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Graad 8 Taak 6
Vraestel 2

Deur: Dr. Alet Mihálik, Hoërskool Jan van Riebeeck

Tyd: 1 uur Punte: 30

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

Verwyder die vraesteldekblad en heg dit aan u skrif as ’n voorblad.
Trek ’n kantlyn van 1 ½ cm aan die regterkant van elke bladsy.
Beantwoord die vrae in die volgorde waarin hulle op die vraestel verskyn en nommer antwoorde
soos op die vraestel.
Laat ’n reël oop na elke antwoord.
Gebruik slegs ’n blou of swart pen.
Skryf netjies en leesbaar.
Flaterwater (Tipp-ex) is ontoelaatbaar.

HIERDIE VRAESTEL BEVAT 5 BLADSYE EN ’N DEKBLAD

AFDELING A

LEES- EN VISUELE BEGRIP

Vraag 1
Leesbegrip
Lees die onderstaande berig uit Die Burger (31 Maart 2016) versigtig deur en beantwoord dan die vrae
daaroor:

‘Slange het mý gekies –
nie ek vir hulle nie’

Deur: Susan Cilliers

1	Potchefstroom. – “Die slange het mý gekies, ek het hulle nie gekies nie.”
2	Dís Arné Hobbs (11) se verklaring van hoekom hy reeds vanaf twee jaar versot was op slange
en deesdae sy eie slangonderneming bedryf.
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3	Hy teel slange, verkoop hulle en verwyder op versoek slange. Wanneer die pikkie opdaag om
slange te verwyder, wissel die reaksie van skok tot spottende opmerkings. Mense sê goed
soos: “Wie is hierdie kind?” vertel Arné.
4	Hulle word gou stil wanneer Arné ’n pofadder of rinkhals met sy slangstok optel en in ’n
plastiekhouer sit.
5	Tuis beweeg Arné se kindervingertjies behendig heen en weer terwyl die sissende gediertes
daarom slinger. Hy hanteer die niegiftiges kaalhand, maar dra ’n beskermende slangpak vir die
giftiges. Arné het verlede jaar ’n kursus in die hantering en identifisering van slange gedoen en
93% vir die teoretiese deel gekry.
6	Hy is nou lid van die Kosh-herpetologievereniging in die Klerksdorp-omgewing. Arné, wat al op
vier jaar begin lees het, het ’n indrukwekkende versameling boeke oor slange. Hy ryg die
moeilike slangname uit en kan jou presies vertel watter slange die giftigste en gevaarlikste is:
Die Australiese binnelandse taipan is die giftigste ter wêreld, maar die swart mamba is die
gevaarlikste omdat hy aggressief is.
7	Arné wil mense bewus maak daarvan dat baie vrese oor slange ongegrond is.
8	“Alle slange, behalwe die voëlslang en boomslang, sien net beweging. As jy dus doodstil staan,
sal hulle jou nie aanval nie. Gooi net ’n baadjie of kombers oor die slang sodat hy veilig voel en
stil lê. Baie slange is ook nie giftig nie.”
9	Sy langtermyndroom is om ’n slangpark in Noordwes te begin en dit mettertyd uit te brei tot
die grootste ter wêreld.
10	Arné het sy onderneming, Wise as Serpents, in 2014 begin. “Ek wil ander kinders wys jy kan ’n
sukses maak as jy reg oor jouself dink.”
1.1 Hoe lank is Arné al versot op slange en hoe weet ons dit?
(1)
1.2 Waar woon en “werk” Arné?
(1)
1.3 Wat is die naam van Arné se onderneming?
(1)
1.4 Verduidelik hoe Arné se onderneming geld verdien.
(2)
1.5 Wat is Arné se toekomsdroom?
(1)
1.6	In paragraaf 5 lees ons van Arné se “kindervingertjies”. Watter ander woord in die teks beskryf
hoe klein hy is?
(1)
1.7 Waar word die giftigste slang aangetref?
(1)
1.8 Wat is die wetenskaplike naam vir die studie van slange?
(1)
1.9 Verduidelik die berig se opskrif in jou eie woorde.
(1)

(10 punte)
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Vraag 2:
Visuele begrip
Kyk na die onderstaande spotprent en beantwoord dan die vrae daaroor:

2.1	Ons lees (links bo in die prent) dat die SA Skaaphondspan onsuksesvol van die
wêreldbyeenkoms in Skotland teruggekeer het. Verduidelik wat ons skaaphonde moes
doen om “suksesvol” te kon wees.
2.2	Kyk na die honde se gesigsuitdrukkings. Wat kan ons aflei van die uitdrukkings van:
2.2.1 die klein hondjies;
2.2.2 die hond wat nie praat nie.

(1)
(2)

2.3	Hoe weet ons dat daar ’n ligte wind waai terwyl die hond praat?
2.4	Kyk nou na die hond se spraakborrel:
2.4.1	Vir wie was hy glo so bang?
2.4.2	Wat impliseer hy met die woorde “géén dissipline”?
2.4.3	Watter woorde beteken ongeveer dieselfde as die muis in die regterhoek se
uitdrukking: “Kon nié hond haaraf maak nie ...!”

(1)
(1)
(1)
(1)

2.5	Voltooi die volgende uitdrukking sodat dit beteken dat die hond eendag tog die kompetisie
sal wen: Elke hond kry ...
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Vraag 3
Kyk na die onderstaande spotprentjie en beantwoord dan die vrae daaroor:

3.1	Die muis in die regterhoek sê: “Klink nie freeslik oortuigend nie.” Identifiseer die spelfout en skryf
net die korrekte woord neer.
(1)
3.2 Verduidelik die humor in hierdie spotprent.
(1)

(2 punte)
TOTAAL VIR AFDELING A: 20 PUNTE

AFDELING B
TAAL IN KONTEKS

Vraag 4
Die volgende vrae is gebaseer op die teks by vraag 1.
4.1	In paragraaf 5 lees ons: Hy hanteer die niegiftiges kaalhand, maar dra ’n beskermende
slangpak vir giftiges.
4.1.1 Is dit ’n enkelvoudige of saamgestelde sin? Gee een rede vir jou antwoord.
(1)
4.1.2 Skryf ’n bywoord uit hierdie sin neer en sê watter soort bywoord dit is.
(2)
4.1.3 Watter woordsoort is “giftiges”?
(1)
4.1.4 Skryf ’n voorsetsel uit die sin neer.
(1)
4.1.5 Herskryf die sin, maar begin so: Hy het die ...
(2)
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4.2

Skryf 93% (paragraaf 5) in woorde.

4.3

In paragraaf 3 vertel Arné dat die geskokte mense goed sê soos “Wie is hierdie kind?”
4.3.1	Herskryf die vraag, maar voeg ’n woord of woorde (LW: Geen vloek- of kragwoorde nie)
in om die spreker se skok uit te druk.
(1)
4.3.2 Herskryf die vraagsin sodat dit ’n stelsin is.
(1)

(1)

4.4	In paragraaf 5 lees ons: Tuis beweeg Arné se kindervingertjies behendig heen en weer terwyl
die sissende gediertes daarom slinger.
4.4.1 Van watter woord is “behendig” afgelei?
(1)
4.4.2	Wat noem ons die opvallende herhaling van die s-klank in paragraaf 5 en hoekom is dit
funksioneel?(2)
4.5	In paragraaf 8 sê Arné: “Alle slange behalwe die voëlslang en boomslang sien net
beweging.”
4.5.1 Herskryf die onderstreepte woorde sonder om “slang” te herhaal.
4.5.2 Herskryf hierdie sin in die ontkennende vorm.

(1)
(1)

4.6	In paragraaf 8 sê Arné: “Gooi net ’n baadjie of kombers oor die slang sodat hy veilig voel
en stil lê.”
4.6.1 Herskryf hierdie sin in die Indirekte Rede. Begin so: Arnê sê dat ...
(1)
4.6.2 Verduidelik die ironie in hierdie sin.
(1)
4.7	In die slotparagraaf sê Arné: “Ek wil ander kinders wys jy kan ’n sukses maak as jy reg
oor jouself dink.” Watter woordsoort is “jouself”?
4.8


Wat beteken die volgende uitdrukkings:
4.8.1 Daar’s ’n slang in die gras.
4.8.2 “Ek kon slange vang”?

(1)

(1)
(1)
(20 punte)
TOTAAL VIR AFDELING B: 20 ÷ 2 = 10 PUNTE

MEMORANDUM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

9 jaar. Hy is 11 en sedert 2 versot op slange.
(1)
Klerksdorp/Potchefstroom/Noordwes.
(1)
Wise as Serpents.(1)
Hy teel en verkoop slange en hy verwyder slange.
(2)
Om die grootste slangpark ter wêreld in Noordwes te hê.
(1)
“Pikkie”.
(1)
Australië. (Nie Australia of Australiese nie.)
(1)
Herpetologie (paragraaf 6).
(1)
Arné se liefde vir slange is ingebore.
(1)
(10 punte)
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2.1
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3


Skape die beste en/of vinnigste aan/bymekaar te jaag.
Die klein hondjies glo alles en lyk bang.
Hy/sy lyk skepties en weet die ander hond lieg.
Die skoorsteenrook trek dwars.
Die skape in die kompetisie.
Dat dit die skape se skuld was dat hy hulle nie kon beheer nie.
“Ons het nie ’n kans gestaan nie.”

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7 punte)

3.1 Vreeslik
(1)
3.2	Die seun weet waarskynlik nie regtig dat hy “freeslik” verkeerd spel nie, of sy pa kan ook
nie spel nie en glo hom dus.
(1)

(2 punte)
4.1

4.1.1 Saamgestelde sin. Twee werkwoorde/voegwoord “maar”.
(1)
4.1.2 Kaalhand. Bywoord van wyse.
(2)
4.1.3 Soortnaam.
(1)
4.1.4 vir
(1)
4.1.5	Hy het dié wat niegiftig was kaalhand hanteer, maar ’n beskermende slangpak vir
giftiges gedra.
(2)
4.2 Drie en negentig/neëntig persent.
(1)
4.3 4.3.1 “Wie op aarde/de duiwel is hierdie kind?”
(1)
4.3.2 Hierdie kind is Arné.
(1)
4.4 4.4.1 Hand/handig.
(1)
4.4.2 Alliterasie. Dit klink soos die geluid wat ’n slang maak as hy sis.
(2)
4.5 4.5.1 Voël- en boomslang(e).
(1)
4.5.2 Geen slange/Nie alle slange, behalwe die voël- en boomslang, sien net beweging nie.
(1)
4.6

4.6.1	Arnê sê dat jy net ’n baadjie of kombers oor die slang moet gooi sodat hy veilig voel
en stil lê.
4.6.2	Hy sê die slang moet veilig voel, maar hy is mos die bedreiging en dit is eintlik die
mens wat moet veilig voel.

4.7

Voornaamwoord (1 bonuspunt vir wederkerende voornaamwoord).

4.8

4.8.1 Daar skuil moeilikheid waarvan jy nog nie weet nie.
4.8.2 Ek was woedend.



(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(20 ÷ 2 = 10 PUNTE 20)
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Graad 8 begrip,
taal en gedigte

Deur: Mari Blom, Hoërskool Durbanville

AFDELING A
BEGRIP

Lees die volgende tekste en beantwoord dan die vrae.

TEKS 1

DIE SPOOK VAN DAWID
ROSENKRANS
1.	
Eendag toe ek nog jonk was toe sit ek in die kantien;
ek steek ’n lekker dop of tien, en dit om kwaad te dien.
Toe vra ek vir my maters om met my na die huis te gaan;
my pad lê naas die kerkhof, en dit is ’n donkermaan.
Maar niemand van my vriende wou ook saamgaan, toe moes ek
alleen verby die kerkhof loop, en dis ’n nare plek.
Ek loer net een slag; binne staan ’n honderd spoke daar,
en elkeen dra ’n doodskis – o, hul lyk net baie naar.

10

2.

Die een ou spook was vet, en die ander ou spook was maer;
hulle sit daar op die kerkhofmuur, die hele lot bymekaar.
Die een klomp skree: “Ja-ja-a-a-a-a!”
die ander klomp skree: “Hô-hô-ô-ô-ô!”
Hulle sit daar in die donkermaan, hulle wil my nie laat staan.

3.

Een van die spoke praat met my; ek val toe op my knie.
Hy sê: “Toe ek gelewe het, toe seil ek op die see.
Ek was maar altyd ’n matroos, dit was so na my sin.
Maar waar ek nou vandaan af kom, is die water alte min.”
’n Ander spook die sê vir my, hy was ’n ou soldaat.
“Ek het nog nooit baklei nie, maar ek weet om groot te praat.
En eendag sê my offisier ek moet na die oorlog gaan;
Toe skrik ek so geweldig dat ek sommer dood neerslaan.
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4.

En nog ’n spook verneem by my: “Sal jy saam met ons spook?”
Maar toe die ander lot dit hoor, begin hulle sommer vloek;
hul neem doodskisdeksels, en hul smyt hom teen sy kop;
hy val bo van die muur af dat sy kaal geraamte klop.

5.

En wat daarna gebeur het, kan ek julle nie vertel;
die dag daarop bevind ek my binne ’n kleine sel.
Ek kom toe voor die magistraat; hy sê vir my: “Gisteraand
kry hul jou in die kerkhof dronk, en nou kry jy ’n maand.

1.1
Wat is ’n kantien? (paragraaf 1)
1.2 Waarom wou die spreker nie alleen huis toe loop nie?
1.3 Hoeveel spoke het die spreker gesien?
1.4	Is die volgende stellings waar of onwaar? Haal een woord uit die teks om jou antwoord te
motiveer.
1.4.1 Die eerste spook wat met die man gepraat het, was in die vloot.
1.4.2 Die tweede spook was in die weermag.
1.5 Hoe is die tweede spook oorlede?
1.6 Gee ’n sinoniem vir naak uit paragraaf 4.
1.7 Wat bedoel die magistraat met: “…en nou kry jy ’n maand?”
1.8 Dink jy die spreker het hom verbeel dat hy spoke sien? Motiveer jou antwoord.

(1)
(1)
(1)

(2X2)
(1)
(1)
(1)
(2)

TEKS 2
Die tweede van drie omnibusse van Louise Prinsloo se gewilde
spookstories in die
Gedaantes en geraamtes-reeks. Die titels in hierdie tweede omnibus is:
“Dwaalgees op Duiwelskantoor”, “Die Osiris-raaisel” en “Die geeste van
die Amathole”. Laasgenoemde is ’n splinternuwe verhaal wat nog nie
voorheen verskyn het nie. Die teks van die eerste twee stories is ten
volle hersien en lesers behoort van nuuts af aan die drie vriende, Wikus,
Karel en Giepie se lekker grillerige spookavonture te geniet.

1.9 Die hoeveelste weergawe van Gedaantes en Geraamtes is dit?
(1)
1.10	Is die volgende stelling waar of onwaar? Haal een woord uit die teks aan om jou antwoord te
motiveer.
Omnibus 2 se teks is die oorspronklike teks.
(2)
1.11 Wie is die skrywer van die boek?
(1)
1.12 Bestudeer die voorblad van die boek.
1.12.1 Wie is die drie seuns op die voorblad van die boek? Skryf hul noemname neer.
(3)
1.12.2 Beskryf die emosie wat op die seuns se gesigte voorkom.
(1)
AFDELING A: (20)

KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2016

11

Huistaal

AFDELING B
TAAL IN KONTEKS

Bestudeer die volgende Idees vol vrees-grappie en beantwoord dan die vrae.

1.

“spookasem”
1.1.
Word die grappie letterlik of figuurlik voorgestel?
(1)
1.2
Noem die kern en bepaler van spookasem.(2)
1.3
Is spookasem ’n samestelling, afleiding of samestellende afleiding?
(1)
1.4
Gee die verkleiningsvorm van spookasem.(1)
1.5	Skep twee verklarende sinne en gebruik die woord spook eers as ’n selfstandige
naamwoord en dan as ’n werkwoord.
(2)

2.

Lees die volgende grappies en beantwoord dan die vrae.
GRAPPIE #1
Vier spoke is besig om kaart te speel terwyl die wind
buite sterk waai. ’n Vyfde spook maak die deur oop en
kom binne. Al die kaarte waai van die tafel af.
“Om vadersnaam,” raas die een spook, “kan jy nie soos
’n gewone spook deur die muur inkom nie?”

2.1
		
		
		
		
2.2
2.3
2.4

12

“’n Vyfde spook maak die deur oop …”
Haal die volgende uit die sin aan:
2.1.1 die onderwerp
2.1.2 die voorwerp
2.1.3 die gesegde

(3)

Gee die intensiewe vorm van oop.(1)
Gee ’n antoniem vir gewone.(1)
Gebruik die homofoon van muur in ’n verklarende sin.
(1)
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GRAPPIE #2
Drie spoke het in die kerkhof gisternag ernstig gesels. “Hoe’t jy
hier gekom?” vra die een die ander.
“Man, dis nou vreemd. Ek was besig om in die straat te stap,
toe ’n groot kas op my val.”
“Dan moet ek jou om verskoning vra, sê die eerste spook.
“Sien, ek was seker my vrou verkul my en toe ek die huis
instorm, dag ek die man onder op die sypaadjie het so pas by
ons venster uitgeklim en toe gooi ek hom met die kas. Daarna
is ek aangekla en tereggestel en nou’s ek hier.
“ Maar wat van jou?” vra hy die derde spook.
“Ek was in die kas!” antwoord die derde spook.
2.5
Herskryf die volgende sin in die korrekte woordorde.
		 Drie spoke het in die kerkhof gisternag ernstig gesels.(1)
2.6

Gee die vergrotende trap van groot.(1)

2.7
		
		

Gee ’n sinoniem vir:
2.7.1 verkul
2.7.2 kerkhof

(2)

2.8
		
		
		

Watter tipe sinne is die volgende?
2.8.1 Drie spoke sit en gesels in die kerkhof.
2.8.2 Maar wat van jou?
2.8.3 Ek was in die kas!

(3)

3.	Bestudeer die volgende advertensie oor die
Griller-boekreeks en beantwoord die vrae.
Is jy dapper genoeg om in die kas te loer?
3.1

Hoekom is hierdie sin enkelvoudig?

(1)

3.2

Herskryf die sin in die ontkennende vorm.

(1)

3.3
		
		

Benoem die volgende woordsoorte volledig.
3.3.1 dapper
3.3.2 in

(2)

3.4
		

Kies die korrekte spelling.
3.4.1	Dié boekreeks is (prop vol/propvol)
avonture.
3.4.2	Die stories sal jou (doodbang/sielsbang)
maak.
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3.4.3	As jy Vampierfoto’s lees, sal jy (wawyd wakker/wa wyd wakker) wees.

(3)

3.5
		
		
		

Weerwolfprobleme
3.5.1 Noem die kern van die woord.
3.5.2 Benoem die postmorfeem wat gebruik word.
3.5.3 Wat is die funksie van die postmorfeem wat gebruik word.

(1)
(1)
(1)
AFDELING B: (30)

AFDELING C
LETTERKUNDE

Lees die volgende gedigte en beantwoord die vrae.

VRAAG 1
Die spookhuis

14

1.

buitekant die dorp eenkant en verlate
tussen bosse staan ’n huis vol gate
geskiet in die oorlog

2.

kom jy in die nag daar
as ’n witoogmaantjie bangerig loer
begin van die dak van die huis
’n duif verskriklik koer

3.

dan ruk die voordeur sy bek oop
die gang suig jou in
op die vloer lê ’n grys tong vol
wemelende rotte waaroor jy moet loop

4.

as jy gil kom die vlermuise woep-woep
woep-woep om jou kop verby
hulle vlerke is van lewende harige lap
hulle bekkies vol tandjies wat klap

5.

en skree. jy duik plat in ’n hoek
uitasem . . . ag laat my tog hier uitkom!
maar onder jou bene voel jy iets roer
dit kraak soos ys in jou bloed
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dis . . . dis . . . help my asseblief!
’n spinnekop met pote wat buig
soos ’n mens, kake wat kraak
en ’n hele tros oë wat blitse kwaak

7.

uit elke kamer spinnerak arms
wat jou vas en vaster gryp
maar jy ruk en jy pluk en jy duik
by die stukkende voordeur uit

8.

en terwyl jy hol dat die klippers spat
omkyk omkyk klappertand
en sweet en ys aan jou rug bly vat
hoor jy paddatjies kwaak
kriekies kriek
ver op die teerpad motors dreun
ander kinders op skoppelmaaie speel
dan begin jy al wonder: alles lyk so gewoon
het jy jou nie dit maar net verbeel?
Antjie Krog

Vrae:
1.

Kies die regte antwoord. Skryf slegs die korrekte letter neer.

1.1
		
		
		
		

Watter beeldspraak word gebruik in witoogmaantjie? (strofe 2)
(a) personifikasie
(b) metafoor
(c) vergelyking
(d) simbool

(1)

1.2
		
		
		
		

Watter versreël in strofe 3 is nie ’n voorbeeld van personifikasie nie?
(a) “dan ruk die voordeur sy bek op”
(b) “ die gang suig jou in”
(c) “wemelende rotte waaroor jy moet loop”
(d) opsies a, b en c

(1)

1.3
		
		
		
		

“Woep-woep” is ’n voorbeeld van ................. .
(a) ’n metafoor
(b) assimilasie
(c) klanknabootsing
(d) alliterasie

(1)

1.4
		
		
		
		

Noem die versreël in strofe 5 wat ’n vergelyking bevat.
(a) “jy duik plat in ’n hoek”
(b) “uitasem ... ag laat my tog hier uitkom!”
(c) “maar onder jou bene voel jy iets roer”
(d) “dit kraak soos ys in jou bloed”

(1)
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1.5
		
		
		
		

Watter stylmiddel kom voor in “kake wat kraak?”
(a) assonansie en alliterasie
(b) slegs alliterasie
(c) slegs assimilasie
(d) oordrywing

(1)

1.6
		
		
		
		

Die rymskema van strofe 2 is ............... .
(a) paarrym
(b) kruisrym
(c) gebroke rym
(d) geen rym nie

(1)

1.7	Is die volgende stellings waar of onwaar? Haal ’n versreël uit strofe 8 om jou antwoord te
motiveer.
		
1.7.1 Die spreker hardloop vinnig uit die huis.
		
1.7.2 Dit spook moontlik nie in die huis nie.
(2x2)
(20)

VRAAG 2
Toemaar die donker man

Vir Simone

16

1.

Op die groen voetpad
van die horison ver
om die aarde skat,
stap ’n ou man wat
’n oop maan dra in sy hare
Nagtegaal in sy hart
jasmyn gepluk vir sy oop knoopsgat
en ’n rug gebuk aan sy jare.

2.

Wat maak hy, mammie?

3.

Hy roep die kriekies
Hy roep die swart
stilte wat sing
soos die biesies, my hart
en die sterre wat klop
tok-tok liefling,
soos die klein toktokkies
in hul fyn-ver kring.

4.

Wat is sy naam, mammie?
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Huistaal
5.

Sy naam is Sjuut
Sy naam is Slaap
Meneer Vergeet
uit die land van Vaak
Sy naam is toe maar
hy heet, my lam
Toemaar, die donker man

6.

Mammie ...

7.
Toemaar, die donker man
					 Ingrid Jonker (1933-1965)

Vrae:
2.1

Voltooi die volgende stelling:
Die gedig is geskryf in die vorm van ’n gesprek tussen ’n moeder en ……….. .
(1)
2.2 Haal ’n voorbeeld uit die gedig aan om jou antwoord by 2.1 te motiveer.
(1)
2.3 Watter drie dinge roep die ou man?
(3)
2.4 Noem enige twee name wat die man genoem word.
(2)
2.5 Watter klank in strofe 3 word geallitereer en watter effek word daarmee bereik?
(2)
2.6 Verduidelik die funksie van die ellips in strofe 6.
(1)
(10)
TOTAAL: 70 PUNTE

MEMORANDUM
AFDELING A
1.1

’n Kroeg.

(1)

1.2

Die pad waarlangs hy loop, lê langs die kerkhof.

(1)

1.3 100 spoke
(1)
1.4 1.4.1 Waar.
		 “matroos.”
(2)
1.4.2 Waar
		 “soldaat”
(2)
1.5	Toe die spook nog ’n soldaat was, het sy offisier vir hom gesê dat hy oorlog toe moet gaan,
toe skrik hy so groot dat hy dood neerval.

(1)

1.6

kaal

(1)

1.7

Toe die spook gelewe het, moes hy ’n maand tronk toe gaan.

(1)

1.8

Ja.
Die man was dronk toe hy al die spoke kamstig gesien het.

(2)
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Huistaal
1.9

Tweede.

1.10 Onwaar.
“splinternuwe”

(1)
(2)

1.11

Louise Prinsloo.
(1)
1.12.1 Wikus, Karel en Giepie.
(3)
1.12.2 Ernstig, angstig, gemotiveerd.
		
Enige gepaste emosie.
(1)
(20)

AFDELING B

18

1.1

Letterlik.

(1)

1.2

Spook = bepaler.
Asem=kern.

(1)

1.3

Samestelling.

(1)

1.4

spookasempie

(1)

1.5

Ek het ’n spook in die begraafplaas gesien.
Dit spook in die ou verlate plaashuis.

(1)
(1)

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

(1)
(1)
(1)

2.2

wawyd oop

(1)

2.3

ongewone/abnormale/vreemde

(1)

2.4

Die mier is besig om kos na die nes vir die koningin te dra.

(1)

2.5

Drie spoke het gisternag ernstig in die kerkhof gesels.

(1)

2.6

groter

(1)

2.7

2.7.1
2.7.2

(1)
(1)

2.8

2.8.1 stelsin
2.8.2 vraagsin
2.8.3 uitroepsin

(1)
(1)
(1)

3.1

“om te loer” is ’n infinitief

(1)

3.2
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5.1

Is jy nie dapper genoeg om in die kas te loer nie?
byvoeglike naamwoord
voorsetsel
propvol
doodbang
wawyd wakker
probleem

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

’n Vyfde spook
die deur
maak

verneuk/flous
begraafplaas
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3.5.2 agtervoegsel –e
(1)
3.5.3 Dui meervoud aan
(1)
(30)

AFDELING C
1.1

B

(1)

1.2

C

(1)

1.3

C

(1)

1.4

D

(1)

1.5

A

(1)

1.6

C

(1)

1.7

Waar – “hol dat die klippers spat”

(2)

1.8

Waar – “het jy jou nie dit maar net verbeel?”

(2)

(10)
2.1

dogter

(1)

2.2	Die dogter spreek haar ma aan as “mammie” en die moeder haar dogter as “skat”, “my hart”
en “liefling”.

(1)

2.3

Kriekies, stilte en sterre.

(3)

2.4

Sjuut; Slaap; Meneer vergeet; Toemaar (enige twee name).

(2)

2.5

s-klank

	Die s-klank dra by tot die stilte en slaap. Dit maak die tempo stadiger om ’n rustige atmosfeer
te skep.

(1)

2.6

(1)

Die versreël is nog nie voltooi nie, want die dogtertjie raak aan die slaap.

(10)
TOTAAL: 80
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Eerste addisionele taal

GRAAD 10 TAAK 7.1:
VRAESTEL 1

Deur: Mia van Zyl, Hoër Meisieskool Herschel

TOTAAL: 80

TYD: 2 UUR

ALGEMENE INSTRUKSIES EN
INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik:
AFDELING A:
AFDELING B:
AFDELING C:

Leesbegrip
Opsomming
Taal

(30 punte)
(10 punte)
(40 punte)

2.

Lees alle instruksies versigtig deur.

3.

Beantwoord al die vrae.

4.

Nommer antwoorde presies soos op die vraestel.

5.

Begin elke afdeling BOAAN ’n bladsy.

6.

Trek ’n streep na elke afdeling.

7.

Skryf jou Afrikaansonderwyser se naam boaan jou antwoordstel.

8.

Laat ’n reël oop na elke onderafdeling van ’n vraag.

9.

Goeie en netjiese versorging van antwoorde sal in jou guns tel.

10.

Handig AL DRIE afdelings SAAM as EEN antwoordstel in.

20 KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2016

Eerste addisionele taal

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Lees die onderstaande artikel aandagtig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.

Herwinning gee kinders ’n beter lewe
Deur: Lasheigh Lucas
1.	Ruil rommel vir iets waardevols en verbeter jou lewe. Dít is die les wat honderde kinders in
Uitenhage oor die afgelope twee en ’n half maande geleer het.
2.	Elke Donderdag kan ’n mens die span van die Uitenhage Recycling Mula Swop Shop in die
kerksaal van die Dalestraat Congregational Church sien. En dis hier waar hulle sowat 500
kinders wys dat herwinning baie waardevol kan wees.
3.	Quinette Goosen, voorsitter van die projek, het verskeie skole in Junie besoek om hulle meer
van dié projek te vertel, en om hulle te motiveer om deel te neem.
4.	Goosen verduidelik: “Voor die kinders rommel bymekaar kan maak, moet hulle eers
registreer.” Die kinders bring dan hul rommel na die saal om geweeg te word. Hulle word dan
beloon met mula, ’n tipe “geld” wat net in die projek se winkel gebruik kan word. Die kinders
kan inkopies doen en byvoorbeeld klere en kos koop. Daarna kry hulle sop en brood om te eet.
5.	“Die doel is om kinders verantwoordelikheid en onafhanklikheid (independence) te leer. Die
projek is ook daar om die gemeenskap te bemagtig (empower),” sê Goosen.
6.	Glenise Howard, ’n vrywillige werker (volunteer), voeg by hoe trots kinders voel wanneer hulle
by die saal instap. “Die glimlagte op daardie gesigte is kosbaar. Kinders het gewoonlik vir hul
ouers se toelaag (grant) of Sassa-geld gewag, maar nou kan hulle self iets doen om geld te
verdien.”
7.	“Hulle moet leer om vir alles te werk, want dit is die realiteit,” sê Howard.
8.	Een van die kinders, Tommy Johnson (8), vertel hoe hy drie dae lank rondloop om al die
rommel te versamel. “Ek loop en soek vir rommel en vra ook die bure,” sê hy.
9.	Die projekspan het groot planne vir die toekoms en Goosen beskryf dit as ’n droom wat waar
geword het. “Eendag wil ons graag ’n lorrie kry sodat ons na verskillende areas toe kan gaan
om meer kinders betrokke te kry. Die gemeenskap spog ook oor hoe netjies en skoon hul
areas is vandat die projek begin het,” sê Goosen.
10.	Daar is ook ’n kompetisie vir die leerder wat die meeste rommel herwin. Die wenner sal ’n
splinternuwe fiets kry.
[Aangepas vanaf: www.son.co.za, 15 Augustus 2015]
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Eerste addisionele taal
1.1

Wat kan ’n mens, volgens paragraaf 1, doen om jou lewe te verbeter?

(1)

1.2	Haal EEN woord uit paragraaf 1 aan wat wys dat daar baie kinders aan die projek
deelgeneem het.

(1)

1.3

Hoe lank is dié projek al aan die gang?

(1)

1.4

Waar ontmoet die span elke Donderdag?

(1)

1.5

Lees weer paragraaf 4 aandagtig deur.
1.5.1	Rangskik die stappe wat die kinders moet volg om te herwin in die regte volgorde.
Skryf net die vraagnommer en die antwoord in die regte volgorde neer,
byvoorbeeld 1.5.1 D, F, E.
		
A Die rommel moet geweeg word.
		
B Alle kinders moet registreer.
		
C Die kinders maak die rommel bymekaar.
1.5.2 Waarom, dink jy, moet die kinders registreer vir die program?
1.5.3 Waarom word “geld” in paragraaf 4 in aanhalingstekens geskryf?
1.5.4	Op watter manier forseer die organiseerders die kinders om hulle “geld” op spesifieke
goed uit te gee?
1.5.5 Vir watter items, volgens paragraaf 4, hoef hulle nie te betaal nie?

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1.6	Lees weer paragraaf 5. Waarom, dink jy, is dit belangrik vir die kinders om verantwoordelikheid
en onafhanklikheid te leer?
(1)
1.7

“Die glimlagte op daardie gesigte is kosbaar.” (Paragraaf 6)
Na wie se gesigte word hier verwys?

1.8	Verduidelik, volgens paragraaf 6, wat die verskil is tussen hoe die kinders vroeër geld gekry
het en hoe hulle nou geld kry.

(2)

1.9

(1)

Wat kan jy van Glenise Howard se houding in paragraaf 6 aflei?

1.10 “Hulle moet leer om vir alles te werk, want dit is die realiteit.” (Paragraaf 7)
1.10.1 Is bogenoemde stelling ’n feit of ’n mening?
1.10.2 Motiveer jou antwoord in 1.10.1.

(1)
(1)

1.11

Watter plan het Tommy in paragraaf 8 gemaak om ekstra rommel te kry?

(1)

1.12

Wat is Goosen se plan om meer kinders by die projek betrokke te kry?

(1)

1.13

Watter positiewe impak het die projek op die gemeenskap in paragraaf 9?

(1)

1.14

“Die mense se areas was nog altyd skoon.”

1.15

Gee ’n bewys vanuit paragraaf 9 dat hierdie stelling ONWAAR is.

(1)

Wat kan die leerder wen wat die meeste rommel herwin?

(1)

1.16 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer (1.16) en die letter (A-D) neer.
	Die stemming/toon van die teks is ...
A
beskuldigend.
B
hartseer.
C
positief.
D
uitbundig.

22

(1)
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Eerste addisionele taal
1.17

Dink jy dit is reg dat jy beloon word as jy herwin? Motiveer jou antwoord.

(1)

1.18

Dink jy hierdie projek sal by jou skool werk? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(1)

[24]
TEKS B: VISUELE TEKS
Kyk na die teks hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg.

		 [Vanaf: grafika24, 17 Julie 2014]
1.19

Hoe word plastiekherwinning visueel voorgestel?	

(1)

1.20 Oor watter vier soorte items handel die teks?

(1)

1.21 Hoe kan ’n mens uit die prente sien dat blikkies die meeste herwin word?

(1)

1.22 Kies die korrekte antwoord tussen hakies.
1.22.1	Die donker deel van die koerant (links onder) wys die persentasie papier wat
(herwin word/nie herwin word nie).
1.22.2	Suid-Afrika se glasherwinning is (slegter/beter) as die plastiekherwinning.

(1)
(1)

1.23 Wat doen julle by die huis om te herwin? Gee ten minste EEN voorbeeld.

(1)

[6]


TOTAAL AFDELING A: 30
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Eerste addisionele taal

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2:
HELP DIE AARDE SÓ!
Lees die teks hieronder aandagtig deur en voer die instruksies uit.
Instruksies:
•
Som sewe wenke om energie te bespaar op in SEWE sinne.
•
Skryf die wenke PUNTSGEWYS neer, genommer van 1 tot 7.
•
Laat ’n reël oop na elke sin.
•
Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
•
Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.
TEKS C

Help die aarde só!
Vandag is Aardedag. Hier is sewe maniere vir jou en jou ouers om energie te bespaar en ook om die
aarde te bewaar.
Die eerste en maklikste ding wat jy kan doen, is om ou gloeilampe met LED-ligte te vervang. Onthou
ook om ligte af te skakel as jy by uit ’n kamer uitloop.
As jy gedurende die winter wil warm bly, gebruik eerder ’n kombers en ’n warmwatersak om jou warm
te hou as ’n elektriese kombers.
’n Mens vergeet partykeer om elektriese toestelle af te skakel. Skakel toestelle soos TV’s, rekenaars,
wasmasjiene en jou XBox by die muur af as jy dit nie gebruik nie.
As die weer dit toelaat, hang die wasgoed buite op in plaas daarvan om die tuimeldroër te gebruik.
Dit neem meer water om te bad as om te stort. So vat ’n vinnige stort in plaas van ’n bad. Só spaar jy
sommer baie water.
Probeer om alle plastiek, papier, glas en blikkies te herwin. Vra jou ouers om verskillende asblikke te
kry en sorteer elke soort in sy eie asblik. Sodra dit vol is, neem dit na ’n herwinningsdepot.
As julle inkopies gaan doen, herinner jou ma om eerder materiaalsakkies winkel toe te vat as om elke
keer ’n plastieksakkie te koop.
[Vanaf: www.hoezit.co.za, 22 April 2015]
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Eerste addisionele taal

AFDELING C:
TAAL

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

WEES COOL
HERWIN BY
DIE SKOOL
GLAS

PLASTIEK

BLIKKIES

PAPIER

Telefoon: +21 21 447 8783
Webtuiste: www.postwink.co.za
E-pos: info@postwink.co.za
Twitter: @Postwink

			

[Vertaal vanaf: www.postwink.co.za]

3.1

Wie is die adverteerder in hierdie advertensie?

(1)

3.2

Die teikenmark van hierdie advertensie is kinders. Op watter manier word dit beklemtoon?

(1)

3.3

Noem een manier hoe jy die adverteerder kan kontak.

(1)

3.4

Gee ’n voorbeeld van manipulerende taal.

(1)

3.5

Voltooi die onderstaande sin met die korrekte VOORNAAMWOORD.
’n Mens moet ... rommel in die regte asblik gooi.

(1)

3.6

Kies die KORREKTE woord tussen hakies.
Ons wil die wêreld (beeldskoon/silwerskoon) maak.

(1)

3.7

Gee die VERKLEINING vir die woord tussen hakies.
Herwin by die (skool).

(1)
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3.8

Kies die korrekte HOFLIKHEIDSVORM. Skryf slegs die vraagnommer (3.8) en die letter (A-D) neer.
As ek iemand wil vra om sy/haar rommel op te tel, kan ek sê:
A
“Tel op jou papiere!”
B
“Ek wens jy wil net jou gemors optel.”
C
“Sies! Hoekom maak mense die wêreld so vuil?”
D
“Sal jy asseblief jou rommel optel?”
(1)

3.9

Watter SOORT SIN is die onderstaande sin?
Herwin jou glas, plastiek, blikkies en papier.

(1)

3.10 Dink jy dit is ’n goeie advertensie? Motiveer jou antwoord.

(1)

[10]

VRAAG 4
TEKS E: STROKIE
Die taalvrae wat volg, is op die strokie hieronder gebaseer.

“Gooi jou rommel hierin,”
staan groot geskryf.
“Maar kyk, ek staan leeg
met my groot, swarte lyf.
(4.5 Leeg) bottels en blikkies
en lekkerpapiere.
Ek eet en drink alles,
want dis goeie maniere.”

				
4.1

Hoe word dit VISUEEL oorgedra dat die asblik hartseer is?

(1)

4.2

Skryf die sin hieronder oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met OMDAT.
Die asblik is hartseer, want niemand gooi rommel in hom nie.

(1)

4.3	Voltooi die volgende sin met die korrekte VOORSETSEL. Skryf slegs die woord as antwoord
neer.
Jy moenie jou rommel ... die grond strooi nie.

(1)

4.4

26

[Vanaf: www.cnx.org]

Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.
“Ek staan leeg,” sê die asblik.
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4.5

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies.
(Leeg) bottels en blikkies en lekkerpapiere.

4.6

Verduidelik wat die volgende IDIOOM beteken.
Die asblik se maag skree van die honger.(1)

4.7

“As die asblik vol is, is hy (swaar/swaer).”
4.7.1

(1)

Kies die korrekte woord tussen hakies in die bostaande sin.

(1)

4.7.2	Gebruik die woord wat NIE in die bogenoemde sin pas nie, en maak ’n sin daarmee
sodat die betekenis duidelik is.

(1)

4.8

Gee EEN WOORD vir die woorde tussen hakies.
Na (eet + tyd) is die asblik gewoonlik vol.

(1)

4.9

Skryf die onderstaande sin oor in die VERLEDE TYD.
Ek eet en drink alles.

(1)

[10]

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

Herwinning op sy beste!
Jane Perkins is van Engeland en in haar reeks “Plastic Classics” gebruik sy (5.1 knoop), plastiese
speelgoed, LEGO-blokkies, ensovoorts om ikoniese skilderye soos Da Vinci se Mona Lisa en
portrette van Albert Einstein en Nelson Mandela te maak. Die (5.7 baie) items wat sy gebruik, kry sy
van liefdadigheidswinkels, bagasiebak-verkope en ’n herwinningsentrum in Exeter. Haar vriende en
bure skenk ook graag items. Elke kunswerk neem ongeveer drie weke om te voltooi. Sy gebruik eers
’n gomgeweer om rond te speel met die uitleg en om items rond te skuif. Sodra sy tevrede is, verf sy
(5.12 sy) hele kunswerk met ’n lagie verdunde gom.

(5.13) Elke portret of “skildery” is van ver af herkenbaar, maar sodra dit van naby gesien word, word
dit ’n miniatuurtekstuurwêreld van vergeete items.
[Vanaf: www.hoezit.co.za, 9 Junie, 2014]
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5.1

Skryf die MEERVOUD vir die woord tussen hakies.
Sy gebruik (knoop), plastiese speelgoed, ensovoorts om skilderye te maak.

(1)

5.2

Kies die antwoord wat die sin korrek sal voltooi.
“Alle kunstenaars is vreemd” is ’n voorbeeld van ...
A
gevoelstaal.
B
figuurlike betekenis.
C
stereotipering.
D
veralgemening.

(1)

5.3

Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM.
Haar vriende en bure skenk items.

(1)

5.4

Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.
Jane Perkins (elke oggend vroeg) (om te werk) (staan) (op).

(1)

5.5

Skryf die volgende sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Jane gebruik knopies in haar reeks skilderye.

(1)

5.6

Verander die onderstaande stelsin in ’n VRAAGSIN.
Sy gebruik daagliks ’n gomgeweer.

(1)

5.7

Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies.
Die (baie) items wat sy gebruik, kry sy van liefdadigheidswinkels.

(1)

5.8

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

(1)

5.9

Skryf die onderstaande sin oor in die BEDRYWENDE VORM.
Gom word deur Jane gebruik om die kunswerk te verf.

(1)

5.10 Skryf die sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Jane het geen professionele opleiding gehad nie.
5.11

Skryf die onderstaande sin oor in die DIREKTE REDE.
Jane sê dat sy baie tevrede met haar werk is.

(1)
(2)

5.12 Gee die korrekte vorm van die VOORNAAMWOORD tussen hakies.
Sodra sy tevrede is, verf sy (sy) hele kunswerk met ’n lagie gom.
(1)
5.13	Daar is ’n SPELFOUT in die sin onder die prente. Skryf slegs die woord wat verkeerd gespel is,
korrek neer.
(1)
[14]
TEKS G: PRENT
•
•
•
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Die taalvrae wat volg, is op die gesprek hieronder gebaseer.
Opsetlike foute kom voor.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
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Eerste addisionele taal

MEMORANDUM
AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

1.1

Ruil rommel vir iets waardevols

Aanvaar
aanhaling.

1

1

1.2

“honderde”

1

1

1.3

twee en ’n half maande

1

1

1.4

Kerksaal (van die)/Dalestraat Congregational Church

1

1

1.5.1

B, C, A
Registreer, maak rommel bymekaar, weeg

2

1

1.5.2

Vir kontrole./Sodat die organiseerders/projek-span
kan tred hou met wie by die projek betrokke is./Sodat
hulle deel van die projek is.

4

1

1.5.3

Dit is nie regte geld nie.

3

1

1.5.4

Hulle kan nêrens anders met die geld koop (behalwe
die “Swop Shop”-winkel nie.)

3

1

1.5.5

Sop en brood

3

1

1.6

Sodat hulle verantwoordelike/onafhanklike
grootmense kan word./Dit is goeie dinge om te leer vir
die lewe./Help hulle om reg met geld te kan werk.

4

1

1.7

Die kinders (wat rommel versamel)

2

1

1.8

Vroeër het hulle gewag sodat hulle ouers betaal word,
nou verdien hulle hulle eie geld.
[gewag vs. nou en/of ouers vs. eie]

2 of 0 (beide
kante) in
EIE WOORDE

3

2

1.9

Sy is positief (oor die projek)./Sy hou van dit wat sy
doen./Sy is ’n gewillige mens/help graag.

Enige
soortgelyke
verduideliking.

3

1

1.10.1

Mening.

4

1

1.10.2

Dit is bloot Howard se opinie./Dit kan in gevalle
onwaar wees.

4

1

1.11

Hy het die bure gevra.

1

1

1.12

Sy wil graag ’n lorrie kry.

1

1
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Iets soortgelyk.
Oorweeg nog
antwoorde.

Diskresie.

Eerste addisionele taal
1.13

Hulle spog oor hoe netjies en skoon hulle areas is.

Aanvaar
aanhaling.

3

1

1.14

“vandat die projek begin het”

Of omskrywing.

3

1

1.15

’n (splinternuwe) fiets

1

1

1.16

C/positief

3

1

1.17

Ja – Op so ’n manier word meer mense aangespoor
om te herwin.
Nee – Jy moet dit doen sonder om ’n beloning te
verwag/omdat dit die regte ding is om te doen.

Diskresie.

4

1

1.18

Ja – Die leerders is reeds ingestel op herwinning./
Dit kan deel word van die “Earth matters club”/
Skool X-leerders is gretig om te herwin.
Nee – Daar is reeds herwinningsprojekte in plek./
Dit is gevaarlik vir ’n meisie om rommel te gaan soek
in die buurt (?)

Oorweeg leerder
se antwoord.

5

1

[24]
TEKS B: GRAFIKA
Nr.

Antwoord

1.19

Nasienriglyne

Barrett

Punt

Drie van die tien bottels is ingekleur./
Met (melk)bottels/sewe bottels is nie ingekleur nie.

3

1

1.20

Glas, plastiek, papier en blikkies.

3

1

1.21

Daar is sewe uit tien blikkies ingekleur.

2

1

1.22.1

herwin word

2

1

1.22.2

beter

3

1

1.23

Herwinningsasblikke/komposhoop/maak eie papier/
gebruik items weer vir ander doel.

5

1
[6]



TOTAAL AFDELING A: 30
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Eerste addisionele taal

AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2: BEWAAR DIE AARDE
Nasienriglyne
• Leerders moet die opsomming puntsgewys aanbied.
• Dit mag nie verbatim aangehaal word nie.
• Puntetoekenning: 7 punte vir 7 feite; 3 punte vir taal.
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder nie verbatim aangehaal het nie:
o 1-3 punte korrek: 1 punt
o 4-5 punte korrek: 2 punte
o 6-7 punte korrek: 3 punte
• Verspreiding van taalpunte wanneer die leerder verbatim aangehaal het:
o 6-7 aanhalings: geen punt
o 1-5 aanhalings: 1 punt
• Geen punte word afgetrek indien die leerder nie die aantal woorde neergeskryf het nie.
•	
Indien die woordbeperking oorskry is, lees tot by die vorige volsin, en ignoreer die res van
die opsomming.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vervang ou gloeilampe met LED-ligte./Sit die lig af as jy uit ’n kamer loop.
Gebruik ’n kombers/warmwatersak (in plaas van ’n elektriese kombers).
Skakel elektriese toestelle af as jy dit nie gebruik nie.
Hang jou wasgoed buite op.
Stort eerder in plaas van bad.
Herwin plastiek, papier, glas en blikkies. (min. 3)
Gebruik materiaalsakkies vir inkopies.
[10]



TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE

32

Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

3.1

Postwink.

Adverteerder.

2

1

3.2

Daar is vier kinders (agter elk van die asblikke)./
Die prente is kinderlik/op kinders gemik./Die
woorde “by die skool” is groot.

Teikenmark.

3

1

3.3

Telefonies/op hulle webtuiste/per e-pos/deur
twitter.

Kontak?

2

1
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3.4

“wees cool”

Manipulerend.

4

1

3.5

jou

Voornaamwoord.

1

1

3.6

silwerskoon

Intensiewe vorm.

1

1

3.7

skooltjie

Verkleining.

1

1

3.8

D/”Sal jy asseblief jou rommel optel?”

Hoflikheidsvorm.

3

1

3.9

Bevelsin.

Verlede tyd.

2

1

3.10

Ja – gebruik van prente/opskrif trek aandag/
maklik om te verstaan/genoeg
kontakbesonderhede.
Nee – nie genoeg inligting oor produk/diens/te
kinderlik
(Oorweeg nog opsies.)

Goeie
advertensie?

5

1

[10]
VRAAG 4
TEKS E: STROKIE
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

4.1

Die asblik se wenkbroue wys af/wys hy is
hartseer./Sy mond wys af (omdat die rommel
buite lê)./Sy oë lyk hartseer./Sy oë is half toe.

Visuele bewys.
X frons.

3

1

4.2

Die asblik is hartseer omdat niemand rommel in
hom gooi nie. (Let op woordorde.)

Voegwoord.

2

1

4.3

op

Voorsetsel.

2

1

4.4

Die asblik sê hy staan leeg./
Die asblik sê dat hy leeg staan.

Indirekte rede.

3

1

4.5

Leë

Byvoeglike
naamwoord.

2

1

4.6

Is baie honger

Idioom.

3

1

4.7.1

swaar

Homoniem.

2

1

4.7.2

My swaer is my suster se man.

Homoniem.

3

1

4.8

etenstyd

Een woord vir.

2

1

4.9

Ek het alles geëet en gedrink.

Verlede tyd.

2

1
[10]
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Eerste addisionele taal
VRAAG 5
TEKS F: KOERANTARTIKEL
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

5.1

knope

Meervoud.

1

1

5.2

D/veralgemening

3

1

5.3

Items word deur haar vriende en bure geskenk.

Lydende vorm.

2

1

5.4

Jane Perkins staan
elke oggend
vroeg
op
om te werk.

Woordorde.

2

1

5.5

Jane sal knopies in haar reeks skilderye gebruik.

Toekomende tyd.

1

1

5.6

Gebruik sy daagliks ’n gomgeweer?

Vraag.

2

1

5.7

meeste

Trappe van verg.

1

1

5.8

Dit is die kunstenaar van wie ek gepraat het.

Betreklike vnw.

3

1

5.9

Jane gebruik gom om die kunswerk te verf.

Bedrywende vorm.

2

1

5.10

Jane het geen professionele opleiding nie.

Teenwoordige tyd.

2

1

5.11

Jane sê: “Ek is baie tevrede met my werk.”

Leestekens. ü
Vnw. ü

2

2

5.12

haar

Voornaamwoord.

2

1

5.13

vergete

Spelfout.

2

1
[14]

VRAAG 5
TEKS G: PRENT
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Barrett

Punt

5.14

jy

Voornaamwoord.

1

1

5.15

verlede

gelede vs. verlede

1

1

5.16

Sjoe

Uitroep.

1

1

5.17

daagliks

Bywoord.

2

1

5.18

jaar

jaar vs. jare

2

1

5.19

kinderspeletjies

Een woord vir.

2

1
[6]
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TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

Luister en praat

Graad 8 kwartaal 2
Taak 4: Onvoorbereide
mondeling

Deur: Crishell Coetzee, Hoërskool Brandwag, Uitenhage

Opdragte
ü
ü
ü

Leerders trek ’n onderwerp uit ’n hoed.
Elke leerder kry 5 minute om in hul stelwerkboek vir ’n mondeling voor te berei.
Leerders praat nou vir +- 1 minuut oor hierdie onderwerp.
Totaal: 15 punte

Maak gebruik van die volgende rubriek vir assessering.
Kriteria:

Punt uit 3:

Treffende inleiding en slot
Logiese benadering
Goeie taalgebruik
Stemkwaliteit
Kontak met gehoor
TOTAAL:

/15

Onderwerpe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die ou huis op die hoek
Rooi
Sarel Slym
Dit is my geheim
Niemand sal ooit weet nie
’n Nag in die tronk
Verdwaal
Die straatkind
Drome
Ek wens ...
Ek maak die sak oop en ...
My grootste verleentheid
Dit sal ek nooit weer doen nie

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

’n Wedstryd om van te droom
Geluk
Drie wense
Vader Tyd
Een, twee, drie ...
My grootste nagmerrie
Die partytjie is ’n ramp
Wie sal my ooit glo?
Afrikaans – ons bobaas taal!
Musiek is die polslag van die lewe
’n Bok vir sports!
Lag is lekker
Suid-Afrika
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Skryf en aanbied

Skriftelike stelwerk
Afrikaanse Huistaal
graad 12 Vraestel 3

Deur: Carmen van Staden, Hoërskool Wonderboom

TYD: 2½ uur TOTAAL: 100

INSTRUKSIES EN INLIGTING:
1.

Hierdie vraestel bestaan slegs uit AFDELING A en AFDELING B.

2.

Beantwoord EEN vraag uit AFDELING A: OPSTEL.
Beantwoord TWEE vrae uit AFDELING B: TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK.

3.

Daar moet genoegsaam bewyse van beplanning en redigering wees:
3.1
Dui die beplanning aan as: BEPLANNING.
3.2
Dui die finale produk aan as: FINALE SKRYFSTUK.

4.

Dui die nommer en onderwerp van jou skryfstuk duidelik aan.

5.	In Afdeling A en B word punte vir beplanning, inhoud, taal, styl, redigering en struktuur toegeken.
6.	Lees AL die onderwerpe aandagtig deur en maak seker dat jou opstel nie uit te veel/min woorde
bestaan nie.
7.

Skryf netjies, leesbaar en in BLOU ink.

AFDELING A:
OPSTEL
•

Kies EEN van die volgende AGT onderwerpe en skryf ’n opstel van 400-450 woorde.

•

Jy moet bewyse van beplanning en redigering ingee.

•

Dui jou finale produk duidelik aan.

•	Indien jy kies om oor ’n prikkel te skryf (1.6.1 – 1.6.3), moet jy die prikkel van ’n ONDERWERP
voorsien.
•

Jy moet die nommer van die opstel en die onderwerp op jou foliopapier skryf.
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VRAAG 1
1.1	Om ’n prys te wen by ’n interhoërskolekamp vir graad 12-leerders, word jy in die finale rondte
versoek om ’n onderwyser van jou skool aan die ander skole te beskryf. Jy wil graag die prys wen
en ook die ander skole beïndruk met jou keuse en beskrywing. Beskryf die onderwyser van jou
keuse.
OF
1.2

Penne, potlode, boeke en papier . . .
OF

1.3

Ek kon my tong afbyt!
Lees die onderstaande spreekwoorde:
As jy die pyl van waarheid afskiet, doop eers sy punt in heuning.
- Arabiese spreekwoord –
Goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd.
- Uit: Spreuke –

	Hierdie twee spreekwoorde het albei te doen met die vermoë om die regte ding op die regte tyd
te sê. Het jy al ooit iets gesê waaroor jy later bitter spyt was?
OF
1.4

Vir drie maande is hulle onbewus dat hy in die solderkamer
skuil . . . op hulle spioeneer, na elke gesprek luister . . .
Vertel die volle verhaal.
OF

1.5

Die ABC van Suid-Afrika.
OF

1.6

Gebruik die volgende visuele prikkels en formuleer jou eie onderwerp.

1.6.1

OF
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Skryf en aanbied
1.6.2

OF
1.6.3



TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B:
TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK

•	Kies TWEE van die volgende SES onderwerpe en skryf ’n transaksionele skryfstuk van 180 – 200
woorde.
•

Jy moet bewyse van beplanning en redigering ingee.

•

Dui jou finale produk duidelik aan.

•

Jy moet die nommer van die transaksionele skryfstuk op jou foliopapier skryf.

VRAAG 2
2.1	Die SABC het besluit om mense te vra om te stem vir vyf Suid-Afrikaners wat na hul mening die
titel “Top-Suid-Afrikaner van die afgelope 10 jaar” waardig sou wees. Hulle kon uit enige terrein
van die samelewing kom: politici, vermaaklikheidskunstenaars, sportlui, medici, akademici,
ensovoorts. Jy is ’n joernalis en word gevra om ’n onderhoud met EEN van die vyf persone wat
gekies is te voer. Skryf die ONDERHOUD neer.
OF
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2.2	Jy het een van Adam se konserte bygewoon en daar het iets skokkends gebeur. Die hele verhoog
– met kunstenaars, orkes en ligte – het inmekaar getuimel. Dit het reg voor jou oë gebeur. Stel ’n
OOGGETUIEVERSLAG vir die polisie saam.
OF
2.3

Skryf ’n KOERANTBERIG met EEN van die volgende opskrifte as titel:
Slang in hooggeregshof

Ouma en die koekroller

Hoe het die helde geval
OF
2.4

Skryf die HULDEBLYK van ’n geliefde tante wat onlangs oorlede is.
OF

2.5

Die volgende brief het in Huisgenoot se briewekolom verskyn.

DOODSKAAM VIR ’N NAAM
EK is swanger met my eersteling. Ek en my man stry steeds oor wat sy naam gaan wees
as dit ’n seun is. My man wil hê die kind moet sy oupa en oupa-grootjie se name kry –
Theodoris Josefus. Van afkortings of ’n ander naam wil hy niks weet nie.
Ek glo weer een naam is genoeg en dan ook nie so ’n moeilike naam nie. Ek is bang
maats gaan my kind spot en dan wil hy nie skool toe gaan nie.
Ouers behoort hul kind ’n naam te gee waaroor hy nie skaam voel nie.
Anti-doopnaam, Pretoria
Hoe voel jy oor familiename? Lug jou mening in ’n BRIEF AAN DIE PERS. Rig jou brief aan:
Die Redakteur
Huisgenoot
Privaat sak X123
Pretoria
0001
OF
2.6	Jy het elf maande gelede ’n digitale kamera gekoop. Dit het sonder rede gebreek. Jy het dit
teruggeneem na die winkel waar jy dit aangekoop het. Hulle was onvriendelik en onwillig om te
help hoewel die kamera ’n eenjaar-waarborg het. Skryf nou ’n KLAGTEBRIEF aan die bestuurder
van die winkel.


TOTAAL AFDELING B: 50



GROOTTOTAAL: 100
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Taalstrukture en -konvensies

GRAAD 12
Hersiening
Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys

VRAAG 1:
ADVERTENSIE
Bestudeer die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1. Kies jou speelplek
2.
3.
4.
5.

Ons stel bekend Apollo SUV en 4 x 4 bande
vir alle terreine, wat net so gemaklik op
1.2 (grondpad) ry as in die stad.
WAAR GAAN JY VANDAG SPEEL?

6.	Apollo-bande is een van die wêreld se (toon + aan + gee) bandevervaardigers met gevorderde
7.	fasiliteite op drie kontinente. Die Apollo-reeks word versprei en ondersteun deur Apollo Tyres
8.	South Africa (PTY) Ltd, vervaardigers van Dunlop-bande. Besoek www.apollotyres.co.za vir
9.	meer oor die Apolloreeks en spesifiekasies. Beskikbaar by uitgesoekte Dunlop Zone
10.	1.13 (handel) landswyd.
[Aangepas uit Weg: Junie 2014]
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1.1
1.2
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

Skryf die woord in die advertensie neer wat die eerste diftong bevat en trek ’n blokkie
om die diftong.
Brei reël 1 uit met ’n bywoordelike bysin. Skryf die hele sin oor en onderstreep die
bysin.
Gee die meervoud van grondpad.
Watter klankverskynsel kom voor as vandag (reël 5) as vindag uitgespreek word?
Skryf die byvoeglike bysin neer wat tussen reël 1 en 5 voorkom.
Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies in reël 6.
Wat is die funksie van die kappie in die woord wêreld (reël 6)?
Skryf die onderstreepte sin in reël 7 in die bedrywende vorm.
Gee ’n sinoniem vir kontinente (reël 7).
In reël 8 word besoek gebruik as ’n selfstandige werkwoord. Gebruik die woord besoek
as ’n soortnaam in ’n verklarende sinnetjie.
Korrigeer die spelfout in reëls 6 tot 10.
Gee die verklaring van die afkorting .www in reël 8.
Gee die korrekte vorm die persoonsnaam van die woord tussen hakies in reël 10.
Ondersteun die visuele uitbeelding die boodskap van die adverteerder? Motiveer jou
antwoord.
Wie is die teikenmark van die advertensie?

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

VRAAG 2:
VISUELE TEKSTE
Bestudeer die onderstaande strokiesprente en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1
Ek het my haarkapper
darem nou lekker ore
aangesit.

			

2
Ek sê hom ek is met
pensioen en is geregtig
op halfprys.

3
Hy glo my
sowaar…

[Louis, die Laeveld-leeu en die skobbejakke, Wim Bosman]
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Gee die teenoorgestelde geslag van haarkapper.
Word die onderstreepte gedeelte in raampie 1 denotatief of konnotatief gebruik?
Skryf raampie 1 in die indirekte rede.
Gee die persoonsnaam vir iemand wat met pensioen is.
Gebruik glo in raampie 3 as ’n bywoord in ’n sin.
Hoe verskil die woordsoortlike funksie van my in raampie 1 en raampie 3?
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies:
Bobbejaan betaal halfprys; dus is die bedrag (half).
Dink jy die werfbobbejaan kan tevrede wees met sy “winskopie”? Motiveer jou
antwoord.
4

5

Ek het destyds baie geld
gemaak deur my vriende
af te pers.

			
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Maar toe raak my vriende
op en ek sukkel om nuwes
te maak...

(1)

Vertel my ’n biekie meer
van jouself.

[Louis, die Laeveld-leeu en die skobbejakke, Wim Bosman]

7

Het Doors nou al
loop kennis maak
met die nuwe
dame op
die dorp?

Hy het vasgestel sy
is ’n dermatoloog.

Het hy nou skielik
’n velprobleem?

		

(1)

6

Gebruik die homofoon van pers in raampie 1 in ’n verklarende sin.
Skryf die infinitief uit raampie 2 neer.
Korrigeer die spelfout in bostaande strokie.
Is die gebruik van die woord maar (raampie 5) funksioneel? Motiveer jou antwoord.
Skryf die onderstreepte gedeelte in raampie 1 in die lydende vorm.
As jy die leeu was, sou jy bobbejaan op sy versoek in raampie 6 geantwoord het?
Motiveer jou antwoord.

8

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

9

Ja, hy’t toe darm ’n
aanknopingspunt
gekry.

Nee knoop in
die derm.

[Louis, die Laeveld-leeu en die skobbejakke, Wim Bosman]
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Taalstrukture en -konvensies

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Verander die sinsnede op die dorp in raampie 7 na ’n byvoeglike bysin.
Verbeter die spelfout in raampie 7.
Skryf die woord neer wat ’n verbindingsklank bevat en onderstreep die
verbindingsklank.
’n Dermatoloog is ’n kenner van velsiektes. Wat noem ons ’n dokter wat in hartsiektes
spesialiseer?
Verbeter die leestekenfout in raampie 9. Skryf die hele sin oor en trek ’n blokkie om
die leesteken wat jy invoeg.
Verduidelik hoe die humor in die bostaande strokie bewerkstellig word.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[20]

VRAAG 3:
TEKS
Lees die onderstaande gedeelte en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

NUWE WERKNEMER DOEN SY BES
1.	
’n Jongman begin werk in ’n winkel eendag. ’n 3.4 (Klant/kliënt) kom in en vra ’n blik
pruimkonfyt. Op die rak is daar toe geen pruimkonfyt nie en die nuwe werknemer sê: “Jammer,
Meneer, ek het geen pruimkonfyt nie.” Die man loop toe en die eienaar van die winkel
verduidelik vir die nuweling dat dit nie die manier is waarop ’n mens besigheid doen
nie. “As daar nie pruimkonfyt is nie, sê ’n mens: “Jammer, Meneer, ons pruimkonfyt is op, maar
ons het pas ons voorraad 3.7 druiwe-, peer- en perskekonfyt ingekry – wil u nie daarvan
probeer nie?”
2.	
Die nuweling sê met ’n 3.8 (breed) glimlag dat hy verstaan. Direk daarna kom daar ’n man in en
vra ’n rol toiletpapier. Tot die nuweling se ontsteltenis is daar ook geen voorraad toiletpapier
nie, maar hy onthou sy les en sê uiters beleefd: “Jammer, Meneer, ons toiletpapier is op, maar
ons het pas ’n voorraad deurslagpapier, skuurpapier en konfetti ontvang. Wil u nie daarvan
probeer nie?”
3.	
Die baas sê kwaad: “Loop, jy is ’n patetiese werknemer! As jy vir my besigheid omgee, sal jy na
my luister.”


[Aangepas uit: Lag en laat lag, Maart 1988]
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3.1

Gee die antoniem van werknemer in die titel.

(1)

3.2

Skryf sin een van paragraaf 1 oor en gee die korrekte woordorde daarvan.

3.3

Benoem die vetgedrukte sin in paragraaf 1 se sinsdeel.

(1)

3.4

Kies die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 1.

(1)

3.5

Gebruik die homoniem van die onderstreepte enkele woord in paragraaf 1 in ’n
verklarende sin.

(1)

3.6

Waarom is die gebruik van die kommas in die onderstreepte sin in paragraaf 1, reël 3
noodsaaklik?

(1)

3.7

Wat is die funksie van die koppelteken in die onderstreepte gedeelte in paragraaf 1?

(1)

3.8

Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies in paragraaf 2.

(1)

3.9

Watter klankverskynsel kom voor as probeer (paragraaf 2) as perbeer uitgespreek
word?

(1)

3.10

Skryf ’n neweskikkende teenstellende sin uit paragraaf 2 neer. Moenie enige ander
sinsdeel daarmee saam neerskryf nie.

(1)

3.11

Skryf die onderstreepte sin in paragraaf 3 in die indirekte rede oor.

(1)

3.12

Vervang die emotiewe woord in die onderstreepte sin in paragraaf 3 met ’n neutrale
woord.

(1)

3.13

Gebruik die kern van die woord skuurpapier as ’n bepaler in ’n woord.

(1)

3.14

Verklaar die ironie in die slot van die leesstuk.

(1)

3.15

Skryf die slotsin van paragraaf 3 in die verlede tyd.

(1)

(1)

[15]


44 KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2016

TOTAAL: 50

Taalstrukture en -konvensies

MEMORANDUM
AFDELING A
VRAAG 1
Vraag Antwoord

Barrett

Punt

1.1

jouü

1

(1)

1.2

Kies jou speelplek omdat/indien/aangesien jy die regte bande het/nadat jy
nuwe bande opgesit het/waar jy vry voel.ü
(Die bywoordelike bysin moet die gesegde omskryf.)

3

(1)

1.3

grondpaaieü

2

(1)

1.4

vokaalreduksieü

1

(1)

1.5

wat net so gemaklik op grondpad ryü

3

(1)

1.6

toonaangewendeü

2

(1)

1.7

Die kappie dui ’n lang, oop lettergreep aan.ü

1

(1)

1.8

Apollo Tyres versprei en ondersteun die Apollo-reeks. ü

3

(1)

1.9

vastelandeü
(Die antwoord moet in die meervoud gegee word.)

1

(1)

1.10

Die besoek van ons familie was heerlik.ü

2

(1)

1.11

spesifikasiesü

2

(1)

1.12

wêreldwye webü

1

(1)

1.13

handelaars ü
(Die antwoord moet in die meervoud gegee word.)

1

(1)

1.14

Ja, dit ondersteun die inhoud, want die prentjie dui grondpad en teerpad
aan – dit is dus geskik vir alle terreine soos daar in reël 3 gesê word.ü
(Nee kan nie as ’n antwoord aangebied nie.)

2

(1)

Enige persoon wat bande op ’n motor/4x4 wil sit.ü

1

(1)

1.15

[15]
2.1

haarkapsterü

1

(1)

2.2

konnotatiefü

2

(1)

2.3

Bobbejaan sê dat hy sy haarkapper toe lekker ore aangesit het.ü
(Die hele sin moet korrek wees om die punt te verdien.)

3

(1)

2.4

pensioenarisü

1

(1)

2.5

Hy is glo baie slim.ü

2

(1)
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2.6

Raampie 1 – jou – besitlike voornaamwoord
Raampie 3 – jou – persoonlike voornaamwoordü
(Die verskil moet aangetoon word om die punt te verdien.)

3

(1)

2.7

gehalveerü
(Die antwoord moet in die verlede tyd wees.)

2

(1)

2.8

Nee, sy hare is baie swak gesny/hy het gejok en nou moet hy met sy
gewete saamleef.ü
(Ja kan nie as ’n antwoord aangebied nie.)

1

(1)

2.9

Die rok is pers.
Die drukker maak gebruik van ’n pers.ü

1

(1)

2.10

om te maakü

1

(1)

2.11

bietjieü

2

(1)

2.12

Ja, dit is funksioneel, want dit beklemtoon die teenstelling/kontras tussen
raampies 4 en 5.ü

2

(1)

2.13

Baie geld is destyds (deur my) gemaak.ü

3

(1)

2.14

Nee, want moontlik sal bobbejaan hom ook begin afpers.ü

2

(1)

2.15

wat op die dorp woon.ü

3

(1)

2.16

daremü

1

(1)

2.17

aanknopingspunt.ü

1

(1)

2.18

kardioloogü

1

(1)

2.19

Nee, knoop in die derm.ü

1

(1)

2.20

Humor is op misverstand gebaseer. Bobbejaan weet nie dat ’n
dermatoloog ’n velspesialis is nie – hy dink dit is ’n dokter wat werk met ’n
mens se ingewande/derms.ü

3

(1)
[20]

3.1

werkgewerü

1

(1)

3.2

’n Jongman begin eendag in ’n winkel werk.ü

2

(1)

3.3

voorwerpsinü

3

(1)

3.4

Klantü

1

(1)

3.5

Die loop van die geweer is geroes.
Die loop van die rivier is droog.ü

2

(1)

3.6

Die kommas staan voor en na ’n aanspreekvorm.ü

1

(1)

3.7

Weglatingsteken/staan in die plek van konfyt.ü

1

(1)

3.8

breërü

1

(1)
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3.9

klankverspringing/metatesisü

1

(1)

3.10

maar hy onthou sy les
maar ons het pas ’n voorraad deurslagpapier, skuurpapier en konfetti
ontvang ü (enige een)

3

(1)

Die baas is kwaad en sê vir die werknemer dat hy pateties is en moet loop./
Die baas sê kwaad vir die werknemer dat hy pateties is en moet loop.ü
(Enige soortgelyke korrekte antwoord.)

3

(1)

3.12

swakü
(enige neutrale woord wat patetiese vervang)

2

(1)

3.13

Papierbord/papierservet ens.
Papier moet die eerste deel van die samestelling vorm.)

1

(1)

3.14

Die eienaar dink die man het nie geluister nie, maar hy het juis geluister en
probeer om die raad te volg. ü
(Albei kante van ironie moet gegee word om ’n punt te verdien.)

2

(1)

As jy vir my besigheid omgegee het, sou jy na my geluister het.

2

(1)

3.11

3.15

[15]
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Met X-kit Presteer Mobiel kan leerders enige plek, enige tyd
en op ’n drafstap inhoud hersien en vir die eksamen voorberei.
X-kit Presteer Mobiel verskaf aan hoërskoolleerders:
’n GRATIS taalonderwerp met vrae op verskillende vlakke
Nuttige wenke en uitgewerkte antwoorde
Tien gepaste taalonderwerpe met teorie oor elke onderwerp.
Onderwysers kan die bestaande inhoud gebruik om hul eie opdragte vir huiswerk
saam te stel. Individuele uitslae, asook die klas se vordering kan gemonitor word.
Beskikbaar vir Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal, graad 12.

Besoek http://xkit.mobi en registreer gratis.
Vir meer inligting, kontak ons kliëntediensafdeling by 021 532 6008 of stuur ’n epos aan pearsonza.enquiries@pearson.com

Lees en kyk: letterkunde
het nie ’n telefoon gehad nie. Vanweë sy voorkoms en onbeskofte geaardheid was Blum vir sy bure
nie ’n baie aangename mens nie.”
Ná ’n beroerte is Blum op 5 Desember 1990 oorlede aan “(a) Bronchopneumonia; (b) Dense
cerebrovascular accident”. Volgens die bure was Hetta reeds voor haar man se dood verstandelik
aangetas en “sometimes very awkward” in haar optrede. Ná sy dood, skryf Kannemeyer, het sy by
tye nog geglo dat hy steeds lewe en iewers vir haar wegkruip. Blum het self nooit in ’n gestig
behandeling ontvang nie, maar dit is ironies dat sy vrou wel van tyd tot tyd probleme ondervind het
en teen 1993 heeltemal seniel was.
Uit hierdie gegewens blyk dit dan dat Blum waarskynlik nie die eerste gedig in sy debuutbundel aan
“Poeperman”, oftewel “die volksheld-vark Opperman” sou “opdra” nie. Trouens, soos duidelik uit sy
kru opmerkings blyk, was hy akuut bewus van die tydelikheid van die Afrikaner se voortbestaan op ’n
kontinent waar hy nie hoort nie. Die “binneland” in sy gedig verwys dus enersyds na die binneland
van Suid-Afrika, maar andersyds na sy innerlike gevoelslewe en filosofieë. Met hierdie gedig waarsku
hy Opperman en die Stellenbosse koterie dan dat hulle in ’n gewaande Europese tydskapsule
(Stellenbosch) bestaan wat nié teen die werklikhede van Afrika bestand kán bly nie. Die woord
“boer” in die slotstrofe verwys dan nie na die boer as landbouer nie, maar beteken eerder “vertoef”
of “wederregtelik versuim” op ’n vasteland wat nie vir hom vastigheid bied nie.
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Tegnologie in die klaskamer
YouTube is een van die gewildste webtuistes en ’n enorme navorsingsbron vir opvoedkundige inhoud.
Dit bevat meer as 10 miljoen video’s wat as opvoedkundig gemerk is, waarvan baie deur medeopvoeders geplaas is.
Die maklikste manier vir ’n opvoeder om YouTube te gebruik, is as ’n stimulus en vir die bespreking van
klasonderwerpe. ’n Video-URL kan maklik opgestel word as navorsingsbron, om debat te ontlok, om die
denke van meer vaardige leerders uit te brei, of om iets op ’n eenvoudiger manier te help verduidelik vir
dié wat sukkel om ’n nuwe konsep baas te raak. Wanneer die leerders die video wat jy gedeel het, gekyk
het, maak die kommentaarseksie aan die einde dit moontlik vir die debat om plaas te vind. As jy die
video “Favourite”, sal dit in jou kanaal verskyn. Jy kan leerders dan na jou kanaal verwys en waarneem
en modereer wat hulle sê, veral as jy dit as ’n tuiswerktaak gegee het. Hierdie enorme, gevarieerde en
gratis bron bied byna onbeperkte potensiaal vir die klas.

Hoe gebruik ek dit in die klas?
Die belangrikste aspek om te onthou wanneer video’s in die klas gebruik word, is dat dit nooit die
opvoeder, of die opvoedkundige bespreking wat persoonlike onderrig na die klas bring, moet vervang
nie. ’n Mens hoor te dikwels van opvoeders wat hul klasse eenvoudig die heeldag YouTube-video’s laat
kyk. YouTube behoort slegs aanvullend tot die hoofsaak – onderrig – gebruik te word.
• Sluit video’s in wat ’n prettiger kant van die les wys
Baie lesse kan verbeter word met die regte video. Iets visueels en vermaakliks, wat spreek tot die vak
wat jy onderrig, verbreek die eentonigheid van die lesing, maak die les prettig en hou jou leerders meer
betrokke by en geïnteresseerd in die vak. In die geval van poësie-onderrig kan dit van hulp wees om
video’s te wys met biografieë van die digters en die tye waarin hulle geleef het.
• Video’s wat die vakinhoud verryk
Die meeste lesse kan verryk word deur vir die klas ’n video te wys wat die inhoud van jou onderrig belig.
In geskiedenis, byvoorbeeld, kan jy, wanneer jy inhoud rakende die Tweede Wêreldoorlog onderrig, vir
die klas ’n video wys oor Hitler en een van sy beroemde toesprake.
• Skep vakspesifieke speellyste
Party mense leer beter deur te kyk as om te lees. Video’s as alternatief vir leestuiswerk kan dus
positiewe vrugte afwerp by sommige leerders. Jy kan speellyste skep om ander werk aan te vul, of as ’n
alternatief, en dan die skakel eenvoudig aan jou leerders stuur om te besigtig. ’n Speellys plaas dit alles
in ’n eenvoudige, goedgeorganiseerde formaat vir hul gebruik. Tydens die skryf van opstelle kan die
onderskeie stappe van prosesskryfwerk byvoorbeeld op ’n speellys geplaas word en die leerders kan dit
raadpleeg wanneer hulle ’n opstel skryf.
• Maak opnames van lesse en berg dit om in die toekoms te kyk
YouTube kan ’n bron word vir die berging en verspreiding van enige lesings wat jy opgeneem het.
Wanneer ’n video geskep is, maak YouTube dit maklik om die skakel na enige leerder wat die klas gemis
het, te stuur. Jy kan ook tred hou met die verskillende video’s wat jy het, in geval jy dit wil redigeer voor jy
volgende jaar dieselfde les wil aanbied.
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aansluit en inteken op die e-nuusbrief. Opvoeders en leerders kan video’s hier oplaai of speellyste skep
uit dié wat reeds beskikbaar is. Laasgenoemde strek van die Khan Akademie se verduideliking van die
Kubaanse missielkrisis tot ’n kletsrym oor die Krebssiklus.
Beproef die YouTube opvoedkundige kanaal. Dit stel gebruikers in staat om video’s oor ’n wye reeks
akademiese onderwerpe daar te soek
Wanneer jy grepe vir die klas kies, hou dit liefs kort. Dit gee jou kans om dit wat jy pas gewys het en hoe
dit by die les aansluit, te bespreek.

Gevolgtrekking
Tussen al hierdie bronne behoort jy nie te sukkel om video’s te vind wat geskik is vir die lesse wat jy
beplan het nie. Indien jy egter ’n onderwerp vind wat nie voldoende gedek is nie, kan jy altyd jou eie
video maak (of selfs jou leerders aanstel om te help as deel van ’n interaktiewe opdrag) en dit op
YouTube deel om ander opvoeders te help. So, begin opneem!
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ASEM
Jan Vermeulen

AFKOP
Fanie Viljoen

AL WAT EK WEET
Marita van derVyver

'n Aangrypende grootwordverhaal
oor verslawing, tweede kanse en
wot dit beteken om jouself waarlik
te vind. 'n Kragtoer van 'n boek
wot nooit die leser met maklike
antwoorde onderskat nie. Asem
hoort op elke tiener se boekrak.

Trent is die naweek alleen by die
huis. N6 'n rowwe partytjienag
saam met sy vriende wot met
'n motorongeluk eindig, word
Trent met 'n moeilike besluit
gekonfronteer: Wat moet hy
doen met die geld wot hy op die
ongelukstoneel gekry het?

'n Eg Suid-Afrikaanse tienerverhaal
oor 'n sukkelende pa-en-seun
verhouding en die reddende
krag van woorde. Van der Vyver
skryf oortuigend oor die wereld
van performance poetry en die
hoofkarakter, Gabriel, se pogings
om n6 sy ma se dood sin te maak
van die !ewe.
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