Eerste Addisionele Taal

Graad 8
Taal- en begripstoets
Deur: Mia Singel (Rhenish Girls High)

AFDELING A: BEGRIPSLEES
VRAAG 1: ARTIKEL
Lees die onderstaande teks goed deur en beantwoord die vrae wat volg.

INKLEUR IS DIE VOLGENDE GROOT DING
VIR VOLWASSENES
Phyllis Green
1.	Wêreldwyd is dit ’n gewilde tydverdryf, maar hier in Suid-Afrika is dit ook glad nie snaaks om ’n
vrou in ’n koffiewinkel te sien sit met haar inkleurpotlode en -boek nie. Volgens Laura Hammond,
bemarkingsbestuurder van Pan Macmillan Uitgewers, was ses uit die top-20-boeke wat in 2015
op Amazon die beste verkoop het, inkleurboeke vir volwassenes. Sy sê ook dat daar in SuidAfrika in een week sowat 2000 kopieë van ’n Afrikaanse inkleurboek vir volwassenes verkoop is.
2.	Erika Oosthuizen (uitgewer: niefiksie) by NB Uitgewers vertel dat inkleurboeke verlede jaar
by die Frankfurt Boekeskou mense skielik baie opgewonde gemaak het. In Frankryk veral het
dié soort boeke fantasties verkoop. Engeland was nie ver agter nie. Die uitgewers het daarom
besluit om ook hul eerste Kreatiewe inkleurboek vir grootmense te publiseer.
3.	“Dit was dadelik ’n groot treffer en ons moes dit weer druk, en weer, en weer …!” sê Oosthuizen
opgewonde. “Suid-Afrikaners is gestres en soek iets om daarmee te help. Hierdie soort
inkleurterapie is eintlik ’n wêreldwye verskynsel.”
4.	Inkleur vir grootmense is oral populêr, veral in Europa en Brittanje. Ons hoor gereeld van
terapeute wat dié boeke met groot sukses in hul praktyke gebruik. Mense soek rustigheid en
stilte in die middel van elke dag se gejaag en dit is presies wat inkleur doen. Daar is boonop iets
magies (magical) om weer soos ’n kind jou kryte en inkleurpenne op te tel.

[Verwerk vanaf: www.netwerk24.com/Sarie, 21 Julie 2015]
1.1
1.2

Hoeveel inkleurboeke het Amazon se top-20-boekelys gehaal? Skryf die getal voluit.
(1)
Haal EEN woord uit paragraaf 1 aan wat bewys dat die volgende stelling ONWAAR is.
Daar is in een week 2000 kopieë van ’n Afrikaanse inkleurboek vir kinders verkoop.(1)
1.3 Watter werk doen Erika Oosthuizen?
(1)
1.4 Waarna verwys die woord “dié” in die onderstaande sin (paragraaf 2)?
In Frankryk het dié soort boeke fantasties verkoop.(1)
1.5 Waarom, dink jy, was die mense so opgewonde oor die tipe boek?
(1)
1.6 Kies die regte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer en letter neer, bv. 3.1 E.
	Wanneer Oosthuizen sê dat hulle die boek “weer, en weer, en weer” moes druk, bedoel
sy eintlik dat ...
A
niemand die boek wou koop nie.
B
die boek baie populêr was.
C
hulle nie genoeg gedruk het nie.
D
die boek ’n flop was.
(1)
1.7 Wat bedoel Oosthuizen daarmee as sy van “inkleurterapie” praat?
(1)
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1.8
1.9

In paragraaf 3 en 4 word daar redes gegee waarom mense inkleur. Noem TWEE.
(2)
Is die volgende stelling ’n feit (fact) of ’n mening (opinion)?
Daar is boonop iets magies (magical) om weer soos ’n kind jou kryte en inkleurpenne op te tel.(1)
[10]
VRAAG 2: ADVERTENSIE
Kyk na die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat volg.

2.1 Wat word hier geadverteer?
(1)
2.2 Wie is die adverteerder?
(1)
2.3 Waarom werk dit goed dat daar inkleurpotlode aan die onderkant van die advertensie is?
(1)
2.4 In watter maand sal die volgende inkleurboek uitgegee word?
(1)
2.5 Dink jy dit is ’n goeie advertensie? Motiveer jou antwoord.
(1)
[5]

TOTAAL AFDELING A: 15

AFDELING B: TAALLEER
VRAAG 3: BERIG
Beantwoord die volgende taalvrae in die onderstaande teks.
Skryf slegs die woord neer; NIE die hele sin NIE.

HUGS OF HOPE HOU INKLEURKOMPETISIE
Hugs of Hope is ’n organisasie wat die lewe van (3.1 mens) in die (3.2 dorp) Hofmeyr probeer
verbeter. Hulle het voor die wintervakansie ’n kompetisie begin wat kinders die geleentheid gee om
’n (3.3 teddie + beer) te teken en in te kleur.
Hofmeyr Hugs of Hope se logo is immers ’n beer met ’n (3.4 hart). Die kompetisie is (3.5 ____)
al die laerskole van die area deurgegee, en elke skool se personeel het die (3.6 goed) inskrywings
deurgestuur vir beoordeling. (3.7 Daar is vier wenners gekies). Die wenprente sal gebruik word
op ’n (3.8 nuwe) reeks 100% katoen-inkopiesakke wat deur Hofmeyr Hug of Hope, ontwerp,
gemaak en bemark gaan word.
Drie van die weninskrywings is van die skool Schoombee Primêr. Die oorhandiging van hul pryse en
die neem van (3.9 foto) sal later gebeur. Ashmerelda Godfrey, ’n (3.10 jonk) leerder van Twinsville
VGK-skool het die afgelope week haar prys ontvang.
[Verwerk vanaf: www.netwerk24.com, 16 Aug. 2018]
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3.1 Gee die meervoud van die woord.
(1)
3.2 Gee die verkleining van die woord.
(1)
3.3	Gee die samestelling.
(1)
3.4 Gee die verkleining van die woord.
(1)
3.5 Vul die korrekte voorsetsel in.
(1)
3.6	Skryf die korrekte trappe van vergelyking neer.
(1)
3.7 Benoem die soort sin.
(1)
3.8 Gee die intensiewe vorm van die woord.
(1)
3.9 Skryf die meervoud van die woord.
(1)
3.10	Skryf die korrekte vorm van die woord neer.
(1)
[10]

VRAAG 4: STROKIESPRENT
Kyk na die onderstaande strokiesprent en beantwoord die vrae wat daarop volg.

Persoonlik dink ek die karakters is bietjie plat
en eenvoudig uitgebeeld.

Inkleurboekklub

[Vertaal vanaf: cartoonstock.com]
Skryf SLEGS die antwoord neer; NIE die hele sin NIE.
4.1
4.2

4.3

6

Skryf die onderstaande stelsin oor in ’n vraagsin.
Julle hou van die inkleurboek.(1)
Skryf by elkeen van die volgende sinne net die korrekte vorm van die woord tussen hakkies neer.
4.2.1 Die man dink nie dit is ’n (goed) inkleurboek nie.
(1)
4.2.2 Die vrou sal later die (leeg) bottel weggooi.
(1)
4.2.3 Dit is ’n (nuut) boek waarvan die man praat.
(1)
Skryf die intensiewe vorme van die onderstreepte woorde neer.
4.3.1 ’n Nuwe inkleurboek is duur.(1)
4.3.2 Na ’n aand by die Inkleurboekklub is ek moeg.(1)
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4.4

Voltooi die vergelykings:
4.4.1 Wanneer een van die mense praat, is die ander mense so stil soos ’n ____.
(1)
4.4.2 Die man wat praat is so ____ soos ’n mol.
(1)
4.5 Vul die korrekte voorsetsels in die paragraaf hieronder.
	Die mense ry elke Maandag 4.5.1____ motor na die inkleurboekklub wat 4.5.2 ____ sesuur
begin. Elke lid van die klub moet 4.5.3 ____ die ander mense se menings luister.(3)
4.6 Skryf die korrekte trappe van vergelyking in die sin neer.
	Die vrouens is (4.6.1 tevrede) oor die boek as die mans; hulle dink dit is die (4.6.2 interessant)
inkleurboek wat hulle al gesien het.
(2)
4.7 Gee die meervoud (4.7.1) en verkleining (4.7.2) in die volgende sin.
Daar is (4.7.1 wynglas) op die (4.7.2 tafel).
(2)
[15]

TOTAAL AFDELING B: 25

GROOTTOTAAL: 40

Nasienriglyne

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1: ARTIKEL
Nr.
Antwoord
1.1
ses (voluit geskryf)
1.2
“volwassenes”
1.3
(Sy is ’n) uitgewer.
1.4
Inkleurboeke
1.5
Leerder se eie mening.
1.6
B / die boek baie populêr was
Dit beteken dat jy terapie/behandeling ondergaan/kry as jy sit en inkleur. /
1.7
Dit is goed vir jou (denke/stresvlakke) om in te kleur.
Mense is gestres. / Inkleur help vir stres. / Mense soek rustigheid. / Mense soek
1.8
stilte. (Noem twee)
1.9
Mening

VRAAG 2: ADVERTENSIE
Nr.
Antwoord
2.1
’n (Sarie-)inkleurboek
2.2
Sarie
Jy het inkleurpotlode nodig om die prente in te kleur. / Dit versterk die idee
2.3
van die inkleurboek.
2.4
Junie
2.5
Ja/Nee + motivering. (Motivering bepaal die punt.)


Vlak
1
1
2
1
5
3

Punt
1
1
1
1
1
1

3

1

3

2

4

1
[10]

Vlak
1
1

Punt
1
1

3

1

3
5

1
1
[5]

TOTAAL AFDELING A: 15
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AFDELING B: TAAL
VRAAG 3: BERIG
Nr.
Antwoord
3.1
mense
3.2
dorpie
3.3
teddiebeer
3.4
hartjie
3.5
aan
3.6
beste
3.7
stelsin
3.8
splinternuwe
3.9
foto’s
3.10 jong

Taalaspek
meervoud
verkleining
samestelling
verkleining
voorsetsel
trappe van vergelyking
sinsoorte
intensiewe vorme
meervoud
b.nw.

VRAAG 4: STROKIESPRENT
Nr.
Antwoord
4.1
Hou julle van die inkleurboek?
4.2.1
goeie
4.2.2 leë
4.2.3 nuwe
4.3.1
peperduur
4.3.2 doodmoeg
4.4.1
muis
4.4.2 blind
4.5.1
per
4.5.2 om
4.5.3 na
4.6.1
meer tevrede
4.6.2 interessantste
4.7.1
wynglase
4.7.2 tafeltjie

Taalaspek
vraagsin
b.nw. verbuiging
b.nw. verbuiging
b.nw. verbuiging
intensiewe vorm
intensiewe vorm
vergelyking
vergelyking
voorsetsel
voorsetsel
voorsetsel
trappe van vergelyking
trappe van vergelyking
meervoud
verkleining




8
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Punt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[10]

Punt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[15]
TOTAAL AFDELING B: 25
GROOTTOTAAL: 40

Huistaal

Graad 9 Taaltoets
Deur: Mia Singels (Rhenish Girls’ High)
VRAAG 1: INLIGTINGSTEKS
Kyk na dieonderstaande teks en beantwoord die vrae.

4
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3

6
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Huistaal
Paragraaf 1
1.1
Haal ’n voorbeeld van ’n skeibare werkwoord aan uit die paragraaf by blokkie 1.
(1)
1.2 Benoem al die onderstreepte voornaamwoorde in die volgende sin.
	Die SPF (1.2.1 wat) op die botteltjie staan, is ’n aanduiding van hoe goed (1.2.2 dit) (1.2.3 jou)
vel teen UV-strale beskerm.
(3)
Paragraaf 2
1.3 Wat beteken die onderstreepte voorvoegsel in die onderstaande sin?
	Dit neem 5 minute vir ’n onbeskermde vel om rooi te raak.
(1)
1.4 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die nommer en letter neer.
	Wat word die onderstreepte gedeeltes van die sin genoem?
	
Dit neem 5 minute vir ’n onbeskermde vel om rooi te raak.
A
koppelwerkwoorde
B
skeibare werkwoorde
C
infinitief
D
deelwoorde
(1)
1.5 Skryf die afkorting van die skuinsgedrukte woorde neer.
“... (dit wil sê ’n gemiddeld van 1 ½ tot 2 uur).”
(1)
Paragraaf 3
1.6 Haal ’n voorbeeld van ’n akroniem uit die paragraaf by blokkie 3.
(1)
1.7 Wat is die basis van die woord tussen hakies?
Gebruik ’n sonskerm wat die KANSA-seël van (erkenning) vertoon.(1)
1.8 Identifiseer ’n vraende voornaamwoord in paragraaf 3 se opskrif.
(1)
Paragraaf 4
1.9 Benoem die voornaamwoord in die onderstaande frase.
“en beskerm jouself dienooreenkomstig.”
(1)
1.10 Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Jy en jou gesin word blootgestel aan UV-bestraling.
Die vetgedrukte woord is ’n voorbeeld van ’n (koppelwerkwoord/hulpwerkwoord).(1)
Paragraaf 5
1.11 Vorm ’n persoonsnaam van die woord tussen hakies:
Dit is jou waarborg dat die (vervaardig) van hierdie UV-skermende produkte aan die streng
KANSA-kriteria voldoen het.(1)
Paragraaf 6
1.12 Skryf die woord tussen hakies korrek oor deur ’n voorvoegsel aan die woord te las.
	
KANSA se seëlstandaarde en -vereistes is onlangs (hoog).(1)
1.13 Skryf ’n eienaam uit paragraaf 6 neer.
(1)
Paragraaf 7
1.14 Beantwoord die volgende vrae oor die onderstaande sin.
	
Klerasie met ’n UPF van 30 sal die vel 30 maal meer beskerm teen UV-strale as onbeskermde vel.
1.14.1 Watter soort byvoeglike naamwoord is “onbeskermde” in dié sin?
(1)
1.14.2 Skryf een soortnaam neer vanuit die sin.
(1)
Paragraaf 8
1.15 Skryf die korrekte swak verlede deelwoord van die woord tussen hakies neer.
Dra (weef) materiaalhoede met wye rande.(1)
1.16 Skryf eers die kern en dan die bepaler van die skuinsgedrukte woord neer.
Dra materiaalhoede met wye rande.(1)
Paragraaf 9
1.17 Benoem die tipe werkwoord in die onderstaande sin.
Dra sonbrille met ’n UV-beskermingsfaktor van UV400.(1)
[20]
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Huistaal
VRAAG 2: STROKIESPRENT
Kyk na TEKS 2 hieronder en beantwoord die vrae.


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8



[Vanaf: https://af-za.facebook.com/Skaapstad]
Skryf die sin oor in die indirekte rede.
Bettie Bitterblêr het gesê: “Dit sal hierdie somer vreeslik warm wees.”(1)
Skryf die korrekte trappe van vergelyking in die onderstaande sin neer.
Dit is die (veilig) om SPF 40 aan te smeer soos Wilna Wolhuter.(1)
Vul die korrekte versamelnaam in die sin hieronder in.
Wanneer Bettie en Wilna saam met al hul vriende strand toe gaan, geniet die _____
skape dit baie om in die son te lê.(1)
Identifiseer die massanaam in die onderstaande sin.
“Ag, Bettie, is dit nie heerlik dat ons met ons hoewe in die sand kan sit nie?”(1)
Is die werkwoord in die sin hieronder oorganklik of nie-oorganklik?
Wilna en Bettie drink koeldrank op die strand.(1)
Skryf die volgende sin oor in die direkte rede.
Wilna vra vir Bettie of sy ’n speletjie op die strand wil speel.(2)
Gebruik die kern van die woord “sonbril” as die bepaler in jou eie nuwe samestelling.
(1)
Dui aan of die volgende woorde simplekse of komplekse is.
Die SPF 40-room (2.8.1 beskerm) jou vel teen die skadelike (2.8.2 sonstrale).(2)
[10]
GROOTTOTAAL: 30
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Nasienriglyne
VRAAG 1: INLIGTINGSTEKS
Nr.
Antwoord
1.1
plaasvind/aanhet
1.2.1
betreklike voornaamwoord
1.2.2
onpersoonlike voornaamwoord
1.2.3
besitlike voornaamwoord
1.3
nie
1.4
C / infinitief
1.5
d.w.s.
1.6
KANSA
1.7
ken
1.8
watter
1.9
wederkerend
1.10
hulpwerkwoord
1.11
vervaardiger(s)
1.12
verhoog
1.13
Collipa/April/Europa
1.14.1
attributief
1.14.2 klerasie/vel/UV-strale
1.15
geweefte/geweefde
1.16
kern: hoede; bepaler: materiaal
1.17
selfstandige werkwoord / hoofwerkwoord

VRAAG 2: STROKIESPRENT
Nr.
Antwoord
Bettie Bitterblêr het gesê dit sou daardie somer vreeslik
warm wees. OF
2.1
Bettie Bitterblêr het gesê dat dit daardie somer vreeslik
warm sou wees.
2.2
veiligste
2.3
trop
2.4
sand
2.5
oorganklik
Wilna vra: “Bettie, wil jy ’n speletjie op die strand speel?” OF
2.6
Wilna vra vir Bettie: “Wil jy ’n speletjie op die strand speel?”
2.7
bril + (enige aanvaarbare kern)
2.8.1
kompleks
2.8.2
kompleks
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Taalaspek
skeibare werkwoord
voornaamwoord
voornaamwoord
voornaamwoord
morfeme
werkwoord
afkorting
akroniem
basis
voornaamwoord
voornaamwoord
werkwoord
persoonsnaam
voorvoegsel
eienaam
byvoeglike naamwoord
soortnaam
swak verlede deelwoord
kern & bepaler
werkwoord

Punt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[20]

Taalaspek

Punt

indirekte rede

1

trappe van vergelyking
versamelnaam
massanaam
werkwoord

1
1
1
1

direkte rede

1

kern & bepaler
morfologie
morfologie

1
1
1
[10]
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Graad 10: Vraestel 1
Deur: Louise van Wyk (Hoër Meisieskool Herschel)


(Totaal 80; Tyd: 2 uur)

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

YOMA SE MUSIEK
1.	As jy dink Afrikaanse musiek behoort aan sangers soos
Carike Keuzenkamp, Worsie Visser en Kurt Darren, moet jy
ophou luister na jou ma se musiek en begin luister na Yoma
se musiek. Yoma is ’n jong Afrikaanse mamma wat rymklets
(rap) in Afrikaans! Uiteindelik is ons taal se musiek net so
divers en modern soos haar sprekers.
2.	Yoma, oftewel Claudia Witbooi, was nog altyd lief vir musiek.
Op skool het sy graag gesing en op laerskool en hoërskool
het sy musiek geneem. Sy het die klavier as instrument
gekies, maar by die huis het hulle nie ’n klavier gehad nie. Gevolglik het haar oupa vir haar ’n
elektroniese klawerbord gekoop waarop sy by die huis kon oefen.
3.	“Ek het op die keyboard begin rondspeel en gesien een van die beats was hip hop. Ek het
gedink dit klink cool en toe besluit ek om ’n voice note vir my neef te maak waarop ek sommer
freestyle. Toe hy dit hoor, het hy gesê ek moet dit ernstig begin opneem, want hy dink ek het
talent.”
4.	Yoma was egter nog nie oortuig (convinced) nie en sy het nie gedink sy wil hip hop-liedjies
begin sing nie. Eers toe sy besef het hoe hip hop en gedigte kan saamwerk, het sy van deuntjie
(tune) verander.
5.	“Ek is baie lief vir digkuns en het op skool reeds gedigte geskryf. Toe ek sien hoe hip hop my
digkuns nuwe lewe kan gee, het ek op die musiekgenre verlief geraak.”
6.	En die res is geskiedenis. Vandag staan Yoma (25) bekend as die “koningin van rymklets” en
het haar liedjie “Willekat” vroeër hierdie jaar ’n Ghoema-toekenning vir die beste Afrikaanse
hip hop-liedjie gewen.
7.	Nog iemand wat in dieselfde kategorie vir ’n Ghoema genomineer is, is Yoma se bekende
man, die rymkletser HemelBesem (Simon Witbooi). Die paartjie is in 2016 getroud en het in
Desember 2017 hul eersteling, die babadogter Engel, in die wêreld verwelkom.
8.	Maar dis nie al waaraan Yoma onlangs geboorte gegee het nie. Op 21 Februarie, Internasionale
Moedertaaldag, is haar debuutalbum, Moedertaal, uitgereik.
9.	Moedertaal, wat ook haar eerste vollengtealbum is, is deur haar swangerskap en haar liefde vir
Afrikaans geïnspireer.
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10.	“Hoewel ek al voorheen ’n hele paar enkelsnitte (singles) opgeneem het, lê dié projek my baie
na aan die hart. Ek en Engel het dit feitlik saam geskryf!” vertel Yoma.
11.	“Toe Simon vir my sê hy het ’n idee dat ek ’n album moet skryf, het ek besef dis perfek en dit
het my aangemoedig om een te skryf,” sê sy.
12.	“Ek hoop die album sal meer vroue inspireer om hul stories te deel.”
13.	Yoma het die album binne ses maande voltooi en sê dit was eintlik baie maklik om ’n album
gedurende haar swangerskap te skryf.
14.	“Soos die tyd aangestap het, het die inspirasie net meer geword. Ek het baie gehad om oor
te skryf omdat daar elke dag nuwe ervarings was. Dit het moeiliker geword om opnames
(recordings) te maak, want ek het gou moeg geraak, maar in dié tyd het ek geleer om baie
geduldig met myself te wees.”
15.	Yoma en HemelBesem maak nie net ‘n goeie paartjie as ouers nie, maar is ook in die
musiekwêreld ’n gedugte duo wat graag saam optree. Op haar nuwe album het hulle saam die
liedjie “En dit was goed” opgeneem. Die klem in dié liedjie val op hoe belangrik ’n pa-figuur in
kinders se grootwordjare is.
16. Oor ma-wees is sy baie dankbaar.
17.	“Dis ’n wonderlike ervaring, diep, een van die mooiste dinge. Soms is ek baie bang, maar dan sê
ek net vir myself dat God weet wat hy doen. Hy sou nie vir ons so ’n wonderlike geskenk gee as
hy gevoel het ons is nie gereed daarvoor nie.”
18.	Op die vraag of sy graag sou wou hê Engel moet ook ’n rymkletser soos haar ma en pa word,
antwoord sy: “Ek sien uit daarna om te leer waarvan Engel Witbooi hou. Ek wil eers sien wie sy
is, maar met genoeg wysheid en leiding, sal ek haar ondersteun in wat sy ook al wil doen.”
		

Yoma met haar Ghoema-toekenning.

Yoma, HemelBesem en hul dogter, Engel.

[Verwerk vanaf: Netwerk 24 Leef, 19 Februarie 2018; Huisgenoot, 15 Maart 2018]
PARAGRAAF 1 – 5
1.1	Wie, volgens paragraaf 1, luister gewoonlik na Carike Keuzenkamp, Worsie Visser en
Kurt Darren se musiek?
1.2 Noem EEN eienskap wat Afrikaanse musiek en Afrikaanse sprekers in gemeen het.
1.3 Wat is Yoma se regte naam en van?
1.4 Noem EEN manier waarop Yoma haar liefde vir musiek op skool uitgeleef het.
1.5	In paragraaf 3 kom daar Engelse woorde voor. Dink jy dis aanvaarbaar om sulke woorde in ’n
Afrikaanse artikel te gebruik? Gee ’n rede vir jou antwoord.
1.6 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die korrekte letter neer.
As jy “van deuntjie verander” (paragraaf 4), beteken dit jy ...
A.
sing in ’n ander genre.
B.
sing ’n ander liedjie .
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1.7

C.
verander jou opinie.
D.
raak verlief.
Voltooi die sin deur slegs die ontbrekende woord neer te skryf.
Yoma se liefde vir _________ het haar finaal laat besluit om hip hop-liedjies te sing.

PARAGRAAF 6–10
1.8 Yoma is ’n suksesvolle kunstenaar in die musiekwêreld.
Haal ’n SINSDEEL uit paragraaf 6-10 aan om te bewys dat die stelling WAAR is.
1.9 Dink jy HemelBesem kan op Yoma jaloers wees? Motiveer jou antwoord.
1.10 Maar dis nie al waaraan Yoma onlangs geboorte gegee het nie. (paragraaf 8)
1.10.1 Word die sin denotatief of konnotatief bedoel?
1.10.2 Noem TWEE dinge waaraan Yoma onlangs “geboorte gegee” het.
1.11 Yoma se album is getiteld Moedertaal.
1.11.1 Hoekom is die album op 21 Februarie vrygestel?
1.11.2 Gee nog TWEE redes hoekom Moedertaal ’n gepaste titel is.

(1)
(1)

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

PARAGRAAF 11–18
1.12 Wat is Yoma se doel met haar album?
(1)
1.13 Yoma het die album geskryf en opgeneem terwyl sy swanger was.
1.13.1 Wat het dit maklik gemaak om die album te skryf?
(1)
1.13.2 Wat het dit moeilik gemaak om die album op te neem?
(1)
1.14	Lees weer paragraaf 11-18. Op watter TWEE maniere het Simon Witbooi ’n invloed op
Yoma se album gehad?
(2)
1.15	Dink jy die liedjie “En dit was goed” se boodskap is relevant binne die konteks van Suid-Afrika?
Motiveer jou antwoord.
(1)
1.16 Haal VYF OPEENVOLGENDE woorde aan wat wys dat Yoma gelowig (religious) is.
(1)
1.17 Dink jy Yoma gaan ’n goeie ma wees? Gee ’n rede vir jou antwoord.
(1)
1.18 Noem EEN les wat jy by Yoma kan leer.
(1)

[24]
TEKS B: VISUELE TEKS
Kyk na die teks op die volgende bladsy en beantwoord die vrae wat daarop volg.
1.19 Wat is die naam van die geleentheid wat geadverteer word?
(1)
1.20 Hoe kry die adverteerder dit reg om die naam van die geleentheid te laat uitstaan?
(1)
1.21 Wat is die funksie van die foto’s in die advertensie?
(1)
1.22 Hoe word die woord “dans” VISUEEL in die advertensie beklemtoon?
(1)
1.23 Voltooi die sin deur die korrekte woord tussen hakies te kies.
	
Die woord “slegs” in die frase “... vir slegs R240” is ’n voorbeeld van (oorredende/figuurlike)
taalgebruik.(1)
1.24 Sal jy daarvan hou om die geleentheid by te woon? Gee ’n rede vir jou antwoord.
(1)

[6]
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[Uit: Die Burger, 16 April 2018]

16

KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2019

Eerste Addisionele Taal

AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
Lees die teks hieronder aandagtig deur en voer die instruksies uit.

Instruksies:
•
•
•
•
•
•

Som SEWE FEITE OOR HEMELBESEM in SEWE sinne op.
Skryf die feite PUNTSGEWYS neer, genommer van 1 tot 7.
Jou opsomming moet in jou EIE VOLSINNE wees.
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

ALLES WAT JY MOET WEET VAN HEMELBESEM.
Die Afrikaanse musiekbedryf floreer met kunstenaars wat in alle genres hul stemme dik maak. Een
van hierdie kunstenaars is die veelsydige HemelBesem. Hier is ’n paar feite wat jy van hom moet weet.
’n “Hemelbesem” is gewoonlik ’n bynaam vir iemand wat baie lank is, maar vir HemelBesem is dit net
sy verhoognaam. Die kunstenaar se regte naam is eintlik Simon Witbooi.
Afrikaans word in baie musiekgenres gebruik, maar baie min kunstenaars rymklets, oftewel “rap” in
Afrikaans. HemelBesem is een van ’n handjievol Afrikaanse rymkletsers. Ander bekendes is Snotkop
en Yoma.
Interessant genoeg is HemelBesem getroud met een van hierdie mede-rymkletsers. Haar naam is
Yoma (Claudia Witbooi) en hulle het in 2016 getrou.
Dis moeilik om te glo, maar HemelBesem het al nege albums vrygestel. Dis baie indrukwekkend!
Hopelik is daar nog baie albums om te kom.
Nog ’n passie van HemelBesem is tatoeëermerke. Sy hele lyf is vol van hulle! Die woord “Silence” is
byvoorbeeld op sy arm getatoeëer om vir die gehoor te wys om stil te bly voor hy optree.
Voordat HemelBesem op sy musiek begin fokus het, was hy vir ’n tyd lank ‘n pastoor. As ’n mens dit
weet, verstaan ’n mens sy lirieke sommer beter.
Maar dis nie waar sy talente stop nie!
In 2017 het HemelBesem ’n boek met die titel God praat Afrikaans geskryf. Die doel van die boek is
om te wys dat Afrikaans in verskillende kleure en geure voorkom.
Een ding is seker – hierdie veelsydige besem vee stof in baie ander kunstenaars se oë!


[Verwerk vanaf: Huisgenoot, 13 Julie 2015]
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AFDELING C: TAAL
VRAAG 3
TEKS D: ADVERTENSIE
Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer. Opsetlike foute kom voor.

[Bron: Google-prente]
3.1
3.2
3.3

Hoe word die woord “gratis” in die advertensie beklemtoon?
(1)
Wat beteken dit as iets “gratis” is?
(1)
Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies.
Innibos is een van die grootste (musiekfees) in Suid-Afrika.(1)
3.4 Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies.
Ek (ken/weet) wie Karlien van Jaarsveld is.(1)
3.5 Gee die INTENSIEWE VORM van die woord tussen hakies.
Vanjaar is Vrydag die 13de ’n (baie gelukkige) dag!(1)
3.6 Benoem die SINSOORT.
Kom kyk hoe jou drome waar word.(1)
3.7 Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies.
Wen R10 000 vir die (oorspronklik) kostuum.(1)
3.8 Herskryf die sin in die ONTKENNENDE VORM.
Jy moet dit misloop!(1)
3.9 Verbind die sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Ek kan nie die fees bywoon nie. Dit is in Nelspruit. (omdat)(1)
3.10 Dink jy dis ’n goeie advertensie? Motiveer jou antwoord.
(1)

[10]
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VRAAG 4
TEKS E: SPOTPRENT
Die taalvrae wat volg, is op die spotprent hieronder gebaseer.

		
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9


[Uit: Die Beeld, Julie 2016]

Hoe kan ’n mens aan die seun se gesigsuitdrukking sien dat hy geskok is?
(1)
Hoe kan ons aan die spotprent sien dat die oupa se hande beweeg?
(1)
Gee die VERKLEINWOORD van die woord tussen hakies.
Die (oupa) het ’n kam in sy hand.(1)
Herskryf die sin in die VERLEDE TYD.
Die oupa trek soos Elvis aan.(1)
Skryf die volgende sin in die INDIREKTE REDE neer.
Die oupa het gesê: “Ek wil soos Elvis rock.”(2)
Voltooi die sin deur die korrekte HOMOFOON tussen hakies te kies.
Die seun het nie die (moet/moed) om vir sy oupa te sê hy kan nie saamgaan nie.(1)
Voltooi die sin deur slegs die ontbrekende VOORNAAMWOORD neer te skryf.
Die seun wil _______ hond saamneem.(1)
Verander die sin in ’n VRAAGSIN.
Almal ouer as 65 kan OppiKoppi gratis bywoon.(1)
Verbind die sinne met ’n BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Die rock-fees is vir jongmense. Die oupa wil die rock-fees bywoon.(1)
[10]
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VRAAG 5
TEKS F: TYDSKRIFARTIKEL
Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor.

HIER IS JOU KANS OM TE ROCK IN JOU TAAL!
VIA (DStv-kanaal 147) en Coleske Artists is op soek na die volgende groot Afrikaanse sanger. Die
sangkompetisie sal op die (5.1 nuut) televisieprogram, “Die Kontrak”, uitgesaai word.
Almal word aangemoedig om in te skryf. Dis (5.2 min) moeite as wat jy dink:
•
Neem ’n video van jouself waar jy jou gunstelingliedjie sing.
•
(5.3 Mense laai dit op Facebook of Instagram.)
•
(5.4 Kies die mentor. Jy wil met die mentor werk.) Merk hom/haar in jou plasing.
(5.5 Daar was vier mentors om van te kies.) Hulle is Elvis Blue, Tarryn Lamb, Monique Steyn en
Dewald Wasserfall. (5.6 Hulle is almal baie goeie sangers. Jy kan nie verkeerd gaan nie.)
Uit al die aansoeke gaan die mentors net agt finaliste kies om aan die sangkompetisie deel te neem.
Elke finalis begin die kompetisie met ’n Coleske Artists-platekontrak. (5.7 Hulle moet vir hulle
lewe sing om die kontrak te behou.)
[5.8 ’n Paneel sal die finaliste se sangtalent elke aand beoordeel (judge).] Die finalis wat die
slegste sing, se kontrak word aan die einde van die episode opgeskeur. So sal dit aanhou tot daar
net een sanger oorbly. (5.9 Die wenner sal aan die einde van die reeks met ’n platekontrak
wegstap.)
Bobby en Karlien van Jaarsveld sal (5.10 weer) kragte saamspan as aanbieders van die program.
(5.11 Bobby en Karlien sê dat hulle opgewonde is.)
Wil (5.12 jy/jou) inskryf? (5.13 Dis al te laat.) Inskrywings sluit Saterdag 30 Junie.
[Verwerk: Huisgenoot, 21 Mei 2018]
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies.
Die sangkompetisie sal op die (nuut) televisieprogram, “Die Kontrak”, uitgesaai word.(1)
Gee die VERGROTENDE TRAP van die woord tussen hakies.
Dis (min) moeite as wat jy dink.(1)
Verander die onderstaande stelsin in ’n BEVELSIN.
Mense laai dit op Facebook of Instagram.(1)
Verbind die sinne met ’n BETREKLIKE VOORNAAMWOORD.
Kies die mentor. Jy wil met die mentor werk.(1)
Herskryf die sin in die TEENWOORDIGE TYD.
Daar was vier mentors om van te kies.(1)
Verbind die sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Hulle is almal baie goeie sangers. Jy kan nie verkeerd gaan nie. (dus)(1)
Herskryf die sin deur met die onderstreepte gedeelte te begin.
Hulle moet vir hulle lewe sing om die kontrak te behou.(1)
Herskryf die sin en verbeter die WOORDORDE.
’n Paneel sal die finaliste se sangtalent elke aand beoordeel.(1)
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5.9

Verander die sin in ’n VRAAGSIN deur met ’n VRAENDE VOORNAAMWOORD te begin.
Die onderstreepte woorde moet die antwoord op die vraag wees.
Die wenner sal aan die einde van die reeks met ‘n platekontrak wegstap.(1)
5.10 Maak ’n verklarende sin met die HOMONIEM van die woord tussen hakies.
Bobby en Karlien van Jaarsveld sal (weer) kragte saamspan.(1)
5.11 Skryf die sin oor in die DIREKTE REDE.
Bobby en Karlien sê dat hulle opgewonde is.
(2)
5.12 Kies die korrekte VOORNAAMWOORD tussen hakies.
Wil ( jy/jou) inskryf?(1)
5.13 Herskryf die sin in die ONTKENNENDE VORM.
Dis al te laat!(1)

[14]
Vraag 6
TEKS G: PRENT
Die taalvrae wat volg, is op die gesprek hieronder gebaseer. Opsetlike foute kom voor.

Hoekom is die musiek
so hard?

RAAMPIE 1

MAMA TAXI

Sodat ek nie kan hoor hoe
jy (kla/klaar) nie!

RAAMPIE 2

Dit lyk my jy sal dit maar
nog harder moet sit ...

RAAMPIE 3

[Verwerk vanaf: Google-prente]

6.1

Voltooi die sin deur die ontbrekende woord neer te skryf.
Die _________ in die prentjies wys vir ons dat daar musiek speel.(1)
6.2	Voltooi die sin deur die ontbrekende woord neer te skryf.
In raampie 1 druk die tannie altwee haar _______ toe.(1)
6.3 Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies.
Sodat ek nie kan hoor hoe jy (kla/klaar) nie!(1)
6.4 Gee ’n HOFLIKER SINONIEM vir die woord tussen hakies.
Die tannie wens sy het haar eie (tjor) gehad om mee werk toe te ry.(1)
6.5 Voltooi die sin deur die korrekte BETREKLIKE VOORNAAMWOORD tussen hakies te kies.
Die taxi (waarin / in wat) hulle ry, bewe as gevolg van die harde musiek.(1)
6.6 Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies.
Die tannie wil (nêrens/nooit) weer in die taxi ry nie.(1)

[6]
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Nasienriglyne
AFDELING A: VRAAG 1
Nr.
Antwoord
jou ma / ma’s
1.1
divers/modern
1.2
1.3
Claudia Witbooi
Sy het gesing. / Sy het musiek as vak gehad. / Sy het klavier/
1.4
klawerbord gespeel.

Punt
1
1
1

ENIGE EEN

1

1

Gebruik
diskresie.

4

1

1.5

EIE RESPONS.
Ja, Yoma se woorde word aangehaal. / Sy praat Kaaps. /
Baie Afr. jongmense meng hul taal.
Nee, jong lesers mag dalk verkeerde taal aanleer.

1.6

C verander jou opinie

3

1

1.7
1.8

digkuns/gedigte
“koningin van rymklets” / “ ’n Ghoema-toekenning”
EIE RESPONS.
Ja, hy is in dieselfde kategorie as Yoma vir ’n Ghoema
genomineer, maar sy het gewen.
Nee, hy is self baie suksesvol en sou bly wees vir sy vrou.
konnotatief
’n baba / Engel / ’n dogtertjie (P) EN
’n album/CD/”Moedertaal” (P)
Dis Moedertaaldag.
Die liedjies is in haar moedertaal/Afrikaans geskryf (P)
en gaan oor haar swangerskap/reis na moederskap. (P)
Sy wil meer vroue inspireer om hul stories te deel.
Sy het baie inspirasie gehad. / Daar was elke dag nuwe
ervarings (om oor te skryf).

3
3

1
1

4

1

3

1

2

2

1

1

1.9
1.10.1
1.10.2
1.11.1
1.11.2
1.12
1.13.1
1.13.2
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

22

Nasienriglyne Barrett
1
ENIGE EEN
1
Naam&van
1

Sy het gou moeg geraak.
Hy het vir Yoma die idee gegee om die album te skryf (P)
en hy het ’n liedjie saam met haar opgeneem. (P)
EIE RESPONS.
Ja, in SA is daar baie onbetrokke pa’s.
Nee, solank ’n mens een goeie ouer het, is dit genoeg.
“God weet wat hy doen”
EIE RESPONS.
Ja, sy sal haar dogter met wysheid lei / haar ondersteun.
Nee, net die tyd sal leer.
EIE RESPONS.
Wees geduldig met jouself. / Vertrou op God.
GrandJOL
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SINSDEEL
Gebruik
diskresie.

haar
moedertaal x

Moedertaaldag
3
X
2

2
1

(maklik skryf)

1

1

(moeilik
opneem)

1

1

2

2

4

1

3

1

Gebruik
diskresie.

5

1

Gebruik
diskresie.

5

1

1

[24]
1

Gebruik
diskresie.
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1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Groot letters / verskillende lettertipes / vetdruk/
hoofletters.
Dit trek die leser se aandag. / Dit wys watter kunstenaars
gaan optree.
Daar is ’n prent / skaduwees van mense wat dans.
oorredende
EIE RESPONS.
Ja, ek hou van dans / ek’s mal oor Emo Adams.
Nee, ek ken nie die kunstenaars op die foto nie.

“Kom dans
saam” x
Gebruik
diskresie.

3

1

3

1

3

1

3
5

1
1
[6]

Totaal Afdeling A: 30
Afdeling B
VRAAG 2
Gebruik die departement se riglyne om opsomming na te sien.
DIREKTE WOORDE UIT TEKS
EIE WOORDE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

’n “Hemelbesem” is gewoonlik ’n bynaam vir iemand
wat baie lank is, maar vir HemelBesem is dit maar net
sy verhoognaam. Die kunstenaar se regte naam is
eintlik Simon Witbooi.
Afrikaans word in baie musiekgenres gebruik, maar
baie min kunstenaars rymklets, oftewel “rap” in
Afrikaans. HemelBesem is een van ’n handjievol
Afrikaanse rymkletsers. Ander bekendes is Snotkop
en Yoma.
Interessant genoeg is HemelBesem getroud met een
van hierdie mede-rymkletsers. Haar naam is Yoma
(Claudia Witbooi) en hulle het in 2016 getrou.
Dis moeilik om te glo, maar HemelBesem het al nege
albums vrygestel. Dis baie indrukwekkend! Hopelik is
daar nog baie albums om te kom.
Nog ’n passie van HemelBesem is tatoeëermerke.
Sy hele lyf is vol van hulle! Die woord “Silence” is
byvoorbeeld op sy arm getatoeëer om vir die gehoor
te wys om stil te bly voor hy optree.
Voordat HemelBesem op sy musiek begin fokus het,
was hy vir ’n tyd lank ‘n pastoor. As ’n mens dit weet,
verstaan ’n mens sy lirieke sommer beter.
In 2017 het HemelBesem ’n boek met die titel God
praat Afrikaans geskryf. Die doel van die boek is om
te wys dat Afrikaans in verskillende kleure en geure
voorkom.

HemelBesem is sy verhoognaam. /
Sy regte naam is Simon Witbooi.
HemelBesem is ‘n rymkletser.

HemelBesem is getroud met Yoma. / Sy
vrou is ‘n rymkletser. /
Hy is in 2016 getroud.
Hy het al nege albums vrygestel.
Hy is passievol oor tatoeëermerke. /
Hy het baie tatoeëermerke.
Hy was eers ’n pastoor. / Dit wys in sy
lirieke dat hy ‘n pastoor was.
Hy het ’n boek (God praat Afrikaans)
geskryf.
[Woorde:34]
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AFDELING C
VRAAG 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Herhaling / verskillende lettergroottes / uitroeptekens / agtergrond verskil van die res
(1)
Dis verniet. / Jy hoef nie te betaal nie.
(1)
musiekfeeste
(1)
weet
(1)
doodgelukkige/dolgelukkige(1)
bevelsin
(1)
oorspronklikste(1)
(Jy) Moenie dit misloop nie!
(1)
Ek kan nie die fees bywoon nie omdat dit in Nelspruit is.(1)
EIE RESPONS: Ja, dis maklik om te lees / dit gee al die nodige inligting.
Nee, dis nie duidelik in watter dorp die geleentheid is nie.
(1)

[10]
VRAAG 4
4.1 Sy mond hang oop / sy oë is groot oop. 
(1)
4.2 Daar is lyne/strepies (langs sy hande).
(1)
4.3 oupatjie(1)
4.4 Die oupa het soos Elvis aangetrek.(1)
4.5	Die oupa het gesê hy wou soos Elvis rock. / Die oupa het gesê dat hy soos Elvis wou rock.
(-1 per fout)
(2)
4.6 moed
(1)
4.7 sy
(1)
4.8 Kan almal ouer as 65 OppiKoppi gratis bywoon? (geen ? = 0)
(1)
4.9 Die rock-fees wat die oupa wil bywoon, is vir jongmense.
(1)
[10]
VRAAG 5
5.1 nuwe/nuutste
(1)
5.2 minder
(1)
5.3 Laai dit op Facebook of Instagram./ Jy/Mense moet dit op Facebook of Instagram laai.
(1)
5.4 Kies die mentor met wie jy wil werk.(1)
5.5 Daar is vier mentors om van te kies.
(1)
5.6 Hulle is almal baie goeie sangers, dus kan jy nie verkeerd gaan nie.
(1)
5.7 Om die kontrak te behou, moet hulle vir hulle lewe sing.
(1)
5.8 ‘n Paneel sal elke aand die finaliste se sangtalent beoordeel.
(1)
5.9 Wie sal aan die einde van die reeks met ‘n platekontrak wegstap? (geen ? = 0)
(1)
5.10 Byvoorbeeld: As die weer lekker is, gaan ons graag see toe. weer = “weather”(1)
5.11 Bobby en Karlien sê: “Ons is opgewonde.” (-1 per fout)
(2)
5.12 jy
(1)
5.13 Dis nog nie te laat nie.(1)
[14]
VRAAG 6
6.1 note/musieknote
(1)
6.2 ore
(1)
6.3 kla
(1)
6.4 motor/kar
(1)
6.5 waarin
(1)
6.6 nooit
(1)
[6]
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Huistaal

Graad 12 – Vraestel 1

Deur: Dr. Henning Pieterse



(Tyd: 2uur; Punte: 70)

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1
Lees en kyk na die volgende twee tekste en beantwoord die vrae wat daarop volg.
TEKS A

SWART, SWARTER, PIKDONKER …
Deur: R Janse van Rensburg, R van Rensburg en S Sonnekus
1

2
3

4

5

6

Die konsep van Swart Vrydag, wat Suid-Afrikaners deesdae behoorlik koorsagtig maak oor die
moontlikheid van reusewinskopies, is ’n tradisie wat in Amerika ontstaan het en ’n dag na hul
Dankseggingsdag, “kalkoendag”, val. Hierdie inkopiefees val gewoonlik op die laaste Vrydag in
November en lui die begin in van die feestyd se koopmanie.
Die presiese datum waarop Swart Vrydag ontstaan het, is egter onduidelik. Volgens die BBC is
dié dag – en die res van die feestyd – deur winkels gebruik om uit die “rooi” te kom en wins vir die
jaar te maak. Verkope maak op Swart Vrydag glo wél ’n groot verskil.
Swart Vrydag sou sy naam volgens Huffington Post by polisielede in Philadelphia gekry het die
dag in die 1960’s nadat die stad oorval is deur mense wat hul inkopies kom doen het en toe die
paaie heeltemal versper het, boonop dieselfde dag waarop die vloot teen die weermag sou
voetbal speel. Omdat hulle oortyd moes werk, het die polisielede volgens die aanlyn koerant
gehoop die dag sal ’n negatiewe konnotasie kry, eerder as gevier word. Waarskynlik het Swart
Vrydag eers in die 1980’s behoorlik posgevat toe bekende handelsname dit begin gebruik het om
winskopies voor die feestyd te bemark.
Baie mense mors gewoonlik hulle swaarverdiende geld met die “koop-bonanza” op Swart
Vrydag. Maar kenners maan dat skuldoorlaaide verbruikers deeglik moet besin voor hulle hulself
dié dag dieper in die verknorsing dompel deur ’n klomp geld, wat hulle eintlik nie het nie, aan
luukses te verkwis.
Kleinhandelaars se spesiale aanbiedings is dan so aanloklik dat verbruikers alle versigtigheid
oorboord gooi en hul hele feestydbegroting op enkele duur items uitgee. Ware soos
hoëtegnologie-TV’s of huishoudelike apparate is volgens Neil Roets, hoof van Debt Rescue (een
van Suid-Afrika se grootste skuldberadingsmaatskappye), die grootste versoeking vir kopers.
Dit het ’n rukkie geduur voor Swart Vrydag in Suid-Afrika posgevat het, maar toe dit eers
vastrapplek kry, het dit behoorlik vlam gevat ... en baie handelaars baken nou op dié dag en die
Kersvakansie vir ’n beduidende deel van hul jaarlikse verkope.
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Amper net so negatief soos die gevolge van Swart Vrydag is die beurtkragverskynsel, eie aan
Suid-Afrika. Volgens EngineeringNews.com het die staatsbeheerde kragvoorsiener, Eskom,
byvoorbeeld verwag dat dit die kragstelsel tot 30 dae kan neem om van die negatiewe uitwerking
a.g.v. die steenkooltekort en nywerheidsaksie gedurende die naweek van 3 Augustus 2018 te
herstel. Hierdie nywerheidsaksie het noodsaaklike deurlopende prosesse by die kragstasies
onderbreek en volgens Eskom sou die probleem opgelos kon word, indien werknemers
terugkeer werk toe.
8 Vakbonde het ingestem om hulp te verleen en werksaamhede te normaliseer en herstelspanne
is na verskeie terreine gestuur. Hulle het daarop gefokus om die kragstelsel te stabiliseer en
so gou moontlik na die kragstasies terug te keer. Operasionele prosesse, wat steenkool- en
dieselbestuur, kragaansluiting en instandhouding asook omgewingsvereistes en -bestuur insluit,
moes weer aan die gang kom en volgens Eskom sou dit addisionele tyd verg. Die onderskeie
partye sou op 8 Augustus 2018 ’n formele loonooreenkoms onderteken nadat die vakbonde hul
lede geraadpleeg het, soos ooreengekom is tydens die bemiddelingsproses by die Kommissie
vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Die National Union of Metalworkers of South Africa
(NUMSA) het gesê hulle sal die ooreenkoms slegs onderteken indien hul lede tevrede met die
jongste voorstel was.
9 Die vakbond Solidariteit het egter reeds heelwat vroeër laat blyk dat sy lede die jongste
driejaarloonaanbod van Eskom aangeneem het. Dié vakbond het ’n salarisverhoging van 7,5% vir
2018 en 7% vir 2019 en die daaropvolgende jaar aanvaar, plus ’n inflasiegekoppelde verhoging in
die behuisingstoelae en ’n eenmalige kontantbetaling van R5 000.00.
10 So het dit toe gebeur dat kragvoorsiening gouer as verwag herstel is en kon Suid-Afrikaners die
duisternis vaarwel roep: En daar was lig én dit was goed; vir eers!
[Verwerk uit: HUISGENOOT; 16 November 2017; Netwerk24: 25/11/2016; https://solidariteit.
co.za/herstel-van-kragstelsel-sal-30-dae-neem/(8/8/18)].
1.1
Waarom dink jy is die leesteks se titel nie die verwagte: “Swart, swarter, swartste” nie?
1.2 Skryf EEN WOORD uit paragraaf 1 neer wat “heftige opwinding” beteken.
1.3 Waarom word “rooi” (par. 2) tussen aanhalingstekens geplaas?
1.4 Skryf EEN woord uit paragraaf 2 neer wat ’n moontlikheid aandui.
1.5 Skryf die naam van ’n nuuswebblad uit paragraaf 3 neer en verduidelik hoe jy dit as naam eien.
1.6	Watter belangrike gebeurtenis het moontlik volgens paragraaf 3 tot ’n algehele saambondeling
van mense gelei?
1.7	Verduidelik hoe dit waarvoor polisielede in paragraaf 3 gehoop het, nie gebeur het nie.
Met watter oogmerk/doel is daar begin om Swart Vrydag in die 1980’s te “herdenk”?
1.8 Skryf ’n woord uit paragraaf 4 neer wat as sinoniem vir “verkwis” uit dieselfde paragraaf dien.
1.9 Sê of die volgende stelling Waar of Onwaar is:
	Neil Roets, visehoof van Debt Rescue, sê kleinhandelaars gaan oneerbaar op Swart Vrydag
te werk.
1.10	Wat gee daartoe aanleiding dat kopers volgens paragraaf 5 in die versoeking gestel word om
links en regs te koop?
1.11	Is dit volgens jou logies dat handelaars die Kersvakansie wil gebruik om die grootste deel van
hulle jaarlikse wins te maak? Motiveer jou standpunt.
1.12	Watter TWEE aspekte het die naweek van 3 Augustus 2018 tot Eskom se tydelike
ineenstorting gelei?
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(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
•
•
•
•

 ees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE waardevolle wenke wat motoriste kan
L
volg om veilig in reënweer te kan bestuur.
Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en dit mag
nie uit meer as 90 woorde bestaan nie.
Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.
(10)

TEKS C

WENKE VIR WANNEER JY IN DIE
REËN MOET BESTUUR
(Deur Geraldine Herbert)
Soms lyk dit so eenvoudig om in reënweer te kan bestuur, maar wanneer dit op stuk van sake kom,
eis dit tóg bepaalde vaardighede van die motoris wat ’n groot verskil kan maak: die verskil tussen ’n
ongeluk en ’n veilige bestemming. Suid-Afrikaners ken die afgelope aantal jare omtrent glad nie meer
reën nie, omdat dit so skaars is. Daarom maak dit motoriste ook minder daarop bedag dat dit die een
of ander tyd wel weer kan reën en dat dit die motoris se bestuursvaardigheid sal toets.
Gaan jy ooit jou motor self om veiligheidsredes na? Dit is ’n goeie idee om voor die groot reëns ’n
inspeksie van jou motor te doen. Gaan die bande, ligte en ruitveërs na om seker te maak dat jy
gereed is wanneer die nat seisoen aanbreek. Alle padgebruikers moet altyd sigbaar vir ander op
die paaie wees, veral in reënweer. Skakel jou hoofligte aan as jy in reënweer bestuur, ten einde jou
sigbaarheid te verbeter.
Daar vind baie meer ongelukke op nat paaie plaas as in droë weer. Nat padoppervlaktes kan
veroorsaak dat die bande gly. Sorg dat daar ’n veilige afstand tussen jou en die voertuig voor jou is,
aangesien dit jou motor ’n bietjie langer gaan neem om heeltemal op ’n nat pad tot stilstand te kom.
In eendeweer gaan talle mense en diere sonder aarseling oor die pad hardloop op soek na skuiling.
Jy moet dus wakker wees om potensiële ongelukke te vermy.
In reënweer is die moontlikheid vir ’n ongeluk altyd hoër as andersins. Sorg daarom dat jou foon
gelaai is, omdat jy dit moontlik nodig gaan hê om iemand as gevolg van ’n noodsituasie te skakel. ’n
Mens verloor maklik beheer oor jou voertuig wanneer jy om draaie gaan. Ry liewer stadiger op sulke
plekke om in beheer van die voertuig te bly.
Wanneer die eerste buie van die reënseisoen uitsak, kom grond en aangepakte vuiligheid op die
padoppervlak soos diesel en olie los. Bestuur ekstra versigtig om nie op die nat padoppervlakte te
gly nie.
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Skryf ’n bywoordelike bepaling uit die gekursiveerde opskrif neer.
(1)
Herskryf die opskrif in die gebiedende wyse.
(1)
Tot watter woordsoort behoort geld (r. 1)? Dui ook die subkategorie van die woordsoort aan.
(1)
Skryf die spelfout in r. 3 neer en korrigeer dit.
(1)
Kies die korrekte antwoord.
Die korrekte lettergreepverdeling van akkurate (r. 4) is:
A
a-ku-ra-te
B
ak-u-ra-te
C
ak-ku-ra-te
D
aku-ra-te
(1)
3.6	Dui die stamme aan waaruit motorversekeringspremie (r. 5) bestaan. Skryf ook die voegsel
(verbindingsklank) in die woord neer.
(2)
3.7 Dui aan watter klankverskynsel met die uitspraak van kans (r. 5) kan plaasvind.
(1)
3.8	Maak ’n sin met noot (r. 7) se homofoonpaar sodat die betekenisverskil tussen die twee woorde
duidelik na vore kom.
(1)
3.9 Skryf die verkleiningsvorm van begroting (r. 6) neer.
(1)
(10)
VRAAG 4: STROKIESPRENT
Bestudeer die strokiesprent op die volgende bladsy en beantwoord die vrae.
4.1
4.2

Waarom word ’n komma na Oom Donald in raampie 1 gebruik?
(1)
Kies die korrekte antwoord.
Kietsie in raampie 2 weier ___________ om uit die boom te klim
A
verstek
B
volstrek
C
volmondig
D
voldonge
(1)
4.3 Skryf die uitdrukking uit raampie 3 neer wat die teenoorgestelde betekenis as opsetlik het.
(1)
4.4	Wat word die aksenttekens op nóú in raampie 5 genoem en wat dink jy impliseer dit van die
oom se houding?
(2)
4.5	Vorm ’n selfstandige naamwoord van help (raampie 7) deur van klinkerverandering gebruik te
maak. Maak dan ’n gepaste sin met die woord.
(2)
4.6	In raampie 7 word die woord takke gebruik. Skryf die idioom neer wat op dronkenskap dui
waarin die woord “takke” voorkom.
(1)
4.7 Herskryf die sin in raampie 8 in die lydende vorm.
(1)
4.8 Gee ’n frase wat die woord “voortaan” in raampie 8 kan vervang.
(1)

(10)
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VRAAG 5: ARTIKEL
Bestudeer die onderstaande artikel en beantwoord die vrae.
TEKS F

SLAPELOOSHEID
1.	Almal sukkel soms om aan die slaap te raak, maar rustelose nagte is onnodig. Wanneer ons
slaap, kry ons liggaam die geleentheid om dit te herstel wat gedurende die dag verloor of
beskadig is, deur byvoorbeeld spiere te bou en weefsel te herstel.
2.	Besluit op ’n vaste slaap- en opstaantyd en weerstaan die versoeking om bedags te gaan
skuinslê.
3.	Probeer om saans kafeïendrankies (tee, koffie en gaskoeldrank) te vermy. Nikotien is ook ’n
stimulant. Probeer minder rook, of staak die rookgewoonte. Ook alkohol is ook ’n stimulant wat
liewers vermy moet word.
4.	
Ontspan voordat jy gaan slaap. Neem ’n warm bad, lees of luister na musiek. Dit help jou om af
te skakel. ’n Onlangse studie het getoon dat twee uur lank se gebruik van ’n iPad die normale
vrystelling van melatonien, die slaaphormoon verminder. Probeer dus om minstens ’n uur voor
slaaptyd niks te doen wat met skerms (rekenaars, televisies en tablette) te doen het nie.
5.	Dr. Knut Schroeder, ’n algemene praktisyn in Bristol, Brittanje, maan dat daar nie altyd goeie
bewyse is dat oor-die-toonbank-slaapmiddels regtig werk nie. Dit kan ’n kruk word. “Alhoewel
toonbankmedikasie oor die algemeen nie fisieke afhanklikheid veroorsaak nie, kan dit tot
sielkundige afhanklikheid lei. Bewyse oor die doeltreffendheid van baie van hierdie middels is
beperk en dikwels teenstrydig.”
[Bron: https://www.goeiehuishouding.co.za/10-nuttige-wenke-as-jy-nie-kan-slaap-nie/]
5.1	Skryf ’n woord uit die eerste sin van paragraaf 1 neer waarin algehele assimilasie met die
uitspraak daarvan kan voorkom.
(1)
5.2	Skryf ’n woord uit paragraaf 1 neer wat ’n voorvoegsel het wat “weer” beteken en onderstreep
die voorvoegsel.
(1)
5.3	Word skuinslê in paragraaf 2 denotatief of konnotatief gebruik?
(1)
5.4	Die onderstreepte sin in paragraaf 4 is saamgesteld. Gee TWEE redes waarom dit
saamgesteld is.
(2)
5.5	Gee die vergrotende trap van warm in paragraaf 4. Skryf ook die intensiewe vorm daarvan
neer en gebruik dit in ’n goeie sin.
(3)
5.6 Herskryf die eerste sin in paragraaf 5 in die direkte rede.
(1)
5.7 Skryf die hoofsin van die onderstreepte sin in paragraaf 5 neer.
(1)

(10)
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Nasienriglyne
AFDELING A: LEESBEGRIP
Nr.
Antwoord
1.1
Omdat die teks ook oor Eskom se probleme
(beurtkrag) handel. / Omdat die teks oor Swart
Vrydag en beurtkrag handel. / Die ongewone
woordkombinasie betrek die leser onmiddellik. /
Versterk ook idee dat dit erger as “swartse” is.P
1.2
koorsagtig P (Nie koopmanie nie).
1.3
Rooi word hier figuurlik bedoel. / Om aan te dui dat
rooi op skuld en nie ’n kleur nie, dui. P
1.4
“glo” P
1.5
Huffington Post. P Dit is kursief gedruk. P
1.6
Die voetbalwedstryd tussen die vloot en die
weermag. P
1.7
Polisielede het gehoop die dag kry ’n negatiewe
konnotasie/betekenis,P maar dit het juis ’n
positiewe betekenis gekry en is daarna gevier. P
Daar is begin om bekende handelsname te bemark
om geld te kan maak. P
1.8
“mors” P
1.9
(O)nwaar P (Aanbiedings is bloot aanloklik en
moeilik om te weerstaan.)
1.10
Kopers word in versoeking gestel om artikels te koop
wat teen ongelooflik spesiale pryse aangebied word.
P
1.11
Nee P Hoe kan daar wins gemaak word in ’n periode
waartydens ware teen afslagpryse verkoop word?
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

SteenkooltekortP en nywerheidsaksie.P
CP
Slegs indien werkers terugkeer werk toe.P
“deurlopende”P “onderbreek”P
Ja/nee, met ’n geldige motivering (eie antwoord).PP
By Solidariteit, want hulle het voor Numsa positief
gereageer/was bereid om gouer na die werk toe
terug te keer.PP
In die kombuis.P Daar is ’n stoof.P
“steenkooltekort”P
Daar is ’n TV-stelP en ’n elektriese stoof.P
A/CP

VLAK 1 en 2
PUNT 12
%
40

3
12
40

4 en 5
6
20

Opmerking
Oorweeg soortgelyke formulerings.

Slegs 1 woord.

Slegs 1 woord.

Net 1 woord.

Of soortgelyke
formulering.
Of soortgelyke
formulerings.
Motivering = punt.

Beide word vereis.
Motivering = punt.
NUMSA sal foutief
wees. Motivering =
punt.
Motivering = punt.
1 woord.
Noem 1.

TOTAAL
30
100

Barret

Punt

2

1

3

1

2

1

1
3

1
2

1

1

3

2

1

1

2

1

3

1

1

1

4

2

1
3
2
3
4

2
1
1
2
2

4

2

2
2
3
1
1
1
3
1
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
Gebruik die departementele voorskrif vir die nasien van die opsomming.
1.	Sorg dat jou motor se bande, ligte en ruitveërs in ’n goeie toestand voor die reënseisoen is.P
2.	Ry met jou hoofligte aan in reënweer, sodat jy sigbaar is. P
3.	Handhaaf veilige volgafstande sodat jy makliker kan stilhou. P
4.	Wees wakker terwyl dit reën, omdat mense en diere oor die pad mag hardloop om skuiling te
soek. P
5.	Ry met ’n gelaaide foon met die oog op noodsituasies. P
6.	Ry stadiger om draaie en bly in beheer van jou voertuig. P
7.	Ry versigtiger op gladde paaie aan die begin van die reënseisoen, om ongelukke te vermy. P
(90 woorde)
TOTAAL AFDELING B: 10
VLAK
PUNT
%

1 en 2
4
40

3
4
40

AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES
Vraag 3 Antwoord
3.1
“in die nuwe jaar” P
3.2
Jy moet daaraan dink om geld in die nuwe jaar
te spaar. / Dink daaraan om geld in die nuwe jaar
te spaar! P
3.3
Selfstandige naamwoord. (½) Massanaam. (½)
3.4

Riesikoprofiel – risikoprofiel. P

3.5
3.6

4 en 5
2
20

TOTAAL
10
100

Opm.
Uitroepteken in 2de
voorbeeld verpligtend.
Subkategorie
noodsaaklik.
Foutiewe spelling móét
naas die korrekte vir punt
aangedui word.

Barret Punt
3
1
3

1

1

1

3

1

CP
3
1
motor (½)
verseker (½)
4
2
premie (½)
-s- (½)
3.7
Nasalering/vokalisering. P
1
1
3.8
Daar is baie gemeenskappe wat gebrek ly en
1
1
dus groot nood ervaar. P
3.9
begrotinkie P
1
1
(10)
Vraag 4
4.1
Dit staan na ’n aanspreekvorm.P
1
1
4.2
BP
3
1
4.3
per ongeluk P
3
1
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Lees en kyk: Letterkunde

Graad 10
Droomdelwers

Deur: Ezilde Fouche (Hoërskool Parys)

KONTEKSTUELE VRAAG
Lees die onderstaande uittreksels aandagtig deur en beantwoord die vrae.
TEKS A
1.	Aan so ’n moontlikheid het sy glad nie gedink nie. Sy kyk hom vraend
aan. “Die kantoor?”
2.	“Ek gun vir Lucia ’n bietjie vryheid. En ons almal is buitendien baie
aan haar verskuldig ten opsigte van Sielie. Sy’t hier aangekom op ’n
vreemde plek met ’n vreemde kind in die huis.”
3.	“Ek ... ken nie juis kantoorwerk nie.”
4.	“Jy sal gou leer. Lucia sal jou alles wys.” Hy neem die laaste sluk van
sy koffie en stoot die koppie terug. Sy stem is steeds sag wanneer hy
weer praat. “Ek is dit aan jou ma verskuldig om jou weer op jou voete
te help.”
5.	“Dankie.” Sy staan op en begin die leë koppies op die skinkbord te
pak. Miskien is ek verkeerd oor hom, dink sy verward. Miskien het hy
my al die tyd in Silwerkruis afgeskryf omdat hy maar net geglo het wat
almal geglo het.
6.	Sy draai met die skinkbord terug van die deur af. “Oom Phil, ek wou
nog vra. Daar was van ons meubels wat gestoor was, voordat ons
Kleinkloof toe getrek het.”
7.	“Ek dog jy weet? Ons moes dit verkoop om van die skuld te delg. Ek
het met die prokureur destyds gereël om die afskrifte van al die
dokumentasie aan jou te stuur.”
8.	“Daar het ’n paar maal goed gekom wat ek moes teken. Was ... was
dit al die meubels, oom Phil?”
9.
Hy knik.
10. “En my ma se orrel?”
11.
Hy haal sy skouers op. “Dis nou maar een van daardie dinge.”
1.1
1.2
1.3
1.4

1

5

10

15

20

25

Op watter vraag van oom Phil reageer Leendra in paragraaf 1?
(1)
Wie is Lucia en hoekom sê oom Phil dat hulle baie aan haar ten opsigte van Sielie verskuldig is? (2)
Wat lei in paragraaf 5 tot Leendra se innerlike konflik? 
(1)
Leendra se aankoms op Soutmansdal skep spanning.
Waarom is hierdie stelling waar? Noem TWEE redes vir jou antwoord. 
(2)
1.5 Oom Phil tree in TEKS A vaderlik op teenoor Leendra.
	Sal jy hierdie optrede in die lig van latere gebeure in die roman as ironies beskou? Motiveer jou
antwoord.(2)
EN

36 KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2019

Lees en kyk: Letterkunde
Lees ook die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.
TEKS B
1.	Sy loop vinnig verder. Toe sy onder in die dorp kom, wil sy nie huis toe
gaan nie. Die bekende reuk van politoer walm tussen die kerkbanke op.
Sy maak die orreltjie oop en soek die bekendheid van die vergeelde
klawers wat onder haar vingers wegsink en die klanke optower. Oomblikke
lank maak sy haar oë toe en hoor sy hoe haar ma speel. En sy sien die ou
orrel daar in die eetkamer met die fyn houtsneewerk en die
koperkandelare. Die bekende klanke van haar kleintyd laat die woede
wegsmelt en vul haar met nostalgie.
2.	Wanneer sy ophou speel, praat Gerald Killian langs haar: “Nee, moenie
ophou speel nie, want ek voel vanaand soos Saul wat Dawid se siter nodig
het.”
3.	Sy kyk hom vraend aan. Hy klink totaal gebroke: “Ek wou op Vlaktevlei bly
om my mense deur die moeilike tyd te help. Maar ek is geen leier nie. Ek
beteken so min. Ek het nie antwoorde vir my mense nie. Ook nie vir
myself nie. En dit voel asof God my verlaat het, want ek het boosheid in
my hart.”
4.	Watter boosheid kan so ‘n man hoegenaamd in sy hart hê? Wonder sy met
die respek wat sy van die begin af vir hom gehad het. “Ons is maar net
mense, vader Gerald. Ons het almal sonde. En God weet dit.”
5.	Trane begin oor sy wange loop. “Dis die ergste van alles. Dat Hy dit
weet.” En dat Hy ook weet dat my sonde vir my so kosbaar is dat ek dit nie
wil verloor nie.”

1

5

10

15

20

1.6 Waarom het Leendra die vrymoedigheid gehad om in die kerk te gaan orrel speel?
(1)
1.7	Die subtema van ontvlugting is by beide karakters se handeling in TEKS B van toepassing.
Verduidelik waarom dit onderskeidelik vir elkeen van hierdie karakters waar is. Waarna is hulle
eintlik opsoek?
(3)
1.8	In reël 15 sê Gerald dat hy boosheid in sy hart het. Wat is hierdie boosheid waarna hy verwys?
Noem TWEE redes waarom dit juis vir hom so ’n groot probleem is.
(3)
1.9	Het jy enige simpatie vir Gerald se situasie? Motiveer jou antwoord. Hoe is die probleem
uiteindelik opgelos?
(2)
1.10 Het Gerald en Leendra ’n baie spesiale verhouding? Motiveer jou antwoord met DRIE bewyse. (3)
1.11	In reël 12 sê Gerald dat hy op Vlaktevlei wou bly om sy mense te help. Hoe sluit hierdie woorde
by die tema aan? Gee TWEE feite.
(2)
1.12	Herlees TEKS A reëls 21 tot 25 en TEKS B reëls 1 tot 5. Gee die gemoedstemming van Leendra
in die twee tekste onderskeidelik. Noem TWEE sake waarvan die orrel ’n simbool word.
(4)

[25]

KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2019

37

Lees en kyk: Letterkunde

My Japan
Lees die onderstaande uittreksels uit die drama en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.
TEKS A
Die lig verander. Tradisionele Japannese musiek speel, rustig en strelend. Ilse
staan op en beweeg na links na haar plek, “Japan”.
54. ILSE: My naam is Amaja. “Nagreën” in Japannees. My pa is Marioka
San. Hy’s ’n kalligraaf, ’n meester van die kwas. Hy skryf met ink
en waterverf op ryspapier, fyn soos ’n skilder. O so geduldig,
presies, sonder om ’n druppel te mors. My ma is Jun. Dit
beteken “gehoorsaam”. Sy leer my hoe om eerbied te wys aan
Marioka San.
Terwyl Ilse praat, sien ons Marioka San wat plat gaan sit en met ’n kwas
Japannese simbole skilder op groot velle papier.
Jun kom in met delikate teegoed wat sy voor hom dek. Ilse gaan sit by hulle. Jun
skink tee in die koppies, ’n hele ritueel. Hulle drink tee. Marioka San en Jun is
tradisioneel geklee.
55. ILSE: Dis mooi hier, ver van die groot stad Tokio. Ek woon in Naka, ’n
piepklein bergdorpie in die Tokusjina-provinsie aan die Ooskus.
Hier’s minder as 300 mense. Ek loop oor ’n houtbrug en ’n
helder rivier vol visse skool toe. Een keer het ’n storm die brug
weggespoel, seker Akashita se handewerk. Ons woon tussen
twee hoë berge soos draketande en sien die son net vir ’n paar
ure elke dag wanneer dit daar bo in die hemel sit soos ’n goue
oog.
56. MA:
(af) Ilse!
57. ILSE: (gesteurd) Ruik die lente! Kersiebloeisels vol in die bome. Ons
huis ruik soet van takkies wat in klein vase gerangskik is.
58. MA:
(af) Gaan jy nie opstaan nie? Jy begin vandag rekord skryf!
59. ILSE: Marioka San het my geleer om kalligrafie te doen. Jou gewrig
moet soepel wees ...

1

5

10

14

20

25

1.1
Hoe sluit TEKS A by die titel van die drama aan?
(1)
1.2 	In watter ruimte speel spreekbeurt 54 en 55 af? Gee TWEE redes waarom Ilse haar in hierdie
ruimte bevind. 
(3)
1.3	Is die ruimtelike verwysing van Ilse in spreekbeurt 55 in ooreenstemming met die werklikheid?
Motiveer jou antwoord. 
(1)
1.4 	In die afloop (slot) van die verhaal kom Ilse tot die slotsom dat sy nie, soos sy haar in spreekbeurt
54 noem, Amaja, is nie. Tot watter DRIE ander insigte kom sy ook aan die einde van die drama? (3)
1.5 Herlees spreekbeurt 57.
Was is die funksie van die neweteks in die spreekbeurt?
(1)
1.6 Watter kontrasterende stemminge word in spreekbeurt 55 tot 59 onderskeidelik geskep?
(2)
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TEKS B
249. MA:
250. ILSE:

(af) Daaaanie!

1

Nee, nee, NEE! Ek het niks daarmee ... Hy’t self die hekkie oopgemaak,
altyd orig, self in daai stormwaterpyp gaan infoeter. Seker bang vir die
weerlig. Hoe kan dit my skuld wees? (sy onderdruk ‘n snik) Ek was so vaak
gelees, Mamma.
Die wind bedaar. Ilse staan op en beweeg stadig na haar Japan.
251. ILSE: Miskien liewer ... ja ... liewer ’n Japannese spookstorie!
Die ma klop aan die kamerdeur.
252. MA:
Huiswerk of Sims jy, Ilse?
253. ILSE: Ek speel lankal nie meer Sims nie, Ma. Kom tog in.
254. MA:
Ons het toe Tshwane se rekening gekry. Groot geld.
255. ILSE: Waaroor nou weer?
256. MA:
Om Pretorianers te paai oor die straatname wat verander.
257. ILSE: Ek gee nie juis om of dit Tshwane of Pretoria is nie. T laat my dink aan ...
Tokio.
258. MA:
Dan het jy seker weer met Engela geskype.
259. ILSE: (botter smelt nie) Hoe’t Ma geweet?
260. MA:
My liewe broerskind smokkel met jou kop. Moenie jou drome uitverkoop nie.
261. ILSE: (liefies) Ag dankie, Moeksie. Sulke goeie raad. Verstaan ek reg? Ek mag
maar my eie drome droom en niemand toelaat om in my pad te staan nie?
262. MA:
(moeg, weet wat kom) Ja, ja. Jy maak wat jy wil, al sê ek wat. Al vra ek mooi,
al smeek ek.
263. ILSE: Moet asseblief nie smeek nie. Dit pas Ma nie. Probeer eerder boelie, nag en
wat van ’n bietjie emosionele afpersing?

5

10

15

20

1.7 Wat is die funksie van die neweteks in spreekbeurt 249?
(1)
1.8 	In TEKS B is daar duidelik spanning tussen Ilse en Mercia. Wat is die ooreenstemmende
hoofoorsaak van hulle innerlike konflik? Hoe skakel die innerlike konflik om in uiterlike konflik?
Noem TWEE voorbeelde.
(3)
1.9 	Ilse kom in spreekbeurt 250 tot die besef dat sy nie verantwoordelik gehou kan word vir
Danie se dood nie. Was dit regverdig van Ma om Ilse “aanspreeklik te hou” vir Danie se dood?
Motiveer jou antwoord.
(1)
1.10 Herlees spreekbeurt 252 en 253.
	Watter TWEE afleidings kan jy maak rakende Ilse se woorde in verband met haar en haar ma se
verhouding? 
(2)
1.11 Watter karaktereienskap van Ma kan uit spreekbeurt 254 afgelei word?
(1)
1.12 Ma en Ilse het ten slotte wel hul probleme opgelos.
1.12.1	Watter handeling van Ilse en Ma onderskeidelik het aangetoon dat hulle geskille
(probleme) opgelos is?
(2)
1.12.2	Het hierdie handeling in 1.12.1 ‘n invloed op hulle verhouding gehad? Motiveer jou
antwoord. 
(1)
1.13 Dink jy Ilse respekteer Ma se gevoelens in TEKS B? Motiveer jou antwoord.
(1)
1.14	Herlees TEKS A spreekbeurt 56 tot 59 en TEKS B spreekbeurt 252 tot 257.
	Watter bewyse kan jy uit beide tekste aanvoer dat die kommunikasie tussen Ma en Ilse baie
swak is?
(2)

[25]
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Nasienriglyne
DROOMDELWERS
Vraag Antwoord
1.1
Hy het gevra of Leendra Lucia se kantoorwerk in die soutmyn sal oorneem.P
1.2
Lucia is Phil se vrou. P
Sy het Sielie se versorging oorgeneem nadat Leendra tronk toe is. / haar ouers se
dood. P
1.3
Oom Phil het nooit met haar kontak gemaak in die tronk nie, maar nou bied hy vir
haar huisvesting/werk aan.P
Die kandidaat bied albei dele van die konflik aan vir EEN punt.
1.4
Leendra soek die waarheid oor haar ouers se dood. /
Leendra streef na die bevryding wat vergifnis mag bring. /
Leendra kom uit die tronk uit. PP
Die kandidaat bied TWEE antwoorde vir EEN punt elk aan.
1.5
Ja. ’n Mens verwag dat hy net in die beste belang van Leendra sal optree, maar later
besef ons dat hy haar juis ingedoen het / verantwoordelik vir haar ouers se dood
was.PP
Die kandidaat bied albei dele van die ironie vir EEN punt aan.
1.6
Gerald het by ’n vorige geleentheid vir Leendra uitgenooi om op die kerk se orrel te
gaan speel. P
1.7
Leendra vlug van die huis / vlug weg van haar gevoelens vir Samuel / verlang na haar
ouers, terwyl Vader Gerald vlug vir sy gevoelens vir Rebekka.P
Die kandidaat bied albei dele van die verskil vir EEN punt aan.
EN
Hulle soek beide na vrede/vryheid/rustigheid/klarigheid/ oplossings.P
1.8
Gerald is verlief op Rebekka. P
EN
Hy voel skuldig, want hy is met Jamaina getroud. /
Hy is die pastoor./’n man van God en dit sal hom van sy rein lewenspad afdwing. /
Hy weet dis verkeerd. / Hy weet nie hoe om die situasie te hanteer nie.PP
Die kandidaat bied enige TWEE redes vir EEN punt elk aan.
1.9
Ja. Om op ’n ander vrou verlief te raak, terwyl jy getroud is, is ’n penarie. / Dit moet
erg wees om jou in so ’n situasie te bevind.
OF
Nee. Gerald moes van beter geweet het as om toe te laat dat sy emosies die
oorhand kry. / Hy behoort hom te skaam om op ’n ander vrou verlief te raak.P
Die kandidaat bied enige soortgelyke antwoord vir EEN punt aan.
EN
Rebecca sterf. P
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Punte
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
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Lees en kyk: Letterkunde
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12.1
1.12.2
1.13

In Ilse se verbeeldingswêreld/in Ilse se Japan. P
EN
Ilse hou haarself verantwoordelik vir Danie se dood nie. / Sy het
skuldgevoelens oor Danie se dood.
Ilse se ma plaas te veel druk op haar in die werklike rede. / Sy probeer van haar
ma te ontsnap.
Ilse soek iemand wat haar kan liefhê. / ’n plek waar sy verstaan kan word.P P
Die kandidaat bied enige TWEE antwoorde aan vir EEN punt elk.
Nee.
Die dorp Japan is ’n baie digbevolkte land. / Dis onwaarskynlik dat daar so ’n
klein dorpie sal wees. / Die werklike Naka se bevolkingsdigtheid is 547 mense
per km2. P (Die kandidaat bied enige soortgelyke antwoord aan vir EEN
punt.)
Alhoewel sy Japan wil besoek, is lief vir haar eie land. /
Haar pa woon in Australië en sy kan niks daaraan doen nie. /
Sy besef ma Mercia probeer haar bes om haar te ondersteun. /
Marioka San en Jun is net haar verbeeldingsouers. PPP
Die kandidaat bied enige DRIE antwoorde vir EEN punt elk aan.
Die neweteks dui daarop dat sy gepla is in haar gedagtes/verbeelding. / Haar
ma onderbreek haar. / Sy is dalk geïrriteerd. P
In Japan is daar ’n rustige/vreedsame/ontspanne atmosfeer. / Atmosfeer
waarin eerbied betoon word.P
In die werklikheid heers daar ’n gespanne atmosfeer (omdat die verhouding
tussen Ilse en Mercia nie goed is nie/gespanne is).P
Ma verlaat die verhoog.P
Beide het nog nie Danie se dood verwerk nie. P
OF
Hulle baklei oor byna elke ding in die huis bv. Ilse wat nie wil opstaan nie. / Ilse
wat lui is. / Ilse wil nie help met kosmaak (hoender) nie. / Ma druk Ilse om te
presteer en skryf bv. vir haar ’n toespraak.PP
Die kandidaat bied enige TWEE antwoorde vir EEN punt elk aan.
Nee. Dit is nie regverdig dat Ma vir Ilse wat nog self ’n kind is, opdrag gegee het
om haar boetie op te pas nie.
OF
Ja. Ilse is al oud genoeg om so ’n verantwoordelikheid te aanvaar.P
Die kandidaat bied ‘n soortgelyke antwoord vir EEN punt aan.
Daar is nie goeie kommunikasie tussen Ilse en Mercia nie. /
Mercia besef nie Ilse het nie meer dieselfde belangstellings as toe sy jonger
was nie. /
Mercia weet nie meer wat Ilse in haar vrye tyd doen nie. PP
Die kandidaat bied TWEE soortgelyke antwoorde vir EEN punt elk aan.
Ma is net behep met haar werk / geld / ingestel op materialisme. P
Ilse hang haar kimono op die draad.PMa hang haar deftige klere op die
draad.P
Hulle kan nou weer kommunikeer / verstaan mekaar se behoeftes. P
Nee. Ilse praat sarkasties/lelik/disrespekvol met Ma. P
Die kandidaat bied ‘n soortgelyke antwoord aan vir EEN punt.
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Lees en kyk: Letterkunde
1.14

TEKS A: Ilse leef in haar droomwêreld en hoor nie eers as Ma praat nie. P
TEKS B: Hulle ken nie mekaar se wêrelde nie./Ma dink sy speel nog SIMS en Ilse
kan nie onthou waaroor haar ma sakebesluite handel nie. P
Die kandidaat bied ‘n soortgelyke antwoord aan vir EEN punt elk.

(1)
(1)
[25]
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Skryf en aanbied
skakel met die eerste woord, “vorms”. Hulle benoem ’n subklas en om hierdie rede word hierdie tipe
verbindingswoorde hiponieme of subordinate genoem. Indien “sirkel”, “vierkant” en “driehoek” eerste
geskryf sou word en daarna “vorms”, sou “vorms” die verbindingswoord gewees het en sou ons hom ’n
superordinaat noem omdat hy ’n algemene klas benoem. Hier is selfs in hierdie kort teks is ’n voorbeeld
van ’n superordinaat wat as ’n verbindingswoord optree: Die woord “kleur” (aangedui in vetdruk in sin 3)
skakel met die woorde “wit” en “swart” in sin 2.

I Verder word talle woorde herhaal. Die woorde wat herhaal, is onderstreep, naamlik “vierkant”, “sirkel”
en “driehoek”. In hierdie tipe situasie is herhaling gebruik.
I Die bepaalde lidwoord “die” is in die teks gekursiveer. Dit word as ’n verbindingswoord beskou omdat
dit aandui dat daar oor ’n bekende saak gepraat word. In hierdie geval dui die bepaalde lidwoord in sin 2
aan dat daar weer verwys word na die vierkant en driehoek wat in die eerste sin genoem is .
I ’n Bykomende verbindingswoord wat in hierdie teks gebruik is, is ’n antoniem en dit word in
hoofletters aangedui. In die tweede sin word die woord “swart” gebruik, terwyl “wit” net verderaan
gebruik is. ’n Mens sal nie dink dat hierdie twee woorde as antonieme geklassifiseer behoort te word nie,
maar De Stadler (1989:87) verwys wel na idiomatiese teenoorgesteldes. Hy definieer dit as “woordpare
wat tradisioneel as teenoorgesteldes van mekaar beskou kan word, hoewel dit nie logieserwys so is nie”
en lys die volgende addisionele voorbeelde daarvan: tee x koffie, sout x peper, mes x vurk, vis x skyfies.
I Jy het sekerlik “terwyl” (aangedui in ’n verskillende skriftipe) in hierdie stuk gesien en dit as ’n
verbindingswoord geïdentifiseer? Korrek! Voegwoorde het beslis ’n bindende funksie omdat dit
enersyds ’n bepaalde semantiese relasie tussen sinne uitdruk en andersyds saamgestelde en
veelvoudige sinne vorm (buiten voegwoordelike bywoorde wat slegs twee sinne semanties aan mekaar
verbind). In hierdie sin koppel “terwyl” ’n hoofsin en bysin met mekaar om ’n saamgestelde sin te vorm
en druk dit ’n teenstellende verband tussen die betrokke sinne uit.

Voordele rakende die gebruik van verbindingswoorde
Soos reeds genoem, het al die bogenoemde verbindingswoorde die funksie om skakels
tussen woorde en sinne eksplisiet te maak. Waarom die skakel eksplisiet merk?
•

•

•
•

 eurdat eksplisiete skakels aangetoon word, word verbande tussen gedagtes,
D
wat moontlik nie duidelik genoeg is nie, eksplisiet gemerk (Hatch, 1992:109;
Donnelly, 1994:96). Dink aan die voorbeeld in die inleidende sin en hoe die
gebruik van ’n verbindingswoord (soos ’n voegwoord) eksplisiet sou aantoon hoe
een gedeelte van die teks met die ander gedeelte verband hou (Christiansen,
2011:238).
Daarby word semantiese kontinuïteit tussen verskillende dele van ’n teks bewerkstellig
(Halliday & Hasan, 1976:299); met ander woorde daar word aangetoon dat ’n idee voortgesit word
van een punt in die teks na ’n volgende. Hierdie kontinuïteit veroorsaak dat die teks vir die leser ’n
legkaart is waarvan al die stukkies by mekaar pas.
Die kontinuïteit wat deur verbindingswoorde moontlik gemaak word, dra ook tot die
bewerkstelliging van samehang (koherensie) by (Du Toit & Smith-Müller (2003:8).
“[W]elgevormde tekste wat fokus op ’n geïntegreerde onderwerp, met goed-aangeduide interne
oorgange”, “groter tekseffektiwiteit” (Carstens, 1997:114), verhoogde verstaanbaarheid (Donnelly,
1994:96), “lewendiger” en “meer gevarieerd” (Lourens & Bedeker, 2004:51) is, is verdere voordele
verbonde aan die gebruik van verbindingswoorde.
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Skryf en aanbied
Onderrig-leer-aktiwiteit 2
Hierdie aktiwiteit is daarop toegespits om leerders in staat te stel om die korrekte vorm van betreklike
voornaamwoorde en die saamgetrekte vorm van dit saam met voorsetsels (bv. daarin) te gebruik sodat
hierdie verbindingswoorde taalkundig korrek gebruik word.

 Vul ’n korrekte woord (een woord) in elkeen van die oop spasies in.
Gebruik woorde soos wat, waarin, daarin of daarvan.

Karakters: Via – ’n vampier, Pia – ’n vampier en Natasha – ’n maer meisie
(Die toneel speel af in ’n donker straat.)
Via: Daar kom iemand. Miskien sal sý reg wees.
Pia: Jy weet ek sluk nie enige iemand se bloed nie. Ek is op ’n dieet. Óns is op ’n dieet.
(Natasha, ’n meisie 1.1 __________ lekker maer en fiks is, trek Via en Pia se aandag. Sy sien nie die
vampiere nie.)
Via: Mmmm… Perfek!
Pia: Moenie so seker wees nie. Jy moet eers haar etiket, 1.2 __________ aangedui word of sy laevet is,
lees om seker te maak.
Via: Het mense dan etikette?
Pia: Ons kan uitvind.
(Vampiere val vir Natasha aan. Hulle pen haar teen die grond vas. Natasha gil.)
Pia: Soek, Via, soek haar etiket! Wat staan 1.3 __________ ?
Via: Waar, Pia?
Pia: Ek weet nie, onder haar voete. In haar nek.
Natasha: Los my!
Via: Lê stil, ons soek jou etiket!
Natasha: Hoekom? Wat wil julle 1.4 ____________ maak?
Pia: Ons moet seker maak jy is nie vol aaklige preserveermiddels nie.
Via: Of nare kalorieë nie.
Pia: Of jiggerige onversadigde vette!
Natasha: Maar ek is! Ek is propvol al daai goed! Los my uit!
Pia: Ek het geweet! Los haar, Via. Ons gaan kry eerder gebottelde laevet-bloed.
Via: Sies, mense eet deesdae ook soveel gemors. Hoe moet ’n vampier dan vir ewig lewe?
Onderrig-leer-aktiwiteit 3
Omdat leerders somtyds nie vertroud is met die gebruik van omdat, wat woordordeveranderinge te
weeg bring nie, behoort die onderstaande aktiwiteit sinvol te wees. By hierdie aktiwiteit word leerders
deur middel van kritiese vrae gelei om tussen want en omdat te leer onderskei.
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Lees die onderstaande teks en probeer die betekenis van die donkergedrukte woorde
vasstel na aanleiding van ander woorde in die teks.
Ster loop stadig en kaalvoet langs die strand. Die branders is groen perde met wit maanhare. Dit is nog
altyd hoe Ster aan die branders gedink het: perde. In Ster se oë is die wêreld ’n perd. Die son is ’n geel
perd, die maan haar silwer vulletjie wat trippel oor die nag. Ster se enigste probleem is dat sy nie ’n
perd het nie. Haar pa is ’n visserman en hy kan nie een bekostig nie. Partymaal sê Ster vir haarself dat
sy ’n perd in ‘n mens se lyf is. Sy kan runnik soos ’n perd. Tot haar naam klink soos ’n perd s’n.
As ek ‘n perd was, dink sy, was ek ‘n roomwit perd, met pikswart maanhare. Pronkend draf Ster huis
toe. Sy begin eers galop op die koeipaadjie oor die gras. Rook trek stadig uit die skoorsteen. “Mamma,
ek’s terug!” bulder Ster terwyl sy deur die kombuis galop. “Stadig, perdjie!” lag Mamma. Mamma noem
haar altyd perdjie. Dit laat haar meer soos ‘n perd voel as in haar speletjies, want as Mamma haar ‘n
perdjie noem, dan is dit mos so.
Watter woorde word deur die volgende ruilelemente vervang?
een in par. 1? ______________________________________________________________________________
s’n in par. 1? _______________________________________________________________________________
so in par. 2? _______________________________________________________________________________
Onderrig-leer-aktiwiteit 7
Sinonieme het ook ’n skakelende funksie. ’n Teks (soos die onderstaande geskrewe weergawe van ’n
dialoog uit die film Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom) kan vir die leerders tesame met ’n
aantal sinonieme gegee word. Die leerders moet die konteks wat deur die teks geskep word, gebruik om
die volgende opdrag uit te voer:
Verbeel jou dat jy een van die karakters is wat hier onder gepraat het en skryf dan ’n vriendskaplike brief
waarin jy vir jou beste vriend of vriendin vertel van die aaklige vakansie wat vir jou voorlê. Gebruik die
volgende woorde in jou brief om jou gevoelens te beskryf: kwaad, woedend, boos en omgekrap. As jy
onseker oor die gebruik van hierdie woorde is, kan jy ’n woordeboek raadpleeg.
Beyers:
Mana:
Tibo:
Amos:
Yann:
Hanna:
Amos:
Beyers:
Mana:

Daar is iets wat ek en Mana met julle wil deel. Iets wat ons almal raak. Dis eindelik meer soos
’n verrassing.
’n Goeie vriend van Beyers het hulle huisie in die berge vir ons aangebied om in te gaan bly.
Ek wil nie soos Josef in ’n berg gaan sit nie.
Dit was Moses wat op die berg gaan sit het.
Ek sal ’n eetstaking hou.
Dit wil ek sien, jy kla elke halfuur jy’s honger.
Ek wil ook nie na ’n ander skool toe gaan nie. Ek haat skool, maar enige ander skool sal ek
nog meer haat.
Ons wil nie daar gaan woon nie julle.
Ons wil net ’n vakansie gaan hou. Dis soos ’n wittebrood. Ons het ’n wittebrood nodig, almal
van ons om mekaar beter te leer ken.
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vir topklas-onderrig en topklas-prestasie!

Ons is topklas, want:

• die tekste is vars en uit baie onlangse publikasies,
• die letterkunde van die nasionale katalogus is in die hoofstukke geïntegreer,
• die jongste assesseringstake word gegee.
• Woordeskat word beklemtoon.
• Elke hoofstuk het geïntegreerde taal en ’n taalfokus.
• Die leesbenadering help om begrip te ontsluit en te verdiep.

Dít maak ons topklas!
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