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Huistaal

Graad 12
Huistaalvraestel

Deur: Janet Fouché, Hoërskool Waterkloof

TYD: 2 uur

TOTAAL: 70

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.	Hierdie vraestel bestaan uit DRIE AFDELINGS:
AFDELING A:

Leesbegrip

(30)

AFDELING B:

Opsomming

(10)

AFDELING C:

Taalstrukture en –konvensies (30)

2. Beantwoord AL die vrae.
3. Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.
4. Nommer in die MIDDEL van die bladsy.
5. Trek ’n streep ná elke afdeling.
6. Nommer elke antwoord korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
7.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

8. Skryf netjies en leesbaar.
9. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
10. Voorgestelde tydsindeling:
AFDELING A:

50 minute

AFDELING B:

30 minute

AFDELING C:

40 minute

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg.
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TEKS 1. NUUSKOMMENTAAR

AARDBEWINGS IN SUID-AFRIKA
1.	Suid-Afrika is wel deeglik gewoond daaraan om op die politieke en ekonomiese terrein geskud te
word, maar wat aardbewings betref, is Suid-Afrika nie as ’n aardbewing-geteisterde gebied
bekend nie. Sterk aardbewings is baie skaars.
2.	Tog is ’n groot deel van die land Dinsdag, 6 Augustus 2014 geskud, met die episentrum digby
Orkney. Dit is tot in buurlande soos Botswana en Mosambiek gevoel. In die Orkney-omgewing is
400 huise beskadig, 17 mynwerkers is vir ligte beserings behandel en een hawelose man is dood
toe ’n muur op hom omgeval het. In die Noord-Vrystaat het ruite gebreek. Enkele
kragonderbrekings het voorgekom en ’n streekradio-sender was, na wat berig word, ’n ruk van
die lug af.
3.	Die skudding het 5,3 op die Momentmagnitude-skaal (wat meestal internasionaal gebruik word)
en 5,5 op die aangepaste Richter-skaal (wat in Suid-Afrika gebruik word) gemeet. Op 7 Augustus
2014 was daar ’n naskok, soos wat die Raad vir Geowetenskappe voorspel het, wat so ver as
Bloemfontein gevoel is.
4.	Wêreldwyd vind meer as 90% van alle aardbewings op verskuiwingsvlakke plaas en byna altyd
op die verskuiwingsvlakke waar tektoniese plate teen mekaar bots. Die meeste mense ken
hierdie verskynsel as kontinentale drywing. Dit is egter nie soseer die kontinente wat verskuif nie,
maar die groot tektoniese plate waarop hulle lê.
5.	Waar kontinente weg van mekaar beweeg en nuwe aardkors gevorm word, soos by midoseaniese riwwe, is aardbewings (en veral baie groot aardbewings) minder algemeen. SuidAfrika is wat dit betref baie gelukkig, omdat al die plate weg van Suid-Afrika beweeg. Die
verskuiwingsvlakke is boonop sowat 2 000 kilometer van die land af en periodieke skuddings
van ongeveer M6 word nie in Suid-Afrika gevoel nie. Selfs ’n werklike tsunami-gevaar kan as baie
gering beskou word, omdat tsunami’s, wat net onder bepaalde omstandighede vorm, nie deur
aardbewings van minder as M7 veroorsaak word nie.
6.	Om ’n idee van skaalmeting te gee – sowel die M-skaal as die Richter-skaal is logaritmiese skale.
’n Aardbewing van M7 sal dus tien keer so sterk as een van M6 wees, terwyl ’n skudding van 5
twee en dertig keer swakker as ’n skudding van 6 op die Richterskaal is. Die groot Japannese
aardskudding was dus byna tien duisend keer so sterk as die skudding by Orkney. Al is berig dat
Dinsdag se aardbewing die sterkste aardbewing in Suid-Afrika was sedert die Bolandse
aardbewing 40 jaar gelede, was die skudding wat Tulbagh, Ceres en Wolseley soveel skade
besorg het, in die orde van agt keer sterker.
7.	Die rede waarom Suid-Afrika steeds die Richter-skaal gebruik, is juis omdat die M-skaal ontwerp
is vir lande met groot verskuiwingsvlakke en akkurater is vir sterker aardbewings. Suid-Afrika het
nie sulke groot verskuiwingsvlakke nie en sulke sterk aardbewings is dus onwaarskynlik.
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8.	In Suid-Afrika self is daar kleiner verskuiwingsvlakke, waarvan een, die Milnertonverskuiwingsvlak, nogal naby die Koeberg-kernkragsentrale verbyloop. Dit word met die sterk
aardbewings 200 jaar gelede in verband gebring.
9.	Die feit dat die aardbewing by Orkney in Junie deur ’n voorskok voorafgegaan is en daar ook
reeds minstens een groot naskok was, dui daarop dat daar in dié omgewing ’n verskuiwingsvlak
moet wees. Daar was ook in 2005 in dieselfde gebied ’n aardbewing van 4,9 op die Richter-skaal.
Die skuddings hou nie met die mynbedrywighede in die gebied verband nie. Die episentrum was
tien kilometer ondergronds – wat as betreklik vlak beskou word, maar ongeveer ses kilometer
dieper as die diepste myn in Suid-Afrika. Hoe nader aan die oppervlak, hoe erger is die
bogrondse skade, maar die diepte van tien kilometer was ook diep genoeg dat die skudding so
besonder ver gevoel is.
10.	Die skudding by Orkney het ’n geruime tyd die posisie as sterkste aardbewing die afgelope 24
uur ter wêreld ingeneem, maar dit is bloot toevallig. Gewoonlik is daar byna daagliks veel sterker
aardbewings wêreldwyd. Die Orkney-skudding was die afgelope week wêreldwyd die elfde
sterkste aardskudding. Die skudding in Suidwes-Sjina wat honderde lewens geëis het, was op
M6,1 die tweede sterkste die afgelope week. Die Orkney-skudding was die tweede sterkste die
afgelope week in Afrika, met ’n sterker skudding van M5,7 wat in Algerië voorgekom het. Die
sterkste aardbewing vanjaar was een van M8,2 in die noorde van Chili. Tot dusver vanjaar was
daar nog “net” agt aardbewings van M7 of meer. Dit is aardbewings wat ongeveer 70 keer so
sterk soos die aardbewing by Orkney was.
11.	Verskeie geoloë meen dat Suid-Afrika wel eendag ’n baie sterk aardbewing sal beleef, maar
niemand wil voorspel oor wanneer en presies waar so iets kan gebeur nie. Daar is trouens kaarte
wat hoër risiko-gebiede aandui, maar ironies val die Orkney-omgewing nie in die gevaargebiede
wat byvoorbeeld deur sulke kaarte aangedui word nie.
[Aangepas uit Nuuskommentaar: 7 Augustus 2014]
1.1	Wat beteken dit as Suid-Afrika nie as ’n “aardbewing-geteisterde gebied” (paragraaf 1)
bekend staan nie?	

(1)

1.2

(1)

Wat word met “episentrum” (paragraaf 2) bedoel?

1.3	Die aardbewing van 6 Augustus 2014 het mense, eiendom en dienste geraak. Gee ’n
voorbeeld uit die teks wat die impak van die aardbewing op elke aspek illustreer.
1.4
1.5

(3)

Watter twee verskille is daar tussen die Momentmagnitude-skaal en die Richter-skaal?
Bied jou antwoord in tabelvorm aan.

(2)

Verduidelik in een sin wat jy onder “kontinentale drywing” (paragraaf 4) verstaan.

(2)

1.6	Gebruik soeklees as leestegniek en voltooi die volgende stelling. Skryf slegs die ontbrekende
woorde neer: Tsunami’s word deur aardbewings van (1.6.1) as (1.6.2) veroorsaak.

(2)

1.7	Was die aardbewing van Dinsdag, 6 Augustus 2014 die sterkste aardbewing ooit in Suid-Afrika?
Motiveer jou antwoord.
(1)
1.8	Lees weer paragraaf 7. Watter skaallesing in paragraaf 3 is die getrouste weergawe van
die omvang van die Orkney-aardbewing? Motiveer jou antwoord.
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1.9	Watter plek is op ’n gedokumenteerde verskuiwingsvlak? Kies slegs een antwoord en skryf
die letter neer.
A.

Tulbach

B.

Ceres

C.

Wolseley

D.

Milnerton

(1)

1.10	Noem drie dinge wat geoloë laat vermoed dat daar ’n verskuiwingsvlak in die Orkneyomgewing moet wees.

(3)

1.11	Watter bewys is daar dat die aardbewing by Orkney nie met mynbedrywighede verband
hou nie?

(1)

1.12

Dink jy die Orkney-skudding was ernstig? Motiveer jou antwoord.

(1)

1.13

Waarom word “net” in paragraaf 10 tussen aanhalingstekens geplaas?

(2)

1.14	Is die uitspraak oor aardbewings in Suid-Afrika in paragraaf 11 ’n feit of ’n mening?
Motiveer jou antwoord.

(1)

EN

VOLKSBLAD:
AARDBEWING
LAAT SA SKRIK

O, magistraat!
Daar sit ma
alweer haar
voet neer

Elke trap in haar
pantoffels is 5,5
op die Richterskaal

Uit: BEELD, 8 AUGUSTUS 2014
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1.15

Watter visuele aanduiding is daar dat ’n aardbewing plaasvind?

(1)

1.16

Watter stylfiguur kom in die man se uitroep voor? Verduidelik.

(2)

1.17

Wat beteken die idiomatiese uitdrukking: iemand sit sy/haar voet neer?

(1)

1.18

Waarteen sit ma haar voet neer?

(1)

1.19	Vergelyk die twee tekste met mekaar en sê hoe die oorsaak van die aardbewing in elkeen
van die tekste verklaar word.


(2)

TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Mense raak dikwels vasgevang in die emosies, bitterheid en seer van die verlede. Hierdeur ontneem ’n
mens jouself van die seën, geluk en voorspoed wat jy kan ervaar as jy die verlede agter jou sit.
Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming waarin jy verduidelik hoe jy die verlede agter jou kan sit.
•	Die opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en mag nie
meer as 90 woorde lank wees nie.
•	Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
•

Dui die aantal woorde wat jy vir die opsomming gebruik het, aan.

MAAK VREDE MET JOU VERLEDE
Die versoeking is groot om ander te wil verander of vir jou omstandighede verantwoordelik te hou.
Hierteenoor moet jy die moeilike, maar waardevolle les leer dat jy die enigste mens is wat beheer
het oor jouself. As jy jouself nie vergewe nie en ook ander mense nie vergewe nie, sal seer
herinnerings altyd by jou spook. Vergifnis beteken dat jy afstand doen van jou “reg” tot wraak.
’n Kragtige manier om sake uit jou verlede te hanteer, is om ’n brief te skryf aan die persoon wat jou
seergemaak het sonder om dit ooit te oorhandig. Skryf in die brief hoe jy voel en erken wat jou
seergemaak het. Dit is ’n veilige uitlaatklep om ontslae te raak van die pyn wat jy binne jou ronddra.
Die enigste voorwaarde is dat jy totaal eerlik moet wees. Dit is ’n seer, maar baie nodige proses.
Wanneer jy in die verlede leef, herleef jy voortdurend onaangename herinnerings. Hierdie
herinnerings is in jou agterkop wanneer jy besluite oor die toekoms moet neem en dit veroorsaak
vrees en onsekerheid. Vrees veroorsaak weer dat jy jou vrede en vreugde verloor. Jy het die keuse
om vrede te maak met jou verlede. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Elke mens het ’n
verlede, maar niemand hoef toe te laat dat die verlede die res van jou lewe dikteer nie. Kies om nie ’n
slagoffer van jou verlede te wees nie, maar ’n oorwinnaar wat vol moed na die toekoms kyk.
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Niks wat jy doen, kan jou verlede verander nie. Wat gister gebeur het, beteken egter nie dat vandag
ook verby is nie. Vandag is ’n nuwe geleentheid om die regte keuses te maak. Vra jouself of jy beter,
of bitter, gaan word. Hou dus op om emosioneel te worstel met dinge waaraan jy niks kan doen nie
en gee eerder aandag aan die dinge wat jy wel kan verander.
Wanneer jou verlede jou wysmaak dat jy geen lewensdoel en ook geen toekoms het nie,
onthou dat elke mens met ’n doel geskep is. ’n Geskenkmandjie vol voordele wag op jou wanneer jy
die verlede agter jou sit.
[UIT: JY, NET BETER, 14 Maart 2014]

AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES

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

TOTAAL AFDELING B: [10]
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3.1

Verander die sin “Die kunste kraai koning!” in ’n vraagsin sonder om ’n vraagwoord te gebruik.

3.2	Skryf die sin “Ons bied ’n keur van toptitels saam onder een dak aan” in die indirekte rede.
Begin met: Hy sê dat ...
3.3

(1)
(1)

“Kom maak ’n draai en geniet ’n fees van boeke!”
Brei die neweskikkende sin uit met ’n byvoeglike bepaling en onderstreep die bepaling.

(1)

3.4

Skryf die sin “Ons aanvaar alle kredietkaarte” in die lydende vorm.

(1)

3.5

Wat is ’n “bibliofiel”?

(1)

3.6	Verbeter die woordorde van die sin onder die subopskrif: “Trotse borg van die
WOORDtroFEES”.(1)
3.7

Gee die oortreffende trap vir “trots”.

(1)

3.8

Gee die korrekte meervoud vir “trofee”.

(1)

3.9

Kyk na RSG se slagspreuk en dui aan hoe daar sprake van verkorting is.

(1)

3.10	Watter tipe aksent sal jy in die RSG-slagspreuk gebruik om aan te toon dat daar na ’n
spesifieke radiostasie verwys word?


(1)
[10]

EN

VRAAG 4:
ARTIKEL
Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
1.	Fair Cape se nuwe dubbelroom-jogurt is ’n dekadente bederf waaroor jy nie skuldig hoef te voel
nie.
2.	As jy ’n suikertand het en ná aandete na ’n lekkerny smag, kan jy gerus aan dié jogurt smul.
3.	“Fair Cape se dubbelroom-jogurt is ’n heerlike nagereg wat nie skuldgevoelens tot gevolg hoef te
hê nie. Dit bevat probiotika, net 6% vet en die heilsaamheid van jogurt,” sê Louis Louber, Fair
Cape Melkerye se bemarkingsbestuurder.
4.	Fair Cape dubbelroom-jogurt is beskikbaar in drie geure: appelfrummel, kersie en
sjokoladebruintjie.
5.	Die jogurt is in supermarkte beskikbaar teen ongeveer R5,99 vir ’n 175 g-houertjie.
Vir meer inligting besoek www.fair.cape.com of sluit aan by Fair Cape se Facebook-bladsy.


[Verwerk uit: Leefstyl, 22 Junie 2011]

4.1

Gebruik ’n metamorfeem en vorm ’n byvoeglike naamwoord van “bederf” (paragraaf 1).

4.2

“Skuldig” (paragraaf 1) is ’n ...
A. simpleks
B. afleiding

10
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C. samestelling
D. samestellende afleiding

(1)

4.3

Wat is die doel van die akuutaksent wat op die woord “ná” (paragraaf 2) gebruik word?

(1)

4.4

Gee die woord in paragraaf 2 wat as manipulerende taal beskou kan word.

(1)

4.5

Gebruik die kern van “suikertand” as bepaler in ’n nuwe samestelling.

(1)

4.6

Gee die meervoud van “heilsaamheid” (paragraaf 3).

(1)

4.7

Identifiseer die basisvorm in die woord “Melkerye” (paragraaf 3).

(1)

4.8

Wat is die funksie van die gebruik van die dubbelpunt in paragraaf 4?

(1)

4.9

Skryf die afkorting “g” voluit.

(1)

4.10 Skryf die stellende trap van “meer” (paragraaf 5) neer.

(1)
[10]


EN

VRAAG 5:
VISUELE TEKS
Lees en kyk na die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2016

11

Huistaal
5.1

Gee die teenoorgestelde geslag van “ram”.

(1)

5.2

Gee die verkleiningsvorm van “lammers”. (raampie 2)

(1)

5.3

Identifiseer die infinitief wat in die strokiesprent voorkom en skryf dit neer.

(1)

5.4

Wat is die figuurlike betekenis van “Groener Weivelde” in raampie 3?

(1)

5.5

Gee die antonieme vir “Die einde is naby.” (raampie 4)

(2)

5.6

Gebruik die homofoon vir “wei” in die sin “Ek sal wei vir gras!” (raampie 5) in ’n verklarende sin. (1)

5.7

Gee die intensiewe vorm van die woord “arm”. (raampie 6)

5.8

(1)

kar•ton’ s.nw. (-ne; -netjie) 1 Stywe soort papier; ligte bordpapier: Gerolde karton. ’n Doos van
karton. ’n Pakkie in karton opmaak. 2 Doos van bordpapier; kartondoos: Ware in kartonne
verpak. Tien kartonne verpak. Tien kartonne sigarette bestel. [It. Cartone]

	Hoe dink jy gebruik die skaap manipulasie om simpatie te kry, met die gebruik van die progressie
van die aantal lammers wat hy op die karton in raampie 2 aandui?
(1)
5.9

Aan watter taal is die woord “karton” ontleen? (1)
[10]



TOTAAL AFDELING C: 30


GROOTTOTAAL: 70

MEMORANDUM V1

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Nasien van die leesbegrip:
•	Spel- en taalfoute in eenwoord-antwoorde word gepenaliseer en die antwoord is nie korrek nie, al is
die betekenis duidelik, bv. gras groen (X) i.p.v. grasgroen (√).
•

Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die klem op begrip is.

•	Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word
die vreemde woorde geïgnoreer. Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, word
die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word dit
aanvaar.
•	Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
rede/motivering moet oorweeg word.

12
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•	Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/LUG JOU MENING−vrae, word geen punte toegeken nie. Die rede/
motivering moet oorweeg word.
•	Vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens
ontbreek nie.
•	
Waar eenwoord−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.
•

Aanvaar dialektiese variasies.

•	Vir meervoudigekeuse−vrae word SOWEL die letter AS die korrekte antwoord wat ten volle
uitgeskryf is, aanvaar.
AFDELING A: LEESBEGRIP
ANTWOORDE

PUNT VLAK

1.1

Ons is nie bekend met/gewoond aan baie aardbewings nie.√

1

3

1.2

middelpunt/kern/gedeelte waar aardbewing begin (of iets soortgelyk)

1

2

1.3

Mense: 17 mynwerkers is beseer/’n hawelose man is dood.√

3

2

2

3

Eiendom: ’n Muur het omgeval/ruite is gebreek/400 huise is beskadig.√
Dienste: Radio-uitsendings/Kragtoevoer is onderbreek.√
(Slegs een voorbeeld wat by die aspek pas, word vereis).
1.4

Momentmagnitude-skaal

Richter-skaal

word internasionaal gebruik

word in Suid-Afrika gebruik.√

meet skuddingsintensiteit

meet skuddingsintensiteit

effens laer

effens hoër √

Oorweeg ook ander verskille.
1.5

Verskuiwing/botsing √van kontinente/vastelande se tektoniese plate.√
(Kandidate gee die kerninligting in ’n sin weer.) √

2

3

1.6.1

Meer/hoër/groter √

2

1

1.6.2

M7 √

1.7

Nee. Die Bolandse aardbewing van 40 jaar gelede was agt keer sterker. √
(Slegs die motivering verdien ’n punt.)

1

1
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1.8

Die Richter-skaal, √ want dit meet swakker aardbewings akkurater. √

2

4

1.9

D/Milnerton√

1

1

1.10

Die Orkney-skudding is deur ’n voorskok voorafgegaan. √
Daar was minstens een groot naskok. √
Daar was vantevore ’n beduidende aardbewing in dieselfde area. √

3

2

1.11

Die episentrum van die aardbewing was ongeveer 6 km dieper as die diepste
myn in Suid-Afrika.√

1

2

1.12

Ja, want daar was skade en lewensverlies./Dit was vir 24 uur die sterkste
aardbewing ter wêreld. √ (enige een=√) OF Nee, want dit was maar die elfde
sterkste aardbewing wêreldwyd/selfs in Afrika was dit maar die tweede
sterkste aardbewing van daardie week./Dorp kan maklik weer herstel. √
(enige een)

1

5

1.13

Dit dui emotiewe taal aan./Dit dui aan dat ons gelukkig is dat daar nie meer
ernstige aardbewings is nie./Dit dui die skrywer se kommentaar op die teks
aan. √√ (enige twee of soortgelyk=√√)

2

4

1.14

Mening. Geoloë dink/vermoed/meen dat Suid-Afrika wel eendag ’n sterk
aardbewing sal hê, maar hulle kan dit nie akkuraat voorspel nie. √

1

3

1.15

Alles bewe/tril/die woorde in die spraakborrel/blokkie.

1

2

1.16

Eufemisme/Versagting: Hy wou ’n kragwoord gebruik. √√
Metonimia: Verwante aanduiding. √√
Apostroof: Die magistraat is nie teenwoordig nie. √√
Suggestie: Hy suggereer dat Ma die aardbewing veroorsaak. √√
(enige een=√√ stylfiguur=√, motivering=√)

2

3

1.17

iemand neem standpunt in/tree beslis op (of soortgelyk) √

1

1

1.18

Pa se drinkery/gepeuter aan die motor. (enige een) √

1

3

1.19

In teks een word die aardbewing se oorsaak as kontinentale drywing gesien. √
In teks twee is die oorsaak ma wat, as sy haar voet (letterlik) neersit, ’n
aardbewing veroorsaak. √

2

5

[30]
TOTAAL AFDELING A: 30



1

2

3

4

5

6

7

10

4

3

13

14
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7

Huistaal

AFDELING B:
OPSOMMING

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 hule 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 aantal woorde aandui.

•

Punte word soos volg toegeken:
–

7 punte vir 7 feite.

–

3 punte vir taal.

–

Puntetotaal: 10.

Verspreiding van punte vir taal as die kandidaat nie woordeliks aangehaal het nie.
–

1 – 3 feite korrek: ken 1 punt toe.

–

4 – 5 feite korrek: ken 2 punte toe.

–

6 – 7 feite korrek: ken 3 punte toe.

Verspreiding van punte vir taal as die kandidaat woordeliks aangehaal het:
–

6 – 7 aanhalings: ken geen punt vir taal toe nie.

–

1 – 5 aanhalings: ken 1 punt vir taal toe.

•

Indien die formaat verkeerd aangebied word, moet die antwoord steeds nagesien word.

•

Tel die woorde:
–

Nasieners moet die hoeveelheid woorde wat gebruik is, tel.

–	Geen punte word afgetrek as die kandidaat nie die getal woorde aangedui het nie of as die getal
woorde wat gebruik is, verkeerd aangedui is.
–	Indien die kandidaat die vereiste aantal woorde oorskry het, word die sin, wat die 90 aanbevole
aantal woorde bereik het, klaar gelees en die res van die opsomming word geïgnoreer.
–

’n Korter opsomming wat die vereiste feite bevat, mag nie gepenaliseer word nie.
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FEITE
1. Net jy het beheer oor jou denke en besluite. √
2. Onvergewensgesindheid veroorsaak dat seer herinnerings by jou spook. √
3. Hanteer jou verlede deur ’n brief aan jouself, waarin jy jou pyn in totale eerlikheid erken. √
4. Die brief moet konfidensieel bly. √
5. Vrees en onsekerheid demp vreugde en vrede. √
6. Jou verlede moet nie jou toekoms beïnvloed nie. √
7.

Fokus op jou toekoms/lewensdoel en op dit wat jy kan verander. √



[76 woorde]

Jy is al een wat beheer het oor jouself. Sonder vergifnis sal seer herinnerings jou bly teister. Hanteer jou
verlede deur ’n brief te skryf waarin jy jou eie pyn eerlik erken. Moet nooit die brief aan enigiemand
oorhandig of dit pos nie. Negatiewe herinnerings veroorsaak vrees en onsekerheid en laat jou jou
vreugde en vrede verloor. Moenie toelaat dat jou verlede jou toekoms negatief beïnvloed nie. Gee slegs
aandag aan dinge wat jy kan verander en fokus op jou lewensdoel.


[80 woorde]

[10]


TOTAAL AFDELING B: 10

1

2
4

3
4

4

5
2

AFDELING C:

TAAL
Nasien van hierdie afdeling:
• Spelling:
–	Eenwoord-antwoorde word verkeerd gemerk wanneer die woord verkeerd gespel word.
–	In volsin-antwoorde word verkeerde spelling net gepenaliseer indien die fout in die
taalstruktuur getoets word.
–	Waar ’n afkorting getoets word, behoort die punte op die korrekte plek(-ke) te wees. Hoofletters
moet ook korrek wees.
•	Sinskontruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word, soos in die instruksie
aangedui.
•	Vir meervoudigekeusevrae word sowel die letter wat ooreenstem met die korrekte antwoord en die
antwoord wat uitgeskryf word, aanvaar.

16

KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2016

Huistaal

VRAAG 3:
ADVERTENSIE
PUNT

VLAK

3.1

Kraai die kunste koning? √

1

2

3.2

Hy sê dat hulle ’n keur van toptitels onder een dak aanbied. √

1

2

3.3

Geniet ’n wonderlike fees van opwindende boeke! (enigeen=√)
(of iets soortgelyk)

1

2

3.4

Alle kredietkaarte word (deur ons) aanvaar.(nie hulle nie) √

1

2

3.5

’n Liefhebber van boeke/lees. (nie biblioteke nie)√

1

3

3.6

Die US Woordfees se toekenningsgeleentheid word na afloop van die fees
aangebied. √

1

2

3.7

trotsste√

1

1

3.8

trofeë√

1

1

3.9

Dis= dit is√

1

1

3.10

Sinsaksent√

1

1

[10]
EN

VRAAG 4:
REKLAME-ARTIKEL
PUNT

VLAK

4.1

bedorwe√

1

3

4.2

B/(afleiding) √

1

2

4.3

Dit dui daarop dat die jogurt na aandete geëet word. √

1

4

4.4

Smul/smag√

1

4

4.5

tandpyn/tandmuis/tandbederf (of iets soortgelyk) √

1

1

4.6

heilsaamhede √

1

1
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4.7

Melk/melk√

1

3

4.8

Na die dubbelpunt volg ’n reeks geure./Die dubbelpunt dui aan dat daar ’n
reeks/verskeidenheid/verskillende geure is. √

1

3

4.9

gram √

1

2

4.10

baie√

1

1

[10]

VRAAG 5:
STROKIESPRENT
PUNT

VLAK

5.1

ooi √

1

1

5.2

lammertjies/lammetjies√

1

1

5.3

“om te voer” √

1

3

5.4

beter moontlikhede/geleenthede/vooruitsigte√

1

4

5.5

Die begin√ is ver. √

2

3

5.6

Ek wy my lewe aan God./Ek wy my lewe daaraan toe om goeie werk te
lewer. √ (of iets soortgelyk)

1

3

5.7

brandarm √

1

1

5.8.1

Hy besef hoe meer lammers hy het, hoe meer simpatie gaan hy kry. √
(of iets soortgelyk)

1

4

5.8.2

Italiaans √

1

3

[10]

TOTAAL AFDELING C: 30

GROOTTOTAAL: 70

18
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Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Vraestel 1
Graad 11

Deur: Elna la Grange, Hoërskool The Settlers



Tyd: 2 uur PUNTE: 80

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
AFDELING A: Leesbegrip

(Vraag 1)

(30)

AFDELING B: Opsomming

(Vraag 2)

(10)

AFDELING C: Taal

(Vraag 3, 4 en 5)

(40)

2.

Lees al die instruksies en vrae aandagtig deur.

3.

Beantwoord AL die vrae.

4.

Trek ’n kantlyn aan die regterkant en moenie daarin skryf nie.

5.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

6.

Trek ’n streep na elke afdeling.

7.

Laat ’n reël oop na ELKE antwoord.

8.

Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.

9.

Skryf netjies en leesbaar met blou of swart ink. Jy mag nie korrigeerink gebruik nie.
MOENIE OMBLAAI VOOR DIE OPSIENER DIE INSTRUKSIE GEGEE HET NIE.
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Eerste Addisionele Taal

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: KOERANTARTIKEL

Lees die onderstaande koerantartikel en beantwoord die vrae.

Evolusie van die internet-meme
1

Memes is oral. Dis kort, kragtig, eenvoudig, en dit word al hoe gewilder.

2	In vandag se uitgebreide sosialemedia-wêreld het dit aanvaarbaar geword om jou mening oor
’n sekere saak deur middel van ’n meme te lug.
3	Volgens ’n streng definisie is memes sosiale idees of kommentaar wat op die internet versprei
word. Memes is gewoonlik snaaks en dra deur die komiese aspek daarvan ’n dieper siening van
’n spesifieke individu of groep oor ’n aktuele kwessie oor.
4	’n Meme is nie net ’n foto nie. ’n Meme kan ’n parodie-video, ’n snaakse webtuiste of ’n
spesifieke sêding wees. Foto’s is egter die mees algemene voorbeelde van memes.
5	Tieners het van die begin van die opgang van die internet-memes aanklank daarby gevind.
Jongmense tussen die ouderdomme van 14 en 18 jaar is tot vandag toe die grootste groep
meme-verspreiders en -skeppers.
6	’n Moontlike rede hiervoor is dat die huidige generasie tieners glo in die doeltreffendheid van
visuele stimuli. Dis nou relevanter en gewilder as ooit tevore om jouself deur middel van ’n
beeld uit te druk.
7	Facebook se gerief om met ’n foto en selfs ’n video op ’n post te comment en die groei van
foto-gebaseerde sosiale-media-apps soos Instagram, moedig die tendens van visuele
uitdrukking aan.
8	Memes is bekend daarvoor dat dit soms kru taal bevat en op die man af is. Dis juis om hierdie
rede dat baie mense memes as ’n uitdrukkingsmeganisme verkies. Dis ’n wonderlike manier
om presies te sê hoe jy voel!
9	Gevolglik het ’n reusemark vir memes ontstaan. Webtuistes soos 9Gag.com en
knowyourmeme.com is deur meme-liefhebbers ontwerp en is tot vandag toe uiters suksesvol.
10	Beide hierdie meme-webtuistes maak op normale internetgebruikers staat om hul eie memes
in enige vorm te maak en dit te plaas op die platform wat die webtuistes hulle bied. Van hier af
kan memes op ander aanlynplatforms soos Facebook en Twitter gedeel word en mense wat
die webtuiste besoek, kan onder die memes kommentaar lewer en daaroor gesels.
11	Webtuistes soos dié skep vir baie mense ’n volhoubare werk. App-foendi’s het ook al talle
apps geskryf en ontwikkel wat dit vir mense eenvoudig maak om hul eie memes te ontwerp.
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12	Die idee is dat jy ’n prent of foto van ’n sekere emosie of voorwerp soek en dan ’n baie kort,
skerp sin op die foto plaas. Dit is algemeen om duisende memes te sien wat dieselfde foto
bevat, maar waarvan die teks op die foto verskil.
13	Daar is egter ook ’n beweerde nadeel verbonde aan hierdie internet-memes. Die Universiteit
van Michigan in Amerika het onlangs ’n studie gepubliseer waarin gesê word dat die maak en
verspreiding van memes slegs tot voordeel van die memes is en nie tot ’n spesifieke party of
beweging se voordeel nie.
14	Ook word gesê ’n meme is soos ’n virus: sy enigste funksie is om te versprei. Dit maak sin. ’n
Klomp mense maak bloot memes met die doel dat dit viral moet gaan en niks meer nie.
15	Talle beskryf memes as die internetkultuur se ware uitlaatklep. Hoewel memes oorspronklik
gefokus het op uitdrukking deur humor, was daar onlangs ’n nuwe ontwikkeling en dit is nou
ook algemeen om ernstige memes te sien.
16	Sommige van hierdie memes is daarop uit om mense te ontstel en te ontstig. Dié soort
internet-memes draai nie doekies om oor sensitiewe onderwerpe soos tienerswangerskappe,
politiek of geloof nie.
17	Of jy daarvan hou of nie, memes is een van die gewildste maniere om aanlynkommentaar te
lewer. Dit word grotendeels deur die moderne jeug bevorder.
18

Die toekoms van die internet-meme kan net interessant wees.


1.1

[Verwerk uit Die Burger, 13 April 2015]
Op watter manier is memes “oral”?

(1)

1.2.1 Wat het die sosialemedia-wêreld in gemeen met die letterlike wêreld (aarde)?

(1)

1.2.2

Hoe is die sosialemedia-wêreld beter as die regte wêreld?

(1)

1.2.3

Noem TWEE redes hoekom die sosialemedia-wêreld slegter as die regte wêreld is.

(2)

1.3

Wat beteken dit as iets “aanvaarbaar” raak?

(1)

1.4

Wat het die meeste memes in gemeen? Noem TWEE feite.

(2)

1.5

Sê in jou EIE WOORDE hoekom memes gewilder onder tieners is.

(1)

1.6

Hoekom is Facebook veral geskik vir memes?

(1)

1.7

Hoekom word die Engelse woorde “post” en “comment” in hierdie artikel gebruik?

(1)

1.8

Kies die korrekte antwoord.
’n “Tendens” (paragraaf 7) is ’n …

1.9

A

manier

B

neiging

C

wens

D

boodskap

(1)

Verduidelik wat “kru taal” (paragraaf 8) is.

(1)

1.10 Watter persoonlike gevoel sal mense met ’n meme wat kru taal bevat, wil uitdruk?

(1)
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1.11

Hoekom bevat baie memes dieselfde foto’s, maar verskillende boodskappe?

(1)

1.12.1 Waar dink jy kom die woord “viral” (paragraaf 14) vandaan?
(1)
1.12.2	Dink jy “viral” is ’n gepaste woord vir wat met gewilde memes gebeur?
Motiveer jou antwoord.
(2)
1.13

“... draai nie doekies om ... nie” (paragraaf 16)
1.13.1

Word hierdie uitdrukking letterlik of figuurlik bedoel?

(1)

1.13.2 Verduidelik in jou EIE woorde hierdie uitdrukking beteken.

(1)

1.14

Hoekom sal iemand memes oor politiek of geloof wil plaas?

(2)

1.15

Wat dink jy van die gebruik van memes? Motiveer jou antwoord.

(2)

TEKS B: ADVERTENSIE

Bestudeer die advertensie en beantwoord die vrae wat volg.

1.16	Noem enige manier waarop die adverteerder die leser probeer oorreed om aartappels
te koop.

(1)

1.17

Wie is die teikengroep van hierdie advertensie?

(1)

1.18

“Hierdie plat-op-die-aarde groentesoort ...”

1.19

1.18.1 Verduidelik die LETTERLIKE betekenis van “plat-op-die-aarde” in hierdie advertensie.

(1)

1.18.2 Verduidelik die FIGUURLIKE betekenis van “plat-op-die-aarde”.

(1)

“Bak, kook of braai hom – jy sal nooit teleurgesteld wees nie!”
Is hierdie stelling ’n FEIT of ’n MENING? Motiveer jou antwoord.

1.20 Sal hierdie advertensie jou oorreed om aartappels te eet? Motiveer jou antwoord.

22
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TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die onderstaande teks deur en voer die instruksies uit.
INSTRUKSIES
1. Som SEWE wenke vir vroue in die werkplek op.
2. Skryf die wenke puntsgewys neer.
3. Nommer die wenke van 1 tot 7.
4. Laat ’n reël tussen die sinne oop.
5. Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
6. Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C: Wenke vir vroue in die tegnologiebedryf
Lynette Hundermark is besturende direkteur van Useful & Beautiful, ’n
konsultant in die digitale – en mobieletegnologiebedryf. Sy gee hier ’n paar
wenke vir vroue in die werkplek.
Jy moet jou passie volg. Die oomblik as jy nie meer daardie opgewondenheid
voel nie, moet jy na ander geleenthede soek wat jou kan uitdaag en jou
verstand aan die werk hou.
’n Rolprent soos The Devil Wears Prada dra die verkeerde boodskap uit dat ’n
vrou moet kies tussen haar loopbaan en haar gesin. Jou omstandighede sal
verander soos wat jy deur die lewe gaan en jy pas aan. Jy leer om al die
verskillende fasette van jou gesins- en werklewe te integreer.
Identifiseer met iemand wat jou kan steun en in jou kan belê – ’n mentor. Dis
meer waarskynlik dat senior bestuurders jou onder hul vlerk sal neem as dit
duidelik is jy is lief vir wat jy doen en dit nie regtig as ’n werk beskou nie, maar
as ’n passie en groeigeleentheid.
Jy sal verbaas wees oor die reaksie as jy vroue wat ware rolmodelle is, vir raad
vra. Maar kies jou rolmodelle versigtig, gebaseer op waar jy wil wees. Vind mense
met ruggraat en met wie jy kan identifiseer.
Soms is daar manlike chauvinistiese bestuurders wat jou gesag
bevraagteken. Hanteer negatiewe ervarings as karakterbouende episodes en
beweeg vinnig aan. Kennis en passie werk altyd. Dit het my sterker gemaak.
Dit kan jou loopbaan knou as jy altyd te bang is om risiko’s te neem. Leer
voortdurend hoe om mislukking as ’n geleentheid te sien.

[Verwerk uit Die Burger, Mei 2015]
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AFDELING C:

TOTAAL AFDELING B: 10

TAAL

VRAAG 3:
ADVERTENSIE

TEKS D
•
•
•

Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
Opsetlike taalfoute kom voor.

3.1

Noem TWEE maniere waarop die adverteerder die skokkende statistiek beklemtoon.

(2)

3.2

Watter instansie het hierdie advertensie geplaas?

(1)

3.3

Skryf die volgende sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Elke 6 dae word ’n vrou in Suid-Afrika deur haar lewensmaat vermoor.

3.4

Skryf die tyd as ’n WOORD neer.
Ons nooi jou om 12:00 op 14 Mei 2015 saam met ons middagete te kom geniet.

24
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3.5

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD.
Ons neem ’n standpunt in namens alle vroue in SA.

3.6

(1)

Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi.

	Die vroue-inisiatiewe wat “onverpoos poog” om hoop, beskerming en kennis te bied, beteken
hulle …

3.7

A

probeer sonder om op te hou.

B

hou nie pouse nie.

C

vind dit onmoontlik om te probeer.

D

pogings is onveranderd.

(1)

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
… om hoop, beskerming en kennis aan (mishandel) vroue te bied.

3.8

(1)

Beantwoord die vraag in die ONTKENNENDE VORM.
Verdien vroue ooit om mishandel te word?
Begin met : Nee, ...

3.9

(1)

Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord.
Kan jy nie die geleentheid bywoon nie?

(1)
[10]

VRAAG 4:
SPOTPRENT

TEKS E
•
•

Die taalvrae wat volg, is op die spotprent hieronder gebaseer.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
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4.1

Skryf die vetgedrukte getal as ’n WOORD neer.
’n Spoedperk van 40 km/h is vir stedelike gebiede voorgestel.

4.2

Skryf die vetgedrukte afkorting in woorde uit.
40 km/h

4.3

(1)

Voltooi die sin met die ontbrekende WERKWOORD.
Die man … die motor.

4.4

(1)

(1)

Skryf die sin oor in die INFINITIEF.
’n Mens mag nie vinniger as 40 km/h ry nie.
Begin die sin so: ’n Mens behoort …

(1)

4.5

Watter aanduiding is daar dat die motor deur ’n stedelike gebied ry?

(1)

4.6

Hoe weet jy dat die man in die motor oud is?

(1)

4.7

Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord.
Die pad is geteer.

4.8
4.9

(1)

Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE.
Die vrou sê vir haar man: “Ek sien ons is nou eers op dertig.”

(2)

Waarom pas die IDIOOM “in die pad val” by hierdie spotprent?

(1)
[10]

VRAAG 5:
ARTIKEL EN PRENT

5.1 TEKS F
•
•
•

26

Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.
Opsetlike taalfoute kom voor.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
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Gespe jou kind vas of dok op
KAAPSTAD. – As jy van vandag met ’n baba in ’n motor sonder ’n motorstoeltjie betrap word, maak
reg om R500 (5.1.1) op te dok.
(5.1.2) Ingevolge wysigings aan die Nationale Padverkeersregulasies kan verkeersbeamptes ouers
nou (5.1.3) (boet) as kinders van drie jaar en jonger nie in ’n motorstoeltjie vasgegespe is nie.
(5.1.4) Heelwat ouers skop egter nog teë, het Peggie Mars, (5.1.5) (stig) van Wheel Well, by ’n
seminaar oor padveiligheid by die Rooi Kruis (5.1.6) (kind + hospitaal) gese.
Wheel Well beywer hom vir die veiligheid van kinders in motors.
“Heelwat ouers is te bang om hul kinders in motorstoeltjies vas te maak. Hulle is bang dat hulle
tydens ’n kaping nie die kind vinnig genoeg uit die stoeltjie sal kan losmaak nie. Dis onsin. Daar is ’n
veel groter moontlikheid dat jy in ’n motorongeluk as ’n kaping betrokke gaan wees. Jy moet die
gevare teen mekaar opweeg.”
“Mense se eerste 5.1.7 (verskoon) is altyd dat hulle te arm is om ’n motorstoeltjie te bekostig. Maar
dis tog interessant om te sien waarvoor mense wel geld het.”
Dié wetgewing kan landwyd meer as 200 kinders se lewe per jaar spaar. Verkeersbeamptes gaan die
nuwe regulasie voortaan streng toepas.

5.1.1

(Verwerk uit Die Burger, 1 Mei 2015)
Gee ’n SINONIEM vir die onderstreepte woorde.

	As jy van vandag met ’n baba in ’n motor sonder ’n motorstoeltjie betrap word, maak reg
om R500 op te dok.(1)
5.1.2

Verbeter die SPELFOUT in die onderstaande sin.

	Ingevolge wysigings aan die Nationale Padverkeersregulasies kan verkeersbeamptes
ouers nou …
5.1.3

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
Verkeersbeamptes kan ouers nou (boet).

5.1.4

(1)

Verbeter die SPELFOUT in die onderstaande sin.
Heelwat ouers skop egter nog teë, het Peggie Mars gese.

5.1.5

(1)

Vorm ’n SAMESTELLING van die woorde tussen hakies.
(kind + hospitaal)

5.1.7

(1)

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
Mense se eerste (verskoon) is altyd dat hulle te arm is om ’n motorstoeltjie te bekostig.

5.1.8

(1)

Vorm ’n persoonsnaam van die woord tussen hakies.
Peggie Mars is die (stig) van Wheel Well.

5.1.6

(1)

(1)

Gee die INTENSIEWE VORM van die vetgedrukte woord.
Verkeersbeamptes gaan die nuwe regulasie voortaan streng toepas.	

(1)
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5.1.9

Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies.
’n Kind (wie/wat) los in ’n motor sit, is onveilig.

(1)

5.1.10 Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Jy gespe jou kind vas vir veiligheid.
5.1.11

(1)

Verbind die sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Mense dink hulle is te arm om ’n motorstoeltjie te koop. Hulle koop duur klere. (nogtans)

(1)

5.1.12 Kies die antwoord wat die sin KORREK sal voltooi.
’n “Kaping” is wanneer ’n motor…
A

gaan staan as daar iets fout is.

B

gesteel word terwyl die bestuurder binne-in is.

C

in die Kaap gesteel word.

D

gesteel word.

(1)

5.1.13 Gee die VERGROTENDE TRAP van die onderstreepte woord.
Kinders wat vasgegespe is, sal veilig wees as kinders wat los in die motor sit.

(1)

5.1.14 Skryf die sin oor in die LYDENDE/PASSIEWE vorm.
Verkeersbeamptes gaan die nuwe regulasie streng toepas.

(1)

5.2 TEKS G

Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande prent gebaseer.

Gebruik die woorde in die lys hieronder om die sinne (5.2.1 – 5.2.6) te voltooi.

halsband;
halssnoer;
aan;
28

lieflik;
stereotipering
bevooroordeeldheid;
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pofkoring;
fliekgangers;

met;
liefdevol;
springmielies
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5.2.1

Die paartjie is … , want hulle gaan elke week fliek.

(1)

5.2.2 Hulle eet …

(1)

5.2.3 Die meisie hou … aan die man se arm vas.

(1)

5.2.4 Sy het ’n … om haar nek.

(1)

5.2.5 Hulle is getroud … mekaar.

(1)

5.2.6 Hier sien ons nie … nie, want die man is die een wat huil.

(1)

[20]
TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

MEMORANDUM

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1:
TEKS A: KOERANTARTIKEL
1.1

Dit word wêreldwyd op die internet/sosiale media versprei.
1.2.1

Mense kommunikeer/praat met mekaar op sosiale media net soos in die regte wêreld. (1)

1.2.2 	Jy hoef nie skaam te wees nie/kan jou emosies/opinie beter/makliker uitdruk op
sosiale media as in die regte wêreld. (NIE net: “Jy kan jou mening lug” nie – dit kan
in die regte wêreld ook gedoen word!)
1.2.3

(1)

Sien wyd na: enige iets soos:
•

Jy het minder persoonlike verhoudings en raak antisosiaal.

•

Gevaar van kuberboelies (maar nie “cyberbullies”!).

•

Kan verslaaf raak daaraan/te veel tyd mors daarop.

•

Mense kan ander mense ontstel deur die sosiale media.

•

As jy negatiewe goed daarop plaas, bly dit altyd daar.

•

Dinge wat jy sê, kan jou in die moeilikheid laat beland.

•

Gevaar van iets soos jou identiteit wat gesteel kan word.

			
1.3

(1)

(Of iets soortgelyk.)

(2)

Mense gee nie om dat dit verskyn nie/dit word as normaal gesien.

(1)
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1.4

Dis snaaks en dit bevat foto’s.

1.5

EIE woorde gevra:

(2)

Tieners glo prente het meer trefkrag as woorde.
(aanhaling: “visuele stimuli” word nie as korrek geneem nie.)

(1)

1.6

Jy kan maklik foto’s plaas op Facebook.

(1)

1.7

Dit is die woorde wat op Facebook gebruik word en wat almal gebruik.

(1)

1.8

B neiging

(1)

1.9

Vloekwoorde/onbeskofte woorde (nie “slegte woorde”/swak taal nie).	

(1)

1.10 ontevredenheid/frustrasie/irritasie/woede (of iets soortgelyk)

(1)

1.11	Mense vind sommige foto’s meer gepas as hul eie foto’s/makliker om foto’s op webwerwe
te vind en te gebruik.
Kan verskillende emosies op dieselfde foto van toepassing maak (of iets soortgelyk).
1.12.1

(1)

Van die woord “virus”/gebaseer op die woord “virus”. (1)

1.12.2	Ja/Nee + motivering of jy dink “viral” is ’n gepaste woord vir wat met gewilde memes
gebeur.
		Bv. JA; dit versprei vinnig van mens tot mens op die internet,║ nes ’n virus wat
tussen mense versprei.║(2)
1.13.1

Figuurlik.

(1)

1.13.2	nie doekies omdraai nie = reguit te praat/presies sê wat jy bedoel
(sonder eufemismes)

(1)

1.14

Daar is baie meningsverskille daaroor en mense raak kwaad daaroor.

(2)

1.15

Eie opinie oor wat hul dink van die gebruik van memes + motivering.(2)

TEKS B: ADVERTENSIE
1.16

Deur “Dink weer”/deur wetenskaplike feite te noem oor bv. vitamines, cholesterolvry.

1.17	Huisvrouens/ma’s/mense wat moet kosmaak/mense wat gesond wil eet.
(NIE net “alle mense/almal/enigiemand” nie – dis te wyd).
1.18.1	LETTERLIK = aartappels groei plat/laag/onder (op) die grond. (nie net: groei op die
aarde nie – want als groei op die aarde!)

(1)
(1)
(1)

1.19.2 FIGUURLIK = iemand wat nie baie van homself dink nie/nie hoogmoedig is nie.
		

OF: die aartappel is net ’n doodgewone/normale/alledaagse groentesoort.

(1)

1.20 Mening. Dis slegs die mening van die adverteerders.

(1)

1.21 Ja/Nee + motivering of hierdie advertensie jou sal oorreed om aartappels te eet.

(1)

TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2 :
SEWE wenke vir vroue in die tegnologiebedryf (70 woorde)
1

Jy moet altyd jou passie volg en behou./Behou jou passie of soek ander geleenthede.

2

Jy moet aanpas soos jou omstandighede verander.

3

Leer om jou gesins- en werklewe te integreer.

4

Kry ’n mentor/iemand wat jou kan steun.

5

Kies ’n goeie rolmodel/iemand met wie jy kan identifiseer (met ruggraat)./
Vra veral vroue-rolmodelle vir raad.

6

Hanteer negatiewe ervarings as karakterbouende episodes en beweeg vinnig aan.

7

Moenie bang wees om risiko’s te neem nie.

8

Leer om mislukking as ’n geleentheid te sien.	

TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAAL
VRAAG 3:
ADVERTENSIE (TEKS D)
3.1

Deur grafika/tekeninge wat statistiek ondersteun.
Deur hoofletters en groter letters/lettertipe.

(2)

3.2

1000 Women Trust.

(1)

3.3

Elke 6 dae sal/gaan ’n vrou in Suid-Afrika deur haar lewensmaat vermoor word.(1)

3.4

twaalfuur

3.5

Ons het ’n standpunt namens alle vroue in SA ingeneem.(1)

3.6

A probeer sonder om op te hou.

3.7

mishandelde(1)

3.8

Nee, vroue verdien nooit om mishandel te word nie.(1)

3.9

geleenthede

(1)
(1)

(1)
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VRAAG 4:
SPOTPRENT (TEKS E)
4.1

veertig	

(1)

4.2

kilometer per uur

(1)

4.3

bestuur

(1)

4.4

’n Mens behoort nie vinniger as 40 km/h te ry nie.

(1)

4.5	Hoë geboue in die agtergrond./Inligting links boaan gaan spesifiek oor spoedbeperking in
stedelike gebiede.

(1)

4.6

Hy dra ’n hoed en bril./vooroor gebuig

(1)

4.7

paaie

(1)

4.8	Die vrou sê vir haar man sy sien hulle is nou eers op dertig./Die vrou sê vir haar man
dat sy sien hulle nou eers op dertig is.(2)
4.9

“in die pad val” = begin ry; die paartjie in die motor besig is om te ry

(1)

VRAAG 5:
ARTIKEL EN PRENT (TEKS F)
5.1.1 betaal

(1)

5.1.2 Nasionale(1)
5.1.3 beboet(1)
5.1.4 gesê(1)
5.1.5 stigter

(1)

5.1.6 kinderhospitaal

(1)

5.1.7 verskoning

(1)

5.1.8 splinternuwe

(1)

5.1.9 wat

(1)

5.1.10 Jy het jou kind vir veiligheid vasgegespe.(1)

32

5.1.11 Mense dink hulle is te arm om ’n motorstoeltjie te koop; nogtans koop hulle duur klere.

(1)

5.1.12 B gesteel word terwyl die bestuurder binne-in is.

(1)

KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2016

Eerste Addisionele Taal
5.1.13 veiliger

(1)

5.1.14	Die nuwe regulasie gaan streng (deur verkeersbeamptes) toegepas word./
(deur verkeersbeamptes)

(1)

5.2.1 fliekvlooie

(1)

5.2.2 springmielies

(1)

5.2.3 liefdevol

(1)

5.2.4 halssnoer

(1)

5.2.5 met

(1)

5.2.6 stereotipering

(1)
TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80
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Taaltameletjie
of croissante is heerlike halfmaanvormige broodjies wat saam met ’n cappuccino geniet kan word. ’n
Mens dink sommer dadelik aan ’n romantiese toneeltjie van ’n mooi Franse straatkafee. Dit is egter nie
waar croissante vandaan kom nie. Dit kom, om die waarheid te sê, van die hoofstad van Hongarye. So ’n
paar eeue gelede, in 1686, is Boedapest deur Turke omsingel. In daardie tyd het bakkers douvoordag
opgestaan en gesien dat die Turke besig was om ’n tonnel in die stadsmuur te grawe. Hulle kon toe die
soldate betyds waarsku en hulle het sodoende die stad gered. Ten einde dit te vier het die bakkers
opdrag gekry om brood in die vorm van ’n halfmaan (soos die halfmaan op die Turkse vlag) te bak.
Hierdie broodjies het later baie gewild in Frankryk geword.
Woorde met moeilike spellings hoef nie net uit die kop geleer te word nie. Dit is dalk makliker om die
spelling te onthou as die geskiedenis van die woorde op ’n boeiende manier vertel word.

Bronne:
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (Buro van die WAT, redakteur: G.J. van Wyk); Die Aap in Jou
Koffie: Afrikaanse Eponieme van A tot Z deur Anton F. Prinsloo (Protea Boekhuis) en
http://www.etymologiebank.nl
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Skryfwerk:
Inleidings- en
slotoefeninge

Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys

Leerders is dikwels nie tevrede met hulle skryfwerk se punte nie. Een manier waarop hulle hul skryfwerk
kan verbeter, is om meer aandag te skenk aan hulle inleidings- en slotparagrawe.

1. Inleidingsparagrawe
Daar moet in gedagte gehou word dat inleidingsparagrawe die leser se eerste indruk van jou opstel is.
Dit is dus noodsaaklik dat die leser se nuuskierigheid onmiddellik geprikkel moet word sodat hy/sy graag
verder sal wil lees.

1.1 Wenke vir die inleidingsparagraaf
•

Sorg dat dit treffend is.

•

Die paragrafie is kort – probeer dit beperk tot ongeveer 15 – 25 woorde.

•

Gebruik gepaste woordkeuses sodat die leser ’n prentjie kan vorm van dit wat jy wil sê.

•

Onthou, ’n gedig kan ook as ’n treffende inleiding en slot dien.

•	
Maak gebruik van vraagsinne, ellipse, uitroepe, ontkenning, aandagstrepe, ens. om die leser aan die
dink te sit.
•

Wissel die sinslengte – as jy spanning wil skep, gebruik kort sinnetjies.

•	
Baie leerders is geneig om in die inleidingsparagraaf te veel te sê – onthou dit is slegs ’n inleiding
– die res van die opstel sluit daarby aan.
•	
Die storie begin by die oomblik van verandering in die lewe van die hoofkarakter. Nié daar waar jy
opstaan, aantrek, pap eet en skool toe stap nie. Daar moet dadelik iets gebeur sodat alles
dramaties verander.
•

Begin jou storie met aksie, dialoog of ’n prikkelende probleem. Die leser moet sê: “Wat nou?”

1.2 Wat kan die onderwyser doen?

Lees vir die leerders goeie voorbeelde van inleidingsparagrawe.
Gee vir die leerders ’n inleiding en vra hulle dan om die inleiding oor te skryf sodat dit meer treffend is,
byvoorbeeld:
Inleiding: Ek gaan nie weer saam met Ma dorp toe nie.
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Moontlike alternatiewe:
• Ek weer saam met Ma dorp toe gaan? Moenie glo nie!
•

Weer saamgaan? Nee, ek gaan nie weer saam dorp toe nie.

•

Dorp toe gaan saam met Ma? Nie ek nie!

•

Nie weer nie! Ek gaan nie wéér saam met Ma dorp toe nie.

2. Die slotparagraaf
Die slotparagraaf moet ’n blywende indruk op die leser maak en die opstel as ’n geheel bevredigend
afsluit. Dit is gee ’n samevatting van die hele inhoud op ’n treffende wyse.

2.1 Wenke vir die slotparagraaf
•

Dit moet verkieslik by jou inleidingsparagraaf aansluit.

•

Kort en kragtig.

•

Dit is die hoogtepunt en moet ’n verrassende ontknoping/oplossing bevat.

•	
In ’n argumenterende/beredeneerde opstel moet ’n duidelike, oortuigende gevolgtrekking gemaak
word wat jou perspektief ondersteun.

2.2 Wat kan die onderwyser doen?

Lees vir die leerders goeie voorbeelde van slotparagrawe wat aansluit by inleidingsparagrawe en wat
opstelle bevredigend afsluit.
Voorbeelde van interessante inleidings- en slotparagrawe
Titel van opstel
Uit my dagboek: ’n
leë bladsy
(Opgedra aan
Ingrid Jonker)

Buite die ligkring

Inleidingsparagraaf

Slotparagraaf

My dagboek was leeg. Kaal. Soos
bome in die snerpende winterkoue
– op soek na net ’n spatseltjie son.
Want jy was my son, my warmte. My
vuur.

Sy het haar dagboek leeg gevee by
Drieankerbaai, daar waar haar liggaam
uitgespoel lê. In wier en gras en sand
geberg.

Die mens swoeg en sweet
val in sy eie kou
krom en stom
deur sy eie laste “Alles kom tot niks,” sê die Prediker,
“tot niks.”

Die son gaan onder stof word stof;
die mens gaan die wêreld uit:
dieselfde. Nakend –
kaal, in hul ellendige
alleenheid.
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Verslaaf

Toe ek oor die drumpel van die ou,
bedompige huis stap, spook my
verlede by my. My oë speel huiwerig
oor die kurwes van die huis.

Die donker huis klou aan my soos ’n
tweede vel. Herinneringe spoel soos ’n
genadelose see deur my siel, dit kalwe
aan my brose mentaliteit ... Deur my
sluier van trane sien ek my verlossing,
my toevlug – my Jesus.

Familieverraad

Anna hardloop vinnig terug toe sy die
fyn koppie, met die pragtige
roospatroon, aan skerwe hoor val.
Sien sy skok in Generaal se oë?

Anna gil terwyl die rooskoppie uit haar
hande val en aan skerwe spat. Die tee
sypel soos riviertjies in die mat in ...

Genade

Die doodsengel hang oor sy kop; maal
in sy gedagtes. Dié gedagtes word
langsamerhand werklikheid.
Doodstraf … Doodsvonnis …
Doemvonnis!

Sy senuwee-eindpunte bulder van
pyn en die donker word ’n
onherroeplike duisternis.

Inleidings- en slotparagrawe: oefeninge
1	Kies EEN van die volgende opstelonderwerpe en voer die onderstaande opdragte uit: (Moenie die
hele opstel skryf nie, maar vorm ’n idee van die storielyn sodat jou inleiding en slot bymekaar
aansluit.)

D ie l e gka a r t

K l e in

Dit vreet soos kanker aan my

e
r
o
e
t
o
r
g
,
s
e
i
e mui s

1.1

Skryf DRIE verskillende inleidings vir die opstel.

1.2

Skryf DRIE slotparagrawe wat by jou drie inleidings pas.

!
t
a
m
S ka ak

2.	Hou jou opstel se onderwerp in gedagte en voltooi by die volgende telkens die sin. Jou sin mag nie
meer as 15 – 20 woorde wees nie.
2.1

Het jy al ….

2.2

Die Dinsdagmiddag …
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2.3

Sy oë …

2.4

Stadig draai ek om …

2.5

Maar toe is ….

3.	In die volgende opstel is doelbewuste foute gemaak. Redigeer die opstel en skryf dit dan netjies in
jou skryfjoernaal oor.

Afrikaans: sal dit uitsterf?
Deur: Fralize Fouché
Soos die bybel sê, wemel die aarde van dooie talle maar sowaar as wat padda manel dra – ons taal ís
nie en sál nooit een van daardie tale wees.
Breyten Breytenbac ’n bevaamde afrikaanse skryfer het ’n rooi bors duif-waarskiewing vir ons gegee ons
taal gaan uitsterf. Hy sê dit ook nie sonder reg. Ons sien afrikaans al hoe minder in die howwe, op die TV
en selfs in ons eie lewensswyse! Maar waar Breytenbach die pot total en al verkeerd sit is dat hy vergeet
het wat ’n taal is woorde letters punte en hoope reels wat net gebreek word? Nee! Afrikaans is my hart
se pund. ’n Taal wat lewe gee aan hoope trotsAfrikaanse karakters soos Saul en Kate. ’n Taal wat as jy sê
jy’t iemand lief, drup met die soetsste jening. Afrikaans is my kaalvoetaal wat ek in leer bid het en waarin
ek werklik kan lééf! Afrikaans is my flerke...
Die aantal afrikaanse enkel medium skole het afgeneem sedert 1993 met 729. Dis volgens keners ’n
dydelike teken van Afrikaans se ineenstorting maar ek glo die dood is nie in die pot. Die afrikaanse
gemeenskap gaan vir hul regte opstaan en opmaak vir dit. Afrikaansprekendes sal nie toelaat dat
afrikaans sy posisie prysgee as akedemiese taal nie.
Etienne Van Heerden stem saam met Breytenbach as hy sê dat Afrikaans ’n viool is wat net straat
deuntjies speel maar geen komplekse simfonië kan uitvoer. Dis hier waar ek my foet dwars neersit! Net
oorlat daar nét straatdeenkies op ’n viool gespeel word, maak nie die viool fals nie! Dis die musiekant
wat nie komplexe simfonië kán uitvoer. Ons moet nootdjie vir nootdjie begin oefen aan simfonië om
seker te maak dat afrikaans nie in ’n eenfoudige straatdeenkie taal verfal.
En dit sal ok nie. Ons kunstenaars ruk en rol nogsteeds in Afrikans. Ja daar is nou wel Afrikanse
kunstenaars wat ons taal platvloers maak maar hulle is darm in die minderhyd. Wil Etienne dan rerig vir
my vertel dat Laurika, Juanita, T.T. Cloete, Dalene Matthee en Hans Du Plessie straatdeenkie
kunstenaars is? Het Ettienne en Breyten dan al vergeet hoe ongelooflik wonnerlik die literatuur skat is
wat hulle eie woorde vir ’n Afrikaanse hart inhou?
Afrikaans moet die binnevet van die bout kry! Kyk maar net na hebreeus wat in totaale onbruik verfal
het en nou die amtelike taal van Iesrael is. Die enigste manier om ons Taal dood te maak is om die
miljoene wat Afrikaans wereld wyd praat ook doodtemaak. Dink maar net aan die plaas japies in London
en die kleurvolle Kaapse Klopse op die Cape Flats, of moet ek sê Kaapse vlaktes. Dit is ok wêrklik tyd vir
die Afrikaaner om die kleurlinge se rol in Afrikaans te besef! Dit is tog ons amal se verantwoordelikheid
om Afrikaans lewendig te hou.
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Ek besef dat jy en ek nie alleen afrikaans se probleme kan oplossie maar ons kan elkeen ons deelkie
dun. Een mier drae net een sand korel maar saam bou hulle ’n reuse muurshoop.
Ons moet op hou om vir God te vertel hoe groot ons storem is. Die tyd het gekom dat ons vir die
storem vertel hoe groot ons God is!
Sy’s die hart slag van die kunste kom voel die hitte in haar litte. Kom kry die smaak in haar kultier. Skerp
en skepend fang sy gees. Sy is die doreng van die vees. Sy is veraltyd ...Afrikaans ons ougat bakgat taal!

Memorandum –
Afrikaans: sal dit uitsterf?
Deur: Fralize Fouché
Soos die Bybel sê, wemel die aarde van dooie tale, maar sowaar as wat padda manel dra – ons taal ís
nie en sál nooit een van daardie tale wees nie.
Breyten Breytenbach, ’n befaamde Afrikaanse skrywer, het ’n rooiborsduif-waarskuwing vir ons gegee:
ons taal gaan uitsterf! Hy sê dit ook nie sonder reg nie. Ons sien Afrikaans al hoe minder in die howe, op
die TV en selfs in ons eie lewenswyse! Maar waar Breytenbach die pot totaal en al mis sit, is dat hy
vergeet het wat ’n taal is: woorde, letters, punte en hope reëls wat net gebreek word? Nee! Afrikaans is
my hart se punt. ’n Taal wat lewe gee aan hope trots-Afrikaanse karakters soos Saul en Kate. ’n Taal wat,
as jy sê jy’t iemand lief, drup met die soetste heuning. Afrikaans is my kaalvoettaal waarin ek leer bid het
en waarin ek werklik kan lééf! Afrikaans is my vlerke ...
Die getal Afrikaanse enkelmediumskole het sedert 1993 met 729 afgeneem. Dit is volgens kenners ’n
duidelike teken van Afrikaans se ineenstorting, maar ek glo die dood is nie in die pot nie. Die Afrikaanse
gemeenskap gaan opstaan vir hul regte en daarvoor opmaak. Afrikaanssprekendes sal nie toelaat dat
Afrikaans sy posisie as akademiese taal prysgee nie.
Etienne van Heerden stem saam met Breytenbach as hy sê dat Afrikaans ’n viool is wat net
straatdeuntjies speel, maar geen komplekse simfonieë kan uitvoer nie. Dis hier waar ek my voet dwars
neersit! Net omdat daar nét straatdeuntjies op ’n viool gespeel word, maak dit nie die viool vals nie! Dis
die musikant wat nie komplekse simfonieë kán uitvoer nie. Ons moet nootjie vir nootjie begin oefen aan
simfonieë om seker te maak dat Afrikaans nie in ’n eenvoudige straatdeuntjie-taal verval nie.
En dit sal ook nie. Ons kunstenaars ruk en rol nog steeds in Afrikaans. Ja, daar is nou wel Afrikaanse
kunstenaars wat ons taal platvloers maak, maar hulle is darem in die minderheid. Wil Etienne dan rêrig
vir my vertel dat Laurika, Juanita, T.T. Cloete, Dalene Matthee en Hans du Plessis straatdeuntjiekunstenaars is? Het Ettienne en Breyten dan al vergeet hoe ongelooflik wonderlik die literatuurskat is
wat hulle eie woorde vir ’n Afrikaanse hart inhou?
Afrikaans moet die binnevet van die boud kry! Kyk maar net na Hebreeus, wat in totale onbruik verval
het en nou die amptelike taal van Israel is. Die enigste manier om ons taal dood te maak, is om die
miljoene wat Afrikaans wêreldwyd praat ook dood te maak. Dink maar net aan die plaasjapies in Londen
en die kleurvolle Kaapse Klopse op die Cape Flats, of moet ek sê Kaapse vlaktes? Dit is ook werklik tyd
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vir die Afrikaner om die bruinmense se rol in Afrikaans te besef! Dit is tog ons almal se
verantwoordelikheid om Afrikaans lewendig te hou.
Ek besef dat ek en jy nie alleen Afrikaans se probleme kan oplos nie, maar ons kan elkeen ons deeltjie
doen. Een mier dra net een sandkorrel, maar saam bou hulle ’n reusemiershoop.
Ons moet ophou om vir God te vertel hoe groot ons storm is. Die tyd het gekom dat ons vir die storm
vertel hoe groot ons God is!
Sy is die hartslag van die kunste – kom voel die hitte in haar litte. Kom kry die smaak in haar kultuur.
Skerp en skeppend vang sy gees. Sy is die doring van die fees. Sy is vir altyd ... Afrikaans, ons ougat,
bakgat taal!
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Luister en praat
die album vol stof
kyk ... hier bak ma haar beskuit
daar stamp stephanus vir mien in die dam
o hoor jy die wind teen die ruit?
die kindergesiggies, die sterre se liggies
laat jou van voor af onthou
ou vriende is dood
die kleinspan word groot
kyk net waar staan ons nou
koor (2):
draai weer daai “ramblin’ rose”-plaat
van nat “the king” cole
en “your cheatin’ heart”
en “he’ll have to go”
kom ons ruil vandag se rumoer vir ’n outydse toer
en gee ons oor aan die nostalgie
onthou jy die saam besluit
liefde had geen perke
saam veg teen die steiltes uit
hier staan ons nou
sterker en sterker oe

MEMORANDUM

1.

Hoor jy hoe sag val die reën?

2.

Onthou jy hoe ver moes ons skool toe stap?

3.

Dan moes ons jou tjor aan die brand kry.

4.

Elvis

5.

Onwaar. “Kom ons klink ’n rooi glasie wyn”

6.

Die spreker/sangeres word oud en daarmee kom siektes en pyne.

7.

nostalgie

8.

Die spreker/sangeres se kinders.

9.

Ja, vandag se lewe is te besig. Die lewe was rustiger 10 jaar gelede.
Nee, vandag se lewe is baie beter met al die tegnologie, ens.

10.

… Laurika Rauch

Ja, goeie herinnering.
Nee, geen goeie herinnering.
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1

2.

1

TOTAAL

1

1

1

10.
4

1

8.

1

1

7.

9.

1

6.

VLAK 4
VLAK 5
EVALUERING
WAARDERING
Eie mening, Geldig of Bespreek respons, Eie
ongeldig, Analiseer,
mening, Empatie/nie,
Stem saam/nie, Staaf
Hoe sou jy optree?,
mening, Vereen
Bespreek taalgebruik/
voudig, Vergelyk,
formaat, genre,
Morele beoordeling,
tipografie,
Differensieer,
kategoriseer,
Onderskei.
kombineer.
Verduidelik.

GRAAD: 8

VLAK 3
BEREDENERENDE
GEVOLGTREKKING
Toepassing, Vergelyk,
Hoofgedagtes, Oorsaak van
gevolg, Verduidelik,
Afleidings, Trek verbande,
Waar of Vals, Voltooi,
Probleemoplossing, Visuele
+ grafiese interpretasie,
Meervoudige keuse

1

3

1

VLAK 2
HERORGANISASIE
Som op, Herken
verskille, Verstaan,
Verduidelik,
Verdedig,
Veralgemeen, Gee
voorbeelde.

5.

4.

1

1

1.

3.

VLAK 1
LETTERLIKE
VLAK
Staaf/bewys,
Beskryf,
Identifiseer, Ken,
Noem op,
Vergelyk

VRAAG
NO

Nommer

TIPE OPDRAG: Luisterbegrip

VAK: Afrikaans Huistaal

VRAESTEL-ANALISE volgens Barrett se Taksonomie

DEPARTEMENT AFRIKAANS

Luister en praat
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Lees en kyk: letterkunde

Hersiening van
poëtiese begrippe

Deur: Elza Vorster en Philna Scholtz (skrywers van Viva Afrikaans Gr. 7 tot 12-reeks)

Gebruik onderstaande oefening om digterlike aspekte by die leerders in te skerp.
1.	
’n Enkele reël van ’n gedig staan bekend as ’n versreël. As van hierdie reëls bymekaargevoeg word,
staan dit bekend as ’n strofe. Skryf die syfer in kolom A en die korrekte letter in kolom B daarby.
Byvoorbeeld: 1 – d
Kolom A

Kolom B

1.

a.

Tersine

6 versreëls

2. Kwatryn

b. 2 versreëls

3. Oktaaf

c. 4 versreëls

4. Sestet

d. 3 versreëls

5. Koeplet

e. 8 versreëls

6. Kwintet

f.

5 versreëls

2. Onderskei tussen die volgende twee soorte halfrym:
Skryf die syfer in kolom A en die korrekte letter in kolom B daarby.
Kolom A

Kolom B

1.

a.

Alliterasie

2. Assonansie

Herhaling van dieselfde vokaal in ’n versreël.

b. Herhaling van dieselfde konsonant in ’n versreël.

3. Watter een pas nie? ’n Stadige tempo word bewerkstellig deur …
a. lang klanke
b. baie leestekens
c. baie kort woorde
d. woorde wat beklemtoon word
4. Pas die korrekte beskrywing by die korrekte term:
Skryf die syfer in kolom A en die korrekte letter in kolom B daarby.
1.

Dié weglatingspuntjies word ook so genoem.

a. personifikasie

2. Die manier waarop ’n gedig gedruk is.

b. retoriese vraag

3.	
In die beeldspraak word twee sake direk met mekaar in verband
gebring.

c. beletselteken

4.	Die toedig van menslike eienskappe aan niemenslike dinge of
natuurverskynsels.

d. paradoksale
teenstelling
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5. Op hierdie vraag verwag jy nie ’n antwoord nie.

e. eufemisme

6. Dit dui op vooruitgang of ontwikkeling.

f. metafoor

7.

g. tipografie

’n Skynbare teenstelling word só genoem.

8. Twee teenstrydige woorde wat direk langs mekaar staan.

h. polisindeton

9. Versagting van die harde werklikheid word só genoem.

i. hiperbool

10. As ’n voegwoord herhaal word om ’n bepaalde effek te kry.

j. progressie

11. Dit is nie ’n opsetlike leuen nie, maar word net gebruik om iets
indrukwekkend te laat klink.

k. oksimoron

5.	
Kies uit die volgende om die onderstaande sinne te voltooi:
verhalende, sangerige, spannende
5.1 ’n Gedig met ’n … aard word ’n liriese gedig genoem.
5.2 ’n Gedig met ’n … aard word ’n dramatiese gedig genoem.
5.3 ’n Gedig met ’n … aard word ’n epiese gedig genoem.

’n Woordspeletjie

Deel aan die leerders ’n kopié van die woordspeletjie uit. Laat die leerders dit in hulle skrifte plak. Hulle
snuffel al die woorde wat horisontaal, vertikaal en diagonaal weggesteek is, uit en omkring dit. Hierdie
woorde hou almal verband met digterlike aspekte.
Digterlike aspekte
A

B

U

A

G

N

A

W

D

M

Y

R

G

T

I

O

A

S

S

D

K

A

A

V

V

E

V

V

E

U

E

E

D

C

S

T

I

P

P

E

L

S

V

S

B

U

I

E

N

F

V

O

I

S

S

G

D

E

H

N

K

J

S

E

S

J

H

B

N

H

N

B

J

P

P

R

M

L

S

T

I

F

A

A

Y

A

K

J

E

K

B

J

A

I

E

A

E

U

E

M

N

I

N

A

E

G

S

V

A

S

R

S

A

L

F

K

B

O

E

S

J

A

D

L

T

K

G

L

A

R

A

S

I

E

T

S

I

L

F

E

S

H

E

H

E

R

D

B

D

B

M

E

K

E

I

J

I

V

R

L

S

R

A

G

O

A

D

E

D

L

R

U

W

H

N

D

S

U

I

T

W

R

K

S

N

N

I

I

K

E

S

E

I

R

O

T

E

R

S

G

S

T

I

S

T

Y

I

T

M

K

J

I

D

M

S

T

E

D

F

S

W

S

D

S

G

E

I

H

E

E

P

V

V

S

R

J

I

E

M

N

I

R

A

O

F

D

S

O

A

E

R

J

O

L

L

E

A

L

F

D

A

E

L

J

A

E

U

F

E

S

O

F

R

V

E

R

G

E

L

Y

K

I

N

G

E

A

E

P

A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Die ellips of … dui ’n onvoltooide sin aan.
Die vermenging van sintuiglike waarneming word só genoem.
Die teenoorgestelde van progressie.
’n Vraag waarop daar nie ’n antwoord verwag word nie, word só genoem.
Die tydmaat of … van ’n gedig kan vinnig of stadig wees.
Wanneer need’rig in plaas van nederig geskryf word, is dit ’n voorbeeld van …
So gelukkig soos ’n vis in die water is ’n voorbeeld van …
Wat word dit genoem as die een versreël oorloop in die volgende sonder enige leestekens?
Benoem die stylmiddel in die woorde: hy is vrolik en opgewonde en bly en verheug.
Stilbly is ook ’n antwoord is ’n voorbeeld van ’n …
Ons tref twee soorte halfrym aan: alliterasie en …
Wanneer ’n digter ’n woord doelbewus verander om in die rympatroon te pas, noem ons dit …

Voorgestelde memorandum
1.

1d
2c
3e
4a
5b
6f

2. 1b
2a
3. c baie kort woorde
4. Pas die korrekte beskrywing by die korrekte term:
1c
2g
3f
4a
5b
6j
7d
8k
9e
10h
11i
5. a. ’n Gedig met ’n sangerige aard word ’n liriese gedig genoem.
b. ’n Gedig met ’n spannende aard word ’n dramatiese gedig genoem.
c. ’n Gedig met ’n verhalende aard word ’n epiese gedig genoem.
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Woordspeletjie
A

G

N

A

W

D

M

Y

R

S

E

S

T

O

I

N

I

P

P

E

L

S

I

N

S
N

A

P
E

N

S

S
I

E

G

A

E
R
E

S

E

A

R
T

E

J

S
A

I

D
S

R

O

O
I

T

T

E

E

K
R

S

M

N

B

O

E

T

M

E

E

D

N

N

T

I

I

M

S

S

P

I

I

O

L

L
V
1.

E

O
R

G

E

L

Y

K

I

N

G

P

Die ellips of stippels dui ’n onvoltooide sin aan.

2. Die vermenging van sintuiglike waarneming word só genoem. Sinestesie.
3. Die teenoorgestelde van progressie. Regressie.
4. ’n Vraag waarop daar nie ’n antwoord verwag word nie, word só genoem. Retoriese.
5. Die tydmaat of tempo van ’n gedig kan vinnig of stadig wees.
6. Wanneer need’rig in plaas van nederig geskryf word, is dit ’n voorbeeld van elisie.
7.

So gelukkig soos ’n vis in die water is ’n voorbeeld van vergelyking.

8.	Wat word dit genoem as die een versreël oorloop in die volgende sonder enige leestekens?
Enjambement.
9. Benoem die stylmiddel in die woorde: hy is vrolik en opgewonde en bly en verheug. Polisindeton.
10. Stilbly is ook ’n antwoord is ’n voorbeeld van ’n paradoks.
11. Ons tref twee soorte halfrym aan: alliterasie en assonansie.
12.	Wanneer ’n digter ’n woord doelbewus verander om in die rympatroon te pas, noem ons dit
rymdwang.
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Blogs: ’n Joernaal met
enige ander naam is
steeds ’n joernaal ...
Deur: Dr. Candice Livingston, KSUT
Om aan te sluit by die vorige artikel wil ek graag ’n alternatiewe metode voorstel wanneer jy die
skryfvaardighede van die leerders in jou klas wil verryk. Een Web 2.0-hulpmiddel wat die belangstelling
van eerste- en tweedetaal-opvoeders in die laaste jare geprikkel het, is die blog. Eenvoudig gestel is ’n
blog ’n webblad wat maklik geskep en bygewerk kan word vir persoonlike publisering sonder enige
HTML-kennis. ’n Weblog (of afgekort as blog) word in die algemeen gedefinieer as ’n webtuiste wat ’n
skrywer se eie ervarings, waarnemings en menings bevat. Dit het dikwels beelde en skakels na ander
webtuistes. Blogs wat spesifiek op opvoedkunde gemik is, word edu-blogs genoem. Wat ’n blog so
doeltreffend maak, is dat dit die intellektuele eiendom van die skrywer word. Skrywers kan dit uniek
maak, wat aan hulle ’n aanlynidentiteit verskaf. In vandag se wêreld skep die meeste van ons leerders ’n
unieke digitale voetspoor met die gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en ander soortgelyke
sosiale netwerke.
’n Blogger se stem is uniek en, as dit goed geskryf is, sal dit by die lesergehoor aanklank vind. Een van
die beste eienskappe van blogskryf is dat blogskrywers nie opgeleide skrywers hoef te wees nie. Die
meeste blogs word geskryf in ’n geselstrant wat warm en aanloklik is. Blogskryf laat die opvoeder toe om
die ontwikkeling van daardie digitale voetspoor te lei met raad oor die korrekte taalgebruik en
veilgheidsmaatreëls vir die gebruik van die wêreldwye web.
Alhoewel die definisies varieer, is die hoofeienskappe van blogskryf die volgende:
* omgekeerde chronologiese volgorde van plasings
* maklik-om-te-gebruik hipergeskakelde plasingstruktuur
* oop-vir-enigeen aard
* kommentaar-opsie wat terugvoer en interaksie aanmoedig
Vanuit ’n opvoedkundige perspektief, het blogskryf met hierdie eienskappe die potensiaal om interaksie
tussen leerders te ondersteun, leerderbetrokkenheid te verryk, en ’n omgewing te skep vir samewerking
en die skepping van kennis. Blogskryf word beskou as ’n natuurlike hulpmiddel vir skryfonderrig en
navorsing het al bewys dat dit baie goed inpas by die beginsels van prosesbenadering tot skryfonderrig.

Skakel blogskryf met jou vak

Ongeag watter vak jy onderrig, is reflektiewe praktyk (metakognisie) een van die maniere wat jy kan
gebruik om leerders aan te moedig om te skryf en te dink oor wat hul leer. Daar is egter meer voordele
by blogskryf betrokke as bloot die joernalistieke funksie. Blogskryf laat leerders toe om hulself uit te
druk en dit te geniet, om ’n skeppende uitlaatklep te hê, om te leer, om ’n verskil te maak en om hulself
te vestig as ’n ‘deskundige’ op hul gebied.
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Die geheim tot suksesvolle blogskryf is egter dat leerders baie moet skryf, passievol moet wees oor
waaroor hulle skryf, lief vir lees moet wees en gewillig moet wees om te leer. ’n Onderwyser se
entoesiasme is dikwels die dryfkrag wat die sukses van ’n werksopdrag van hierdie tipe bepaal.

Maniere om blogskryf in jou klas te gebruik

Blogskryf kan op vele maniere in die klas aangewend word. ’n Onderwyser kan blogskryf gebruik om
take aan leerders te verskaf. Kleingroepwerk kan aan leerders gegee word en die groepe kan
opsommings van die inhoud plaas. Leerders kan hul skryftake in die vorm van blogplasings doen. Nog ’n
opsie is portuurassessering, wat plaasvind wanneer leerders kommentaar lewer op mekaar se plasings
en terugvoer verskaf oor die werk wat geskep is.

Skryf verskillende tipes blogplasings

Wanneer jy ’n taak vir jou vak beplan, is dit altyd ’n goeie idee om soveel moontlik leiding aan jou
leerders te bied. Ek sou voorstel dat jy ’n opdrag skep wat jou leerders toelaat om een blogplasing per
week te skryf vir ses weke lank. Hier is ’n paar idees vir skryftake wat jy aan jou leerders kan gee:
leerders kan menings deel oor verskeie stories wat in die nuus is, hulle kan boekresensies skryf, hulle
kan hoe-om-te-lyste skep van vakgebaseerde inhoud. Hulle kan ook skryf oor nuwe neigings in jou vak,
of oor suksesverhale of helde op jou vakgebied. Hulle kan ook reflektiewe stukke skryf oor mense met
wie hulle onderhoude gevoer het. Die moontlikhede is onbeperk ... as daar ’n skryftaak is wat op papier
gedoen kan word, kan dit omskep word na ’n blogplasing ... met die bykomende voordeel dat baie
mense die plasing kan lees en daarop kommentaar kan lewer.

Blogskryf in die wiskundeklas

In die wiskundeklas het mev. Pretorius ’n blogtaak vir haar matriek-wiskundeklas geskep. Die taak was
soos volg:
Identifiseer ’n vooraanstaande wiskundige en skryf 4-5 blogplasings oor die volgende onderwerpe:
a) ’n Geskiedenis van die wiskundige se lewe (’n verhalende stuk).
b) Bespreek een van sy/haar belangrikste teorieë.
c) Skryf ’n blog met ’n lys van die stappe wat betrokke is by die onderrig van hierdie teorie.
d)	Skryf ’n reflektiewe plasing oor die impak van die wiskundige se teorie op ons hedendaagse
benutting van wiskunde.
e)	Skryf ’n reflektiewe plasing oor hoe jy hierdie taak ervaar het (reflektiewe vrae kan aan leerders
gestel word om hulle skryfwerk te lei).
Chris, ’n leerder in mev. Pretorius se klas, het sy liefde
vir wiskunde en hierdie taak gebruik om ’n blog te skep
met die naam: ‘die Pythagoras-leefstyl’. Hierdie leerder
het die wiskundige, Pythagoras, gekies om te bespreek.
Sy eerste plasing handel oor die geskiedenis van
Pythagoras van Samos se lewe. Sy tweede plasing
bespreek die Stelling van Pythagoras, terwyl die derde
plasing handel oor ’n voorbeeld van die Stelling van
Pythagoras en hoe om dit te beantwoord. Sy vierde
plasing gaan oor Pythagoras se invloed op die
wiskundige studie van musiek. Hy beëindig sy plasings
met ’n reflektiewe stuk oor hoe hy die taak ervaar het.
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Hoe stel ek ’n blog op?

Daar is heelwat blogskryfplatforms wat onderwysers en leerders kan gebruik om ’n blog te skep.
Blogskryf toepassing

Gratis

Web-adres

Blogger

√

www.blogger.com

Wordpress

Gratis met opsie om op te
gradeer

www.wordpress.com

TypePad

Maandelikse fooi betaalbaar

www.typepad.com

Hoe om ’n blog op te stel met Google Blogger

Blogger is ’n Google-toepassing wat dit moontlik maak om al jou Google-toepassings na een tuiste te
skakel. Jy kan by jou blog aanteken deur middel van ’n Google e-posadres en dan pos in jou Google +
maak. Hier is die basiese stappe wat benodig word om ’n blog op hierdie platform op te stel, maar ek
stel voor dat jy die volgende webblad besoek vir meer inligting: http://support.google.com
1.	As jy reeds ’n Google-rekening het, gaan na www.blogger.com en klik die ‘Create a Blog’-skakel.
Indien nie, skep ’n Gmail-rekening,
2.	Voer die verlangde inligting in die teksblokkies en klik die ‘Continue’-knoppie.
3.	Voer ’n titel vir jou blog (jy kan dit altyd later verander) en ’n domeinnaam in en klik die ‘Continue’knoppie.
4. Klik die templaat waarvan jy hou op die templaatlys en klik dan die ‘Continue’- knoppie.
5. Klik die ‘Start blogging’-knoppie.
6. Hersien die Blogger-paneelbord – vanaf die paneelbord-hoofblad kan jy:
a) ’n Nuwe plasing skep.
b) Bestaande plasings redigeer.
c) Jou blog se instellings konfigureer.
d) Jou blog se uitleg en ontwerp verander.
e) Jou profiel beskou en redigeer.
f) Jou foto redigeer.
g) Toegang tot jou Google-rekening kry.
h) Blogplasings van blogs in jou leeslys sien.

Watter uitdagings bied blogskryf?

Sos met alle aanlyntoepassings is daar ’n aantal uitdagings betrokke by die gebruik van sosiale media in
die klaskamer. Dit is egter belangrik om te onthou dat geeneen van hierdie struikelblokke onoorkomelik
is nie.
• Hoe om aanlynanonimiteit en privaatheidskwessies te handhaaf
	Dit is noodsaaklik dat jou leerders bewus is van die gevare betrokke by die aanlynplasing van
persoonlike inligting. Dit is altyd raadsaam om ’n anonieme blog te skep wanneer jy begin (veral as jy
die blog as ’n taak gebruik) om die veiligheid van die leerders in jou klas te verseker.
• Toewyding
	Skryf is tydrowend, en goeie skryfwerk verg nog meer tyd. Dit is belangrik om hierdie aspek van
blogskryf te beklemtoon. Selfs al gebruik ’n blog gespreks- en streektaal, moet die inhoud van die
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blogplasing beplan en nagevors word voor hulle kan begin skryf. Die gehoor moet in ag geneem
word. Wat jy wil sê, moet op so ’n manier gekommunikeer word dat dit interessant en prettig is. Dit
is nie maklik nie en sal tyd verg.
• Tegnologiese eise
	Die tegnologiese eise betrokke by die skep van ’n blogblad en die skryf van verskeie blogplasings
kan leerders en opvoeders afskrik. ’n Mate van tegnologiese vaardigheid is nodig om goeie blogs te
skryf. Leerders moet toegang hê tot rekenaars en die internet, wat dikwels ’n probleem is.
Onderwysers kan met die rekenaaronderwyser saamwerk om ’n geïntegreerde taak te skep wat
kruiskurrikulêre uitkomste insluit.
Nog voorbeelde van blogs wat in die klas gebruik word
Nog ’n wiskundeblog

’n Blog wat op sport gebaseer is wat dieselfde taakraamwerk gebruik as wat hierbo beskryf word

Hierdie taak kan vir
enige ander taak
aangepas word soos
in die volgende
voorbeelde, wat vir
die vakke ekonomie
en rekenaartoepassingsteorie geskep is.

Afsluiting

Soos met alle take, hetsy dit op papier geskryf word of aanlyn
aangebied word, hang die sukses daarvan af van die onderwyser se
entoesiasme en die leerder se gretigheid om die taak deeglik te
doen. Om ’n blogtaak te skep verg tyd en ’n bietjie kennis en, as
onderwyser, moet jy bereid wees om betrokke te raak by jou leerders se blogs en skryfoefeninge. Ek het
dit besonder handig gevind om my eie blog te skep, waarin ek uiteensit wat van die leerders verwag
word, en ook kommentaar gelewer op hul blogs. As jy dit geniet om nóú saam te werk met jou leerders
en om met Web 2.0-hulpmiddels te werk, is hierdie dalk nét die toepassing wat jy in jou klas kan benut
om die skryfvaardighede van jou leerders te verbeter. Terselftertyd is jy betrokke by 21ste-eeuse
vaardighede en laat jy leerders toe om hul unieke digitale voetspoor op ’n verantwoordelike wyse te
ontwikkel.
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