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Graad 8
Taal en Begrip

Deur: Mari Blom, Hoërskool Jan van Riebeeck

VRAAG 1:
BEGRIP
Lees onderstaande kortverhaal op Woes.co.za en beantwoord dan die vrae.

Rana en die Paddaprins
“Soen my, dan word ek ’n prins,” kwaak die padda.
Rana staar na hom. Die uitpeuloë. Die boggelrug. Die goue kroontjie op sy
kop. “Het jy ’n foto?” vra sy.
“Nee, maar ek het ’n e-posadres en ’n video van my op YouTube,” antwoord
die padda. “En ek was op Facebook voordat die heks my getoor het.”
Rana se wenkbroue lig. “Dis maklik om te sê. Waar kry ek ’n rekenaar hier in
die veld om seker te maak jy lieg nie? En hekse,” gaan sy voort,” is sommer net stories.”
“Wel, hoeveel paddas ken jy wat kan praat?”
“Nie een nie, behalwe jy. O, ek sien wat jy bedoel.”
Die padda glimlag dat jy net tande sien. “Presies! En, as hekse kan toor, dan was ek dalk regtig ’n
prins. En, as ek weer ’n prins word, word jy ’n prinses. En eendag, as ek koning word, dan word jy my
koningin!”
Rana frons. “Maar, as jy net ’n liegbek is, en nie ’n getoorde padda nie, dan gaan ek vratjies op my
lippe kry. En dan sal niemand met my wil trou nie!”
Die padda trek sy skouers op. “Dis maar ’n kans wat jy sal moet vat. Jy moet gou maak. Ek het nie
heeldag tyd nie.”
“Waar is jou paleis?” vra Rana.
“Net so entjie met die paddaf.” Sy vet lyf skud soos hy vir sy eie flou grappie lag, en sy oë peul nog
meer uit. “Wie nie waag nie, wen nie. Jy het tien sekondes. Een, twee ...”
Rana kyk weer na die padda. Sjoe, hy is darem lelik. Sê nou net die padda is ook ’n heks? Dan
verander sy ook in ’n padda en lê sy vir die res van haar lewe padda-eiers. En eet goggas wat in die
water inval. ’n Rilling gaan deur haar lyf.
“Drie …”
Sy frons. Maar sê nou net hy is ’n regte prins? Dan sal sy in ’n paleis bly. Met mooi klere. En lekker kos.
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“Vier, vyf ...” Hy lek sy lippe met sy lang tong af.
En baie diensmeisies.
“Ses ...”
“Kan my ma by ons kom bly?” vra sy.
“Nee, geen skoonma nie,” sê die padda streng. “Sewe ...”
“En my katjie?”
“Nee. My pa is allergies vir kathare. Agt ...”
“Wat van my pop?”
“Seuntjie of dogtertjie? Nege ...”
Rana trek haar asem in en maak haar oë toe. Sy soen die padda op sy dik lippe. Sy maak haar oë
versigtig oop.
Voor haar staan ’n jong seun van haar eie ouderdom.
“Is jy oukei?” vra hy.
“Ja, ek dink so. Is ..., is jy ’n prins?” vra Rana met groot oë.
Hy glimlag. “Nee, ons is nuwe intrekkers. Ons bly so drie huise van julle af. Dit lyk vir my of jy ’n nare
droom gehad het.”
Rana kyk verleë om haar rond. Sy lê op ’n kombers langs die stroompie wat agter haar huis verby
loop. ’n Piekniekmandjie staan eenkant. Sy bloos bloedrooi. Was dit net ’n droom?
“Jy het geen idee nie,” lag Rana verlig. Sy kyk na die vriendelike seun. Mhmmm ..., dalk ’n nuwe
maatjie ... “Kom ek maak vir jou ’n koppie van my spesiale tee. Ek belowe jou dat ek jou nie sal toor
nie.” Sy buk af om vir hom ’n koppie te kry. Sy sien ’n beweging uit die hoek van haar oog en kyk om.
’n Vet padda, met hangskouers en ’n kwaai uitdrukking op sy gesig, hop – hop weg en plons in die
spruit.
Op Woes.co.za (onder Kortverhale)
Beantwoord die volgende vrae met betrekking tot die kortverhaal Rana en die Paddaprins.
1.1

Hoe het die prins, volgens hom, in ’n padda verander?

(1)

1.2

Verduidelik wat Rana snap wanneer sy sê: “O, ek sien wat jy bedoel.”

(2)

1.3	Rana dink die padda is besig om vir haar te lieg. Indien sy die padda sou soen, wat dink sy
kan gebeur of waarvoor is sy bang?

(2)

1.4

Hoekom is dit vir Rana moeilik om ’n keuse te maak? Verduidelik haar dilemma.

(4)

1.5

Hoekom mag Rana nie haar kat saamneem na hulle nuwe woning nie?

(1)

1.6	Dink jy Rana het die padda regtig aan die einde van die verhaal gesoen?
Verduidelik jou antwoord.

(2)
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Ken jy die padda genaamd Pimpernel?
Ken jy hom nie? Of ken jy hom wel?
Spits dan jou ore en ek sal vertel
van die eensame padda genaamd Pimpernel.
Kyk, sê die brulpadda, hier sit ek nou
alleen op my eentjie. Dis tyd dat ek trou –
tyd dat ek trou en gaan woon in ’n huis.
En hier kom nou juis so ’n skattige muis.
Maar as sy nie wil nie, vertrek ek summier
en vra sommer gou-gou ’n heel ander dier.

Sal jy met my trou, klein snoesige muis?
O nee, sê die muis, ek bly veel liewers tuis.
Sal jy met my trou, lieftallige kat?
O nee, sê die kat, jy’s te grillerig nat.
Sal jy met my trou, verkeerdeveerhen?
O nee, sê die hen, jy’s te goor om te ken.
Sal jy met my trou, rooi harige wurm.
O nee, sê die wurm jy’s vééls te enorm!
Sal jy met my trou, nig klipkoggelmander?
O nee, sê die dier. Ek’s verlief op ’n ander!
En toe sê die padda genaamd Pimpernel:
Nou het ek genoeg en besef ek ook wel
my huweliksplanne het vieslik gefaal
en trou ek veel liewers ’n telefoonpaal.
Maar – die telefoonpaal staan so styf en so stil.
En sy sê nie ek sal nie, en sy sê nie: Ek wil.
En toe besef Pimpernelpadda gewis
dat stilbly mos áltyd ’n ja-antwoord is.
Toe trou hy oplaas met die telefoonpaal.
En dit is die slot van die hele verhaal.
Party sê ek jok, maar ander glo, wel
dat ek altyd, ja áltyd die waarheid vertel.

Beantwoord die volgende vrae met betrekking tot die gedig, “Pimpernel”, deur Jan Spies.
1.7

Watter tipe padda is Pimpernel?

(1)

1.8

Hoekom dink Pimpernel dat dit tyd is dat hy trou?

(1)

1.9	Noem, in chronologiese volgorde, wie Pimpernel almal gevra het om te trou, voordat hy
besluit het om met die telefoonpaal te trou.
1.10	Gebruik ’n idioom om te motiveer hoekom Pimpernel gedink het dat die telefoonpaal met
hom wil trou.
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VRAAG 2:
TAAL IN KONTEKS
Lees die volgende gedig uit Toepa toepa towery deur Jan Spies en beantwoord dan die vrae:

Janblom, die baas van Paddaplaas,
verbeel hom hy is koningskind,
’n prins wat hom al groter blaas
met slukke, slukke oostewind.
Hy sit daar op ’n paddastoel
en glo dit is ’n koningstroon.
Hy dink die paddas in die poel
sal hom net daar tot koning kroon.

WOORDSOORTE
2.1

Watter tipe selfstandige naamwoorde is die onderstreepte woorde?
(2.1.1) Jan Blom, die baas van Paddaplaas, verbeel hom hy is (2.1.2) koningskind

2.2

Watter woordsoorte is die volgende onderstreepte woorde? Benoem die woordsoort volledig.

(2)

Hy sit (2.2.1) daar (2.2.2) op ’n paddastoel (2.2.3) en (2.2.4) glo dit is ’n koningstroon.
2.2.1 daar
2.2.2 op
2.2.3 en
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5

En die Dokkie sê vir Padda: “As jy nie kan betaal – A-hammm”
En die Dokkie sê vir Padda: “As jy nie kan betaal – A-hammm”
En die Dokkie sê vir Padda: “As jy nie kan betaal,
moet jy vort gaan met jou vratjie na die staatshospitaal”.
A-ham, a-ham, a-hammm

6

Die Padda het sy vratjie maar huistoe gevat – A-hammm
Die Padda het sy vratjie maar huistoe gevat – A-hammm
Toe sug hy tefrede: “Ag, se my wat
is ’n uitgegroeite padda dan sonder sy vrat?!”
A-ham, a-ham, a-hammm

mieliestronk.com

SEMANTIEK
2.6

Gee ’n sinoniem vir die volgende woorde:
(Jou antwoord is nie in die teks nie.)
2.6.1 “kwelling” (strofe 1)
2.6.2 “dokter” (strofe 1)
2.6.3 “seer” (strofe 3)

(3)

2.7	Gee nou ’n gepaste antoniem vir die volgende woorde, sodat hulle binne die konteks van die
liedjie sal pas. (Jou antwoord is nie in die teks nie.)
2.7.1 “skewe” (strofe 2)
2.7.2 “effens” (strofe 3)
2.7.3 “arm” (strofe 4)

(3)

2.8. Die padda se mediese fonds is maar “arm en broos”.
2.8.1 Gebruik die homoniem van arm in ’n verklarende sin.
2.8.2 Wat is die intensiewe vorm van arm?
2.8.3 Gee nou die oortreffende trap van arm.

(3)

2.9	Gebruik die homofone van die volgende woorde sodat dit ’n verskillende betekenis het as
hoe dit in die liedjie gebruik word:
2.9.1 “fonds”
2.9.2 “moet”
2.9.3 “vort”

(3)

2.10 Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.
Die Padda sê: “Dokkie, nou’s ek moedeloos.”

(2)

2.11	In die laaste strofe kom vier spelfoute voor. Skryf die spelfoute neer met die korrekte spelling
langsaan. Nommer jou foute 2.11.1 tot 2.11.4.
(4)
[30]
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Bywoord van plek
voorsetsel
voegwoord
oorganklike hoofwerkwoord
is
’n

1
1
1
1
1
1

2.3

koninkie

1

2.4

geloof

1

2.5.1
2.5.2

om hees te wees
om die onmoontlike te probeer doen

1
1

2.6.1
2.6.2
2.6.3

bekommernis; bemoeienis; kommer; ongerustheid; gemoedskwelling
geneesheer; medikus
pynlik; sererig; smartlik; smart

1
1
1

2.7.1
2.7.2
2.7.3

reguit; ongebuig; reglynig
redelik; volledig; heelwat; aanvaarbaar
ryk; welaf

1
1
1

2.8.1
2.8.2
2.8.3

My arm het gebreek, nou moet ek gips dra.
brandarm
armste

1
1
1

2.9.1

Iets wat gevind is.
’n Waardevolle vonds is gemaak tydens die soektog na goud.

1

2.9.2

Dapperheid in gevaar stel.
Ek het nie die moed om vir hom te sê dat sy hondjie dood is nie.

1

2.9.3

Sterk vestingwerk wat deur troepe onderhou word.
Ons het ’n fort gebou waarin ons wegkruip terwyl die ander ons soek.

1

OF

Vir die sake sorg terwyl die verantwoordelike een weg is.
Hou asseblief die fort terwyl ek gou middagete neem.
2.10

Volle sin korrek oorgeskryf vir twee punte.
Die Padda sê vir Dokkie dat hy nou moedeloos is.

2

2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4

Huistoe = huis toe
Tefrede = tevrede
Se = sê
Uitgegroeite = uitgegroeide

1
1
1
1

BONUSVRAAG: stomp mes

1
[30]
TOTAAL : [50]
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Graad 8-9 –
Vraestel 1:
Begriplees en Taal

Deur: Elna Taljard, Loreta Convent School, Pretoria
Tyd: 2 uur Totaal: 80

AFDELING A:
LEESBEGRIP

TEKS 1:
ARTIKEL: Katy Perry
Lees die artikel aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

Katy Perry
1.	Jy kan nie anders as om versot op Katy Perry te
wees nie. Van haar aansteeklike liedjies en oulike
klere tot haar spontane persoonlikheid – sy is
beslis soos die bure se dogter wat groot naam
gemaak het!
2.	Katheryn Elizabeth Hudson, oftewel Katy Perry,
is op 25 Oktober 1984 gebore. Sy is ’n
Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer en aktrise.
Katheryn het die verhoognaam ‘Katy Perry’ gekies
om te keer dat mense haar verwar met die
Amerikaanse aktrise, Kate Hudson.

(Foto: Google Image)

3.	Katy het in ’n streng Christelike huis grootgeword. Albei haar ouers is pastore wat haar as kind
verbied het om MTV te kyk. As ’n kind was Katy dus nie baie blootgestel aan popmusiek nie.
Katy sê sy het gesukkel om te lees, want “sy het nie veel skoolgegaan nie” omdat haar gesin
gedurig in Amerika rondgetrek het toe sy klein was. “Ek was nie in goeie skole nie, want my
ouers het nie in openbare opvoeding (public education) geglo nie. Hulle wou hê hul godsdiens
(religion) moes die opvoeding beïnvloed; daarom was ek in skole wat helfte opvoeding en

12
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C.
D.
1.4

Sy is net ’n gewone meisie uit ’n gewone huis wat baie bekend geword het.
Sy is die bure se dogter en sy hou baie van hulle seun.

Hoekom het, Katy Hudson, die verhoognaam Katy Perry gekies? 

(1)
(1)

1.5	Katy Perry het ’n baie godsdienstige opvoeding (education) gehad. Haal DRIE
OPEENVOLGENDE WOORDE uit paragraaf 2 aan wat bewys dat hierdie stelling WAAR is.

(1)

1.6	Gee EEN REDE waarom Katy se ouers haar verbied het om MTV te kyk. 

(1)

1.7	Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer: Katy het bekend
geword as (’n gospel-sangeres/’n popsangeres).

(1)

1.8	Vul die ontbrekende woorde in:
Kitty Purry se hare te kam/gospel/positiewe/Amerikaanse/haar huis skoon te maak/
suksesvolle/Engelse
	Die 1.8.1 … sangeres, Katy Perry, is op 25 Oktober 1984 gebore. Katy is ’n baie 1.8.2 … sangeres,
want al haar liedjies is populêr by haar bewonderaars. Sy hou daarvan om 1.8.3 …
(3)
1.9
Katy Perry is skatryk.
	Gee EEN REDE uit paragraaf 6 wat bewys dat hierdie stelling WAAR is.

(1)

1.10.1	Sê of die vetgedrukte woord LETTERLIK of FIGUURLIK gebruik is: Katy Perry het Justin Bieber
onttroon as die gebruiker met die meeste aanhangers op Twitter.
(1)
1.10.2	Sê in jou EIE WOORDE wat hierdie sin beteken.

(1)

1.11

(1)

Watter rekord het Katy Perry in 2011 behaal? (Skryf die antwoord in jou eie woorde.)

1.12
Watter goeie raad gee Katy vir tieners? (Wenk: kyk in paragraaf 6.)
(1)
[16]

TEKS 2:
STROKIESPRENT: Meester
Lees die strokiesprent aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

14
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1.13

Hoe weet jy dat Meester baie kwaad vir Neelsie is? Noem TWEE tekens.

(2)

1.14

Hoekom is “GEMORS” en “SKARMINKEL” in hoofletters geskryf? 

(1)

1.15

Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer:
Neelsie se pa sit op ’n stoel en hy lees sy (tydskrif/koerant/nuuspapier).

(1)

1.16

Vul die ontbrekende woord in:
Neelsie staan voor sy pa met sy hande in sy …

(1)

1.17	Neelsie voel beledig (insulted) omdat Meester vir hom gesê het hy is “klein”, maar hy is
verkeerd. Watter beledigende (insulting) name het Meester vir Neelsie genoem? Noem net
EEN van hierdie name. 
(1)
[6]

TEKS 3:
ROLPRENTRESENSIE: Frozen
Lees die resensie aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

Frozen: ’n Winter-wonderwêreld
1.	Welkom in die wonderlike Koninkryk van Arendelle, waar daar al vir jare lank ’n yskoue winter is!
2.	Frozen, Disney se 53ste tekenprent, is ’n goeie rolprent vir die hele gesin. Die verhaal is
gegrond op Hans Christian Anderson se sprokie (fairytale), Die Sneeukoningin. Elsa en Anna is
sussies en albei is prinsesse van Arendelle. Prinses Elsa het spesiale towerkragte (magical
powers): sy kan ys en sneeu maak. Sy sukkel om hierdie mag te beheer en haar kleinsus, Anna,
word beseer. Jare later, tydens Elsa se kroning
(coronation), raak haar mag weer buite beheer en
sy vlug bang weg. Maar sy laat die Koninkryk van
Arendelle agter in ’n ewige winter. Anna is die enigste
persoon wat Elsa kan help en só die koninkryk van
die koue kan bevry, maar dit gaan nie maklik wees nie!
3.	Die ander karakters in Frozen is die Duke van
Weselton, die aantreklike Kristoff, Hans, ’n oulike
prins, Sven, ’n takbok en Kristoff se beste vriend en
Olaf, die sneeuman wat Elsa geskep het en mal is
oor warm drukkies. Frozen is ’n rolprent wat jy beslis
moet gaan kyk!

(Foto: Google Image)

Bronne: Huisgenoot.com, Hoezit, Desember 2013 (verwerk en aangepas)
Google Image
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1.18

Hoekom dink jy is die Koninkryk van Arendelle anders as ander koninkryke?

(1)

1.19

Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer en die letter (A –D) neer:
Frozen is ’n goeie rolprent vir die hele gesin. Dit beteken –
A.
dat Ma en Pa, en jy en al jou boeties en sussies en selfs Ouma hierdie rolprent sal geniet.
B.
dit is ’n rolprent wat net grootmense (volwassenes) mag sien.
C.
dat, as jy van avontuur hou, dit net die rolprent vir jou is.
D.
dat dit ’n fliek is vir kinders van tien jaar oud en selfs jonger.
(1)

1.20 Wat kan prinses Elsa doen wat ander prinsesse nie kan doen nie?

(1)

1.21	Prinses Elsa se spesiale towerkragte het partykeer negatiewe gevolge (consequences).
	Noem TWEE gevolge van prinses Elsa se towerkragte wat bewys dat hierdie stelling WAAR is.
(Skryf die antwoord in jou EIE woorde.)

(2)

1.22	Watter WOORD in paragraaf 2 sê vir ons dat die winter in die Koninkryk van Arendelle baie lank
aangehou het? Skryf net die WOORD neer.
(1)
1.23	Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer: Olaf is ’n (takbok/’n
sneeuman/’n prins) wat baie van warm drukkies hou.
(1)
1.24	Van watter karakter in Frozen sal jy die meeste hou? Gee ook ’n rede vir jou antwoord.
Begin jou antwoord so: Ek hou van …, want ….
(1)
[8]
TOTAAL VIR AFDELING A: [30]

AFDELING B:
TAALGEBRUIK

Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande artikel gebasser.

Ontmoet die tiener met die wêreld se
langste tong!
Adrianne Lewis (18) van Twin Lakes, Michigan, glo vas sy het
die langste tong in die wêreld.

(Foto: Google Image)

16

Net soos ’n reptiel spog dié tiener met ’n tong van 10,16 cm!
Haar tong is so lank, sy kan gemaklik haar neus, ken en selfs
haar elmboog en oog lek. Foto’s van Adrianne se
indrukwekkende tong het onlangs soos ’n veldbrand op sosiale
media versprei. Die beroemde Guinness Book of World
Records moet nou gaan seker maak of Adrianne regtig die
langste tong in die wêreld het.
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Volgens die rekordboek het Nick Stoeberl, ook ’n Amerikaner, die wêreld se langste tong. Syne is 10,1
cm lank. As Adrianne se afmetings korrek is, sal sy die nuwe rekordhouer wees.
Adrianne sê sy is bly oor al die aandag wat haar tong nou in die media ontvang. Dié 18-jarige sê dit is
jammer dat sommige internetgebruikers lelike kommentaar op van haar video’s lewer.
Sy het vroeër op haar Twitter-profiel, @LongTongLewis, gesê: “Ek voel sleg vir glanspersoonlikhede
wat elke dag in die kollig is. Jy moet soveel snert van mense verduur en dis onregverdig.”
Bron: Huisgenoot.com (verwerk en aangepas)

Vraag 1

Verbeter die spelling, skryftekens en punktuasie in die volgende sin (REDIGERING).
Jippie ek het die lankste tong in die hulle wêreld.

(2)

Vraag 2

Skryf die volgende woorde in die KORREKTE VOLGORDE. Begin met die onderstreepte woord.
(Sv1TOMPIv2(I))
het / gemeet / met ’n liniaal / Adrianne / vandag / in die klas / haar tong.

(1)

Vraag 3

Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
3.1 Adrianne het haar tong uitgesteek. Sy wil haar tong meet. (want)
3.2 Adrianne het haar tong uitgesteek. Sy wil haar tong meet. (omdat)
3.3 Sy weet sy het ’n lang tong. Sy meet haar tong. (daarom)(3)

Vraag 4

Skryf die volgende sinne in die VERLEDE TYD:
4.1 Adrianne is ’n Amerikaanse tiener.
4.2 Dié tiener spog met ’n tong van 10,16 cm.
4.3 Sy gebruik ’n liniaal om haar tong te meet.
4.4 Guinness Book of World Records wil Adrianne se tong meet.
4.5 Nick Stoeberl het die langste tong in die wêreld.
Begin hierdie sin só:
Verlede jaar …

(5)

Vraag 5

Skryf die volgende sinne in die TOEKOMENDE TYD:
5.1 Adrianne plaas haar foto’s op Twitter.
5.2 Almal is verstom oor die lang tong.
5.3 Nick het ’n wêreldrekord.
5.4 Die meisie met die langste tong moet haar tong meet.

(4)
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Vraag 6

Skryf die volgende sinne in die NEGATIEWE VORM:
6.1 Adrianne hou daarvan om in die kollig te wees.
6.2 Iemand in Suid-Afrika het ook so ’n rekord.
6.3 Ek het óf ’n lang neus óf groot ore.
6.4 Het jy al ooit jou tong met ’n liniaal gemeet?
Nee, …

(5)

Vraag 7

Gee die MEERVOUD van die woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer.
7.1
Adriane wil ook hierdie jaar een van die (ster) in die Guinness Book of World Records wees.
7.2 Daar is min mense in die wêreld wat hulle (neus) en (elmboog) met hulle tonge kan lek.
7.3 Al die (kind) het vir Adrianne gelag toe sy dit by die skool doen.
7.4 Al die plaaslike koerante en (tydskrif) het ’n foto van Adriane op die voorblad gehad. 

(5)

Vraag 8

Gee die VERKLEININGSVORM van die volgende woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord
neer.
8.1 Toe Adrianne ’n baba was, het sy ’n klein (tong) gehad.
8.2 Hierdie (meisie) se ouma het haar graag op haar (mond) en (ken) gesoen.
8.3 Haar ouma het graag (foto’s) van die mooi dogtertjie geneem.
(5)

Vraag 9

Gee die korrekte vorm van die adjektief tussen hakies (TRAPPE VAN VERGELYKING). Skryf net die
korrekte antwoord neer:
9.1. Hoe (groot) Adrianne geword het, hoe (lank) het haar tong geword.
9.2. Nick se tong is (kort) as Adrianne s’n, maar volgens die Guinness Book of World Records is Hatice
Kocaman van Turkye die (kort) vroutjie in die wêreld.
(5)
9.3. Dit is (goed) om normaal te wees as abnormaal.. 

Vraag 10

Gee die korrekte vorm van die ADJEKTIEF tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer:
10.1 Nick is ’n (gaaf) kêrel, al is sy tong baie lank.
10.2 Adrianne wil graag ’n (nuut) wêreldrekord stel.
10.3 Sy is ’n (positief) tiener wat haar eie Twitter-profiel @LongTongLewis het.
10.4 Al is die mense snaaks met haar, is elke dag vir haar ’n (genotvol) dag.

(4)

Vraag 11

Skryf die volgende GETALLE in woorde. Skryf net die korrekte antwoord neer:
11.1 Adrianne Lewis is ’n 18 -jarige tiener van Twin Lakes, Michigan.
11.2 Sy is die (1) meisie in die wêreld met so ’n lang tong. 

Vraag 12

(2)

Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG (manlike of vroulike vorm) van die volgende woorde. Skryf net
die korrekte antwoord neer:

18
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12.1 Neelsie is ’n pyn vir al sy onderwysers, veral vir die Afrikaanse (onderwyser), mevrou Van Wyk.
12.2 Op skool het Katy baie min meisie-(vriende) gehad omdat haar ouers baie getrek het.
12.3 Sy het nooit haar (ouma) geken nie en sy wou graag eendag ’n (prins) word.
(4)

Vraag 13

Kyk na die prentjie hieronder en vul die KORREKTE VOORSETSELS (prepositions) in:

(Prentjie: Google image)

13.1 Thabo sit (...) sy bed.
13.2 Sy hond, Pluto, lê op die matjie (…) Thabo se bed.

(2)

Vraag 14

Kies die regte woorde tussen hakies (VERWARRENDE WOORDE). Skryf net die korrekte antwoord neer:
14.1

(Almal/Alles) moet iets doen om ander mense te 14.2 (hulp/help).
Dit is die 14.3 (beste/beeste) ding wat ’n mens vir jou medemens kan gee.

(3)

TOTAAL VIR AFDELING B: 50
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MEMORANDUM

AFDELING A:
LEESBEGRIP

TEKS 1:
ARTIKEL: Katy Perry
No.

ANTWOORD

PUNT

VLAK

1.1

versot

1

2

1.2

Sy sing mooi liedjies./
Sy dra oulike klere./
Sy het ’n spontane persoonlikheid./
Sy het ’n pragtige stem.
(Enige twee)

2

1

1.3

C. Sy is net ’n gewone meisie uit ’n gewone huis wat baie bekend
geword het.

1

3

1.4

Sodat die mense haar nie met die Amerikaanse aktrise, Kate Hudson,
sal verwar nie.

1

1

1.5

“streng Christelike huis”

1

3

1.6

Sy sou negatiewe dinge sien wat nie goed was vir haar Christelike
opvoeding nie.
(Enige antwoord met so ’n strekking).

1

5

1.7

Popsangeres.

1

1

1.8.1

Amerikaanse

1

1

1.8.2

suksesvolle

1

1

1.8.3

Om haar huis skoon te maak.

1

1

1.9

Katy het ’n kaartjie van R2 miljoen [$200 000] gekoop om ruimte toe
te gaan.

1

2

1.10.1

Figuurlik.

1

3

1.10.2

Katy het nou baie meer aanhangers as Justin Bieber./
Katy het 59,26 miljoen aanhangers en Bieber het net 57,28 miljoen.

1

3
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1.11

Katy het die eerste vroulike kunstenaar geword wat vyf No. 1-treffers
op een album gehad het.

1

1

1.12

Katy is gewild omdat sy altyd vrolik is./
Sy ignoreer mense wat nie van haar hou nie.

1

2

TEKS 2: STROKIESPRENT: Meester
1.13

Dit lyk asof hy skree, want sy mond is oop en sy tande wys.
Dit lyk of daar spoeg spat./
Sy oë is toegeknyp./
Sy hare staan regop./
Sy skouers is opgetrek.
(Enige tekens)

2

4

1.14

Hy skree hierdie name kliphard.

1

4

1.15

koerant

1

2

1.16

sakke/boeksakke

1

3

1.17

gemors/skarminkel

1

3

TEKS 3: ROLPRENT-RESENSIE: Frozen
1.18

Daar is al vir jare lank ’n yskoue winter.

1

1

1.19

A. dat Ma en Pa, en jy en al jou boeties en sussies en selfs Ouma
hierdie rolprent sal geniet.

1

3

1.20

Sy kan ys en sneeu maak.

1

2

1.21

Sy het haar kleinsus, Anna seergemaak./
Sy het veroorsaak dat die Koninkryk van Arendelle altyd winter het.

2

1

1.22

“ewig” (korrek met of sonder aanhalingstekens)

1

3

1.23

sneeuman

1

1

1.24

Ek hou van …, want … (eie antwoorde met ’n rede)

1

4

TOTAAL VIR AFDELING A: 30

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2015

21

Graad 8-9 EAT

AFDELING B:
TAALGEBRUIK
VRAAG

ANTWOORD

1.

Jippie! Ek het die langste tong in die hele wêreld.

2.

Adrianne het vandag haar tong met ’n liniaal in die klas gemeet./
Adrianne het vandag in die klas haar tong met ’n liniaal gemeet.

1

3.

3.1
3.2
3.3

3

4.

4.1 Adrianne was ’n Amerikaanse tiener.
4.2 Dié tiener het met ’n tong van 10,16 cm gespog.
4.3 Sy het ’n liniaal gebruik om haar tong te meet.
4.4	
Guinness Book of World Records wou Adrianne se tong meet./gemeet
het.
4.5 Verlede jaar het Nick Stoeberl die langste tong in die wêreld gehad.

5

5.

5.1 Adrianne sal haar foto’s op Twitter plaas.
5.2	Almal sal verstom wees oor die lang tong./Almal sal verstom oor die
lang tong wees.
5.3 Nick sal ’n wêreldrekord hê.
5.4 Die meisie met die langste tong sal haar tong moet meet.

4

6.

6.1
6.2
6.3
6.4

Adrianne hou nie daarvan om in die kollig te wees nie.
Niemand in Suid-Afrika het ook so ’n rekord nie.
Ek het nóg ’n lang neus nóg groot ore.
Nee, ek het nog nooit my tong met ’n liniaal gemeet nie.

7.1
7.2

sterre
neuse
elmboë
kinders
tydskrifte

5

tongetjie
meisietjie
mondjie
kennetjie
foto’tjies

5

groter
langer
korter
kortste
beter

5

7.

7.3
7.4
8.

8.1
8.2
8.3

9.

9.1
9.2
9.3

22

PUNT
(4x½)=2

Adrianne het haar tong uitgesteek, want sy wil haar tong meet.
Adrianne het haar tong uitgesteek omdat sy haar tong wil meet.
Sy weet sy het ’n lang tong; daarom meet sy haar tong.
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10.

10.1
10.2
10.3
10.4

gawe
nuwe
positiewe
genotvolle

4

11.

11.1
11.2

agtien
eerste

2

12

12.1 onderwyseres
12.2 vriendinne
12.3 oupa
prinses

4

13.

13.1 op
13.2 voor/langs

2

14

14.1 almal
14.2 help
14.3. beste
TOTAALVIR AFDELING B: 50
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Graad 10
Vraestel 1

Deur: Elna la Grange, Hoërskool The Settlers
Tyd: 2 uur
Punte: 80

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Die vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
AFDELING A:
Leesbegrip (Vraag 1)
AFDELING B:
Opsomming (Vraag 2)
AFDELING C:
Taal (Vraag 3,4,5)

(30)
(10)
(40)

2. Lees al die instruksies en vrae aandagtig deur.
3. Beantwoord AL die vrae.
4. Trek ’n kantlyn aan die regterkant en moenie daarin skryf nie.
5. Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.
6. Trek ’n streep na elke afdeling.
7.

Laat ’n reël tussen antwoorde oop.

8. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
9. Skryf netjies en leesbaar met blou of swart ink. Jy mag nie korrigeerink gebruik nie.

AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1

TEKS 1:
TYDSKRIFARTIKEL

24
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NET ONS EN DIE WYE SEE
Riaan en Vasti is die eerste mense wat van Afrika na Noord-Amerika kon roei.
1	Vir die avontuurlustige Suid-Afrikaanse paartjie, Riaan Manser en Vasti Geldenhuys, was dit die
grootste denkbare toets van hul verhouding van 14 jaar om saam van Afrika na Amerika te roei,
’n afstand van sowat 10 000 km. Dié prestasie maak hulle die eerste mense wat sonder bystand
van Afrika na Noord-Amerika kon roei en Vasti die eerste vrou van Afrika wat oor ’n oseaan
geroei het.
2	Om te dink dit het alles begin met Vasti se droom om New York te besoek. Riaan het, eie aan sy
avontuurlustige aard, gesê: “Reg so, op een voorwaarde: Ons roei soontoe.”
3	Hulle reis, wat hulle Take me to New York noem, het op 30 Desember in die Marokkaanse
kusstad, Agadin, begin. Hulle het eers tot by die Kanariese eilande geroei en daarvandaan 74
dae oor die wye oseaan aangepak tot by die eiland, San Salvador, in die Bahamas. Van die
Bahamas het hulle tot by Miami geroei.
4	Van Miami af het hulle ’n paar terugslae beleef. Die seewaterontsoutingsmasjien het gebreek,
asook die meganisme wat die roer aan die agterkant van die boot beheer. Dit het baie meer
stres veroorsaak omdat hulle toe heeltyd op die GPS moes kyk om seker te maak of hulle in die
regte rigting roei.
5	Hulle het geen benul gehad hoeveel pyn en lyding op hulle sou wag nie. Maar hulle het ook nie
kon dink hoeveel nader dit hulle aan die natuur sou bring nie. Net hulle twee, in ’n seeroeiboot
genaamd Spirit of Madiba.
6	Dit het ’n rukkie geduur voor hulle hul roeitegniek kon bemeester, maar kort voor lank het hulle
presies geweet hoe om seker te maak die groot golwe breek nie bo-oor hulle nie. Hoe langer
hulle geroei het, hoe meer het die pyn geword.
7	“Ek het nie besef hoe erg dit gaan wees nie,” sê Vasti. “Ons werk in uur lange skofte en elke uur
moet jy jouself motiveer en sê: Kom ons doen dit weer. Liggaamlik en emosioneel werk dit alles
in op jou, en daar is net geen einde nie.”
8	Hulle praat met ontsag van die oomblikke toe hulle in lewensgevaar was. Sowat 1 852 km van
Marokko af het ’n reusebrander hulle die oggend nege-uur opgelig en die boot omgedop. “Ons
het dit glad nie verwag nie,” sê Riaan.
9	Vasti se voete het in die voetgate vasgesit; dus het sy in die omgedopte vaartuig bly sit. Die boot
is so ontwerp dat dit outomaties omdop met die regte kant na bo solank al die kajuitdeure
toegehou word.
10	Maar sy was die bangste die dag toe Riaan van die boot af wegdryf. Hy het bedags gereeld langs
die boot geswem. Dié dag was hulle meer as 4 000 km van die land af.
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11	“Ek het gevra Vasti moet die kamera aangee,” vertel Riaan. “Ek wou die boot se naam afneem.
Vasti het heeltyd vir my gesê: “Moenie wegdryf nie. Moenie wegdryf nie,” maar ek was net so ’n
bietjie te ver weg.
12	“Ek het so hard probeer terugswem. Die derde keer toe ek die tou aan die kant van die boot mis
gryp, het ek begin water sluk en die branders het oor my kop gebreek. Ek het geweet: Hier kan ek
verdrink.”
13	Die visstok was sy redding. Hy het met sy linkerhand daarna gegryp en raak gegryp. Vasti het
Riaan bietjies-bietjies inkatrol, soos ’n groot vis.
14	Maar dis nie alles opwinding nie. “Die dae ter see is lank en stil”, sê Riaan. “Jy kan net soveel keer
fantaseer oor wat jy gaan doen wanneer jy aan land kom; wat jy gaan eet. Mense sal nooit
verstaan hoe dit voel om so verveeld te wees nie. Jy kan niks doen nie; net roei.”
15	Hulle het die takies op die boot verdeel. Vasti was verantwoordelik vir kos maak en klere was;
Riaan het genavigeer en alles in stand gehou.
16	Hulle het meestal gedroogde kos geëet, maar het ook tamaai visse gevang. Vasti se eerste vis
was ’n tuna van 10 kg.
17	Vasti moes baie van haar vroulike luukshede tuis los, maar haar haaropknapper moes om die
dood toe saam. Tog het sy al op die tweede dag ter see besef hare was gaan nie deel van haar
daaglikse roetine wees nie.
18	Wat is volgende? Hulle sal nog sien …


Verwerk uit Huisgenoot, 5 Junie 2014

1.1	Noem TWEE redes waarom Riaan en Vasti se name in die Guinness World Records sal kan
verskyn.(2)
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1.2

“… was dit die grootste denkbare toets van hul verhouding van 14 jaar” (paragraaf 1).
Sê in jou EIE woorde wat jy hieruit oor Riaan en Vasti se verhouding tydens die reis kan aflei.

(1)

1.3

Waar het die idee vir hul reis ontstaan?

(1)

1.4

Wat is Riaan Manser se belangrikste karaktereienskap?

(1)

1.5

In watter land het hulle reis begin?

(1)

1.6

Watter positiewe en watter negatiewe “verrassing” het hulle
tydens die reis ervaar?

(2)

1.7

In watter tipe vaartuig het hulle gereis?

(1)

1.8

Dink jy die vaartuig se naam is gepas? Motiveer jou antwoord.

(2)

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2015

Graad 10-12 EAT
1.9

“Liggaamlik en emosioneel werk dit alles in op jou …” (paragraaf 6).
1.9.1	Verduidelik in watter TWEE opsigte die reis vir hulle emosioneel moeilik was.
1.9.2	Verduidelik in watter TWEE opsigte dit fisies moeilik was.

(2)
(2)

1.10 Wat was die grootste gevaar waarin hulle verkeer het?

(1)

1.11

Wat was ’n veiligheidskenmerk van hul vaartuig?

(1)

1.12

Noem een nadeel van hul vaartuig.

(1)

1.13

Wat was Vasti se grootste vrees tydens die reis?

(1)

1.14	Dit was vir hulle alles baie opwindend. Noem twee redes waarom hierdie stelling
ONWAAR is. (Skryf in jou EIE woorde.)
1.15

1.17
1.18

(2)

Kies die korrekte antwoord wat die sin korrek sal voltooi.
Riaan se belangrikste taak tydens die reis was …
A
om te roei.
B
om te sorg dat hulle in die regte rigting roei.
C
om elke dag vars vis te vang.
D
om te sorg dat die boot nie omslaan nie.

(1)

“Wat is volgende? Hulle sal nog sien …” (paragraaf 18)
Wat kan jy hieruit aflei?

(1)

Wat dink jy van die feit dat mense so ’n reis aanpak?
Motiveer jou antwoord.
	

(1)
[24]
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TEKS 2:
SPOTPRENT
Bestudeer die spotprent “Die lewe is ’n kaaskrul” en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1.

Wat lei jy af uit die spraakborrel bokant die leer?

(1)

2.

Watter TWEE bewyse is daar dat die motor vinnig ry?

(2)

3.

Deur watter tipe plek ry die motor? Motiveer jou antwoord.

(2)

4.
Wat in hierdie spotprent maak dit humoristies?
(1)
[6]


AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2

Lees die onderstaande artikel deur en voer die instruksies uit.

28
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INSTRUKSIES
1.

Som die redes waarom mense uitstel in SEWE volsinne op.

2. Skryf die feite puntsgewys neer.
3. Nommer die sinne van 1 tot 7.
4. Laat ’n reël tussen die sinne oop.
5. Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie.
6. Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan.

TEKS C:
BREEK DAARDIE UITSTELGEWOONTE!
Uitstel is ’n slegte gewoonte. Wanneer jy bewus is van die redes hoekom jy uitstel, kan jy dit
verander. Uitstel het baie negatiewe gevolge wat jy nie in jou lewe wil hê nie. Hier is ’n paar van die
redes waarom ’n mens uitstel.
’n Onlangse studie het getoon dat mense wat min vertroue in hulleself het om ’n taak suksesvol af te
handel, maklik uitstel. Jy is bang jy misluk.
Is dit iets wat belangrik en dringend vir ander is, maar nie vir jou nie? Jy is dalk goed daarin, maar dit
verveel jou? Vra jouself die vraag: wat is die groter prentjie?
Dalk is jy ’n aktiewe uitsteller: iemand wat tot op die nippertjie wag en dan wegspring. Jy hou van die
druk, die adrenalien en krisisbestuur – dit werk vir jou (maar nie vir almal nie!) Dit help jou om
gefokus te werk.
Vrees vir die onbekende veroorsaak ook dat ’n mens uitstel. Jy vermy enigiets wat vir jou stres
veroorsaak en buite jou gemaksone is. As jy ’n passiewe uitsteller is, is jy besluiteloos en kom jy nie
betyds (of ooit!) by die dóén uit nie.
Het dit gewoonte geraak om te sê “Ja” en eintlik te bedoel “Nee”? Om te sê “Ek sal” en dit dan nie te
doen nie? Gebruik jy woorde soos “Ag, dis nog lank, ek sal ’n dag voor die tyd begin” of “Ek is nou te
moeg”? Wannneer ons iets herhaaldelik doen of nie doen nie, raak dit ’n outomatiese respons.
(Verwerk uit Finesse, September 2011)
TOTAAL AFDELING B: 10

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2015 29

Graad 10-12 EAT

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3:
ADVERTENSIE

TEKS D
•
•

Die taalvrae wat volg, is op die advertensie hieronder gebaseer.
Voer die instruksies by elke vraag uit.

Ons bou ’n stewige fondament
SANRAL is toegewyd om vir die toekoms te bou.
Nie alleen bou ons brûe en paaie nie, maar ons bou ook ons mense. Vir dié
rede is ons verheug om aan te kondig dat ons die SUID-AFRIKAANSE
WISKUNDE-OLIMPIADE borg wat vanaf 3 – 13 Julie 2014 by die Universiteit
van Kaapstad plaasvind.
Ons is trots op diegene wat presteer en skenk lof aan diegene wat wen.

More than just roads

3.1

Sê watter sin LETTERLIK en watter sin FIGUURLIK gebruik word:
3.1.1 Ons bou ’n stewige fondament.
3.1.2 Ons bou ook ons mense.

(1)
(1)

3.2

Waarom is daar wiskundesomme by die skets van die brug?

(1)

3.3

Waarom dink jy borg SANRAL die wiskunde-olimpiade?

(1)
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3.4	Gee die VERKLEININGSVORM van die onderstreepte woord. Skryf slegs die woord as
antwoord neer.
Nie alleen bou ons brûe en paaie nie.

(1)

3.5

Gee die afkorting van die Universiteit van Kaapstad.(1)

3.6

Skryf die volgende sin in die LYDENDE VORM.
Ons bou brûe en paaie.

(1)

3.7

Skryf die volgende sin oor in die INFINITIEF.
SANRAL bou ’n stewige fondament.
Skryf die hele sin oor en begin só: SANRAL behoort …

(1)

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD.
Ons is trots op diegene wat presteer.

(1)

3.8

3.9 Vertaal SANRAL se slagspreuk, More than just roads, in Afrikaans.
(1)
[10]

VRAAG 4:

STROKIESPRENT

TEKS E
•
•

Die taalvrae wat volg, is op die strokiesprent hieronder gebaseer.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
Pa, kan ek
R50 kry?

4.1

Nee, maar as
jy my kar
was, sal ek
jou R50
betaal.

Oukei, maar laas toe ek
Pa se kar gewas het, het
dit R500 gekos om die
skrape uit te politoer.

Goeie punt. Hier R100 en
is R50 om my
dan sal ek
kar uit te los. dit ook nie
stofsuig
nie.

Skryf die sin oor in die INDIREKTE REDE.
Jeremy het gevra: “Pa, kan ek vandag R50 kry?”

(2)

4.2

Gee die regte vorm van die woord tussen hakies (teenwoordige DEELWOORD).
Jeremy se pa drink ’n beker (stoom) koffie.

(1)

4.3

Gee die regte vorm van die woord tussen hakies (sterk verlede DEELWOORD).
Dit lyk of Jeremy ’n (bederf) brokkie is.

(1)

4.4

Skryf die onderstreepte GETAL uit in woorde.
Dit het R500 gekos om die skrape uit te politoer.

(1)
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4.5

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD.
Jeremy se pa sit en koffie drink.

(1)

4.6

Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die antwoord neer.
Jeremy is ’n tienerseun (wie/wat) nie daarvan hou om te werk nie.

(1)

4.7

Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Jeremy kan R50 kry. Hy los sy pa se kar uit. (indien)

(1)

4.8

Skryf die sin oor. Begin soos aangedui.
Jeremy wil nie die kar was nie.
Jeremy hoef …

(1)

4.9 Wat dink jy van Jeremy se reaksie in die laaste raampie?
(1)
[10]

VRAAG 5:

ARTIKEL EN PRENT

TEKS F
•
•
•

32

Die taalvrae wat volg, is op die artikel hieronder gebaseer.
Opsetlike taalfoute kom voor.
Voer die instruksies by elke vraag uit.
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Hei, ramkat!
Is jou foon se skerm te klein, Arnie?
Die (5.1) beroemde Arnold Schwarzenegger het onlangs
tydens ’n sonbaaisessie in Cannes ’n selfie geneem met sy
(5.2) tablet.
Die (5.3) (oud + liggaam + bouer), (5.4) akteur en (5.5)
polietikus het skalks geglimlag terwyl hy sy (5.6) (mag/maag)
ingetrek het.
(5.7) En buiten sy borsspiere wat nie meer heeltemal so
staalhard is, (5.8) lyk die Terminator baie goed vir iemand
(5.9) … 66.
Die aksieheld woon die Cannes rolprentfees by om sy (5.10)
nuut (5.11) rolprent, The Expendables 3, te bemark. Die 5.12
(mense wat baie lief is daarvoor om na rolprente te gaan kyk)
kan nie wag daarvoor nie! Ons sal graag ’n (5.13) review oor
The expendables 3 wil lees.

[Verwerk uit Huisgenoot, 5 Junie 2014]
5.1	Gee die INTENSIEWE VORM van die onderstreepte woord. Skryf slegs die woord as
antwoord neer.
Die beroemde Arnold Schwarzenegger …
5.2

(1)

Gee die MEERVOUD van die onderstreepte woord. Skryf net die woord as antwoord neer.
… ’n selfie geneem met sy tablet.(1)

5.3	Vorm ’n SAMESTELLING van die woorde tussen hakies. Skryf slegs die woord as
antwoord neer.
Die (oud + liggaam + bouer) …

(1)

5.4	Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG van die onderstreepte woord. Skryf slegs die woord
as antwoord neer.
Die … akteur …

(1)

5.5

Verbeter die spelfout. Skryf slegs die korrekte spelling as antwoord neer.

(1)

5.6

Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Skryf slegs die antwoord neer.
… het geglimlag terwyl hy sy (mag/maag) ingetrek het.

(1)

5.7	Verbeter die TAALFOUT in die onderstaande sinsdeel. Skryf die korrekte sin as
antwoord neer.
En buiten sy borsspiere wat nie meer heeltemal so staalhard is, ...

(1)
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5.8	En buiten sy borsspiere wat nie meer heeltemal so hard is, lyk die Terminator baie goed …
	Gebruik die HOMONIEM lyk in ’n goeie sin sodat die betekenis duidelik is.
Skryf jou eie sin volledig uit. 
5.9

Vul die ontbrekende VOORSETSEL in.
Die Terminator lyk baie goed vir iemand … 66. 

(1)
(1)

5.10	Gee die KORREKTE VORM van die onderstreepte woord. Skryf slegs die woord as
antwoord neer.
Die aksieheld woon die Cannes-rolprentfees by om sy nuut rolprent,
The Expendables 3, te bemark. 

(1)

5.11	Gee ’n SINONIEM vir die onderstreepte woord. Skryf slegs die woord as antwoord neer.
Die aksieheld woon die Cannes rolprentfees by om sy nuut rolprent,
The Expendables 3, te bemark. 

(1)

5.12	Gee EEN WOORD vir die beskrywing tussen hakies. Skryf slegs die woord as antwoord neer.
Die (mense wat baie lief is daarvoor om na rolprente te gaan kyk) kan nie wag daarvoor nie! 

(1)

5.13 Gee die korrekte AFRIKAANSE WOORD vir die onderstreepte woord.
Ons sal graag ’n review oor The expendables 3 wil lees.

(1)

5.14 Beantwoord die volgende vraag in die ONTKENNENDE VORM.
Het jy al ooit ’n selfie op die strand geneem?
Begin só: Nee, …	
(1)
[14]

TEKS G
Die taalvrae wat volg, is op die spotprent hieronder gebaseer.

EK DINK
MY VROU
HET ’N
SKELMPIE
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5.15 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies.
Skryf slegs die woord as antwoord neer.
Die mans in die spotprent lyk soos (inbreek).

(1)

5.16 Voltooi die sin met die ontbrekende woord.
Die polisie sal hulle in … neem en in die tronk sit.

(1)

5.17 Gee die korrekte AFRIKAANSE WOORD vir die onderstreepte woord.
Die mans lyk of hulle besig is met crime.(1)
5.18 Verander die STELSIN na ’n VRAAGSIN.
Daar word al hoe meer met dwelms gesmokkel.

(1)

5.19 Skryf die vetgedrukte TYD in woorde uit.
Skelms hou daarvan om saans na 23:30 in te breek. 

(1)

5.20 Waarvoor staan die AFKORTING in die volgende sin?
Die skelms het om 10 nm. by die huis ingebreek.

(1)




TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80

MEMORANDUM
AFDELING A:
LEESBEGRIP

VRAAG 1

(TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL)
1.1

Hulle was die eerste mense wat (sonder bystand) van Afrika na Noord-Amerika kon roei.
Vasti was die eerste vrou van Afrika wat oor ’n oseaan geroei het.

(2)

1.2

Daar was probleme tussen hulle tydens die reis. (of iets soortgelyks)

(1)

1.3

By Vasti se droom om New York te besoek.

(1)

1.4

avontuurlustig(heid)

(1)

1.5

Marokko

(1)

1.6

Positiewe: Die reis het hul nader aan die natuur gebring.
Negatiewe: Dit het baie pyn en lyding veroorsaak.

(2)
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1.7

’n Seeroeiboot.

(1)

1.8

JA/NEE + motivering, bv.
Ja. Hulle was dapper, net soos Madiba. 

(2)

1.9.1 Emosioneel: Spanning op hul verhouding. Moet jouself die heeltyd
motiveer. Dit raak vervelig/verveeld./Dis oor en oor dieselfde.

(2)

1.9.2 Fisies: Roei lang skofte – word moeg. Al die roeiery het pyn veroorsaak.

(2)

1.10 Dit was toe ’n reusebrander hul boot omgedop het.

(1)

1.11

Die boot dop outomaties om met die regte kant na bo. 

(1)

1.12

Die boot dop om met die regte kant na bo net as die kajuitdeure toe is.

(1)

1.13

Sy was bang dat Riaan van die boot af wegdryf wanneer hy swem.

(1)

1.14

TWEE redes: Die dae is lank/stil. Jy raak verveeld. Jy kan niks doen behalwe roei nie.

(2)

1.15

B om te sorg dat hulle in die regte rigting roei.

(1)

1.16

Hulle sal weer ’n avontuur aandurf/gaan weer aan iets avontuurliks dink om te doen.

(1)

1.17

Eie opinie, bv hulle is dapper/dis wonderlik dat daar sulke mense is wat so avontuurlustig is.
OF: dink hulle stel hul lewens onnodig in gevaar.
(1)
[24]
TEKS 2: SPOTPRENT
1.18

Die leer hou daarvan om motor te bestuur./Dis vir hom baie lekker.

(1)

1.19

Daar is bewegingstrepies om die motor.
Daar is rookwolkies by die bande/uitlaatpyp.

(2)

1.20 Woestyn. (droë plek?)
Daar is geen plante nie/sandduine.

(2)

1.21 Die woordspeling met “Leer bestuur”: die leer wat letterlik die motor bestuur.
(1)
[6]
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AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2

1.	Mense stel uit omdat hul min selfvertroue het om ’n taak suksesvol te voltooi./Jy is bang jy misluk.
2.

Die taak is nie belangrik vir jou nie, maar net vir ander mense.

3.

Dit verveel jou.

4.

Jy hou daarvan om onder druk te werk; dit help jou om gefokus te werk.

5.

Jy is bang vir die onbekende/vir iets buite jou gemaksone.

6.

Jy vermy enigiets wat vir jou stres veroorsaak.

7.

Jy stel uit gewoonte uit – dit raak ’n outomatiese respons.

[10]

AFDELING C:
TAAL

VRAAG 3:

ADVERTENSIE (TEKS D)
3.1.1 Letterlik.
3.1.2 Figuurlik.
3.2

Wiskunde is nodig om ’n brug te beplan/bou. (of iets soortgelyks)

3.3

SANRAL het ingenieurs nodig wat vir hulle kan kom werk. (of iets soortgelyks)

3.4

paadjies

3.5

UK

3.6

Brûe en paaie word deur ons gebou.

3.7

SANRAL behoort ’n stewige fondament te bou.

3.8

Ons was trots op diegene wat presteer (het).

3.9

Meer as net paaie.
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VRAAG 4:

STROKIESPRENT (TEKS E)
4.1

Jeremy het vir sy pa gevra of hy daardie dag R50 kon kry.

(2)

4.2

stomende

(1)

4.3

bedorwe

(1)

4.4

vyfhonderd/vyf honderd

(1)

4.5

Jeremy se pa het gesit en koffie drink.

(1)

4.6

wat

(1)

4.7

Jeremy kan R50 kry indien hy sy pa se kar uitlos.

(1)

4.8

Jeremy hoef nie die kar te was nie.

(1)

4.9 Eie opinie oor Jeremy se reaksie in die laaste raampie.
(1)
[10]

VRAAG 5:

ARTIKEL EN PRENT (TEKS F)
5.1

wêreldberoemde

(1)

5.2

tablette

(1)

5.3

oudliggaamsbouer

(1)

5.4

aktrise

(1)

5.5

politikus

(1)

5.6

maag

(1)

5.7

… so staalhard is nie.(1)

5.8

Lyk (dooie) in ’n verklarende sin gebruik.

(1)

5.9

van

(1)

5.10 nuutste

(1)

5.11

(1)

film
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5.12 fliekvlooie/rolprentliefhebbers

(1)

5.13 resensie

(1)

5.14 Nee, ek het nog nooit ’n selfie op die strand geneem nie.(1)
5.15 inbrekers

(1)

5.16 hegtenis

(1)

5.17 misdaad

(1)

5.18 Word daar al hoe meer met dwelms gesmokkel?(1)
5.19 halftwaalf

(1)

5.20 namiddag

(1)




TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 80
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Skryf en aanbied

Skryf ’n huldeblyk/
dagboekinskrywing

Deur: Ilse Zietsman – oud-Afrikaansonderwyser en reisskrywer

Die skryfopdrag kan alleen of saam met onderstaande dialoog gedoen word:

Dialoog:
Jy en jou vriend(in) verskil daaroor of ’n sekere persoon baie vir die samelewing (of byvoorbeeld vir
musiek) beteken het. Julle het verskillende opinies – verdien hierdie persoon ’n huldeblyk al dan nie?
– en probeer mekaar oortuig. Julle kan óf self op ’n persoon besluit en jul voorstel aan jul
onderwyser(es) vir goedkeuring voorlê óf julle kan een van hierdie idees hieronder gebruik:
–	
’n Bekende persoon uit die musiekwêreld soos Elvis Presley, Kurt Cobain, Amy Winehouse,
Freddie Mercury of Bob Marley.
–	
’n Bekende plaaslike politikus soos Julius Malema, Mmusi Maimane, F.W. de Klerk, Helen Zille,
Nelson Mandela of Jacob Zuma.
–	
’n Bekende internasionale politikus soos Ghandi, Barack Obama, Angela Merkel of Robert
Mugabe.
–	
Dink aan ’n fliek en besluit of ’n gepaste of doeltreffende boodskap oorgedra word, al dan nie.
–	
’n Animasie-karakter wat ’n lewensles oordra / nie oordra nie.

Opdrag:
Skryf ’n huldeblyk OF ’n dagboekinskrywing oor die persoon oor wie jy in Aktiwiteit 1 ’n gesprek
gevoer het.
Vereiste lengte: 90-100 woorde.
Maak seker van die volgende:
• Gebruik die korrekte formaat vir óf jou dagboek óf jou huldeblyk.
• Jy moet jou skryfstuk deeglik beplan alvorens jy daarmee begin. Toon asseblief ’n kopkaart of
ander tipe beplanning – jy moet die beplanning ook inhandig en sal daarvolgens beoordeel word.
• Skryf jou konsep neer – let wel: dis nie jou finale poging nie.
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•
•
•

 ebruik hierdie konsep om te redigeer en proeflees – as deel van hierdie proses moet jy seker
G
maak dat jou taalgebruik en inhoud vanpas is vir óf ’n dagboekinskrywing (waar jy jou gevoelens
gaan weergee) óf ’n huldeblyk (wat meer formele taal benodig).
Herskryf nou jou dagboek/huldeblyk netjies en so korrek as moontlik oor. Sorg dat jy nie foute
mislees nie.
Hierna volg die aanbied van jou finale poging sowel as jou kopkaart/beplanning aan jou
onderwyser.

’n Huldeblyk word gewoonlik geskryf om iemand se dood te herdenk en om die persoon se lewe
te vier.
Die volgende inligting word in die huldeblyk gegee:
–	Volle name; geboorteplek; waar die persoon gewoon het; geboortedatum en datum van dood.
–	Oorlewendes (lewensmaat, kinders) en hulle name; tyd, datum, plek van begrafnis sowel as
kort inligting oor die persoon se lewe.
–	Die volgende inligting kan ook ingesluit word:
	biografiese besonderhede; persoonlike inligting; inligting oor huldigingsdiens.
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Luister en praat

Luistertoetse vir
grade 11 en 12

Deur: Ezilda Fouché, Hoërskool Parys

Algemeen:
Luister is die sleutel tot enige intelligente reaksie op die wêreld om ons. Dit is uiters noodsaaklik dat
leerders moet leer om in hul tegnologiese wêreld die vermoë te ontwikkel om te luister na dit wat
betekenisvol is.
Verduidelik aan leerders dat luister noodsaaklik is in die kommunikasieproses.
Leerders moet onderskei tussen luister en hoor. Hoor is die fisiese aktiwiteit om klanke en geluide te
onderskei. Hierteenoor is luister wanneer hierdie klanke in betekenisdraende eenhede omskep en in
jou brein gedekodeer word.
Dit is raadsaam dat die leerders eers ’n luisteroefening as oefening doen voordat die formele
assessering gedoen word.
Onthou dat graad 10 tot 12 se lengte van luisteroefeninge verskil. Graad 10 se luisteroefening bestaan
uit 200 woorde, graad 11 s’n uit 300 woorde en graad 12’s s’n is 400 woorde.
Hierdie toets is deel van leerders se formele assessering vir hul jaarpunt – maak dus seker hulle luister
mooi.

Metode
•
•
•
•
•
•

 eerders luister aandagtig na die eerste voorlesing
L
van die teks.
Leerders lees daarna deur hul vrae sodat hulle kan
vasstel watter vrae gevra word.
Leerders luister nou ’n tweede keer na die teks.
Terwyl hulle luister, maak hulle luisteraantekeninge.
Leerders skryf hul antwoorde netjies oor.
Maak seker hul skryf genoeg, afhangende van wat elke
vraag tel.
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Graad 11

Taak 1

Leerders luister na die luisterteks “Red ’n nasie” uit die Taalgenoot van Winter 2014 en beantwoord die
volgende vrae:

Red ’n nasie

Deur: Dorette Prinsloo

Staatslui en ander vernames stel beslis al hul intelligensie (of vermoedelike gebrek daaraan) ten toon
wanneer hulle in die openbaar die woord moet spreek. As dit nie die president is wat bedrae en getalle
in vreemde wiskundige notasie uitspreek nie, is daar ander wat lieg soos beskuldigdes (ek bedoel
tandetrekkers). Hoe kan ons die jonger geslag kwalik neem oor wat húlle in toesprake kwytraak?
Enigiemand wat al debat of redenaars moes beoordeel, kan daarvan getuig dat selfs ’n antie met
ordentlike Botox sal sukkel om haar gesig reguit te hou. So beoordeel ek die eerste keer in die
redenaarsafdeling – Engelse redenaars vir Afrikaanse moedertaalsprekers. Ek moes geweet het …
Nadat ek in gebroke Engels deur die sameroeper welkom geheet is, is die eerste spreker se naam
uitgelees. Ná ’n lang stilte word sy weer geroep, net om deur ’n parate jong man in die rede geval te
word: “Tannie! Tannie! Sy’s nie hier nie. Sy’t luise! Sy was gelukkig ook nie by die skool nie!” Die
verrigtinge kon weer voortgaan nadat sy ma onder haar stoel uitgeklim en die gelag bedaar het.
’n Teruggetrokke meisie het die waarde van humor probeer verduidelik, maar dié standpunt het heel
skeef uitgekom: “Humor help om spanningsvolle situasies makliker te ontlas …” Wanneer hierdie spesie
mekaar in die rede val, soos in ’n debatskompetisie, is dit nog ’n groter petalje! In ’n heftige gesprek oor
die regering se (on-) vermoë om werk te skep, het ’n ontstelde meisie opgespring. Vasbeslote om die
regering te verdedig, het sy haar voet met die pienk pantoffel aan (ontydige netbalbesering) stadig
vorentoe gestoot: “So, jy probeer nou vir my sê die regering sit op hulle gatte! Hè!!!”
Wat kan jy doen? Die wag voor my mond werk ook vir ’n bekende vakbond … gereeld op strike!

Graad 11 Antwoordblad Taak 1
Luisteroefening – Red ’n nasie
Naam en van: ___________________________________________________ Graad: _________
1.	Waaruit kan jy aflei dat mense in alle lae van die samelewing in die openbaar blapse maak
met toesprake?(1)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.

Wat word bereik deur die woorde “of vermoedelike gebrek daaraan” tussen hakies te plaas?	

(1)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3.

Waarom kan ons verstaan as die jeug vreemde dinge in hulle toesprake kwytraak?(1)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.

Wat beteken dit dat ’n antie met ordentlike Botox sal sukkel om haar gesig reguit te hou?

(1)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5.

Is die ellips gepas in die sin: “Ek moes geweet het ...”? Motiveer jou antwoord.

(1)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.	Waarom het die parate jong man se ma onder haar stoel ingeklim? Wat sou jy gedoen het
as jy die ma was? _______________________________________________________________

(2)

_______________________________________________________________________________
7.

Is die uitspraak teenoor die kind wat luise het geregverdig? Motiveer jou antwoord. (1)
_______________________________________________________________________________

8.	Waarom noem die skrywer dat dit juis ’n teruggetrokke meisie was wat die waarde van humor
probeer verduidelik het?

(1)

_______________________________________________________________________________
9.

Watter woord moes die meisie eerder gebruik het in plaas van “ontlas”?(1)
_______________________________________________________________________________

10.

Na wie word verwys as daar gepraat word van “hierdie spesie” wat mekaar in die rede val?(1)
_______________________________________________________________________________

11.

Watter waarde het die verwysing na die pienk pantoffel in die rubriek?

(1)

_______________________________________________________________________________
12.	Watter enkele woord dui op die meisie se gedetermineerdheid om haar standpunt te
ondersteun?

(1)

_______________________________________________________________________________
13.	Wat word geïmpliseer deur die woorde: “Die wag voor my mond werk ook vir ’n bekende
vakbond”?

(1)

_______________________________________________________________________________
14.

Vervang die woord “strike” met ’n gepaste Afrikaanse woord. 

(1)

_______________________________________________________________________________
[15]
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GRAAD 11 TAAK 1
MEMORANDUM – RED ’N NASIE
Antwoord

Denkvlak

Punt

1.

Die woorde: staatslui en ander vernames 
Of: die president

1

(1)

2.

Ekstra inligting word gegee, nl. dat hulle nie so intelligent is nie.ü

2

(1)

3.

Die jeug leer dit by die ouer mense  OF
As ouer mense sulke foute maak, kan kinders ook maar foute maak.ü

1

(1)

4.

Sy het gesukkel om nie hardop te lag nie.ü

1

(1)

5.

Ja.
Dit laat die leser self die sin voltooi/betrek die leser/berei leser voor op
wat gaan volg.ü

2

(1)

Sy het haar vir haar seun geskaam.
Eie mening, bv.
Ek sou ook skaam gekry het en my kind betig het.
Ek sou maar saam gelag het. (enige aanvaarbare antwoord)

1/3

(2)

Nee. Die arme kind kan dalk nie help dat sy/hy luise het nie.
Nee. Luise word juis gevind op skoon hare.
(enige aanvaarbare antwoord)

3

(1)

8.

Aangesien sy so teruggetrokke was, dra dit juis tot die humor by – ’n
mens sou dit nie van haar verwag het nie.ü

2

(1)

9.

ontlaaiü

1

(1)

10.

Jeug of
debatteerdersü

2

(1)

11.

Dra by tot humor – beklemtoon dat die spreker nie so ernstig
opgeneem moet word nie. (enige aanvaarbare antwoord)ü

2

(1)

12.

vasbesloteü

1

(1)

13.

Sy praat voor sy dinkü

3

(1)

14.

Staak/stakingü

2

(1)

6.

7.

[15]
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Die groot klip in die skopskoen is die skeidsregter (of “skynsregter”). Ek was nie bewus daarvan dat
hulle almal in Worcester opgelei word nie, want de laaste een is blind: “Nee, man! Maak wakker jou
hond!”
Tog werk dié towerbal soos gom wanneer die groen-en-goud opdraf.
Of jy in die Haaitenk bly, brul of nie van die vloer af eet nie, Rugbykaans
is ’n taal wat ons almal verstaan én liefhet.

Graad 12 Antwoordblad Taak 1
Luisteroefening – Ken jy rugbykaans?
Naam en van: ____________________________________________________ Graad: ________
1.

Hoe word die woorde “rappie, Pappie” beklemtoon?

(1)

_______________________________________________________________________________
2.

Wat word bereik deur die woorde Lôftus-Ôfrikôns te oorrond?

(1)

_______________________________________________________________________________
3.	Met watter woorde verduidelik die skrywer grappenderwys die spel rugby? (Skryf drie
opeenvolgende woorde neer.)

(1)

_______________________________________________________________________________
4.

Watter veralgemening word oor die intellektuele toestand van sekere rugbyspelers gemaak?

(1)

_______________________________________________________________________________
5. 	Noem kortliks twee voorbeelde wat die skrywer gee wat daarop dui dat die optrede van
sommige rugbyspelers nie altyd so slim is nie.

(2)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.	Hoekom skep voorspelers met blomkoolore nie ’n beeld van ’n voornemende
metafisikus nie?

(1)

_______________________________________________________________________________
7.

Waarom is rugbywiskunde nie logies nie?

(1)

_______________________________________________________________________________
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Luister en praat
8.	Word daar van stereotipering gebruik gemaak as daar gesê word dat iemand met die naam
Bolla, Boom, Bakkies, ens. nie ’n Nobelpryswenner kan wees nie? Motiveer jou antwoord.

(1)

_______________________________________________________________________________
9.	Verduidelik wat jy dink van die toeskouers se uitlatings oor die haker en die skrumskakel.

(1)

_______________________________________________________________________________
10.	Watter verband is daar tussen die skrumskakel se fisieke voorkoms en dit wat die toeskouers
vir hom geskree het?

(1)

_______________________________________________________________________________
11.	Noem een grap oor ’n rugbyspan en verduidelik wat daardeur geïmpliseer word.

(2)

_______________________________________________________________________________
12.

Watter idioom word gebruik om te sê dat iets iemand baie pla?

(1)

_______________________________________________________________________________
13.

Verduidelik die geslaagdheid van die term ”Rugbykaans”.

(1)

_______________________________________________________________________________
[15]

GRAAD 12 TAAK 1
MEMORANDUM –
KEN JY RUGBYKAANS?
Antwoord

Denkvlak

Punt

1.

Die woorde rym/alliterasie. ü

2

(1)

2.

Daar word gespot met die mense wat so praat. ü

1

(1)

3.

Bondelsport vir onderpresteerders. 

1

(1)

4.

Hulle is almal maar dom.ü

2

(1)

5.

Die springers in die lynstaan het nie geweet hoe Upington gespel word nie.
Hulle tel: stut; haker; stut, slot, slot. ü

1

(2)

6.

Hulle voorkoms veroorsaak dat hulle nie baie slim lyk nie.ü

1

(1)

7.

Hoe kan ’n drie dan vyf punte tel – dit klink vir die leek of dit nie reg kan
wees nie.ü

2

(1)

8.

Ja, op grond van die name word veralgemeen en aanvaar dat hulle dom
is.ü

2

(1)

48 KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2015

Luister en praat
9.

Eie mening bv.:
Ek dink dit is snaaks want dit is baie beskrywend – studente praat maar
so.
Ek dink dit is gemeen/onvanpas, want daar word met die spelers gespot.
(Enige ander aanvaarbare antwoord wat leerder se mening weerspieël en
gemotiveer is.)

3

(1)

10.

Hy is tingerig (m.a.w. hy is maer) en daarom het hy nie eintlik kuite nie.
(Of soortlyke verduideliking.)

2

(1)

11.

•

1/3

(2)

 s die Bulle uitdraf, is daar 60 000 “têppits” wat op en af spring! 
A
– word geïmpliseer hulle is dom/swak karakter, ens.
As die Cheetahs op hul plek moet kom, gaan staan hulle onder die
pale – word geïmpliseer hulle is gewoond aan verloor.
Die Kings is soos die Guptas: Hulle is skielik daar, maar niemand weet
presies hoe hulle daar gekom het of wie hulle toestemming gegee het
nie! – word geïmpliseer hulle het by die Super 15-rugby aangesluit,
maar hulle hoort nie werklik daar nie.
Die Stormers is soos Robbeneiland: Jy lees net nou en dan in die
geskiedenisboeke daarvan! – word geïmpliseer hulle verloor tans baie
– hulle het lank terug (in die geskiedenis) gewen. (enige een van
bogenoemde met ’n verduideliking)

•
•

•

12.

Die groot klip in die skopskoen.ü

2

(1)

13.

Dit is geslaagd, want dit is ’n samestelling tussen Rugby en Afrikaans, m.a.w.
die Afrikaans wat deur SA se rugby-aanhangers gepraat word.
(Nie geslaagd nie kan nie korrek gemerk word nie.)

3

(1)

[15]
Denkvlak

Aantal punte

Persentasie

1

6

40

2

6

40

3

3

20

Totaal

15

100
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Lees en kyk: letterkunde

Ontleding van Die Kind
(uittreksel)

Deur: Ronel Gouws

–	Die konflik toon hoe moeilik dit vir Amazolo is om nie vir die kind te sien nie en hoe onselfsugtig sy
is om weg van hom te bly.
•	Amazolo wil naby aan die kind wees, maar sy besluit ter wille van hom om Msinga te verlaat en weg te
trek.
–	Die konflik toon hoe onselfsugtig Amazolo is om ter wille van die kind weg te trek. Sy aanvaar dat sy
gestraf word omdat sy die kind as baba verwerp het. Haar innerlike stryd oor die verlede is ’n
voorbeeld van die wroeging wat mense kan ondergaan oor dinge wat hulle in hul verlede verkeerd
gedoen het. Vir Amazolo word haar fout reggestel deur die toekoms wat sy aan haar seun kan gee.

Toets jouself

1.	Verstaan jy hoe die verskillende soorte konflik verskil?
2.	Is dit vir jou duidelik watter invloed die konflik tussen karakters op hul verhoudings het?
Bou
Die bou van die roman is die struktuur daarvan.
•	In die inleiding van ’n verhaal leer ken die leser iets van die omstandighede (circumstances) waarin
die gebeure plaasvind, die tyd en plek waar die gebeure plaasvind en van die karakters. In Die kind leer
ken ons Amazolo en haar omstandighede. Thandi se besluit om te sê Amazolo moet die kind vir haar
teruggee, is die einde van die inleiding.
•	In die verwikkeling bou spanning op en afwagting word geskep. In Die kind is daar verskeie insidente
wat spanning veroorsaak, soos wanneer die honde vir Amazolo en die kind opspoor, wanneer Sipho
Amazolo se geld steel, wanneer Mlenzana vir Amazolo en die kind vind, wanneer Amazolo byna sterf,
en wanneer Sipho vir Mlenzana vermoor.
•	Die klimaks of hoogtepunt is die onvermydelike (inevitable) krisis waartoe ’n verhaal opbou. Die kind
bou op tot die krisis wanneer Zolile besef wie sy ouers is en die hoogtepunt volg wanneer hy vir
Amazolo gaan haal.
•	In die ontknoping (denouement) neem die spanning af tot die slot voorkom. In Die kind gaan haal
Zolile Mlenzana se beendere en gaan Nomsa vir Amazolo as Zolile se aanstaande bruid ontmoet.

➂ Klimaks/hoogtepunt
Verwikkeling

➁

Ontknoping

➃

Inleiding

➀

➄

Slot

Dramatiese ironie kom voor wanneer die leser iets weet wat ’n karakter nie weet nie. Dit kan die spanning in
’n verhaal laat styg.
’n Voorbeeld van dramatiese ironie is wanneer die leser weet dat Mlenzana dood is, maar net Sipho dit
weet en die ander karakters dit nie weet nie. Ons wonder dan hoe Amazolo en Zolile gaan reageer as hulle
van Mlenzana se dood hoor. Dit skep spanning en afwagting.
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Toets jouself

1.	As daar spanning in ’n storie is, maak dit ’n mens lus om verder te lees. Kan jy dinge identifiseer wat jou
lus gemaak het om die storie verder te lees?
2.	Dink jy konflik lei altyd tot spanning?

Karakters, verhoudings tussen karakters en
karakterisering
Soorte karakters
In romans wat ons boei en ons laat voel dis die moeite werd om te lees, is karakters dikwels ’n uitbeelding
van die soort karakters wat ons in die werklike lewe aantref – en werklike mense is meestal komplekse
karakters. Die verduidelikings hier onder is dus ’n vereenvoudigde riglyn vir jou studie van die karakters in
Die kind.
In romans kry ’n mens twee hoofsoorte karakters:
• Hoofkarakters is komplekse karakters. Ons sien verskillende kante van hul persoonlikhede. Daar
vind ontwikkeling in hulle plaas. Hulle word soms ook ronde karakters genoem.
• Newekarakters of bykarakters is minder belangrik. Hulle kan staties (static) en voorspelbaar
(predictable) wees, en ontwikkel min of glad nie. Hulle is dikwels net óf goed óf sleg. Hulle word soms
ook plat karakters genoem.
Hoofkarakters
Die hoofkarakters in Die kind is Amazolo en die kind (later Zolile). Albei is ronde karakters, want hulle
karakters het verskillende fasette (facets). In albei vind daar ontwikkeling (development) plaas.

•	Amazolo is tradisievas. Die tradisionele Zoeloegebruike is vir haar belangrik. Sy wil byvoorbeeld in ’n
iqhugwane te bly. Sy wou nie saam met Mlenzana Johannesburg toe gaan nie omdat sy naby haar
mense wou bly.
•	Sy is ’n sterk mens. Na die kind se geboorte ignoreer sy hom en verander nie wanneer die ander
mense haar kritiseer nie. Wanneer Thandi die kind wil hê, vlug sy alleen met die kind.
•	Sy is onafhanklik. Sy verdien self geld deur in mense se huise te werk, potte te maak en later klere te
maak.
•	Sy is onselfsugtig. Al wil sy die kind hou, laat sy hom na Thandi gaan omdat die Mutwas hom ’n goeie
lewe kan gee. Wanneer Mvula en Thandi vra dat Amazolo uit Msinga wegtrek, doen sy dit ter wille van
die kind.
Uittreksel uit Pearson se studiegids oor Die Kind
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“A picture is worth a thousand words”
Omdat daar geen grense is aan die verskeidendheid van stories wat vertel kan word nie, is digitale
storievertelling ’n uiters opwindende instrument wat in die digitale arena gebruik kan word.
Leerders kan digitale storievertelling gebruik om persoonlike stories te vertel, ondervindinge uit die
geskiedenis oor te dra, asook dit wat hulle in die klas geleer het en hoe dit hulle beïnvloed het. Die
onderstaande lys moet asseblief nie as volledig beskou word nie, maar ek gebruik dit as riglyn ter wille
van voorbeelde.
1. Persoonlike vertellings
Persoonlike vertellings is dikwels die gewildste stories onder leerders. Die meeste leerders vind
aanklank by hierdie stories, aangesien dit persoonlike geskiedenis met die inhoud van dit wat geleer is,
integreer. Dit is die kern van outobiografiese kennis en die maklikste soort storie om te skryf.
Persoonlike vertellings kan in verskillende skoolvakke geïnkorporeer word en sluit die volgende in:
•	Tale: Bring hulde aan familie deur hulle aan gunstelingfiksie- of dramakarakters te koppel.
•	Geografie: Vertel persoonlike stories oor natuurrampe of vakansies in opwindende geografiese
liggings.
•	Besigheidstudies: Vertel van persoonlike ondervindinge met die aandelemark.
•	Geskiedenis: Vertel ’n storie oor ’n bekende persoon wat persoonlik aan jou bekend is.
2. Stories wat geskiedkundige gebeurlikhede verduidelik
Hierdie stories herleef gebeure uit die geskiedenis en kan aan persoonlike vertellings gekoppel word. Dit
bied fantastiese geleenthede aan leerders om onderhoude met familielede te voer, en om hulle eie
familie se beskikbare foto’s te gebruik om historiese gebeure tydens hulle ouers en grootouers se
leeftyd te ondersoek.
•	Geskiedenis: Hoe het sanksies my grootouers wat tydens Apartheid geleef het, beïnvloed?
•	Geografie: Om te oorleef tydens ’n natuurramp soos die Laingsburg-vloed.
•	Biologie: Die impak op my lewe van iets soos ’n familielid wat MIV-positief is, ’n tienerswangerskap in
die familie, of die geboorte van ’n broer of suster.
•	Wiskunde: Watter impak het die werk van die kunstenaar, MC Escher, gehad op die manier waarop
ek wiskunde verstaan?
•	Lewensoriëntering: Die ontwikkeling van die grondwet, verantwoordelike burgerskap en hoe dit my
beïnvloed.
3. Stories wat onderrig of inligting oordra
Hierdie stories word deur die onderwyser gedryf, maar steeds deur leerders vervaardig. Dis stories wat
iets spesifieks onderrig of spesifieke inligting oordra. Dit kan as YouTube-video’s opgelaai word en as
inligtingsbron aan leerders verskaf word.
•	Biologie: Hoe om ’n ligmikroskoop te bou en te gebruik.
•	Geografie: Die ontwikkelaars van die Richterskaal en hoe die gebruik van die skaal lewens red.
•	Wiskunde: Hoe om ’n probleem in meetkunde op te los.
•	Tale: ’n Stapsgewyse ontleding van ’n gedig of kortverhaal.
•	Biologie: Hoe om ’n plant of padda te dissekteer.
•	Wetenskap: Hoe om ’n eksperiment uit te voer.

Hoe bou ek ’n digitale storie?

Soos jy reeds weet, is die leerders van vandag tegnologies baie vaardig. Hulle is daartoe in staat om die
meeste vorme van digitale tegnologie met min hulp van die onderwyser in hulle skoolwerk te
inkorporeer. Wat die onderwyser wel kan doen, is om leiding aan leerders te verskaf aangaande die
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vervaardiging van ’n sinvolle digitale storie. Die volgende elemente kan deur enige vakonderwyser
onderrig word. Dit sal leerders help om ’n persoonlike storie sinvol te verbind met inligting wat in die klas
behandel is of wat deel vorm van die kurrikulum:
a. Vertellersperspektief
Hierdie element is die eerste een wat sorg vir ’n goeie digitale storie. Die leerders moet hulself afvra wat
die fokus van die storie gaan wees en vanuit watter oogpunt dit vertel gaan word. ’n Persoonlike
perspektief word gewoonlik aangemoedig. Dit sal die leerders help om ’n verband te lê tussen ’n
element van die vakinhoud wat hulle bemeester het en dit wat hulle in die klas geleer het oor digitale
storievertelling.
b. Dramatiese vraag
Een van die belangrikste elemente van ’n suksesvolle digitale storie, is ’n dramatiese of kernvraag wat
aan die begin deur die verteller gevra word. Die doel daarvan is om die gehoor se aandag te hou. Dit is
baie belangrik dat die leerders verstaan dat so ’n vraag altyd aan die einde van die storie beantwoord
moet word.
c. Emosionele inhoud
Die emosionele inhoud van ’n storie is die een element wat ’n digitale storie uniek maak. ’n Suksesvolle
storie sal altyd iets wat vir die leerder belangrik is, betrek. Dit is dikwels intens en persoonlik, maar dit
het die manier om die gehoor kragtig by die storie te betrek.
d. Stemgebruik
Nog ’n manier waarop emosionele inhoud by ’n storie gevoeg kan word, is om die leerders aan te
moedig om hulle eie stemme in die storievertelling te gebruik. Dit is ’n manier om die storie te
verpersoonlik en dra daartoe by dat die gehoor die konteks van die storie beter verstaan.
e. Die klankbaan
Digitale stories betrek beide gehoor en sig. Die gebruik van musiek en/of ander klanke ondersteun die
verskillende elemente in die storie; dit speel veral ’n geweldige rol in die ondersteuning van die
emosionele inhoud.
f. Ekonomie
Om ’n storie kort en kragtig te vertel is ’n baie belangrike vaardigheid wat ’n groot bydrae lewer tot die
sukses van die storie. Die meeste digitale stories is nie langer as 2-3 minute nie en bevat net genoeg
inhoud om die storie weer te gee, sonder om die kyker met te veel inligting te oorlaai.
g. Tempo
Tempo verwys na die ritme van die storie en hoe vinnig of stadig dit vorder. Stories wat ernstige
vakinligting oordra, verloop teen ’n stadiger tempo, terwyl stories wat poog om te vermaak, teen ’n
vinniger tempo afspeel. Dit is ook belangrik om te onthou dat, hoe korter die storie is, hoe groter die
impak is wat dit op die gehoor sal hê.

’n Voorbeeld van ’n storie waarin die sewe elemente van
digitale storievertelling gebruik is

Karien en haar vriende is deur hulle kunsonderwyser, mev. Gouws, gevra om ’n digitale storie te skep. Sy
het vir die klas gesê dat hulle die kunswaarderingsvaardighede wat sy tydens die vorige kwartaal vir hulle
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geleer het, moet gebruik om ’n skildery deur ’n bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar te ontleed. Daarna
moet hulle ’n element in die skildery vind wat hulle aan iets in hulle eie lewens herinner. Karien
bestudeer haar skilder, en pas al die kunswaarderingstegnieke wat sy geleer het toe. Sy let die heftige
kwashale in die skildery op en kom agter dat dit haar aan haar vrees vir siekte herinner. As baba was
Karien baie siek en het baie operasies aan haar hart ondergaan. Sy het amper gesterf en dit was ’n
daaglikse vrees waarmee sy en haar familie moes saamleef.
Karien besluit om ’n storie oor hierdie reis te vertel. Een van die kwashale in die skildery herinner haar
spesifiek aan ’n voël in vlug en sy besluit om haar storie vanuit dié perspektief te skryf. Sy het dus die
vertellershoek vasgestel en die emosionele inhoud geïdentifiseer. Sy begin haar storie deur die
vraag te vra: “Klein voëltjie wat so hoog vlieg, waarheen is jy op pad en waarvan vlug jy?” Die gebruik van
haar eie stem maak dit vir haar moontik om die gehoor in te trek en die storie te verpersoonlik sodat die
kyker emosioneel geraak word. In die agtergrond speel die liedjie: “Don’t fly too high, my little bird.” Die
hele storie duur slegs 2 minute en 35 sekondes, maar teen die einde weet ons meer van Karien as
persoon en die wonderlike kunswerk wat sy ontleed het. Dit was ook vir haar moontlik om die dramatiese
vraag te beantwoord, deur die gehoor daarvan te verseker dat sy nou vry is – vry soos ’n voël wat hoog in
die lug vlieg, vol liefde en lewenslus. Vry van siekte en vry om haar vlerke te sprei en te sweef.

Hoe vervaardig ek (of hulle) só ’n storie?

Baie onderwysers sal hierdie vraag vra, en die antwoord is verbasend eenvoudig. Digitale stories kan op
verskeie manier geskep word: van die gebruik van ’n eenvoudige PowerPoint-aanbieding tot by ’n
gesofistikeerde kortfilm. Die volgende toepassings kan gratis van die internet afgelaai word:

PowerPoint

Dit is wel so dat nie alle leerders vrye toegang tot die internet het nie. Die maklikste en mees toeganklike
manier waarop digitale stories geskep kan word, is deur ’n eenvoudige PowerPoint -aanbieding met die
hulp van beweging en klank. Kyk na die volgende webbladsye vir meer inligting: http://www.instructables.
com/id/How-to-Create-a-PowerPoint-Presentation/

Photo Story 3

Microsoft laat jou toe om Photo Story 3 gratis af te laai. Hierdie toepassing maak dit vir jou moontlik om
beelde, teks en klank by ’n skyfievertoning te voeg en kan dan afgelaai word en as ’n kort storie
gepubliseer word. Photo Story 3 werk met Window-toepassings en kan by die volgende skakel afgelaai
word: http://www.microsoft.com/en-za/download/details.aspx?id=11132. Meer inligting omtrent die skep
van ’n digitale storie deur Photo Story 3 kan by hierdie skakel gevind word: http://windows.microsoft.
com/en-us/windows-xp/help/digitalphotography/create-first-photo-story

iMovie

Diegene van julle wat toegang tot ’n Apple-rekenaar het, sal opmerk dat iMovie deel van die Applesagteware vorm. Dit is net so maklik om te gebruik as die vorige toepassing. Inligting oor die gebruik van
hierdie spesifieke toepassing kan by hierdie skakel gevind word: http://www.apple.com/mac/imovie/

Wat is die uitdagings?

Daar bestaan enkele uitdagings wanneer digitale stories geskep word, maar dit kan maklik oorkom word.
Indien ’n onderwyser bewus is daarvan, kan daar aan die begin van die proses daaraan aandag gegee
word en behoort dit nie te veel probleme te veroorsaak nie.
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