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GRAAD 11
TAAK 11.1:
VRAESTEL 1

Deur: Hanneke Basson, Hoër Meisieskool Herschel

TYD: 2 UUR PUNTE: 70

ALGEMENE INSTRUKSIES EN
INLIGTING:
1.

4

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings, naamlik:
AFDELING A:

LEESBEGRIP

(30)

AFDELING B:

OPSOMMING

(10)

AFDELING C:

TAAL

(30)

2.

Beantwoord AL die vrae.

3.

Lees ALLE instruksies noukeurig deur.

4.

Voorgestelde tydsindeling:
Afdeling A =

50 minute

Afdeling B =

30 minute

Afdeling C =

40 minute

5.

Trek ’n streep NA elke afdeling voltooi is.

6.

Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik is.

7.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

8.

Skryf netjies en leesbaar.

9.

Kram al drie afdelings saam vas en handig as een antwoordstel in.

10.

Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam op jou antwoordstel.
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AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1:
ARTIKEL EN VISUELE TEKS
Lees die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarop volg.

TEKS A

Generasie Z doen dinge anders
1.	As jy hierdie artikel lees, is dit waarskynlik omdat jou ouers (of grootouers) dit vir jou uitgeknip
en gefaks het. As jou ouers of grootouers baie modern is, sou hulle dit geskandeer en gee‑pos het of selfs ’n foto met hul slimfoon geneem en dit vir jou ge-WhatsApp het. Jy het reg
geraai: hierdie artikel handel oor die generasiegaping.
2.	“Gee ons kleur, beweging, deelname, tegnologie en selfs speletjies, maar tog net nie ’n
onderwyser wat net daar voor staan en praat nie.”
3.	Só voel baie van vandag se leerders – die sogenaamde generasie Z.
4.	Dié geslag raak maklik verveeld, volgens dr. Anita Maürtin-Cairncross, bestuurder van
personeelontwikkeling aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Daarby kan hulle nie lank
konsentreer nie, wil nie werk uit die kop uit leer nie, verkies om deel te neem eerder as om
net te kyk en is dikwels meer op hul gemak met tegnologie as die persoon wat voor in die klas
staan.
5.	Tegnologie is hulle ding. In die ou dae kon net bleeksiele tegnologie baasraak, maar deesdae is
dit soos tweede natuur vir jong mense.
6.	Die meeste onderwysers in die huidige skoolsisteem is nie deel van generasie Z nie en hierdie
generasiegaping is die rede vir baie frustrasie in die klaskamer.
7.	’n Leerkrag wat nie generasie Z se behoeftes en vermoëns verstaan nie, gaan sukkel om hulle
doeltreffend te onderrig, sê Maürtin-Cairncross. Sy het op ’n onderwyskonferensie van die
Universiteit van Johannesburg vertel opvoeders dink dikwels hierdie leerders maak hulle as
vervelig af of stel glad nie in die les belang nie. Daarom is dit nodig dat onderwysers bewus
gemaak word van hoe generasie Z se koppe werk.
8.	Volgens Maürtin-Cairncross is generasie Z tussen 1995 en 2010 gebore. Hulle heg baie waarde
aan prestasie, is gemaklik met diversiteit en hou daarvan om saam met ander te werk of ander
te help. Hulle is optimisties en het baie selfvertroue en energie. En hulle kan meer as een ding
op ’n slag doen, daarom sal hulle begin SMS’e stuur as ’n les vir hulle vervelig raak. Hulle tref nie
groot onderskeid tussen werk- en ontspanningstyd nie.
	Terwyl hulle werk, sal hulle na musiek luister, die televisie sal blêr en hulle sal dalk ook nog
SMS’e stuur. Hul ouers het hulle grootgemaak om met enigeen te kan praat en om ’n goeie
selfbeeld te hê. Hul ouers is dikwels ook hul beste vriende.
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9.	Hierdie jong mense is spangerig en kan insette van maats bo dié van ’n onderwyser verkies.
Maar hul kritiese vaardighede is nie altyd baie goed ontwikkel nie en hulle verkies die internet
vir inligting eerder as om gedrukte bronne soos boeke te gebruik. Hulle neem maklik besluite
sonder om oor die gevolge te dink en het ’n swak begrip van akademiese etiek. Hulle sal maklik
plagiaat pleeg of werk by maats afskryf en nie verstaan hoekom dit verkeerd is nie, sê MaürtinCairncross.
10.	Haar raad aan onderwysers is om ’n verskeidenheid onderrigtegnieke in hul lesse te gebruik.
Om leerders se aandag te behou, beveel sy aan dat “ooglekkernye” ook gebruik word – soos
animasie, foto’s, klank en kleur en beeld. Selfs blokkiesraaisels kan soms ingespan word.
11.	En moenie net vir ’n leerder ’n opdrag gee nie, waarsku sy. Verduidelik aan hulle hóékom
hulle dit moet doen. Dit sal hulle motiveer en kenmerkend van hul generasie kom hulle dan
waarskynlik vorendag met uiters innoverende werkstukke.
(aangepas en verwerk vanaf berigte/rapport/2008/04/05.html)
1.1

Wat impliseer die skrywer oor generasie Z in die eerste sin van die leesstuk?

1.2

Kies die korrekte antwoord om die onderstaande sin te voltooi. Skryf slegs die

(1)

vraagnommer en letter van jou keuse neer.
Die leesstuk begin met ’n ... toon.

1.3

A

sarkastiese

B

speelse

C

morbiede

D

ernstige

Verwoord generasie Z se standpunt in paragraaf 2 in jou eie woorde.

(1)
(1)

1.4	Kan die persoon in paragraaf 4 se uitsprake ernstig oorweeg word? Gee ’n rede vir jou
antwoord.(1)
1.5

Omskryf die betekenis van “bleeksiele” (paragraaf 5) in jou eie woorde.

(1)

1.6	Haal ’n sin uit die leesstuk aan wat die frase “baie frustrasie in die klaskamer” (paragraaf 6)
verduidelik.(1)
1.7.1

Hoe verander die toon van die leesstuk vanaf paragraaf 7?

(1)

1.7.2 Noem twee tegnieke wat die skrywer gebruik om die toonsverandering mee te bring.

(2)

1.8

Watter wanpersepsie het onderwysers oor generasie Z-studente?

(1)

1.9

Skryf dr. Maürtin-Cairncross se oplossing vir die klassituasie in jou eie woorde neer.

(1)

1.10.1 Hoe, dink jy, kan generasie Z se eienskappe (paragraaf 8) positief in die klas ingespan word?

(1)

1.10.2	Watter nadeel, volgens jou, kan generasie Z se eienskappe (paragraaf 8) in die klas
veroorsaak?(1)

6

1.11	Is die volgende sin volgens die leesstuk ’n feit of ’n mening? Motiveer jou antwoord.
Generasie Z is tussen 1995 en 2010 gebore

(1)

1.12

(1)

Waarom is dit ’n probleem as studente nie gedrukte bronne raadpleeg nie?
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1.13

Gee ’n voorbeeld van goeie akademiese etiek.

(1)

1.14

Wat verstaan jy onder “’n verskeidenheid onderrigtegnieke” (paragraaf 10)?

(1)

1.15	Is die woord “ooglekkernye” (paragraaf 10) ’n geslaagde versamelnaam vir animasie, foto’s,
klank, kleur en beeld? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(1)

1.16

(1)

Skryf ’n nuwe, treffende opskrif vir die leesstuk.

EN

TEKS B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

				
1.17

(Vanaf: www.graphics24.com, 22 Oktober 2014)

Wat is die verband tussen teks A en B?

(1)

1.18	Waarom is juis Mark en Malala se foto’s groot gebruik en nie bekendes van die ander
generasies nie?

(1)

KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2017

7

Huistaal
1.19

Hoe verskil die siening van generasie Z tussen die twee tekste?

(1)

1.20	Kies die korrekte antwoord om die onderstaande sin te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer
(1.20) en letter (A – D) van jou keuse neer.
Generasie Z se grootste gedeelde eienskap is ...

1.21

A

portuurdruk

B

omgewingsbewustheid

C

ouerdruk

D

blymoedigheid

(1)

Lewer kommentaar oor die geslaagdheid van die sketse in
1.21.1 blokkie 2

(1)

1.21.2 blokkie 6

(1)

1.22

Waarom, dink jy, is die Amerikaanse inligting in teks B vir Suid-Afrikaners van belang?

(1)

1.23

Watter brokkie inligting verskyn in albei tekste?

(1)

1.24

Waarom is dit ironies dat Mark Zuckerberg so breed in teks B glimlag?

(2)

1.25

Beskou jy jouself as ’n lid van generasie Z? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(1)

/30/


TOTAAL AFDELING A = 30

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die onderstaande teks en maak ’n opsomming in paragraafvorm van maksimum 80 woorde oor die
lewenswenke aan Generasie Z.

Liewe Generasie Z . . .
Kyk ’n oomblik op van jou selfoon en lees hier hoe om te leef.
Moenie bang wees vir foute maak nie. Die lewe bied jou dikwels ’n tweede kans, maar weet dat sekere
verkeerde besluite fataal is. Dit is gewoonlik daardie besluite wat jy in ’n vlietende oomblik neem
sonder om twee keer daaroor te dink.
Voel jy so ongemaklik soos ’n hond wat leer salsa wanneer jy jou voete op die dansbaan sit? Wel, ons
sê swak dans is ’n vaardigheid – gebruik dit! Niemand sal jou onbeholpe danspassies raaksien as jy
soveel pret het dat jy nie omgee nie. Komaan, gaan vra daardie oulike meisie vir ’n dans.

8
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Voel jy elke keer aaklig dat jy ’n verkoopsassistent vra om vir jou ’n ander grootte te bring of jou broer
vra om jou iewers te gaan aflaai? Hou op om verskoning vra en sê eerder net dankie. Maar onthou om
volgende keer die guns terug te bewys!
Óf jy nou in die musiekklas die verkeerde noot speel, ’n vriend se verjaardag vergeet óf jou naam
krater maak voor die ou op wie jy verlief is, dit sal net die situasie vererger as jy daaroor te kere gaan.
Lag daaroor en maak of dit niks is nie – die ander sal dan ook so dink.
Jy verpes dalk jou sproete en wens jy het hare soos Justin Bieber of Harry Styles gehad, maar
iemand anders begeer weer jou mooi gelaat, skitterende glimlag en oulike ore. Glimlag net mooi en
die liefde sal na jou kant toe kom.
Jy is dalk geen MasterChef nie en kan skaars tussen broccoli en bok choy onderskei, maar moenie
dat dit jou uit die kombuis hou nie. Jou vriende en familie behoort beïndruk te wees met daardie
ingeduikte kolwyntjies – jy het ten minste probeer! En onthou, ’n mens verbeter algaande.
Moet nooit om verskoning vra vir jou anderste modesin nie, maak nie saak wie dit nie snap nie. Dink
net hoe vervelig die wêreld sal wees sonder ’n bietjie blinkers en gesigverf.
(Vanaf: Huisgenoot Digitaal op Januarie 28, 2014)
/10/

TOTAAL AFDELING B = 10

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3:
ADVERTENSIE

As jy sweet wanneer jy by hom is, verklap jy te
veel. Nuwe Rexana Teens.

				

(Vanaf: www.teenads.com)
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3.1.1

Wat verklap die meisie in die foto?

(1)

3.1.2 Wat sal jy, volgens die teks, verklap?

(1)

3.2

Maak ’n verhelderende sin met die homoniem van “as”.

(1)

3.3

Verklaar die gebruik van die komma in die advertensie.

(1)

3.4

Gee die intensiewe vorm van “nuwe”.

(1)

3.5

Gebruik “sweet” as die bepaler in ’n samestellende afleiding.

(1)

3.6

Onderstreep die klankgreep in die woord “wanneer” wat die hoofklem dra.

(1)

3.7

Herskryf die volgende sin in die lydende vorm: Jy verklap te veel.

(1)
/8/



VRAAG 4:
STROKIE
Raampie 1

Ek en Jan het
opgebreek.

Raampie 2

O aarde! Hoe
hanteer hy dit?

				
4.1

Raampie 3

Hy weet nog nie.
Twitter werk nie.

(Vanaf http://patricecaldwell.com)

Voltooi die volgende sin met ’n gepaste sinoniem vir “opgebreek” (raampie 1):
Ek en Jan het ons verhouding ...

4.2

Verskaf ’n sterk verlede deelwoord om die volgende sin te voltooi:
Jan sal aan ’n ... hart ly wanneer hy uitvind.

10

(1)
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4.3

Herskryf raampie 2 in die indirekte rede. Begin só: Sy vra ...

(1)

4.4

Lei ’n selfstandige naamwoord af van die werkwoord “hanteer”.

(1)

4.5

Herskryf die eerste sin in raampie 3 in die bevestigende vorm.

(1)

4.6

Wat word in die laaste raampie geïmpliseer?

(1)

/6/

Raad vir generasie Z in die werkplek:
1	’n Kwalifikasie is nie alles nie, maar dit gee jou ’n voet in die deur. ’n Voet in die deur beteken nie
jy is geregtig op ’n hoekantoor met ’n uitsig nie.
3	Hoe jy mense behandel wat niks vir jou kan doen nie, sê baie meer van jou as enige Facebookstatus. Gepraat van Facebook, as werkgewer beskou ek nie jou 500
5
vriende as ’n netwerkbate nie, ek sien dit as ’n aandag-verdelende las.
6	Luister aandagtig (5.8) ander, maar dink vir jouself. Jy sal verbaas wees hoe skaars hierdie
eienskap is.
8
Lewe in die oomblik, kyk op van jou selfoon af; jy mis jou lewe of dalk ’n
9
aankomende trein.
10
Moenie drink en bestuur nie. Moenie SMS en bestuur nie.
11
Gr8 en sn jo vnd is nie aanvaarbare skryftaal in die grootmenswêreld nie.
12
Leer om te spel as jy dit nog nie onder die knie het nie. Wardeur word bv. nie só gespel nie.
(Deur Andró Griessel op www.netwerk24.com/sake 24 Oktober 2015)

VRAAG 5:
PROSA
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Word die frase “voet in die deur” (reël 1) konnotatief of denotatief gebruik?
Gebruik nou die frase in die ander betekenisverband as jou antwoord by 5.1.1.
Soek die spelfout in die eerste paragraaf en skryf die woord korrek neer.
Skryf die meervoud van “uitsig” (reël 2) neer.
Benoem die voornaamwoord “wat” in reël 3.
Gee die antoniem vir “werkgewer” (reël 4).
Wat is die stam van “-verdelende” (reël 5)?
Vorm ’n persoonsnaam van die werkwoord “luister” (reël 6).
Vul die korrekte voorsetsel in (reël 6).
Vervang “hierdie” in reël 6 met ’n lidwoord wat steeds op die spesifieke eienskap dui.
Verskaf ’n sinoniem vir “dalk” (reël 8).
Herskryf die informele boodskap in reël 11 in Standaardafrikaans.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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5.12
5.13
5.14
5.15




Wat is die meervoud van “knie” (reël 12)?
Gee die korrekte spelling van “wardeur” (reël 12).
Skryf die afkorting in reël 12 uit.
Skryf die onderstreepte sin (reël 12) in die bedrywende vorm. 

VRAESTEL 1:
MEMO

(1)
(1)
(1)
(1)
/16/
TOTAAL AFDELING C = 30
TOTAAL VIR VRAESTEL = 70

AFDELING A:
LEESBEGRIP


12

Denkvlak Punt

1.1

Generasie Z lees nie (koerante nie).

3

1

1.2

B/speelse

3

1

1.3

Leerders van generasie Z wil nie na lesings luister nie, maar wil aan
opwindende aanbiedings meedoen.

2

1

1.4

Ja. Sy is ’n akademiese doktor.

1

1

1.5

Introverte wat van rekenaars hou.

2

1

1.6

“Daarby kan hulle nie lank konsentreer nie, wil nie werk uit die kop uit leer nie,
verkies om deel te neem eerder as om net te kyk en is dikwels meer op hul
gemak met tegnologie as die persoon wat voor in die klas staan.”
(geen aanhalingstekens = 0)

1

1

1.7.1

Dit raak ernstig.

3

1

1.7.2

Spreek nie meer die leser direk aan nie.
Formele taal en woordeskat.

3

2

1.8

Opvoeders dink dikwels hierdie leerders maak hulle as vervelig af of stel glad
nie in die les belang nie.

1

1

1.9

Opvoeders moet leer hoe die nuwe geslag funksioneer. (eie woorde!)
“Daarom is dit nodig dat onderwysers bewus gemaak word van hoe generasie
Z se koppe werk.”

2

1

1.10.1

Eie mening, bv. Hulle kan self ’n deel van die werk onderrig./Hulle kan in groepe
’n probleem uitpluis en aan die klas rapporteer.

3

1

1.10.2

Eie mening, bv. Hulle kan te veel fokus op punte i.p.v. die bemeestering van
die vaardigheid./Hulle is ongefokus omdat hulle met soveel goed op een slag
besig is.

3

1

1.11

Mening. “Volgens Maürtin-Cairncross”

2

1
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1.12

Inligting op die internet is nie altyd gesaghebbend nie./Gedrukte bronne is
dikwels meer gesaghebbend.

3

1

1.13

Bv. Om bronne te vermeld. (Oorweeg leerder se antwoord.)

2

1

1.14

Omskryf “verskeidenheid onderrigtegnieke”, bv. meer as een metode om
inhoud te verduidelik.

2

1

1.15

Ja. Dit is heerlik om na hierdie goed te kyk.

4

1

1.16

Bv. Terug skool toe vir onderwysers./Jonges leer nie soos van ouds.

3

1

1.17

Albei handel oor hoe generasie Z funksioneer.

1

1

1.18

Hulle generasies het die meeste lede.

3

1

1.19

Teks A skets ’n negatiewe beeld van generasie Z, maar teks B gee ’n positiewe
beeld.

3

1

1.20

D / blymoedigheid

1

1

1.21.1

Nie geslaagd nie; die skets kan ’n reisiger/skolier voorstel.

4

1

1.21.2

Geslaagd; duim in die lug is die internasionale teken vir “alles is reg”.

4

1

1.22

Amerikaanse tendense kring na die res van die wêreld uit.

3

1

1.23

Generasie Z gebruik die internet as bronne.

1

1

1.24

’n Kwart van sy mark het Facebook verlaat. Hy behoort te huil.

3

2

1.25

Eie mening.

5

1



TOTAAL AFDELING A: 30

AFDELING B:
OPSOMMING

Nasieriglyne:
Vir opsommings wat te lank is, lees slegs tot by 95 woorde en ignoreer die res van die antwoord.
Opsommings wat te kort is, maar die verlangde feite bevat, word nie gepenaliseer nie.
Trek soos volg af van die drie punte vir taal (grammatika, spelling, punktuasie):
0 tot 4 foute – geen penalisering nie
5 tot 10 foute – trek 1 punt af
11 tot 15 foute – trek 2 punte af
16 of meer foute – trek 3 punte af
Trek só punte af van die kandidaat se totaal (feite en taal) vir direkte aanhalings van volsinne:
1 tot 3 volsinne aangehaal: geen penalisering nie
4 tot 5 volsinne aangehaal: trek 1 punt af
6 tot 7 volsinne aangehaal: trek 2 punte af
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Trek 1 punt van die kandidaat se totaal (feite en taal) af, indien die getal woorde nie aangedui is of die
getal woorde nie korrek aangedui is nie.
Let Wel: Afkortings behoort nie in die opsomming gebruik te word nie. Indien die kandidaat wel afgekort
het, word elke woord wat verteenwoordig word, getel.
				

Direkte aanhalings

Pasop dat vrees jou keer om besluite te neem.

Moenie bang wees vir foute maak nie.

Dans met oorgawe.

Gaan vra daardie oulike meisie vir ’n dans.

Moenie skaam wees om ’n guns te vra nie.

Hou op verskoning vra.

Moenie jou verleenthede vererger deur ’n drama
daarvan te maak nie.

Lag daaroor en maak of dit niks is nie.

Waardeer jou goeie voorkomspunte.

Glimlag net mooi.

Oefen jou kookvernuf.

Moenie dat dit jou uit die kombuis hou nie.

Geniet jou modesin.

Moet nooit verskoning vra vir jou anderste
modesin nie.



TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C:
TAAL
3.1.1

14

Haar telefoonnommer

(1)

3.1.2 sweet = senuwees = Sy hou van hom.

(1)

3.2

As is verbrande hout.

(1)

3.3

Tussen twee gesegdes.

(1)

3.4

splinternuwe

(1)

3.5

sweetdruppel/sweetband/sweetgaatjie

(1)

3.6

wa – neer

(1)

3.7

Te veel word deur jou verklap.

(1)

4.1

beëindig

(1)

4.2

gebroke

(1)

4.3

Sy vra verbaas hoe hy dit sal hanteer.

(1)

4.4

hantering

(1)

4.5

Hy weet al.

(1)

4.6

Sy het deur middel van sosiale media uitgemaak (opgebreek).

(1)
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5.1.1

konnotatief

(1)

5.1.2 Sy het haar voet in die deur vasgestamp.

(1)

5.2

hoekkantoor

(1)

5.3

uitsigte

(1)

5.4

betreklike voornaamwoord

(1)

5.5

werknemer

(1)

5.6

deel

(1)

5.7

luisteraar

(1)

5.8

na

(1)

5.9

dié

(1)

5.10

miskien

(1)

5.11

Lekker en sien jou vanaand./Fantasties en sien jou vanaand.

(1)

5.12

knieë

(1)

5.13

waardeer

(1)

5.14

byvoorbeeld

(1)

5.15

Jy spel bv. nie wardeur só nie.

(1)
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GRAAD 9
VRAESTEL 1
Deur: Ludwig von Coppenhagen, Somerset College
Tyd:1½ uur 80 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE
INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR
1.	Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye en ’n Addendum genommer Teks A tot Teks F. Maak
asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
2.

In hierdie vraestel is daar twee afdelings:
AFDELING A: Begrip- en Taalvaardigheid en Visuele Geletterdheid
AFDELING B: Poësie

3.

Beantwoord AL die vrae.

4.

Trek ’n kantlyn aan die regterkant van jou antwoordblaaie.

5.

Begin elke VRAAG op ’n nuwe bladsy.

6.

Laat ’n reël oop na elke antwoord wat jy neerskryf.

7.

Skryf met ’n donker blou of swart pen.

8.

Skryf netjies en duidelik leesbaar.

AFDELING A

BEGRIP- EN TAALVAARDIGHEID EN VISUELE GELETTERDHEID

VRAAG 1
Lees die resensie vir die rolprent Sy klink soos lente (TEKS A van die addendum) wat in Die Burger
verskyn het en beantwoord dan die onderstaande vrae.
1.1

Verwys na die opskrif van die resensie (Vars storie tokkel die hartsnare).

	1.1.1	Watter enkele woord in hierdie opskrif skep onmiddellik ’n gunstige indruk van die
rolprent? 
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1.2

1.1.2	Verduidelik waarom ’n mens sou kon sê dat beide alliterasie en assonansie die
opskrif meer klankryk maak. 

(2)

1.1.3	Die woord tokkel beteken om ’n instrument liggies te bespeel. Skryf die naam van ’n
snaarinstrument neer wat gewoonlik met die woord tokkel geassosieer word. 

(1)

Verwys na die subtitel van die resensie (Moenie dat ‘romkom’ jou afsit nie).
1.2.1

Skryf neer waarvoor die verkorting romkom staan. 

1.2.2 Skryf ’n sinoniem vir die woord afsit neer wat ook met die voorvoegsel af- begin. 

(1)

1.2.3 Skryf hierdie subtitel oor in die lydende vorm. 

(2)

1.3	Lees weer par. 1 van die leesstuk en stel dan ’n datum voor waarop hierdie resensie in
Die Burger verskyn het, bv. 7 Maart 2016. 
1.4

Na watter mooiheid word daar in par. 2 verwys? 

(1)
(1)

1.5	Verwys na die woord aan’t in par. 2. Wat word die skryfteken genoem wat by die woord
aangewend word en wat is die funksie daarvan? 
1.6

(2)

Watter probleem het suurpruime (par. 3) met die gevoel van verliefdheid? 

(2)
(1)

1.7	Aan wie se kant sou jy jouself skaar ten opsigte van verliefdheid, die suurpruime s’n of die
soetsappiges s’n? Motiveer jou antwoord. 

(1)

1.8	Raadpleeg par. 4 en par. 5 en verduidelik dan in jou eie woorde wat die twee algemeenste
besware teen romantiese komedies is.

(2)

Waarom is dit maklik vir fliekkykers om met Sy klink soos lente te identifiseer? 

(2)

1.10	Wat laat Ben aanvanklik dink dat daar nie ’n toekoms is vir ’n verhouding tussen hom en
Linda nie? 

(2)

1.9

1.11

Skryf ’n sinoniem vir die woord verdigsel (par. 9) neer. 

(1)

1.12	Maak ’n sin met die homofoon van die woord leier (par. 9) sodat die betekenis van die woord
duidelik is. 
(2)
1.13

Skryf ’n antoniem vir die woord plaaslike (par. 10) neer. 

1.14

Skryf uit par. 11 ’n woord neer wat dieselfde betekenis het as onsekerheid.(1)

1.15

Skryf ’n Afrikaanse woord neer vir die woord cul-de-sac (par. 11). 

1.16	Is agterbaksheid (par. 11) ’n positiewe of negatiewe karaktereienskap? Motiveer jou
antwoord. 
1.17

(1)
(1)
(2)

Verskaf die korrekte vorm van die woord regie (par. 12) in die onderstaande sin:
Corné van Rooyen is die (regie) van Sy klink soos lente. 

(1)

[30]

KLASGIDS HOËRSKOOL | JANUARIE 2017

17

Huistaal

VRAAG 2
Bestudeer die spotprent (TEKS B van die addendum) en beantwoord die vrae wat volg.
2.1

Watter krisis wat Suid-Afrika tans ondervind, word in hierdie spotprent uitgebeeld? 

(1)

2.2

Noem twee maniere waarop die krisis visueel in die spotprent uitgebeeld word. 

(2)

2.3	Verduidelik wat die boer bedoel wanneer hy na sy laaste veetjies verwys. Maak seker dat jou
antwoord ’n verduideliking vir beide die woorde laaste en veetjies bevat. 
(2)
2.4.1 Wat is die naam van die sportsoort waarna die twee boere op die televisie kyk? 

(1)

2.4.2 Haal een woord uit die spotprent aan wat verband hou met dié sportsoort. 

(1)

2.5

Haal een woord uit die spotprent aan wat ’n voorbeeld is van informele taalgebruik. 

(1)

2.6

Verwys na die woord veetjies.
2.6.1 Maak nou ’n sin waarin jy die woord vee as ’n werkwoord gebruik. 

(1)

2.6.2 Maak ’n sin waarin jy die woord fee gebruik sodat die betekenis duidelik is. 

(1)

[10]

VRAAG 3
Bestudeer die advertensie (TEKS C van die addendum) en beantwoord dan die onderstaande vrae.
3.1

Verduidelik wat die uitdrukking Die kunste kraai koning! beteken. 

3.2	Identifiseer enige TWEE van die visuele elemente rondom die opskrif van die advertensie en
verduidelik hoe dit aansluit by die woord kunste. 

(1)
(2)

3.3	In die advertensie word daar verskeie maal van afkortings gebruik gemaak. Kies nou enige
TWEE van die volgende afkortings en skryf neer waarvoor die afkortings staan:
3.3.1 ATKV
3.3.2 o.l.v.
3.3.3 RSG 
3.4	Kies nou enige EEN ander woord wat in die advertensie gebruik word en skryf die korrekte
afkorting daarvoor neer. 

(2)
(1)

3.5	Die tema van die ATKV se musiekproduksie is vrede. Dit suggereer dat ons vrede in Suid-Afrika
nodig het. Watter ander woord in die advertensie suggereer dat dinge in Suid-Afrika nie
“gesond“ is nie? 
(1)
3.6

Wat dui die stippels by die volgende aanhaling uit die advertensie aan:
Veeltalig, veelkleurig, vredevol … 
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3.7	Die ATKV se musiekproduksie debuteer by die Spier Amfiteater. Wat is die betekenis van die
woord debuteer? 
(1)
3.8	Na afloop van die Woordfees word ’n toekenningsgeleentheid aangebied. Wat, dink jy,
gebeur by hierdie toekenningsgeleentheid? 

(1)

[10]

AFDELING B
POËSIE

In hierdie afdeling moet jy Vraag 4 en Vraag 5 beantwoord OF Vraag 6 en Vraag 7. Vraag 8 is
verpligtend.

VRAAG 4
Bestudeer die gedig Die tweegeveg deur Breyten Breytenbach (TEKS D van die addendum) en
beantwoord dan die onderstaande vrae.
4.1

Skryf uit die eerste strofe elke keer ’n versreël neer waarin elk van die volgende voorkom:
4.1.1

4.2

’n vergelyking 

(1)

4.1.2 personifikasie 

(1)

4.1.3 ’n metafoor 

(1)

4.1.4 alliterasie (onderstreep die klanke wat geallitereer word) 

(1)

Wat is vaandels (r. 1) en waarom plaas die woord die gedig binne ’n bepaalde ruimte? 

(2)

4.3	Bestudeer r. 5 en r. 6 en verduidelik hoe die spreker en die vyand se swaarde
gekontrasteer word. 

(2)

4.4	Waarom sou ’n mens kon sê dat die uitroepe En garde! en Touché daartoe bydra om die
gedig tot ’n eenheid te bind? 

(2)

[10]
EN

VRAAG 5
Bestudeer die gedig Jy’s man alleen deur Boerneef (TEKS E van die addendum) en beantwoord dan
die onderstaande vrae.
5.1

Waarom, dink jy, word Jy’s in r. 1 gebruik en nie die woorde Jy is nie? Gee twee redes. 

(2)

5.2

Verduidelik die woordspeling wat in r. 2 voorkom. 

(2)
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5.3

Wat is ’n flottina (r. 3) en hoe word dit in die gedig bespeel? 

(2)

5.4

Watter stylmiddel word baie in die gedig gebruik en wat is die funksie daarvan? 

(2)

5.5	Die woord progressie beteken vooruitgang en ontwikkeling. Regressie is agteruitgang en
terugkeer. Watter een van die twee word in hierdie gedig aangetref? Motiveer jou antwoord. 

(2)

[10]
OF

VRAAG 6
Bestudeer die gedig Ná ’n besoek aan die dieretuin deur D.J. Opperman (TEKS E van die addendum)
en beantwoord dan die onderstaande vrae.
6.1

Waarom is dit funksioneel dat die eerste en laaste strofes van die gedig koeplette is? 

(2)

6.2	Die onnatuurlike omstandighede waaronder voëls en diere in ’n dieretuin leef, word in hierdie
gedig beklemtoon. Verduidelik wat skreiend hartseer is omtrent die kraaie wat hulle nes bou.  (2)
6.3	Watter patroon merk ’n mens ten opsigte van die inhoud van reëls 3 en 4 en ook van
reëls 7 en 8? 

(2)

6.4	Met watter twee tegnieke word die onnatuurlike woonplekke van die diere in reël 3 en reël 7
beklemtoon? 

(2)

6.5	Volgens strofe 4 ervaar die diere ten spyte van hulle ingehoktheid nietemin vreugde. Verskaf
twee redes waarom die ek en jy nie hierdie vreugde deel nie. Jou antwoord moet verband hou
met die inhoud van die gedig. 
(2)
[10]
EN

VRAAG 7
Bestudeer die gedig ’n klein beriggie deur Vincent Oliphant (TEKS F van die addendum) en
beantwoord dan die onderstaande vrae.
7.1	Watter drie middele word in die titel van die gedig gebruik om die nietigheid van die
koerantberig te beklemtoon? 

(3)

7.2	Op watter twee maniere word die man se besittings in reël 3 tot ’n eenheid gebind? 

(2)

7.3

Wat word deur die teenstellende voegwoord maar in reël 6 bewerkstellig? 

7.4

Verwys na die woord mismoed in reël 7.
7.4.1

Van watter woord is hierdie woord ’n verkorting? 
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7.4.2 Waarom, dink jy, het die spreker die verkorting in hierdie geval verkies? 
7.5

(1)

Gee ’n voorbeeld van ’n eufemisme in die gedig en lewer kommentaar op die gebruik daarvan.  (2)

[10]

VRAAG 8
(VERPLIGTEND)
Bestudeer die gedig Duiwe deur I.D. du Plessis en beantwoord dan die vrae wat volg.
Duiwe – I.D. du Plessis
1.

Bali se singende duiwe

2.

Omsingel die maan in hul vlug

3.	En hang, ’n tros donkerblou druiwe,
4.

Aan die hoë prieel van die lug.

8.1

Hierdie gedig bestaan uit een strofe van vier reëls. In watter vorm is dit dus geskryf? 

(1)

8.2

Wie of wat is Bali? 

(1)

8.3

Wat is skynbaar ’n kenmerkende eienskap van Bali? 

(1)

8.4	Watter enkele woord in die gedig word gewoonlik geassosieer met ’n aanval of met aggressiewe
optrede? 
(1)
8.5	Waarom sou die gebruik van hierdie woord in hierdie gedig vreemd voorkom? 

(1)

8.6	Die eerste reël van die gedig loop oor na die tweede reël sonder die gebruik van ’n leesteken.
Wat word hierdie stylfiguur genoem en wat sou die funksie daarvan wees in hierdie geval? 

(2)

8.7 	Identifiseer enige EEN van die twee metafore in reëls 3 en 4 en verduidelik watter twee sake
gelykgestel word. 

(2)

8.8

(1)

Wat is die naam van die rymskema (abab) wat in die gedig voorkom? 

[10]
EN NOU IS JY KLAAR
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TEKS A

Vars storie tokkel die hartsnare
Moenie dat ‘romkom’ jou afsit nie

Sy klink soos lente.

22
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1. 	Ons is nou net ure weg van C. Louis Leipoldt se “Dit is die maand Oktober, die mooiste,
mooiste maand!”
2.	Onnodig om te sê, hang daar te midde van al dié mooiheid bowendien ook nog liefde in die lug.
Lentegeure plaas ’n sensoriese kringloop aan’t beweeg wat mense maklik opnuut verlief kan
laat raak.
3. 	Dalk is dit nie altyd wys om jou impulsief daaraan oor te gee nie. Suurpruime sou sê bly liewer
realisties, terwyl die soetsappiges jou voluit sal aanpor om jou met hart en siel aan dié gevoel
te verslaaf.
4.	Rolprente met die etiket “romantiese komedie” gee baie mense die horries. Die ergste is dat
dié flieks meestal niks met die werklikheid of waarhede uit te waai het nie.
5.	Dink aan onlangse titels soos Pad na jou hart, Vir altyd of Klein Karoo wat reeds binne die
ambience waarin hulle verfilm is, onwerklik mooi is.
6.	Gaan dinge op liefdesgebied tydelik verkeerd, dan hoor jy pres. J.H. Brand se stem wat sê:
“Alles sal regkom” – maar dit gebeur selde.
7.	Vrese rondom Sy klink soos lente is ietwat besweer omdat dit gewone mense in alledaagse
situasies uitbeeld. Dit gaan geensins met fabelagtige natuurtonele of interieurs op loop nie en
wys nouliks mooi mense wat hulle as volksikone voordoen. Die konsep werk omdat met byna
alles geïdentifiseer kan word.
8.	Stiaan Smith, die draaiboekskrywer en manlike hoofrolspeler – dié van die
motorwerktuigkundige Ben – is ’n man sonder pretensies. Hy ry ’n stokou Landy, verkeer
sosiaal merendeels met “die boys” en is allesbehalwe die hartebrekertipe.
9.	Hy ontmoet vir Linda (Amalia Uys), ’n knap, aantreklike en hoogs professionele vrou wat as
’n rekenmeester by ’n voorste firma werk. Wanneer Ben haar as sy baas se dogter herken, is
die gort gaar. Hoe sal sy hom ooit as een van haar pa se werkers kan aanvaar? Hy kom met ’n
verdigsel vorendag en vertel haar hy is die leier van ’n drieman-musiekgroep.
10.	Linda bly in sy visier. Ben en twee van sy kollegas begin oefen dat dit klap om iets wat na iets
klink op ’n plaaslike verhoog, die Bohemian, te kry.
11.	Daar is by Ben én Linda dikwels vertwyfeling oor waar hulle verhouding met hulle heen op
pad is. Dalk ’n cul-de-sac? Die verhaal ontvou natuurlikerwys sonder sensasie, melodrama
of agterbaksheid. Dit is ’n goedvoelstorie wat realisme uitbeeld terwyl dit vertel word en veral
aanknopingspunte by jong geliefdes sal hê. Origens is daar oorgenoeg vermaak en humor vir
oud en jonk.
12.	Corné van Rooyen se regie is op die man af. Slegs in enkele tonele kon kontinuïteit meer
geïntegreerd en vloeiend wees.
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TEKS B
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TEKS C
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TEKS D

Die Tweegeveg – Breyten Breytenbach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Die vaandels roer soos flou donkies in die wind
En die son trek sy wolke stywer om sy skouers,
Want dit is koud
Die man met die swart oë kom sugtend oor die kweek
En hef sy swaard op, ’n versteende paling in die lig
En ek trek my swaard blink soos ’n proefbuis of ’n draaktong
En garde!
Kleng jaa tjeng tjang tjeng kleng
Ai joei tsji tsjan bik sjoeing tjôrr
Fuut tjeng wam kieng oo sssip
Hû klang klang klang tjing sssip
Hû merde tjong fuut kleng jaa
Sjoeing klub kieng konk hoender dirr
Rruf tjang tijenk wam aaa ssip
Kak tjeng kleks zem zem ung ha
Touché
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(ek voel sy swaard soos ’n graat in my gorrel)
Uit Pret met poësie, saamgestel deur Adinda Vermaak.

TEKS E

Jy’s man alleen – Boerneef
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jy’s man alleen
jy bly alleen
en speel jou flottina op ’n Saterdagaand
klawer hom hier
klawer hom daar
bietjie pilsier op ’n maanskynaand
maar later al hoe alleniger later
niemand ken doepa vir allenigheid later
jy word stiller al stiller en doodstil later.
Uit Digters en Digkuns deur P.J. Nienaber en andere.
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Ná ’n besoek aan die dieretuin –
D.J. Opperman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Twee kraaie het hul nes gemaak
van stukkies draad;
en in staalkoue
ver van riete en riviere afgesluit
broei rooivinke en wildepoue
nog hul eiers uit;
in ysterhokke
ver van rantjies en langgras
werp ape en waterbokke
nog hul kleintjies af;
net in ’n enkelkamer ek en jy
van hulle vreugde afgeskei.
Uit Negester oor Ninevé deur D.J. Opperman

TEKS F

’n klein beriggie – Vincent Oliphant
1.
2.
3.
4.
5.

op ’n dag het hy sy werk verloor
en toe jy weer hoor
kom vat hulle sy motors meubels huis
hulle het alles kom eis
ook sy laaste bietjie hoop

6.
7.
8.

maar hy’t sy skoene deurgeloop
en hom teen mismoed verset
hy wéét mos wat hy in hom het

9.
10.

toe kom die laaste strooi
hy kry haar in ’n ander man se kooi

11.
12.
13.

nou wil ek sy verhaal voltooi
anders bly ’n storie van ons tyd verbloem
agter dit wat ’n klein beriggie noem

14.
15.

dat hy dood gekry is in sy eie bloed
geen misdaad word vermoed

Uit Woordreise saamgestel deur Adinda Vermaak.
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Memorandum
Vraag 1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

“vars” 
alliterasie – herhaling van s-klanke; assonansie – herhaling van a-klank 
kitaar/ghitaar/harp/ramkiekie
romantiese komedie 
afskrik 
Jy moenie afgesit word deur ‘romkom’ nie. 
30 September 2016 
Die mooi natuur weens die lente. 
Afkappingsteken wat staan in die plek van „he-“ 
Verliefdheid veroorsaak dat mense nie realisties is nie. 
Enige sinvolle en goed geformuleerde motivering kry die punt. 
Geen werklikheid of waarhede (realisme) en omgewing is altyd onnatuurlik mooi. 
Gewone mense en bekende/alledaagse situasies. 
Hy is een van haar pa se werknemers./Haar werk het meer aansien as syne. 
leuen/liegstorie	
lyer – ongeneeslike siekte 
internasionale 
“vertwyfeling” 
doodloopstraat 
negatief. Jy doen iets agteraf gewoonlik met die doel om iemand seer te maak. 
regisseur 

Vraag 2
2.1
droogte 
2.2 brandende son; maer beeste; dor omgewing; windpomp staan stil 
2.3	Weens die droogte is daar nie kos vir sy vee nie en moes hy dus al van sy skape en beeste
weggegee het sodat hulle nie vrek nie (so iets). 
2.4.1 krieket (slegs korrek as spelling korrek is) 
2.4.2 „lopies“ 
2.5 „daai“ 
2.6.1 Vee die vloer skoon met ’n besem. 
2.6.2 Die fee in Aspoestertjie was haar peetma. 

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

Vraag 3
3.1
Die kunste is die beste/wen ( so iets) 
(1)
3.2 Musiekinstrumente (kitaar, trompet), esel met skildery, dansende meisie, simbale, musieknote ( 2)
3.3.1 Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
3.3.2 onder leiding van
3.3.3 Radio Sonder Grense 
(2)
3.4 Verskeie moontlikhede: SA, So. , Mrt. Bib.,
(1)
3.5 “Doepa” 
(1)
3.6 Nog b.nwe. kan gebruik word om die produksie te beskryf.
(1)
3.7 eerste opvoering 
(1)
3.8 Pryse vir beste produksies word oorhandig ( so iets). 
(1)
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Vraag 4
4.1.1 Die vaandels roer soos flou donkies in die wind
4.1.2 En die son trek sy wolke stywer om sy skouers
4.1.3 En hef sy swaard op, ’n versteende paling in die lig 
4.1.4 En die son trek sy wolke stywer om sy skouers
4.2 Die banier of vlag van ’n leer. Die woord laat ’n mens aan ’n oorlogsituasie dink.
Miskien is hierdie tweegeveg ’n stryd tussen twee soldate van opponerende lande.
4.3	Die vyand se swaard is versteen. Dit is dus hard en skerp. ’n Paling is ook ’n vinnige vis en dus
kan ons sê dat die vyand ’n vinnige en knap vegter is. Die spreker se swaard kan maklik breek
(proefbuis) en sy swaard is „sag“ (draaktong). 
4.4 Die uitroepe dui die begin en einde van die geveg aan. 

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

Vraag 5
5.1	
Jy’s dra by tot die ritme in die eerste twee reëls. Dit dra ook by tot die informele toon van die
gedig. 
(2)
5.2 Woon alleen. Is permanent alleen. 
(2)
5.3	Trekklavier. Persoon beweeg rond terwyl instrument bespeel word. Instrument word met
entoesiasme bespeel. 
(2)
5.4 Herhaling. Dui aan dat eensaamheid toeneem. 
(2)
5.5 In die gedig is duidelike agteruitgang tot die uiteindelike doodstil (r. 9) wat die dood simboliseer.
(2)
Vraag 6
6.1
Koeplette het twee reëls en beide koeplette gaan oor ’n paartjie. 
6.2	Kraai bou nes van onnatuurlike materiaal. Materiaal vir nes moes eintlik uit die natuur
gekom het. 
6.3 Die diere se onnatuurlike woonplekke word gekontrasteer met natuurlike habitat. 
6.4 Kort versreëls; agterplasing van woorde. 
6.5 Hulle sukkel om ’n paartjie te wees (ek en jy). Hulle sukkel moontlik om kinders te kry.

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Vraag 7
7.1	Titel word met kleinletters geskryf. Die woord klein word gebruik. Berig se verkleiningsvorm word
gebruik.
(3)
7.2
Geen kommas tussen items. Al drie items eindig met letter –s.
(2)
7.3
’n Wending of ’n verandering. 
(1)
7.4.1 mismoedig 
(1)
7.4.2	Meerderheid woorde bestaan uit twee lettergrepe. Woord pas in by ritme van die gedig sowel
as eenvoud daarvan. 
(1)
7.5
geen misdaad word vermoed – eufemisme vir selfmoord 
(2)
Vraag 8
8.1
kwatryn 
8.2 Indonesiese eiland (“eiland“ ook goed genoeg). 
8.3 singende duiwe 
8.4 omsingel 
8.5 Die toneel wat beskryf word, skep ‘ngevoel van kalmte/rustigheid. 
8.6 Enjambement. Beklemtoon duiwe se beweging. 
8.7 duiwe en druiwe/lug en prieel 
8.8 kruisrym 

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
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Graad 8 Vraestel 2
Deur: Elmari Botes, Somerset College
Tyd: 90min

80 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE
INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR:
1.

Hierdie vraestel bestaan TWEE AFDELINGS en uit VYF VRAE.
AFDELING A: Letterkunde – Perfek
(50 punte)
AFDELING B: Skryf
(30 punte)

3.

Beantwoord AL die vrae soos aangedui.

4.

Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel.

5.

Gebruik ’n blou of swart pen en moenie in potlood skryf nie.

6.

Trek ’n kantlyn aan die regterkant van ELKE bladsy.

7.

Skryf netjies en duidelik.

8.

ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word.

9.

Skryf jou onderwyser se voorletters bo-aan die voorblad van jou antwoordboek.

AFDELING A

LETTERKUNDE: PERFEK – Jaco Jacobs

VRAAG 1
KONTEKSTUELE VRAAG
Lees die uittreksel uit Perfek en beantwoord daarna die vrae wat volg:
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Hy laat die telefoon lui.
Sy hart sit in sy keel.
Dis Julia se ma wat antwoord.
“Jammer, Jak. Julia is nie hier nie,” sê sy toe hy vra.
*
Niemand antwoord Julia-hulle se huistelefoon nie.
Jak voel lus om te skreeu.
Dit help nie. Julia wil niks met hom te doen hê nie.
Moedeloos kyk hy na die foto’s langs die telefoon.
*
Jak voel ingedagte aan sy bolip.
Hy en Julia het al baie baklei. Maar hulle het nog altyd weer vrede gemaak.
Sê nou dié keer is anders?
Sê nou sy wil regtig niks meer met hom te doen hê nie?
Hoe sal dit sonder Julia wees?
Jak wil nie eers daaraan dink nie.
*
Maar hy weet ook sy bly nooit lank kwaad nie.
Jak gryp sy kitaar, vee deur sy hare en storm met die trappe af.
1.1	Hoe lank ken Jak en Julia mekaar al? Kies uit die moontlikhede hieronder en skryf net die
korrekte letter neer:
A
Hulle ken mekaar al van Graad 8 af.
B
Hulle ken mekaar van Graad 9 af.
C
Hulle ken mekaar al van Graad 1 af.
D
Hulle ken mekaar al van voor Graad 1 af.

(1)

1.2.1 Hoekom wil Julia niks met Jak te doen hê nie? Verduidelik volledig!
(2)
1.2.2 Wat het Julia lank gelede gedoen toe sy baie kwaad vir Jak was?
(1)
1.2.3 Wat het Julia in die koffiewinkel gedoen toe sy kwaad vir Jak en Natasja was?
(1)
1.2.4	Wat het Julia gedoen gedoen toe Jak by haar huis gaan koffie drink het en sy vir hom kwaad
geraak het?
(1)
1.3.1 Kyk na die prentjie van Jak. Wat het lank gelede gebeur dat Jak ’n pleister op sy bolip moes kry? (2)
1.3.2 Wat is daar nou vir altyd op sy bolip?
(1)
1.3.3 Hoekom, dink jy, voel hy spesifiek nóú aan sy bolip?
(1)
1.4
Wat het Jak nou oor hom en Julia besef (realised)?(1)
1.5.1 Waar het Jak gewoonlik vir Julia ‘n liedjie gespeel?
(1)
1.5.2 Wat het hulle die liedjie genoem?
(1)
1.5.3 Hoe het Jak se liedjie vir Julia laat voel?
(1)
1.5.4	Wat, dink jy, probeer Jak vir Julia te sê met die liedjie wat hy vir haar sing toe hy by haar gaan
koffie drink ?
(1)
[15]
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VRAAG 2
PARAGRAAF
		

Julia se stokperdjie is om T-hemde te versamel. T-hemde speel ook ’n baie belangrike rol in die storie.
Skryf nou ‘n kort PARAGRAAF waarin jy verduidelik hoe belangrik T-hemde in die storie is.
Gebruik die koeëlpunte (bullet points) hieronder om jou te help.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Waar kry Julia haar T-hemde? Noem TWEE plekke.
Wat wys die T-hemde wat Julia aantrek oor haar gevoelens?
Wat wil Jak oor seunsgroepe sê as hy ‘n T-hemp met die woorde blink 22 daarop aantrek?
Hoekom sal Natasja nie van Jak se blink 22 T-hemp hou nie?
Hoe kry Jak die T-hemde waarop hy die woorde JA en NEE geverf het, by Julia?
Wat wil Jak met die T-hemde vir Julia vra?
Wat wil hy hê moet Julia met die T-hemde doen?
Wat doen Julia met die T-hemde?
Wat doen Julia aan die einde van die storie met Jak se gunsteling Green Day T-hemp?
Hoekom doen sy dit?
Hoe pas die titel van die boek by Jak se gevoelens aan die einde van die boek?

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
[15]

VRAAG 3
DIALOOG
Voltooi die dialoog hieronder deur die korrekte woorde in te vul of die sinne te voltooi. Die feite moet
dieselfde as in die boek Perfek wees.
Skryf net die nommer en die korrekte antwoord in jou antwoordboek neer.
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Vincent:	
Ek kan nie glo die tydskrif het ons gevra om ’n 3.1 …………………….. te beoordeel nie!

(1)

Wayne:	
Ja, ek het nooit gedink ons rekenaarprogram 3.2 …………. (gee die naam) sal ons
beroemd maak nie!

(1)

Vincent:

Ons moet vir Jak vertel wanneer hy eendag beter oor homself voel.

Wayne:

Ek hoor Natasja gaan nou saam met 3.3 …………. na die Lentedans toe.

(1)

Vincent:	
Wel, hulle pas bymekaar. Hy is ’n koel ou, want hy is aantreklik en hy is die kaptein
van die 3.4 …………………………

(1)

Wayne:	
Ja, hy is mos in die koel groep! Hy en Natasja is vriende met 3.5 ……… en 3.6 …………..,
en 3.7 …………….. 

(3)

Vincent:	
Ek kan nie glo dat Jak nie kon sien wat Julia se plan was nie. Sy wou hom leer dat
voorkoms 3.8 ………..…………………

(1)

Wayne:

Ja, maar ek dink ook sy was ’n bietjie 3.9 j ………………. op Natasja.

(1)

Vincent:

En Jak het ook nog nooit van Julia se ouens 3.10 ……………

(1)
[10 punte]



VRAAG 4
KORTVRAE
Watter antwoord in Kolom B pas by die woord/beskrywing in Kolom A?
Skryf net die nommer en die korrekte letter in jou antwoordboek neer.
KOLOM A

KOLOM B

4.1

MMM-meisie

A

Julia se eks

4.2

hooikoors

B

spioene

4.3

Jules

C

Hulle is ’n mens se baas.

4.4

Clinton

D

wenner van die weddenskap

4.5

goue reël

E

“Jy pas Perfek”

4.6

een week se fooitjies

F

Jak

4.7

Vincent en Wayne

G

outeur van Perfek

4.8

katte

H

Natasja

4.9

’n liefdesliedjie

I

Gee die kliënt presies wat hy wil hê.

4.10

Jaco Jacobs

J

Jak se bynaam vir Julia
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Lees die volgende stellings en sê elke keer of dit WAAR of ONWAAR is. Skryf net die nommer en WAAR of
ONWAAR in jou antwoorboek neer.
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20



Jak is in Graad 9.
Jak is een van die gewildste seuns in die skool.
Julia verf graag mense met vlerke.
Natasja hou baie van lees.
Jak is ’n bietjie verstrooid.
Vincent se kamer is baie netjies.
Rasheed sê Jak se hare het eers soos ’n mossienes gelyk.
Jak en Julia is bure.
Jak het vir Natasja in Koffieklets gesoen.
Jak wil eendag sy eie liedjies skryf.
[20/2]
TOTAAL AFDELING A: 50 punte

AFDELING B
VRAAG 5
DAGBOEKINSKRYWING
Kies EEN van die opsies hieronder en skryf ’n dagboekinskrywing van 150 – 200 woorde oor die
onderwerp wat jy kies.

OPSIE 1

Jou dagboekinskrywing word op ’n SONDAGAAND gemaak.

Jy was Vrydag in Woolworths Waterstone se koffiewinkel toe ’n baie koel groep Graad 10’s daar ingestap
en by ’n tafel naby jou gaan sit het. Iets het gebeur en jy het ’n gek van jouself gemaak (you made a fool of
yourself).
Maak nou ’n dagboekinskrywing waarin jy vir jou dagboek vertel wat gebeur het en hoe jy nou voel om
Maandag skool toe te gaan. Jy MOET oor die volgende punte skryf:
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•
•
•
•
•
•
•

Saam met wie was jy by die koffiewinkel?
Hoekom was julle daar?
Hoekom is daardie groep Graad 10’s so koel?
Presies wat het gebeur dat jy ’n gek van jouself gemaak het?
Hoe het jy gevoel toe dit gebeur het?
Wat het jy gedoen om die situasie te probeer regmaak?
Hoe voel jy nou om môre-oggend (Maandag) skool toe te gaan?

OPSIE 2:

Jou dagboekinskrywing word op ’n SONDAGAAND gedoen.
Daar was Saterdag ’n Derby-dag by Somerset College en jy het vir jou span gespeel. Net voordat die
wedstryd begin het, het jy gesien dat ’n groep van die koelste meisies/seuns in Graad 10 na die wedstryd
kom kyk het. In die wedstryd het jy iets baie simpels gedoen en ’n groot gek van jouself gemaak (you
made a fool of yourself).
Maak nou ’n dagboekinskrywing waarin jy vir jou dagboek vertel wat gebeur het en hoe jy nou voel om
Maandag skool toe te gaan. Jy MOET oor die volgende punte skryf:
•
•
•
•
•
•
•

Vir watter span het jy gespeel?
Teen watter skool het julle gespeel?
Hoekom is daardie groep Graad 10’s so koel?
Presies wat het gebeur dat jy ’n gek van jouself gemaak het?
Hoe het jy gevoel toe dit gebeur het?
Wat het jy gedoen om die situasie te probeer regmaak?
Hoe voel jy nou om môre-oggend (Maandag) skool toe te gaan?

GEE AANDAG AAN DIE VOLGENDE:
•
•
•
•
•


BEPLAN jou dagboekinskrywing deeglik.
Gebruik die KORREKTE FORMAAT vir ’n dagboekinskrywing.
Skryf in SUIWER AFRIKAANS.
Sorg dat jou woordorde en spelling korrek is.
Gee ’n WOORDTELLING aan die einde van jou inskrywing.
TOTAAL AFDELING B: 30 PUNTE
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MEMO GRAAD 8 VRAESTEL
AFDELING A PERFEK
VRAAG 1
1.1
D
1.2.1 Julia is baie kwaad vir Jak. 
	Hy wou nie vir Natasja sê dat hulle vriende is nie/het nie vir haar opgekom toe Natasja lelik was met
Julia nie. ENIGE EEN = 1 punt
1.2.2 Sy het sout in sy koffie gegooi. 
1.2.3 Sy het hulle vol room gespuit. 
1.2.4 Sy het hom met ’n koffiebeker gegooi. 
1.2.1	(Julia het hom gejaag en) hy het in die glasdeur vasgehardloop. Toe het hy sy bolip gesny en
moes steke kry.  GLASDEUR VASGEHARDLOOP EN ENIGE ANDER FEIT = 2 punte
1.3.2 letsel/litteken/merkie 
1.3.3 Hy dink aan Julia/hoe lank hulle mekaar al ken/hulle vriendskap  ENIGE EEN = 1 punt
1.4
Hulle pas bymekaar/hy is verlief op haar. 
1.5.1 Koffieklets 
1.5.2 Koffieliedjie 
1.5.3 rustig/kalm/tevrede 
1.5.4 dat sy hom moet vergewe/dat hy lief is vir haar/dat hy meer as vriende wil wees 

15 PUNTE
VRAAG 2
Julia koop van haar T-hemde op vlooimarkte  en kunstefeeste. 
Haar T-hemde wys hoe sy voel/in watter bui sy is. 
Jak dra sy blink 22 T-hemp om te wys dat hy nie van seunsgroepe hou nie. 
Natasja hou baie van seunsgroepe. 
Hy stuur dit met pennetjiespos vir Julia .
Hy vra of sy saam met hom na die Lentedans toe sal gaan. 
Julia moet die T-hemp terugstuur  wat haar antwoord wys. 
Julia sny/knip die T-hemde in repies/stukkies  en stuur dit terug. 
Sy verf die woord JA  met rooi verf  op sy Green Day T-hemp.
Sy wil saam met hom na die Lentedans gaan./Sy hou baie van hom./Sy wil meer as vriende wees. 
Jak voel alles is nou perfek./Jak voel hy en Julia is perfek saam/die perfekte paartjie (enige so iets). 

15 PUNTE
VRAAG 3
3.1
skoonheidskompetisie 
3.2 Projek Perfek 
3.3 Michael 
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10


(eerste) rugbyspan 
Thando 
Rasheed 
Michelle 
nie alles is nie 
jaloers 
gehou nie 

VRAAG 4
4.1
H
4.2 F
4.3 J
4.4 A
4.5 I
4.6 D
4.7 B
4.8 C
4.9 E
4.10 G
4.11 ONWAAR 
4.12 ONWAAR 
4.13 WAAR 
4.14 ONWAAR 
4.15 WAAR 
4.16 ONWAAR 
4.17 ONWAAR 
4.18 WAAR 
4.19 ONWAAR 
4.20 WAAR  

10 PUNTE

20 / 2 = 10 PUNTE
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Skryf en aanbied

Onderrig van die
langer skryfstuk

Deur: Philna Scholtz en Elza Vorster

Philna en Elza is die samestellers van die graad 12-bundel Verse in my inboks. Hulle het ook aan die Vivareeks gewerk. Meegaande is ’n verwerking van ’n gedeelte uit Viva Afrikaans Gr 9.

’n Strokie word ’n storie
In hierdie aktiwiteit gaan jy ’n verhalende of beskrywende opstel skryf deur die prikkel wat jy uit ’n strokie
gekry het.
Die onderstaande strokie het as prikkel gedien vir die volgende verhaaltjie.

Die katastrofiese visvang-uitstappie
Dit het weke van beplanning geverg. Eers moes die twee vissermanvriende ’n datum kry wat albei pas.
Saterdag, 5 November 2016. Maar toe dié dag aanbreek, het Koos se vrou begin kerm: “Jy het my lank
terug belowe dat jy my na die Kersmark sal neem.” En die arme Koos moes maar noodgedwonge sy
vriend bel om ’n ander datum vas te stel.
19 November 2016. Dit is nou die datum vir hierdie uitstappie waarna die manne al vir hoe lank uitsien.
Maar toe die dag aanbreek, is dit Jan wat met ’n baie hees stem vir Koos bel: “Ek is baie siek, ou maat! Ek
het longontsteking (hoes-hoes) en voel soos ’n kakkerlak wat deur ’n kannetjie Doom bygedam is. Byna
dood.” Koos was so teleurgesteld dat hy sommer ’n klip geskop het.
Dit is 10 Desember 2016. Die manne staan dou-voor-dag op en kry alles gereed: die visstokke, die aas,
die vleis wat hulle by die rivier gaan braai...
Hulle is so opgewonde dat hierdie uitstappie uiteindelik gaan aanbreek en niemand, maar niemand gaan
hierdie keer ’n stok in hulle visvangwiele steek nie.
Jan loer by die venster uit en stap na Koos wat nog besig is om kunsaas aan ’n hoek te sit. “Die
weervoorspelling het gesê ...” Maar Koos val hom in die rede. “Weervoorspellings is mos nooit reg nie, of
is jy al weer Bang Jan?”
So durf die twee vriende die pad tussen die biesies na die dam aan. Jan stotter en stamel en wil wal gooi,
maar Koos sleep hom saam. “Kom bangbroek, vandag gaan ons die grotes uittrek!” Jan wil protesteer,
maar hy moet uithaal en wys om by Koos te bly.
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Die lyne is skaars natgemaak of die eerste donder rammel in die vertes. Koos gaan rustig aan met
visvang. Die eerste druppels plons in die water en op hulle neer.
“Dink jy ons gaan iets kan vang?” vra Jan doodbenoud en begin die lyn inkatrol. “Natuurlik sal die visse
byt,” antwoord Koos gelate, “hulle sal nooit dink dat iemand in hierdie ongure weer sal visvang nie.”

Wenke om jou skryfstyl te verbeter
Voordat jy wegval om jou eie opstel na aanleiding van ’n strokie te skryf, hou die volgende wenke in
gedagte.
1.	
’n Positiewe ingesteldheid is die sleutel tot suksesvolle skryfwerk en kreatiwiteit. Sê vir jouself
dat jy kán skryf en ’n goeie skryfstuk gáán lewer.
2.	
Skryf in duidelike paragrawe. Die inleiding moet baie treffend wees en die slot nóg beter! Die slot
en die inleiding moet by mekaar aansluit en ’n eenheid vorm.
3.	
Skryf in kort sinne. In lang lomp sinne maak ’n mens baie foute. Kort sinne skep atmosfeer en
léés maklik. Dit skakel ook sinsboufoute uit. Wissel sinslengtes af.
4.	
Gebruik uitheffingstegnieke soos voorplasing, agterplasing, tipografie, alleenplasing,
ensovoorts, wanneer jy ’n woord of gedagte wil beklemtoon. Beklemtoon ook woorde deur die
akuutaksent reg te gebruik: Dis vir jóú wat ek oor die kole wil haal.
5.	
Gebruik effektiewe herhaling om iets te beklemtoon:
Die groente was vars. Douvars.
Ons het geloop en geloop en geloop …
6.	
Gebruik treffende vergelykings om sprankel en trefkrag aan jou skryfwerk te gee.
Ek was uit die veld geslaan soos ’n vink sonder ’n grassie.
Sy oë was so troebel soos skottelgoedwater na ’n Sondagmiddagete.
7.	
Korrekte leestekengebruik is belangrik in goeie stelwerk. Gebruik uitroeptekens, die ellips,
aandagstrepe, ensovoorts, as uitdrukkingsmiddel. Onthou die goue reël: te veel oordrewe
leestekens is net so verkeerd as om géén leestekens te gebruik nie. Onthou die komma tussen
gesegdes (werkwoorde) en voor ’n voegwoord. Dit is elke keer ’n taalfout indien dit uitgelaat word.
8.	
Gebruik die ellips (drie kolletjies) funksioneel …
•
om afwagting te skep:
		
Ons het gaan stap. En toe gebeur dit …
•
om pousering aan te dui sodat die leser sy gedagtes kan invoeg:
		
Dit was al die kleure van die reënboog: groen, geel, rooi, blou …
•
om dramatiese spanning te skep:
		
Ek het daar gesit. Stoksielalleen …
9.	Idiome, spreekwoorde en idiomatiese benamings gee sprankel aan skryfwerk. Die korrekte
en gepaste gebruik van idiome kan jou skryfstyl verbeter.
10.	Sintuiglike waarneming is een van die doeltreffendste maniere om kreatiwiteit in stelwerk aan
die gang te sit. Span al jou sintuie in. Wat word gehoor, gesien, geproe, geruik, gevoel?
11.	Oorspronklikheid is ’n belangrike sleutel tot goeie stelwerk. Dink oor die onderwerp en vra
jouself af: “Wat sal die meerderheid hieroor sê?” Probeer dan ’n nuwe oorspronklike benadering.
12.	
Besluit of jy jou opdrag in die verlede tyd of die teenwoordige tyd gaan skryf en bly by dié tyd.
Moenie die tye deurmekaar (byvoorbeeld dan in die toekoms en dan in die verlede en dan in die
hede) skryf nie.
13. Probeer om altyd jou skryfstuk besonder netjies en leesbaar te skryf.
14.	Redigering is baie belangrik. Lees en herlees jou skryfstuk ’n hele paar keer voordat jy die finale
produk netjies oorskryf.
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Skryf en aanbied
15.	
Lees jou skryfstuk en pas woordgevoeligheid toe: Vervang alledaagse plat, flou woordjies met
treffende raak beskrywings en/of meer gepaste sinonieme:
Dit was ’n mooi uitsig.
Dit was ’n asemrowende uitsig.
16.	
Lees jou skryfstuk ’n paar keer aandagtig deur en maak alle onnodige foute reg. Maak seker dat jy
’n kappie op die “ê” het, waar van toepassing: lê, hê, skêr, wêreld, ensovoorts. Sorg dat daar ’n punt
aan die einde van elke sin is. Maak seker dat daar geen leestekens soos kommas en uitroeptekens
ontbreek nie.
17.	
As jy onseker is oor die spelling van sekere woorde, slaan dit in ’n woordeboek of in die Afrikaanse
woordelys en spelreëls na.

Opdrag:
Kies nou een van die volgende strokies en skryf ’n verhalende of beskrywende opstel van tussen 250
en 300 woorde daaroor. Hierdie strokies dien net as prikkel vir jou opstel. Voorsien jou skryfstuk van ’n
treffende opskrif.
Strokie 1:

Strokie 2:

Strokie 3:

Onthou om prosesskryf toe te pas! Redigeer, maak reg, verander, hersien, skryf oor.
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Besoekersboek
Deur: Marieta Nel
Hierdie gedig is een van die 12 gedigte wat in 2017 voorgeskryf is vir Huistaal gr. 12. Dit verskyn in die
voorgeskrewe bundel, Verse in my inboks, op bl. 143. Hieronder verskyn van die vrae soos dit opgeneem
is in Vlymskerp (saamgestel deur Marieta Nel en Adinda Vermaak). Die antwoorde is beskikbaar
by: mnel@lapa.co.za. Sien bestelvorm onder vir inligting omtrent die Vlymskerp-studiegidse en
Powerpoints.

Agtergrond
Fanie Olivier se poësie wissel tematies van herinnerings aan ’n landelike omgewing tot die stadsruimte.
Hy verwoord graag daaglikse belewenisse wat sy werk aan ’n dagboek laat dink. In sy oeuvre is daar ’n
aansienlike hoeveelheid verse oor hedendaagse aktualiteite, veral politieke aangeleenthede, en verwys
hy dikwels na medeskrywers. Aanvanklik skryf hy ’n jeugdige tipe vers wat gekenmerk word deur mooi
beelde en speelse en kinderlike elemente. Sy liefdesgedigte sluit aan by die tradisie van Breytenbach en
Blum. Sy verse wat in Nederland gesitueer is, sluit aan by dié van Marlene van Niekerk en Lina Spies.
“Besoekersboek” kom uit die bundel Skimmellig (1978). Fanie mymer graag na aanleiding van ’n voorval
of waarnemer, soos in hierdie gedig. Dit handel basies oor graffiti wat mense op ’n verskeidenheid plekke
- in ’n sel, deur duikweë en onder brûe - uitgekrap het, iets wat die sprekende ek in verband bring met die
San-tekeninge op ’n boereplaas en mense wat hulle name voorin ’n Bybel van die Gideoniete (meestal
tydens oornagting in ’n hotel) geskryf het.

Vooraf:
Laat leerders die volgende besoekersboek voltooi nadat hulle saam met hulle gesin in ’n gastehuis
oornag het.
Datum

Naam

Adres

12/119/1/2016

John & Fiona Wales

20 Jan.

Hester en
Nederburgh
Karel Biesot straat 28,
Welgemoed,
Bellville

22/1/2016

Jans en
Ditty van
Dyk

Rotterdam, The
Netherlands
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Kommentaar

What a lovely place to
spend a week!

Ons verblyf hier was
onvergeetlik. Dis die
ideale plek om weer
jou battery te kom
herlaai.

We enjoyed our stay!

Lees en kyk: letterkunde

29 Jan.

Zoë and
Russel

Tunbridge Wells,
Kent, England

What a wonderful
place to start our
new life together.

Inskerpingsvrae:
(nie noodwendig eksamenvrae nie; eerder vrae wat tot begrip lei)
1.	Hierdie gedig is ’n voorbeeld van ’n … (EEN woord) sonnet wat bestaan uit … … (TWEE woorde) en
’n … (EEN woord).
(3)
2.

3.
3.1

Haal voorbeelde van elk van die volgende uit die gedig aan:
2.1

paarrym

2.2

kruisrym

2.3

manlike rym (uit strofe 1)

2.4

vroulike rym

(4)

Strofe 1
Na watter vorm van verblyf verwys die eerste drie reëls van die gedig?
Motiveer jou antwoord deur EEN woord aan te haal.

(1)

3.2

Hoe word “íngekrap” beklemtoon?

(2)

3.3

Watter regstelling maak die spreker in strofe 1?

(1)

3.4	Watter betekenisnuanses word beklemtoon deurdat die spreker die woord “íngekrap” bo
“uitgekrap” verkies?

(2)

3.5

Watter funksie verrig die dubbelpunt in reël 2?

(2)

3.6

Wat krap die gevangene teen die selmure uit?

(2)

3.7

Verduidelik wat “al die dae” beteken.

(1)

3.8

Gee die letterlike en figuurlike betekenisse van “duskantse verblyf”.

(2)

3.9

Wat word geïmpliseer deur “duskantse”?

(2)

3.10	Wat noem ’n mens die woorde wat in “duikweë stasies onder brûe” aangetref word?

(1)

3.11

Waarna verwys die “vrae” waarvan in reël 4 gepraat word?

(2)

3.12

Hoeveel vrae kom by die leser van die graffiti op?

(1)

3.13	Hoekom, dink jy, bring mense graffiti onder duikweë en brûe en by stasies aan?

(2)

3.14

(2)

Wat het die sel, duikweë, brûe en stasies in hierdie gedig in gemeen?

3.15	Wat is dan die “besoekersboek” wat elke keer “geteken” word by die sel, duikweë, brûe en
stasies?(1)
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.
4.1

Strofe 2
Hoe, dink jy, lyk die graffiti wat met die volgende vrae verband hou?
4.1.1

“wie was dié peter?”

4.1.2 “waar kom pam vandaan?”
4.1.3 “hoe het die vriendskap tusssen brian en ed begin?”
4.1.4 “sou w.a.l. se ouers hom meer as normaal geslaan het?”
4.1.5 “hoe lank het lieb sy liesbet bly bemin?”

(5)

4.2	Die vrae in strofe 2 is nie net graffiti nie, maar verteenwoordig die mens se hele unieke bestaan
(en spreek talle eksistensiële kwessies aan). Gee elke keer die vraag langs die kenmerk van ’n
unieke menslike bestaan:
4.2.1 identiteit
4.2.2 herkoms
4.2.3 verhouding met ouers
4.2.4 verhouding met geliefde
4.2.5 verhouding met vriende

(5)

4.3

Hoekom, dink jy, word die Eiename nie met hoofletters geskryf nie?

(2)

4.4

Hoekom sou jy al hierdie vrae as retoriese vrae beskou?

(2)

4.5

Dink jy die spreker/waarnemer is teen lyfstraf gekant? Motiveer jou antwoord.

(2)

4.6	Hoe maak die digter van alliterasie en woordspel gebruik in reël 8? Wat, dink jy, probeer hy
hierdeur bereik?

(3)

Strofe 3
5.1	Na watter sake in die gedig verwys “hiërogliewe”? (Wenk: die antwoord is nie net in
strofe 3 nie.)

(2)

5.2

(2)

Verduidelik wat die woord “hiërogliewe” normaalweg beteken.

5.3	Waarom is die woorde wat mense op mure en duikweë uitkrap/teken vir die spreker
“hiërogliewe“?(2)
5.4	Kyk na die HAT-definisie van “hiërogliewe“. Watter verdere betekenis/se van “hierogliewe”
word in die gedig gemotiveer? Hoekom sê jy so?

(2)

5.5

Waarna verwys “jagtonele … teen die krans”?

(2)

5.6

Waar het die spreker die “jagtonele” besigtig?

(1)

5.7

Wat word geïmpliseer deurdat die jagtonele “oorgebly” het?

(2)

5.8

Hoe stem graffiti ooreen met die jagtonele?

(1)

5.9

Hoe verskil gewone graffiti van die jagtonele? Verduidelik ook die ironie.

(3)

5.10

Watter soort mense kry gewoonlik die “gideons se bybel” te lese?

(2)

5.11	Hoekom skryf die lesers hulle name voorin die Gideonsbybels? (Gebruik jou eie woorde.)
Wat is ironies hieromtrent?
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5.12

Watter woord dui daarop dat die lesers se poging tevergeefs is?

(1)

5.13

Op watter ander mense in die gedig is reël 12 ook van toepassing?

(2)

6.
6.1

Slotstrofe
Watter wending kom in die slotstrofe voor?

(3)

6.2

Wat het ’n “kind” en ’n “lam” gewoonlik in gemeen?

(2)

6.3

Wat het die kind en die lam verder in gemeen as ons na strofe 13 kyk?	

(2)

6.4

Wie identifiseer met die kind en die lam?

(1)

6.5

Wat kan ons dus aflei van die persoon wat met die kind en die lam identifiseer?

(1)

6.6

Hoekom praat die spreker van “’n” kind en “’n” lam?

(2)

6.7

Op wie kan die lam, die kind en die spreker dus van toepassing gemaak word? Verduidelik.

(3)

6.8	Watter houding van die spreker word deur die woorde “ek skraap moed bymekaar”
weerspieël?(2)
6.9

Waarvoor skraap die spreker moed bymekaar?

(2)

6.10

Waarna verwys die “hier” in die slotreël en waarom word dit herhaal?

(2)

6.11

Hoe teken die spreker/digter ook ’n besoekersboek?

(1)

Is jy skerp genoeg?
7.	Gee ’n aanhaling uit die gedig wat verduidelik hoekom mense so graag besoekersboeke teken
en hul merke oral aanbring?
(1)
8.

Watter universele funksie het die selfkorreksie van “uitgekrap” na “íngekrap”?

(2)

9.

Die vrae in strofe 2 betrek die hele menslike bestaan. Verduidelik.

(3)

10.	Bespreek die gebrek aan hoofletters en die ongewone leestekengebruik in die gedig. Hoe sluit
dit aan by graffiti?
(3)
11.	Die titel van die gedig is omvattend van ’n verskynsel, ’n idee, wat in die res van die gedig
uitgebeeld word. Verduidelik.

(5)
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Greg en Eckhardt – die twee
interessante hoofkarakters
in Onderwêreld
Deur: Marieta Nel
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Bogenoemde is ‘n uittreksel uit
Pearson Uitgewers se studiegids oor
Onderwêreld. Hierdie studiegids plus
ander oor die nuwe voorgeskrewe
titels kan bestel word van Pearson se
webtuiste af of deur Betsie Klopper:
betsie.klopper@pearson.com
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Vakadviseurs en eksaminatore aan die woord

Eksamenwenke vir
Graad 12 Huistaal

Deur: Adinda Vermaak

Afrikaans Huistaal Graad 12 Laaste wenke voor die eksamen
Vraestel 2: 2 ½ uur
Afdeling A (Vrae 1−4) TWEE van vier gedigte (20 punte) die ongesiene gedig
(10 punte) 30 punte
Het jy al die gedigte ’n hele paar keer self (hardop) deurgelees?
1.

Vincent van Gogh – DJ Opperman

2.

Nog in my laaste woorde – NP van Wyk Louw

3.

Twee kleuters in die Vondelpark – Elisabeth Eybers

4.

Die sagte sprong – Sheila Cussons

5.

’n brief van hulle vakansie – Breyten Breytenbach

6.

Wie’s hy – Adam Small

7.

Versagtende omstandighede – Peter Snyders

8.

eerste worp – TT Cloete

9.

’n vigslyer sterf – Vincent Oliphant

10.

besoekersboek – Fanie Olivier

11.

Reaksie – Vernon February

12.

oupa Thomas Daniel Granfield – Ronelda S. Kamfer

Ken jy die volgende ten opsigte van al die gedigte? Kan jy dit dus omskryf/bespreek/
motiveer?
Die titel? Hoe vorm die gedig ’n eenheid? Die spreker en die aangesprokene. Toon en/of
stemming? Die tema en boodskap? Waarom is sekere woorde gebruik?
Kan jy die volgende in al die gedigte (en die ongesiene gedig) raaksien, aanhaal en die funksie of
impak verduidelik? Rympatrone of rymskemas. Die soort strofes. Tipografie (d.w.s. hoe
die gedig op die bladsy lyk) Enjambemente.
ONTHOU: Evalueer of Stem jy saam? Ja of Nee MET ’n rede/bewys uit die teks
Klankeffekte: Halfrym (alliterasie en assonansie)
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BEELDSPRAAK ( vergelyking, metafoor, personifikasie) en die volgende
STYLFIGURE:
antiklimaks; antitese, antonomasia, elisie (weglating), eufemisme, hiperbool (oordrywing),
insinuasie (innuendo), inversie (omgekeerde woordorde), ironie, klanknabootsing
(onomatopee), klimaks (hoogtepunt), kontras (teenstelling), litotes (versagting), metonimia,
oksimoron, paradoks, polisindeton (herhaling van dieselfde voegwoord), sarkasme, satire,
simboliek, sinekdogee, sinestesie, woordspeling
Afdeling B: Roman Vrae 6 & 7 (Lelie); 8 & 9 (Manaka); 10 & 11 (Vatmaar); 12 & 13
(Onderwêreld)

(25 punte)
Het jy die roman ten minste drie keer deurgelees? Kan jy die name reg spel?
1.

Die titel en natuurlik die tema en/of boodskap van die roman

2.	
Vertelperspektief: Eerstepersoonsverteller/Alomteenwoordige
derdepersoonsverteller?
3.	
Karakters: interaksie. Wat lei jy af uit die dialoog of handeling? Uiterlike en/of
innerlike konflik?
4.	
Milieu of ruimte: Waar speel dit af? Watter rol speel die ruimte/watter invloed het dit?
5.	Die tydsverloop van die roman: Inleiding … verwikkeling … hoogtepunt of
klimaks … ontknoping … afloop. Ken jy dus die intrige; spanningslyn; terugflitse?
6.	Funksie van deurlopende motiewe of simbole. Is daar dramatiese ironie?
7.	
Literêre opstel: Omkring die kernwoorde in die vraag. Ken jy aanhalings wat
jy kan ge-bruik vir die inleiding en/of die slot van die literêre opstel? Beplan
jou opstel! Moenie opskrifte gebruik nie!!! Motiveer elke stelling! Volg die Pegexformule: Point (Watter punt of stelling maak jy?) E.g. (Gee ’n voorbeeld.) en Ex
Explain jou punt en/of voorbeeld.
Baie belangrik: Help die nasiener om al jou feite en argumente raak te sien!
Afdeling C: Drama Vrae 12−13 (Map Jacobs); Vrae 14−15 (Mis)
1.

Die titel. Wat is die tema of boodskap van die drama?

2.

Ken jy die inhoud? Het jy die drama ten minste vyf keer self deurgelees?

3.	
Hoofkarakter: Hoe word hy/sy gekarakteriseer, veral deur dialoog of wat die ander
van hom/haar sê? Ken jy dus sy/haar verhoudings met die ander karakters? Hoe
ontwikkel die karakter?
4.	
Konflik tussen die karakters. Ook innerlike konflik. Ook die opbou van spanning tot by
die klimaks.
5.

Die rol van die milieu en/of agtergrond (Waarom speel dit juis daar af?)

6.

Tydsverloop of tydsduur. Is daar tydspronge tussen die tonele?

7.	Die intrige: eksposisie, motoriese moment, verwikkeling, krisis, klimaks,
ontknoping; afloop. Is daar ’n ironiese wending? Is daar subintriges?
8.

Herhalende motiewe. Die tema of boodskap van die drama.

9.	
Ken jy aanhalings wat jy kan gebruik vir die inleiding en/of die slot van ’n
literêre opstel?
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Vraestel 3: 2 ½ uur
Afdeling A: Opstelle (400−450 woorde) (50 punte)
Afdeling B: Transaksionele tekste (180−200 woorde) (25 + 25 punte)
Ken jy al die formate? (Google: Transaksionele tekste Afr HT OF Selfstudiegids en
maak seker!)

Wenke by die skryf van die literêre
opstel
1.

Die geheim van ’n goeie literêre opstel is die volgende:

Bestudeer die opdrag.

Onderstreep of omkring die kernwoorde of kernstellings in die vraag.

BEPLAN die LIGGAAMSDEEL van jou opstel na aanleiding van hierdie KERNWOORDE.
2.	MOET NOOIT begin soos wanneer jy ’n Besigheidstudie-langvraag skryf nie, d.w.s. “In
hierdie opstel gaan ek …. bespreek ….” NIE!
	Gaan nou reeds die drama of roman deur en soek gepaste dele/sinne/uitsprake/kern-aanhalings
wat jy as ’n treffende inleiding kan gebruik. Skryf dit neer en leer dit! Dan kan jou slotparagraaf
daarby aansluit.
OF: Begin met ’n retoriese vraag (soos met ’n toespraak).
OF: Begin met ’n treffende inleiding.
3.
Skryf altyd in PARAGRAWE!
4.
Gebruik die PIV-formule: [Engels: Pegex: Point; e.g.(For example OF Explanation)]
P
Maak jou PUNT (stelling) in die eerste sin van die paragraaf.
I
ILLUSTREER dit deur bv. ’n aanhaling of ’n voorbeeld of voorbeelde.
V
VERDUIDELIK of omskryf/gee ’n rede waarom jou aanhaling of bewys geldig is.
5.
Skryf in volsinne – nie telegramstyl nie.
6.
MOENIE subopskrifte in jou opstel gebruik nie!!
7.
Moet nooit die storie of drama oorvertel nie.
8.
Skryf verkieslik in die teenwoordige tyd, byvoorbeeld:
“Map kies om verantwoordelikheid vir sy dade te neem …”
9.
Die karakters se name moet KORREK gespel word!
10. Gebruik literêre begrippe, soos tema, ruimte, ironie, vertelperspektief in jou opstel.
11.	
Jy moet jou eie standpunt kan formuleer. En jy moet jou standpunt kan staaf met bewyse uit die
teks. (Sien no. 4 hierbo.)

Vraestel 3: Agtien wenke
1.
Lees die instruksies stadig, sorgvuldig deur.
2.	Begin altyd met ’n treffende inleiding. Dink aan jou opstel as ’n toespraak: Hoe kan jy dadelik die
leser se aandag vasgryp? Die slot-paragraaf kan dan daarby aansluit.
3.	
Geen Engelse woorde nie, behalwe as dit noodsaaklik is of as dit by ’n sekere karakter se dialoog
pas.
4.	Moenie alles in HOOFLETTERS skryf nie; dit kan gesien word as spelfoute. Skryf leesbaar!
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5.	Skryf korter sinne. Lang, lomp oorloopsinne wat oor ’n hele paragraaf strek, lees baie moeilik en
... die nasiener is dalk baie moeg.
6.	Bestudeer die nasienmatriks: TAAL, STYL & REDIGERING tel 15 punte! Beeldspraak,
byvoorbeeld ’n metafoor of personifikasie, as-ook stylfigure, soos kontraste (teenstellings) of
repetisie (herhaling) maak enige skryfstuk sprankelend.
7.	Doen jou beplanning en eerste poging op die linkerbladsye van jou antwoordboek. Dan is dit
makliker om vinnig én korrek oor te skryf.
8.	Begin met die finale poging bo-aan ’n nuwe bladsy. (Laat dit lyk soos ’n regte opskrif van ’n
regte storie.)
9.	
Laat ’n volle reël oop tussen paragrawe, veral as jy dialoog gebruik. (Liewer te veel kort
paragrawe as net ’n paar lang paragra-we.) Die beskrywer op die matriks by Knap is:
“Sinne en paragrawe logies en toon variasie.
10.	
Skryf oor dit waarvan jy baie weet. Moenie oor die see en bote en plekke skryf wat jy nie
self ken nie. (’n Nasiener se kommentaar ’n paar jaar gelede oor ’n sentrum: “Die enkeles wat
EENVOUDIG geskryf het, oor iets uit hul eie ervaring, het goeie punte gekry, want dit was so
oortuigend.”)
11.	
Vermy sekere onderwerpe, byvoorbeeld dit waaroor jy dalk met jou maats gesels, maar liewer
nie moet beskryf vir ’n vreemde, vol-wasse persoon wat dit gaan nasien nie. (Een nasiener het
een jaar van ’n sentrum die vol-gende geskryf: “Inhoud getuig van swak smaak: drank, seks en
bendestories. Voor-beelde van swak én vuil taalgebruik.”)
12.	Jy mág (of moet) dele/sinne in jou finale skryf-stuk doodtrek en verander terwyl jy dit stadig,
sorgvuldig proeflees.
13.	Skryf in die regte register: ’n Formele brief aan die pers se styl klink anders as die register en styl
van ’n vriendskaplike brief aan jou beste maat.
14.	Maak seker jy het genoeg tyd om al die skryf stukke te voltooi EN te redigeer.
15.	Die formaat van Afdeling B se transaksione-le tekste, bv. vriendskaplike brief, die formele brief,
verslag, artikel, resensie, dialoog moet korrek wees! Gaan die verskillende formate die vorige
aand deur. Moenie kosbare punte verloor weens formaatfoute nie.
16.	
BRIEF: Al skryf jy die res van jou lewe net e-posse en WhatsApp-boodskappe, mag jy NIE ’n fout
in die adres of die aanhef maak nie.
17.	
KOERANTBERIG: ’n Treffende kop (opskrif) en daaronder: jou naam as verslaggewer. Inhoud:
WIE het WANNEER WAT WAAR ge-doen en (dalk in die tweede paragraaf) WAAR-OM? Volgende
paragraaf: Haal ’n ooggetuie (of twee) aan. ’n Gepaste slotparagraaf.
18.	
RESENSIE (boek, film, restaurant): Treffende kop en dan jou naam as resensent. Onthou
die volgende:’n treffende inleiding; iets oor die skrywer of oor die omslag van die boek of die
voorkoms van die restaurant); interessante feite of inligting; kritiek en natuurlik jou eie mening, bv.
’n aanbeveling.
19.	
TOESPRAAK: Begin met ’n treffende inleiding of aanhaling. Spreek die gehoor aan in ’n nuwe
paragraaf! Elke aspek in ’n nuwe paragraaf.
Slot: Sluit aan by die inleiding of roep die gehoor tot aksie.
20.	Sorg dat die sin ná “dat” korrek is. Ek weet dat ek hard moet leer vir Afrikaans.
21.	Woorde moet aan die einde van ’n reël korrek afgekap word, volgens die verskillende sil-labes of
lettergrepe van die woord
22.	Die korrekte gebruik van die akuut en van die gravis is regtig vrééslik (akuut) belangrik: Jy
verstaan dit, nè? (gravis)
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Tegnologie in die klaskamer

Tegnohulp met
Onderwêreld
Die inhoud van Onderwêreld gaan groot uitdagings aan die gr. 12-onderwyser se kennis van tegnologie
(veral sy kennis oor rekenaars en kuberkrakery) stel. Gelukkig is die skrywer, Fanie Viljoen, tegnologies
goed onderleg en deel hy graag sy kennis met tegnofobiese onderwysers. Hy stel dan ook ’n arsenaal
tegnohulp aan die onderwysers beskikbaar waarmee hulle hul kennis oor Onderwêreld op ’n
vernuwende manier met die leerders kan deel.
Ter inleiding kan onderwysers vir leerders die video speel wat Fanie oor die ontstaan van die boek
gemaak het. Die skakel is: www.youtube.com/watch?v=Dr2X1Tw-rs0
Tans is Fanie besig om ’n reeks video’s saam te stel wat julle as inleiding by sekere gedeeltes kan gebruik.
Fanie dek nie al die moontlike onderwerpe in die video’s nie, maar leerders wat dit kyk, sal ’n baie goeie
idee van die roman kry.
Die video’s se onderwerpe is:
1.
Inleiding en navorsing
2.
Pre-lees
3.
Struktuur
4.
Karakters, karakterisering en buitestanders
5.
Temas, subtemas, boodskap en motivering
6.
Intrige en konflik
7.	Mitologie en legendes
8.	Oor kuberkrakers,
geheime en ander
vrae
Hier is die skakel na
die speellys van al die
video’s wat tot dusver
gelaai is: http://bit.
ly/2fqtarF. (Knip en plak
op jou webblaaier.) ‘n
Alternatiewe manier is
om na YouTube video’s
toe te gaan en te soek
na: Fanie Viljoen Flieks.
Leerders kan die video’s
ook op hul selfone
kyk. Hier volg ’n paar
skermskote.
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Onderwêreld is ook as e-boek en
luisterboek beskikbaar. Die luisterboek
is op Amazon se webblad beskikbaar.
Anrich Herbst lees die roman voor.
Dan moet julle op die uitkyk wees vir ’n
video wat aan die einde van Januarie
deur GerAT op YouTube gelaai gaan
word. Fanie praat op 25 Januarie oor
Onderwêreld by ’n konferensie by die
Hoërskool Eldoraigne wat deur GeRAT
aangebied word. Die praatjie word
lewendig op YouTube uitgesaai en sal
agterna ook beskikbaar wees.
Intussen kan julle
interessantheidshalwe na die
volgende luister:
http://maroelamedia.co.za/afrikaans/
luister-taalonderwysers-kry-eindelikuitsluitsel-oor-voorgeskrewe-boeke/
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