Eerste Addisionele Taal

AFRIKAANS
EERSTE ADDISIONELE
TAAL Graad 8

Deur: Liesl Engelbrecht (Hoërskool The Settlers) en Marelize Swanepoel

Tyd: 1 uur 30 minute

Totaal: 60

LEES DIE ONDERSTAANDE INSTRUKSIES SORGVULDIG
DEUR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
Afdeling A: Leesbegrip
[30]
Afdeling B: Taal
[30]
Trek ’n kantlyn aan die regterkant.
Begin elke afdeling boaan ’n nuwe bladsy.
Laat ’n reël oop na ELKE antwoord.
Gee veral aandag aan spelling en sinskonstruksie.
Skryf netjies en leesbaar met ’n swart of blou pen en moenie korrigeerink gebruik nie.
Kram hierdie bladsy voor aan jou antwoordstel vas.

AFDELING A
LEESBEGRIP

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

Kinders kruis rivier vol krokodille
1.	Selfs nie die Nyalazirivier wat vol krokodille is, kan die leergierige leerders van die Bhekinkosiskool van die skool weghou nie.
2.	Hierdie kinders is so vasberade (determined) om skool toe te gaan dat hulle soggens met
dagbreek die huis verlaat om die rivier wat dikwels in vloed is, oor te steek. Daar is ook
seekoeie en slange in die rivier.
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3.	Wanneer die rivier sterk vloei, roei die kinders ’n
	vlot (float/raft) wat van takke gemaak is, met hul
hande oor die rivier. Die vlot lek (leaks) dikwels
en keer soms om (capsize), maar dit is die
enigste manier hoe die kinders oor die rivier en
by die skool kan kom.
4.	Wanneer die watervlak (water level) laag is, loop
hulle in hul onderklere deur die rivier met hul
boeke en skoolklere hoog bokant hul koppe.
Daarna stap hulle die res van die 8 km skool toe.
5.	Onlangs is ’n 17-jarige seun deur ’n 4 m lange
krokodil aangeval terwyl hy in die rivier gespeel
het. Sy liggaam is nooit gevind nie.
6.	Vir baie van die kinders van Mfekayi en
Emchakwini, omtrent 30 km van Mtubatuba in
die noorde van KwaZulu-Natal, weeg hulle
	begeerte om skool te gaan veel swaarder as die
gevare in die rivier.
7.	Gewapen met ’n knopkierie teen waterslange,
vertel die 13-jarige Sibongile Msweli trots dat sy
verlede maand ’n groot krokodil in die vlak water
gesien het. “Hy het doodstil gelê asof hy sy asem
opgehou het. Ek was bang, maar het gewag tot
hy in die riete (reeds) verdwyn het voordat ek die
rivier oorgesteek het.”
8.	Sibongile sê sy is vreeslik bang vir krokodille,
seekoeie en slange. “Wanneer ek ’n slang na die
vlot sien swem, jaag ek hom met my knopkierie weg. Ons het dalk nie skoolboeke nie en ons
moet elke dag ’n lang pad skool toe aflê, maar nie eers ’n krokodil gaan ons van kennis weghou
nie.”
9.	Sy sê sy kan beter opstelle skryf omdat sy die natuur so goed ken. “Ek dink nie enige stadskind
kan ’n krokodil of seekoei so goed soos ons beskryf nie.”
10.	Dit neem Sibongile gewoonlik twee uur om ná skool by die huis te kom, maar haar dag is dan
nog nie klaar nie.
11.	“Ek moet ’n kilometer stap om water en hout vir my gesin te gaan haal. Daarna doen ek my
huiswerk by kerslig voordat ek bed toe gaan. Soms dink ek aan die krokodille wanneer ek aan
die slaap raak.”
1.1

Waarom is die Nyalazi-rivier gevaarlik?

(1)

1.2

Watter EEN WOORD in paragraaf 1 sê dat die kinders graag wil leer?

(1)

1.3

Beskryf in jou eie woorde wat “dagbreek” (paragraaf 2) beteken.

(1)

1.4

Hoe kom die kinders oor die rivier as die rivier te sterk vloei om deur te loop?

(1)

1.5

Hoekom loop die kinders in hul onderklere deur die rivier met hul klere bo hul koppe? 

(1)

1.6

Is die volgende uitspraak ’n FEIT of ’n MENING? Motiveer jou antwoord.
Die kinders moet deur die rivier gaan om by die skool te kom.	

(1)
(1)
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1.7

Watter bewys is daar volgens paragraaf 5 dat krokodille baie gevaarlik is?

(1)

1.8

Noem DRIE dinge wat die rivier gevaarlik vir die kinders maak.

(3)

1.9

Verduidelik waarom Sibongile die knopkierie eerder vir waterslange as krokodille gebruik.

(1)

1.10

Wat, sê Sibongile, kan sy beter as stadskinders doen?

(1)

1.11

Hoe lank neem dit vir Sibongile om ná skool huis toe te loop? 

(1)

1.12

Watter werk, behalwe huiswerk, moet Sibongile ná skool doen? Noem TWEE.

(2)

1.13

Waarom moet Sibongile haar huiswerk by kerslig doen?

(1)

1.14

Is die volgende stellings WAAR of ONWAAR? Motiveer jou antwoord.
1.14.1 Die vlot wat die kinders gebruik, is veilig. (paragraaf 3)

(1)

1.14.2 Sibongile het lopende water by die huis. (paragraaf 11)

(1)

1.15

Verduidelik in jou eie woorde waarom ’n mens kinders soos Sibongile kan bewonder.

(1)

1.16

Sal jy die Nyalazi-rivier kruis om skool toe te kan gaan? Motiveer jou antwoord.

(1)

[20]
TEKS B: TEKENPRENTE
Verwys na die tekenprente en beantwoord die vrae wat volg.
1.17

Hoe weet ons dat die krokodil hartseer is?

(1)

1.18

Waarom is die krokodil hartseer?

(1)

1.19

Wat is ’n familie-album?

(1)

1.20	Sal jy ’n krokodilvel-handsak of –skoene koop? Motiveer
jou antwoord.
(1)
1.21.1 Die krokodil sê net 2 woorde:
“Mooi handsak!”
Wat wil sy eintlik sê? Skryf ’n volsin. 

(1)

1.22.1 Wat is ’n “eksman”? 

(1)

1.22.2 Hoekom sê sy die handsak is haar eksman? 

(1)

1.22.3	Dink jy dit is ’n goeie manier om haar man te onthou?
Waarom?/Waarom nie? 
(1)
Eerste Addisionele Taal
1.23	Wat sou jy doen indien jy in die watervoël se
situasie was? 
1.24	Watter stelling PAS NIE? Skryf slegs die
LETTER neer.
A
Die padda wil nie opgee nie.
B
Die padda het opgegee.
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(1)

(1)

TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B
TAAL

VRAAG 2
Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor.

Kayak tussen krokodille
2.1 (Ek vra al die mense vir raad.) 2.2 (Die een sê: “Ek het al tussen krokodille geroei), maar
seekoeie is ’n ander monster.” Die ander een sê: “Die seekoeie is niks, maar sterkte met die haaie.”
2.3 (Ja, ek wou in die St. Lucia-meer gaan kajak) tussen die krokodille en seekoeie en haaie.
Seekoeie maak jaarliks die 2.4 (baie) mense in Afrika dood. Krokodille het mense al van hul kajak af
gevang – en die mense is 2.5 (nooit) weer gevind nie. 2.6 (En haaie?) Wel…mense is meer geneig
om 2.7 (dood gaan) van ’n kokosneut wat op jou kop val as ’n haai.
So gepraat van haaie, dit is nogal ’n 2.8 (interessante/interesante) storie. Die see loop al vir
2.9 (7) jaar nie in die meer in nie, omdat daar te min water in die meer is, maar daar is steeds haaie in
die meer. 2.10 (Daar is op die oomblik ongeveer 300 zambesihaaie in die meer.) 2.11 (Hulle
pas in varswater aan.)
			
Net toe ek vir my gesin wil vertel 2.12 ____ my
kajakplanne, kom daar ’n Whatsapp deur van my suster
wat vertel hoe ’n ou in die Kruger Wildtuin deur ’n krokodil
gevang is. Ek los toe maar die boodskap aan my gesin…
2.13 (Daar was al een ongeluk.) antwoord ons
toerleier, Justin. “Maar dit was 2.14 ( ’n/die ) man se
eie skuld. Ek het vir hom gesê hy moenie nader aan
die krokodil gaan nie, en toe gaan hy nader. Toe byt die
krokodil sy arm.”
2.1

Skryf die volgende sin in die toekomende tyd.
Ek vra al die mense vir raad.

2.2

Skryf die volgende sin in die indirekte rede
Die vrou sê: “Ek het al tussen krokodille geroei.”
Begin so: Die vrou sê dat ...(1)

2.3

Skryf die volgende sin in die ontkennende vorm.
Ja, ek wou in die St. Lucia-meer gaan kajak.
Begin so: Nee, ...(1)

2.4

Skryf die oortreffende trap neer van “baie”.
Seekoeie maak jaarliks die (baie) mense in Afrika dood.

(1)

(1)
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2.5

Watter soort bywoord is die woord “nooit”?

2.6

Kies die korrekte antwoord tussen hakies en skryf slegs die antwoord neer.
“En haaie?” is ’n voorbeeld van ’n (bevelsin/vraagsin/stelsin).(1)

2.7

Vul te (infinitief) op die regte plek in die sin in. Skryf die sin oor.
Wel… mense is meer geneig om (gaan dood) van ’n kokosneut.

(1)

2.8

Kies die korrekte woord tussen hakies. Skryf slegs die woord neer.

(1)

2.9

Kies die korrekte spelling van die getal in hakies. Skryf slegs die antwoord neer.
Die see loop al vir (seuwe/sewe/seve) jaar. 

(1)

2.10

Skryf die sin oor met die korrekte woordorde.
Op die oomblik ( 300 zambesihaaie/daar/is/in die meer).

(1)

2.11

Skryf die sin oor in die verlede tyd.
Hulle pas in varswater aan.	

(1)

2.12

Vul die korrekte voorsetsel in. Skryf slegs die antwoord neer.
Net toe ek my gesin wil vertel ____ my kajakplanne …

(1)

2.13

Verander die sin in ’n vraagsin. Skryf die sin neer.
Daar was al een ongeluk.

(1)

2.14

Kies die korrekte lidwoord. Skryf slegs die lidwoord neer.

(1)

(1)

[14]



VRAAG 3
Die taalvrae wat volg, is op die foto’s hieronder gebaseer. Voer die instruksie by elke vraag uit.

8

3.1

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies.
Die krokodil is (klein) as die seekoei.

(1)

3.2

Skryf die volgende sin as ’n vraagsin waarop die antwoord slegs “Ja” of “Nee” is.
Die seekoei skud die krokodil rond.

(1)
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3.3

Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies en skryf die hele sin oor.
3.3.1 Die seekoei is kwaad. Hy dra die krokodil uit die rivier uit. (daarom)

(1)

3.3.2 Altwee diere kan in die rivier woon. Dit is groot genoeg. (omdat)

(1)

3.4

Skryf die afkorting in die volgende sin uit in woorde.
Die seekoei weeg 3 000 kg.(1)

3.5

Gee sinonieme vir die woorde in hakies. Skryf slegs die antwoord neer.
3.5.1 Die krokodil sal baie (bly) wees as die seekoei hom los.

(1)

3.5.2 Die krokodil se (lyf) gaan baie seer wees.

(1)

3.6

Gee die antoniem vir die woord in hakies. Skryf slegs die antwoord neer.
Die krokodil is te (swak) om teen die seekoei te baklei.

(1)

3.7

Kies die korrekte woord. Skryf slegs die antwoord neer.
(Almal/Al) wat hierdie foto sien, besef hoe gevaarlik ’n seekoei is.

(1)

3.8

Verduidelik wat die volgende eufemisme beteken:
Die krokodil het amper sy laaste asem uitgeblaas.(1)

3.9

Voltooi die idiomatiese uitdrukking. Skryf slegs die antwoord neer.
Die krokodil sal gou weer pure _______ voel.(1)

3.10

Skryf die sin oor met die regte woordorde:
Die seekoei het ( gegryp/die krokodil/vinnig/in die rivier/vanoggend ).

3.11

Skryf die sin op die waarskuwingsbord oor met die nodige leesteken.(1)

3.12

Watter tipe sin sien ons op die bord?

(1)

3.13

Is die volgende sin enkelvoudig of saamgesteld?
Antwoord slegs JA of NEE.
Ons moet versigtig wees vir seekoeie, want hulle is baie gevaarlik.

(1)

Beantwoord die vraag ontkennend en skryf die sin oor.
Het jy êrens ’n seekoei gesien?
Begin so: Nee, …

(1)

3.14

(1)



TOTAAL AFDELING B: 30



GROOTTOTAAL: 60
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MEMORANDUM
AFDELING A

Vraag 1
1.1 Die Nyalazi-rivier is gevaarlik omdat dit vol krokodille (seekoeie, slange) is.
(1)
1.2 “leergierige”(1)
1.3 Dagbreek is wanneer die son opkom en dit begin om dag te word. (of soortgelyk)
(1)
1.4	
Wanneer die rivier sterk vloei, roei die kinders ’n vlot wat van takke gemaak is, met hul hande
oor die rivier.
(1)
1.5 Om hulle skoolklere droog te hou/sodat hul skoolklere nie nat word nie
(1)
1.6 FEIT √ ( ½ ) “dit is die enigste manier” √ ( ½ )
(1)
1.7 ’n 17-jarige seun is deur ’n krokodil aangeval en sy liggaam is nooit gevind nie.
(1)
1.8 krokodille √ seekoeie √ waterslange √(3)
1.9	
Waterslange is kleiner as krokodille en seekoeie. Knopkierie gaan nie krokodille en seekoeie
afskrik nie. (of soortgelyk)
(1)
1.10 Sy kan beter opstelle skryf/kan krokodille en seekoeie beter beskryf
(1)
1.11 2 uur
(1)
1.12 Sy moet stap om water √ en hout te gaan haal. √(2)
1.13 Hulle het nie elektrisiteit/krag nie.
(1)
1.14.1 Onwaar, die vlot lek dikwels en keer soms om/is van takke gemaak
(1)
1.14.2 Onwaar, sy moet een kilometer loop om water te kry.
(1)
1.15 Relevante rede waarom kinders soos Sibongile bewonder kan word.
(1)
1.16 Ja/Nee en relevante rede √of hulle die rivier sal kruis om skool toe te gaan.
(1)
1.17 Daar loop ’n traan by sy wang af. OF Sy oë lyk hartseer.
(1)
1.18 Sy ma/pa is dood. OF Sy ma is ’n handsak en sy pa is ’n paar skoene.
(1)
1.19 ’n Foto-album waarin die familie se foto’s/prentjies is.
(1)
1.20 Ja/Nee en eie antwoord √of hul hierdie krokodilvel-items sal koop.
(1)
1.21 “Jy het ’n mooi handsak.” OF “Jou handsak is mooi.”
(1)
1.22.1 Eksman: vorige man/man met wie sy vantevore getroud was/man van wie sy geskei is
(1)
1.22.2 Die handsak is gemaak van sy vel.
(1)
1.22.3 Ja/Nee + of dit ’n goeie manier is om jou man te onthou en ’n rede.
(1)
1.23 Relevante antwoord √ oor wat leerder sou doen in watervoël se situasie.
(1)
1.24 A
(1)

10
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Vraag 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Ek sal al die mense vir raad vra./Ek sal al die mense vra vir raad.
Die vrou sê dat sy al tussen krokodille geroei het.
Nee, ek wou nie in die St. Lucia-meer gaan kajak nie.
meeste
bywoord van tyd
vraagsin
Mense is meer geneig om dood te gaan van ’n kokosneut…
interessante
sewe
Op die oomblik is daar 300 zambesihaaie in die meer.
Hulle het in varswater aangepas.
van
Was daar al een ongeluk?
die

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

[14]

Vraag 3
3.1
kleiner(1)
3.2 Skud die seekoei die krokodil rond? (alles reg vir 1 punt)
(1)
3.3.1	Die seekoei is kwaad, daarom dra hy die krokodil uit die rivier uit. (Volgens AWS 2017,
geen komma)
(1)
3.3.2	Al twee diere kan in die rivier woon omdat dit groot genoeg is. 
(1)
3.4 kilogram
(1)
3.5.1 gelukkig
(1)
3.5.2 liggaam
(1)
3.6 sterk
(1)
3.7 Almal
(1)
3.8 hy het amper doodgegaan
(1)
3.9 pure perd
(1)
3.10 Die seekoei het vanoggend die krokodil vinnig in die rivier gegryp. (alles reg)
(1)
3.11 Pasop vir seekoeie! OF Pasop vir seekoeie.
(1)
3.12 bevelsin
(1)
3.13 saamgesteld
(1)
3.14 Nee, ek het nêrens ’n seekoei gesien nie. (alles reg of niks)
(1)
[16]

TOTAAL AFDELING B: 30
GROOTTOTAAL: 60
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GRAAD 9
Afrikaans Huistaal
Vraestel 1
Deur: Me. K. Viljoen
Tyd: 1 ½ uur

Totaal: 70 punte

LEES DIE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR.
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.

2.

Beantwoord al die vrae.

3.

Begin alle vrae op die skoon kant van ’n bladsy.

4.

Nommer soos op die vraestel aangedui.

5.

Trek ’n regterkantlyn op elke bladsy.

6.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

7.

Verkeerde spelling kan jou antwoord beïnvloed!

8.

Skryf netjies en leesbaar.

9.

Kram jou antwoordstel in die volgorde van die afdelings vas.

VRAAG 1
Begripstoets & taal in konteks
Lees die artikel Mumford & Sons doen als reg in “volmaakte” konsert goed deur en beantwoord die vrae
wat volg.
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Mumford & Sons doen als reg in
“volmaakte” konsert

Deur: Rozanne Els 01 Februarie 2016 17:42

1.	Ek het dit al gesê en ek sal aanhou totdat almal wéét: musiek móét in jou borskas vibreer. Jy
moet weet dat wanneer dié musiek van beperkings ontsnap – of dit nou op ’n dansvloer is of
op ’n verhoog, of langs ’n rivier met net ’n massa water wat luister – daardie vibrasie nie meer
behoue gaan bly nie. Jou borskas gaan liggies ruk. Dís nou as dit reg gedoen word. Nie reg in
die sin van dat daar ’n reg en ’n verkeerd in musiek is nie, maar reg in die sin dat dit reg is vir jóú.
Hoeveel musikante en groepe kry dié “reg”, reg?
2.	
Sondagaand was konsert nommer drie vir die Britse groep Mumford & Sons in Kaapstad.
Mumford & Sons is eiesoortig op ’n vreemde manier. Voor die vrystelling van hul
debuutalbum, Sigh No More, was hul folkrock-klank ’n effe ongewone verskynsel. Dit het
nie heeltemal lekker in die hoofstroom gesit nie. Nou is die genre amper voos. Uitgetrap en
leeggetap. Maar Mumford-hulle stoomroller voort. Omdat dié klank amper aan hulle behoort.
3.	’n Mumford & Sons-konsert is een waar die volume jou ore seermaak. Dit laat jou sweet.
Mense stamp en stoot en jy dans en spring en sing en skree sonder terughou. Om 01:00 op ’n
Maandagoggend wil jy nie gaan slaap nie. Al is jy doodmoeg en jou lyf wil nie meer nie. Want jou
borskas vibreer nog.
4.	As Marcus die mikrofoon gryp, is sy stem nootvas en
vol emosie. “Hy klink net soos op die CD!” hoor ek by
mense wat na die vorige twee konserte is. Nee, hy
het glad nie geklink soos die CD nie. Dís begrensde
musiek en daar was niks van Marcus Mumford wat
behoue gebly het op daardie verhoog nie. As hy speel
en sing, as enigeen van die groep speel en sing, is dit
met oorgawe, met hul hele lyf en met pure genot.
Die sweet tap hulle af. Dis die derde aand in ’n ry en
hulle is pootuit. Maar dis daai tipe moeg wat jou laaste
bietjie energie in ’n effense histerie omsit. Dis ’n mallerige affêre, maar dit is heerlik.
5.	Die son het gesak, die stadsliggies het begin skitter, die wind het bedaar en in die benoudheid
van die someraand het Mumford & Sons begin speel. Die klank was byna volmaak, die Kaapse
stadsaal het ’n wakende oog gehou en toe begin die mense dans.
6.	En dans en dans en dans met musiek wat in hulle borskaste ruk.


Bron: Aangepas uit Die Burger, 1 Februarie 2016

1.1

Waarom word “volmaakte” in die titel in aanhalingstekens geskryf?

(1)

1.2

Aan watter vereiste moet die musiek, volgens Rozanne Els, voldoen?

(1)

1.3

Hoe beklemtoon sy haar opinie?

(1)

1.4

Verduidelik die funksie van…
1.4.1 die dubbelpunt in die eerste sin van paragraaf 1.
1.4.2 die aandagstrepe in paragraaf 1.
1.4.3 die akuut in “Omdat dié klank amper aan hulle behoort” in paragraaf 2.

(1)
(1)
(1)
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1.5

Gee die verkleining van “vibrasie”. (par. 1)

(1)

1.6

Skryf die sin oor in die negatiewe vorm: Musiek moet in jou borskas vibreer.

(1)

1.7

Van watter land is Mumford & Sons afkomstig?

(1)

1.8

Waarom word Sigh No More in paragraaf 2 skuinsgedruk?

(1)

1.9	
Verduidelik waarom Mumford & Sons as moontlike pioniers of baanbrekers in die
folkrock-genre gesien word.

(2)

1.10 Waarom het “folkrock-genre” ’n koppelteken?

(1)

1.11	
Hoe weet ons dat ander groepe Mumford & Sons se voorbeeld gevolg het ná hulle hul
debuutalbum uitgebring het? Haal 4 agtereenvolgende woorde aan.

(1)

1.12 Gee ’n sinoniem vir “eiesoortig” in paragraaf 2.

(1)

1.13 Lees weer paragraaf 2 deur. Wat beteken dit as iemand voort stoomroller?(1)
1.14 In paragraaf 3 staan daar die volume maak jou ore seer. Verduidelik hoe ons dit moet verstaan. (1)
1.15 Gee die afkorting van Maandag.(1)
1.16 Verduidelik in jou eie woorde wat beteken dit as iets “nie lekker in die hoofstroom sit nie”.

(2)

1.17 Watter twee sintuie word tydens ’n Mumford & Sons-konsert ingespan?

(2)

1.18 Lees die onderstreepte sin in paragraaf 2 deur.
1.18.1 Is dit ’n enkelvoudige of saamgestelde sin?
1.18.2 Indien jy dink dit is ’n enkelvoudige sin, brei die sin uit tot ’n saamgestelde sin.
		
Indien jy dink dit is ’n saamgestelde sin, vereenvoudig die sin tot ’n enkelvoudige sin.

(1)

1.19 Verduidelik die funksie van die koppelteken in Mumford & sons-konsert in par.3.

(1)

(1)

1.20	
Die intensiewe vorm van moeg is doodmoeg. Gee die intensiewe vorm van glad in die
volgende sin: Die konsert het (glad) verloop.
(1)
1.21 Skryf die sin oor in die indirekte rede:
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Die mense het gesê: “Jy klink net soos op die CD!”

(2)

1.22 Kyk na die volgende sin: Marcus het die mikrofoon gegryp.
1.22.1 Brei die sin met ’n bywoord uit.
1.22.2 Brei die sin met ’n byvoeglike bepaling uit.
1.22.3 Brei die sin met ’n bywoordelike bysin uit.

(1)
(1)
(1)

1.23 As musiek jou “laat sweet”, wat sê dit vir ons van die musiek?

(2)

1.24 Benoem die beeldspraak in “die berg hou ’n wakende oog”.

(1)

1.25

Verduidelik die funksie van die kommas in die eerste sin van paragraaf 5.

(1)

1.26

Verskaf ’n sinoniem vir “byna” in paragraaf 5.

(1)

1.27

Bestudeer die woord “stadsliggies” in paragraaf 5.
1.27.1 Deel die woord in klankgrepe.
1.27.2 Skryf die woord neer en onderstreep die kern.
1.27.3 Skryf die woord neer en onderstreep die twee stamme.
1.27.4 Skryf die woord liggies en onderstreep die lettergreep waar die klem val.

(1)
(1)
(2)
(1)
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1.28

In die heel laaste sin van die artikel herhaal die joernalis “en dans” drie keer.
Wat probeer sy hiermee bereik of sê?

(1)

1.29	Is hierdie artikel in ’n objektiewe of subjektiewe lig geskryf? Verduidelik jou antwoord deur na die
joernalis se toon te verwys.
(2)


[44]

VRAAG 2
Visuele begrip
Bestudeer die spotprente uit die Beeld en Die Volksblad (21/10/2016) en beantwoord die vrae wat volg.
Spotprent 1

Spotprent 2
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Die vrae is op spotprent 1 gebaseer.
2.1
Hoe weet jy dat die koffie warm is?

(1)

2.2

Gee twee visuele bewyse dat die twee persone nie meer jonk is nie.

(2)

2.3

Twee aktuele sake word in die spotprent aangeraak. Wat is die twee sake?

(2)

2.4

Wie is die “julle” na wie die man verwys?

(1)

2.5

Hoekom gee die man nie om om op die betrokke Saterdag teen die “julle” rugby te speel nie?

(1)

2.6

Gee twee bewyse dat hierdie prent op ’n plaas afspeel.

(2)

Die vrae is op spotprent 2 gebaseer.
2.7	Wat is die ooreenkomste en verskille tussen die twee spotprente?
Gee twee voorbeelde van elk.
2.8

Het die Cheetahs se droogte aan ’n trofee tot ’n einde gekom? Verduidelik.

(½ x 4 = 2)
(2)

2.9	Die naambordjie in die tweede spotprent sê die volgende: “Die Van der Poels: Genadekoppies”.
Dit is die plaas se naam. Pas dit by die inhoud van die spotprent? Verduidelik jou
antwoord deeglik.
(2)
2.10

Die muisie regs onder sê: Mag dit drieë reën Saterdag.
2.10.1 Bedoel hy dit letterlik of figuurlik?
2.10.2 Verduidelik jou antwoord.

(1)
(1)

2.11

Benoem die klankverskynsel wanneer die woord
2.11.1 reën as reun uitgespreek word.
2.11.2 Van der as Vanner uitgespreek word.

(1)
(1)

2.12

Skryf die volgende sin oor in die negatiewe vorm:
Ek het nog altyd van rugby in die winter gehou.

(1)
[20]



VRAAG 3
Advertensie
Bestudeer die advertensie op die volgende bladsy en beantwoord die vrae.
3.1

Wie is die teikenmark van die advertensie? Verduidelik jou antwoord.

(2)

3.2

Waarom, dink jy, is die advertensie visueel so treffend?

(1)

3.3	Verduidelik waarom dit nie nodig was vir die adverteerder om meer inligting op die
advertensie te sit nie.

16
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Let op dat die woorde “ANDER” in blou gedruk is en “TWEE” in rooi.
Die res van die woorde is alles in groen gedruk.

8 UIT 10 BOERE
KIES JOHN DEERE
HIERDIE ADVERTENSIE IS

VIR DIE ANDER TWEE

Deer.co.za

3.4

Waarom is die woord “ander twee” in ander kleure geskryf?

(1)

3.5

As jy meer inligting wil hê, waar sal jy dit kan kry?

(1)



[6]



Groottotaal: 70 punte
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MEMORANDUM
VRAAG 1
1.1 Iemand se woorde word aangehaal.
(1)
1.2 Musiek moet in jou borskas vibreer
(1)
1.3 Sy gebruik akute op weet en moet.(1)
1.4.1 Na die dubbelpunt volg die verduideliking van wat die joernalis wil hê almal moet weet.
(1)
1.4.2 parentese
(1)
1.4.3 beklemtoon die spesifieke klank
(1)
1.5
vibrasietjie
(1)
1.6
Musiek moenie in jou borskas vibreer nie.(1)
1.7
Brittanje/Engeland
(1)
1.8
Naam van die CD
(1)
1.9	Hulle klank was aanvanklik ’n “effens ongewone verskynsel” – dit beteken mense het nog nie hulle
musiek gehoor of van gehou nie./Hulle was die eerste mense wat met hierdie musiek begin het.(2)
1.10 samestelling met Engelse woord
(1)
1.11
“die genre amper voos”/“voos..uitgetrap en leeggetrap”
(1)
1.12 anders/uniek
(1)
1.13 Hy gaan voort en steur hom niks/niemand nie./Laat niemand in sy pad kom nie.
(1)
1.14	Dit kan beteken dat die volume regtig baie hard is en ons ore letterlik seermaak // of dit kan
beteken dat die musiek net so fantasties is.
(1)
1.15 Ma.
(1)
1.16 Die gewone mense (hoofstroom) hou nie daarvan nie/hulle ken dit nie en wil dit nie luister nie. (2)
1.17 gehoor- en sigsintuig
(2)
1.18.1 enkelvoudige
(1)
1.18.2	Sondagaand was konsert nommer drie vir die Britse groep Mumford & Sons, wat al so baie
in die wêreld rondgetoer het, in Kaapstad. (of soortgelyk)
(1)
1.19 samestelling met eienaam.
(1)
1.20 seepglad
(1)
1.21 Die mense het opgewonde gesê dat hy (1) net soos op die CD klink.(1)
(2)
1.22.1 Marcus het vinnig die mikrofoon gegryp.
(1)
1.22.2 Marcus het die nuwe, mooi mikrofoon gegryp.
(1)
1.22.3 Marcus het die nuwe mikroon gegryp terwyl hy besig was om te sing.
(1)
1.23 Dit laat jou beweeg en dans/jy is mal daaroor/dit het ’n effek op jou
(2)
1.24 personifikasie
(1)
1.25 Opnoem van goed.
1.26 amper
(1)
1.27.1 stads-li-gies
(1)
1.27.2 liggies(1)
1.27.3 stadsliggies(2)
1.27.4 stadsliggies(1)
1.28 Beklemtoon hoe lekker die mense gedans het.
(1)
1.29 Subjektief
	Dit is baie duidelik dat die joernalis van hulle hou – kyk bv. na slotsin/die gebruik van al die akute/
Gebruik/haar beskrywing van die konsert.
(2)

[44]
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VRAAG 2
Spotprent 1
2.1
Daar trek stoom uit die koppie
2.2 Enige TWEE:
plooie
grys hare
groot ore
2.3 droogte
rugby-kompetisie
2.4 Bulle
2.5 Die veld gaan nat wees – dit gaan reën of het gereën.
2.6 windpomp, beeste
Daar is geen ander huise of strate/paaie in sig nie.

(1)

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

Spotprent 2
2.7 Enige twee ooreenkomste
twee mense/staan met hul rug na leser toe
reën/rugby
hond
kyk uit op plaas (ens.)
Enige twee verskille
een staan/ander sit
een raak aan mekaar/ander raak nie aan mekaar nie
een met motor/ander sonder
2.8 Nee – Die diertjie onder sê hy hoop die droogte van ’n beker gaan nou verby wees.
2.9 Ja (geen punt)
Genade – dit het gereën
Koppies – verwys na die Currie Cup
2.10.1 figuurlik
2.10.2 mag hulle baie drieë kry
2.11.1 oorronding
2.11.2 assimilasie
2.12 Ek het nog nooit van ruby in die winter gehou nie.


( ½ x 4 = 2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[20]

VRAAG 3
3.1
boere
(1)
	Hulle gebruik trekkers en ander boerdery-implemente./John Deere is bekend as ’n boerderyimplement-verskaffer(1)
3.2 Dit is eenvoudig – die inligting kom duidelik oor/treffende wit-agtergrond
(1)
3.3	John Deere is ’n bekende handelsmerk – die boere gaan presies weet waaroor dit gaan. Alles is
klaar gesê met dit wat daar staan.
(1)
3.4 Om juis te beklemtoon dat die 2 boere anders as die res is.
(1)
3.5 Op hul webblad
(1)

[6]
[[70]]
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Graad 11 en 12
Afrikaans Huistaal
Vraestel 1
Deur: Ezilda Fouche, Hoërskool Parys
Tyd: 2 uur

Totaal: 70 Punte

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
AFDELING A: Leesbegrip
AFDELING B: Opsomming
AFDELING C: Taalstrukture en -konvensies

2.

Lees alle instruksies noukeurig deur.

3.

Beantwoord AL die vrae.

4.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

5.

Trek ’n streep ná elke afdeling.

6.

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

7.

Laat ’n reël oop ná elke antwoord.

8.

Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.

9.

Skryf netjies en leesbaar.

(30)
(10)
(30)

AFDELING A
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees en kyk na die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg.
TEKS A: ARTIKEL

20 KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2018

Huistaal

OM SKRIF NEER TE PEN

1

1.	’n Mens kan tereg wonder of handskrif en ander vorms van handgeskepte kommunikasie,
soos kalligrafie, gaan uitsterf, synde die spoed van digitale ontwikkeling, wat ons toelaat
om blitsvinnig te kommunikeer.
5
2.	Maar dit is belangrik om te onthou dat die ontwikkeling van taal en skrif juis deur heelwat
“tegnologiese” veranderinge en uitdagings gekenmerk word. Soos prof. Deirdre Pretorius,
hoof van die departement grafiese ontwerp aan die Universiteit van Johannesburg sê:
“Kalligrafie is [destyds] reeds ‘bedreig’ deur [Johannes] Gutenberg se ontwikkeling van die
drukpers, en handskrif deur die tikmasjien. Ek dink nie dis ’n kwessie van ‘bedreiging’ nie,
10
maar liewer van skaal. Daar is plek vir al hierdie vorms om saam te bestaan. Tans gebruik
meer mense gereelder digitale kommunikasievorms as kalligrafie om te kommunikeer.”
3.	Handskrif hou emosionele betekenis vir die leser én skrywer in. Maar daar is belangriker
redes om dit aan die lewe te hou as net die emosionele betekenis opgesluit in iemand se
handtekening, of die blye herkenning van ’n geliefde se skrif op ’n poskaart.
4.	“Navorsing in die neurologiese wetenskappe toon dat die aanleer van handskrif ’n
belangrike rol in die ontwikkeling van motoriese, kognitiewe en ander vaardighede
van kinders speel,” sê Gerhard van Huyssteen, professor in Afrikaanse taalkunde
en taaltegnologie aan die Noordwes-Universiteit. Volgens hom is dit in die huidige
ontwikkeling van die mensdom steeds belangrik dat kinders wél hierdie soort vaardighede
leer. Daarnaas is dit egter ewe belangrik dat kinders leer om effektief in digitale
omgewings te kommunikeer. Dit is dus nie ’n geval van ‘óf ... óf’ nie, maar eerder ‘én ... én’.
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5.	Volgens die Suid-Afrikaanse KABV-kurrikulum vorm handskrif steeds deel van die
leerprogram, maar in ’n mindere mate as voorheen.
6.	Annemarie Alberts, projekorganiseerder by die ATKV, voorsien probleme wat toegang
tot tegnologie betref. Gegoede skole verskaf tablette vir hul leerders en in party skole is
’n tablet ’n vereiste. Sy glo daar word wegbeweeg van die fisieke proses van ‘skryf neer en
maak notas’. Maar wat van armer skole? Dit gaan juis ’n groter onderskeid tussen gegoede
leerders en leerders wat nooit toegang tot ’n tablet kon kry nie, veroorsaak – veral
eendag in die werkplek. Sy sê skryf is ’n basiese menslike ding wat selfrespek bied en die
geleentheid skep om ’n beter werk te kan bekom, en beter omstandighede vir jouself – en
jou gesin – te kan skep.
7.	Navorsers aan die Universiteit van Aix-Marseille in Frankryk het ’n studie op 75 kinders
tussen die ouderdom van drie en vyf gedoen. Hulle is in twee groepe verdeel: een moes
met die hand leer letters skryf, en die ander met ’n rekenaar. Die resultate toon kinders
het makliker letters herken as hulle dit reeds met die hand gevorm het – in teenstelling
met die groep wat bloot geleer het om letters op ’n rekenaarsleutelbord te tik.
8.	Daar is ook belangrike skakels tussen vasskryf en algemene lees- en taalgeletterdheid.
Wanneer kinders leer om kursief te skryf, leer hulle om groepe letters as ’n geheel
te herken – en dit lei tot beter spel- en taalvaardighede. Hulle sê voorts dat daar ’n
skoonheid en grasie in die vorming van ’n mooi handskrif is.
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9. 	Kan emoji’s ’n universele “taal” word wat ander tale kan knou? Volgens Gerhard moet ons
nie vergeet waar dit is waar ons emoji’s aantref nie. Dit is meestal in informele kontekste
waar taalgebruik sterker in gesproke taal as geskrewe taal lyk, soos byvoorbeeld in sosiale
media. Emoji’s is dus ’n kenmerk van ’n spesifieke soort kommunikasie-medium, wat sy
eie taalgebruik regverdig. In tradisionele gesproke kommunikasie maak onsgebruik van
stemtoon en nadruk, van gesigsuitdrukking en handgebare.”
10. 	Deirdre vind emoji’s juis interessant omdat sy nie altyd seker is wat elkeen beteken nie.
Sy dink ook nie almal gebruik hulle met ’n konsensus oor die betekenis nie. Totdat ons
hul betekenis leer soos ons die betekenis van padtekens leer, sal dit beperkte gebruik hê,
en ook misverstande veroorsaak. Amper soos die ma wat ‘LOL’ skryf aan die einde van ’n
boodskap oor ’n sterfte in die familie, denkende dat dit vir ‘Lots of Love’ staan ... “
11. 	“Omdat taal deur mense gebruik en ontwikkel word, het taal die ongelooflike eienskap
dat dit inherent meerduidig is,” verduidelik Gerhard. “Woorde en betekenisse ontwikkel
voortdurend.Só beteken die emoji van twee handjies wat na mekaar gedraai is, oor
spronklik ’dankie’, maar in bepaalde kringe beteken dit deesdae iets soos ‘kom ons bid’.”
12. 	’n Onlangse inskrywing op Facebook vergelyk Egiptiese hiërogliewe met emoji’s en
reken dat die mensdom ’n volle sirkel voltooi het wat kommunikasie betref. Gerhard van
Huyssteen verskil van die algemene publiek, want volgens hom is emoji’s nie ’n moderne
weergawe van iets soos hiërogliewe nie.Hy sê dit is ’n gevaarlike wanopvatting wat in die
kiem gesmoor moet word.
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[Verwerk uit: Taalgenoot, Winter 2017]

Vrae gebaseer op TEKS A
1.1
Herskryf die titel van die teks in jou eie woorde.
(1)
1.2	“Die ontwikkeling van taal en skrif word deur heelwat “tegnologiese” veranderinge en uitdagings
gekenmerk.”
Is die stelling hierbo ’n feit of ’n mening? Motiveer jou antwoord.
(1)
1.3	Waarom bestaan die persepsie dat handgeskepte kommunikasie moontlik kan uitsterf? Watter
bewys uit die geskiedenis kan aangevoer word dat dit nie sal uitsterf nie?
(2)
1.4	Verduidelik waarom die onderstaande stelling onwaar is en sê ook wat die belangrikste funksie
van handskrif is.
	Die belangrikste rol van handskrif is die emosionele betekenis daarvan vir die leser en skrywer. (2)
1.5	Watter ooreenstemmende siening ten opsigte van handgeskrewe kommunikasie huldig prof.
Deirdre Pretorius en Gerhard van Huyssteen?
(1)
1.6
Herlees paragraaf 4 en 5.
	Lewer kritiese kommentaar op die feit dat handskrif in ’n mindere mate as voorheen deel van die
KABV-kurrikulum vorm en ondersteun jou mening met ’n bewys uit die teks.
(2)
1.7 	Watter TWEE probleme voorsien Annemarie Alberts indien die tablet die plek van handgeskrewe
kommunikasie oorneem?
(2)
1.8
Watter DRIE voordele van skryf is deur navorsers in Frankryk geïdentifiseer?
(3)
1.9	Dink jy Gerhard is bekommerd dat emoji’s die Afrikaanse taal gaan benadeel? Motiveer jou
antwoord met TWEE redes en sê hoe emosies in tradisionele gesproke kommunikasie
uitgedruk word.
(3)
1.10 Herlees paragraaf 10 en 11.
	Watter ooreenstemmende siening huldig Deirdre en Gerhard ten opsigte van emoji’s?
Stem jy saam met hulle siening? Verduidelik jou antwoord.
(2)
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1.11 Herlees weer paragraaf 10.
1.11.1 Watter TWEE probleme voorsien Deidre met die gebruik van die emoji's?
1.11.2 Verduidelik nou waarom die onderstreepte sin ironies is.
1.12	Van watter wanopvatting van die publiek oor emoji’s verskil Gerhard van Huyssteen?
Dink jy hy is ’n geloofwaardige bron om hieroor ’n uitspraak te lewer? Motiveer jou antwoord.

(2)
(2)
(2)

TEKS B:

[Bron: Beeld 10 Oktober 2014]

1.13	Skryf enige tegniek neer wat die spotprenttekenaar gebruik om die verwarring wat in die klaskamer
voorkom uit te beeld. Noem ook watter aanduiding is daar dat hierdie leerlinge nie ’n tekort aan
geld het nie.
(2)
1.14 Hoe kan die onderwyser in hierdie spotprent gestereotipeer word?
(1)
Vraag gebaseer op TEKS A EN B
1.15	Herlees die onderstreepte sin in paragraaf 2 van Teks A en bestudeer Teks B.
	Is die onderstreepte stelling in Teks A paragraaf 2 in Teks B toegepas? Verduidelik jou antwoord
deur na beide die onderwyser en die leerders te verwys.
(2)

TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die teks uit Baba en Kleuter (Mei 2016) en identifiseer SEWE oorsake van swak skrif.
LET WEL:
1.	
Jou opsomming moet in jou eie woorde in ’n paragraaf aangebied word en mag nie meer as 90
woorde beslaan nie.
2.
Jou paragraaf moet samehangend geskryf word.
3.
Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
4.
Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.

HOE HY SKRYF, MAAK SAAK
Kenners reken dat daar vroeër jare baie klem was op die mooiheid van skrif, maar deesdae gaan dit
meer daaroor om ’n kind se liefde vir skryf te ontwikkel. ’n Mooi handskrif lok altyd positiewe reaksie
uit en het beslis waarde. ’n Kind moet uiteindelik leer dat iemand anders sy skryfwerk gaan lees, en
dan moet daar darem orde en netheid wees. Wat bepaal nou eintlik die mens se skrif?
In die eerste instansie is die vashou van die skryfinstrument baie belangrik. As die kind sy
potloodgreep verkeerd aanleer, is dit baie moeilik om reg te stel. Dit ondermyn die gehalte van sy
skrif en skryfspoed, sodat hy dikwels take nie betyds afgehandel kry nie.
Verkeerde lettervormingsmetodes kan tot omkerings, verwarring, stadige spoed en onnetjiese werk
lei. Voordat kinders dus met die inoefening van alfabetletters en syfers begin, moet seker gemaak
word dat hy weet hoe en waar die letters moet begin.
Dit is ongelukkig ’n feit dat mooi skryf nie iets is wat sommer vanself kom nie. Om ’n handskrif mooi te
kry, moet dit ontwikkel word deur baie te oefen aan die kind se fyn motoriese vaardighede.
Verder is dit raadsaam om nie ’n linkshandige kind te dwing om regs te skryf nie, want dan gaan hy
dit beslis nie netjies kan doen nie. As die kind nie baie gemotiveerd is nie of ’n kort aandagspan het,
kan dit tot gevolg hê dat hy sy skryfwerk so gou moontlik aframmel, en op hierdie manier word die
gehalte van sy werk ingeboet.
Dit is ook belangrik om nie te veel druk op die kind te plaas nie, want vrees kan daartoe lei dat die kind
ook verdere probleme met sy skrif ontwikkel. ’n Lae spiertonus beïnvloed postuur en dit kan verder
lei tot skrif wat geforseerd en nie vloeiend is nie veral omdat sulke kinders vinnig moeg word.
Al hierdie probleme kan egter met terapie en harde werk verbeter.
TOTAAL AFDELING B: 10
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3.1
Vervang die onderstreepte woord in reël 1 met ’n gepaste sinoniem.
(1)
3.2	Wat is die adverteerders se doel, binne konteks van die advertensie, met die woorde in reël 1 – 3?
Dink jy die visuele voorstelling ondersteun die woorde? Motiveer jou antwoord.
(2)
3.3 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in reël 7, (grof + kap).
(1)
3.4 Hoe is die woorde in reël 10 tot die Afrikaanse woordeskat toegevoeg?
(1)
3.5	Vul die ontbrekende leesteken in reël 11 in. Skryf die hele sin oor en trek ’n blokkie om die
leesteken wat jy ingevul het.
(1)
3.6 Gebruik die homoniem van net in reël 11 in ’n verklarende sin.
(1)
3.7 Waarom word die onderstreepte woorde in reël 12 nie in Afrikaans vertaal nie?
(1)
3.8 Verklaar die gebruik van die koppelteken in die donkergedrukte woord in reël 14.
(1)
3.9 Verander die onderstreepte gedeelte in reël 14 na ’n byvoeglike bysin.
(1)

[10]

VRAAG 4
STROKIESPRENT
Bestudeer die strokiesprent (uit www.ontwaak) en beantwoord die vrae wat volg.
2
Ja, die ouers werk lang
ure en is so betrokke by
allerlei goed oor naweke
dat hulle laterhand nie
tyd het om met mekaar te
spandeer nie.

1
Sommige families
is so besig dat hulle
nie vir 4.1 …….. tyd
het nie.

3
Hulle jaag meer geld, ’n
beter kar, ’n groter huis!
Asof dit al is wat saak
maak.

6
Kinders leer snaakse
goed van hulle ouers.

4
En twintig jaar
later sit die ouers
alleen iewers in ’n
kamertjie.

En die kinders is te besig
5 om gjeld te maak en allerlei
funksies by te woon om te
kom kuier.
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Huistaal
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10




Watter betekenis dra die donkergedrukte woord in paragraaf 2 oor?
Waarom is meertalige ’n samestellende afleiding?
Gee die verkleinwoord van die donkergedrukte woord in paragraaf 3.
Skryf die onderstreepte sinsdeel in paragraaf 3 oor in die lydende vorm.
Skryf die byvoeglike bysin, wat in paragraaf 4 voorkom, neer.
Wat is die kern van die onderstreepte woord in paragraaf 4?
Gebruik die woord glo in die laaste sin van paragraaf 4 as ’n bywoord in ’n verklarende sin.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[10]
TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70

MEMORANDUM
AFDELING A: LEESBEGRIP
•	Die fokus is op die begrip van die leesteks. Spel- en taalfoute word nie nagesien nie tensy dit die
begrip/verstaan van die teks beïnvloed. (Taal- en spelfoute moet aangetoon word.)
•	Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
rede/motivering word bepunt.
•	Vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens
ontbreek nie.
•	Waar eenwoord-antwoorde gevra word en die kandidaat ’n volsin gee, is dit korrek mits die
korrekte woord onderstreep of op een of ander wyse uitgelig word.
•	Wanneer twee of drie feite/punte vereis word en die kandidaat gee ’n hele reeks, word slegs die
eerste twee of drie feite/punte nagesien.
•	Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word
die vreemde woorde geïgnoreer. Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, word
die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word
dit aanvaar.
•	Aanvaar dialektiese variasies.
Vraag 1 (Sien binne konteks na; sien betekenis na, nie woorde/taalgebruik nie.)
Vraag Antwoord
1.1
Om die betekenis van skrif neer te skryf/te bepaal/te beskryf/vas te lê/
behoue te laat bly
1.2

1.3

(Kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan.)
Feit, want dit is die woorde van prof. Deirdre Pretorius, hoof van die
departement grafiese ontwerp aan UJ/dit is gegrond op navorsing wat
gedoen is.
Die persepsie bestaan a.g.v. die spoed van digitale ontwikkeling.

Barrett
2

Punt
(1)

3

(1)

2

(2)

EN
Kalligrafie is al telkens bedreig deur bv. die drukpers/handskrif deur die
tikmasjien, maar nie een van die twee het al uitgesterf nie.
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Huistaal
1.10

Emoji’s het meer as een betekenis/meerduidig/die betekenisse
ontwikkel voortdurend/lei tot misverstande .

3

(1)

4

(1)

EN
Ja, ek stem saam dat emoji’s meerduidig is, want mense gebruik een
tekentjie om verskillende emosies aan te dui.
OF
Nee, ek stem nie saam nie, mense het al redelik konsensus bereik oor
wat die emoji’s beteken.
1.11

(Kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan.)
Die emoji’s het beperkte gebruik omdat ons nie hulle betekenisse leer
nie. Misverstande kan voorkom as ons nie die betekenisse ken nie.

(2)

EN
’n Mens verwag dat almal die betekenis van LoL sal weet, maar die
ma het nie en het dit heeltemal in die verkeerde konteks gebruik/’n
Mens verwag dat ’n ma die betekenis van LoL sal uitvind voordat sy
dit aanstuur, maar sy het haar eie afleidings gemaak./Die ma stuur die
boodskap aan met goeie bedoelings, maar die boodskap pas nie by die
dood nie.

1.12

3

(Enige soortgelyke antwoord, maar albei dele van die ironie moet
aangetoon word om 2 punte te verwerf. Of 0 of 2 punte)
Emoji’s is ’n moderne weergawe van hiërogliewe.

(2)

(1)

(Let wel die antwoord moet in die positief gestel word/wanopvatting
aandui.)
EN
3

(1)

1

(2)

1.14

Hulle het nie ’n tekort aan geld nie, want almal het tablette.
Die onderwyser is outyds/hou nie tred met die tegnologie nie.

3

(1)

1.15

(Kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan)
Nee, dit is nie toegepas nie, want:

5

(2)

1.13

Ja, hy is ’n geloofwaardige bron, want hy is ’n professor in die Afrikaanse
Taalkunde en taaltegnologie aan die NWU.
Uitroeptekens/vraagtekens/die vetgedrukte woorde/woorde HUH/
verbaasde gesigsuitdrukkings

Die onderwyser lê net klem op pen en papier/het nie ’n rekenaar nie.
Die kinders weet nie wat is pen en papier nie – hulle dink dit is ’n App.
In die spotprent is daar nie ’n balans tussen die 2 vorme nie, want die
onderwyser verwys net na pen en papier en die kinders weet nie wat pen
en papier beteken nie/net op rekenaar gefokus
(Kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan)
TOTAAL AFDELING A:
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30

Huistaal
’n Lae spiertonus beïnvloed postuur en dit kan
verder lei tot skrif wat geforseerd en nie vloeiend is
nie veral omdat sulke kinders vinnig moeg word.

’n Lae spiertonus lei tot skrif wat geforseerd/
nie vloeiend is nie.

TOTAAL AFDELING B: 10



AFDELING C
•	Spelling
•	Eenwoord-antwoorde word nie gepenaliseer nie, al is die spelling nie korrek nie tensy die spelling
die betekenis van die woord beïnvloed en/of spelling die aspek is wat geassesseer word.
•	In volsin-antwoorde word die verkeerde spelling net gepenaliseer indien die fout in die
taalstruktuur getoets word.
•	Waar ’n afkorting getoets word, behoort die punte op die regte plek te wees.
•	Sinskonstruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word soos in die
instruksie aangedui.
VRAAG 3
3.1
3.2

kok
Hulle wil die leser manipuleer/oorreed om Lucky Star produkte/vis te koop, want
hulle sal onder die indruk verkeer dat hulle dan ’n goeie kok/sjef sal wees.

1

(1)

Ja, die visuele voorstelling ondersteun wel die woorde, want die kos lyk
aantreklik.

3

(1)

5
3
2
3
1
3
2
6

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[10]

(Die kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan.)
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

grofgekapte
Dit is leenwoorde (uit Frans.)
’n Ete waarop jy trots kan wees,neem net ’n paar minute.
Ek vang vis met ’n net.
Dit is die naam van die produk en name van produkte word nie vertaal nie.
Dit word gebruik in ’n samestelling met ’n syfer.
wat vol proteïene en Omega-3 vetsure is.

Vlak
%
Punte
Totaal

32

BARRET SE TAKSONOMIE
1
2
3
4
5
40%
40%
20%
2
2
4
1
4
4
2
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6
1

Huistaal
VRAAG 5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

ei/identiteit
emosionele
Dit is iets vir elke ouer om self uit te werk, maar/en/want botsende waarde
stelsels tussen huis, skool en vriendekring kan hierdie fase net nog uitdagender
maak.
Moontlikheid/waarskynlikheid
Dit bestaan uit twee stamme en ’n agtervoegsel.
uitdaginkie
Enige akademiese uitdaging kan (deur hom) met selfvertroue aangepak word.
wat moeite doen om in sy moedertaal met sy kind te praat
intiem
Engels is glo beter as Afrikaans.
TOTAAL AFDELING C:
GROOTTOTAAL:

Vlak
%
Punte
Totaal

BARRET SE TAKSONOMIE
1
2
3
4
5
40%
40%
20%
1
3
4
1
4
4
2
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6
1

1
3

(1)
(1)

5

(1)

3
2
2
6
4
2
3

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[10]
30
70

Lees en kyk: Letterkunde

INK en ander
verhale
2 x Vraestelvrae

Deur: Ronel Gouws

Vraag 1
TROUMARS VIR EEN (Willemien Brümmer)
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
In die voorste gestoeltes sit Die Burgemeestersvrou en Mevrou Dominee – twee rosige pienk tente.
Die dominee trek sy toga reg in die konsistorie en maak keel skoon. Die orrelis kug ongemaklik en
gluur na haar horlosie.
Langsaan in die kerksaal word koekbordjies reggeskuif en koffie gebrou. Teelepels rinkel in koppies
en pienk rose word haastig in goedkoop glasblompotte gerangskik.
Die son klim ál hoër. Ná minute, dalk ure, tik ’n gestewelde blommemeisie my op die skouer.
“Dis twintig oor tien,” sê die kind. “Waar’s jou bruidegom?”
Ek en die blommemeisie skakel sy selfoonnommer. Die geblikte vrouestem aan die ander kant sê dié
nommer bestaan nie. Ons bel na sy huis, maar die stilte is al wat antwoord.
Plotseling val dit my by – dat ek nie eens weet wat sy naam is nie. Iewers in my agterkop het ek ’n
beeld van hoe hy lyk, maar dis iemand met baie gesigte: dié van my pa, my skoolhoof, my baas, ’n
vorige kêrel, selfs ’n hele string vriendinne. Elkeen op wie ek al ooit gewag het.
Maar eintlik maak dit nie saak nie. Want ’n kalmte spoel oor my – ’n louwarm bergwind wat my van my
maag tot in my kleintoontjie laat lag.
Die blommemeisie frons. “Kom,” sê ek vir die gestewelde kind, en tel die bladmusiek van die trap op.
1.1	Hoe verskil die verteller se voorkoms in die droom van ’n tipiese bruid se voorkoms?
Noem twee verskille.
1.2
Skryf net die nommer van die korrekte antwoord neer:
	Wanneer Die Burgemeestersvrou en Mevrou Dominee as “rosige pienk tente” beskryf word,
is dit ’n voorbeeld van ’n:
A
metafoor.
B
hiperbool.
C
vergelyking.
D
eufemisme.

(2)

(1)
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Lees en kyk: Letterkunde
1.3	Waaruit is dit duidelik dat die dominee en die orrelis ongeduldig is? Antwoord deur twee
afsonderlike sinsdele van hoogstens 4 woorde elk uit paragraaf 1 aan te haal.
1.4
Skryf die ontbrekende woord neer:
Die woorde “Die son klim ál hoër” beklemtoon hoeveel _____ verbygegaan het.
1.5
Wat gebeur wanneer die verteller en blommemeisie die bruidegom probeer bel?
1.6
“Plotseling val dit my by ...” Wat besef die verteller?
1.7
Wat het al die mense wat die verteller in paragraaf 6 noem, gemeen?
1.8
Beskryf die verteller se gevoelens in paragraaf 7 in twee afsonderlike woorde.
1.9
Hoe reageer die mense wanneer die verteller en blommemeisie die kerk instap?
1.10 Beskryf kortliks wat in die res van die droom gebeur.
1.11
Verduidelik waarom hierdie droom ’n goeie droom vir die verteller was.
1.12 Dink jy die verhaal se titel pas goed by wat in die droom gebeur? Verduidelik.


(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(17)

HEMELVAART (Carina Diedericks)
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
By die groot houtdeur van die kerk skud sy eers die reën van haar af. Sy druk haar koue hand in haar
skoolbaadjie se sak en haal die sleutel uit. Dit gaan ’n lang winter wees. Dis sulke dae wat sy net warm
sjokolade wil drink en Amy Winehouse oor en oor op haar iPod luister. In die bed. Onder die duvet.
Anna steek die sleutel in die slot, maar die sleutel wil nie draai nie. Die deur is reeds oop. Great. Dit is
seker tannie Marie wat vir daardie troue kom orrel oefen het wat die deur laat oopstaan het. Tannie
Marie doen dit elke keer en elke keer vra Dominee vir háár hoekom sy nie die deur gesluit het nie.
Asof sy kan help Dominee deel die kerk se sleutels so left, right and centre uit. Dis regtig nie haar
werk nie. Werk Dominee nie eintlik net een dag per week én ry ’n Merc nie?
Sy sug. Miskien moet sy nie so krities op Dominee wees nie. Sleutels en whatever is die laaste ding
waaraan hy nou dink. Shame. Domineehulle gaan seker deur ’n moeilike tyd. Francois loop soos ’n lyk
by die skool rond. Niemand praat met hom nie en hy sit elke pouse in die bib.
1.13	Waarom is Anna in ’n slegte bui aan die begin van die uittreksel. Noem twee redes.
1.14 Hoe weet ons Anna kom nou van die skool af?
1.15 Waarom het Anna ’n sleutel vir die kerkdeur by haar?
1.16	Noem twee maniere waarop ’n somber atmosfeer in die eerste drie sinne geskep word.
1.17	Hoe pas die verwysing na Amy Winehouse by die tema van die dood in die verhaal?
1.18 Skryf die ontbrekende woord neer:
	Die woord “koue” in die tweede sin vorm ’n teenstelling met _____ in dieselfde paragraaf.
1.19 Is Anna verbaas dat die kerkdeur nie gesluit is nie? Verduidelik.
1.20 Anna is geïrriteerd met die dominee.
1.20.1 Noem twee redes waarom sy so voel.
1.20.2 Wat laat haar jammer vir hom voel?
1.21 In die laaste sin word Francois beskryf.
1.21.1 Wie is Francois?
1.21.2 Watter vorm van beeldspraak word gebruik om hom te beskryf?
1.21.3 By watter tema in die verhaal sluit hierdie beskrywing aan?
1.21.4 Waarom word Francois se probleme nou beskryf, dink jy?
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(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Lees en kyk: Letterkunde
1.22 Dink jy dit is realisties dat Anna Engelse woorde gebruik? Waarom sê jy so?
(1)
1.23 Kies die korrekte antwoord:
	In die laaste paragraaf word Anna hoofsaaklik gekarakteriseer deur wat sy (doen/sê/dink).
(1)
(18)
[35]

Vraag 2
EK’S DIEK VAN DER SPUY EN WIE IS JY? (Jaco Jacobs)
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
Maar die skooldag gaan verby sonder dat enigiets gebeur.
Pouse speel ek touchies saam met die ouens. Dit lyk of niemand eens agterkom Diekie is weg nie. Ek
ry alleen huis toe.
Eers die dag daarna is Diekie terug in die skool. Sy een oog is nog effens toegeswel en potblou. Die
ouens maak ’n nuuskierige kringetjie om Diekie.
“Hei, Diekie van der Spuy, wie’t jóú beetgekry?” treiter Arno Vermaak vir Diekie met sy eie rympie.
Diekie flits net sy groot, breë smaail, asof dít Arno se vraag antwoord.
“Het jy al daai horlosie gekry wat jou pa gestuur het, Diekie?” wil Wilhelm spottend weet.
Ek tree vorentoe. “Hei, ouens, hoor bietjie hier. Ek was by Diekie se huis …” sê ek.
Almal se oë is dadelik op my. Hulle wag om te hoor wat hulle almal klaar vermoed. Net Diekie kyk
anderpad, soos ’n hond wat weet hy het iets verkeerd gedoen en gaan gestraf word.
“Julle moet daai horlosie sien!” sê ek afgemete. “Dit het ’n stopwatch en ’n calculator én jy kan
games daarop speel.”
“Genuine?” vra Wilhelm verbaas. “Games?”
“Sê jy ek lieg?!” vra ek dreigend.
Wilhelm hou sy hande afwerend in die lug. Partykeer help dit om een van die grootste ouens in die
klas te wees.
2.1
2.2
2.3

2.4

Wat het Deon verwag sou daardie dag gebeur?
Watter ooreenkoms is daar in Arno en Wilhelm se houding teenoor Diekie?
Motiveer jou antwoord met twee afsonderlike aanhalings uit die teks.
Skryf net die nommer van die korrekte antwoord neer.
Diekie beantwoord nie Arno se vraag nie, want hy:
A
wil nie sê Deon het hom geslaan nie.
B
wil nie sê sy stiefpa het hom geslaan nie.
C
weet nie wat om vir die seuns te sê nie.
D
wil nie sê hy was in ’n bakleiery nie.
Wanneer Deon begin praat, wag die seuns om te hoor wat “almal klaar vermoed”.
Wat het hulle vermoed?

(1)
(3)

(1)
(1)
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2.5

Waarom is dit doeltreffend dat Diekie hier met ’n hond vergelyk word?
Gee twee redes.
2.6 Op watter manier verras Deon die ander seuns?
2.7 Is dit die eerste keer wat Deon vir Diekie opkom? Verduidelik.
2.8 Wat sê die feit dat Deon hier vir Diekie opkom, van Deon as persoon?
Noem twee feite.
2.9	In die verhaal word daar verskeie keer na Diekie se leuens verwys. Waarom, dink jy,
het hy leuens oor sy huislike omstandighede vertel?
2.10 Noem een fisieke verskil tussen Diekie en Deon.
2.11 Diekie en Deon het ’n spesiale vriendskap.
2.11.1 Wie is die “flyer” en wie is die “catcher” in hulle verhouding?
2.11.2 Verduidelik waarom jy so sê.


(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(18)

ASPOESTERTJIE EN DIE DRIE BERE (Nelia Engelbrecht)
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg.
Ek sluk swaar. Ek moet nou net nie begin tjank nie.
Ek staan op. My Themp is vol knoffelsous en ’n stuk platgedrukte vis sit aan my jeans vas.
Vaagweg hoor ek Gareth sê: “Jou hand bloei.”
Al wat ek voor my sien, is Kristen se smalende glimlag.
Dan is die bestuurder daar. “Jy sal nie vanaand verder kan werk nie,” sê hy terwyl hy na my hand kyk.
“Jy sal dalk moet steke kry. Kom, ek neem jou hospitaal toe.”
Ek kyk af na my hand. Gareth druk met ’n skoon servet daarop. Daar is rooi kolle op die servet.
“Toemaar, ek sal haar vat,” sê Gareth vir die bestuurder.
“Wát?” Kristen staar verbaas na Gareth.
“Ek sal een van my broers vra om jou te kom haal en huis toe te vat.” Hy haal sy beursie uit en sit ’n
paar note op die tafel neer. “Dit behoort genoeg te wees vir die rekening.”
Hy vat my aan die arm. “Kom ons ry.”
Ek rem terug. “Ek moet eers …”
“Moenie bekommerd wees nie. Ons sal opruim,” sê die bestuurder.
Ek glimlag dapperder as wat ek voel. “My hand is oukei. Jy kan my maar net huis toe vat,” sê ek vir
Gareth.
Eers toe ons in sy kar sit, onthou ek van my liegstorie oor Glenhaven.
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.13

Noem een gevoel wat Corli aan die begin van die uittreksel ervaar.
Beskryf wat gebeur het om haar so te laat voel.
Het jy jammer vir Corli gevoel toe dit gebeur het? Verduidelik.
Skryf die ontbrekende woorde neer:
Corli is ’n (2.13.1 _____ )-verteller, want sy is ’n karakter wat die storie (2.13.2 _____ ).
2.14	Noem een ding vroeër in die verhaal wat dit duidelik gemaak het dat Kristen nie van
Corli hou nie.
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(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

Lees en kyk: Letterkunde
2.15
2.16
2.17
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.18.1
2.18.2
2.19



Watter ooreenkoms is daar in hoe die bestuurder en Gareth teenoor Corli optree?
Hoe voel Kristen wanneer Gareth aanbied om vir Corli hospitaal toe te vat?
Waarom?
In die motor onthou Corli van haar “liegstorie oor Glenhaven”.
Vir wie het sy gelieg?
Wanneer het dit gebeur?
Hoe verskil haar liegstorie van haar werklike situasie?
Beskryf Gareth se reaksie wanneer Corli sê wat haar adres is.
Wat sê hierdie reaksie van die soort mens wat hy is?
Tot watter insig oor Kristen en Corli kom Gareth aan die einde van die verhaal?

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(17)
[35]

MEMORANDUM
Vraag 1
Troumars vir een
1.1	Twee verskille: Anders as ’n tipiese bruid wat perfek aangetrek en versorg is, is die meisie se
trourok ongestryk, haar hare is vuil en ongekam, sy is kaalvoet en dra skaars grimering.
(2)
1.2
A – metafoor
(1)
1.3
“maak keel skoon”, “gluur na haar horlosie”
(2)
1.4
tyd
(1)
1.5
Hulle kry hom nie in die hande nie.
(1)
1.6
Sy weet nie wat haar bruidegom se naam is nie.
(1)
1.7
Sy moes al vir almal wag.
(1)
1.8
kalm, gelukkig
(2)
1.9
Hulle is geskok.
(1)
1.10	Die verteller sing ’n lied terwyl die blommemeisie haar begelei. Sy hoor iemand in die kerk aankom,
maar hou aan met sing.
(2)
1.11	Sy het bevry gevoel toe sy besluit om nie vir die bruidegom te wag nie. Dit kan verwys na die
samelewing se druk op ’n meisie om te trou waarvan sy haar bevry het.
(2)
1.12	Eie mening, byvoorbeeld: Ja, ’n troumars word gewoonlik gespeel vir twee mense wat trou; hier
sing die meisie eintlik vir haarself.
(1)

(17)
Hemelvaart
1.13 Sy moet ’n ver ent in die reën na die kerk stap. Haar onderwyseres plaas baie druk op haar.
1.14 Sy het haar skoolbaadjie aan.
1.15 Sy oefen gereeld op die kerk se orrel en moet haarself by die kerk inlaat.
1.16 Dit reën en dit is koud.
1.17	Die wêreld was geskok toe Amy Winehouse in 2011 op ’n jong ouderdom as gevolg van
alkoholvergiftiging dood is.
1.18 “warm”

(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
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1.19	Nee, tannie Marie of die dominee kan in die kerk wees. Tannie Marie vergeet dikwels om die deur
te sluit as sy daar was.
(1)
1.20.1	Hy blameer haar as tannie Marie vergeet om die kerkdeur te sluit. Sy dink hy werk baie min,
maar kan ’n duur motor bekostig.
(2)
1.20.2 Sy seun gaan deur ’n moeilike tyd.
(1)
1.21.1 Die dominee se seun.
(1)
1.21.2 ’n Vergelyking.
(1)
1.21.3 Die tema van die dood.
(1)
1.21.4 Dit maak hom ’n moontlikheid vir die identiteit van die persoon wat uiteindelik in die kerk sterf. (1)
1.22 Ja, baie jongmense praat so. Dit help haar ’n oortuigende karakter te maak.
(1)
1.23 dink
(1)

(18)

[35]

Vraag 2
Ek’s Diek van der Spuy en wie is jy?
2.1
Hy het verwag Diekie se ma sou die skool bel om te kla oor hoe Deon vir Diekie geslaan het.
(1)
2.2 Albei sien neer op hom. Arno “treiter” Diekie en Wilhelm praat “spottend” met Hom.
(3)
2.3 A – wil nie sê Deon het hom geslaan nie
(1)
2.4 Hulle het vermoed Diekie het leuens vertel.
(1)
2.5	’n Hond wat weet hy gaan gestraf word, kan baie skuldig lyk. Diekie is vroeër in die verhaal twee
keer met ’n hond vergelyk – albei keer toe hy bly was om Deon te sien.
(2)
2.6 Deon bevestig Diekie se storie oor die horlosie in plaas van om te sê dat Diekie gelieg het.
(1)
2.7 Nee, hy het dit ook vroeër gedoen toe die kinders hom gewaarsku het dat Diekie leuens vertel. (1)
2.8 Enige twee van die volgende:
Hy is ’n lojale vriend.
Hy voel jammer vir Diekie en wil hom beskerm.
Hy voel skuldig omdat hy Diekie so geslaan het en wil daarvoor vergoed.
(2)
2.9	Eie mening, byvoorbeeld: Hy wou nie hê die ander kinders moes weet hoe sleg sy huislike
omstandighede is nie. Hy wou nie anders as die ander kinders wees nie.
(1)
2.10	Diekie was klein gebou – kleiner as die ander seuns. Deon was een van die grootste seuns in
die klas.
(2)
2.11.1 Diekie is die “flyer” (½) en Deon is die “catcher” (½).
(1)
2.11.2 Diekie vertel waaghalsige leuens, en Deon red hom deur hom te ondersteun.
(2)

(18)
Aspoestertjie en die drie bere
2.12.1 skaamte
(1)
2.12.2 Corli se voet haak aan iets en sy val naby Gareth se tafel met die borde wat sy dra.
(2)
2.12.3 Eie mening, byvoorbeeld: Ja, dit is aaklig as so iets gebeur. Nee, sy moes versigtiger gewees het.(1)
2.13.1 ek
(1)
2.13.2 vertel
(1)
2.14	Een van die volgende: Sy sê Corli het die verkeerde melkskommel gebring. Sy sê haar steak is rou.
Sy kla dat haar lepel vuil is.
(1)
2.15 Albei bied aan om haar hospitaal toe te vat.
(1)
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2.16 Sy is verbaas/geskok, want sy het gedink Gareth verkies haar bo Corli.
2.17.1 Vir Gareth.
2.17.2	Dit was ’n paar dae tevore by die swembad by Triz-hulle se huis toe Corli vir Gareth
ontmoet het.
2.17.3 Haar eie huis is baie minder deftig as die huise in Glenhaven.
2.18.1 Hy is glad nie verbaas nie, want Rosy het hom vertel waar Corli woon.
2.18.2 Hy is nie snobisties of statusbewus nie.
2.19 Hy het ’n fout gemaak deur te dink hy hou van Kristen; hy verkies eintlik Corli se geselskap.



(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(17)
[35]
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Luistertoets
Graad 11 en 12
Deur: Prof. Henning Pieterse

Anderkant omdraai verby
JAN VAN TONDER
Lank, lank gelede het ’n dominee rook en snuif laat staan. Hy het sy pyp en snuifdosie met ’n
voorhamer verpletter en die stukke daarvan saam met sy twaksak in die kleinhuisie se put afgegooi.
Minder as ’n week later het hy met die volle krag van onttrekkingsimptome kennis gemaak en tot die
absolute wete geraak dat die Bose hom agter tabakblare skuilhou. Brand die blaar en dáár sit hy,
satan self in lewende lywe.
Die eerste Sondag ná sy oorwinning had Dominee se preek van seëngroet tot amen met die sonde
van nikotienverslawing te doen. Dit was op Oudtshoorn, in die jaar van onse Heer 1895, en Dominee
se hande het só gebewe dat hy byna per ongeluk ’n blaai uit die Kanselbybel geskeur het.
Die week daarna het hy deur die dal van doodskaduwee gegaan. Die feit dat hy sy vrou en kinders, sy
huiswerker, die honde en werfhoenders (inderdaad alles en almal wat in sy poorte was) saam met
hom deur genoemde dal gesleep het, het hom min geskeel.
Sy preek van die tweede Sondag sou die hel as onderwerp hê. Om die waarheid te sê, mevroudominee het meer as een keer daardie week voor sy studeerkamer vasgesteek en haar verbeel dat
sy ’n swaelreuk daar bespeur, maar sy het om vredeswil nie ’n woord daaroor gerep nie, behalwe in ’n
vertroulike gesprek met die gade van die hoofouderling.
Hoe ook al, Dominee het een voet op die trap en ’n hand op die reling sy hoof laat sak vir sy
gebruiklike gebed om leiding van Bo voordat hy die kansel bestyg het. Toe begin hy woorde van
oordeel en ellende en ’n gekners van tande van die kansel af donder. Die gemeente sit grootoog en
luister. Só vurig het hulle hul herder nog nie gesien nie.
Aan Dominee se regterhand, binne
reikafstand toe hy effe oor die kansel leun, bring die hoofouderling sy snuifdosie doodluiters te
voorskyn. Daardie dae was dit heel gebruiklik dat mans in die kerk sit en snuif of pruim, en onder
normale omstandighede sou die leraar dit nie eens opgemerk het nie.
Maar abnormaliteit was aan die orde van die dag: lyding,
smart, smagting. ’n Aanslag van die sielerower self.
Dominee se woorde was sweepslae wat feller en
feller deur die kerk geklap het, en feller nog in die
ouderlingsbanke aan sy regterhand, veral wanneer een
waardige man in ’n swaelstertpak opnuut sy snuifdosie
uithaal.
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10.	Die dominee meng sy Afrikaans met Nederlands (Hollands) in sy preek. Beoordeel hierdie
taalvermenging krities. Is dit vir jou funksioneel of nie en gee redes vir jou antwoord.


(2)
[15]

MEMORANDUM
VRAAG ANTWOORD
1.
Lank, lank gelede.
2.
Hy het die pyp en die snuifdoos met ’n
voorhamer stukkend gekap en in die toilet
gegooi.
3.
Hy het pyp gerook.
.
Hy het gesnuif.
Daar was nog puttoilette.
4.
Eerstepersoonverteller.
5.
Nee.
Die volgende Sondag snuif hy in die kerk uit die
hoofouderling se snuifdoos.

6.
7.
8.

9.
10.

Dit was as gevolg van onttrekkingsimptome.
Die hel.
Ja: Die dominee se vrou het die saak vooraf
met die hoofouderling se vrou bespreek en
die hoofouderling wou die dominee opsetlik in
versoeking bring (tart).
Ja: Die hoofouderling is self ’n snuiwer en wou
die dominee tart omdat hy weet mens leer die
gewoonte nie so gou af nie.
Nee: In daardie tyd het baie mense gesnuif,
selfs in die kerk tydens eredienste. Dit was
dus bloot toevallig dat die hoofouderling sy
snuifdoos uitgehaal het.
A
Die taalvermenging is effektief, want dit sluit
aan by die verre verlede toe Nederlands ook
baie mense se spreektaal was. Dit help dus die
gebeure vir die hoorder dateer./
Dit pas nie, want ’n mens praat ’n taal suiwer en
meng dit nie.

OPM.

Noem twee.

Ja kan nie korrek
wees nie.
Nee sonder ’n
gepaste motivering
verdien geen punt
nie. Dit is dus 1 of
nul. Die motivering
bepaal die punt.

PUNT
1
2

3

2

1

1

4

2

3
1

1
1

3

2

3

1

5

2

Slegs ja of nee
sonder ’n gepaste
motivering verdien
geen punt nie. Die
motivering bepaal
die punt.

Die motivering
bepaal die punt.
Oorweeg ook ander
geldige antwoorde.

TOTAAL: 15
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