Inhoud
2
4
20
23
31
33
36
37
40
42
44
46
48
53
56
58
64

Van die redakteur
Huistaal
Graad 11/12 Vraestel 1 – Ezilda Fouché
Huistaal
Graad 12 Vraestel 3 (Stelwerk) – Esti Barnard
Eerste Addisionele Taal
Taak 3.1: Kwartaaltoets (Deel 1), Graad 9 –
Hanneke Basson
Eerste Addisionele Taal
Graad 11/12 Taalkunde – Helena Greyling
Eerste Addisionele Taal
Graad 12 IEB Poësie – Helena Greyling
Woordeboekwys
Is jy mooi of is jy skoon? – Dr. Willem Botha
Luister en praat
Graad 9 Taak 1: Luisterbegrip – Hanneke Basson
Luister en praat
Graad 12 HT Taak 7: Voorbereide toespraak –
Magriet Pieterse
Skryf en aanbied
Notule en agenda –Uittreksel uit Eenders & Anders
Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 9
Skryf en aanbied
Skryfaktiwiteite en opstel –Uittreksel uit Eenders &
Anders Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 10
Skryf en aanbied
Brief aan die pers –Uittreksel uit Eenders & Anders
Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 11
Lees en kyk: letterkunde
Ek was hier: bespreking en vrae
Lees en kyk: letterkunde
Fiela se kind
Lees en kyk: letterkunde
Mis: Hersieningsoefening – Magriet Pieterse
Lees en kyk: letterkunde
“Twee kleuters in die Vondelpark” – Dr. Henning Pieterse
Teken in op Klasgids
KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2017

1

Van die redakteur

Uit my pen ...

A

ugustus 2017 se Klasgids is propvol vraestelle. Die
Junior EAT-een is deur Hanneke Basson, een van die
kortverhaalskrywers in Sweef en ’n onderwyseres
by die Hoër Meisieskool Herschel. Herschel
het ’n gedugte EAT-vakspan en hulle is getroue
medewerkers aan Klasgids.
Nog ‘n getroue medewerker is Ezilda Fouché van die Hoërskool
Parys. As daar een persoon is wat weet hoe om ‘n taalvraestel
op te stel is dit sy. Sy is dan nie ook verniet een van die
Huistaaleksaminatore nie.
Dis die derde keer dat ons ‘n bydrae van Dr. Henning Pieterse van
die Hoërskool Overkruin plaas. Dr. Pieterse is ’n kenner en hy deel
dié slag sy kennis oor “Twee kleuters in die Vondelpark” met ons.
Drie skryfopdragte uit Die Afrikaas/Nederlandse lespakket
Eenders & anders word geplaas. Lespakkette vir grade 6-11 is
ontwikkel. Elke lespakket kan ’n hoofstuk in die taalhandboek vervang. Dit voldoen aan al die NKABVvereistes, maar party van die tekste is Nederlands. Daar is baie foto’s en interessante inligting oor
Nederland en België. Leerders maak nie net kennis met die kulture van die twee lande nie, maar kan
ook sien hoe Afrikaans uit Nederlands ontwikkel het. Die verskille (anders), maar ook ooreenkomste
(eenders) tussen die lande en taal word uitgewys. Graad 6 se tema is: Aangename kennis! Prettig met
je kennis te maken!; graad 7 is Koningskos Koningsmaal; graad 8 Ridders en rolmodelle Ridders en
rolmodellen; graad 9 Fietsry Fietsen; graad 10 Kampeer Kamperen en graad 11 Sprokie vir ‘n stadskind
Sprookje voor een stadskind. Die lespakket word 14 September in Amsterdam bekend gestel en vanaf
2018 in Suid-Afrika gebruik. Skole wat wil deel word van die projek kan Eureka Barnard kontak by:
eureka@sasnev.co.za
Die voorbladfoto is die skrywer, Nanette van Rooyen, by die 3D-straatkunsuitstalling wat by die
V&A Waterfront gehou is. Dit is deur Izak de Vries geneem.
‘n Voorspoedige derde kwartaal word julle toegewens.

Marieta
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Redaksie

Riglyne vir
bydraes
1.

2.
3.

Voorskrifte vir artikels
1.

Jy word R100 per Klasgids-bladsy
vir jou bydrae betaal. Stuur dus asb.
die volgende inligting saam met jou
artikel:

Jou naam

Jou skool

Jou telefoonnommer

Jou bankbesonderhede
Voorsien foto’s, illustrasies of
visuele materiaal wat saam met die
artikel gaan.
Indien jou bydrae opgeneem word,
sal dit ook in die elektroniese
weergawe van Klasgids verskyn.

2.
3.

4.
5.
6.

Redakteur: Marieta Nel
mnel@lapa.co.za
Uitgewer:
Liesbet Gelderblom
liesbetg@lapa.co.za
Inskrywings:
Monica Tshiani
monicat@lapa.co.za
Advertensies en
bemarking:
Karen Janse van Rensburg
KarenJ@lapa.co.za
Uitleg: Rina Eksteen
rina@jetset.co.za
Voorbladfoto:
Izak de Vries

Ons verkies dat bydraes per e-pos gestuur word,
maar dis nie ’n vereiste nie.
Vervang boektaal met die taal wat jy in die
klaskamer gebruik.
Sommige artikels oor moeilike onderwerpe is
maklik leesbaar en ander oor maklike onderwerpe
nie. Hoekom?
Die maklike leesbare artikels is gewoonlik vol
persoonlike voornaamwoorde, byvoorbeeld:
“Ons hoop julle kan die wenke nuttig gebruik” in
plaas van “Daar word gehoop dat die wenke nuttig
gebruik kan word.”
Probeer dus om die lydende vorm te vermy.
Ons is nie voorskriftelik nie, maar probeer die
artikel beperk tot die aantal bladsye waarvoor
voorsiening gemaak is by “Inhoud van Klasgids”.
Probeer so ver moontlik vir ons vraestelle stuur
wat oorspronklik deur jou opgestel is.
Die nodige bronverwysings en erkennings asseblief
onderaan tekste aangebring word.

Redaksionele adres:
(Ook die adres vir bydraes)
ATKV-Streekkantoor
Eenheid 2013
Data Voice House
Elektronstraat 16
Tegnopark
Stellenbosch
Die Klasgids word onder die ATKV se
vaandel uitgegee deur LAPA Uitgewers.
Gedruk en gebind deur:
CTP Drukkers, Kaapstad
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GRAAD 11/12
Vraestel 1

Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys



Totaal: 70

TYD: 2 UUR

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings.
AFDELING A:
AFDELING B:
AFDELING C:

(30)
(10)
(30)

2.

Beantwoord AL die vrae.

3.

Begin ELKE afdeling op ’n nuwe bladsy.

4.

Trek ’n streep ná elke afdeling.

5.

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

6.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

7.

Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.

8.

Skryf netjies en leesbaar.

9.

Voorgestelde tydsindeling:
AFDELING A:
AFDELING B:
AFDELING C:

4

Leesbegrip
Opsomming
Taalstrukture en –konvensies

ongeveer 50 minute
ongeveer 30 minute
ongeveer 40 minute
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AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees en kyk na die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg:

TEKS 1: ARTIKEL

Die kuns van die selfie en anderkant
die eendgesig
”Narsissus buig oor ’n poel water, sy beeld is ’n vlak wat hom boei en verlei, hy kan nader,
maar nooit aan die oorkant daarvan nie.” (Charles Baudrillard) Vandag sou hy gesê het,
“Wag ’n bietjie! Ek gaan eers ’n selfie neem!”
Deur: Jaqueline Geng
1.	
Ons lees selde ’n artikel oor die selfie sonder om die woorde “narsissisme”, “obsessie” of
“kitsbevrediging” te sien; sonder om die negatiewe konnotasies verbonde aan hierdie woorde
te ervaar; sonder om geïrriteerd te voel deur diegene wat ons sosialenuusmedia genadeloos
bombardeer met eendgesig-pruilmonde en pretensieuse poseerders. Of miskien ’n bietjie
skuldgevoel te ervaar as die pleger van sulke blatante vertoonsug.
2.	
Die mite van Narsissus dien as waarskuwing dat ons – om dit pront te sê – sal doodgaan as
ons te lank na onsself, ons eie refleksie, ons eie afbeelding, kyk.
3.	
Vanselfsprekend is selfportretfotografie niks nuuts nie. Volgens The Public Domain Review is
die eerste selfie in 1839 deur ’n amateur-chemikus en fotografie-entoesias Robert Cornelius
van Philadelphia geneem. Volgens die Oxford-woordeboeke se OxfordWords-blog is die
woord “selfie” die eerste keer in 2002 in ’n Australiese aanlynforum gebruik.
4.	In haar veelseggende essay, “From Sitting to Selfie” beskryf Barbara Freemantle die
ontwikkelende stadia van portretkuns se geskiedenis en redes waarom die benadering
verander het. Van die dae toe “ewebeeld” meer beteken het as om op ’n Facebook-foto
te kliek, verder tot die ontluiking van die belangrikheid van “essensie”, gevolg deur die
fokusverskuiwing vanaf ’n realistiese uitbeelding van die poseerder na die kunstenaar se
beroemdheidstatus met ’n kenmerkende styl, tot by die omvattende en ingewikkelde terrein
van “identiteit”.
5.	Maar voordat ons te verstrengel raak in die moeras van kunsterme en -ismes, kom ons kyk
weer na Narsissus. In sy boek, Understanding Media: The Extensions of Man, wys Marshall
McLuhan, Kanadese filosoof van kommunikasieteorie, daarop dat mense onmiddellik
gefassineer raak deur enige verlenging van hulself in enige vorm anders as hulself en
beklemtoon die toestand van gevoelloosheid en verdowing wat intree. “Narsissus het sy eie
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	refleksie in die water vir iemand anders aangesien. Hierdie verlenging van homself deur ’n
spieël het sy waarnemings verdoof totdat hy die diensmeganisme van sy eie verlengde of
herhaalde beeld geword het.” McLuhan betwis dat Narsissus op homself verlief geraak het,
maar sê dat hy eerder gevoelloos geraak het en dat hy nie in staat was om hom in sy eie beeld
te herken nie.
	Jerry Stalz, senior kunsresensent van die New York Magazine, beskryf die selfie as ’n nuwe
visuele genre: ’n soort selfportretkuns formeel afsonderlik van alle ander in die geskiedenis.
Selfies het hul eie strukturele outonomie. Dít, sê hy, “tel vir baie in kuns”. Met ’n medium so
maklik toeganklik vir die massas onopgeleides wat kuns betref, en met die kyker wat nie meer
spesifiek na kuns of na ’n beeld wat as kuns gedefinieer word, soek nie, verander alles. Elke
sosialemedia-webwerf bevat tallose albums met deurlopende versamelings van ’n persoon se
lewe.
	Die proses van verandering in selfportretkuns word ook baie beïnvloed deur die manier
waarop ons tegnologie gebruik. Die uitwerking van die medium se gebruik – selfoonkameras
en rekenaars – en die spoed waarmee beelde vasgevang en gedeel word, verander ons begrip
van selfportretkuns sowel as van onsself. Volgens hul eie aard is hierdie aktiwiteite herhalend
en verslawend, en verander dit hoe ons dink en ons verhouding tot die media. Dekades lank
het die advertensiemedia mag uitgeoefen oor hul kykers en lesers deur ons gereeld beelde
van gemanipuleerde volmaaktheid te voer. Daarom behoort dit geen verrassing te wees nie
dat dit beantwoord sal word met iets ewe belaglik en, as ons McLuhan se teorie moet gebruik,
ewe breinstollend: die eendgesig en die (nie so) seksuele posering wat die tradisionele selfie
kenmerk.
	Ongeag die ernstige waarskuwing van die Narsissus-mite, kyk ons oor en oor. Miskien het ons
stomgeslaan en lam geraak, maar ons het nie doodgegaan nie. In plaas daarvan het ons geleer
om ons tegnologie te bemeester, te manipuleer en die kreatiewe grense daarvan uit te brei om
die misterie van ons verganklike self verder te verken.
[Verwerk uit: De Kat, 20 Julie 2015]
1.1

Wat word met die uitdrukking “eendgesig” in die titel bedoel?

(1)

1.2

Watter negatiewe reaksies kan telkens ervaar word as daar oor ’n selfie gelees word?

(3)

1.3

Hoe beskryf die skrywer diegene wat selfies op sosiale media plaas?

(2)

1.4	Herlees die inleidingsparagraaf en paragraaf 2. Watter verband is daar tussen paragraaf 2
en die donker gedrukte inleidingsparagraaf?

(1)

1.5	Skryf ’n woord uit paragraaf 2 neer wat daarop dui dat die verhaal van Narsissus nie op die
waarheid gebaseer is nie.

(1)

1.6

Watter bewyse kan aangevoer word vir die feit dat selfies nie ’n nuutjie is nie?

(2)

1.7	Portretkuns se geskiedenis het deur verskeie fases van ontwikkeling gegaan. Noem
hierdie fases

(4)

1.8

Herlees paragraaf 5.
1.8.1	Waarom sal Marshall McLuhan se mening as geloofwaardig beskou kan word?
Motiveer jou antwoord.
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1.9

1.8.2	Waarop baseer Marshall McLuhan sy uitspraak dat Narsissus nie op homself verlief
geraak het nie?

(2)

Watter voordeel hou die selfie as genre vir die mens volgens Jerry Stalz in?

(1)

1.10 	Hoe verander die manier waarop ons tegnologie gebruik ons begrip van selfportretkuns
en onsself?

(2)

1.11	Watter TWEE opeenvolgende woorde dui daarop dat die advertensiemedia al ’n geruime
tyd mag oor hul kykers en lesers en lesers het?

(1)

1.12

(3)

Watter positiewe aspekte het uit selfies gespruit?

1.13	Stem jy saam met die aanname in paragraaf 8 dat ons stomgeslaan en lam geraak het?
Motiveer.(1)
[26]

TEKS 2: SPOTPRENT

[Verwerk uit: Rapport, 1 November 2016]


1.14

Hoe sluit die spotprent by teks 1, paragraaf 2 aan?

1.15

Waarom is die persoon in die spotprent se optrede ironies? 3

1.16

Lewer kritiese kommentaar oor die realisme van die spotprent.



2

(1)
(2)
3

(1)
TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B:
OPSOMMING

BEGIN HIERDIE VRAAG OP ’N NUWE BLADSY

VRAAG 2
1.	Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE basiese reëls wat jy moet volg om
water in jou tuin te bespaar.
2.	Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in ’n paragraaf aangebied word en mag nie
meer as 80 woorde beslaan nie.
3.	Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
4.
Dui die getal woorde wat jy vir die opsomming gebruik het, aan.

Maak waterbesparing deel van jou tuin
Met huidige waterbeperkings moet tuiniers indringend na hul tuine se waterverbruik kyk. Suid-Afrika
met sy vinnig groeiende bevolking, gaan in die nabye toekoms groot waterskaarstes ondervind.
Inheemse plante is gewoond aan min water terwyl die eksotiese plante hopeloos te veel water
gebruik. Die tendens is reeds dat meer as 75% van die plante in nuwe tuine en landskappe inheems
moet wees, juis oor hul vermoë om met min water oor die weg te kom.
Deur tuinafval soos grassnysels en takke weg te ry, mors jy nie net geld nie, maar ook elektrisiteit en
water. Gebruik eerder die grassnysels en blare wat afval as deklaag in jou tuin. Hierdeur voorkom jy
verdamping en sodoende gebruik jy minder water.
Die beste manier om ’n boom nat te maak is met behulp van ’n pyp van onder af. Aanvanklik kan die
bogrond ook natgemaak word, maar na ’n paar maande sal die wortelstelsel na die dieper nat grond
versprei sodat die boom geanker sal word. Die waterbesparing is veral die bonuspunt van hierdie
stelsel, want so word al die water gebruik.
Die beste tyd om jou tuin nat te maak is vroegoggend, maar nie later as 11:00 in die dag nie. Indien jy
die tuin in die middag natmaak, verdamp meer as driekwart van die besproeiingswater.
Die meeste van die outomatiese besproeiingstelsels het spesiale stellings. Jou besproeiingstelsel
moet beslis vir die somer- en winterseisoene aangepas word. ’n Tuin moet gemiddeld 15mm water
per besproeiingsessie kry. Plaas plastiekbakkies op verskillende plekke in die tuin waar jy natmaak.
Sodra die bakkies tot by die 15mm merk gevul is, weet jy dat daar genoeg water toegedien is. Nog ’n
manier waarop heelwat water bespaar kan word, is deur die gras nie te kort te sny nie. Indien die gras
te kort gesny is, gaan dit oor in ’n oorlewingstryd.
Elke keer wat jy die beddings omspit, maak jy die bogrond oop en dan verdamp die water. Moet dus
nie onnodig jou beddings in die tuin omspit nie, want indien daar ’n deklaag is, kan onkruid buitendien
nie daardeur groei nie.
[Verwerk uit: Die Kwêvoël, 11 April 2008]
TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C:

TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES

VRAAG 3:
ADVERTENSIE
Lees die teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

1.	’n Boeiende jeugroman wat
2.	3.1 (enersyds) ’n (3.2) blik bied op
3.	die realiteite wat jong mense
4.	3.3 in ’n klein, plattelandse
5.	gemeenskap in die gesig
6. 3.4..., maar terselfdertyd ook ’n
7.	vermaaklike verslag 3.6 is van ’n
8.	bederfde jong stadsmeisie se
9.	3.7 (ervaring) van eerste liefde
10.	en haar ontdekking van haar
11.	3.8 (kultuur) erfenis.

[Verwerk uit: Klasgids 50#1, Februarie 2015]
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3.1

Gee die antoniem van die woord tussen hakies in reël 2.

(1)

3.2

Verklaar die betekenis van die woord blik binne konteks in reël 2.

(1)

3.3	Verander die onderstreepte sinsdeel wat in reël 4 begin na ’n byvoeglike bysin.
Skryf die hele sin neer en onderstreep die byvoeglike bysin.
3.4

(1)

Kies die korrekte antwoord: Die gepaste werkwoord wat in reël 6 uitgelaat is, is (loer, kyk, staar).  (1)

3.5	Lees reëls 6 – 11 noukeurig en identifiseer die woordkeusefout. Skryf net die korrekte
woord neer.

(1)

3.6

Word is in reël 7 as ’n koppelwerkwoord of ’n hulpwerkwoord gebruik?	

(1)

3.7

Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies.

(1)

3.8

Gee die verkleiningsvorm van (ervaring).

(1)

3.9

Wat word reeds deur die titel van die boek gesuggereer? 

(1)

3.10	Sal die opsomming van die boek (in die advertensie) daartoe bydra dat jy die boek lees?
Motiveer.(1)
[10]
EN

VRAAG 4:
VISUELE TEKS
Lees en kyk na die visuele teks hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Meneer Smit, met
hierdie punte sal jy nooit ’n
belastingprobleem hê nie!

10

KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2017

Huistaal
4.1

Verklaar die gebruik van die komma in die praatborrel.

(1)

4.2

Verander die onderstaande sin sodat dit bevestigend is:
Met hierdie punte sal jy nooit ’n belastingprobleem hê nie.

(1)

4.3

Gee die verkleinwoord vir: belastingprobleem.(1)

4.4

Skryf ’n woord uit die praatborrel neer wat ’n diftong bevat en onderstreep die klank.

(1)

4.5

Hoe sal die betekenis van die woord verander as gradueerdes as gradeerders gespel word?

(1)

4.6

Gebruik die homoniem van die woord kan in die spotprent in ’n verklarende sinnetjie.

(1)

4.7

Watter klankverskynsel kan by die uitspraak van die woord hierdie voorkom?

(1)

4.8

Skryf die volgende sinnetjie in die bedrywende vorm:
Gegradueerdes kan ekstra belas word.

(1)

4.9

Skryf die woorde in die praatborrel in die indirekte rede.

(1)

4.10 Watter geïmpliseerde betekenis is daar in die persoon agter die lessenaar se woorde?

(1)

[10]
EN

VRAAG 5:
ARTIKEL
Lees die teks hieronder en beantwoord die daaropvolgende vrae.

Ouers kry reëls vir gedrag by
skolesport
Deur: Pieter Steyn
1.	Bloemfontein. - ’n Meisieskool van die stad het ’n gedragskode opgestel wat voortaan by
sportbyeenkomste sal geld – vir die leerlinge se ouers.
2.	Die Laer Meisieskool Oranje se gedragskode behels onder meer dat ouers hulle ordentlik en
beskaaf moet gedra.
3.	Waks Prinsloo, voorsitter van die skool se beheerliggaam, het gesê die kode is as ’n
voorsorgmaatreël ingestel en volg nie op ’n spesifieke voorval nie.
4.	Ingevolge die gedragskode mag ouers hulle ook nie aan “fisieke geweld, lasterlike en
5.6 (beledig) taal of onwelvoeglike tekens” tydens sportwedstryde skuldig maak nie.
5.	Ouers mag ook nie “onbetaamlik” reageer op beslissings van 5.7 (beoordeel) of skeidsregters
nie.
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6.	Hulle moet selfbeheersing toepas en respek, hoflikheid en verdraagsaamheid teenoor mekaar,
die leerkragte en die leerlinge toon.
7.	Verskeie afrigters en skeidsregters wat om kommentaar genader is, het gesê ’n gevloek en ’n
geskel langs sportvelde en inmenging deur ouers by spankeuses is algemeen, veral by rugby.
8.	Frans van der Watt, hokkieafrigter van 5.9 onder meer die Vrystaat-skolespan, het gesê die
ouers van alle spelers in interprovinsiale hokkietoernooie het reeds ’n soortgelyke kode
onderteken, anders mag hul kinders nie aan die toernooi deelneem nie.

5.1

Bloemfontein is in die Vrystaat geleë. Hoe word die inwoners van die Vrystaat genoem?

(1)

5.2

Meisieskool is ’n samestelling. Waarom word die woord nie as meisiesskool gespel nie?

(1)

5.3	Skryf ’n byvoeglike bysin uit paragraaf 1 neer. Moenie enige ander sinsdeel daarmee saam
neerskryf nie.

(1)

5.4

Benoem die onderstreepte sin in paragraaf 2.

(1)

5.5

Gee die meervoud van die onderstreepte woord in paragraaf 3.

(1)

5.6

Gee die korrekte teenwoordige deelwoord van die woord tussen hakies in paragraaf 4. 

(1)

5.7

Vorm ’n persoonsnaam van die woord tussen hakies in paragraaf 5.

(1)

5.8

Gee ’n sinoniem vir die onderstreepte woord in paragraaf 6.

(1)

5.9

Gee die afkorting vir die onderstreepte woorde in paragraaf 8

(1)

5.10 Skryf die onderstreepte sin in paragraaf 8 in die lydende vorm.
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TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 70
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AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 11/12
PUNTE: 70

MEMORANDUM
AFDELING A: LEESBEGRIP
Nasien van die leesbegrip
•

Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie omdat die fokus op begrip is.

•	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.
•	Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
rede/motivering moet oorweeg word.
•	Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/MENING/LUG JOU MENING- vrae word geen punte toegeken nie. Net
die rede/motivering/aanhaling word bepunt.
•	Waar een-woord-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.
•	Vrae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens
ontbreek nie.
•	Aanvaar dialektiese variasies.
•	Aanvaar beide die letter en/of die korrekte antwoord by ’n meerkeusevraag

VRAAG 1
1.1

Dit verwys na die manier waarop mense wat selfies neem, hulle gesigte trek as
hulle die foto’s neem.

1

(1)

1.2

Ons sien die woorde “narsissisme”, “obsessie” of “kitsbevrediging”.
Ons ervaar die negatiewe konnotasies verbonde aan die woorde.
Ons voel geïrriteerd deur diegene wat sosialemedianuus bombardeer.ü

1

(3)

Hulle het eendgesig pruilmonde en is pretensieuse poseerders.ü

1

(2)

1.3
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1.4

In die inleidingsparagraaf word die mite gegee en in paragraaf 2 word die
betekenis daarvan verduidelik. ü

2

(1)

1.5

“mite”ü

2

(1)

1.6

Die eerste selfie is al in 1939 geneem deur ’n amateur-chemikus en fotografieentoesias.
Die woord selfie is al in 2002 in ’n Australiese aanlynforum gebruik.ü

1

(2)

Die dae toe “ewebeeld” meer beteken het as om op ’n Facebook-foto te klik.
Tot die ontluiking van die belangrikheid van “essensie” (veroorsaak
toe fotografie bekendgestel is),  gevolg deur die fokusverskuiwing
vanaf ’n realistiese uitbeelding van die poseerder na die kunstenaar se
beroemdheidstatus met ’n kenmerkende styl
tot by die omvattende en ingewikkelde terrein van “identiteit”.ü

1

(4)

1.8.1

Ja, hy is ’n Kanadese filosoof van kommunikasietoerie en openbare
intellektueel.ü

2

(1)

1.8.2

Die verlenging van homself deur ’n spieël het sy waarnemings verdoof totdat
hy die diensmeganisme van sy eie verlengde of herhaalde beeld geword het.
Of
Hy sê dat hy eerder gevoelloos geraak het en nie in staat is om hom in sy eie
beeld te herken nie.ü

2

(2)

Maklik toeganklik vir die massas onopgeleides wat kuns betref.
Die kyker wat nie meer spesifiek na kuns of na ’n beeld wat as kuns gedefinieer
word, soek nie.ü

2

(2)

Die uitwerking van die medium se gebruik – selfoonkameras en rekenaars.
Die spoed waarmee beelde vasgevang en gedeel word, verander ons begrip
van selfportretkuns sowel as van onsself.ü

1

(2)

1.11

“dekades lank”ü

1

(1)

1.12

Ons het geleer om ons tegnologie te bemeester, üte manipuleer üen die
kreatiewe grense daarvan uit te brei om die misterie van ons verganklike self
verder te verken. ü

1

(3)

Nee, ek stem nie saam nie. Die mens het wel meer afhanklik geraak van
tegnologie, maar dit beteken nie dat ons lam en stom is nie/dit beteken eerder
dat ons tegnologie kan bemeester en manipuleer. 
OF
Ja, ek stem saam. Die mens is so afhanklik van die selfoon/tegnologie dat hy
nie meer daarsonder kan klaarkom nie. ü

1

(1)

1.7

1.9

1.10

1.13

[26]
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TEKS 2: SPOTPRENT
1.14
1.15

1.16

Teks 1 toon die verband tussen die selfie en Narsissis terwyl die spotprent ook na
’n selfie verwys.ü
’n Mens verwag dat hy bekommerd sal wees oor die feit dat hy alleen op die
eiland is, maar hy is meer gefokus op sy selfies.ü
(Albei dele van die ironie moet genoem word. 0 of 2 punte word toegeken.)
Dit is nie realisties nie, want die persoon se kleredrag toon dat hy al ’n geruime
tyd op die eiland is, maar hoe is dit dan moontlik dat die selfoon se battery nog
werk?

2
3

(1)

(2)

Dit is nie realisties nie, want ’n persoon se lewe is in gevaar; daarom sal hy nie
bekommerd wees oor ’n selfoon nie.
Die mens is blind vir die werklikheid/draai weg van God na tegnologie.

3

(1)

(Enige aanvaarbare antwoord.)
TOTAAL AFDELING A:

30

VRAAG 2
Nasien van die opsomming
•	Opskrif/Titel: Daar word nie van kandidate verwag om die leesstuk van ’n opskrif/titel te voorsien
nie.
•	Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf.
•
Slegs feite wat in volsinne aangebied word, verdien punte.
•	Rofwerk/beplanning moet duidelik aangedui word. Indien dit nie die geval is nie, word die eerste
opsomming nagesien.
•	Kandidate moet die korrekte getal woorde aandui.
•	Indien die kandidaat die opsomming puntsgewys aanbied, word dit nagesien.
Punte word soos volg toegeken:
o
7 punte vir 7 feite
o
3 punte vir taal
o
Trek een punt af vir woorde nie aangedui nie.
Verspreiding van punte vir taal:
o
1 – 3 feite korrek: ken 1 punt toe
o
4 – 5 feite korrek: ken 2 punte toe
o
6 – 7 feite korrek: ken 3 punte toe
Verspreiding van taalpunte wanneer kandidate woordeliks aangehaal het.
o
6 – 7 direkte aanhalings: ken geen taalpunte toe nie.
o
1 – 5 aanhalings: ken 1 punt vir taal toe.
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LET WEL:
Tel van woorde:
o
Nasieners moet die aantal woorde wat gebruik is, tel.
o	Geen punte word afgetrek as die kandidaat nie die getal woorde aangedui het nie of as die getal
woorde wat gebruik is, verkeerd aangedui is nie.
o	Indien die kandidaat die vereiste getal woorde oorskry het, lees tot by 90 en verder tot die einde
van daardie sin.
o	Korter opsommings wat die vereiste feite bevat, mag nie gepenaliseer word nie.
’n Opsomming wat in paragraafvorm aangebied word, kan die volgende moontlike
bewoording gebruik:
Eerstens moet jy eerder inheemse plante in plaas van eksotiese plante plant. Verder moet jy grassnysels
en blare as deklaag om verdamping te voorkom gebruik. Dan moet jy ’n boom met ’n pyp van onder
af natmaak. Moenie jou tuin na 11:00 natmaak nie. Voorts moet jy jou besproeiingstelsel vir somer- en
winterseisoene aanpas. Vervolgens moet die gras nie te kort gesny word nie. Laastens moet jy nie
onnodig jou beddings in die tuin omspit nie. 
(75 woorde)
Direkte aanhaling

Moontlike bewoording

Inheemse plante is gewoond aan min water
terwyl die eksotiese plante hopeloos te veel
water gebruik.

Plant eerder inheemse plante in plaas van
eksotiese plante.

Gebruik eerder die grassnysels en blare wat
afval as deklaag in jou tuin. Hierdeur voorkom
jy verdamping en sodoende gebruik jy minder
water.

Gebruik grassnysels en blare as deklaag om
verdamping te voorkom.

Die beste manier om ’n boom nat te maak is met
behulp van ’n pyp van onder af.

Maak ’n boom met ’n pyp van onder af nat.

Die beste tyd om jou tuin nat te maak is
vroegoggend, maar nie later as 11:00 in die dag
nie.

Moenie jou tuin na 11:00 natmaak nie.

Jou besproeiingstelsel moet beslis vir die someren winterseisoene aangepas word.

Pas jou besproeiingstelsel vir somer- en
winterseisoene aan.

Nog ’n manier waarop heelwat water bespaar kan
word, is deur die gras nie te kort te sny nie.

Moenie die gras te kort sny nie.

Moet dus nie onnodig jou beddings in die tuin
omspit nie, want indien daar ’n deklaag is, kan
onkruid buitendien nie daardeur groei nie.

Moenie onnodig jou beddings in die tuin omspit
nie.
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES
Nasien van hierdie afdeling:
SPELLING
•
Een-woord-antwoorde word verkeerd gemerk as die spelling verkeerd is.
•	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
•	Sinskonstruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word soos in die
instruksies aangedui.
•	Waar direkte en indirekte rede en punktuasie getoets word, mag ½-punte toegeken word.
•	Vir meervoudige-keusevrae word BEIDE die letter wat ooreenstem met die korrekte antwoord EN
die antwoord wat uitgeskryf word, aanvaar.
Nr.

Antwoord

Vlak

Punte

3.1

andersydsü

1

(1)

3.2

kykieü

2

(1)

3.3

… wat in ’n klein, plattelandse gemeenskap woon.ü

3

(1)

3.4

staarü

1

(1)

3.5

bedorweü

2

(1)

3.6

koppelwerkwoordü

2

(1)

3.7

ervarinkieü

1

(1)

3.8

kultureleü

2

(1)

3.9

’n Hart vol sand suggereer dat daar probleme in die tiener is/emosies
waarmee die tiener sukkel/dit ’n liefdesverhaal is.
(Enige soortgelyke motivering kan as korrek aanvaar word.)

3

(1)

2

(1)

3.10

Ja, dit klink of dit ’n mooi tienerverhaal is, en ek hou van tienerverhale.
OF
Nee, ek hou nie van tienerverhale nie.
(Die punt word nie toegeken vir Ja/Nee nie, maar wel vir die motivering.
Enige soortgelyke motivering kan as korrek aanvaar word.)

[10]
Nr.

Antwoord

Vlak

Punte

4.1

Die komma word gebruik na die persoon wat aangespreek word.ü

1

(1)

4.2

Met hierdie punte sal jy (altyd) ’n belastingprobleem hê.ü

2

(1)
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4.3

belastingprobleempieü

1

(1)

4.4

Jy of nooitü

1

(1)

4.5

’n Gradueerde is iemand wat ’n graad ontvang, maar ’n gradeerder is
iemand wat bv. wol gradeer of ’n toestel waarmee gegradeer word.
(Die verskil moet aangetoon word om die punt te verdien.)

2

(1)

4.6

Ek het ’n kan waarin ek water gooi.ü

1

(1)

4.7

assimilasieü

2

(1)

4.8

Hulle kan gegradueerdes ekstra belas. ü

3

(1)

4.9

Hy sê vir meneer Smit dat hy met daardie punte nooit ’n belastingprobleem sal hê nie./ Hy sê vir meneer Smit hy sal met daardie punte
nooit ’n belastingprobleem hê nie. ü

3

(1)

Hy impliseer dat sy punte so swak is dat hy nie ’n graad sal behaal nie en
daarom nie ekstra belasting sal betaal nie.ü

2

(1)

4.10

[10]
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VRAAG 5:
Nr.

Antwoord

Vlak

Punte

5.1

Vrystatersü

1

(1)

5.2

Daar word slegs ’n dubbel s gebruik as die eerste stam op ’n –s eindig en
die tweede stam begin met ’n s-.
(enige soortgelyke verduideliking.)

2

(1)

5.3

Wat voortaan by sportgeleenthede sal geld. ü

3

(1)

5.4

voorwerpsinü

3

(1)

5.5

Prinsloosü

1

(1)

5.6

beledigendeü

2

(1)

5.7

beoordelaarü

2

(1)

5.8

Onderwysers/onderwyspersoneelü

1

(1)

5.9

o.m.ü

1

(1)

5.10

’n Soortgelyke kode is reeds deur die ouers van alle spelers in
interprovinsiale hokkietoernooie onderteken. ü

3

(1)
[10]
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Graad 12 Vraestel 3
(Stelwerk)

Deur: Esti Barnard, Hoërskool Wonderboom

INSTRUKSIES EN INLIGTING:
1.

Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A:

Opstel

[50]

AFDELING B:

Transaksionele tekste (2×25)

[50]

2.

Beantwoord EEN vraag uit AFDELING A.

3.

Beantwoord TWEE vrae uit AFDELING B.

4.

Begin elke afdeling op ’n NUWE bladsy.

5.	Jy moet bewyse van beplanning (bv. ’n kopkaart/vloeidiagram/diagram/ sleutelwoorde) ingee. Die
beplanning moet voor die finale poging wees.
6.

Alle beplanning moet duidelik aangedui word. Trek ’n streep deur die beplanning.

7.

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

8.

Voorgestelde tydsindeling:

9.

AFDELING A:

80 minute

AFDELING B:

70 minute (35 + 35)

Skryf netjies en leesbaar in blou ink.

AFDELING A:
OPSTEL

VRAAG 1
Kies EEN van die volgende onderwerpe en skryf ’n opstel van 400-450 woorde. Skryf die nommer en die
titel/opskrif van jou opstel neer.
1.1

Blou Maandag

1.2

Die moeilikste ding wat ek nog ooit moes doen.

1.3

Kleurblind
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1.4

Die aand toe Oupa sy valstande verloor het ...

1.5

2027

1.6

Liefde wen

1.7	Kies EEN van die volgende visuele prikkels en skryf ’n opstel daaroor. Skryf die nommer en jou eie
titel/opskrif neer.
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4
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AFDELING B:
TRANSAKSIONELE TEKSTE

VRAAG 2
Kies TWEE van die volgende onderwerpe en skryf 180 – 200 woorde oor elkeen. Skryf die nommer en
die titel/opskrif van die teks wat jy gekies het.
2.1 RESENSIE
Skryf ’n resensie oor die roman Onderwêreld deur skrywer Fanie Viljoen vir jou skoolkoerant.

[25]

2.2 INFORMELE BRIEF
Skryf ’n informele brief aan die skrywer van Onderwêreld, Fanie Viljoen, en vertel hom wat jy van die
boek gedink het. Maak ook melding van jou gunsteling gedeelte van die roman en hoe jy graag die
einde van die roman sou geskryf het.
[25]
2.3 VERSLAG: OOGGETUIEVERSLAG
Dit is die oggend van 1 September, 1936. Miem word wakker en besef dat haar dogter Meisie spoorloos
verdwyn het. Die polisie en hul honde daag daar op. Lewer ’n ooggetuieverslag van al die gebeure
vanaf die vorige nag om agtuur om Meisie se verdwyning te ontsyfer.
[25]
2.4 DIALOOG
Alhoewel die karakter Greg van die roman Onderwêreld en Meisie van die drama Mis wêrelde van mekaar
geskei is, deel hulle dieselfde beknopte, streng beheerde bestaan. Skryf ’n dialoog waarin Greg en Meisie
’n gesprek voer oor die tyd waarin hulle lewe, beheervraatouers en hoe hul eerder hul lewe sou wou sien
uitspeel. 
[25]
2.5 KOERANTBERIG
Greg ontbloot Project Nursery Rhyme. Jy is ’n jong joernalis vir Lawson Kollege koerant. Skryf ’n
koerantberig waarin jy die hele kriminele plan, die virus en die betrokke partye aan die lig bring.

[25]

2.6 KLAGTEBRIEF
Jy is Miem van die drama Mis se buurman/ buurvrou. Die stank van die mis laat ’n onaangename
verhouding tussen julle onstaan. Stuur ’n klagtebrief aan die dorpsraad om onder andere die
gesondheidsrisiko‘s onder hul aandag te bring.

[25]




22

KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2017

TOTAAL AFDELING B: [50]
GROOTTOTAAL: [100]

Eerste Addisionele Taal

Taak 3.1:
Kwartaaltoets
Graad 9

Deur: Hanneke Basson, Hoër Meisieskool Herschel

AFDELING A:
Lees- en kykbegrip

Vraag 1
(Prosateks)
Lees die onderstaande teks deeglik deur en beantwoord dan die vrae.

Werkende ma’s en tuisblyma’s
Deur: Zerelda Esterhuizen
1	Ek is ’n werkende ma. Ja, ek werk soms meer by die huis as by die kantoor, maar ek bedoel ek is
een van die ma’s wat elke dag werk toe moet ry en haar kinders by die dagmoeder los.
2	Soms is ek bly ek is ’n werkende ma, want ek het kollegas om mee te praat en ek kry my eie geld.
Soms is ek hartseer, want dit voel of ek my kinders se lewens misloop. My oudste het by die
dagmoeder begin loop en my jongste het by die dagmoeder begin kruip.
3	Die meeste werkende ma’s is jaloers op ma’s wat by die huis bly. Hulle kan hul kinders soggens
rustig skool toe neem, hul wasgoed deur die dag was, inkopies gaan doen, dalk met tee in die
son sit en hul kinders in die middag gaan haal. Ons weet hulle sit nie heeldag en doen naels en
kyk The Bold and the Beautiful nie en is saans ook doodmoeg, maar
ons is so ’n bietjie jaloers.
4	Tuisblyma’s het baie voordele. Hulle kan hul kinders met huiswerk
help en hoef nie in die aand nog te sukkel as hulle moeg is nie. Ek
ken ook tuisblyma’s wat hul eie groente uit hul tuin pluk, self jogurt
maak en gewoonlik heerlike etes kook. En dan die belangrikste: hul
kinders is gelukkig om tuisblyma’s naby te hê.
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5

Ek is jammer dat ek wedstryde misloop. Ek is hartseer dat
ek nooit in die oggend na skoolfunksies kan gaan nie. Ek
haat dit om die aand in ’n chaotiese huis in te loop en dan
spaghetti te maak, want dis die maklikste. Ek haat my alarm
wat 04:15 afgaan.

6

Dalk moet ’n mens ophou kyk na wat ander ma’s doen en
fokus op jou (soms deurmekaar) huis en gesin. Vir wat
moet ons onsself heeltyd met ander ma’s vergelyk? Dis
mos nie ’n kompetisie nie.

7

As jou kinders gelukkig is en dink jy is ’n wonderlike ma, ís jy
een.
(Verwerk vanaf www.vrouekeur.co.za)

1.1

Wat is ’n dagmoeder (paragraaf 1)?

[1]

1.2.1 Gee ’n rede waarom die skrywer gelukkig is dat sy werk?

[1]

1.2.2 Gee ’n rede waarom die skrywer ongelukkig is dat sy werk?

[1]

1.3

’n Werkende ma en ’n tuisblyma se dag is dieselfde. Gee ’n rede uit die teks hoekom dit so is.

[1]

1.4

Haal ’n sin aan wat bewys dat kinders van sommige tuisblyma’s nie winkelkos eet nie.

[1]

1.5

Hoekom, dink jy, staan die skrywer van die artikel so vroeg op?

[1]

1.6.1 Is die eerste sin in paragraaf 6 ’n feit of ’n mening?

[1]

1.6.2 Haal ’n woord uit paragraaf 6 aan as bewys vir jou antwoord by 1.6.1.

[1]

1.7

Watter tipe ma, dink jy, is die beste? Gee ’n rede wat nie in die teks is nie.

[1]

1.8

Skryf die ontbrekende woord neer:
Ma’s moenie hulself met ander ma’s ________ nie.

[1]
/10/
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Vraag 2
(Visuele teks)
Kyk na die onderstaande strokie en beantwoord dan die vrae.
Ek bedoel,
regtig? Bestaan
kalwerliefde?

Raam 4
Ek wonder of
kalwerliefde
bestaan?

Jy dink dis
nonsens?!

Raam 4

Raam 3

Raam 2

My naam
is Josh.

My naam
is Becky.

Ek dink dis
nonsens!

Raam 5

Raam 6

Raam 7

Raam 8

2.1

Wat in raam 1 kon Josh aan kalwerliefde laat dink?

[1]

2.2

Gee ’n bewys uit raam 4 dat Josh praat en nie meer dink nie.

[1]

2.3

Hoe weet jy Josh is verbaas in raam 6?

[1]

2.4

Waaroor, dink jy, is Josh so opgewonde in raam 7?

[1]

2.5

Wat in Josh en Becky se lyftaal in raam 8 wys dat hulle van mekaar hou?

[1]
/5/
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AFDELING B:
Taal

Vraag 3
(Webartikel)
Lees die onderstaande teks deur en beantwoord dan die vrae.
My seun en sy meisie het vir twee jaar lank ’n baie jaloerse verhouding.

Jaloerse tienerliefde
1	(3.1) My seun (19) en sy meisie (17), wat twee jaar saam is, het ’n baie jaloerse verhouding.
2	Hulle meng glad nie met ander tieners nie en gaan nooit uit nie, want die een is te bang die
ander sien iemand anders raak. My seun mag nie eers na ’n meisie se kant toe kyk nie, dan raak
sy meisie histeries.
3	Hulle het groot argumente hieroor. Hulle slaan deure toe en as ’n ma weet ek nie wat om te
doen nie.
4	Het enige iemand vir my raad? Ek het al gesê ek sal betaal vir hulp, maar hulle wil nie.
(health24.com)
3.1.1 Skryf die voorwerp van die sin neer.
3.1.2 Skryf die onderwerp van die sin neer.
3.2

[2]

Verbeter die WOORDORDE van die volgende sin.
Die twee tieners nooit na ’n restaurant alleen gaan om te kuier nie.

[1]

3.3

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD.
Die ma sit en skryf ’n brief in die woonkamer.

[1]

3.4

Watter SOORT SIN is elkeen van die volgende?
3.4.1 Gaan saam met ander vriende uit!
3.4.2 Sjoe, die arme ma is baie bekommerd!

[2]

3.5

Verander die VRAAGSIN na ’n STELSIN.
Het jy vir die bekommerde ma raad?

[1]

3.6

Skryf die VRAAG neer waarop die onderstreepte deel die antwoord is.
Die ma skryf ’n brief om raad te vra.[1]

3.7

Skryf die ontbrekende VOORNAAMWOORDE in die volgende sinne neer:
3.7.1 Sy is lief vir ... seun.
3.7.2 Die seun is lief vir ... meisie.
[2]
/10/
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Vraag 4
(Grappie)
Kyk na die onderstaande grappie en beantwoord dan die vrae.

Ek wil nie ’n groot gesin hê nie.
Ek hou niks van kinders nie!

4.1

Gee die korrekte WOORDORDE van die woorde tussen hakies.
Die seun het (vasgehou) (die pratende meisie se hand) (gister) (in die straat).

[1]

4.2

Begin die volgende sin met die onderstreepte woorde.
Die paartjie loop teen sononder op die strand.

[1]

4.3

Skryf die volgende sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Sy het toe die seun mal gepraat.

[1]

4.4

Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies.
Die meisie hou nie van groot (gesin) nie.

[1]

4.5

Verander die STELSIN na ’n BEVELSIN.
Hy luister geduldig na al haar stories.

[1]

/5/
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Vraag 5
Identifiseer VYF SPELFOUTE in die volgende teks. Skryf die vyf woorde korrek ondermekaar neer.

Ek is lief vir my gesin. Ons spendeer baie tyd saam en ondersteen mekaar.
Die mees kinders gaan saam met hulle ouers met verkansie. Ek is viertien
en gaan vanjaar alleen na Parys.
/5/

Vraag 6
(Prent)
			
Kyk na die onderstaande prent en beantwoord
dan die vrae:
6.1	Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE
TYD.
Sy het diamante om haar nek.
[1]
6.2	Gee die MEERVOUD van die woord
tussen hakies.
	Sarah sien twee seuns in haar (droom).[1]
6.3	Gee die VERKLEINWOORD van die woord
tussen hakies.
	Dit is ’n pragtige (ketting) om haar nek. [1]
6.4	Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG
van die woord tussen hakies.
	Die seun met die bril is ’n goeie (akteur).
[1]
6.5	Herskryf die volgende sin in die
TEENWOORDIGE TYD. Begin met die
woord tussen hakies.
	Gister was Sarah baie verlief op albei
seuns. (Vandag)
[1]
/5/
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MEMORANDUM
Vraag 1
1.1

’n Vrou wat na werkende ma’s se kinders kyk.

[1]

1.2.1 Sy het kollegas om mee te praat./ Sy kry haar eie geld. (Perspektief moet reg wees.)

[1]

1.2.2 Sy loop haar kinders se lewens mis. (Perspektief moet reg wees.)

[1]

1.3

[1]

Albei is saans doodmoeg.

1.4	“Ek ken ook tuisblyma’s wat hul eie groente uit hul tuin pluk, self jogurt maak en gewoonlik
heerlike etes kook.” (Moet ’n sin wees.)
1.5

[1]

Oorweeg antwoorde, bv. Sy moet haarself en haar kinders gereed kry./
Sy moet vir haar kinders kos inpak./Sy moet haar kinders gaan aflaai./Sy moet gaan werk.

[1]

1.6.1 Mening.

[1]

1.6.2 “Dalk”.

[1]

1.7

Oorweeg antwoorde, bv. tuisblyma’s het tyd om koekies te bak. 

[1]

1.8

vergelyk 

[1]

Vraag 2
2.1

Die meisie en die seun op die bankie.

[1]

2.2

Sy mond is oop./Dit is ’n praatborrel. 

[1]

2.3

Sy mond is oop./Sy oë is groot./Sy hande is oop.

[1]

2.4

Die meisie het dieselfde skoene/tekkies as hy aan. (Gebruik diskresie.)

[1]

2.5

Hulle is na mekaar gedraai./Hulle glimlag./Hulle kyk na mekaar./Hulle stap langs mekaar.

[1]

[15]

Vraag 3
3.1.1 ’n baie jaloerse verhouding
3.1.2 My seun en sy meisie.

[2]

3.2

Die twee tieners gaan nooit alleen na ’n restaurant om te kuier nie.

[1]

3.3

Die ma het ’n brief in die woonkamer (ge)sit en skryf.

[1]

3.4.1 Bevelsin.
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3.4.2 Uitroepsin.

[2]

3.5

Jy het vir die bekommerde ma raad.

[1]

3.6

Hoekom/waarom skryf die ma ’n brief?

[1]

3.7.1 haar
3.7.2 sy

[2]

/10/

Vraag 4
4.1

Die seun het gister die pratende meisie se hand in die straat vasgehou.

[1]

4.2

Teen sononder loop die paartjie op die strand.

[1]

4.3

Sy praat nou die seun mal.

[1]

4.4

gesinne

[1]

4.5

Luister geduldig na al haar stories.

[1]

/5/

Vraag 5
spandeer
ondersteun
meeste
vakansie
veertien/5/

Vraag 6
6.1

Sy het diamante om haar nek gehad.

[1]

6.2

drome	

[1]

6.3

kettinkie

[1]

6.4

aktrise

[1]

6.5

Vandag is Sarah baie verlief op albei seuns.

[1]

/5/
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Graad 11/12
Taalkunde

Deur: Helena Greyling, Curro Bankenveld

Lees die resensie van die film VIR ALTYD uit die Randburg Sun van Februarie 2016. Volg die instruksies in
hakies. Skryf slegs die korrekte antwoord langs die vraagnommer neer.
Vir die romantiese 1.1 (verslaaf – gee die meervoud) is hierdie
film perfek en vir die 1.2 (verlief – gee die korrekte vorm)
paartjies is hierdie film dalk ’n geleentheid om ’n ding of twee
opnuut te besef. 1.3 (Vir die enkellopende kan hierdie film ’n
motivering of ’n teleurstelling wees. – skryf in die verlede tyd).
Hulle besef dat liefde soos in hierdie film dalk regtig net in ’n
film voorkom.
Nina (Roberts) en Hugo (Botha) is beste 1.4 (maats – gee
die verkleining) van kindsbeen af. Na Hugo wegtrek en Nina
alleen is, neem hierdie film ’n onverwagte 1.5 (draai – gee die
sinoniem). 1.6 (Na ’n eilandvakansie op Mauritius saam met
twee heeltemal uitlopende paartjies kom Nina tot ’n groot
besef. – skryf in die toekomende tyd). Die 1.7 (liefdespad –
gee die verkleining) maak soms snaakse en 1.8 (beplande –
gee ’n antoniem) draaie met ’n mens.
Hierdie film het ’n 1.9 (diep – skryf in die vergrotende trap)
betekenis vir mense wat hulleself toelaat om dit te sien. Die
1.10 (akteursvaardigheid – gee die meervoud) is van baie 1.11
(hoog – gee die korrekte vorm) gehalte. 1.12 (Befaamde – gee
die sinoniem) akteurs soos André Stolz, Elize Cawood en
Wilson Dunster maak hierdie film uitstekend. Die eiland en die oord waar die film geskiet word, laat die
1.13 (kyk – gee die korrekte persoonsnaam) soms vergeet dat hulle 1.14 (na / met / vir – kies die korrekte
voorsetsel) ’n Suid-Afrikaanse film kyk. 1.15 (Goed – gee die korrekte vorm) balans tussen komedie, met
die 1.16 (snaakse – gee die intensiewe vorm) Sans Moonsamy en 1.17 (vreugde – gee ’n antoniem), soos
wat die liefde soms maar is. Die klankbaan is baie goed met ’n verskeidenheid van musikante.
Die film is 1.18 (plek-plek / plek plek – kies die korrekte spelling) soetsappig en voorspelbaar.
1.19 (Dit is dalk nie die tipe film wat jou kêrel, man of vriend saam met jou sal wil kyk nie. Die liefdestema
word soms oorbodig. – verbind die sinne met OMDAT)
As jy in die bui is vir ’n liefdesbelaaide film met die wens om moontlik iets te leer oor jou eie situasie, is
die film perfek. 1.20 (Dit raak met tye ’n clichè. Hierdie film maak tog enige Afrikaanse kyker trots om
Afrikaans te wees. – begin met AANGESIEN).
[20]
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MEMORANDUM
1.1

verslaafdes

1.2

verliefde

1.3

Vir die enkellopende kon hierdie film ’n motivering of ’n teleurstelling gewees het.

1.4

maatjies

1.5

wending

1.6	Na ’n eilandvakansie op Mauritius, saam met twee heeltemal uitlopende paartjies, sal Nina tot ’n
groot besef kom.
1.7

liefdespaadjie

1.8

onbeplande

1.9

dieper

1.10 akteursvaardighede
1.11

hoë

1.12

Bekende

1.13

kyker

1.14

na

1.15

Goeie

1.16

skreeusnaakse

1.17

hartseer

1.18

plek-plek

1.19	Dit is dalk nie die tipe film wat jou kêrel, man of vriend saam met jou sal wil kyk nie omdat die
liefdestema soms oorbodig word.
2.20	Aangesien hierdie film tog enige Afrikaanse kyker trots maak om Afrikaans te wees, raak dit met tye
’n clichè.
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GRAAD 12 IEB
POËSIE

Deur: Helena Greyling, Curro Bankenveld

VRAAG 1
Susan Boyle
Kobus Grobler
(uit Toulopers: saamgestel deur Jaco Jacobs)
1.	daar staan jy inskrywing 43212
2.	voor die pilatusse van Britain’s got talent
3.	aangeja soos ’n skaap
4.	miserable vaal in die lig verguis
5.	die monobrou en kapsel raam
6.	jou vertelsel van ’n klein Nasaret
7.	Simon spot, skares jou uit:

8.	jy is die grap van die jaar
9.	met die eerste woorde van I dreamed a dream
10.	het jy vanuit vernederende vooroordeel
11.	hulle en miljoene ander op YouTube
12.	in ongeloof laat aanskou
13.	hoe jy jare se troeteltalent
14.	aan die hele wêreld skenk

VRAE:
Pas die korrekte letter in KOLOM B by die korrekte aanhaling in KOLOM A. Skryf slegs die
vraagnommer en die letter as antwoord, bv. 1.1 B.
KOLOM A
KOLOM B
1.1
“43212”
A.
Alliterasie.
1.2 “Pilatusse”
B.
Beoordelaars van Britians Got Talent.
1.3 “miserable vaal”
C.
Sy is een van baie deelnemers.
1.4 “vanuit vernederende vooroordeel”
D.
Sy is net ’n nommer.
1.5 “hulle”
E.
Haar nederige herkoms.
1.6 “troeteltalent”
F.
Musiekblyspel.
1.7 “aangeja soos ’n skaap”
G.
Haar voorkoms is onopvallend en onaantreklik.
1.8 “klein Nasaret”
H.
Beoordelaars en skare.
1.9 “I dreamed a dream”
I.
Mense het nie verwag sy kan so mooi sing nie.
1.10 “ongeloof”
J.
Haar sangtalent wat sy vir haarself gehou het.
[10]
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VRAAG 2
touloper
Fanie Viljoen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

die storms woed weer in ons huis vandag
maar vol durf klim ek op die tou
voetjie vir voetjie skuifel ek vorentoe
verby die verwyt-winde van
het jy al weer
ek het mos gesê
wat het jy gedoen
gekwelde oë kyk vir my van doer onder
ver verwyder van my kollig-balanseertruuk
my tou web tussen
mure en deurhandvatsels
familiefoto’s en almanakke
blitsende tv-beelde en internetkonneksies
tot by die tuinhek
ek is hoog bo die grond
weg van alles behalwe die wind
maar ek dink nie daaraan nie
ek hou my oog op die tou
ek balanseer my lewe
en voet vir voet skuif ek vorentoe
deur die storm

VRAE:
Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die korrekte letter langs die vraagnommer neer.
2.1

2.2

Die “storms woed weer in ons huis vandag” verwys na die:
A.
konflik tussen die tiener en sy/haar ouers.
B.
tiener se konflik by die skool.
C.
konflik in die tiener se lewe by die huis.
D.
storm waarvoor die tiener moet wag.
Waarom word die “tou” as ’n metafoor beskou?
A.
Dit is ’n tou waarop die tiener moet loop.
B.	Dit word as ’n verdedigingsmeganisme deur die tiener gebruik om van konflik te ontsnap.
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2.3

2.4

2.5

C.
Die tiener moet letterlik haarself op die tou balanseer.
D.	Dit word as ’n verdedigingsmeganisme gebruik om letterlik op die tou te balanseer.

(1)

Watter een woord in die gedig kan met vryheid geassosieer word?
A.
“verwyder”
B.
“verby”
C.
“wind”
D.
“vorentoe”

(1)

Waarom verwys die spreker na die tou as ’n “web”?
A.
Die tou waarop die spreker loop, lyk soos ’n web.
B.
Die tiener voel vasgevang soos ’n prooi in die spinnekop se web.
C.
Die tiener voel soos ’n spinnekop in ’n web.
D.
Die tou is so sterk soos ’n spinnekop se web.

(1)

Die veranderende woordkeuse van “skuifel” na “skuif” dui op:
A.
metonimia.
B.
alliterasie.
C.
progressie.
D.
’n wending.

(1)

2.7	Watter twee opeenvolgende woorde dui daarop dat die tiener baie moed bymekaargeskraap
het voordat hy/sy op die tou geklim het?
A.
“kollig-balanseertruuk”
B.
“ek balanseer”
C.
“hoog bo”
D.
“vol durf”	
2.8

2.9

(1)

Die woord “voetjie” dui daarop dat die tiener:
A.
te bang is om met sy/haar klein voete te beweeg.
B.
vorentoe beweeg.
C.
klein voete het.
D.
versigtig vorentoe beweeg.

(1)

Reël 5-7 is in kursief geskryf omdat dit:
A.
belangrike woorde is.
B.
die direkte woorde van die tiener se ouers is.
C.
die direkte woorde van die tiener is.
D.
verkeerd deur die digter getik is.	

(1)

2.10 ’n Touloper is:
A.
’n tou wat met ’n loper gemeet word.
B.
iemand wat op ’n tou loop.
C.
iemand wat balanseertoertjies op ’n tou doen.
D.
’n wurm wat ’n tou spin.


(1)
[10]
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Is jy mooi of is jy
skoon?

Deur: dr. Willem Botha, Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Wat is die intensiewe vorm van “skoon”? As die leerder “silwerskoon” antwoord, is hy natuurlik reg. Maar
hy sou ook “beeldskoon” kon antwoord ...
Klasgids het by Dr. Willem Botha van WAT gaan kers opsteek oor die herkoms van die woord “skoon”
met die betekenis “mooi”.
Volgens hom beteken “skoon” in Nederlands mooi, esteties bevredigend. Dis niks ongewoon om van een
schone dame te praat nie. Dit is waar ons skoner geslag ook vandaan kom. Die volgende hieroor het uit
sy pen vir Monitor verskyn:
Skoon- in Afrikaans beteken “wat aangetroud is”. Skoondogter, skoonfamilie en skoonma is dus ’n
dogter, ma of familie wat aangetroud is.
Ons het dit uit Nederlands gekry en interessant genoeg praat Nederlandsers van skoonbroer waar ons
van swaer praat. Albei woorde was by ons ook aanvanklik in gebruik, maar in ’n stadium het ons vir swaer
gekies. Daar is egter steeds mense wat van skoonbroer praat.
Skoonma, skoonpa, ensovoorts is gevorm na aanleiding van die Franse vorme met beau- vir mans en
belle- vir vrouens wat “mooi, pragtig” beteken, soos beau-père (skoonpa), belle-mère (skoonma) en
belle-fille (skoondogter).
Die Nederlanders het beau en belle met schoon
(skoon in Afrikaans) vertaal omdat skoon ook
“mooi” kan beteken soos in beeldskoon (baie
mooi), die skone kunste, ’n skoonheid(s)
koningin), die natuurskoon, ens. Dit het dus
letterlik mooi ma, mooi pa en mooi dogter
beteken.
Beau en belle kan in Frans egter ook
selfstandige naamwoorde wees. So sal ’n
Franse meisie van haar geliefde as haar beau
praat en ’n man van sy belle. Belle-mère
(skoonma), kan dus, histories gesien, ook
beteken “my geliefde se ma” of “my skoonheid
se ma”, benewens “mooi ma” of “aangetroude
ma”.
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Graad 9 Taak 1:
Luisterbegrip
Deur: Hanneke Basson, Hoër Meisieskool Herschel

Instruksies vir onderwysers:
1.

Wys vir die klas die foto op die dataprojektor.

2.

Skryf die volgende woorde en hul vertalings op die bord:
held 		

– hero

duiselig

– light headed/dizzy

gespartel – flounder
heldedaad – heroic deed
trots 		

– proud

3.

Verduidelik die woorde en vee dit dan af.

4.

Deel die vrae uit. Lees die vrae deur. Leerders mag notas maak.

5.

Lees die teks twee maal deur.

6.

Leerders voltooi die vrae.

Hond vrou se held
Deur: Kaydene Davids Woensdag, 21 Oktober 2015
1	Rottweilers is gewoonlik vir al die verkeerde
redes in die media, maar dié keer is Black, ’n
rottweiler van Bloemfontein, om die regte
redes in die nuus.
2	Die eenjarige Black is ’n held nadat hy ’n
huiswerker wat nie kan swem nie, uit ’n
swembad gered het.
3	Maria Zwene (48), die huiswerker, sê Black is
haar held. Zwene was besig om te werk toe sy
skielik duiselig langs die swembad gevoel het
en in die water geval het.
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4	Sy sê nadat sy ’n paar minute lank in die water gespartel en om hulp geroep het, het Black haar
gehoor en al blaffend na die swembad gehardloop.
5	Hy het in die water gespring en haar van ’n waterdood gered. Sy het aan hom vasgehou terwyl
hy kant toe geswem het.
6

Zwene sê daar is geen twyfel nie dat Black haar lewe gered het.

7	“Was dit nie vir Black nie, het ek dalk nie nou meer gelewe nie. Hy is ’n held. My held. Ek dank die
Here vir dié slim hond.”
8

Black se eienaar, mnr. Jan Swart, sê hy is baie trots op sy hond.

9

Hy sê hy het eers van Black se heldedaad gehoor toe ’n buurman hom daarvan vertel.

10

“Ek het dit eers nie geglo nie, maar toe Maria my daarvan vertel, was ek baie trots.”

11

Volgens hom is dit nie die eerste rottweiler wat hy besit wat lief is vir water nie.

12

Mnr. Swart sê vir hom is dit waar dat ’n hond die mens se beste vriend is.



(aangepas vanaf www.netwerk24.com)

Taak 1: Luisterbegrip
Luister goed na die teks en beantwoord dan die volgende vrae:
1.

In watter stad woon die hond Black? __________________________________________________ (1)

2.

Hoe oud is Black? __________________________________________________________________ 

(1)

3.

Watter tipe hond is Black? __________________________________________________________ 

(1)

4.

Hoe oud is Maria? Skryf die antwoord in woorde neer. ___________________________________ 

(1)

5.

Waarom het Maria in die water geval? _________________________________________________ 

(1)

6.

Omkring die regte antwoord. Nadat Maria in die swembad geval het, het sy
A.

geduik

B.

geswem

C.

verdrink

D.

gespartel

(1)

7.

Hoe het Black vir Maria gered? _______________________________________________________ (2)

8.

Wat dink Maria sou gebeur het as Black nie daar was nie? _______________________________ 

(1)

9.

Met watter karaktereienskap beskryf Maria vir Black? Skryf net een woord neer. ____________ 

(1)

10.

Waar het mnr. Swart vir die eerste keer van die heldedaad gehoor?_______________________ 

(1)
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11.

Wat was sy se eerste reaksie op die heldedaad? ______________________________________

(1)

12.

Hoe het hy daarna oor sy hond gevoel? ______________________________________________

(1)

13.

Is die volgende stelling waar of onwaar? Mnr. Swart het voorheen dieselfde tipe

14.

hond gehad. ______________________________________________________________________

(1)

Stem jy saam dat ’n hond die mens se beste vriend is? Gee ’n rede. _____________________

(1)
[15]

Memorandum
1.

Bloemfontein

[1]

2.

1 jaar

[1]

3.

Rottweiler

[1]

4.

agt en veertig/agt-en-veertig

[1]

5.

Sy was duiselig.

[1]

6.

D gespartel

[1]

7.

Sy het aan hom vasgehou en hy het kant toe geswem.

[2]

8.

Sy sou dood wees.

[1]

9.

slim

[1]

10.

sy buurman

[1]

11.

Hy het dit nie geglo nie.

[1]

12.

trots

[1]

13.

Ja

[1]

14.

Ja. Enige aanvaarbare rede, bv. Hulle is altyd bly om jou te sien.

[1]
/15/
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Graad 12 HT
Taak 7: Voorbereide
toespraak
Deur: Magriet Pieterse, Hoërskool Secunda
Kies EEN van die volgende onderwerpe oor Mis of Onderwêreld en berei ’n toespraak van 4-5 minute
voor. Jy moet ook ’n Powerpoint-aanbieding voorberei.
Dit is ’n navorsingstoespraak; dus is bronne belangrik. Maak die navorsing ook op die drama of roman
van toepassing.
Mis
•
Die Groot Depressie
•	Sirkus (Geskiedenis/fratse, ens.)
•	Hoe word toertjies uitgevoer soos die meisie wat in ’n kis deurgesaag word?
•	Hipnose deur die gebruik van musiek (wat word die wetenskap genoem?)
•	Sonsverduistering (verklaring/kan dit mens werklik blind maak soos Konstabel beweer?/was daar
’n sonsverduistering in die tyd wat Konstabel sê hy het blind geraak?)
•	Sprokieselemente in Mis
Onderwêreld
•	Griekse mitologie soos Hades/Hipnos/Zeus/Herakles/Janus/Trojaanse perd (feite en toegepas op
die roman)
•	Die Faust-legende (feite en toegepas op die roman)
•	Kuberkrakery – bekende kuberkrakers uit die roman en ander uit navorsing/kuberkrakery in SuidAfrika/metodes uit roman en ander uit navorsing/straf en wette
•	Hoe het die skrywer te werk gegaan om die boek te skryf?
•	Ruimtes uit Onderwêreld, bv. Clarens/Drakensberge/Jeffreysbaai. Pas toe op roman.
•	Is die hooftemas en subtemas van Onderwêreld aktueel en universeel?
(Wat is die hooftemas en subtemas? Bespreek en doen navorsing.)
•	Boesmanstekeninge.
•	Bied die tegniese rekenaarterme van die roman op ’n interessante manier aan, bv. newbie,
keystroke logger, RAT.
Let op die volgende:
•	Inhoud: navorsing uit verskillende bronne. Dui aan hoe jou onderwerp in die drama/roman ter
sprake is.
•	Aanbieding: praat duidelik, maak oogkontak, ken jou toespraak – moenie aflees nie.
•	Powerpoint-aanbieding: Dit moet pas by die onderwerp. Wees kreatief in jou aanbieding.
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RUBRIEK: VOORBEREIDE TOESPRAAK
(indien hulpmiddels vereis word)

INHOUD
1. Navorsing uit verskeie relevante bronne
2.	Inleiding is gepas, treffend; trek dadelik die gehoor se
aandag.
3.	Inhoud is kreatief, oorspronklik en toon rype insig.
4.	Logiese ontwikkeling of progressie van minstens drie
idees en/of argumente
5.	Slot is bindend en gepas; vat inhoud deeglik saam.
AANBIEDING
6.	Aanbieding is natuurlik: gebare, lyftaal en
gesigsuitdrukkings is funksioneel en oortuigend.
7.	Stemtoon pas by die inhoud; praat duidelik
en hoorbaar; treffende gebruik van pouses en
stemvolume.
8.	Oogkontak word gemaak; aantekeninge word min of
onopvallend gebruik.
TAALGEBRUIK/KRITIESE TAALBEWUSTHEID
9.	Uitstekende woordeskat; kreatiewe taalgebruik;
gepaste styl en register om gehoor te oortuig;
sensitief vir gebruik van taal oor kulturele kwessies
HULPMIDDELS
10.	Gepaste keuse en aanbieding van visuele of oudiohulpmiddels; die hulpmiddels het ’n impak op die
gehoor en dra by tot die sukses van die aanbieding.
Kode/punt vir assesseringstaak
50
Verwerk na punt uit 10
KOMMENTAAR:

Kan verbeter –
ontoereikend

Voldoende –
gemiddeld

Goed

Baie goed

KRITERIA

UItmuntend

Naam en van: __________________________________________________________________ Graad: _______

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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Skryf en aanbied

(’n Uittreksel uit Eenders & Anders Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 9
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Skryf en aanbied

(’n Uittreksel uit Eenders & Anders Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 10
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Skryf en aanbied

(’n Uittreksel uit Eenders & Anders Afrikaans/Nederlandse Lespakket Graad 11
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Ek was hier:
bespreking en vrae
Ek was hier word deur baie skole gebruik as ’n voorgeskrewe boek vir grade 8-9 Huistaal en
9-11 Eerste addisionele taal.
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Fiela se kind
die eerste bedryf: toneel 2

TONEEL 2
DEEL 1: DIE KOMOETIE-GESIN SE LEWE (bl. 46–48)

Fiela se gesin

MOEILIKE WOORDE
uitdruklik – specifically
smouse – vendors
ingenome – pleased
rankerig – lean person
flenter – small piece
lafenis – relief
hindernis – obstacle
milddadig – generous/everywhere
wurg – struggle (en vergeet jy die droogte
waardeur alles en almal moet wurg.)
karwatse – whips on short sticks
predikers – preachers

OPSOMMING

UITDRUKKINGS
Hy’s nie een vir agter draf nie. (He is not one to
follow.)
Die perdekar het lus vir uitdraai hiernatoe.
(The horse cart wants to come to our farm.)
Die swakte het hom ingeneem. (He is weak
now.)
Die een is te dun om die lyf. (This one is too
thin.)

SUMMARY

Nog steeds as deel van die eksposisie word ons
aan Fiela en haar gesin bekend gestel.

Still as part of the exposition we are introduced to
Fiela and her family.

Selling praat van die vreemde perdekar wat in die
Kloof rondry. Fiela dink dit is smouse.

Selling talks about the strange horse cart that
drives around in the Kloof. Fiela thinks it belongs
to vendors.

17

(‘n Uittreksel uit Best Books se studiewerkgids: Fiela se kind – die drama. 2016/03/18
Antwoorde beskikbaar op "http://www.bestbooks.co.za" www.bestbooks.co.za.)

Fiela se kind.indb 17

2:05 PM
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oPsommings Van elke bedryf en kontekstuele Vrae

Kontekstuele vrae
1.

Watter karaktereienskap van Benjamin prys Selling?
Which of Benjamin’s character traits does Selling praise?

2.

SELLING: ... hy’s nie een vir agter draf nie.
Verduidelik wat Selling hiermee bedoel.
Explain what Selling implies.

(Vlak 1)

(1)

(Vlak 2)

(1)

3.

Watter onheilspellende nuus het Selling?
What ominous news does Selling have?

(Vlak 1)

(1)

4.

Wie, dink Fiela, ry in die vreemde perdekar rond?
Who, according to Fiela, drives around in the horse cart?

(Vlak 1)

(1)

5.

Waarheen is die perdekar op pad?
Where is the horse cart going?

(Vlak 1)

(1)

6.

As die smouse velle wil koop, moet Selling dit aan hulle verkoop.
Verduidelik waarom die stelling ONWAAR is.
If the vendors want to buy hides, then Selling must sell it to them.
Explain why this statement is FALSE.

7.

Wat kan Selling wel aan die smouse verkoop?
What can Selling sell to the vendors?

(Vlak 1)

(1)

8.

Wat moet die smouse per dassievel betaal?
What is the cost per rock rabbit hide?

(Vlak 1)

(1)

9.

Watter eienskap van Fiela kom duidelik na vore?
Which of Fiela’s characteristics comes to the fore very clearly?

(Vlak 3)

(1)

18

Fiela se kind.indb 18
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10. Lees Fiela se monoloog op bl. 47 en beantwoord die vrae.
Read Fiela’s monologue on p. 47 and answer the questions.
10.1 Vul die tabel in.
Fill in the table.

(Vlak 1)

(6)

10.2 Haal ’n voorbeeld van ’n kontras aan uit die monoloog.
Quote an example of a contrast in the monologue.

(Vlak 2)

(1)

10.3 Verduidelik die kontras in jou eie woorde.
Explain the contrast in your own words.

(Vlak 2)

(1)

10.4 Wat suggereer Fiela se monoloog oor haar verhouding met haar Skepper?
What does Fiela’s monologue suggest about her relationship with her Creator?

(Vlak 4)

(2)

(Vlak 3)

(1)

(Vlak 3)

(2)

Aspek

Seekant

Kloofkant

Plantegroei
Reënval
Tipe wêreld

10.5

Fiela is ’n mens wat haar seëninge tel.
Verduidelik hoekom jy met die stelling saamstem.
Explain why you agree with the statement.

10.6 Vergelyk Fiela se karakter met Selling se karakter soos dit duidelik word uit
die monoloog.
Compare Fiela’s character to that of Selling as it becomes clear in the monologue.

10.7 Met watter van die twee karakters kan jy die meeste identifiseer? Motiveer jou antwoord.
(Vlak 5) (1)
Whom of the two characters can you identify with the most? Motivate your answer.
11. Hoeveel het Fiela vir die volstruiswyfie betaal?
How much did Fiela pay for the female ostrich?

(Vlak 1)

(1)

19
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Mis:
Hersieningsoefening
Deur: Magriet Pieterse, Hoërskool Secunda
1.

Verdeel leerlinge in groepe. (4-5 per groep sal goed werk)

2.

Leerlinge moet soveel as moontlik opsies neerskryf vir Blokkies A- F. Hul moet sê Wie in die blokkie
uitgebeeld word, waar die blokkie moontlik kan afspeel en wanneer in die verloop van die drama
die blokkie moontlik kan plaasvind.
Bv.

Blokkie A:
•

Konstabel, waar hy aan Miem se deur klop. Die motoriese moment./Kort nadat Gertie
haarself by Miem en Meisie aangesluit het.

•

Konstabel, waar hy in Miem se kombuis die vrouens uitken met sy goeie reuksintuig.Blokkie
B:

•

Miem, Meisie en Gertie wat luister na die konstabel se vertelling oor hoe hy blind geword
het.

•

Meisie en Miem wat luister na Gertie se vertelling oor die fratse wat sy by die sirkus gesien
het.

Blokkie C:

•

Meisie wat vir die Konstabel vertel van haar skelm besoek aan die sirkus, terwyl Miem en
Gertie vir Gertie ’n bed gaan gereed kry het.

•

Meisie wat aan die einde vir Konstabel vra hy moet die venster toemaak, want sy mag nie
die sirkusmusiek hoor nie.

•

Meisie net nadat sy die garing vir Miem deur die naald gesteek het en Miem met haar raas
oor sy by die venster uitgeloer het en oor haar ongehoorsaamheid deur sirkus toe te gaan.

Blokkie D

•

Gertie het die sirkus op 31 Augustus besoek. Sy kan dus van die fratse vertel.

•

Die sirkusmusiek word gehoor as die agterdeur oopgemaak word om Gertie in te laat as sy
haar na Miem se huis wend omdat sy bang is.
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Blokkie E

•

Gertie wanneer sy haar inleef in die vertelling van Konstabel oor sy Tannie Hannie en so
tydelike bevryding ervaar.

•

Gertie wanneer sy vir Miem en Meisie vertel oor haar besoek aan die sirkus en die fratse wat
sy gesien het.

Blokkie F

•

Miem wat met Meisie raas omdat sy sê sy is bang vir Gabriël, want as sy opkyk, sien sy sy wit
benerige hand.

•

Miem wat met Gertie raas omdat sy oefeninge wil doen om warm te word. “Ag nee wat,
Gertie! Daar is ’n tyd en plek vir als.”

3.

Bostaande is slegs enkele voorbeelde. Die doel is om soveel as moontlik aanvaarbare opsies te
kry.

4.

Gee vir een leerling uit ’n groep geleentheid om hul opsies vir blokkie A voor te lees. Ander groepe
moet dan sê of die opsie feitelik korrek is. Alle groepe wat dan dieselfde opsie het, moet dit aandui
en dan moet almal wat dieselfde opsie het, die opsie op hul papier doodtrek.

5.

Hanteer al die blokkies op die manier (of kies bv. 3 blokkies om tyd te spaar).

6.

Groepe tel dan hul antwoorde wat nie doodgetrek is nie bymekaar. Die groep met die meeste
korrekte antwoorde, is die wenners. (Beloon die wengroep).

7.

Elke individuele leerling moet dan vir Blokkie A-F een opsie kies en dan ’n aanhaling uit Mis byskryf
om aan te dui watter oomblik uit Mis deur die blokkie verteenwoordig word.
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“Twee kleuters in die
Vonderlpark”
Deur: Henning Pieterse, Hoërskool Overkruin, Pretoria
Elisabeth Eybers is op 26 Februarie 1915 in Klerksdorp gebore en het in Schweizer-Reneke
grootgeword. Haar vader was ’n NG-predikant. ’n Ruk na die verwerwing van haar B.A. Hons. graad
het sy ’n joernalistieke loopbaan gevolg. In 1937 trou sy met Albert Wessels van wie sy later skei. Haar
debuutbundel Belydenis in die skemering verskyn in 1936. Na haar egskeiding in 1961 vertrek sy en haar
jongste dogter na Nederland en vestig hulle in Amsterdam waar sy tot met haar dood toe gewoon het.
Sy word as die belangrikste Afrikaanse digteres beskou en was die enigste vroulike stem tussen die
Dertigers. Sy is ook die eerste vrou wat die Hertzogprys verower en die enigste skrywer buite Nederland
wat met die Nederlandse P.C. Hooft-prys in 1991 bekroon is. Sy was vier tale magtig naamlik: Afrikaans,
Engels, Nederlands en Frans.
Eybers het vier eredoktorsgrade ontvang. Aanvanklik skryf sy oor die rol van die vrou in die huisgesin. Na
haar verhuising Nederland toe verskyn haar bundel Balans in 1962 waarin sy haar nuwe situasie probeer
verwerk en haar lewe weer in ewewig (balans) probeer kry. ’n Ander belangrike tema van haar poësie is
die kortstondigheid van die menslike lewe.
Eybers se bundels kan soos volg in chronologiese volgorde opgesom word: Die stil avontuur (1939),
Die vrou en ander verse (1945), Die ander dors (1946), Tussensang (1945), Die helder halfjaar (1954),
Neerslag (1958), Balans (1962), Onderdak (1968), Kruis of munt (1973), Einder (1977), Bestand (1982),
Dryfsand (1985), Rymdwang (1987), Noodluik (1989), Respyt (1993), Nuweling (1994), Tydverdryf
(1996), Winter-surplus (1999) en Valreep (2005), wat self deur haar in Engels vertaal is.
Op 1 Desember 2007 sterf hierdie merkwaardige, langslewende Afrikaanse digter in Amsterdam).
“Twee kleuters in die Vondelpark” kom uit Eybers se bundel, Balans, in die tydperk net nadat sy
haar in Amsterdam (na haar egskeiding) gevestig het. In dié bundel poog sy deur haar gedigte om
haar omvergegooide lewe weer in ewewig (balans) te kry. “Twee kleuters in die Vondelpark” stel die
kernverskille tussen manlikheid (drif) en vroulikheid (droom) teenoor mekaar; ’n verskil wat ’n mens
reeds in die gedrag van kleuters kan waarneem.
Die ruimte waarin die gebeure afspeel, is die bekende Vondelpark, Amsterdam - Nederland se
grootste stadspark wat jaarliks deur ongeveer 10 miljoen mense besoek word. Dié park dien as heerlike
ontspanningsruimte vir die inwoners en is ook ’n besienswaardigheid vir toeriste. Dit is in 1865 geopen,
beslaan 57 hektaar en is na die Nederlandse digter-dramaturg, Joost van den Vondel, vernoem.
Die gedig bestaan uit 8 strofes waarvan strofe 1 ’n koeplet is en strofes 4, 6 sowel as die slotstrofe
uit slegs een versreël bestaan. Die oorblywende strofes is van ongelyke lengte. Halfrym het ’n
atmosfeerskeppende funksie in die gedig en talle woorde bestaan uit meer as twee lettergrepe wat
eweneens ’n rustige atmosfeer help skep. ’n Derdepersoonspreker as waarnemer is hier aan die woord
en kom aan die einde tot ’n “voorlopige” of waarskynlike besluit.
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Woordverklarings
smetloos
gesplete
hals
dynserig
vervals
plotseling
strompelend
skopfiets

(r. 3): rein/opreg/vlekkeloos
(r. 4): gesplits/gekloof
(r. 4): nek
(r. 6): nie duidelik waarneembaar nie/wasig
(r. 6): nie eg nie/nagemaak
(r. 9): skielik
(r. 11): op onvaste wyse beweeg/wankelrig
(r. 13): speelding bestaande uit ’n voetplank met twee wiele en ’n handvatsel waarby
een voet op die plank rus terwyl die ander die toestel vorentoe skop
gepromoveer (r. 13): tot ’n volgende rang, posisie of stadium vorder
konstateer
(r. 14): bevestig/bewys
kollektiewe
(r. 16): gemeenskaplik
Lilliput
(r. 16): ’n bewoner van Lilliput, in Swift se Gulliver’s Travels, waarvan die mensies net ’n
paar duim hoog is/ ’n onbelangrike persoon
webbe
(r. 17): swemvliese aan ’n waterdier
saaklike
(r. 21): bondig, kort/iemand wat nie langdradig is nie
barbaar
(r. 21): onmenslike persoon/wreedaard
sadis
(r. 21): iemand wat dit aangenaam vind om ander mense of diere te pynig
doktrinêre
(r. 22): om koppig aan ’n leer of stelsel vas te hou
slagvaardige (r. 23): slaggereed/bekwaam
allure
(r. 24): houdin.
Die eerste strofe is ’n koeplet en suggereer die twee persone, die seuntjie en die dogtertjie in die
gedig. In hierdie strofe skep die herhaalde [a]-klank en [k]-klank ’n rustige atmosfeer. Die frase “klein
oneindigheid” (r. 2) is paradoksaal, aangesien ’n oneindigheid nie klein kan wees nie. Tog suggereer dit
hier dat hulle so vasgevang word deur die beeld van die swaan op die water dat dit soos ’n oneindigheid
voel. Weldra word in r. 9 gelees hoe die “oneindigheid” verbreek word. Die “hand-in-hand”-houding dui
op onvoorwaardelike, kinderlike liefde vir en vertroue in mekaar. Dit is so onskuldig en mooi en die beeld
wat deur hulle gade geslaan word, is eweneens idillies, suiwer en romanties.
In strofe 2 dryf die “dubbelswaan” (r. 3) op die water. Na die dubbelpunt in r. 3 word verduidelik wat
die “dubbelswaan” doen. Dit gaan hier oor die weerkaatsing van die swaan in die water. Ook hierdie
“dubbelheid” suggereer die seuntjie en die dogtertjie wat elk reeds nou al in die kiem die eienskappe
van volwasse man en vrou dra. Die beeld wat die drywende swaan skep, is smetloos: rein, vlekkeloos en
opreg, net soos die huidige platoniese verhouding tussen die seuntjie en die dogtertjie is.
In die volgende drie reëls word daar ’n patroon geskep met die telkense voorplasing van verlede
deelwoorde: gesplete, geskulpte en geslote wat uiteraard ook ’n klankfunksie het. Die swaan se
nek weerkaats ’n gesplete hart in die water; ’n beeld wat terugskouend ironies is omdat die seuntjie
mettertyd as man die liefde (met die hart as sentrum) en skoonheid gaan begin miskyk vanweë sy
belangstelling in die “normale” dinge van ’n man. Die swaan se snawel is geslote en dynserig (wasig)
“vervals”. Vervals hier dui op die afbeelding of weerkaatsing van die swaan se snawel in die water; daar is
dus sprake van die werklike swaan én die weerkaatste beeld (vervalsing) daarvan.
Let op die inversie in r. 7 wat “anderkant” laaste in die reël laat staan. As die digter die verwagte
woordorde gebruik het, sou die ritmiese patroon verbreek gewees het en die feit dat eenkant en
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anderkant ver uitmekaar gedruk staan, wil ook demonstreer dat die lug en die water ruimtelik ver
uitmekaar is. Volgens Cooper (1978:164) is die swaan ’n simbool van die lewe wat die elemente lug en
water met mekaar verbind. As die swaan so geïnterpreteer word, kan die dubbelheid daarvan neerkom
op die twee verskillende rolle wat die seuntjie as man en die dogtertjie as vrou later in hulle lewe (soos
in die gedig genoem word), gaan speel.
Die seuntjie het genoeg gestaan en kyk (strofe 3) en hierdie “roerlose gesig” (r. 8), boei hom nie.
Daarom “pluk” hy “plotseling” (r. 9) die meisie aan die hand sodat hulle kan verder aanbeweeg. Die [p]alliterasie sinspeel hier op die geweld waarmee die seuntjie die meisie hanteer en dit wys vooruit na r. 21.
Hy “sleep” (r. 10) haar verder tot ewewig (balans) as sy nog onvas op haar voete agter hom aanbeweeg.
“Sleep” dui hier op hardhandige optrede. Teenoor die seuntjie wat nie lank deur hierdie idilliese beeld
geboei word nie, kyk die meisie nog om na die swaan. Die enjambemente in hierdie strofe (tussen r. 9 en
10 asook r. 10 en 11) suggereer die beweging van die seuntjie; ’n inherente manlike eienskap.
Strofe 4 bestaan slegs uit een versreël en beklemtoon daardeur die seuntjie se belangstelling in dinge
buite die park: die geraas van verbygaande voertuie. As gevolg van inversie begin die strofe met “verby”
wat ook daarop kan sinspeel dat die stip kyk na die idilliese beeld van die swaan nou vir hom verby (iets
van die verlede) is.
In strofe 5 is daar van progressie sprake waar die spreker die ontwikkeling van die seuntjie beskryf:
van “skopfiets” tot by “motor” (r. 13-14). Só sal hy bewys (konstateer) dat hy eendag as volwasse man
lid van die kleinburgerlike gemeenskap van die stad sal word. Hy sal dus een van die baie doodgewone
kleingeestelike (bekrompe) mense word. Moontlik sal hy sy uniekheid prysgee deur een van die massa te
word.
Parenteties noem die spreker in r. 15 dat die “wiel” altyd nog deel van die seuntjie se innerlike natuur
was en sal wees. Die wiel as simbool van beskawing en meganiek is ook simbool van die onestetiese
gejaagdheid met ’n verlies van onskuld en waardering vir die prag en eenvoud van die natuur (soos die
swaan op die water). Hierdie uitspraak oor die wiel as embleem van die seuntjie verwys terug na strofe 4
waar die wiel al indirek in die verbydruis van verkeer ter sprake is.
Strofe 6 staan weer eens net soos strofe 4 in ’n enkele geïsoleerde versreël. Waar strofe 4 na die
seuntjie se inherente menswees verwys, verwys hierdie strofe na die dogtertjie s’n. Die “maar” waarmee
die strofe begin, dui op die dogtertjie se anderse inherente geaardheid as dié van die seuntjie. Haar fyner
vroulike waarneming bring mee dat sy “webbe onderwater (sien) roer”. Sy is dus op dieper dinge as die
seuntjie ingestel en die klem op “sý” benadruk haar andersheid.
Deur strofes 4 en 6 vergelykend saam te lees, word manlikheid en vroulikheid tipografies in ewewig
(balans) gebring. Albei hierdie strofes word ook kragtens die ooreenstemmende eindrymklank ([u]klank) parallelle van mekaar in: “straatrumoer” (r. 12) en “roer” (r. 17). Hierdie enkele reël (strofe) word
verder deur die [w]-alliterasie uitgehef. Ook die [r]-klank speel ’n rol in “maar”, “onderwater” en “roer”.
In strofe 7 (van r. 18 af) verduidelik die spreker in retoriese vraagvorm wat oor dertig jaar van albei die
kinders sal word. Die alliterasie van die [w]-klank in “weerloos wordend, wees” (r. 20) benadruk die
feit dat die seuntjie weerloos (geen keuse sal hê) ten opsigte van sy eindbestemming is, aangesien sy
manlike aard reeds met geboorte in hom “geplant” is. Hy sal heel waarskynlik ’n “saaklike barbaar” en ’n
“fyn sadis” wees; ’n kreatuur van die onbeskaafde beskawing en hy sal as “doktrinêre Hollandse meneer”
koppig blý vaskleef aan sy kleinburgerlike bestaan. Daarteenoor sal die dogtertjie ’n vrou met ’n druk
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sosiale program (”slagvaardig”; bekwaam dus), sonder enige tyd vir die persoonlike innerlike word; ’n
mens wat geen teëpraat sal duld nie. Hoewel die dogtertjie aanvanklik op die fynere besonderhede
ingestel was (”(M)aar sý sien webbe onderwater roer” r. 17), sal sy ironies genoeg net soos die seuntjie
ontaard.
Strofe 8 word weens sy tipografiese eenreëligheid opvallend gemaak en beklemtoon. Die slotreël
benadruk dat die twee eens kinderlik naïewe en reine wesens hulle onskuld uiteindelik sal verloor. Ten
spyte van die groot verandering wat daar in die seuntjie én dogtertjie se lewens plaasgevind het, sal die
smetlose swaan oor sy dubbelbeeld gekeer bly. Die mooi van die natuur sal dus steeds bly voortbestaan.
1

Verklaar die ruimtelike verwysing in die gedigtitel.
[Die titel verwys na die Vondelpark in Amsterdam
(Nederland) waarbinne die gediggebeure afspeel.]

2

Wat is die funksie van die tweereëlige beginstrofe en wat
word so ’n strofe genoem?
[Dit suggereer moontlik die twee persone (seuntjie en
dogtertjie) wat hier ter sprake is. Koeplet.]

3

Waarom bly die twee kinders (r. 1) staan?
[Hulle word deur die swaan op die water betower.]

4

Dui die paradoks in strofe 1 aan en bepaal die geslaagdheid daarvan.
[Klein oneindigheid. ’n Oneindigheid kan nie werklik “klein” wees nie. Omdat die kindertjies deur die
idilliese toneel betower word, voel dit vir hulle of die paar oomblikke aanhou en aanhou.]

5

Watter tipe spreker is hier aan die woord?
[Derdepersoonspreker as waarnemer.]

6

Watter vokaalklank en konsonantklank in strofe 1 tree as bindmiddel op?
[Vokaal: die [a]-klank .Konsonant: die [k]- en [l]-klanke.]

7

Verduidelik hoe genoemde twee klanke tot die toonaard van die gedig bydra.
[Dit skep ’n rustige atmosfeer. Die gedig se toonaard is ook deurlopend rustig.]

8

Watter beeld van die kinders straal die frase “hand-in-hand” (r. 2) uit?
[Kinderlike onskuld./kinderlike (platoniese liefde (reinheid).]

9

Watter woord in strofe 2 sluit aan by genoemde beeld van die twee kinders?
[Smetloos.]

10

Sê kortliks wat die tema van die gedig is.
[Dit beeld hoofsaaklik manlikheid (drif) teenoor vroulikheid (droom) uit.]

11

Waarna verwys “dubbelswaan” (r. 3) letterlik?
[Die weerkaatsing van die swaan in die water.]

12

Op watter ander twee dinge in die teks kan “dubbelswaan” (r. 3) by implikasie dui?
[Op die twee kinders: die seuntjie en die dogtertjie. Op die dubbele rol wat albei kinders speel. As
kinders is hulle naïef en as volwassenes sal hulle hulle onskuld verloor./Die seuntjie en dogtertjie
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openbaar reeds as kinders die eienskappe van die stereotipe volwasse man en vrou.]
13

Wat suggereer “vervals” (r. 6)?
[Die weerkaatsing van die snawel in die water.]

14

Watter klank in strofe 2 skep ’n mooiklinkende herhalingspatroon?
[De [ge ] (ge)-klank.]

15

Wat impliseer “gesplete hart” (r. 4) ten opsigte van die seuntjie veral ná die lees van die gedig?
[Die seuntjie het eintlik ’n gesplete hart. Sy liefde vir die skoonheid begin redelik gou afneem,
omdat ander dinge soos voertuie ens. sy aandag van die mooi toneel aftrek.]

16

Watter funksie het die inversie in r. 7?
[Die inversie word ter wille van die ritmiese patroon aangewend. Dit visualiseer ook dat water en
lug van mekaar geskei is.]

17

Watter funksie het die alliterasie in r. 9?
[Dit suggereer dat die seuntjie die dogtertjie hardhandig hanteer.]

18

Wat is die funksie van die parentese in r. 9?
[Dit spesifiseer dat dit die seuntjie is wat pluk.]

19

Watter verband is daar tussen r. 9 en 21?
[In r. 9 pluk die seuntjie aan die dogtertjie. Hy hanteer haar hardhandig. in r. 21 word die seuntjie
as sadis beskryf; iemand wat dit geniet om ander te pynig. Albei reëls beeld die seuntjie (man) as
seermakende (ontoegeeflike) wese uit.]

20

Verduidelik die progressie in r. 13-14.
[Met die wiel as embleem sal die seuntjie progressief deur drie stadiums ontwikkel/groei: van
skopfiets (as kind) tot trapfiets ( jong man) en motor as volwasse man).]

21

Waarvan is “Kollektiewe Lilliput” (r. 16) ’n metafoor?
[Dit dui op die kleinburgerlike gemeenskap.]

22

Stel die parentese in r. 15 in jou eie woorde.
[Die wiel word (is) embleem van die seuntjie (man).]

23

Strofe 4 en 6 is op ’n drieledige grondslag parallelle van mekaar. Verduidelik hierdie parallelisme.
[Albei strofes bestaan uit een versreël. Albei strofes het dieselfde eindrymklank. Albei strofes
verduidelik hoe die twee persone (seuntjie en dogtertjie) se innerlike geaardheid van mekaar
verskil. In strofe 4 word beweer dat die seuntjie belang stel in die straatrumoer (vervoermiddels),
terwyl strofe 6 meld dat die dogtertjie op die dieper dinge van die lewe ingestel is.]

24

“(F)yn sadis (r. 21) is ’n paradoks. Waarom is die beeld geslaag?
[’n Sadis dui op ’n geweldenaar, terwyl fyn beskaafdheid of afgerondheid impliseer. Dit is wel
moontlik om ’n fyn sadis te kan wees: iemand wat ’n meester van afknou en seermaak is. Fyn kan
hier dus ook sinspeel op subtiele wreedheid.]

25

Watter effek het die retoriese vrae in die voorlaaste strofe? ?
[Dit beklemtoon eintlik dat die spreker reg is met sy/haar voorspellings oor hoe die seuntjie en

62 KLASGIDS HOËRSKOOL | JULIE 2017

Lees en kyk: letterkunde
dogtertjie onderskeidelik eendag gaan wees.]
26

Wat bereik die digter met die kort slotstrofe?
[Dit bevestig die feit dat ten spyte van die seuntjie en dogtertjie wat hulle kinderlike onskuld gaan
verloor, reinheid en onskuld sal BLY voortbestaan./Ten spyte van die verandering in mense se
lewens bly skoonheid (soos bv. die natuurskoon) (onveranderd).
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