kan omgee. Dit is belangrik dat daar emosionele waarheid in die stories is en dat die boeke nie
uit ’n ‘volwasse’ oogpunt geskryf is nie, maar uit die oogpunt van die jongmense wat daarin
verskyn. Die vertelling is dus geanker in hoe die karakters die wêreld sien.
8. Michelle Cooper, hoof van die kinder-en-jeugafdeling by NB Uitgewers, voel dat die
karakterisering, spanningslyn en perspektief die belangrikste elemente van ’n goeie YA-boek is.
“Die skrywer moet die wêreld deur die oë van die jong volwassene kan sien om suksesvol vir
hulle te kan skryf. As ’n mens kyk na wat gewild is in die genre, sien jy sterk karakters wat dapper
is en waagmoed toon, en veral sterk vrouekarakters. In enige boek is ’n sterk spanningslyn
noodsaaklik om die leser se aandag te behou. In YA is dit ook so, maar hier is die verhoudings
tussen karakters net so ’n groot deel van die spanningslyn as die opeenvolging van gebeure.”
9. Is daar dan enige temas wat taboe is in YA, veral in Afrikaanse YA? Jaco Jacobs dink nie so nie.
“Afrikaans is veel minder behoudend as wat mense geneig is om te dink – seks, dwelms en geweld
is alles temas wat al in Afrikaans oopgeskryf is. Persoonlik hou ek nie baie van die fokus wat daar
dikwels uit volwasse geledere op ‘taboes’ in die jongmensliteratuur geplaas word nie – dit is asof
mense daarvan hou om taboe-temas te oorbeklemtoon en dit as maatstaf van die
vernuwendheid of gehalte van ’n boek gebruik. Dit skep die gevaar dat skrywers dink jy móét iets
‘omstrede’ skryf om werklik raakgesien te word in hierdie subgenre, wat hopelik nie die geval is nie.
1.

Bron: Taalgenoot
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1.1	Wat verwag die skrywer se eggenoot eerder van haar as om YA-boeke te lees en hoe voel die
eggenoot oor YA-boeke?
1.2	Watter twee opeenvolgende woorde dui daarop dat die skrywer se eggenoot nie uit vrye wil
na Hunger Games gaan kyk het nie?
1.3	Waarom word die lees van YA-boeke vergelyk met die bou van lugkastele?
1.4	Bepaal watter ouderdomsgroep die meeste YA-boeke lees.
1.5	Is die toename in verkope van YA-boeke ’n feit of ’n mening? Verduidelik jou antwoord.
1.6	Gee een woord uit paragraaf 5 wat die vinnige groei van die boekverkope weergee.
1.7	Watter TWEE voorbeelde van die Hollywood-effek kan in die Suid-Afrikaanse konteks
waargeneem word?
1.8 Watter TWEE faktore dra by tot die toename in verkope van YA-boeke?
1.9 Verduidelik die volgende in jou eie woorde:
Die mees suksesvolle YA-fiksie wentel om tydlose, universele temas.
1.10 Verduidelik die perspektief waaruit YA verkieslik geskryf moet word.
1.11 Oor watter VIER eienskappe behoort ’n YA-boek te beskik?
1.12	Stem jy saam met Jaco Jacobs in paragraaf 9 dat alle temas in Afrikaanse YA-literatuur
onder die loep geneem moet word? Motiveer jou standpunt.
1.13	Slaag die skrywer van die artikel daarin om ’n objektiewe weergawe van YA-fiksie te gee?
Motiveer jou standpunt.
1.14	Watter eienskap van ’n suksesvolle boek is volgens jou die belangrikste?
Verduidelik jou antwoord.
EN

Teks 2: Visuele teks

06 KLASGIDS HOËRSKOOL | AUGUSTUS 2015

(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)

Graad 10-12 HT
1.15	Gee EEN rede waarom hierdie boek van Fanie Viljoen in ’n tiener se smaak sal val. 
(1)
1.16	By watter tema sal die boek moontlik pas as jy paragraaf 9 van teks 1 bestudeer?
Verduidelik.(2)
1.17	Lewer kritiese kommentaar oor die geslaagdheid van die boek se buiteblad.
(1)
1.18	Watter element op die buiteblad van die boek is die treffendste? Waarom?
(2)
[30]

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
• Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE wenke aan tieners om te spaar.
•	
Jou opsomming moet in jou eie woorde in ’n paragraaf aangebied word en mag nie meer as 70
woorde beslaan nie.
• Skryf in elke tweede reël.
• Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
• Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.
• Jy sal gepenaliseer word as jy baie meer as 70 woorde skryf of as jy nie die getal woorde aandui nie.

BEGIN AL VROEG SPAAR
DIE verleidings is groot: CD’s, selfoontyd, klere, die jongste rekenaarspeletjies. Soveel dinge om te
koop, so min sakgeld! Hoe jy nou met jou geld werk, lê die grondslag vir hoe jou geldsake vorentoe
gaan wees. Hier is wenke waarby beide tieners en ouers kan baat.
Hou maandeliks dagboek van al jou uitgawes – veral ook aan kleinighede soos koeldrank. Vergelyk
dit met jou inkomste. Gee jy alles uit? Of sit jy geld opsy om doelwitte op die lang termyn te bereik?
Begin met ’n begroting – dit is ’n dissipline wat jy nou al moet aanleer as jy groot dinge wil bereik.
‘‘Saamgestelde rente’’ is ’n frase wat jy moet ken. Hoe vroeër jy begin spaar, hoe vinniger gaan jou
geld groei omdat rente voortdurend bereken word op die opgelope rente. Byvoorbeeld, as jy
R1 000 per jaar spaar vanaf 15 tot 25 en dan ophou, sal dit (teen rente van 7 persent per jaar)
amper R170 000 werd wees wanneer jy 60 is.
’n Naweek- en vakansiewerk maak jou nie net onafhanklik van jou ouers nie, maar jy kan dalk
interessante mense ontmoet en ondervinding opdoen vir jou loopbaan.
Moenie jou deur duur handelsmerke laat verlei nie: Die honderde rande wat jy meer betaal vir ’n
gewilde naam, beteken nie noodwendig beter gehalte nie. Wees ’n individu en kies jou eie koers –
ook wanneer dit by klere koop, kom.
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Gaan na verskillende winkels, want dieselfde item kan minder of meer kos, afhangende van die
winkel of handelsmerk. Vergelyk pryse en kyk eers goed rond sodat jy die meeste waarde vir geld
kan kry.
Nog ’n belangrike les wat tieners moet leer, is om binne hul finansiële vermoëns te leef. As hulle iets
nie kan bekostig nie, is krediet nie die antwoord nie. Om te spaar is wél.
Open jou eie bankrekening en gaan dit gereeld na. As daar ’n probleem opduik, is dit altyd beter om
dit vroegtydig op te los.
[Bron: Huisgenoot Digitaal, 23 Januarie 2014]

AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES

VRAAG 3:
ADVERTENSIE
Lees die teks hieronder en beantwoord die daaropvolgende vrae.

1

Die perfekte balans tussen gesondheid en smaak!

2
3
4
5

Westfalia avokado-olies is een van die gesondste, veelsydigste en heerlikste
kookolies op aarde! Ons olies word slegs van plaaslik verboude Haas-avokado’s
vervaardig. Ons reeks olies sluit geure van gewone, knoffel, suurlemoen,
brandrissie, basiliekruid, gemengde kruie, sowel as ’n organiese keuse in.
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3.1 Skryf ’n woord uit reël 1 neer wat ’n diftong bevat en onderstreep die diftong.(1)
3.2 Skryf 100% in woorde.
(1)
3.3 Verklaar die gebruik van die koppelteken in avokado-olies.(1)
3.4	
Herwinde is ’n voorbeeld van ’n swak verlede deelwoord. Verander die woord na ’n sterk
verlede deelwoord.
(1)
3.5 Skryf die onderstreepte sin in die advertensie in die bedrywende vorm.
(1)
3.6 Vorm deur middel van ’n afleiding ’n persoonsnaam van vervaardig.(1)
3.7 Noem die klankverskynsel by die uitspraak van die vetgedrukte klank in: djeerlikste.(1)
3.8 Skryf die onderstreepte sin in die advertensie in die verlede tyd.
(1)
3.9	Lewer kritiese kommentaar op die geslaagdheid van die gebruik van die afgeskeurde
kartonboks waarop “100% herwinde avo” staan.
(1)
3.10 Waarin, na jou mening, lê die geslaagdheid van hierdie advertensie?
(1)
[10]
EN

VRAAG 4:
VISUELE TEKS

Jy gaan vanjaar WEER
graad 9 druip!
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5.9 Vorm ’n samestellende afleiding van die woorde tussen hakies:
	Voordat ’n pasiënt geopereer word, moet sy dit eers deeglik (weer + oor + weeg).
(1)
5.10	Is die leestekengebruik in paragraaf 3, sin 2, korrek? Verbeter indien nodig deur die sin oor
te skryf en ’n blokkie om die verandering te trek.
(1)
[10]



TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70

MEMORANDUM
VRAAG 1
Nasien van die leesbegrip
•	Spelfoute in een-woord-antwoorde word by Huistaal gepenaliseer.
•	Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die fokus op begrip is.
•	Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE, EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
rede/motivering moet oorweeg word.
•	Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/MENING/LUG JOU MENING-vrae word GEEN punte toegeken vir
WAAR/ONWAAR- of FEIT/MENING/LUG JOU MENING nie. Die rede/motivering/aanhaling word
oorweeg in die toekenning van ’n punt.
•	Vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer nie indien die aanhalingstekens
ontbreek.
•	Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ’n volsin gee, is dit korrek mits die
korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word.
•	Wanneer twee of drie feite/punte vereis word en die kandidaat gee ’n hele reeks, word slegs die
eerste twee of drie feite/punte nagesien.
•	Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word
die vreemde woorde geïgnoreer. Indien die antwoorde sonder die vreemde woorde sinvol is, word
die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word dit
aanvaar.
•	Aanvaar dialektiese variasies.
•	Vir meervoudigekeusevrae word BEIDE die letter EN die korrekte antwoord wat ten volle uitgeskryf
is, aanvaar.
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Vraag Antwoord

Denkvlak

Punte

Daar word verwag dat sy besigheidstydskrifte (volwasse lektuur) sal
lees.
Hy hou nie daarvan nie/kreun as hy daarvan hoor.

1

(2)

1.2

slap riem 

1

(1)

1.3

Dit is dagdrome of verbeelding oor dinge en mense wat kon gewees het,
wat was en wat is. (enige soortgelyke antwoord)

2

(1)

1.4

tussen 18 en 29 jaar oud

1

(1)

1.5

Feit.
Die Nielsen-verslag van 2014 het die feite aan die lig gebring. OF
Die skrywer staaf dit met statistiek.
(2 of 0 punte. Feit alleen verdien geen punt nie.)

2

(2)

1.6

aangevuur

2

(1)

1.7

Vaselinetjie – binnekort verfilm
Suurlemoen! – verlede jaar verfilm

1

(2)

1.8

Die feit dat volwassenes dit lees.
Daar word Hollywood-films van die boeke gemaak.

2

(2)

1.9

Om suksesvol te wees moet die boeke tydloos wees, m.a.w. dit moet
altyd van toepassing wees op die mens – ongeag die tyd toe dit geskryf is.
Universeel – altyd en te alle tyd op mense van toepassing wees.

3

(1)

Daar moet emosionele waarheid in die storie wees.
Nie altyd uit ’n volwasse oogpunt geskryf word nie OF oogpunt van
jongmense.
Geanker in hoe die karakters die wêreld sien.

2

(3)

Die skrywer moet die wêreld deur die oë van jong volwassenes sien.
Sterk, dapper karakters wat waagmoed toon – sterk vrouekarakters.
Sterk spanningslyn.
Verhouding tussen karakters en die opeenvolging van gebeure.

3

(4)

5

(1)

3

(1)

1.1

1.10

1.11

1.12

1.13

12

Ja, aangesien kinders in elk geval met hierdie temas in die werklikheid te
doen kry, is dit goed as hulle ook daarvan lees en so ’n perspektief
daarvan verkry.
OF
Nee, kinders moet nie aan hierdie temas blootgestel word nie, want dit
kan hulle moontlik net meer nuuskierig maak daaroor.
(Of enige aanvaarbare antwoord.)
Ja, sy haal verskillende mense se standpunte aan en gee ’n oorsig van al
die feite met behulp van statistiek.
(“Nee” kan nie as ’n antwoord aanvaar word nie.)
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1.14

Enige aanvaarbare antwoord met ’n motivering, bv.:
Perspektief van ’n jong volwassene. Dit sal die leser betrek sodat hy kan
identifiseer met die karakter.
Sterk spanningslyn  dra daartoe by dat ’n mens wil aanhou lees.
Sterk karakters. Sonder ’n sterk karakter sal gebeure nie geloofwaardig
wees nie.

5

(2)

EN
1.15

Enige aanvaarbare antwoord, bv.:
Dit is ’n tiener wat daarin speel volgens die buiteblad.

3

(1)

1.16

Enige aanvaarbare gemotiveerde antwoord binne die raamwerk van die temas
soos in paragraaf 9 gegee, bv.:
Geweld – die karakter op die voorblad se gesig spreek van woede wat dalk dui
ˆ
op geweld.
4

(2)

1.17

1.18

Ja dit is geslaagd, want ...
Die prentjie trek die leser se aandag. 
Die pleisters op die prentjie pas by die titel.
Dit laat ’n mens wonder hoe pleisters vir dooies kan help.
(of enige gemotiveerde antwoord)
Die karakter se gesig trek my aandag, want dit dui op emosie.
Die pleisters op die prentjie pas by die titel.

5

(1)

2

(2)
[30]

VRAAG 2
Nasien van die opsomming
•	Opskrif/titel: Daar word nie van kandidate verwag om die leesstuk van ’n opskrif/titel
te voorsien nie.
•	Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf.
•	Slegs feite wat in volsinne aangebied word, verdien punte.
•	Rofwerk/beplanning moet duidelik aangedui word. Indien dit nie die geval is nie, word die eerste
opsomming nagesien.
•	Kandidate moet die korrekte getal woorde aandui.
Punte word soos volg toegeken:
o 7 punte vir 7 feite
o 3 punte vir taal
o Trek een punt af vir woorde nie aangedui nie.
Verspreiding van taalpunte wanneer kandidate woordeliks aangehaal het:
o 6 – 7 direkte aanhalings: ken geen taalpunte toe nie
o 1 – 5 aanhalings: ken 1 punt vir taal toe
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Verspreiding van punte vir taal:
o 1 – 3 feite korrek: ken 1 punt toe
o 4 – 5 feite korrek: ken 2 punte toe
o 6 – 7 feite korrek: ken 3 punte toe
LET WEL:
Tel van woorde:
• Nasieners moet die aantal woorde wat gebruik is, tel.
•	Indien die kandidaat die vereiste getal woorde oorskry het, word ’n oorskryding van 5 woorde
toegelaat en die res van die opsomming geïgnoreer. Korter opsommings wat die vereiste feite
bevat, mag nie gepenaliseer word nie.
Aanhaling

Eie woorde

1

Hou dagboek van al jou uitgawes ... Vergelyk
dit met jou inkomste. Begin met ’n begroting.

1

Stel ’n begroting op met jou inkomstes en
uitgawes.

2

‘‘Saamgestelde rente’’... hoe vroeër jy begin
spaar, hoe vinniger gaan jou geld groei

2

Saamgestelde rente sal jou geld vinniger laat
groei.

3

’n Naweek- en vakansiewerk ... en
ondervinding opdoen.

3

Doen ’n naweek- en vakansiewerk waar jy
ondervinding kan opdoen.

4

Moenie jou deur duur handelsmerke laat
verlei nie ... beteken nie noodwendig beter
gehalte nie

4

Duur handelsmerke beteken nie altyd beter
gehalte nie.

5

Gaan na verskillende winkels, ... vergelyk
pryse ... sodat jy die meeste waarde vir geld
kan kry.

5

Vergelyk pryse by veskillende winkels om die
meeste waarde vir geld te kry.

6

... binne hul finansiële vermoëns te leef. As
hulle iets nie kan bekostig nie, is krediet nie
die antwoord nie.

6

Leef binne jou finansiële vermoë of moenie
op krediet aankoop nie.

7

Open jou eie bankrekening en gaan dit
gereeld na.

7

Maak jou eie bankrekening oop.

Stel ’n begroting op met jou inkomste en uitgawes. Saamgestelde rente sal jou geld vinniger laat groei.
Doen ’n naweek- en vakansiewerk waar jy ondervinding kan opdoen. Duur handelsmerke beteken nie
altyd beter gehalte nie. Vergelyk pryse by verskillende winkels om die meeste waarde vir geld te kry.
Leef binne jou finansiële vermoë en moenie op krediet aankoop nie. Maak jou eie bankrekening oop.
(64 woorde)
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VRAAG 3
Vraag Antwoord

Denkvlak

Punte

3.1

gesondheid 

2

(1)

3.2

een honderd persent of eenhonderd persent of honderd persent 

1

(1)

3.3

opeenvolging van klinkers 

1

(1)

3.4

herwonne 

3

(1)

3.5

Hulle vervaardig ons olies van plaaslik verboude Haas-avokado’s. 

4

(1)

3.6

vervaardiger

3

(1)

3.7

palatalisasie

2

(1)

3.8

Ons olies is slegs van plaaslik verboude Haas-avokado’s vervaardig.

4

(1)

3.9

Dit is baie geslaagd, want die woord “herwinde” pas by die kartonboks wat
ook herwin word.OF
Produkte en verpakking is herwinbaar – dra by tot groen lewe. OF
Die kartonboks van herwinde materiaal ondersteun die herwinbaarheid.
(enige soortgelyke antwoord)

5

(1)

5

(1)

3.10

Enige gepaste antwoord, bv.
Visueel – Die gebruik van die prentjie van ’n avokadopeer wat soos ’n sjef
met sy hoed lyk.
Die vriendelike gesig van die avokadopeer met ’n sonbril. 
Die woordkeuse is kort en kragtig.
(enige soortgelyke antwoord)

4.1

Cronjés

1

(1)

4.2

Meester sê vir Neelsie dat hy weer daardie jaar graad 9 druip.

6

(1)

4.3

matrikulant

2

(1)

4.4

... my pa

3

(1)

4.5

asof julle fietsry 

4

(1)

4.6

ruggies

1

(1)

4.7

Die trap is hoog na die saal toe.
Die trap van die fiets is stukkend.

3

(1)

4.8

afdraand

3

(1)

4.9

Hy impliseer dat hy moeg is. 
Aangesien hy afdraand ry, hoef hy nie te trap nie.

2

(1)
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4.10

Moedeloos; vies; kwaad; woedend. (enige emosie) 

6

(1)

5.1

chirurg of sjirurg 

1

(1)

5.2

Ja, want “toor” word figuurlik gebruik. Hy toor nie werklik nie. 

5

(1)

5.3

wat nie weet hoeveel geld hy per konsultasie verdien nie.

3

(1)

5.4

slegte/verkeerde

1

(1)

5.5

mees konserwatiewe of konserwatiefste

3

(1)

5.6

Die man is ’n doktor in letterkunde. 
(Uit die antwoord moet dit duidelik blyk dat dit nie ’n mediese dokter is
nie.)

2

(1)

5.7

geld

4

(1)

5.8

staan voor en na ’n bystelling

3

(1)

5.9

heroorweeg

3

(1)

5.10

Nee. “Ek het baie streng reëls as dit kom by my werk,” sê Philip.

5

(1)
[10]
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30

GROOTTOTAAL:

70

Graad 10-12 EAT

GRAAD 10VRAESTEL:
TAAK 7.1

Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel
TOTAAL: 80 TYD: 2 UUR

ALGEMENE INSTRUKSIES EN
INLIGTING
1. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik:
AFDELING A:

Leesbegrip

(30 punte)

AFDELING B:

Opsomming

(10 punte)

AFDELING C:

Taal

(40 punte)

2. Lees alle instruksies versigtig deur.
3. Beantwoord al die vrae.
4. Nommer antwoorde presies soos op die vraestel.
5. Begin elke afdeling BOAAN ’n nuwe bladsy.
6. Trek ’n streep na elke afdeling.
7.

Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam boaan jou antwoordstel.

8. Laat ’n reël oop na elke onderafdeling van ’n vraag.
9. Goeie en netjiese versorging van antwoorde sal in jou guns tel.
10. Handig AL DRIE afdelings SAAM as EEN antwoordstel in.
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AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Lees die onderstaande artikel aandagtig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

SÓ HET MUSIEK ’N INVLOED
OP FILMS
Deur: Delia du Toit
1.	Watter rol speel musiek in flieks? Of dit jou nou bang of gelukkig maak, dit kleur die prentjie in.
Sonder musiek sou flieks darem maar vreeslik oninteressant wees.
2.	’n Mens is gewoonlik so besig om te fokus op die aksie dat jy nie eens agterkom byna elke toneel
in ’n fliek het musiek in die agtergrond nie. Maar vat jy die musiek weg, is die toneel skielik
vervelig. Hoekom is musiek so belangrik in flieks?
3.	Niel van Deventer, vervaardiger van die fliek Suurlemoen!, sê musiek is verskriklik belangrik in
rolprente omdat dit emosies versterk. In Suurlemoen!, wat oor ’n band gaan, is dit selfs nóg
belangriker.
4.	Paul Riekert, wat die fliek se klankbaan behartig het, en ook die musiek gemaak het vir die lirieke
wat in die oorspronklike Suurlemoen!-boek voorkom, sê musiek moet ook die storie in ’n fliek
ondersteun. “Dit moenie met die storie meeding of dit oorheers nie, maar op ’n subtiele manier
die emosionele kant van ’n toneel versterk of ondersteun. Mense se reaksie op musiek is
instinktief.”
5.	Riekert het eers die draaiboek (script) gelees om ’n gevoel vir die storie en karakters te kry,
sodat hy die musiek kon skryf en kies wat daardie gevoel sal oordra. Musiek word met ’n doel
gekies: stadige musiek word byvoorbeeld in hartseer tonele gebruik en vinnige musiek in
aksietonele.
6.	’n Studie deur die Universiteit van California in die VSA het in 2010 bewys dat mense van nature
sensitief is vir sekere klanke omdat diere dit in die natuur gebruik as waarskuwing. In die
1960-riller, Psycho, is trekkende snaarklanke en harde blaasinstrumente gebruik om dié klanke
na te boots. Die effek in die fliek gee ’n mens koue rillings.
7.	Gepraat van rillings. ’n Eksperiment in 2011 deur die McGill Universiteit in Kanada het bewys
musiek kan ’n mens koue rillings gee wanneer jy bang is óf omdat jy dit geniet. Dis omdat die
dele van jou brein wat musiek interpreteer, gekoppel is aan die dele wat temperatuur verwerk.
8.	“Vervaardigers kies gewoonlik liedjies waarvan die kyker sal hou, maar ook waarvan hulle self
hou,” sê Van Deventer. “Toe ons die klankbaan van Suurlemoen! begin beplan, het ons
byvoorbeeld gekyk watter musiek gewild onder tieners was, en toe liedjies gekies wat óns geniet
en wat by die tonele pas. Uiteindelik het ons besluit op kunstenaars soos Joshua na die Reën,
Jack Parow en Pieter de Jager van Die Tuindwergies.”

[Verwerk vanaf: www.hoezit.co.za, 11 September 2014]
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1.1

Gee EEN emosionele reaksie volgens paragraaf 1 wat musiek in jou na vore kan bring.

(1)

1.2	Word die volgende frase in paragraaf 1 letterlik of figuurlik bedoel?
“dit kleur die prentjie in”?

(1)

1.3	Waarom sê die skrywer vergeet ’n mens partykeer dat daar agtergrondmusiek in byna
elke toneel is? (paragraaf 2)

(1)

1.4

Skryf ’n woord uit paragraaf 1 neer wat dieselfde as “vervelig” beteken.

(1)

1.5

Waarom is musiek, volgens Niel van Deventer, so belangrik?

(1)

1.6

Waarom is dit in Suurlemoen! “selfs nóg belangriker”? (paragraaf 3) 

(1)

1.7

Waarom is Niel van Deventer se opinie enigsins belangrik?

(1)

1.8

Verduidelik in een volsin wat ’n klankbaan van ’n film is. (paragraaf 4) 

(1)

1.9	Waarom is dit gepas om spesifiek vir Riekert te vra om die musiek van die film te maak?

(1)

1.10 Wat word met die volgende sin in paragraaf 4 bedoel?
“Mense se reaksie op musiek is instinktief.”

(1)

1.11

Waarom was dit vir Riekert belangrik om ’n gevoel vir die storie en karakters te kry?

(1)

1.12

Verduidelik waarom vinnige musiek met aksietonele geassosieer word. 

(1)

1.13

Watter tipe musiek, dink jy, sou goed pas in ’n komiese toneel?

(1)

1.14.1 Lees weer paragraaf 6. Is die volgende stelling ’n feit of ’n mening?
Mense is van nature sensitief vir sekere klanke.

(1)

1.14.2 Gee ’n bewys vir jou antwoord in 1.14.1.

(1)

1.15

Watter film gee die skrywer as voorbeeld dat mense sensitief vir sekere klanke is?

(1)

1.16

Watter klanke is in die 1960-riller gebruik om jou koue rillings te gee?

(1)

1.17	Haal drie opeenvolgende woorde uit paragraaf 7 aan wat dit direk laat aansluit by
paragraaf 6. 

(1)

1.18

(1)

Waarom kry ’n mens, volgens paragraaf 7, koue rillings as jy na sekere musiek luister? 

1.19	Hoe het die vervaardigers op die musiek van die film Suurlemoen! besluit? Noem
DRIE stappe/kriteria. 

(3)

1.20 Musiek bepaal jou emosie of gevoel oor ’n fliek.
Stem jy saam met hierdie stelling? Motiveer jou antwoord. 
1.21 As jy ’n klankbaan vir jou lewe moes kies, watter tipe musiek sou dit wees? 

(1)
(1)

[24]
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TEKS B: PLAKKAAT

Kyk na die plakkaat hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg.

[Vanaf: www.facebook.com/KaaplandFilms, 2015]

1.22 Watter film het die vervaardigers van mooirivier ook aangebied? 

(1)

1.23 Wie is die hoofondersteuner/borg van die film?

(1)

1.24 Noem nog EEN borg van die film. 

(1)

1.25 Hoe kan ’n mens met sosiale media op hoogte van die film bly?

(1)

1.26 Wat kan jy aflei van die filmgenre uit die hartjie wat om die karakters geteken is?

(1)

1.27 Sal jy die film wil gaan kyk? Motiveer jou antwoord. 

(1)

[6]
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2:
TEATERETIKET
Lees die teks hieronder aandagtig deur en voer die instruksies uit.
Instruksies:
• Som die wenke vir goeie teateretiket in SEWE sinne op.
• Skryf die wenke PUNTSGEWYS neer, genommer van 1 tot 7.
• Laat ’n reël oop na elke sin.
• Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
• Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C

Doen my ’n guns en bly by die huis:
’n Les in teateretiket
Deur: Francisca Heese
Ek het agtergekom dat daar deesdae mense is wat dink ’n aand in die teater is dieselfde as ’n
uitstappie Nuweland toe. Hier is ’n paar wenke vir jou om aan te dink:
As die deure van die teater toegemaak is, sien jy nie die vertoning nie. Mense wat nie betyds kan
wees vir ’n produksie nie, verdien nie om eers die voorportaal van die teater te betree nie. So,
moenie laat wees nie.
Daar is niks wat akteurs so vinnig op hul senuwees maak soos mense wat nie ’n vertoning kan
deursit nie. Moet asseblief nie tydens die produksie opstaan nie.
Die grootste probleem bly steeds die selfoon. Skakel dit af of bly by die huis as jy ’n dringende
oproep verwag – dan pla jy ten minste nie die gehoor en akteurs nie.
As die teaterligte afgaan, begin die produksie en moet jy stilbly. Vir solank die verhoogligte aan is,
moet jy jou mond hou. Niemand stel belang in jou opmerkings oor die produksie nie.
Nog ’n ding wat uiters irriterend is, is as iemand eet of drink tydens ’n produksie. Doen dit voor of na
die vertoning. Dis vir niemand lekker as jy in hulle ore kou nie.
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Jy kan applous aan die einde van die produksie gee – wanneer die akteurs buig en die ligte weer
aangeskakel is en jy ander mense ook hoor klap.
Laastens, wees respekvol teenoor die akteurs, gehoor en produksiepan vir die harde werk wat hulle
doen. Gebruik dit as ’n geleentheid om jouself te verryk. As jy dit nie kan doen nie, doen my ’n guns
en bly by die huis.

[Verwerk vanaf: bladwisselend.wordpress.com, 8 Maart 2015]

TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAAL
VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer.

Kom (3.5 skuur skouers) met beroemdes van die
Afrikaanse filmbedryf by die eerste vrystelling van

Ballade vir ’n Enkeling.
Slegs by uitgesoekte SterKinekor-teaters.
Geniet ’n (3.2 glas) vonkelwyn en kry die geleentheid
om die akteurs ’n paar (3.3 vraag) te vra.
21 MAART: TYGERVALLEI
22 MAART: SOMERSET MALL
28 MAART: CAPE GATE
(4 nm – 5 nm & 7 nm – 8 nm)
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3.1

Kies die KORREKTE woord tussen hakies. Skryf slegs die antwoord neer.
Die aktrise lyk (beeldskoon/silwerskoon) in haar ontwerpersrok.

3.2

Gee die VERKLEINING vir die woord tussen hakies.
Geniet ’n (3.2 glas) vonkelwyn.

3.3

(1)

Skryf die MEERVOUD van die woord tussen hakies neer.
Kry die geleentheid om die akteurs ’n paar (3.3 vraag) te vra.

3.4

(1)

(1)

Kies die KORREKTE hoflikheidsvorm. Skryf net die vraagnommer en die antwoord (A-D) neer.
As ek die organiseerders wil bedank vir die mooi geleentheid, kan ek sê:

3.5

A

“Ek hoop daar is volgende keer lekkerder kos.”

B

“Dankie vir die lieflike aand; ek het dit baie geniet.”

C

“Die badkamers was baie vuil.”

D

“Ek wil asseblief heel voor in die teater sit.”

(1)

Word die onderstreepte gedeelte in die sin letterlik of figuurlik bedoel?
Kom skuur skouers met beroemdes.

3.6

(1)

Skryf die volgende sin in die VERLEDE TYD neer.
Die eerste vertoning is om 4 nm.

3.7

(1)

Skryf die sin hieronder oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met omdat.
Ek het die film baie geniet, want die storielyn is baie goed. 

(1)

3.8	Voltooi die volgende sin met die korrekte VOORSETSEL. Skryf slegs die woord as
antwoord neer.
Ek het ... die einde van die film gehuil.
3.9

(1)

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
Hierdie springmielies is (3.9 ons).

3.10 Verskaf die vroulike vorm van die woord “akteur”.

(1)
(1)

[10]
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VRAAG 4
TEKS E: SPOTPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die spotprent hieronder gebaseer.



“En dáár is die beroemde maskers van Komedie
en Tragedie. Of soos dit vandag (4.4 goed)
bekendstaan – emoticons.”

4.1

Wat is die boodskap wat die spotprent wil oordra?

(1)

4.2

Hoe word die woord “dáár” VISUEEL in die spotprent oorgedra?

(1)

4.3

Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.
Die man sê: “Ons noem dit deesdae emoticons.”(1)

4.4

Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies.
Of soos dit vandag (4.4 goed) bekendstaan – emoticons.(1)

4.5

24

Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.
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Die seun het (gekyk) (teen die muur) (gister) (na die maskers).
4.6

Skryf die sin hieronder oor en begin met die onderstreepte bywoord.
Ek en my pa gaan môre ’n film kyk.

4.7

(1)
(1)

Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM.
Die polisie skiet die skurk in die film dood.

(2)

4.8	Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi. Skryf slegs die vraagnommer en die
antwoord (A-D) neer.
Geen tieners weet meer van die maskers van Komedie en Tragedie nie.
Hierdie sin is ’n voorbeeld van ...

4.9

A

gevoelstaal.

B

figuurlike betekenis.

C

stereotipering.

D

veralgemening.

(1)

Voltooi die volgende IDIOOM.
Ek kan nie vanaand gaan fliek nie, want ek is so (4.9 ...) soos ’n hond.

(1)

[10]

VRAAG 5
TEKS F: TYDSKRIFARTIKEL
Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.

’n Man soos my pa
1.	Die Afrikaanse rolprent ’n Man soos my pa is tans in produksie. (5.1 Dit draai die einde van die
jaar in teaters.)
2.	Die vervaardigers, Johan Kruger en Sean Else, het seker gemaak dat die beste van SuidAfrikaanse akteurs deel is van dié projek. Groot name soos Albert Maritz, Sandra Prinsloo, Neels
van Jaarsveld én Antoinette Louw sal almal in die rolprent te sien wees. (5.3 Jong) talent word
ook ten toon gestel.
3.	Sean sê dié verhaal, wat oor byna 40 (5.5 jaar/jare) strek, draai om ’n basiese verhouding: “Dit
gaan oor die tema van die (5.7 verhouding) tussen ’n pa en sy seun of dogter. Dié storie kan
enige plek (5.9 ...) wêreld afspeel. Op enige tyd. Elkeen wat ’n pa het, al is die verhouding hoe
fantasties, is al deur moeilike tye en het uiteindelik weer vrede gemaak.”
[Verwerk vanaf: www.sarie.com, 20 Maart, 2015]
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5.1

Skryf die volgende sin in die TOEKOMENDE TYD neer.
Dit draai die einde van die jaar in teaters.

5.2

Verander die volgende stelsin in ’n VRAAGSIN.
Jong talent word ook ten toon gestel.

5.3

(1)

Skryf die volgende sin oor in die DIREKTE REDE.
Sean sê dat die verhaal om ’n basiese verhouding draai.

5.9

(1)

Skryf die VERKLEINING vir die onderstreepte woord in die sin.
Dit gaan oor die tema van die verhouding tussen ’n pa en seun of dogter.

5.8

(1)

Verbind die volgende sinne met die korrekte BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Dit is die film. Ek het van die film gepraat.

5.7

(1)

Kies die korrekte woord tussen hakies om die sin korrek te voltooi.
Sean sê die verhaal, wat oor byna 40 (5.5 jaar/jare) strek, draai om ’n basiese verhouding.

5.6

(1)

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies in die sin.
Dit is die (5.4 snaaks) film wat ek al ooit gesien het.

5.5

(1)

Gee die INTENSIEWE VORM van die onderstreepte woord.
Jong talent word ook ten toon gestel.

5.4

(1)

(2)

Verskaf die korrekte VOORSETSEL in die volgende sin.
Die storie kan enige plek (5.9 ...) wêreld afspeel.

(1)

5.10 Skryf die volgende sin oor in die BEDRYWENDE VORM.
Die akteurs van ’n Man soos my pa is vanaand deur ’n klomp mense gegroet.
5.11

(1)

Kies die gepaste uitroep vir die volgende sin.
......! Dit was ’n uitstekende film.
A

Agge nee

B

Sjoe

C

Hoera

D

Eina

(1)

5.12 Skryf die volgende sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Die pa en seun het deur moeilike tye gegaan, maar het weer later vrede gemaak.

(2)

[14]
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TEKS G: PRENT
Die taalvrae wat volg, is op die prent langsaan
gebaseer.
5.13 Kies die KORREKTE woord tussen hakies.
Die middelste minion is (verbaas/bang).

(1)

5.14	Verbind die twee sinne met die
VOEGWOORD tussen hakies.
	Ek moet eers al my huiswerk doen. Ek mag
die film Despicable Me kyk. (voordat)(1)
5.15	Gee die MEERVOUD van die woord tussen
hakies.
	Die middelste minion se bril lyk nie soos die
ander twee minions se (5.14 bril) nie.

(1)

5.16 Kies die korrekte VOORNAAMWOORD.
	Die onderste minion hou aan (5.15 hy/sy)
maat se been vas sodat hy nie val nie.

(1)

5.17 Skryf slegs die BYWOORD in die sin neer.
Die Minions-film word vanjaar vrygestel.

(1)

5.18 Skryf slegs die GESEGDE in die sin neer.
Die minions hang aan mekaar se voete.

(1)

[6]
			
			

TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

[Vanaf: www.minionsmovie.com]
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MEMORANDUM
AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL

28

Nr.

Antwoord

1.1

Barrett

Punt

bang/gelukkig/geluk

1

1

1.2

Figuurlik.

3

1

1.3

Jy is te besig om op die aksie te fokus.

2

1

1.4

Oninteressant.

2

1

1.5

Dit versterk emosies.

1

1

1.6

Omdat die fliek gaan oor ’n band wat musiek
maak./Dis die middelpunt van die fliek: musiek.

Oorweeg nog
opsies.

3

1

1.7

Hy is die vervaardiger van die fliek./Hy neem
besluite oor hoe die film gemaak word.

Iets soortgelyks.

3

1

1.8

Dit is al die musiek wat in die film gebruik word.

2

1

1.9

Hy het die lirieke vir die boek ook geskryf.

3

1

1.10

Hulle doen dit sonder om te besluit daaroor./
Dit gebeur vanself./Hulle reageer op die musiek
sonder om daaroor te dink.

3

1

1.11

Hy moes die musiek kon skryf en kies wat daardie
gevoel sou oordra.

3

1

1.12

Die aksietonele is vinnig.

3

1

1.13

Opgewekte musiek/gelukkige musiek.

4

1

1.14.1

Feit.

4

1

1.14.2

Dit is deur ’n studie bewys.

4

1

1.15

Psycho

1

1

1.16

trekkende snaarklanke en harde blaasinstrumente

2

1

1.17

Gepraat van rillings.

1

1

1.18

Die dele wat musiek interpreteer, is gekoppel aan
die dele wat temperatuur verwerk.

3

1
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Oorweeg nog
verduidelikings.

Iets in dié trant.

Moet albei noem
vir die punt.
Aanvaar ook
verbatim
(par. 7)

Graad 10-12 EAT
1.19

1.
2.
3.
4.

1.20
1.21

Hulle het gekyk wat gewild onder tieners is.
Liedjies/kunstenaars gekies waarvan hulle hou.
Liedjies gekies wat by die tonele pas.
Kies dan kunstenaars.

3

3

Leerder se eie mening.

5

1

Leerder se eie mening.

5

1

Enige DRIE

[24]

TEKS B: PLAKKAAT
Nr.

Antwoord

1.22

Nasienriglyne

Barrett

Punt

Klein Karoo.

2

1

1.23

Engel & Völkers.

2

1

1.24

kykNet/Kaapland (produksies)/ATKV/GNC/Van
Loveren/aramex/Sarie/The Body Shop.

2

1

1.25

facebook/twitter

2

1

1.26

Dit is ’n liefdesfliek/romanse/romantiese film.

Diskresie

3

1

1.27

Leerder se opinie.

Diskresie

5

1

Enige borg. NIE
Engel & Völkers nie.

[6]


TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2: TEATERETIKET
Nasienriglyne
• Leerders moet die opsomming puntsgewys aanbied.
• Dit mag nie verbatim aangehaal word nie.
• Puntetoekenning: 7 punte vir 7 feite; 3 punte vir taal.
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het
nie:
o 1-3 punte korrek: 1 punt
o 4-5 punte korrek: 2 punte
o 6-7 punte korrek: 3 punte
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
o 6-7 aanhalings: geen punt
o 1-5 aanhalings: 1 punt
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Graad 10-12 EAT
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 een punte word afgetrek indien die leerder nie die aantal woorde neergeskryf
G
het nie.
Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin en ignoreer die
res van die opsomming.
Moenie laat vir ’n vertoning wees nie.
Moenie tydens ’n produksie opstaan nie.
Skakel jou selfoon af.
Bly stil tydens die produksie.
Moenie eet of drink tydens ’n produksie nie.
Gee aan die einde van die produksie eers applous.
Respekteer die akteurs, gehoor en produksiespan (vir hulle harde werk).
[10]
TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN
KONVENSIES
VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE
Nr.

Antwoord

3.1

Nasienriglyne

Barrett

Punt

beeldskoon

2

1

3.2

glasie

1

1

3.3

vrae

1

1

3.4

B/“Dankie vir die lieflike aand; ek het dit baie
geniet.”

3

1

3.5

figuurlik

3

1

3.6

Die eerste vertoning was om 4 nm.

Die hele sin moet
korrek wees vir 1
punt.

3

1

3.7

Ek het die film baie geniet omdat die storielyn
baie goed is.

Let op die
woordorde.

2

1

3.8

aan

3

1

3.9

ons s’n

2

1

3.10

aktrise

1

1
[10]
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Graad 10-12 EAT
VRAAG 4
TEKS E: SPOTPRENT
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

4.1

Die jonger generasie ken nou eerder emoticons
as die bekende maskers.

Oorweeg nog
opsies.

4

1

4.2

Die man wys na die prent van die maskers./Die
man en seuntjie kyk na die maskers.

3

1

4.3

Die man sê ons noem dit deesdae emoticons./
Die man sê dat ons/hulle dit deesdae emoticons
noem.

2

1

4.4

beter

1

1

4.5

Die seun het
gister
na die maskers
teen die muur
gekyk.

Let op woordorde.

2

1

4.6

Môre gaan ek en my pa ’n film kyk.

Let op woordorde.

2

1

4.7

In die film word die skurk deur die polisie
doodgeskiet./
Die skurk word in die film deur die polisie
doodgeskiet.

Let op woordorde.
Diskresie.

3

2

4.8

D/veralgemening

3

1

4.9

siek

3

1

Let op woordorde.

[10]
VRAAG 5
TEKS F: KOERANTARTIKEL
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

5.1

Dit sal die einde van die jaar in teaters draai.

Die hele sin moet
korrek wees vir ’n
punt.

3

1

5.2

Word jong talent ook ten toon gestel?

Let op woordorde
en die vraagteken.

2

1

5.3

bloedjong

NIE bloedjonk nie.

1

1

5.4

snaaksste

1

1

5.5

jaar

2

1

5.6

Dit is die film waarvan ek gepraat het.

3

1

5.7

verhoudinkie

1

1
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Graad 10-12 EAT
5.8

Sean sê: “Die verhaal draai om ’n basiese
verhouding.”

5.9

3

2

ter

3

1

5.10

’n Klomp mense het vanaand die akteurs van ’n
Man soos my pa gegroet.

3

1

5.11

B/Sjoe

3

1

5.12

Die pa en seun gaan deur moeilike tye, maar
maak weer later vrede.

3

2

Korrekte
skryftekens en
woordorde.

[14]

VRAAG 5
TEKS G: FOTO
Nr.

Antwoord

5.13

bang

5.14

Ek moet eers al my huiswerk doen, voordat ek die
film Despicable Me mag kyk.

5.15

Nasienriglyne

Barrett

Punt

3

1

2

1

brille

1

1

5.16

sy

2

1

5.17

vanjaar

2

1

5.18

hang

2

1

Let op woordorde.

[6]
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TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

Luister en praat
4. Wat word geïmpliseer met die woorde dat hy “nog aan haar sal moet werk?” ________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
5. Waarom is dit ironies dat Benjamin juis wit rose koop? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
6. Die feit dat sy vir hom die “reuk van Kentucky” het, sê iets van Benjamin se karakter.
Wat kan jy daarvan aflei? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
7.

Waarom sou jy dink die vergelyking met ’n slang is gepas in die liriek? _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)

8. Behalwe dat Benjamin onbetroubaar is, kom ander karaktertrekke van hom ook na vore.
Noem twee karaktertrekke met bewyse.____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (4)
9. In hierdie liriek kom sosiale probleme waarmee die jeug te kampe het, na vore. Noem
twee van die probleme wat jy kon agterkom. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
10. Tydens die funksie ontlok hul optrede verskillende emosies by die dansers. Noem twee
van hierdie emosies wat na vore kom. ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
11.	Deur die woord “vergeet” bou progressie op in die liriek. Skryf die reël neer waarin die
progressie ’n hoogtepunt bereik. _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
12. Wat, kan jy aflei, het uiteindelik van Benjamin geword? ____________________________________ (1)
13. Motiveer jou antwoord by 12 deur ’n reël uit die liriek aan te haal. __________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
14. Verduidelik volledig hoe die musiek meewerk om die verhaal te versterk. ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
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[20]

Luister en praat

MEMORANDUM
1.

Melanie.

(1)

2. Sy pa het die motor vir hom met sy mondigwording gegee. (Albei vir 1 punt.)

(1)

3. Hy het sy oog op ’n ander meisie, maar vir ’n lekker tyd verkies hy Melanie.

(1)

4. Sy is te ordentlik/vroom vir hom; hy sal haar nog moet mak maak vir seks.

(1)

5.	Hy sê wit rose is vir vriendskap, maar hy het net seks in gedagte. (Albei dele van die ironie
moet teenwoordig wees).

(1)

6. Dit dui op sy banale siening van vrouens/liggaamlike bevrediging.

(1)

7.

(1)

Hy is die slang wat gaan toeslaan./Melanie verlei hom soos die slang vir Eva verlei het.

8.	arrogansie/onbeskof – sy houding teenoor die persoon wat sy motor wou parkeer
onverantwoordelik – die onverantwoordelike wyse waarop hy bestuur/slaap saam met ’n meisie
en nie weet wat haar HIV-status is nie/slordig – gooi sigaretstompie deur die venster
(enige twee) 
(4)
9. dwelms, drank, rondslapery (enige twee)

(2)

10. jaloesie, verontwaardiging/vies

(2)

11. “Sy het vergeet sy is HIV-positief”

(1)

12. Hy is dood/baie siek.

(1)

13. Sy broer ry nou met die Golf nadat hy vigs by Melanie gekry het.

(1)

14.	Die musiek skep die gevoel van onheil/onrustigheid en bou op tot ’n klimaks. Dan raak die
musiek stil saam met die idee van dood.(2)
[20]

LUISTERTOETS 2: GRAAD 11-12

JOHANNES KERKORREL: TIEN JAAR LATER: “Gee jou hart vir Hillbrow” (SNIT 2)

1.

Watter tipe atmosfeer word deur die musiek geskep? _____________________________________ (1)

2. Noem die twee tipes mense wat op straat sigbaar is. _____________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
3. Waarom hou die spesifieke persone hand? Sê volledig. ___________________________________
_____________________________________________________________________________________  (1)
4. Noem twee goed (behalwe jou hart) wat jy vir Hillbrow kan gee. ____________________________
_____________________________________________________________________________________  (2)
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Luister en praat
5.	Watter twee gelowe kom in hierdie liriek ter sprake? Noem die gelowe en gee bewyse uit
die teks. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (4)
6. Waarvandaan kom die seine? __________________________________________________________ (1)
7.

Sou jy die woorde “gee jou hart vir Hillbrow” denotief of konnotatief beskryf?
_____________________________________________________________________________________ (1)

8. Hoe sou jy hierdie woorde kon interpreteer? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
9.	Hoe weet ons dat die bewoners van die buurt maar nie veel van ’n toekoms het om na
uit te sien nie? _______________________________________________________________________ (1)
10. Wat is die naam van die hotel wat in die liriek gemeld word? _______________________________ (1)
11. Op wie drink hulle? ___________________________________________________________________ (1)
12. Noem twee sosiale probleme wat in die liriek na vore kom (behalwe dwelms).
_____________________________________________________________________________________ (2)
13. Watter woord dui op dwelms? _________________________________________________________ (1)
14.	Sou jy sê dat die sanger hardvogtig is teenoor die gemeenskap van Hillbrow? Verskaf ’n rede
vir jou antwoord. _____________________________________________________________________ (1)
[20]



MEMORANDUM
1.

Dit skep ’n hartseer/weemoedige/treurige atmosfeer.

2. boemelaars, kaalvoetkinders

(1)
(2)

3. Die kinders wil geld hê, want hulle wys parkeerplekke aan. (albei vir punt)(1)
4. sente, drome, toekoms vol gate, klere vol gate (enige twee) (2)
5. Christendom:
Hindoeïsme:

Ken jy vir Jesus?
Haré Krishna

(4)

6. Hillbrow-toring

(1)

7.

(1)

konnotatief

8. Jy moet die mense jammer kry/iets vir hulle doen/hulle verstaan/deernis hê.

(1)

9. Hul toekoms is vol gate.

(1)

10. Chelsea-hotel

(1)

11. “junkies”

(1)

12. drank, armoede

(2)
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Luister en praat
13. Hulle drink op die mense wat hul drome oorleef/kry wat hul vra.

(1)

14.	Nee, hy doen ’n beroep op die luisteraar om met deernis na die mense te kyk/iets te doen.

(1)
[20]



LUISTERTOETS 3: GRAAD 8 – 10
LAURIKA RAUCH: CD: STUUR GROETE AAN MANNETJIES ROUX –
“Stuur groete aan Mannetjies Roux” (SNIT 5)

1.

Wie is die spreker? ____________________________________________________________________ (1)

2. Motiveer jou antwoord. ________________________________________________________________ (1)
3. Op watter vasteland is die plaas waarvan gesing word? ___________________________________ (1)
4. Noem twee probleme wat die boer ondervind. ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
5. Skryf die eufemisme wat gebruik word om te sê die oom is dood. __________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
6. Hoe het die oom aan sy einde gekom? __________________________________________________ (1)
7.

Skryf die reël neer wat as bewys dien vir jou antwoord. ___________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)

8. Hoe sluit hierdie reël aan by ’n vorige reël in die liriek? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
9. Wie was die oom se held EN hoe weet jy dit? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
10. Waarvoor smeek die spreker? _________________________________________________________ (1)
11. Dink jy die oom was gereed om te ploeg indien die omstandighede reg was? ________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
12. Wat voer die spreker aan as bewys? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
13. Waarom, sou jy sê, is die begeleiding geskik vir die lied? ___________________________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
14. Gee twee bewyse uit die liriek dat die spreker baie geheg is aan sy familie. ___________________
_____________________________________________________________________________________ (2)
15. Bewys dat die oom se vrou nog gelewe het. ______________________________________________ (1)
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Luister en praat
16. Hoe het die oom van sy koffie gehou? __________________________________________________ (1)
17. Watter bewys kan jy uit die liriek gee dat Mannetjies Roux rugby gespeel het? ________________
_____________________________________________________________________________________ (1)
[20]



MEMORANDUM
1.

Dis ’n kind.

(1)

2. Hy is skaars dertien.

(1)

3. Afrika.

(1)

4. Die son is te warm EN die reën te skaars.

(2)

5. “My oom, ja my oom se oë is nou albei toe”

(1)

6. Hy het selfmoord gepleeg.

(1)

7.

(1)

Hy laat ’n brief na.

8. Eers drink hy koffie met die een oog toe, nou is albei oë toe.

(1)

9. Mannetjies Roux. Hy stuur aan hom groete in sy selfmoordbrief.

(2)

10. bietjie reën

(1)

11. Ja.

(1)

12. Die spreker voer aan hy het ’n tenk vol diesolien.

(1)

13. Die begeleiding skep ’n neerdrukkende/hartseer/treurige atmosfeer.

(1)

14.	Hy vra dat sy pa en ma geseën word, asook sy oom en hy het deernis met die oom se
omstandighede.(2)
15. Die tannie drink tee.

(1)

16. Hy hou van sy koffie soet.

(1)

17. Hy dink nog aan die drie wat Mannetjies Roux gedruk het.

(1)
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[20]

Lees en kyk: letterkunde

Voorgeskrewe gedigte
vir graad 11
Huistaal – 2016
Om die aarde aan te haal
Afdeling 1: “om die
aarde nog helder
aan te haal”

Kartografie
Martjie Bosman

Afdeling 3: “waar
mense eensaam voel”

die sterrewag by
Sutterland
Dolf van Niekerk

Memorandum
Lucas Malan

Aragnoïde
Zandra Bezuidenhout

Om die aarde aan te
haal
Ilse van Staden

as dit reën in die
boesmanland
Elias P. Nel

Nahoon
Johan Myburg

Habakuk 1
Kobus Lombard
pa
Marlise Joubert

Afdeling 4: “die
betekenis/van ’n
onbelangrike mens”
graffiti
Susan Smith
Ek wil
Willem Fransman
(junior)

Die oomblik dat tyd stol
Barend Toerien

Genepoel
Lucas Malan

My mamma is bossies
Jeanne Goosen

Bontvisvanger
Johann Lodewyk Marais

Afdeling 2: “jy is hier
en ek verlang na jou”
Opstaankoffie
George Weideman

Repos Ailleurs
Louis Esterhuizen

Die populiere
Martjie Bosman

gebuigde poskaarte
René Bohnen

Psigiatrie
Johan Steyn

Afrika, my Afrika
Daniel Hugo

Geen luitoon
Lina Spies

Boggomsbaai-blues
Pirow Bekker

Gestorwe planeet
Eveleen Castelyn

Draai na my
Louis Esterhuizen

Heil die leser!
Daniel Hugo

Gebed tot die bome
Vincent Oliphant

Vraag
Lina Spies

Vroegherfs
Joan Hambidge

Pilgrim’s Progress
Johan Myburg

Koelkas
Andries Bezuidenhout

Vergissing
Ilse van Staden

Die kersieboom
Ina Rousseau

As jy weer skryf
Ingrid Jonker

’n beeld raak los
Melt Myburgh

Afrikaanse haikoes
Johann Lodewyk Marais

[hooglied vir die verlede]
Ronel Nel

Niks is waarna dit lyk nie
Johan Myburg

IV Wind
Heilna du Plooy

My hand ritsel
Cas Vos

Winternag
Eugène N. Marais

Vyf koeplette as detox
Johan Myburg

storm
Mari Grobler

Toe Piet se vrou
Anoniem
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Elegie vir ’n vriend
Johan Steyn

Isak Dinesen
Martjie Bosman
nar vir God
Eugène Beukes
Mercedesrit in die aand
Willem Krog
Eensaamheid
Jan F.E. Celliers
Die Godsbesluit
Totius
Duo
Martjie Bosman
Medea
Sarina Dönges
Raad vir hakkel
Ilse van Staden
die vrou loop in strate
Marlise Joubert

Lees en kyk: letterkunde

Voorgeskrewe gedigte
vir graad 11
Eerste Addisionele Taal – 2016
Sprak of sprook
Afdeling 1: “die dag is
’n boom/wat ek moet
klim”
bondel
Koos Kombuis
Saluut aan ’n “servant”
John Boyes
Saalhulp
Kobus Lombard
Bergies
Louis Esterhuizen
Rentmeesters
Kobus Lombard
’n Gedig vir Mapetla
Willem Krog
treinrit
Elias P. Nel
Oppie Cape Flats
Willem Fransman
(junior)

Ouman in tehuis
Pirow Bekker

Afdeling 3: “ek dors
so na jou woorde”

Ons Komvandaan
Diana Ferrus

Sterrekyker
Franci Greyling

Mol
P.J. Philander

Testament
Kobus Lombard

Afdeling 2: “vroeg
tot laat / leer die
voëls ons praat”

Die man se standpunt
C.J. Langenhoven

Uitvaart
Lucas Malan

sprak of sprook
Izak de Vries

Broeis hen
George Weideman

Here Be Dragons
Izak de Vries

onomatopee
Hein Viljoen

“Mamma” kan ek nie
sê nie
Jelleke Wierenga

Krokodil
Johann de Lange
Die tarentaal
Totius

Brief insake
Downsindroom
Sarina Dönges

’n miskruier het die
reusedrol
Hendrik Boshoff

Demokrasie (Pity)
Limited
Peter Snyders

Sommerso
Hester Heese

Demokrasie?
Peter Snyders

Kabouterliefde
Ingrid Jonker

Elokusie
Daniel Hugo

Loop en val
Louis Esterhuizen

Armchair politician
Peter Snyders

Magteloos
Lina Spies

In memoriam: Azra
M.M. Walters
Die snoek
Barend Toerien
Witbaardmeersterretjie
Johann Lodewyk Marais

laatnagloei
Susan Smith
Telkom-gesprek met
my ma (1)
Lucas Malan

Afdeling 4: “die werf
is wyd en die bruilof
groot”
Die dans van die reën
Eugène N. Marais
Welkomsgroet aan die
herfs
Lina Spies
Ek het ’n huisie aan die
Rand
Pirow Bekker
die silwermaan lê in sy
gô-hok
Floris Brown
Die wonder van ’n
boom
Michael Khoosal
katie melua
Cas Vos
ballade van ’n
kitaarslaner
Valiant Swart
sonvanger
Valiant Swart

Elegie vir ’n vriend
Johan Steyn
’n Tante wat woon in
Napier
Philip de Vos
My antie Johanna de
Beer
Philip de Vos
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Vakadviseurs en eksaminatore

KABV EN DIE
GRAAD 12 EAT
NSS-EINDEKSAMEN
– WAT DOEN
ONS (ANDERS)
IN 2015?
Deur: Hanneke de Bruijn, die Hoër Meisieskool Herschel
Reeds met die eerste deurleesslag van die KABV is dit duidelik dat die algemene taalgebruik van die
dokument op ’n taamlik gesofistikeerde vlak lê. As ’n mens dan verder lees op bl. 29 – 31 van KABV (vir
vraestel 1) en bl. 32 (vir vraestel 2), asook bl. 90-91 (vir voorbeeldvrae gekoppel aan denkvlakke), laat dit
jou oë beslis rek. Vanuit die staanspoor moet twee aspekte hanteer word: denkvlakke en
vraestelwoordeskat.

DENKVLAKKE
(Barrett se taksonomie)
Dat die denkvlakke korrek (40%/40%/20%) in die vrae van toetse en eksamens vanaf graad 8 toegepas
moet word, is vanselfsprekend.
Maar dit gaan verder as net assessering: hoe lyk die vrae wat ons daagliks in ons klaspraktyk vra: Is
dit ook 60% (of selfs meer) op die vlak van afleiding, evaluering en waardering? En is ons klasgee-styl
interaktief en “vraagvraend” genoeg om gesprek en denke te stimuleer of gee ons nog te veel “lesings”?
Hoe dikwels laat ons die leerders hul menings in groepies (of vir die hele klas) gee? Ons kan, myns
insiens, nie net volgens denkvlakke assesseer nie; ons moet ook daarvolgens onderrig, in plaas van;
anders is ons nie billik teenoor ons leerders nie.
Die nasien van vlak 4- en 5-vrae, veral vrae wat JA/NEE + motivering as antwoord vereis, is ’n grys area.
Presies hoe goed moet die motivering wees om die punt te verdien? Daar is nogal meningsverskille
hieroor.
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Vakadviseurs en eksaminatore

VRAESTELWOORDESKAT
Lees tog asseblief Adinda Vermaak se puik artikel oor woordeskat in die vorige uitgawe van Klasgids
(April 2015/50#2, bl. 58 – 63).
Die swakker kandidate wat wel geleer het, is dikwels uiters gefrustreerd nadat hulle eksamen geskryf
het. Daar is twee redes hiervoor:
• Hulle het nie die woordeskat gehad om die vrae te verstaan nie.
• Hulle het die kennis gehad, maar kon nie die Afrikaanse woord onthou nie.
Ek wil uitbrei oor die eerste probleem: vraestelwoordeskat. Daar is (vanweë die vereistes i.v.m.
denkvlakke) sommer ’n hele lys woorde wat die graad 12-kandidaat benodig om vraestelle 1 en 2 te kan
lees.
Hier is ’n klompie antonieme wat herhaaldelik voorkom:
oorsake en gevolge
voordele en nadele
ooreenkomste/wat het hulle gemeen en verskille
opeenvolgende/agtereenvolgende (woorde) en aparte/afsonderlike (woorde)
Ander woorde wat ook baie voorkom (en soms verwar word):
afleiding; lei ... af
bedoel/doel
eienskappe + kenmerke
voorkoms
’n voorbeeld
feit/mening
optrede/tree … op
toestande/omstandighede
volgens
geleentheid
behandel/hanteer
geïmpliseer
verwys na
boodskap/tema
houding
realisties
stem jy saam

aanduiding; dui … aan/op
raad
stemming
gevolgtrekking
denotasie/konnotasie
aanvaar/ervaar
gepas/pas by
wys/bewys
(on)regverdig
(on)moontlik
aanhaling/haal … aan
letterlik/figuurlik
sintuie
les
verhouding
verkeerd
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Vraestel 1
Woordeskatkwessies by die begripstoets sluit al die bogenoemde woorde in, maar die tweede teks
(oor visuele begrip) vereis woordeskat soos:
simbole
gesigsuitdrukking
voorgrond/agtergrond

tekens
raampie (strokiesprente)

Dis sinvol om reeds vanaf graad 8 grafieke, tabelle, spotprente, strokiesprente en ander grafiese
elemente in toetse en eksamens te gebruik sodat leerders dit met selfvertroue kan hanteer. (Pasop vir
advertensies: maak seker die vrae handel oor visuele aspekte en nie die geskrewe teks nie, soos
voorgeskryf in die eksamenriglyne.)
Die taalafdeling vereis ook woordeskat-aandag.
Vraag 3 handel oor advertensies en advertensietegniek en die volgende woordeskat is deel van ons
onderrig en assessering:
adverteerder;
maatskappy;
gemik op;
visuele/grafiese elemente;
geslaagd

teikenmark;
produk/diens;
kop (van advertensie);
lettergrootte/lettertipe;

Die gebruik van vakterminologie/jargon in die klas en in assessering blyk noodsaaklik te wees. Leerders
raak baie gou onseker as hulle nie woorde in ’n vraag herken nie.
Voorbeelde uit November 2014 se graad 12 NSS-eksamen:
voornaamwoord;
werkwoord;
ontkennende vorm;
persoonsnaam;
voegwoord;
homoniem

Vraestel 2
Leerders kan nie hierdie vraestel skryf sonder om vakterminologie te ken nie. Dit geld veral vir die
gedigte-afdeling. Dit maak werklik sin om elke kwartaal ’n woordeskattoets oor gedigte-terminologie te
gee voordat ’n mens gedigte begin onderrig – dan kan jy ten minste Afrikaans praat terwyl jy onderrig!
Voorbeelde:
versreël;
strofe;
herhaling;
spreker/verteller;
tipografie;
digter/gedig;
enjambement, 	beklemtoon (en natuurlik verskillende soorte beeldspraak en
stylfigure)
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Woordeskat wat nodig is om te kan antwoord
1) Werkwoorde
	Die werkwoord van die sin gee vir jou die grootste leidraad oor wat die sin beteken. Ek dink nie
mens maak ’n fout om 50% van enige woordeskatlys werkwoorde te maak nie. Hoe kan ’n mens
hoegenaamd probeer om vraestel 3 te hanteer as jy nie werkwoorde het nie?
Voorbeelde: sien woordeskatlyste aan die begin van hierdie artikel.
2) Karaktereienskappe en gevoelens
	Die nuttigste, enkele woordeskatlys wat ek al ooit gesien het, verskyn op bl. 61 van Kaperjol, graad
8. Die boonste helfte se opskrif is Ek voel … (emosies) en die onderste helfte is Ek is …
(karaktereienskappe).
’n Plan vir ’n reeks klasse:
Toe ek vroeër vanjaar die roman Perfek met die graad 8’s begin lees het, het ek elke dag (vir vier dae)
’n woordeskattoets oor gevoelens en karaktereienskappe gegee. Ons was verbaas hoe baie die
“gevoelens”-woorde (en die karaktereienskappe) in die roman voorgekom het en die klas het almal
geweet wat dit beteken. Die vyfde dag het ek hulle in groepe laat praat oor gevoelens. Hier volg die
prikkels wat ek gebruik het:
HOE VOEL JY …
…as jou vriendinne almal ballonne vir jou op jou verjaarsdag gee.
… as jou gesin jou verjaarsdag sou vergeet.
…as jou onderwyseres met jou in die klas raas.
… as iemand jou onverwags ’n kompliment gee.
… as die onderwyseres toetse begin teruggee en jy weet jy het sleg gedoen.
…as jou ma jou gunstelingaandete maak.
…as jy gekies word vir ’n sportspan/nie gekies word nie.
… as ’n aantreklike BISHOPS-SACS-seun vir jou glimlag.
… as jy die wendoel in die laaste minuut van ’n hokkiewedstryd aanteken.
… as ’n vriendin van jou skinder.
… as ’n onderwyser jou prys.
… as jou ouers meer aandag aan jou suster/broer gee as aan jou.
… op ’n Maandagoggend (en ’n Vrydagmiddag).
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Ek het hulle ook aangemoedig om stories vir mekaar oor hierdie situasies te vertel (sommer ’n
bietjie “EQ” ook ingebring.) Ek het in my mou gelag toe hulle nie net al die verskillende gevoelens
noem nie, maar ook begin demonstreer: breë glimlagte, hewige fronse en swaaiende vuiste het
gevolg! Helaas was ons effe lawaaierig, maar gelukkig het ek baie begrypende kollegas wat nie gekla
het nie. In die laaste kwartier het ek hulle ’n beskrywende paragraaf/karakterskets laat skryf (NIE vir
punte NIE) oor “Dis nou wat ’n goeie vriendin is” en hulle moes veral op die karaktereienskappe
fokus.
(Ek gee hierdie woordeskatlys elke jaar vir alle grade, want dis ook iets om te gebruik vir
vraestel 3-voorbereiding – dink maar aan die dialoog en dagboekinskrywing.)

Vraestel 3
Die groot verandering in hierdie vraestel was dat die onderwerpe in die opstelafdeling net een sin lank
is. Ek dink dis ’n baie positiewe stap, want nou moet die leerders hul eie denke demonstreer. Ek dink dit
bevoordeel ook die swakker kandidate, want hulle sal nie so maklik (gedeeltelik of algeheel) mistas nie
– dikwels in die verlede het hulle dinge in die detailsinne nie reg verstaan nie en oor verkeerde goed
geskryf.
Ten slotte: daar mag groot meningsverskile bestaan oor beide die toepassing van denkvlekke in ’n taal
op EAT-vlak en die meer uitgebreide gebruik van vakterminilogie op EAT-vlak, maar soos sake tans
staan, vereis die NSS-eksamen ’n meer gesofistikeerde woordeskat van die leerders as in die verlede.
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Ly jy dalk aan
tegnofobie?

Deur: Betsie Klopper, Pearson Education

Is jy iemand wat ’n beklemming om die hart kry as die woorde
“tegnologie in die klaskamer” gebruik word, en heimlik wens
dat jy kan aftree voordat dit ’n ononderhandelbare deel
van die beroep word? Daar is geen twyfel dat baie
onderwysers hul tans in twee wêrelde bevind nie.
Onderwys van die tagtiger-, of selfs die neëntigerjare en
onderwys vandag is totaal anders. Met tegnologie wat
deesdae die botoon voer, staan menige onderwyser
voor ’n berg wat skynbaar nie oorkom kan word nie.
Tegnologiese vooruitgang was egter van die
vroegste tye af reeds deel van die klaskamer en dit
was nog altyd ’n kontroversiële onderwerp. Die
gebruik van sakrekenaars in die klaskamer wat
reeds so vroeg as die sewentigs die Amerikaanse
klas binnegekom het, was waarskynlik een van die
mees kontroversiële gebeurtenisse nóg en tog is dit
vandag een van die mees alledaagse toestelle in ’n
klaskamer.
Die tempo waarteen die verandering in die inligtingsera waarin ons leef, plaasvind, is egter veel anders
as in die verlede – om nie te praat van die tempo waarteen jongmense die ouer garde “verbysteek” nie.
Die onderwyser is lank reeds nie meer die kenner op elke gebied nie en die kinders wat vandag in die
klaskamer instap, is gans anders as die kinders van 10 of 20 jaar gelede. Die woord wat dikwels gebruik
word om die tieners van vandag te beskryf is screenagers omdat hul niks meer kan doen sonder een of
ander skerm tot hul beskikking nie. Hul lewens bestaan uit die onmiddellike toegang tot inligting en
wanneer dit ouer as ’n paar uur is, is dit ou nuus en nie meer belangrik nie. Hulle beleef die lewe totaal
anders as die persoon wat voor hulle in die klas staan.
So ook is die wêreld waarin hierdie kinders hul gaan bevind wanneer hulle eendag in ’n beroep staan,
veel anders. Ons praat van ’n wêreld waarin hul saam met hul kollegas as deel van ’n formele
internasionale maatskappy op verskilende plekke in die wêreld kan sit en van hul huise af gelyktydig
aan dieselfde digitale of niedigitale projek moet werk. Die vraag is dus nie bloot of ons kan bybly met
die kinders se leefwêreld nie, maar ook of ons in ons skole genoeg doen om hulle vir daardie
beroepswêreld voor te berei.
Dit blyk dus dat ons nie werklik ’n keuse het nie. Ons kan die realiteit ignoreer en kyk hoe lank ons
daarmee kan wegkom, maar eintlik is daar maar net een manier. Ons moet ’n doelbewuste besluit
neem om dié “monster” te pak en dan ’n strategie uitwerk.
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Gebruik jy reeds tegnologie?
Jou antwoord is dalk: “Ja, elke dag! Ek doen al my lesse deur middel van PowerPoint!” Die feit bly staan
dat ’n projektor, ’n witbord en ’n rekenaar in die klaskamer onderrig aansienlik vergemaklik en die
onderwyser in staat stel om veel meer aan die klas te bied as in die verlede. Dit is dus ’n baie goeie
manier om tegnologie in te span. Die vraag wat egter ook gevra moet word, is of die PowerPointaanbiedings bloot die inligting vervang wat jy in elk geval op die bord sou skryf, of ’n prent wat jy in elk
geval uit ’n boek vir die klas sou wys, en of dit die klas van ’n bykomende leerervaring voorsien? Indien
dit ’n bykomende leerervaring bied, is dit natuurlik baie sinvol. Indien nie, moet jy dalk jou gebruik
daarvan hersien en aanpas. Dít is egter nie die enigste manier om tegnologie te gebruik nie; inteendeel,
dit is maar ’n baie klein gedeelte daarvan.
Kenners beweer dat die manier waarop tegnologie werklik suksesvol in die klaskamer toegepas kan
word en sinvol tot leer kan bydra, is wanneer kinders deur middel van die gebruik daarvan ’n
leerervaring het, nié noodwendig deur middel van die onderwyser se gebruik daarvan nie. Die
onderwyser speel wel ’n integrale rol, maar is nie veronderstel om die uitsluitlike gebruiker daarvan te
wees nie.
Wat impliseer dit? Dit is gelukkig nie so ingewikkeld nie. Die eerste ding wat jy moet weet, is dat jý nie
die kundige hoef te wees nie. Die leerders weet soveel daarvan dat hulle met gemak (en
entoesiasme) enige projek waarby tegnologie betrokke is, sal aanpak.
Wat is dan die rol van die onderwyser? Bill Gates het die volgende te sê oor die implementering van
tegnologie in skole:
“Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the
teacher is the most important.”
As onderwyser is jy dus steeds die fasiliteerder van leer, maar leer vind op ’n ander, meer
onafhanklike manier plaas. Die leerproses bly egter sentraal en indien die gebruik van tegnologie nie
die leer wat in die klas moet plaasvind, ondersteun en/of bevorder nie, is dit eenvoudig nie sinvol nie.

Waar om te begin
1.	Gebruik die tegnologie wat reeds tot die leerders se beskikking is, met ander woorde selfone. Dit is
nie nodig dat elke kind ’n tablet in die hand moet kry nie. Vandag besit bykans elke leerder ’n selfoon
en deesdae se slimfone kan foto’s en video’s neem. Die onderwyser hoef nie die kundige te wees
nie omdat kinders baie goed weet hoe dit werk. Hulle kan in groepe ’n video of ’n foto-storie met ’n
klankbaan in die plek van ’n geskrewe opdrag vervaardig. Indien selfone nie in die skool toegelaat
word nie, kan dit vir ’n opdrag wees wat by die huis gedoen en in die klas aangebied moet word. Jy
sal verbaas wees oor die produk waarmee hulle vorendag kom en die kreatiewe maniere waarop
hulle dit in die klas aanbied. Deur middel van so ’n opdrag mag jy dalk ook leerders wat nooit vreeslik
wil deelneem nie, entoesiasties aan die werk kry aan ’n formele opdrag omdat die manier waarop
dit gedoen word interessanter en nader aan hul leefwêreld is.
2.	Dit is baie belangrik om nie bang te wees vir tegnologie nie, en ook nie bedreig te voel deur die
kinders se vaardighede nie. Dit is ’n feit dat hulle waarskynlik ver vooruit is op dié gebied, maar
gebruik dit tot jou voordeel om die leerervaring ryker te maak. Laat toe dat diegene wat kenners op
die tegnologiese gebied is, ’n positiewe bydrae lewer. ’n Mens kan selfs dat hulle ’n gedeelte van die
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klas aanbied om die res van die leerders in te lig oor die tegniese aspekte van die projek. Leerders is
soms geweldig vindingryk en daar is heelparty van hulle wat so ’n geleentheid met albei hande sal
aangryp.
3.	Dit is belangrik dat die leerders (en die onderwyser) dit moet geniet. Gebruik tegnologie, en in die
besonder selfone, byvoorbeeld tydens ’n pre-skryfoefening waar die leerders vir ’n beskrywende
opstel voorberei. Hulle kan die opdrag kry om foto’s of video’s te neem van spesifieke voorwerpe of
gebeurtenisse wat deel vorm van die beskrywende skryfstuk. Dit kan dan eenvoudig gebruik word
as stimulus vir spesifieke elemente van die formele skryfoefening. Dit is maklik haalbaar sonder die
toegang tot enige vorm van deftige tegnologie soos tablette.
4.	Hier volg nog ’n paar moontlikhede vir die gebruik van tegnologie waar tablette nie noodwendig
nodig is nie:
• Aanlyn dagboeke (blogging en micro-blogging, bv. “Twitter”).
• Biografiese leer deur middel van ’n digitale naratief.
• Aanlyn uitsendings (podcasting).
• Studiegroepe met behulp van sosiale media, bv. “Facebook” en “WhatsApp”.
• Webondersoeke (web quests) en “Wiki’s”.
• Foto-toepassings, bv; “Flickr” en “Instagram”.
Moet asseblief nie bekommerd wees as al dié vreeslike woorde Grieks klink nie. Die leerders in die klas
weet reeds wat dit beteken en hoe om dit te gebruik. In die volgende uitgawes van Klasgids sal hierdie
punte afsonderlik bespreek en toegepas word met praktiese wenke vir implementering in die klaskamer.
Dit mag wees dat tegnofobie tans jou realiteit is, maar dit is nie iets wat vir ewig deel van jou mondering
as onderwyser hoef te wees nie. Die grootste uitdaging is om die eerste stap te neem, naamlik die
besluit om dié “monster” met mag en mening te pak.
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