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Begrip en taal vir graad 11 & 12

Begripsvraag 1:
Graad 12 Afrikaans
Huistaal

Deur: Tertia Minnie (Helpmekaar Kollege)
Lees Die verlange na privaatheid in kuberkoninkryk (Teks 1) aandagtig deur en beantwoord dan
die vrae.

Die verlange na privaatheid in
kuberkoninkryk
Volksblad, 15 Augustus 2018, Wilhelm Jordaan

1.	In sy eiesoortige Kaaps verwoord die digter Nathan Trantraal in
’n onlangse rubriek ’n groeiende probleem vir bewoners van die
kuberkoninkryk – die verlies aan privaatheid.
2.	Hy skryf: “Ôs kinnes gan opgroei en nie die concept van privacy
vestaanie. Hulle gan die loss voel sône om te wiet wat hulle mis.
3.	“Wan privacy isse basic human right, soes wate en lug, it is in ôs genes
soesit inne vis se genes is om onne wate asem te haal.”
4.	In dié trant gaan hy voort en bevestig dat hy “sône ienagge
announcement van sy Facebook geretire het . . . net quietly getry om
trug te beweeg na my self toe, trug in myself”.
5.	Dié verlange na privaatheid behels wesenlik dat ’n mens voel jy word toegelaat om beheer te
hê oor hoeveel kontak jy met mense wil hê en met wie. En wat jy oor jouself wil meedeel.
6.	Die ideaal is dat ’n mens se sin vir privaatheid en jou private self ( jou eiesoortige mensheid) in
die veilige ruimte van hegte verhoudings beslag kry, soos dit in die gesinslewe kan gebeur.
7.	Algaande buite die gesinskring ontdek jy ander mense (geliefdes, vriende en kollegas) by wie
jy aanklank vind. Wanneer dít wedersyds gebeur, dra mense werklik kennis van mekaar. Dit
beteken jy dra dié kennis van ander saam as ’n gewig wat ook op jóú skouers rus – soms swaar
en pynlik soos vir die ander; soms verruklik lig, speels en prettig.
8.	Kuberkommunikasie het dié moontlikhede uitgebrei, veral teen die agtergrond van
globalisering en die diaspora van gesinne en vriende. Met oordeelkundige gebruik as
wagwoord.
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9.	Ongelukkig het dié uitbreiding ook ’n kultus geword waarin dit makliker en minder bedreigend is
om “aanlyn” mens te wees as om dit in “lewende lywe” te wees.
10.	Want “aanlyn” is sonder brieke – jy kan sê wat jy wil en wees wat jy wil. “Lewende lywe” eis ’n
dekorum van mekaar in die oë kyk; ’n basiese ordentlikheid met ’n korreksie en bestraffing as jy
te ver gaan.
11.	“Aanlyn” word privaatheid ’n soort skouspel – jou kans om “awesome” te wees, gedra deur die
illusie dat jy na die kuberhemel van bekendheid en vriendskap sal verhuis.
12.	Dit word bevorder deur die wyse waarop baie glansmense hul privaatheid aanwend om nog
meer bekendheid en aansien in die openbare ruimte te bekom.
13.	En jy sien dié patroon: Flentertjies ervarings, triviale voorvalle en biegbonanzas floreer,
afgewissel deur oppervlakkige sedeprekies en uitsprake oor wat die lewe hulle tot dusver (so
kort as 20 jaar!) geleer het
14.	Oplaas gaan dit egter oor egostreling en selfpromosie as die “likes” kopknikkend instroom.
15.	Daarmee skep die glansmense vir die gewones ’n kuberverslawingsmodel – ’n soort “dwelm”
van ’n “plek” en ’n “stem” in openbare ruimtes waar jy na hartelus ’n oopgespalkte self sonder
’n krieseltjie privaatheid kan weef.
16.	Al is die weefstof selfoorskatting, wensdenkery of brokkies post-waarheid koelbloedig gelieg.

Vraag 1
1.1.

Verduidelik in jou eie woorde wat die volgende twee sake in die konteks beteken:
1.1.1
“kuberkoninkryk” (titel)
1.1.2 “verlies aan privaatheid” (paragraaf 1)

(1)
(1)

1.2

Skryf die korrekte nommer en antwoord neer. Die woord “groeiende” (par. 1) is:
1.2.1 ’n sterk verlede deelwoord gebruik as bywoord van wyse.
1.2.2 ’n swak verlede deelwoord gebruik as hoofwerkwoord.
1.2.3 ’n teenwoordige deelwoord gebruik as predikatiewe byvoeglike naamwoord.
1.2.4 ’n teenwoordige deelwoord gebruik as attributiewe byvoeglike naamwoord.

(1)

1.3

Trantraal skryf in Kaaps, ’n dialek van Afrikaans.
1.3.1 Watter klankverskynsel is in die woord “Wan” (par. 3)?
(1)
1.3.2	Skryf enige ander kenmerk van hierdie dialek neer wat jy in die aanhalings (par. 2-4)
opmerk en staaf dan jou antwoord met ’n aanhaling uit die teks.
(1)
1.3.3	Dink jy die skrywer van hierdie rubriek, Wilhelm Jordaan, moes eerder die aanhalings van
Trantraal in Standaardafrikaans vertaal het? Motiveer goed.
(2)

1.4	In paragraaf 6, 7 en 8 word die proses uiteengesit waardeur ’n sin vir privaatheid gevorm word,
spesifiek hoe dit ontwikkel of progressie ondergaan. Bespreek hierdie stelling volledig in jou eie
woorde.(3)
1.5	Die WAT omskryf “diaspora” as die “verspreiding, verstrooiing van die Jode buite die Heilige
Land” (https://viva-afrikaans.org). Verduidelik in jou eie woorde waarna die konsep “diaspora”
(par. 8) in hierdie konteks verwys.

(1)

1.6	Benoem en verduidelik die betekenisverband/paragraafskakeling tussen paragraaf 9 en 10 in
die konteks.

(2)
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1.7	Wat dink jy word bedoel met die stelling dat ’n “aanlyn”-teenwoordigheid “jou kans (is) om
‘awesome’ te wees” (par.11)? Gee ’n voorbeeld om jou verduideliking te staaf.

(2)

1.8	Verbuig die selfstandige naamwoord “skouspel” (par. 11) na ’n byvoeglike naamwoord wat in
hierdie sin pas: Sy het ’n (skouspel) reeks foto’s op haar Instagram-rekening.(1)
1.9	Die frase “die kuberhemel van bekendheid en vriendskap” (par. 11) kan as hiperbolies en
sarkasties gelees word. Verduidelik hierdie stelling deur albei onderstreepte konsepte in
die konteks te omskryf en verduidelik.

(4)

1.10	Die inskrywings van bekendes op sosiale media word soos volg beskryf: “flentertjies ervarings,
triviale voorvalle en biegbonanzas” (par.13). Kies een van dié drie aspekte en verduidelik
volledig in jou eie woorde wat daarmee bedoel word in die konteks.
Gee jou eie voorbeeld om jou antwoord toe te lig.
(2)
1.11	Wat dink jy word bedoel daarmee dat die “ ‘likes’ kopknikkend instroom”? (par. 14) Vervang die
onderstreepte woord met ’n letterlike alternatief as antwoord. Skryf net die woord neer.

(1)

1.12	In paragraaf 15 word drie verskillende metafore (onderstreep) gebruik ten opsigte van die
manier waarop mense die internet gebruik om hulleself te bemark. Bespreek die betekenis
van enige twee van hierdie metafore volledig in die konteks.

(3)

1.13	Een van die elemente wat gebruik word om ’n aanlyn-beeld te bou, is stukkies “waarheid gelieg”
(par.16). Benoem die stylfiguur wat hier gebruik word en verduidelik waarom jy so sê. Betrek die
konteks.(2)

[28]

Vraag 2
Lees Boek leer jonges van land se ‘superhelde’ (Teks 2) en beantwoord die volgende vrae.

Boek leer jonges van land se
‘superhelde’
Beeld, 21 Augustus 2018, Laetitia Pople

1.	Hoe verduidelik ’n mens aan ’n kind van watter stoffasie ’n held
gemaak is? Is dit ’n breëborssuperheld wat mense uit geboue red
of wat blitsig van gedaante verander en teen die spoed van lig
mense te hulp snel soos hulle in Hollywood-flieks sien?
2.	In die nuwe kinderboek Helde van Suid-Afrika 2 ontmoet kinders
wat pas begin lees het van Suid-Afrika se dapperste helde.
3.	Onder die helde tel die skoolseun Pieter Koen, wat vyf van sy
skoolmaats gered het in die Westdene-busramp, maar toe self
verdrink het; Hector Pieterson wat deur die polisie doodgeskiet
is op 16 Junie 1976, die dag wat gehuldig word as Jeugdag; en die
mynwerker Richard Simelane wat 18 van sy makkers met sy kaal
hande uitgegrawe het ná ’n mynstorting.
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4.	Maartens het helde gesoek wie se storie vir haar ’n hol kol op die maag gee.
5.	In die boek is daar nie politieke figure nie. “Die rigting van ’n land en sy mense word nie soseer
deur politici bepaal nie. Dit word deur die gesindheid, etiek en hardwerkendheid van die
landsburgers bepaal,” reken Maartens.
6.	Kinders doen wat hul ouers doen, meen sy. “Baie mense werk so hard om die blink kant bo te
hou – die vals beeld van sosiale media – maar as dit heeltyd goed gaan, leer kinders nie om
moeilike tye aan te durf en probleme behoorlik op te los nie.”
7.	“Die helde in die boek was almal doodgewone mense. Hulle was nie bang vir swaarkry nie. Hulle
het nie moed opgegee nie en nie omgegee om ongewild te wees nie. En geld het nie in een van
die verhale ’n rol gespeel nie.”
8.	Maartens glo dat die grootste geskenk wat ’n kind vir hom- of haarself kan gee, “is om jouself
met niemand te vergelyk nie, maar net die beste jy onder die son te wees”.
[Helde van Suid-Afrika 2 is geskryf deur Wendy Maartens en word deur LAPA Uitgewers uitgegee.]
2.1

Waarom is die woord ‘superhelde’ in die titel tussen aanhalingstekens?
Betrek paragraaf 1 by jou antwoord. 

2.2	Is die woord “kinderboek” (par. 2) ’n samestelling of ’n afleiding? Skryf ook die morfologiese
onderdele van die woord neer en benoem elkeen. 
2.3

Paragraaf 3 bestaan uit een lang sin.
2.3.1 Skryf die hoofsin neer.
2.3.2 Dink jy die sin is verwarrend omdat dit so lank is of het dit ’n helder struktuur?
		
Betrek minstens een vakterm uit sinsleer om jou antwoord toe te lig.

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

2.4

Gee die wisselvorm van die woord “politici” (par.5).

(1)

2.5

Die volgende sin in paragraaf 5 is in die lydende vorm (passief):
Die rigting van ’n land en sy mense word nie soseer deur politici bepaal nie.
2.5.1 Skryf die sin oor in die bedrywende vorm (aktief).
2.5.2	Waarom dink jy word “Die rigting van ’n land en sy mense” uitgehef deur voorplasing
in die oorspronklike sin? Verwys in jou antwoord na die sin wat daarop volg.

(2)

2.6


(1)

In paragraaf 7 noem die skrywer ’n paar eienskappe van die helde wat sy gekies het.
Watter soort mens beskou jy as ’n held? Skryf jou eie definisie van nie meer as 40 woorde nie. (2)
[12]
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Nasienriglyne
VRAAG 1

8

Nr.

Antwoord

1.1.1

Die onsigbare “land” of gebied waar die internet heers/die digitale ruimte
waar mense inligting publiseer

Bloom 2

1

1.1.2

Dat inligting oor mense wyd beskikbaar is, dat enigeen toegang het tot
iemand se foto’s of idees wat hulle op die internet deel

Bloom 2

1

1.2

1.2.4 teenwoordige deelwoord gebruik as attributiewe b.nw.

Bloom 3

1

1.3.1

Klankweglating/klankverlies (apokopee/agterafkapping)

Bloom 1

1

1.3.2

Nasalering, bv. ôs, sône
Assimilasie, bv. kinnes, sône, soesit, inne, onne,
Engelse woorde, bv. concept, privacy, loss, basic human right, (genes), try,
retire, announcement, quietly
Anglisismes, bv. opgroei
Vokaalverandering, bv. gaan→ gan, weet→ wiet, enige→ ienagge
[½ punt vir kenmerk, ½ punt vir voorbeeld]

Bloom 2, 3

1

1.3.3

Ja, die Kaaps is moeilik om te verstaan. Dit skep verwarring en kan daartoe
lei dat lesers glad nie weet waaroor sy hele rubriek gaan nie. OF:
Nee, dit gee geloofwaardigheid en oortuiging aan Jordaan se rubriek
dat hy Trantraal in outentieke/egte Kaaps aanhaal. (1 as reg maar yl, 2 as
volledig en ryk)

Bloom 4

2

1.4

’n Sin vir privaatheid begin in die veiligheid en hegtheid van ’n gesin
(1= par.6), en ontwikkel dan verder in ’n wyer konteks van geliefdes,
vriendskappe en die werksomgewing (1= par.7), en dan nog verder in die
globale konteks van die internet. (1= par.8)

Bloom 4

3

1.5

Verspreiding/verstrooiing van (SA) mense oor die hele wêreld a.g.v.
emigrasie.

Bloom 2

1

1.6

Redegewend. (1) Par.9 maak die stelling dat dit makliker is om op die
internet te funksioneer as persoonlik tussen mense, par.10 gee die rede
vir hierdie stelling, nl. dat daar onbeheerde vryheid op die internet is. (1= in
konteks verduidelik)

Bloom 1,2

2

1.7

Jy kan kies watter kante van jouself en jou ervaring jy publiseer op die
internet, dus kan jy jou beste, mees indrukwekkende, wonderlikste
(“awesome”) self wys. (1) Byvoorbeeld: waar jy pragtig gegrimeer in jou
mooiste uitrusting by ’n partytjie lag en gesels,/teen ’n sonsondergang by
die see romanties saam met iemand stap (maar nie waar jy alleen sit en
kwaad voel nie). (1= enige eie voorbeeld).

Bloom 5

2

1.8

skouspelagtige [LW korrek verbuig, anders 0]

Bloom 2

1
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1.9

“kuberhemel” is oordrywing (1 – definisie van hiperbool), want hemel
impliseer iets is vir ewig perfek en wonderlik terwyl die internet vreugde
kan bring, maar nie só ekstreem nie. (1 – konteks) Om na die internet
as ’n kastige “kuberhemel van bekendheid en vriendskap” te verwys, is
spottend en kritiseer/beledig (1 – definisie van sarkasme) die mense wat
glo hulle gaan deur Facebook/Instagram/Twitter beroemd word en baie
vriende maak. (1 – konteks)

Bloom 2, 3

4

1.10

“Flentertjies ervarings” → verwys verkleinerend/minagtend (litotes) na
hoe onbenullig en klein die belewenisse is waarmee die bekendes op die
internet spog, bv. iemand het ’n koek gebak of winkel toe gegaan.
“Triviale voorvalle”→ onbelangrike, onbenullige insidente wat op sosiale
media gedeel word, bv. om jou toon te stamp of iemand wat voor jou
ingedraai het.
“Biegbonanzas” → iemand wat oordadig en uitgerek, amper feestelik,
sy foute of swakhede bely op sosiale media, bv. iemand wat honderde
woorde skryf oor hoe lelik sy met haar kêrel was ... (1 – verduideliking in
konteks, 1 – voorbeeld)

Bloom 2

2

1.11

goedkeurend/aanmoedigend/ondersteunend ...

Bloom 2

1

1.12

Moontlike idees (NB dat konteks ook betrek word, nie net
woordverklarings):
dwelm: mense raak verslaaf aan sosiale netwerke waar hulle hulle
eie beeld kan bou en hulle stem kan laat hoor. Hulle raak afhanklik van
dié projeksie van ’n glansryke self, van die interaksie en van positiewe
terugvoer van ander. Hulle kan nie anders as om gedurig besig te wees om
foto’s en gedagtes te pos nie ...
oopgespalkte self: mense lê hulleself bloot op sosiale media. Hulle stal
alles wat hulle doen, almal wat hulle ken, oral waar hulle gaan uit. Hulle
maak hulleself kwesbaar omdat hulle niks privaat hou nie ...
weef: soos ’n stuk geweefde lap skep mense ’n identiteit vir hulleself
op sosiale media. Hulle sit ’n profiel aanmekaar wat vir hulle mooi/goed/
indrukwekkend is en wat hulle dink goedkeuring gaan kry. Hulle gebruik
foto’s, teks, ervarings, vertellings ... om hierdie beeld te skep [Hulle kan
par.16 ook hier betrek.]
[1 vir elke verduideliking in konteks= 2 +1 vir rykheid en diepte]

Bloom 5, 6

3

1.13

Paradoks – waarheid en lieg is teenstrydig, maar in die konteks beteken
dit dat stukkies van werklike gebeure/eienskappe op sosiale media op so
’n manier verpak word dat dit eintlik ’n leuen word.
Dalk ook: kontras/antitese/teenstelling → waarheid vs lieg/leuen, bv.
die feite op sosiale media is dalk waar, maar dit word oordryf of verkeerd
aangebied
Ironie → mens verwag dat aanlyn-profiele waar sal wees, MAAR dan word
dit só aangebied dat dit eintlik leuens is. [1=benoeming; 1=verduideliking in
konteks]

Bloom 3

2

[28]
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Vraag 2

2.1

Die woord word in ’n ander konteks en betekenis gebruik as gewoonlik:
onder die woord “superheld” word gewoonlik ’n fantasie-figuur in films
bedoel wat deur bonatuurlike toertjies mense red soos in par.1 beskryf.
(1) Hierdie boek beskryf gewone mense se heldedade wat ook “super”indrukwekkend is, al het hulle nie spesiale kragte nie. (1)

Bloom 4

2

2.2

Samestelling (½). Kind=stam (½) en boek=stam (½); er=verbindingsklank
(½).

Bloom 1

2

2.3.1

Onder die helde tel die skoolseun Pieter Koen; Hector Pieterson; en die
mynwerker Richard Simelane. OF: Die skoolseun Pieter Koen; Hector
Pieterson; en die mynwerker Richard Simelane tel onder die helde.

Bloom 3

2.3.2

Al is die sin lank, het dit ’n duidelike struktuur. Die hoofsin is deur inversie
omgekeer, maar die onderwerp is steeds duidelik “die skoolseun Pieter
Koen; Hector Pieterson; en die mynwerker Richard Simelane”. OF: Elke
naam in die onderwerp word uitgebrei met ’n byvoeglike bysin ingelei deur
“wat”. (Nog moontlikhede wat sinsleerterme betrek?) [LW term korrek in
konteks gebruik.]

Bloom 4

2.4

politikusse

Bloom 1

2.5.1

Politici bepaal (1 ww) nie soseer die rigting van ’n land en sy mense nie.
(1 res)

Bloom 2

2.5.2

Dié onderwerp is die belangrikste/fokus-element van die sin – in die
volgende sin word die woord “Dit” gebruik wat terugverwys na hierdie
onderwerp.

Bloom 4

3

2.6

Inhoud is oop, solank dit nie uit die teks oorgeskryf is nie. Bv. Iemand
wat sterk beginsels het/iemand wat ander se belange bo sy eie stel ...
(Ryk vir 2 punte.) Aanbieding in korrekte, afgeronde taal.
Penaliseer vir foute: -½ of -1.

Bloom 6

2

1

[12]
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9.	Uiteraard vererger dit net die probleem en skep die illusie van akademiese gehalte.
10.	Alles saam geneem, lyk dit of inligtingsparaatheid taalbedrewenheid verdryf het – asof die
beproefde logika van sinsbou en sinsontleding wanneer jy lees en skryf onbelangrik geword het.
11.	Dit is of studente hul studiemateriaal, en miskien ook die lewe in die algemeen, in lettergrepies
bedink – SMS-erige, stotterende flentertjies gedagtes wat op een of ander wonderbaarlike
manier vanself tot ’n ordelike en verstaanbare teks en geheel sal kom.
[Bron: Beeld, 8 Junie 2016]

Vraag 1
1.1

ees die uittreksel van die Koos Kombuis-liedjie in die onderstaande blokkie en gee dan ’n gepaste
L
sinoniem vir “stuitige” in paragraaf 1.
(1)
Daar’s ’n dorpie wat ek ken daar tussen die blou berge
…
Waar die mense van Gauteng soos die Capies kan leer praat
Dis daar waar ek geswot het, ek het daar leer skryf en lees
Maar die meeste van die tyd was ek in ’n party gees
Wie kan die werk verstaan, wie kan die drank weerstaan
As die onderdorp jou roep vir ’n groot, groot fees…

1.2

Waarom voel die skrywer dat die onderwerp van gebrekkige lees- en skryfvaardighede
nou weer aktueel of relevant is? Betrek die teks in jou antwoord.

(1)

1.3

Verduidelik die gevolge van onvoldoende leesspoed volledig in jou eie woorde.

(2)

1.4	Dink jy daar is ’n verskil tussen die begrippe ongeletterdheid en “geletterde onbevoegdheid”
(paragraaf 5)? Verduidelik noukeurig. 
(2)
1.5

Verwys na paragraaf 8.
1.5.1 Wie is die “Hulle” waarna hier verwys word? 
1.5.2	Verduidelik kortliks in jou eie woorde wat jy dink dit beteken om “Google-besete”
te wees.
1.5.3	Gee ’n goeie rede vir die gebruik van die aanhalingstekens (“verwerk”) binne die
konteks van die paragraaf. Motiveer jou antwoord.

(2)

1.6

Gee telkens EEN woord vir die toon in “al die inligting is mos daar” (par.9) vanuit:
1.6.1 die studente se perspektief.
1.6.2 die rubriekskrywer se perspektief.

(1)
(1)

1.7

Verduidelik die oksimoron in “sinlose sinne” soos dit in par.10 gebruik word.

(2)

1.8

Gee ’n gepaste emotikon vir hoe jy aflei dosente volgens paragraaf 10 voel.

(1)

1.9	Verduidelik wat die idiomatiese uitdrukking “om boedel oor te gee” binne die konteks van
paragraaf 11 beteken.
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1.10	Daar heers kommer oor studente se swak gebruik van leestekens, voegwoorde en werkwoorde –
onder andere. Voer nou die volgende opdragte uit:
1.10.1	Kennis: Skryf die voegwoord(e) EN die werkwoorde wat in die sin in par. 12 voorkom,
neer.(2)
1.10.2	Begrip: Wat is die funksie van die uitroepteken binne die konteks van par. 10?
(1)
1.10.3	Toepassing én Insig: Bedink en skryf jou oplossing vir dié aspek van die probleem
(studente se gebrek aan taalbedrewenheid) en formuleer jou antwoord in ’n goeie
veelvoudige sin. Maak ook iewers in jou sin van ’n leesteken, wat ’n nodige klem
aandui, gebruik. 
(3)
1.10.4	Verduidelik die ironie sou jy nie goed vaar met opdrag 1.10.1-1.10.3 nie binne die groter
konteks van die leesstuk.
(2)
1.11	Lees weer die slotparagraaf. Verduidelik in jou eie woorde wat dit beteken as studente “in
lettergrepies” dink ten opsigte van:
1.11.1 hul studiemateriaal en
1.11.2 die lewe in die algemeen

(1)
(1)

1.12	Indien ’n mens die wiskundige “=”-teken gebruik om uitdrukking te gee aan hoe studente
volgens paragraaf 9 redeneer, sou dit soos volg lyk:
		 ’n Versameling toepaslike woorde en frases = Kennis, begrip en insig
1.12.1	Gebruik nou ’n “=”-teken om uitdrukking te gee aan die boodskap wat in die titel van
die rubriek vervat is.
(1)
1.12.2 Verduidelik nou die verband tussen die titel en die slotparagraaf volledig.(3)

[30]

Nasienriglyne
Nr.

Antwoord

Punt

1.1

lawwe/verspotte/stoute/speelse

1

1.2

Daar is pas weer skokbevindings en –statistiek oor laerskoolleerlinge se swak
leesspoed/leesvaardighede bekendgemaak.

1

1.3

Met so swak leesspoed word ’n leerder se betekenisvorming en begrip aangetas omdat
hy of sy nie ’n lang sin as ’n betekeniseenheid bymekaar hou nie. Boonop het ander
navorsing getoon dat swak leesspoed en leesbegrip lei tot swak skryfvaardighede.

2

1.4

Ja. Daar is ’n verskil tussen die twee begrippe: ’n Ongeletterde persoon is iemand
wat glad nie geleer het om te lees, ens. nie. Die betekenis wat hier aan “geletterde
onbevoegdheid” geheg word, is iemand wat geleer het om te lees, maar die persoon se
lees- en ander vermoëns is maar taamlik onvoldoende en gebrekkig.

2

1.5.1

Studente

1

1.5.2

Om Google-besete te wees is om soos ’n mal/wilde/onbeheerbare persoon jou vir alle
antwoorde of inligting tot Google te wend vir hulp.

1
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1.5.3

Die aanhalingstekens dui daarop dat studente enigsins dink hul verwerk inligting vanaf
Google deur onsamehangende brokkies/stellings opeen te stapel, maar dit is geensins
die geval nie (die sarkasme van die skrywer is in die aanhalingstekens te bespeur)./Die
woord verwerk pas goed in hierdie rekenaarkonteks omdat studente, soos rekenaars,
inligting prosesseer, maar die feit dat die woord tussen aanhalingstekens geplaas is,
dui aan dat die verwerking deur studente nie heeltemal voldoende plaasvind nie en hul
eerder die teendeel bereik. [Goeie rede wat die konteks betrek.]

2

1.6.1

verontwaardig/verbaas (studente)

1

1.6.2

sarkasties (rubriekskrywer)

1

1.7

Dit verwys na studente se sinne (wat per implikasie ’n betekenisgeheel behoort te
wees) wat geen sinmaak nie omdat hierdie sinne dikwels onvoltooid is: voldoende
leestekens, werkwoorde en voegwoorde ontbreek; woorde én idees word afgekort.

2

1.8

[Enige gepaste tekening (gesiggie) wat die dosente se emosie uitbeeld: verwarring/
ongelukkigheid/ontevredenheid]

1

1.9

Dosente gee die stryd om studente se werk te “ontwar”/heeltemal te verstaan,
gewonne. [Konteks moet betrek word.]

1

1.10.1

voegwoord: en √ werkwoorde: vererger, skep √

2

1.10.2

Die uitroepteken dui hier op (die skrywer se) ontsteltenis/verbasing vir die swak wyse
waarop studente uitdrukking gee aan hul idees in (formele) werkstukke.

1

Leerder se eie gepaste oplossing√ in ’n veelvoudige sin√ (hoofsinne+ neweskikkende
voegw.)met ’n leesteken (nie skryfteken nie) wat klem aandui √, byvoorbeeld:
1.10.3 Fokus in die huis en in skole behoort op basiese leesvaardighede te bly, want dit is
belangrik – baie belangrik./Skole kan gerus meer moeite doen met die aanleer van
navorsingsvaardighede, want behoorlike navorsing is belangrik!

3

’n Mens sou verwag dat met die geletterdheidsvlak van ’n seniorleerder die opdragte
en vrae in ’n vraestel oor die algemeen goed beheers sal word, maar indien ’n leerder
nie goed vaar in opdrag 1-3 nie, is hul ’n presiese, ironiese bewys van dit waarvan die
1.10.4
generasie jongmense in die leesstuk beskuldig word: Leerders sonder ’n benul oor wat
en hoe taalleer meewerk om betekenis te skep.
[Oorweeg ander gepaste moontlikhede met die twee kante van ironie.]

1.11

Om studiemateriaal in “lettergrepies” te bedink, beteken dat hedendaagse studente
nie meer ’n greep op die groter prentjie in vakinhoude het nie: hul sukkel onder andere
om die werk te begryp en is nie goed met verbandlegging nie.√ Net so het hul nie
behoorlike perspektief op gebeure in die werklikheid nie: geen gevoel vir oorsaak-engevolg nie en beoordeel ’n gebeurtenis dikwels op grond van ’n onmiddellike impuls
binne ’n belaglike klein raamwerk (bv. 140 karakters op Twitter) sonder grondige
motivering.√
[Let op eie bewoordings wat studiemateriaal en die lewe betrek.]

2

1.12.1

Google se fragmente ≠ insig

1

Die titel dui aan dat Google se brokkies/gefragmenteerde inligting nie insig verseker
nie (al voel jy tydelik bemagtig deur ’n stukkie inligting) juis omdat o.a.samehang
1.12.2 benodig word. Die “lettergrepies”/“flentertjies gedagtes” in die slotparagraaf sê presies
dieselfde: volledige, samehangende, groot-prentjie-denke is nodig om studiemateriaal
en die lewe te verstaan. [’n Begrip van titel en slotparagraaf – met ’n duidelike verband.]

14
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Begripsvraag 3:
Graad 10 & 11
Afrikaans Huistaal

Deur: Kathie Viljoen

Lees die rubriek getiteld “Krisiskos” deeglik deur en beantwoord die onderstaande vrae.
Na-gereg deur Nataniël

KRISISKOS
1	As ek ’n dogter gehad het, sou ek haar Cupcake genoem het. Dit
sou ook die naam kon wees van ’n boetiek, ’n restaurant, ’n ballet,
’n popgroep, ’n poedel of die wêreld se vrolikste aftree-oord. Dit is
eenvoudig een van my gunstelingwoorde, dit verteenwoordig en
veroorsaak vrolikheid, feestelikheid en optimisme.
2	Ek wend nie altyd my moedertaal suiwer aan nie, maar die lewe is kort, ek
volg eerder my hart as ’n reël. En kolwyntjie? Nee, nee dit klink te veel na ’n oorlogsbruid! Ek het
wel gedink aan ’n paar moontlikhede: kelkiekoek, bakbloeisel, maar vir eers hou ek by cupcake.
3	’n Cupcake is ’n sagte, meestal veerligte gebakte koekie en pragtig versier aan die bokant.
Komersieël of op groot skaal word dit gebak in klein papierhouertjies.
4	Hierdie koekies verskyn by partytjies, vergaderings, repetisies, vinnige besoeke, lang kuiers,
in kosblikke en geskenkbokse of onder glaskoepels, dit dien as nagereg en selfs (op ’n goeie
dag) as ontbyt. Dit beëindig rusies en stop trane, dit streel harte en lig die bui, dit bederf en
betower. EN MAAK GELD.
5	Ek kan nie verstaan, terwyl daar nog meel in die kas en ’n oond in die hoek is, hoekom die aarde
lyk soos hy lyk nie. Dit is weer en weer bewys dat ons kan bou en breek, gate toestop, rampe
oorleef en fondamente grawe, alles met ’n lepel en ’n mengbak. Almal wil eet, party kan kook...
so waarvoor wag ons?
6	Die wêreld is in ’n krisis, geld is op, moed is gebreek, gesinne verloor huise, skole gaan agteruit,
sakeondernemings vou, kerke loop leeg, siekes word verwaarloos, oues word verstoot en
kinders word mishandel. Die bure vergaan in stilte, kollegas sluk pille, ouers ontsnap deur suip
of slaap, tieners is die kluts kwyt, orde is aan die verdwyn en dié wat moet waak, steel nou self.
7	Die aarde se politici swoeg al eeue lank om aan ons te wys presies hóé hopeloos hulle is, ons
kan dit nou maar glo en self inspring. Tydskrifte stippel dit uit, televisie-helde gil dit, sprekers
beaam dit, maar steeds glo die meerderheid van ons nog glad nie in die krag of die mag van die
individu nie. Ek doen niks, dit gaan tog nie help nie, só dink duisende.
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8	’n Groepie ouers by ’n skool, ’n kerkkomitee, die leiers van ’n klub – tradisioneel was dit hulle
wat ’n saal reël en die bakkers opkommandeer. Jare lank was só ’n kermis of basaar die redding
van ’n gemeenskap, maar sosiale strukture het verander, so ook ons leefwyses, smake en
behoeftes. Die ou staatmakerdisse is nou moeg en ongesond, resepte moet aangepas word,
ligter en varser gemaak word, aantrekliker aangebied word, venues is baie keer vervelig of
onaangenaam en die publiek, nou verlei deur supermarkte en deli’s, kyk anderpad.
9	Die feit bly staan, krisiskos is bekostigbaar en doenbaar, elke sent red. Identifiseer die behoefte
en help, alleen of in groepies, by die kantoor of in die buurt. Een koop, een bak, een verkoop.
Notas in die hysbak, oproepe na die familie, e-posse na vriende, smous sportmandjies en
naweekgeregte, spesialiseer in enkele kossoorte, woel onder die vegetariërs en diabete,
infiltreer diegene op dieet.
10	Ek dink iemand moet op die dak gaan staan en tel tot by drie. En dan bak ons. Ons gooi die
vensters oop en laat die reuk om die aarde trek. Totdat elke regering, elke boef, slagoffer,
verlatene of verlorene weet ons is op pad. Daar’s hoop en daar’s aksie.
[Bron: Aangepas en verwerk SarieKOS 2009]

VRAAG 1
1.1
Die rubriek van Nataniël verskyn gereeld op die laaste bladsy in die SarieKOS-tydskrif.
	Verduidelik waarom die rubriek se naam “Na-gereg” so geskryf is (en nie as Nagereg nie) en
waarom dit so gepas binne konteks van die teks is.

(2)

1.2

Wat is die rede dat Nataniël verskoning maak omdat hy nie altyd suiwer Afrikaans praat nie?

(1)

1.3

Dit is duidelik dat Nataniël baie van cupcakes hou!
1.3.1 Gee die sterkste bewys uit die teks om bogenoemde stelling te ondersteun. 
1.3.2 Wat sê die feit dat Nataniël so baie van cupcakes hou, vir ons van sy karakter?

(1)
(1)

1.4

“kelkiekoek” en “bakbloeisel” is nuwe woorde.
1.4.1 Gee die term vir wanneer woorde soos “kelkiekoek” en “bakbloeisel” ontstaan.
1.4.2 Skryf die woord kelkiekoek neer en onderstreep die kern.
1.4.3 Gebruik nou die kern as ’n bepaler in ’n nuwe woord.

(1)
(1)
(1)

1.5 In paragraaf 4 is dit asof daar metafories na die cupcake as ’n mens verwys word.
	Lees weer die paragraaf deur en verwys na enige 2 karaktereienskappe van die cupcake,
asof hy ’n mens sou wees. 

(2)

1.6	Hoe maak Nataniël in paragraaf 4 seker dat die leser baie bewus is daarvan dat cupcakes baie
goed verkoop?

(1)

1.7

Lees weer paragraaf 5.
1.7.1 Na wie verwys die “ons” in paragraaf 5?
1.7.2 Wat probeer Nataniël met paragraaf 5 vir ons as leser sê?

(1)
(2)

1.8	Watter frase in paragraaf 6 dui vir ons aan dat ons as Suid-Afrikaners rede het om nié veilig in ons
land te voel nie?
(1)

16
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1.7.2

Dat elke nasie, ongeag die rampe wat hom getref het, elke keer opstaan en aangaan
en oorleef/deur kos te maak.

2

1.8

“die wat moet waak, steel nou self”/“orde is aan die verdwyn” (aanhalingstekens
moet daar wees)

1

1.9.1

“swoeg”

1

1.9.2

sarkasme/sinies/skepties

1

1.9.3

“Ek doen niks. Dit gaan tog nie help nie!” of
“Ek doen niks,/; dit gaan tog nie help nie!” (Punte vir ! en “ ”)

2

1.10

Want elke mens, al is dit een-een, kan ’n verskil maak. (Leerder opinie)

1

1.11

Gemeentes gebruik basaars of kermisse om fondse in te samel en dan die geld te
gebruik vir iets wat almal kan baat.

2

1.12

Beide kossoorte/disse word gebruik of gemaak in ’n tyd van nood en is iets waarop jy
kan staatmaak/iets wat jou help of laat beter voel.

2

1.13.1

Personifikasie

1

1.13.2

Dis outyds/afgesaag om die ou resepte te maak/ons lewe lewe meer gesond/gebruik
minder botter en olie in kos/gebruik meer vars produkte as in die verlede/ons maak
anders kos vandag as ’n paar jaar gelede

2

1.14

Ons moet mekaar help.

1

1.15

Hy wil hê mense wat op dieet is, moet ophou dieet en van die lekker kos eet.

1

1.16

“… laat die reuk om die aarde trek”

1
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Taaltoets:
AFRIKAANS EAT
GRAAD 12

Deur: Hanneke de Bruijn (Herschel Girls School)

VRAAG 1:
ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande advertensie gebaseer.

[Bron: Die Burger, 14/2/2018]
1.1

Wie is die adverteerder in hierdie advertensie?

(1)

1.2

Op wie is hierdie advertensie gemik?

(1)

1.3

Gee een voorbeeld van oorredende taalgebruik uit die advertensie.

(1)

1.4

Hoe word die leser by die advertensie betrek?

(1)
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1.5

Waarom, dink jy, het hierdie advertensie juis op 14 Februarie in die koerant verskyn? 

(1)

1.6

Noem EEN manier waarop jy die adverteerder kan kontak.

(1)

1.7

Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies.
Die adverteerder het ook ander spesiale aanbiedinge vir spesiale (geleentheid).

(1)

1.8

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD.
Ons pas julle kinders op wanneer julle dans.

(2)

1.9

Dink jy die advertensie is geslaagd? Verduidelik jou antwoord.

(1)
[10]


VRAAG 2: STROKIESPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande strokiesprent gebaseer.

[Bron: Die Burger, datum onbekend]
2.1

Skryf die volgende sin oor in die ONTKENNENDE VORM.
Die meisie het al ’n goeie antwoord op haar vraag van driehonderd woorde gekry.

(1)

2.2

Kyk na die prentjies binne die meisie se gedagteborrel.
2.2.1 Watter gevoel (van die meisie) word met hierdie prentjies uitgebeeld?
2.2.2 Hoe word hierdie gevoel ook deur die meisie se liggaamstaal/lyftaal oorgedra?

(1)
(1)

2.3	Kies die KORREKTE woord uit dié tussen hakies. Skryf net die vraagnommer (2.3) en die
antwoord neer.
Die seun se woorde “ek weetie” bevat ’n voorbeeld van (oorrronding/assimilasie).

(1)

2.4

In die strokie is daar geslagstereotipering oor kommunikasie.
Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is. 

(1)

2.5

Skryf die volgende sin oor in die INDIREKTE REDE.
Die meisie vra vir die seun: “Weet jy wat ek bedoel?”

(2)

2.6

Gee die KORREKTE VORM van die byvoeglike naamwoord in hakies.
Die seun het nie ’n (vaag) idee waarvan die meisie praat nie.

(1)

2.7

Vul die ontbrekende VOORSETSEL in.
Die meisie sit … die regterkant van die tafel.

(1)

2.8

Skryf die sin oor in die INFINITIEF. Begin so: Die seun behoort …
Die seun moet beter na die meisie luister.

(1)
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3.1.7 Verbind die sinne met ’n BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Teken ’n kaart. Die kaart sal jou geliefde na ’n spesiale plek lei.

(1)

3.1.8 Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies.
Jy kan oulike leidrade of (self/selfs) uitdagings vir elke punt … uitdink.

(1)

3.1.9 Skryf die sin oor in die BEDRYWENDE VORM.
Jou kreatiwiteit en moeite sal beslis deur hom waardeer word.

(1)

3.1.10 Gee die AFKORTING van die vetgedrukte woorde.
In plaas van die tipiese Valentynsdagfliek kan julle na die sterre kyk.

(1)

3.1.11 Verbind die sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Lê sommer op jou grasperk. Jy is onseker oor veiligheid in jou buurt. (as)

(1)

3.1.12 Skryf die vetgedrukte getal uit.
’n Foto spreek ’n 1000 woorde.

(1)

3.1.13 Vorm ’n SAMESTELLING van die woorde tussen hakies.
Kies ’n (gunsteling+foto) en sit dit in ’n pragtige raam.

(1)

3.1.14 Gee die OORTREFFENDE TRAP van die vetgedrukte woord.
Dis maar net ’n paar idees vir die goed Valentynsdag ooit!

(1)

Die volgende vrae word op die Valentynsdag-meme hieronder gebaseer.
3.2.1	Gee die VERKLEINWOORD van die vetgedrukte
woord.
Op elke ballon is daar ’n klomp harte geteken.

(1)

3.2.2	Gee die PERSOONSNAAM vir die woorde tussen
hakies.
	Die (mense van die Kaap) koop deesdae baie
meer water.

(1)

3.2.3	Gee die VERLEDE DEELWOORD van die woord
tussen hakies.
	In die Kaapse winkels verkoop (bottel) water soos
soetkoek.(1)
3.2.4 Gee die MEERVOUD van die vetgedrukte woord.
	Al die ballon maak die Valentynsdaggeskenk ’n
bietjie romanties.

(1)

3.2.5 Skryf die sin oor in die ONTKENNENDE VORM.
Gee vir my water vir Valentynsdag.

(1)

3.2.6 Kies die regte woord tussen hakies.
	Die (eufemisme/hiperbool) skep die humor in
hierdie grapprent.

(1)
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Nasienriglyne
Nr.

Antwoord

Punt

Vraag 1
1.1

Houw Hoek Hotel

1

1.2

(Getroude) paartjies/ouers (wat ’n (romantiese) aand uit wil hê.)

1

1.3

Enige EEN: Net (R255/R945/80km van Kaapstad)/geniet/verkwikkende/
alombekende

1

1.4

Die woord “jy”/“jou” betrek die leser.

1

1.5

Op Valentynsdag dink mense aan romantiese uitstappies. (diskresie)

1

1.6

Enige EEN: Jy kan bel/e-pos stuur/op Facebook gaan/webwerf besoek

1

1.7

geleenthede

1

1.8

Ons het julle kinders opgepas toe julle dans/gedans het

2

1.9

JA – die romantiese prent trek jou aandag./daar is nie te veel inigting nie/die
adverteerder se naam is duidelik sigbaar. ÓF
NEE – kleinerige lettertipe/advertensie self is te klein ?? (diskresie)

1
[10]

Vraag 2
2.1

Die meisie het nog nie ’n goeie antwoord op haar vraag van driehonderd woorde
gekry nie.

1

2.2.1

frustrasie/irritasie/woede ÓF Sy is kwaad, gefrustreerd/geïrriteerd.

1

2.2.2

Enige EEN: Sy knyp haar oë toe./Sy hou haar hande voor haar oë Of hou haar gesig/
kop vas

1

2.3

Assimilasie

1

2.4

Enige EEN: Die meisie praat baie/te veel ÓF Die seun praat (te) min/luister nie goed
genoeg nie

1

2.5

Die meisie vra vir die seun of hy weet wat sy bedoel.

2

2.6

vae

1

2.7

aan

1

2.8

Die seun behoort beter na die meisie te luister. (om = x)

1
[10]

Vraag 3
3.1.1

B/koste-effektief

1

3.1.2

Valentynsdag sal gou-gou ’n duur storie kan raak.

1
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3.1.3

Die slim meisie het baie pryse gekry.

1

3.1.4

lei

1

3.1.5

waarmee

1

3.1.6

Skep ’n skattejag vir jou geliefde./! Jy moet ’n skattejag vir jou geliefde skep.

1

3.1.7

Teken ’n kaart wat jou geliefde na ’n spesiale plek sal lei.

1

3.1.8

selfs

1

3.1.9

Hy sal (beslis) jou kreatiwiteit en moeite (beslis) waardeer.

1

3.1.10

I.p.v. (aanvaar ook: i.v.p.)

1

3.1.11

Lê sommer op jou grasperk as jy onseker oor veiligheid in jou buurt is.

1

3.1.12

duisend (eenduisend =x; pas nie in sin nie)

1

3.1.13

gunstelingfoto

1

3.1.14

beste

1

3.2.1

hartjies

1

3.2.2

Kapenaars

1

3.2.3

gebottelde

1

3.2.4

ballonne

1

3.2.5

Moenie vir my water vir Valentynsdag gee nie.

1

3.2.6

Hiperbool

1
[20]
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Moedertaalonderrig

Die lekkerte van
leer in jou eie taal …
Is jy een van die bevoorregtes wat in jou moedertaal kon skoolgaan? Ongelukkig is dit nie ’n voorreg
wat almal beskore is nie. Die klem op die belangrikheid van moedertaalonderrig het reeds dekades
gelede navorsers se belangstelling begin prikkel en daar is meer as genoeg bewyse gelewer om met
reg te kan sê: Moedertaalonderrig bevorder nie net leerderprestasie nie, maar is ook die bousteen van
veeltaligheid en kulturele diversiteit.
In Suid-Afrika neem ons ook jaarliks deel aan die viering van Internasionale Moedertaaldag. Hierdie
dag, wat in 1999 deur UNESCO ingestel is, word sedert 2008 op 21 Februarie gevier. Ongelukkig word
daar hier in ons land, met elf amptelike tale, nog nie naastenby genoeg gedoen om die voorreg van
moedertaalonderrig deel te maak van elke kind se lewe nie. Talle kinders word weens kwessies soos ’n
plek in ’n spesifieke skool, onbeskikbaarheid van leermateriaal en ouers se wanpersepsies, van hierdie
voorreg ontneem.
Een van die algemeenste wanopvattings oor moedertaalonderrig is mense wat besluit dat Engels ’n
wêreldtaal is, en daarom moet hulle kinders, wat in werklikheid Afrikaans, isiXhosa, of isiZulu as huistaal
het, in Engels onderrig word. Het jy geweet dat in lande soos Nederland, Duitsland, Frankryk, Japan,
China en Indië word die kinders in hulle moedertaal onderrig en tog beskik hierdie lande tans oor van die
grootste ekonomieë in die wêreld?

Nuttige inligting wat hierdie feite onderskryf en artikels oor
moedertaalonderrig, is nou alles op een plek op Afrikaans.com se
webtuiste.
•

Ons besweer die talle mites oor moedertaalonderrig en bemagtig jou met feite.

•

Ons gee jou toegang tot die nuutste navorsing.

•

 ns gee jou raad en ondersteuning sodat jy kan seker maak jy rus jou kind toe om sy/haar volle
O
potensiaal te onwikkel om eendag suksesvol te wees

Moedertaalpakket om onderwysers en ouers toe te rus
Ons is veral opgewonde oor die gratis kleurryke plakkate wat ons saam met ons vennote bymekaargesit
het en wat op die Afrikaans.com-webtuiste beskikbaar is. Enige onderwyser of ouer kan hierdie
kleurvolle plakkate gebruik om klaskamers mee op te vrolik
Die moedertaalboekie wat op Afrikaans.com se moedertaal-blad beskikbaar is, vervat al die inligting
oor die belangrike keuse wat jy oor moedertaalonderrig moet maak en is ook gratis aflaaibaar. Jy kan dit
druk en aanstuur vir enigeen wat met hierdie belangrike besluit worstel. Die tien belangrikste vrae en
antwoorde, asook die wetenskaplike navorsing wat die voordeel van moedertaalonderrig onteenseglik
toelig, word ook verskaf, sodat jy uiteindelik ’n ingeligte besluit kan neem.
“Om kinders die geleentheid te gee om in hulle moedertaal skool te gaan, is sekerlik die grootste geskenk
wat ’n mens jou kind kan gee. Wanneer jy in jou moedertaal geanker is, leer jy makliker en is dit moontlik
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“Woorde is almal s’n”
Deur: Nicol Faasen
’n Wêreldreis in een taalklas: dis moontlik op die vleuels van etimologie, oftewel die studie van die
oorspronge van woorde. Om J.C. Steyn se vernuftige gedig “Woord en sin” effens te misbruik: “Woorde
is almal s’n,/nie net myne nie...” (Die grammatika van liefhê, 1975).
Nooi dus u Afrikaansleerders op ’n wêreldreis met Wêreldkaans!
Etimologie verwys na die oorsprong en geskiedenis van ’n woord, asook na die taalhistoriese studie
daarvan. Hier is ’n voorbeeld van die geskiedenis van drie Afrikaanse woorde:
“burgemeester” (die bestuurder van ’n dorp, stad of metro): Die woorde borghmeester
(opgeteken in 1254) en burchmeester (opgeteken in 1276) kom van die Middelnederlands: borch of
burch (stad) en meester (opsigter, bestuurder).
“rampokker”: Dié woord word grootliks nog in sy oorspronklike betekenis gebruik. Afrikaans kry die
woord deur Nederlands rampokker en rampokken (opgeteken in 1739) uit die oorspronklike Maleise
woord rampok wat beteken om met ’n bende te roof en te plunder.
“liefde”: Al die Germaanse tale se woord vir liefde kom uit die oorspronklike Proto-Indo-Europese
leubh-, wat beteken “om lief te hê” of “voor om te gee”, asook “aantrekkingskrag” en “blydskap”.
So kry ons dan deur die eeue lubo in Proto-Germaans, gevolg deur Oudhoogduits liubi en liob, en
later die Oudduitse lieb en lob en die hedendaagse Duitse Liebe. Ander Germaanse vorme is lof in
Oudnoors, liaf in Oudfries, liof in Oudsaksies, en lof en lief in Oudnederlands. In Oudengels kry ons
lufian (“om lief te hê”), wat vervorm is tot love . In Afrikaans het ons “liefde” uit moderne Nederlands
geërf.

Die Afrikaanse woordeskat
Tale kry woorde van oraloor. Dit gebeur onder andere omdat tale tot groot taalfamilies behoort waarvan
die meeste duisende jare oud is. Afrikaans is byvoorbeeld deel van die wydverspreide Indo-Europese
taalfamilie, en Nama, een van die amptelike tale van Namibië, behoort tot die Khoi-San-tale. Afrikaans
het dus woorde wat uit sy verre familieverlede geërf is – ons taalerfgoed.
Namate tale ontwikkel, onder andere as gevolg van die invloed van ander tale en die voortdurende
vernuwing van tegnologie, raak dit nodig om nuwe woorde te begin gebruik. Sulke woorde kan óf van
ander tale as leengoed oorgeneem word, óf in die taal self as eiegoed ontwikkel en gevorm word.

Erfgoed
Die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans is ingewikkeld, interessant en strek ver terug tot die vroeë
kennismaking tussen Europese seevaarders en die inheemse mense van die hedendaagse Suid-Afrika.
Erfgoed in die Afrikaans van vandag kom wel hoofsaaklik uit Nederlands en het in ’n mate die
oorspronklike spelwyse behou, byvoorbeeld “antwoord”, “leeslamp” of “toegang”. Sommige woorde is
via Nederlands van nog ouer tale geërf. Ook erfgoed uit ander tale as Nederlands is vandag deel van die
Afrikaanse woordeskat, byvoorbeeld “kitaar”, “piekniek”, “lady” en “snoeker”.
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Die meeste Afrikaanse woorde en uitdrukkings stam uit Nederlandse bronne van die sewentiende eeu
en vroeër. Min Afrikaans is egter nog “suiwer” vergelykbaar met hierdie ou Nederlandse bronne – in die
sewentiende en agttiende eeu het die destydse Kaaps-Nederlands mettertyd verander en, gedurende
die jare daarna, het Afrikaans eie kenmerke ontwikkel.
Vandag weet taalhistorici dat woorde wat tradisioneel in die taalgeskiedenisse as leenwoorde beskou
is en wat Afrikaans uit ander tale sou ontleen het, in werklikheid die oorspronklike bydraes van sprekers
van tale soos Maleis-Portugees en Khoi-tale tot die vroeë ontwikkeling van Afrikaans is. ’n Voorbeeld
uit Maleis is “baie”: dis nie ’n leenwoord nie, maar eerder deel van ons erfgoed – uit wans uit ’n deel van
Afrikaans in kinderskoene. Sulke woorde wat destyds uit ander tale as Nederlands tot Afrikaans bygedra
is, was van die begin af deel van die smeltpot waaruit Afrikaans sou voortkom – die Nederlandse bydrae
tot Afrikaans moet dus nie oorbeklemtoon word ten koste van ander bydraes nie.

Leenwoorde
Wanneer ’n taalgemeenskap kennis maak met nuwe begrippe uit ’n ander land, kultuur of taal, maar
nie self woorde daarvoor het nie, word woorde aan ’n ander taal ontleen en word sodoende deel van
Afrikaans, byvoorbeeld:
•
•
•

“guerrilla” uit Spaans
“kimono” uit Japannees
“croissant” uit Frans

Leenwoorde word dikwels met die oorspronklike spelling en uitspraak oorgeneem, byvoorbeeld:
•
•
•
•

“township” uit Engels
“pizza” uit Italiaans
“indaba” uit Zoeloe
“venue” uit Engels

In ander gevalle word aanpassings by die eie taalsisteem gemaak, byvoorbeeld:
•
•
•

“sokker” uit Engels soccer
“leitmotief” uit Duits Leitmotiv
“stokvel” via Xhosa uit Engels stock-fair

Sommige leenwoorde het meer as een moontlike spelling in Afrikaans, een spelling soos in die
oorspronklike taal, en een verafrikaanste spelling, byvoorbeeld “fundi” of “foendie”. Leenwoorde wat
heeltemal in Afrikaans ingeburger is, het slegs ’n verafrikaanste spelling, byvoorbeeld “aikôna” uit Zoeloe
hayikhona en “tjop”.

Ons woorde se komvandaan
Dis fassinerend om met ’n wêreldkaart te sit en die oorspronge van ons woorde na te gaan. Vind die
volgende lande en kyk na die woorde van daar.
Arabië: “safari”, ’n Swahili-woord, uit Arabies safar = reis, tog, ekspedisie
China: “wok” via Engels uit Kantonees (Chinees)
Frankryk: “charmeur” en “charmeuse” = ’n innemende persoon; “denim” uit Frans serge de
Nîmes = materiaalstof uit Nîmes; “kar” via Latyn carrus = wa met vier wiele, waarskynlik ontleen
aan Gallies carros = wa. Dis verwant aan Latyn currere = loop, waarvan “kurrikulum” afgelei is.
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Griekeland: “apostel”, via Nederlands en Latyn uit Grieks apóstolos = afgesant, weggestuurde;
van apo- = weg- + stéllein = stuur; dus iemand wat weggestuur is. Dis oorspronklik ’n skeepsterm
vir die wegstuur van skepe.
Indië: “aubergine”, via Nederlands en Frans aubergine, Katalaans alberginia en albargina,
Arabies (al)-badinjan, Persies badin-gan en oorspronklik Sanskrit vatin-gana = die klas (plante)
wat winderigheid wegneem; “avatar” via Engels avatar, uit Sanskrit avatara = herkoms/daling,
uit ava = na onder + tar- = deurkruis/oorgaan/by mekaar verbygaan. In die Hindoeïsme verwys
“avatar” na die vleeswording van ’n godheid, of die fases wat ’n persoon tydens ’n proses van
verandering deurmaak; dus openbaring, oorgang, veranderende toestand of manifestasie. ’n
Moderne betekenisuitbreiding is ’n elektroniese beeld wat iets of iemand in die virtuele ruimte
verteenwoordig.
Italië: “confetti” of “konfetti”, via Italiaans confetto uit Latyn confectum. Oorspronklik verwys dit
na klein koekies en versuikerde vrugte en neute wat narre by karnavalle rondgestrooi het. Dit is
later deur papiernabootsings vervang.
Japan: “judo” uit Japannees judo = die soepel wyse, afgelei van ju = soepelheid, sagtheid + do =
weg, beginsel. Judo as sportsoort beklemtoon soepel beweging, ewewig en die hefboomwerking
van ledemate; “karaoke” uit Japannees kara = skaterlag + oke = veroorsaak; dus gesellige vermaak
met musiek waartydens enigeen die woorde met opgeneemde musiekbegeleiding kan sing.
Kanada, Groenland en ander Arktiese streke: “kajak” van Inuïet qajaq = ’n klein
eenpersoonsbootjie
Karibbiese Eilande: “kakkerlak”, van Nederlands kakkerlak, moontlik via Portugees cacalacca,
en kakalaka uit ’n Karibiese taal in die 16de eeu
Kenia: “kikoejoe” (grassoort), uit Swahili kikuyu van Gĩkũyũ, die naam van die grootste inheemse
groep in Kenia
Maleisië: “kapok” uit Maleis kapok, kapuk, kapoq = soort fyn boomwol van die kapokboom
(Ceiba pentandra). Aan die 17de-eeuse Kaap is die boomwol van dié boom gebruik om matrasse
en kussings op te stop ligte. Vandag verwys “kapok” veral na ligte sneeu wat soos boomwol lyk.
“piesang” uit Maleis pisang
Nederland: “rakker” via Nederlands uit Middelnederduits racker = grafgrawer, persoon wat velle
afslag, van racken = vee, begrawe, opruim. Die aanvanklike betekenis was dus ongunstiger as wat
dit vandag is, naamlik onnutsige kêrel, stouterd, kwajong.
Nieu-Seeland: “kiwi” uit Maori, ’n klanknabootsing vir geluid wat die kiwi (voël) maak.
Persië: “bafta” van Persies: bâfta = geweef; die woord is waarskynlik in koloniale Voor-Indië
in Nederlands opgeneem. Die weefstof is veral blou gekleur; derhalwe die woord “baftablou”.
“basaar” uit Persies bāzār = mark. In 1340 is bazarra in Genua, Italië, gebruik vir ’n markplek. In
Europa het die woord ingeburger geraak ná die eerste vertaling van die Arabiese Verhale van ’n
duisend-en-een nagte aan die begin van die 18de eeu.
Portugal: “kiepersol”, ’n Nederlands-Indiese vervorming van Portugees quitasol = sonskerm, uit
quitar = afweer + sol = son. Aan die Kaap is die woord as “cipersolletje” toegepas op ’n boomsoort
waarvan die vorm aan ’n sonsambreel laat dink.
Rusland: “spoetnik” uit Russies spoetnik zemlii = medereisiger van die aarde, uit s(o) = met + poet
= pad + -nik = persoon. “Spoetnik” verwys na ’n mensgemaakte satelliet; die eerste is in 1957 deur
die Sowjetunie gelanseer.
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Die gebruik van die
Elektroniese WAT in
die klaskamer
Deur: Alet Cloete (Senior Mederedakteur, WAT)
Die gebruik van elektroniese media om kennisoordrag te laat plaasvind is onontbeerlik in die moderne
klaskamer. Die toenemende beskikbaarheid van woordeboeke in elektroniese formaat maak dit nou
ook vir die taalonderwyser moontlik om die leerstof op ’n nuwe, interessante manier aan te bied en die
leerders tot selfwerksaamheid aan te spoor. Dit is belangrik dat die leerders op sekondêre vlak sodanig
vertroud is met woordeboeke, veral elektroniese woordeboeke, dat hul dit met bedrewenheid en
selfvertroue hanteer.
Die Elektroniese WAT is ’n omvattende naslaanbron met gevorderde soekfunksies, maar dit kan,
veral op hoërskoolvlak, nuttig gebruik word. Alhoewel dit primêr ’n verklarende woordeboek is wat
betekenis weergee, kan ander taalkundige inligting, soos woordsoortelikheid, morfologie, gebruiksfeer,
sintaksis, ens. ook daarin nageslaan word. Die aangawe van sinonieme en antonieme lê verder
betekenisverhoudings bloot. As sodanig is dit ’n onontbeerlike hulpmiddel by die vaslegging van feitlik
alle aspekte van die taalkurrikulum.
Die Elektroniese WAT (A-R) word bygewerk soos ’n nuwe letter van die alfabet voltooi word. Dit is as ’n
CD en op die internet beskikbaar. Toegang tot die internetweergawe is via ’n rekenaar of selfoon en skole
kan die Hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (tel. 021 887 3113) kontak om ’n
billike tarief hiervoor te beding.

Vir die onderwyser
Hierdie lesraamwerk is hoogstens bedoel as ’n voorbeeld waaruit die onderwyser sy eie lesse volgens
die behoefte en ontwikkelingsvlak van die betrokke klasgroep kan saamstel. Aan die begin sal dit nodig
wees om die leerders te begelei, maar hulle moet sterk aangemoedig word om naslaanwerk op eie
stoom te doen.
Die lesraamwerk bestaan uit drie komponente, naamlik die skematiese voorstelling, soekfunksies en
teksgerigte oefeninge.

Komponent 1
Die skematiese voorstelling verduidelik die belangrikste inligtingstipes, soos dit in die Elektroniese WAT
voorkom. Die skematiese voorstelling is as ’n PDF op die WAT se webtuiste (https://woordeboek.co.za/)
onder die hofie “Opleiding” en die subhofie “Werkswinkels vir leerders” beskikbaar en kan daar afgelaai
word. Maak seker dat die leerders dit verstaan voordat daar na die soektogte en teksgerigte oefeninge
oorgegaan word.
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Volgens feminisme moet vroue die broodwinner wees, want mans en vroue is “gelyk”. Vroue moet
herstelwerk doen, want mans en vroue is “gelyk”. Vroue moenie hul beenhare skeer nie, want mans
en vroue is “gelyk”. En tot ’n mate is hulle reg. Party vroue kan ’n baas wees, herstelwerk doen, ’n gesin
aan die gang hou en hulle kan hulle beenhare laat groei. Maar wat as hulle nie wil nie?
Die kernwoord in die bogenoemde stellings is “kan”.
“Kan” is ’n bywoord wat ’n moontlikheid aandui. Dit impliseer geensins waarskynlikheid nie.
Ja, daar is ’n kans dat vroue hierdie rolle kan vervul. Maar is dit waarskynlik? In baie gevalle nie. En is
dit wat moet gebeur? Mans en vroue moet gelyk wees in terme van die geleenthede wat aan ons
gebied word en ons basiese menseregte, maar ons is beslís nie dieselfde nie.
Enige basiese fisiologie-handboek sal dit vir jou kan sê.
Natuurlik is daar vroue wat nie aan die tipiese “opvatting” van ’n vrou voldoen nie. Hulle hou dalk van
motorwedrenne, dra nooit grimering nie en jy sal hulle nooit ’n traan sien wegpink nie. Dit maak hulle
nie minder vrou nie.
Dis egter nie regverdig om van andervroue te verwag om teen hul grein te gaan deur die antitradisionele opvatting van vrouwees aan te neem in die naam van feminisme nie. Deur dit te doen is
feminisme beslis nie besig om vroue regte te gee nie, dis besig om dit weg te neem.
Feminisme is cool, maar dis baie meer cool om jouself te wees.
[Bron: Verkort uit Netwerk24, 20 September 2018]
1.

Soek die definisie van die lemma feminisme in die WAT.
(a)	Watter betekenisonderskeiding van feminisme word in die leesstuk geaktiveer?

		

(Betekenisonderskeiding 1)

(b)	In die definisie is daar sprake van “gelykheid van mans en vrouens”. Hoe voel die spreker
hieroor?
		(Die spreker onderskei tussen “gelyk” en “dieselfde”. Mans en vrouens is gelyk, maar nie
noodwendig dieselfde nie.)
(c)

Stem jy hiermee saam? Motiveer jou antwoord.

		(Laat die leerders ’n informele klasgesprek hieroor voer of gebruik dit as onderwerp vir ’n
formele debat.)
2.

Bestudeer die frase “in boksies geplaas ... word”.
(a)	Wat is die betekenis daarvan?

		(As iemand in ’n boksie geplaas word, word ’n bepaalde stereotiepe beeld van hom
voorgehou.)
(b)	Sou jy verwag om die uitdrukking in ’n omvattende woordeboek soos die WAT te vind?
		(Ja. Die WAT moet die taal in sy volle omvang opteken. Die uitdrukking is algemeen bekend
en behoort verklaar te word.)
(c)

Waarom, dink jy, is dit nie opgeneem nie?

		(Dit is ’n relatief nuwe ontlening aan Engels. Toe Deel I van die WAT in 1950 in boekvorm
verskyn het, het dit waarskynlik nog nie in die taal bestaan nie. Sodanige inligting word in die
Elektroniese WAT bygewerk.)
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(b)	Waaruit lei jy af dat die woord ingeburger is in Afrikaans? Verwys na twee inligtingstipes in
die artikel.
		(Die woord het reeds morfologiese veranderinge ondergaan, soos aangedui deur die
trappe van vergelyking. Die voorbeeldmateriaal kom uit geskrewe Afrikaanse bronne.)

Ek kan nie wag vir my eerste daggazol nie
Waar ek vroeër pampoene, boontjies en patas vir huisgebruik in my agterplaas verbou het, staan my
daggaplantjies nou soos hare op ’n hond, blou in die blom.
Ek verwag ’n rekordoes. As wetsgehoorsame landsburger is dit natuurlik net vir persoonlike gebruik,
in die privaatheid van my huis.
In watter vorm, is ek nog nie seker nie. Ek oorweeg pille of ’n fyn poeier wat ook gesnuif en in die bak
van daggakoekies gebruik kan word. My vrou, ’n uithalerbakster, is baie opgewonde hieroor.
Sy wou vanoggend al van my plantjies se blaartjies in plaatkoekies gebruik, maar hulle is nog ’n bietjie
klein. Sy beplan om dit voorkant toe saam met gouestroop en room, amper soos ’n wafel te bedien,
en dink selfs daaraan om met die resep aan die nuwe Koekedoor-reeks op televisie deel te neem.
Wys jou die moontlikhede van dagga.
Ek wil nie die landswette oortree en met die polisie se bedwelmde tak bots nie. Ek het ’n skoon
rekord, danksy die feit dat ek nog nooit dagga gerook het nie. Ek gaan egter begin sodra my eerste
oes af is. Ek sien geweldig uit na my eerste zol.
Om dinge te bespoedig, het ek ekstra kompos en hoendermis in my daggabeddings gestrooi om die
plantjies woema te gee. Stíkstof, dis wat dagga soek vir ekstra groeikrag, blaargroei en geur en smaak.
Nie dat ek weet hoe dagga proe nie. Maar as dit jou so jollie maak soos mense beweer, moet dit mos
ook lekker smaak.
[Bron: Verkort uit Netwerk24, 20 September 2018]
1.

Bestudeer die artikel van die lemma patat.
(a)
Skryf drie wisselvorme vir patat neer. Is hulle gelykwaardig? Motiveer waarom jy so sê.

		(Die wisselvorme is patatta, patata en batata. Hulle is nie gelykwaardig nie. Patat en
patatta is gelykwaardig. Patata is minder gebruiklik, soos aangedui deur “soms”, en batata
ongewoon, soos aangedui deur “selde”.)
(b)

Voltooi: Wanneer patat skertsend gebruik word, beteken dit …

		 (Liegstorie)
2.	Soek die frase “blou in die blom” in die WAT. Gebruik die trefslae om tussen die letterlike en
figuurlike waardes daarvan te onderskei.
	(Iets wat blou in die blom is, vertoon letterlik blou, maar as die ellende blou in die blom is, gaan dit
rampspoedig.)
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3.

Soek die woord rekordoes in die WAT.
(a)

		
(b)

Word dit as ’n losstaande lemma op sy alfabetiese plek gegee? Motiveer jou antwoord.
(Nee, dit word onder ’n koppeltekenlemma gelys.)
Is dit verklaard of onverklaard opgeneem?

		(Verklaard. Die betekenis van die aanvangskomponent word gegee, wat dit moontlik maak
om die definisie van die samestelling af te lei.)
4.

Bestudeer die artikel van die lemma dagga.
(a)	In die definisie kom die woord sinsbegogeling voor. Wat beteken dié woord? Gebruik die
WAT om jou te help.

		(Die lemma sinsbegogeling word na sinsbedrog verwys. In die definisie van sinsbedrog
kom die woorde illusie en hallusinasie voor wat die woord verduidelik.)
(b)	Skryf soveel sinonieme as moontlik vir dagga neer.
		

(aaptwak, boom, hasjisj, marijuana, ens.)

(c)	Kyk na die lys onverklaarde samestellings aan die einde van die artikel. Watter woord is
sinoniem met zol?
		 (Daggasigaret)
5.

Die spreker verwys na die “bedwelmde tak” van die polisie.
(a)	Soek die betekenis van bedwelm in die WAT.

		
(b)

(“Duiselig, half bewusteloos; dronk, onder invloed van verdowingsmiddels.”)
Strook dit met die betekenis van bedwelm in die leesstuk?

		 (Nee)
(c)

Wat gee die spreker met dié gebruik van bedwelm te kenne?

		(Die spreker impliseer dat die polisie van die dwelmtak self dwelms gebruik of nie heeltemal
bevoeg is om hul werk te doen nie.)
6.

Soek die lemma jollie in die WAT.
(a)
Aan watter taal is dit ontleen?

		 (Engels)
(b)
		

Watter betekenisonderskeiding van jollie word in die leesstuk geaktiveer?
(Betekenisonderskeiding 2)

7.	In die leesstuk word proe en smaak as sinonieme gebruik. Is dit korrek? Motiveer jou antwoord
deur na die artikel van die lemma proe te verwys.
	(Die woorde is wel sinoniem, maar in dié betrokke betekenis is smaak gebruikliker. Daarom word
daar by proe I 2 ’n sinoniemverwysing na smaak gegee.)
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Taal

WOORDEBOEKOEFENING
Deur: Carmen van Staden
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VRAE
1.

Wat beteken hipofise – hist- in die hoek regs bo?

(1)

2.

Verdeel hipokoristikon in lettergrepe.

(1)

3.

Wat is die wisselvorm van hipokoristikons?(1)

4.

Van watter taal kom die woord hippopotamus?(1)

5.

In watter vakgebied word die woord hiponiem gewoonlik gebruik?

(1)

6.

Hoe word die woord hippie uitgespreek?

(1)

7.

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR?
Hipokotiel as selfstandige naamwoord se meervoud is hipokotiels.

(1)

8.

Hisop staan in die volksmond bekend as ___.

(1)

9.

Persone met uitermate baie liggaamshare, ly aan ___.

(1)

10.

Skryf die lettergreep in hirsutisme wat die klem dra, neer.

(1)

11.

Wat beteken elk van die volgende gedeeltes:
hi�po�te�nu’sa s.nw. (-s) (G. hupoteinousa)
11.1
hipotenu’sa
11.2
s.nw.
11.3
(-s)
11.4
(G. hupoteinousa)(4)

12.

Gee ’n sinoniem vir hiposentrum.(1)

13.

Wat is ’n hipokoristikon?(1)

14.

Die pituïtêre klier word ook die ___ genoem.

15.

Gee die wisselvorm van hipofisien.(1)

16.

Watter beroep het Hippokrates beoefen?(1)

17.

’n Hispanis is ’n ___ en kom van die woord ___.

18.

Wat is die antoniem van hipotaksis?(1)

19.

In watter vakgebied word die woord Hippokreen gebruik?

(1)

20.

Hipotensie is ___ bloeddruk en hipotermie is ___ liggaamstemperatuur.
Hipo- beteken dus ___.

(3)

21.

Wat beteken die (w.g.) by hippopotamus?(1)

22.

Watter woord is afgelei van die Griekse woord taxis?(1)

23.

Kinders wat ondervoed is, ly dikwels aan ___.

24.

Van watter taal kom die woord hirsutisme?(1)

25.

Gee die derde betekenis van hipotese.(1)

26.

As watter twee woordsoorte kan hipokrities gebruik word?

(2)

27.

Die woord hippie is geleen uit ___.

(1)

(1)

(2)

(1)

28. Gee een woord vir hipofanie.(1)
		
[35]
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Taal

Nasienriglyne
1.

Die bladsy begin met hipofise en eindig met hist-.(1)

2.

hi – po – ko – ris – ti – kon

(1)

3.

hipokoristika

(1)

4.

Grieks

(1)

5.

Taalkunde

(1)

6.

hie’-pie

(1)

7.

Onwaar

(1)

8.

Marjolein

(1)

9.

Hirsutisme

(1)

10.

-tis-

(1)

11.

11.1
11.2
11.3
11.4

(4)

Klem val op –nu
Woordsoort
Meervoud
Herkoms uit Grieks

12.

Episentrum

(1)

13.

Troetelnaam

(1)

14.

Hipofise

(1)

15.

Hipofisine

(1)

16.

Dokter/arts/geneesheer

(1)

17.

kenner van Spaans en Spaanse kultuurgeskiedenis; hispanista

(2)

18.

Parataksis

(1)

19.

Griekse mitologie

(1)

20.

lae;

(3)

21.

weining gebruik

(1)

22.

Hipotaksis

(1)

23.

Hipotrofie

(1)

24.

Latyn

(1)

25.

Ongegronde veronderstelling, gissing

(1)

26.

Byvoeglike naamwoord; bywoord

(2)

27.

Engels

(1)

28.

Fluistertaal

(1)

lae; lae/laag
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[35]

Taal: AWS

Wetenswaardighede oor
die nuwe Afrikaanse
woordelys en spelreëls,
gesprek 4
Deur: Sophia Kapp (VivA)
In hierdie uitgawe gesels ek oor hoofstuk 16 van die Afrikaanse woordelys en spelreëls wat gaan oor die
reëls vir trappe van vergelyking en die afstandskoppelteken wat met die publikasie van die nuwe uitgawe
weer verpligtend geword het.

Trappe van vergelyking, hoofstuk 16
Daar sweef heelwat “skoolreëls” oor trappe van vergelyking rond waarmee leerders en jonger
onderwysers op ’n dwaalspoor gelei word. Baie van hierdie reëls het hulle oorsprong gehad as
sogenaamde eselsbrûe waarmee ’n ingewikkelde taalbeginsel op ’n maklike manier oorgedra is, maar die
eselsbrug het mettertyd die reël geword sonder dat dit voorsiening maak vir die hele prentjie.
Die reël dat geleksikaliseerde trappe van vergelyking (meer en mees) gebruik moet word vir woorde van
’n sekere aantal lettergrepe is een so ’n skoolreël. Dit is nie waar nie. Dit was nooit waar nie, en dit moes
nooit ’n reël gewees het nie. Die enigste geldige reëls vir trappe van vergelyking word vervat in hoofstuk
16 van die 2017-AWS. Kyk voor in hierdie hoofstuk; daar is ’n tabel wat vir jou die hele hoofstuk vinnig en
maklik opsom.
As jy nie toegang tot die AWS het nie ( jy behoort dit te kry), is hierdie een solank tot jou beskikking (dit is
my aanpassing daarvan):
Stellend

Vergrotend

Oortreffend

B.nw./bw.

-

-er

-ste

B.nw./bw. op -e

-

meer

mees

Deelwoord

-

-er OF meer

-ste OF mees

Ander

-

[onreëlmatig]

[onreëlmatig]

Gradeerbaar

-

beter

bes
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As ’n mens werklike voorbeelde daarin plaas, lyk dit so:
Stellend

Vergrotend

Oortreffend

B.nw./bw.

interessant

interessanter

interessantste

B.nw./bw. op -e

tevrede

meer tevrede

mees tevrede

Deelwoord

hardwerkend

hardwerkender OF
meer hardwerkende

hardwerkendste OF
mees hardwerkende

Ander

baie

meer

meeste

Gradeerbaar

gekwalifiseerde

beter gekwalifiseerde

bes gekwalifiseerde

So ’n paar aantekeninge hierby:
•	Dit is altyd ’n fout om die twee vorme saam te gebruik: *meer belangriker, *die mees belangrikste.
•	Dit is ’n fout om meer en mees te gebruik by byvoeglike naamwoorde bloot omdat hulle lank is.
Woorde soos algemeen, hopeloos, permanent, aantreklik en onrustig se trappe van vergelyking
word morfologies (met -er en -ste) gevorm.
•	Die byvoeglike naamwoorde en bywoorde waarna daar in reël 2 van die tabel verwys word, is nie
verboë woorde op -e nie, dis woorde wat in hulle onverboë vorm op -e eindig. Dis dus nie korrek
om te sê interessante eindig op ’n -e en moet meer en mees kry nie, want die onverboë vorm is
interessant.
•	Die laaste reël in die tabel verwys na byvoeglike naamwoorde en bywoorde wat ten opsigte van
gehalte gradeerbaar is.
•	Maak leerders bedag op woorde wat op -s eindig wat steeds -ste in die oortreffende trap kry:
broosste, viesste, snaaksste, woesste, skaarsste. Veral die laaste een is moontlik ’n spelkwessie,
want skaarste beteken tekort en kan betekenisverwarring veroorsaak as dit eintlik skaarsste moes
gewees het.
•	Die trappe van vergelyking vir junior en senior is ’n tameletjie. Volgens die tabel moet hulle -er en
-ste kry, maar in die woordelys van die AWS is hulle nog aangedui as meer/mees junior en meer/
mees senior. Ons kon ook nie ’n enkele voorbeeld in ons korpus kry van gevalle waar dit juniorder
en seniorder geskryf word nie. Dit is (waarskynlik) ’n uitsondering op die reël wat in ’n volgende
uitgawe in ’n opmerking aangedui sal word.
Een laaste aanmerking oor trappe van vergelyking: Wees versigtig daarvoor om dit as ’n toets vir
byvoeglike naamwoorde te gebruik, want bywoorde kan ook trappe van vergelyking neem (Hy hardloop
vinnig x vinniger x die vinnigste). As jy byvoeglike naamwoorde wil identifiseer, gebruik liewer die
predikatieftoets (die toets waar ’n mens die attributiewe byvoeglike naamwoord in die predikaat gaan
sit). So werk dit:
Die mooi meisie -> die meisie is mooi ✓
Die bevrore hoender -> die hoender is bevrore ✓
Die vinnige atleet -> die atleet is vinnig ✓
Die privaat skool -> die skool is privaat ✓
Die aanlyn woordeboek -> die woordeboek is aanlyn ✓
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MAAR
Die gunsteling onderwyser -> die onderwyser is gunsteling ✗ (daarom gunstelingonderwyser)
Die reuse byeenkoms -> die byeenkoms is reuse ✗ (daarom reusebyeenkoms)

Die verpligte afstandskoppelteken – AWS 12.24
In die groen 2009-uitgawe van die AWS was die afstandskoppelteken opsioneel. Ná ’n deeglike
ondersoek het die Taalkommissie besef die taalgemeenskap gebruik die afstandskoppelteken
deurlopend, buiten by hoof- uitvoerende beampte. ’n Mens kan nie ’n reël maak vir een uitsondering nie,
en daarom is die reël vir die verpligte afstandskoppelteken teruggebring.
Die afstandskoppelteken werk so:
Jy het ’n samestelling, bv. hoofbeampte, toppresteerders, langtermynbeplanning of reusebyeenkoms.
As jy die samestelling onderbreek deur ekstra komponente binne-in die samestelling by te voeg, maar
hierdie komponente is selfstandige naamwoorde of telwoorde, is die samestelling gewoon langer:
hoofeksamenbeampte, toptienpresteerders, langtermynaftredebeplanning of reusesportbyeenkoms.
As hierdie samestellings egter onderbreek word deur byvoeglike naamwoorde, met al hulle
spasies, moet jy voorsiening maak vir die feit dat die samestelling eintlik vas moes gewees het. Die
afstandskoppelteken dui vir die leser aan dat hy of sy so ’n bietjie moet wag vir die tweede deel van
die samestelling. So skryf jy dit dan: hoof- uitvoerende beampte, top- akademiese presteerders,
langtermyn- finansiële beplanning of reuse- politieke byeenkoms.
Klink dit vir jou na Grieks? Jy kan met ons skakel om jou met sulke en ander navrae te help. Registrasie
is gratis en jy kry in ons Woordeboekportaal (via VivA-app (Aanlyn) in GooglePlay of die iStore) toegang
tot meer as 50 woordeboeke en woordelyste. Jy kan ook direk met my skakel deur Adviesportaal op die
webblad (www.viva-afrikaans.org), by sophia@viva-afrikaans.org, of jy kan my skakel of whatsapp by 062
126 0295. Jy kan ook solank na ons podsendingreeks oor die AWS luister. Teken daarop in by https://
viva-afrikaans.org/lees-luister/podsendings.
VivA-groete
Sophia Kapp
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Tegnologie

Apps met woema!
Deur: Dr. Nandi Lessing-Venter (Dosent by SUT, Vrystaat)
Hierdie top 10-lys dui op voorstelle vir digitale toepassings en programme wat onderwysers en leerders
op hul slimfone en rekenaars kan laai. Hierdie toepassings en programme kan gebruik word om video’s
te maak wat byvoorbeeld in die klas gebruik kan word as ’n alternatief vir mondelinge. Die toeps en
video’s kan ook gebruik word vir klasprojekte waar leerders saam werk aan ’n visuele storie.
1.	
MINDLY help jou om jou gedagtes te organiseer. Hierdie toepassing bied ’n stimulerende, visuele
uiteensetting van jou idees en beplanning.
Gebruik dit vir:
•
Gedagte-strukturering
•
Ideeversameling
•
Dinkskrum
•
Beplanning van ’n projek
•
Voorbereiding van ’n toespraak of mondeling
•
Voorbereiding vir ’n toets of eksamen
•
’n Vinnige opsomming
2.	Met LEGEND skep ’n jy geanimeerde teks in video en GIF
(Graphics Interchange Format). Hierdie toepassing skep
vermaaklike kort video’s van enige frase wat jy intik. Skryf net
die teks, kies ’n prentjie uit die geheue van jou toestel en voeg
een van die vele beskikbare effekte by.
	Legend laat jou toe om meer as ’n halfdosyn dinamiese effekte
vir jou teks te gebruik. Dit verskyn dan op ’n foto van jou keuse,
waaraan jy ook ’n eenvoudige kleurfilter kan byvoeg. Jou kort video of GIF kan op jou toestel se
geheue gestoor word of via Facebook of Twitter gedeel word.
3.	Skep ongelooflike tydsverloop (time lapse) video’s met HYPERLAPSE. Met behulp van Instagram
se interne stabilisisering, skep Hyperlapse egalige tydsverloopvideo’s wat voorheen onmoontlik
was sonder duur toerusting.
	As jy ’n video met Hyperlapse maak, word jou videomateriaal
onmiddellik gestabiliseer om rukkerige bewegings te verminder
en dit ’n filmagtige gevoel te gee. Jy kan byvoorbeeld ’n hele
sonsopkoms in 10 sekondes vasvang, of selfs ’n video neem van
die agterkant van ’n bewegende motorfiets af. Jy kan ook stap
deur die skare op ’n alledaagse musiekfees en die video versnel
na ’n 30 sekonde flits.
4.	
SLOWFAST is ’n eenvoudige toepassing om die spoed van
video’s wat jy op jou iPhone skiet te manipuleer. Dit werk veral
goed met slo-mo video’s. Gebruik die intuïtiewe interaktiewe
tydlyn om jou video’s te vertraag of te bespoedig. Daarbenewens
kan jy toonhoogte beheer, sowel as omkering van die
videoverloop byvoeg.
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5.	
BOOMERANG van Instagram maak alledaagse gebeure
vermaaklik. Skep boeiende of snaakse mini-video’s wat oor en
oor herhaal, en deel dit met jou vriende.
	Vind iets (of iemand!) wat beweeg, of skep ’n video-selfie deur
oor te skakel na jou foon se kamera. Daar is net een knoppie. Tik
dit een keer en Boomerang doen die res deur ’n totaal van 10
foto’s te neem, en die reeks foto’s dan te verander na ’n oulike
mini-video. Deel dit op Facebook en Instagram direk vanaf die toepassing, of stoor jou video na jou
kamerarol om later te deel.
6.	Wat is VIDEOSCRIBE? Videoskryfwerk, ook bekend as Witbord-animasie, is ’n innemende nuwe
vorm van storievertelling wat ’n ‘stop-motion’ filmstyl aanneem.
	Videoscribe-sagteware, geskep deur Sparkol, laat jou toe om hierdie styl van geanimeerde video’s
vinnig en maklik te skep. Videoscribe is ’n nuttige hulpmiddel waarmee jy jou teks kan animeer, die
agtergrondstyl en kleur kan verander, beelde uit Sparkol se beeldbiblioteek kan kies of selfs jou eie
foto’s, logo’s en beelde kan invoer.
	In teenstelling met PowerPoint, skei Videoscribe nie jou aanbieding in skyfies nie, maar beweeg die
aanbieding oor die skerm asof dit ’n witbord is waarop jy skryf. Dit laat jou ook toe om stemnotas
of musiek by te voeg, die grootte, kleur en styl van
die element wat jy wil teken te kies, die spoed van
die geanimeerde illustrasie en selfs die hand wat
die aanbieding teken, te verander. As jy nie van die
standaard hande hou wat Sparkol bied nie, kan jy
jou eie een invoer.
 ideoscribe laat jou toe om ’n aanbieding
V
“lewendig” te maak en opwindende en innemende
video’s te skep.
7.	
PIXLR EXPRESS bevat meer as 600 effekte,
plakkers en rame om enige prentjie of foto gratis
te verfraai. Pixlr Express is ’n prettige program
waarmee jy foto’s vinnig mooi kan maak, rooi-oë
kan verwyder en tande wit kan maak.

8.	Skep interessante inligting en verslae binne
minute met INFOGR.AM. Met hierdie toepassing
kan jy pragtige diagramme, kaarte, grafika en
paneelborde in ’n japtrap maak. Infogr.am bevat
meer as 35 interaktiewe diagramme (charts)
en meer as 550 kaarte (maps) om jou te help
om data te visualiseer, insluitend sirkelgrafieke,
staafgrafieke, kolomtafels en woordwolke.
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Skryf en aanbied

Waaroor kan ’n mens
nou nóg skryf?

Deur: Kathie Viljoen

Die boodskappe wat ek seker al die meeste na my onderwysvriende gestuur het, is “Het jy nie ’n lekker
opstelonderwerp of twee nie?” en baie beslis “Het jy ’n lekker nuwe debatonderwerp vir my debtaklub
wat ek sommer ook vir argumenterende skryfwerk kan gebruik?”
Dit was juis een dag ná 3 periodes se gesels oor ’n gedig wat die leerders ’n dialoog moes skryf. Met die
uitdeel van die opdrag was die klas se misnoë oor die onderwerpe duidelik sigbaar, tasbaar, hoorbaar en
ek besef toe: ek kan voortbeur, my juffroustem gebruik om hulle oor te haal tot aksie … maar die merk
van die skryfwerk gaan beslis ’n marteling wees. Uit pure desperaatheid gryp ek toe die gedig en pluk drie
haas-onderwerpe uit daai hoed. Die uiteinde? Die leerders het heerlik kon skryf want hulle het lekker
woordeskat gehad; hulle kon meer kreatief skryf want hulle kon ’n groter konteks “sien”; hulle was bereid
om te skaaf aan hul werk omdat die onderwerp aan hulle bekend was en ek het lekker nagesien en mooi
punte gegee.
Vandaar het ek meermale bekende tekste as wegspringplek gebruik vir transaksionele skryfwerk. Pas die
aantal woorde aan na aanleiding van die graad en of jy dit vir addisionele of huistaal gebruik.

Haas 1 – Koerantberig (Suurlemoen!)
Jy het die Rumoer-kompetisie as joernalis bygewoon en moet nou ’n berig vir die plaaslike koerant oor
die geleentheid skryf.
Wat moet jy doen?
•	Onthou die kort opskrif en van waar jy berig.
•	Soos enige ander opstel moet die artikel ook paragrawe met ’n inleiding en slot hê.
•	Jy werk met FEITE – geen spekulasie of twyfel nie. Gee die name van mense, name van plekke, wie
betrokke was, wie wat gesê het, ens.
•	Jy vertel nie ’n storie nie – jy lewer eintlik verslag. Nie “Toe gebeur dit … hulle sê …”
•	Maak seker jy beantwoord die 5 w’s in jou eerste paragraaf: wie, wat, waar, wanneer en waarom: Vyf
mans het gister by Bloubergstrand die Suid-Afrikaanse see-rekord verower toe hulle 1 kilometer
binne 5 minute afgelê het.
•	Geen ek-verteller nie. Nooit geselstrant nie – formeel. Jy lewer verslag. Klinies. Feite-gerig.
•	Jy gebruik net die eerste keer die persoon se volle naam. Daarna verwys jy na hom/haar d.m.v. hul
van: Donald Muller het die motor gewen. Muller het daarna gesê dat …
•	Plaas die ouderdom van die mense in hakies ná hul naam: Muller (28)
•	Jy moet ten minste twee aanhalings van ’n deelnemer/toeskouer/organiseerder / enige ander
betrokke persoon insluit.
•	Jy moet beplan! Eers jou storielyn, dan wat jy in watter paragrawe gaan skryf, hoe die stuk gaan
eindig. Belangrik dat jou verslaggewing in orde weergegee word.
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1.2	Juandré is hard aan die oefen vir die SA Atletiekbyeenkoms. Hy het tot dusver al die ander
byeenkomste gewen, so hy staan ’n kans om die SA-kampioen te word. Wat skryf hy die
aand voor die tyd?
2.

“ ’n Pa vir Saterdag”
2.1	Tino se rugbyspan gaan oorsee en hy is gekies vir die span. Is Martin nog ongeskik met
hom? Wat sê Jerome oor die rugbytoer?
2.2	Tino skryf oor hoe erg dit vir hom is dat sy pa nie daar is nie. Hy het soveel vrae wat hy vir
hom wil vra!
2.3	Tino skryf die aand, ná hy die waarheid aan sy span vertel het, in sy dagboek en dit is
duidelik dat hy steeds verstom is oor die verskillende reaksies wat hy gekry het.

Haas 4 – Formele brief (Sweef: “Die broodwinner”)
1.	Dis Jakoet se graad 12-jaar. Sy skool ken elke jaar ’n studiebeurs aan dié leerder toe wat die meeste
potensiaal toon. Jakoet skryf ’n brief aan sy skoolhoof waarin hy vra of hy vir die beurs kan aansoek
doen. In die brief vertel hy wat hy die afgelope paar jaar gedoen het, wat sy toekomsdrome is en
hoekom hy ’n geskikte kandidaat vir die beurs is.
2.	Oom Kassiem skryf ’n brief aan die Stadsraad van Gordonsbaai en vra of daar nie werk vir die
mense van Tarentaalplaas geskep kan word nie. Hy vertel van desperaatheid van die mense en
die armoede. Hy verwys ook na mense wat oor goeie vaardighede beskik en wat graag en hard sal
werk.

Haas 5 – Dialoog (Gedig: “Die gesteelde TV”)
Kies EEN van die drie onderwerpe en skryf ’n dialoog van 180 – 220 woorde.
1.	Jy en een van jou vriende (albei al vir ’n paar jaar in die Old Age Home) voer ’n gesprek terwyl
julle op die stoep sit. Julle moet maar met mekaar gesels want die TV is
gesteel.
2.	Jy is vies omdat julle wéér moet inbreek en die TV moet terugsit. Jy stry
met jou vriend en gee redes hoekom julle nie weer moet inbreek nie. Wie
wen die argument?
3.	Jy en jou kollega is besig om te soek vir vingerafdrukke. Julle het die vorige
oggend vroeg die oproep gekry dat daar by die ouetehuis ingebreek is en
dat die televisie gesteel is. Dis egter nou die volgende dag; julle het wéér ’n
oproep gekry – en dié keer is die TV terug!
Wat moet jy doen?
•	Die karaktername moet onder mekaar wees, met ’n dubbelpunt langsaan en geen
aanhalingstekens nie.
•	Emosie en gesigsuitdrukkings moet ook “ingeskryf” word: net voor die karakter se dialoog begin,
skryf jy die spesifieke emosie/reaksie neer.
•

Moenie vergeet van jou ! en aksente nie – dit gee lekker woema aan die inhoud.

•

Moenie te veel tyd mors deur “Hallo’s” en “Wat maak jy?” nie. Begin dadelik met jou storie.

•	As jy ’n bietjie meer agtergrond wil gee, kan jy ’n paar sinnetjies aan die begin skryf om die scenario
te skets. Die woorde word nie getel nie.
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2.	Jy is die leier van die beligtingspan/klankspan en jy het nog 4 mense nodig vir die produksie.
Ontwerp ’n plakkaat om die 4 posisies te adverteer.
3.	Jy is al honderde kere gehok en weet presies wat om te doen sodat jou ouers nie agterkom dat jy
nie meer in jou kamer is nie of dat hulle nie agterkom dat jy iets verkeerds gedoen het nie. Jy bied
’n kursus aan: Hoe om NIE gehok te word nie! Ontwerp jou plakkaat vir die kursus.

Haas 9 – Plakkaat (Sweef: “Nog iemand vir pynappel op pizza?”)
Tiaan en Richard gaan konsert hou om geld in te samel vir Riami se Rooi Kruis Brei-projek. Hulle konsert
se naam is die “Twee seisoene” en elkeen gaan sy eie concerto speel.
Ontwerp ’n plakkaat waarin die geleentheid geadverteer word. Gebruik die feit dat Tiaan ’n swemmer en
Richard ’n rugbyspeler en dat dié twee saam musiek gaan maak. Kyk hoe kreatief jy kan wees!

Haas 10 – Formele brief (Liefde laat jou Rice Krispies anders proe)
Kies ’n onderwerp en skryf jou formele brief.
1.	Jou kind is saam met Armand in die rugbyspan en jy, as ouer, is bekommerd omdat hulle soveel
wedstryde verloor. Skryf aan die rugby-organiseerder. Noem jou bekommernisse en bied raad of
hulp aan.
2.	Jy het gehoor van die wonderlike fondsinsamelingsprojek en jy wil graag help! Rig jou brief aan jou
kind se registeronderwyser en vertel wat jy alles kan doen en/of beplan.
3.	Jy werk by DSTV se kykNET-kanaal en het gehoor dat jou bure se dogter (Marzanne of Nadia)
hierdie interessante en anderse Romeo & Juliet wil opvoer. Spreek jou waardering uit oor hoe
fantasties dit is dat leerders hul eie ding kan doen en bied hulp aan.

Haas 11 – Dagboekparagraaf (Liefde laat jou Rice Krispies anders proe)
Hierdie was ’n toetslopie om die leerders te help om regtig in ’n karakter “in te klim”. Ek het dit ook gebruik
om te kyk of hulle wel die inhoud van die boek ken en het ’n inhoudspunt sowel as ’n stelwerkpunt gegee.
Kies een van die onderstaande onderwerpe en skryf ’n paragraaf van ongeveer 120 woorde waarin jy op
die onderwerp reageer. Jy MOET jou skrywe op die inhoud van die boek baseer.
1.
Jy is Armand. Beskryf jou ervaring van sokkies.
2.
Jy is Nadia. Beskryf waaraan jy alles dink terwyl jy aantrek vir die dans saam met Armand.
3.
Jy is Marzanne. Verduidelik hoe jy voel as jy Saterdagoggend by die Weeksblad instap.
4.
Jy is Alet. Waaraan dink jy elke keer as jy vir Marzanne sien?
5.
Jy is Shakespeare. Vertel ons van Romeo en Juliet.
6.
Jy is juffrou Perfect Tense. Wat dink sy as die kinders in haar klas instap?
7.
Jy is Marzanne. Vertel oor die skimdigter.
8.
Jy is Wikus … maar wie is hy regtig?
9.	Jy is Nadia. Jou skool se Romeo vs Juliet-produksie is jou verantwoordelikheid. Jy het SOVEEL
goed om aan te dink …
10.	Jy is Armand. Verduidelik waarom goeie vriendskappe so belangrik is.
11.	Jy is Marzanne en die skimdigter het jou nou net gevra om na die Mei-dans te gaan. Waaraan dink jy
alles?
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