Huistaal

Graad 8 Taak 11
Vraestel 2

Deur: Alet Mihálik, Hoërskool Jan van Riebeeck

Tyd: 2 uur

Punte: 40

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

Trek ’n kantlyn van 1½ cm aan die regterkant van elke bladsy.
Beantwoord die vrae in die volgorde waarin hulle op die vraestel verskyn en nommer antwoorde
soos op die vraestel.
Laat ’n reël oop na elke antwoord.
Gebruik slegs ’n blou of swart pen.
Skryf netjies en leesbaar.
Flaterwater (Tipp-ex) is ontoelaatbaar.

AFDELING A
LEES- EN VISUELE BEGRIP

Vraag 1
Lees die onderstaande berig uit Rapport Weekliks van 9 Oktober 2016 en beantwoord dan die vrae
daaroor.

Klitsgras

Deur:Maretta Bellingan

Kry nog ’n tortilla met gemaalde sprinkaan . . .
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1.	
Die geluid wat ’n kriek maak, is sekerlik een van die irriterendste klanke onder die son, of dan
onder die maan, want dis mos ná donker wanneer dié klein wetters hul opwagting maak. Of
hulle bloot in kriektaal “Dis heerlike lente” sing en of dit ’n verlore babakriekie is wat naarstiglik
na sy ma soek, is irrelevant. Geen mens kan tot ruste kom wanneer dié skril geluid deur jou
harsings boor nie.
2.	
En die nuus dat krieke uitstekende breinkos is, aangesien dié insekte heelwat proteïen en yster
bevat, bring nie veel gemoedsrus nie. Wat as almal nou skielik besluit om met krieke te begin
boer?
3.	
Gekookte kewers en wurms was ’n heel gesogte dis in antieke Griekeland en Rome. Vandag
eet sowat 2 miljard mense in meer as 160 lande gereeld insekte. In Mexiko word ’n tortilla
met gemaalde sprinkaan voorgesit en die inwoners van Ghana en Nigerië smul heerlik aan
geroosterde termiete terwyl hulle na heruitsendings van Egoli kyk. Mopaniewurms is ewe
gewild in Suider-Afrika.
4.	
Jy trek verniet jou neus op. ’n Porsie van 100g grondboontjiebotter, berig die Britse tydskrif The
Week, bevat glo stukkies van soveel soos 30 verskillende insekte, terwyl sjokolade dubbeld
soveel insekliggaamsdele bevat. Volgens die tydskrif Scientific American eet ’n individu,
onwetend natuurlik, tot soveel soos twee pond (amper een kilogram!) vlieë, wurms en ander
goggas per jaar.
5 .	
Daar word bereken dat daar teen 2050 soveel soos 9 miljard mense op die aarde sal wees,
wat beteken kosproduksie sal moet verdubbel. Die grootste behoefte is massiewe voorrade
goedkoop proteïen.
6. 	
Meer as die helfte van die organismes op aarde is insekte. Terwyl ’n koei in haar leeftyd die lewe
aan om en by tien kalwers skenk, lê ’n wyfiekriek tot 1 500 eiers in ’n paar weke.
7. 	
Kriekmeel is hoeka volgens die tydskrif Verve een van die kosgiere van 2016. ’n Kriekboerdery is
dus glad nie so ’n slegte idee nie.
1.1

In par. 1 word verwys na “klein wetters”.
1.1.1
Vervang “wetters” met ’n versamelnaam vir krieke, sprinkane, termiete en kewers.
1.1.2 Hoekom noem die skrywer die krieke “wetters”?
1.1.3	Haal ’n voorbeeld van personifikasie uit par. 1 aan en verduidelik hoekom dit
personifikasie is.

(1)
(1)
(1)

1.2

In par. 2 sê die skrywer dat krieke “uitstekende breinkos” is.
1.2.1 Watter woord in par. 1 beteken dieselfde as “brein”?
1.2.2 Hoekom is dit dan ironies dat krieke “breinkos” is?

(1)
(1)

1.3

Wat noem ons die inwoners van Mexiko?

(1)

1.4

Met watter gewilde fliek-eetgoed vergelyk die skrywer “geroosterde termiete” in par. 3?

(1)

1.5

Volgens die artikel eet verskeie mense goggas.
1.5.1 Noem twee maniere waarop mense bewustelik goggas eet.
1.5.2 Noem twee maniere waarop mense onbewustelik goggas eet.

(2)
(2)

1.6

Gee sinonieme vir elk van die volgende woorde:
1.6.1 opwagting (par. 1)
1.6.2 irrelevant (par. 1)
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1.6.3
1.6.4
1.7

naarstiglik (par. 1)
gesogte (par. 3)

(4)

Skryf die volgende sinne of frases in jou eie woorde sodat die betekenis duidelik blyk:
1.7.1 Jy trek verniet jou neus op. (par. 4)
1.7.2 Meer as die helfte van die organismes op aarde is insekte. (par. 6)
1.7.3 Kriekmeel is hoeka een van die kosgiere van 2016. (par. 7)

(3)

1.8

Die skrywer vra in par. 2: “Wat as almal nou skielik besluit om met krieke te begin boer?”
Beantwoord nou hierdie vraag met een volsin.

(1)

1.9


Verduidelik die funksie van die beletselteken in die opskrif.

(1)
/20 punte/

Vraag 2
Visuele begrip
Beantwoord die vrae oor die onderstaande advertensie.
2.1

Wat word hier geadverteer?

(1)

2.2

Wat is in die glas op die foto?

(1)

2.3

Die opskrif lui: “Die Januarie-toebroodjie”.
2.3.1	Hoe verskil hierdie “toebroodjie” van
die gewone toebroodjie?
(1)
2.3.2	Wat is volgens die advertensie in
hierdie “toebroodjie”?
(1)
2.3.3	Verduidelik waarom dit ’n “Januarietoebroodjie” genoem word.
(1)
2.3.4	Hoekom, dink jy, is daar drie bordjies
onder die “toebroodjie”?
(1)

2.4	Die Blue Ribbon- slagspreuk lui: “You are
what you eat”.
2.4.1	Vertaal hierdie slagspreuk in
Afrikaans.(1)
2.4.2	Verduidelik die verband tussen
hierdie slagspreuk en die kos in die
prentjie.(1)
2.5

Gee ’n sinoniem vir “heilsame” in die teks. (1)

2.6	Voltooi die volgende uitdrukking: Jy kan nie
net van koue water en ........ lewe nie.
(1)

/10 punte/
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AFDELING B
TAAL IN KONTEKS

Vraag 3
Die volgende vrae is op die onderstaande teks gebaseer. (LW: Jy hoef nie die hele teks eers deur te lees
nie.)

Práát nou van goliat-erdwurms!

1. 	Moenie ’n fout maak nie; dis nie net ’n erdwurm nie, dis ’n helse erdwurm – die einste wat ná
donderstorms sy verskyning maak. Só iets sien g’n mens sommer enige dag nie. Dié dat dr.
Danuta Plisko van die Universiteit van KwaZulu-Natal deurnag gery het na Orange Grove, 7 km
buite Cradock, om die goliats ná ’n donderstorm te kon sien.
2. 	Hierdie bielies, wat ook in Karoo-gebiede soos Steytlerville en dele van die Oos-Kaapse
Sonskynkus voorkom, is gewoonlik tussen 1 en 4m lank en 2cm dik.
3. 	Dr. Plisko, wat vanjaar 88 jaar oud is, is een van ’n handjievol wêreldkenners wat haar lewe gewy
het aan die studie van hierdie erdwurms. Plisko sê Suid-Afrika het besonderse erdwurms wat
nog nie ten volle gedokumenteer is nie.
4.	
Voorbeelde van reuse-erdwurms van 4m lank en 2cm dik is al in die Nasionale Park by Cradock
aangeteken, maar die Suid Afrikaanse rekord was glo ’n knewel van 7 m wat in 1967 langs die
pad by King William’s Town opgemerk is. Roelof Goedhals, ’n gewese Karooboer, vertel hy het
jare gelede ná ’n stewige reënbui op ’n “snotgladde” grondpad in die Somerset-Oos-distrik op
sulke goliat-wurms afgekom.
5. 	“Ek kon my oë nie glo nie en moes doodeenvoudig van die pad trek om beter te kon sien. Een
van die wurms het oor die hele breedte van die grondpad gelê.”
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6. 	Ook word stories vertel van reuse-erdwurms by Steytlerville waar twee entrepreneurs,
Lourens Grondkoning en Jan Pampoen, blykbaar gou die waarde van hierdie ongewerweldes
raakgesien het. Visse is glo versot op die sappige wurms, en die twee manne het gou begin
versamel en verkoop. Die probleem was egter om die wurms tussen die Karoo en die see
aanloklik en lewend te hou.
Verwerk uit Die Burger (29 Maart 2016)
3.1

Goliat was ’n persoon in die Bybel. Waarom is “goliat-erdwurms” in die opskrif nie met
’n hoofletter geskryf nie?

(1)

3..2

Skryf die volgende afkortings voluit:
3.2.1 dr. (par. 1)
3.2.2 2cm (par. 2)

(2)

3.3

Gee die korrekte intensiewe vorm vir “snotgladde” in par. 4.

(1)

3.4

Herskryf die volgende sin in die positiewe vorm: “Só iets sien g’n mens sommer enige
dag nie.” (par. 1)

(2)

3.5

Skryf ’n bywoord uit par. 1 neer en sê watter soort bywoord dit is.

(2)

3.6

Benoem die volgende woordsoorte so volledig moontlik:
3.6.1 helse (par. 1)
3.6.2 hierdie (par. 2)
3.6.3 voorbeelde (par. 4)
3.6.4 aangeteken (par. 4)
3.6.5 twee (par. 6)

(5)

3.7

Skryf die infinitief in par. 6 neer.

(1)

3.8

Skryf die eerste sin van par. 6 in die verlede tyd.

(1)

3.9

Skryf slegs die regte woord neer: “Bielies” (par. 2) beteken grotes/grootes/groottes.

(1)

3.10 In par. 4 is twee koppeltekens weggelaat. Skryf net die twee woorde, met die koppeltekens
op die regte plek, neer.

(2)

3.11

In par. 5 lees ons: “Ek kon my oë nie glo nie.” Dit beteken: Ek was ... “. Skryf net die ontbrekende
woord neer.

3.12 Verduidelik waarom daar twee akute op “Práát” in die opskrif is.
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Vraag 4
Die volgende vrae is op die strokiesprent hieronder gebaseer.

4.1

Herskryf Henriëtta se eerste vraag in raampie 1 in die indirekte rede.

(1)

4.2

Wat noem ons ’n woord soos “Gmpf” in raampie 2 en watter emosie druk dit hier uit?

(2)

4.3

Herskryf die sin in raampie 6 sonder die die twee strepies (parentese), maar sodat die
betekenis dieselfde bly.

(1)

4.4

Skryf slegs die kern van elk van die volgende woorde neer:
4.4.1 warmwatersak (raampie 8).
4.4.2 eienaardig (raampie 2)

(2)

4.5

Wat beteken die agtervoegsel “-agtig” in “rubberagtig” (raampie 4)?

(1)

4.6

Wat noem ons die vinger wat Henriëtta in raampie 5 rondswaai?

(1)
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4.7


Gee die verkleiningsvorm van:
4.7.1 koppie
4.7.2 piering

(2)
/10 punte/

Bonuspunt: Wat noem ons tee of koffie wat baie flou is?

(+1)

AFDELING C
LETTERKUNDE

Vraag 5
Kortverhale
Beantwoord die vrae oor elk van die onderstaande teksaanhalings.

Die rooi trekker (Jan van Tonder)

Ses jaar lank moes sy haar man oor die trekker sien droom. Sy het hom sien
agteruitgaan. Toe die hoop aan ’t beskaam was, het sy geweet dat hy sal doodgaan.
Hy kon die grond tog nie met die kale hande bewerk nie, het hy gekla. Elke dag het hy
kom vertel hoe die boerdery agteruitaan. Sy kon die stand van sy boerdery aan hom
sien – die tekens het in sy oë gewys, en sy lyf het nie meer krag gehad nie.
5.1

Watter soort verteller is hier aan die woord?

(1)

5.2

Waar woon die man en sy vrou?

(1)

5.3	Het die man toe die rooi trekker waarvan hy gedroom het gekry? Verduidelik jou antwoord in
een volsin.

(1)

5.4

(2)

Verduidelik die ironie in die teksaanhaling hierbo.

Die muisvoëls en die vyeboom
(George Weideman)

Maar dra daardie boom! Rooi Jonnie sê toe hy weer sy oë uitvee, toe kon jy nie die
blare sien nie, so sit die vye.
Nou weet jy mos hoe dit is met lekkerte. Jy honger jouself uit, jy stem jouself in, jy
kry jouself geestelik reg vir die Groot Slag.
Maar nou het die kêrel met die wonder-oë mos gesê die eerste drag is syne. En hy
kom nie uit nie. Elke oggend kyk Rooi Jonnie die vye so, en hy kry lusser en lusser.
En hy kyk oor die kalkbulte of hy nie ’n mens sien aankom nie, maar die stoffies wat
uitslaan, is die windduiwels s’n.

10
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5.5

Verduidelik die innerlike konflik in hierdie teksaanhaling.

(2)

5.6

Wat is die “windduiwels” in die laaste sin?

(1)

5.7


Hoeveel keer het die vyeboom gedra en wat het met die laaste drag gebeur?

(2)
/10 punte /

Vraag 6
Volksverhale

Kwena en die goeie daad
(’n Venda-volksverhaal)

In die skadu van ’n groot maroelaboom stel een van die manne hulle saak aan die
hoofman: “Ons vra toestemming om Kwena, die krokodil, met die assegaai dood
te maak omdat hy ons bokke een vir een vang. As dit so aanhou, sit ons een van die
dae sonder ’n enkele bok. Ons sal seker maak dat ons sy kop afkap as hy dood is en
dat ons dit in die groot Levubu gooi sodat groot onheil nie oor die mense van ons
land kom nie.”
Die hoofman luister mooi en gee sy toestemming.
Toe Kalekale terugkom van die vergadering, is sy hart swaar, want Kwena was nog
altyd goed vir hom en het hom baie voorspoed gebring. Dit is tyd dat hy hom ’n
guns bewys.
6.1

Hoe het Kalekale toe vir Kwena gered?

(2)

6.2

Hoe het Haas vir Kalekale gered?

(2)

6.3


Wat is die “les” in hierdie volksverhaal?

(1)
/5 punte/
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Vraag 7
Gedigte

Luisterswaeltjies (T.T.Cloete)
1
2
3
4
5
6
7
8

7.1

die swaeltjies op die telefoondraad
luister af hoe praat
die mense hoe knieserig brom
hulle van die koue wat kom
uit die barre suide van die lieflike oorde
wat lê in die warm welige somernoorde
dis hoe die swaeltjies so korrek
weet om agter ons drome aan te trek
(Uit: Jukstaposisie. Tafelberg, 1982.)

Wat noem ons mense wat ander mense se telefoongesprekke afluister?

(1)

7.2	Hoe, volgens die spreker in hierdie gedig, weet die swaeltjies wanneer en waarheen
om te trek?

(1)

7.3

Benoem die rymskema in hierdie gedig.

(1)

7.4

Wat noem ons ’n gedig of strofe wat uit agt versreëls bestaan?

(1)

7.5

Watter klank allitereer in versreëls 6 tot 8 en wat is die funksie daarvan?



(½ x 2 = 1)
/5 punte/

MEMORANDUM
Vraag 1
1.1.1

Insekte.

1.1.2 Hulle hou haar wakker met hulle skril geluide.

(1)
(1)

1.1.3	Die krieke sing ’n lenteliedjie. Die menslike eienskap van ’n liedjie sing word aan die nie-menslike
kriek toegeken.
(1)
1.2.1 Harsings.

(1)

1.2.2	In par. 1 word gesê hoe die krieke se skril geluid jou brein deurboor en nou is dit breinkos –
teenoorgestelde effekte.

(1)

1.3

Mexikaners

(1)

1.4

Springmielies/grondboontjies/biltong

(1)

1.5.1 Antieke Grieke en Romeine het wurms en kewers gekook.
Mexikaners eet gemaalde sprinkane in tortillas.
Ghanese en Nigeriërs rooster termiete.
Suider-Afrikaners eet mopaniewurms.

12
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1.5.2 Stukkies insek versteek in grondboontjiebotter en sjokolade.

(2)

1.6.1 verskyning
1.6.2 onbelangrik
1.6.3 angstig
1.6.4 gewilde

(4)

1.7.1 Dit help nie om te sê jy sal nooit insekte eet nie.
1.7.2 Insekte is die meerderheid lewendige goed in die wêreld.
1.7.3 Hulle sê kriekmeel is glo een van die gewilde disse/modeneigings van 2016.

(3)

1.8	Dan sal daar so baie krieke wees dat niemand ooit kan slaap nie./Dan sal daar genoeg
proteïnkos wees vir die bevolkingsontploffing wat verwag word.

(1)

1.9

(1)

Dit is te grillerig om die sin te voltooi of die gedagte van insekte-eet in woorde te stel.



/20 punte/

Vraag 2
2.1

Blue Ribbon-bruinbrood.

(1)

2.2

Water.

(1)

2.3.1	’n Toebroodjie bestaan uit twee snye brood met ’n vulsel tussenin, maar hierdie toebroodjie
bestaan uit net een sny brood sonder ’n vulsel.

(1)

2.3.2 Versterkte vitamine en kragtige koolhidrate.

(1)

2.3.3 Die Kerstyd kos gewoonlik baie geld en dan het mense min geld tot einde Januarie se betaaldag.(1)
2.3.4 Die sny brood moet ’n ma, pa en kind voed.

(1)

2.4.1 Jy is wat jy eet/Wat jy eet, bepaal hoe gesond jy is.

(1)

2.4.2 Die bruinbrood is gevul met gesonde bestanddele, dus sal dit jou goed laat voel en lyk.

(1)

2.5

gesonde.

(1)

2.6

liefde

(1)



/10 punte/

Vraag 3
3.1

“Goliat” word hier nie as eienaam gebruik nie, maar as ’n soortnaam vir “baie groot” (metonimia)(1)

3.2.1 doktor
3.2.2 twee sentimeter

(2)

3.3

Seepglad

(1)

3.4

“Só iets sien alle mense sommer daagliks/alledaags/elke dag.”

(2)

3.5

deurnag – bywoord van tyd

(2)

3.6.1 attributiewe byvoeglike naamwoord
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3.6.2 aanwysende voornaamwoord
3.6.3 selfstandige naamwoord, soortnaam
3.6.4 deeltjiewerkwoord/skeibare werkwoord
3.6.5 bepaalde hooftelwoord

(5)

3.7

om (lewend) te hou

(1)

3.8

Ook is stories vertel ...

(1)

3.9

grotes

(1)

3.10 Suid-Afrikaners/Karoo-boer

(2)

3.11

verbaas/verstom

(1)

3.11

Dit beklemtoon dat die wurms só uitsonderlik groot is dat dit koerantnuus werd is.

(1)



/20 punte/

Vraag 4
4.1

Henriëtta vra of Minnie se tee reg is./vra vir Minnie of haar tee reg is.

(1)

4.2

Tussenwerpsel. Afkeer/verontwaardiging/misnoeë.

(2)

4.3

Ek het die nuwe ketel teruggestuur fabriek toe.

(1)

4.4.1 sak
4.4.2 aard

(2)

4.5

soos

(1)

4.6

wysvinger

(1)

4.7.1 koppietjie
4.7.2 pierinkie

(2)
/10 punte/


Bonuspunt: kasaterwater

(+1)

Vraag 5
5.1

derdepersoonsverteller/alomteenwoordige verteller/buiteverteller

(1)

5.2

In ’n stadswoonstel.

(1)

5.3

Nee, hy het ’n speelgoedtrekkertjie gekry.

(1)

5.4	Die vrou het gedink die rooi trekkertjie sal haar man langer laat lewe, maar dit het tot sy
dood gelei.

(2)

5.5	Rooi Jonnie se lus vir die vye het gebots met die wete dat hy die eerste drag aan die rondloper
belowe het.
(2)
5.6

14

Warrelwinde.
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5.7	Drie keer. Die laaste keer het Jonnie die boom met lym besmeer, die voëls het vasgesit en
toe met die hele boom weggevlieg.


(2)

/10 punte/

Vraag 6
6.1	Hy het hom in ’n slaapmat toegedraai en oor sy skouer na die rivier gedra en daar in die
waterlaat gly.

(2)

6.2	Haas het gesê hulle moet hom wys hoe Kalekale vir Kwena gedra het. Toe Kwena weer in die
slaapmat toegerol is, het hy gesê Kalekale moet hom huis toe dra en braai.

(2)

6.3

(1)

Moenie dank met stank beloon nie.



/5 punte/

Vraag 7
7.1

Luistervinke.

(1)

7.2	Hulle sit op die telefoondrade en luister af hoe mense sê die koue kom en waar dit lekker
warm sal wees.

(1)

7.3

Paarrym.

(1)

7.4

Oktaaf.

(1)

7.5

w-klank. Gee die gedruis van die swaeltjievlerke weer (of die wind).



(½ x 2 = 1)
/5 punte/
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TAAK 9: TOETS
GRAAD 9

Deur: Elna la Grange, The Settlers

Tyd: 1 uur 15 min.

Totaal: 70
NAAM EN VAN:

AFDELING A
/30

AFDELING B
/40

TOTAAL /70

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.

2.

Die vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A: Leesbegrip (Vraag 1) (30)
AFDELING B: Taal (Vraag 2) (40)

3.

Lees al die instruksies en vrae aandagtig deur.

4

Beantwoord AL die vrae.

5.

Trek ’n kantlyn aan die regterkant van jou antwoordblaaie.

6.

Begin ELKE afdeling BOAAN ’n bladsy.

7.

Trek ’n streep na elke afdeling.

8.

Laat ’n reël oop na ELKE antwoord.

9.

Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.

10.

Skryf netjies en leesbaar met ’n blou of swart pen. Jy mag nie korrigeerink gebruik nie.

MOENIE OMBLAAI VOOR DIE OPSIENER DIE INSTRUKSIE GEGEE HET NIE.

AFDELING A
LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarop volg.
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TEKS A: TYDSKRIFARTIKEL

Hierdie omgewingsaktivis het 30 dae met
’n maand se rommel aan sy lyf geloop.

1	Ons weet dit almal: Te veel soetgoed en kitskos maak ’n mens vet en dis ongesond. Maar die
30-jarige Amerikaner Rob Greenfield se grootste probleem met slegte eetgewoontes is die
rommel wat dit oplewer.
2	“Ons gewoontes beïnvloed die aarde,” verduidelik hy. “Om mense bewus te maak van presies
hoeveel afval ons skep, het ek besluit om dit aan my lyf te dra.”
3	Verlede September het hy die hele maand elke krieseltjie afval waarvoor hy verantwoordelik
was aan sy lyf gedra: bokse en plastiese winkelsakke, koeldrankblikkies, plastiekbottels en ou
tydskrifte – alles in ’n spesiale “rommelpak”.
4	Rob het sy leefstyl verander: Nes die “deursnee-Amerikaner” het hy hope wegneemkos
verorber, kruideniersware in plastieksakke laat verpak en amper niks herwin nie. Soos die
meeste van sy landgenote het hy ’n vyfde van sy kos vermors.
5	Omdat weggooikos sou stink, het hy dit geweeg en in sy lyfpak vervang deur ryskorrels.
6	Op straat is hy aangestaar. “Baie mense het gesê hulle het nie besef hoeveel rommel hulle
skep nie, maar heelparty het gemeen die projek is dwaas.”
7	Rob het ná die maand 2kg swaarder geweeg weens sy slegter eetgewoontes. Sy lyf het seer
geword weens die rommelpak en sy projek het ’n geestelike tol geëis. Sommige dae wou hy nie
die huis verlaat nie omdat hy nie kans gesien het om weer die rommelpak te dra nie.
8	Sy boodskap aan ons: “Neem jou eie sakke winkel toe en moenie kos vermors nie.”
[ Aangepas uit Huisgenoot, 30 Maart 2017]
1.1

Wat dink jy is ’n “omgewings-aktivis”?

(1)

1.2

Noem twee probleme wat deur soetgoed en kitskos veroorsaak word.

(2)

1.3

Gee een voorbeeld van “kitskos”.

(1)

1.4

Van watter land kom Rob?

(1)

1.5

Hoekom het Rob met die rommel rondgeloop?

(2)
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1.6

Waar het Rob die rommel gekry wat hy in sy rommelpak gedra het?

(1)

1.7

Noem twee soorte rommel wat deur slegte eetgewoontes opgelewer word.

(2)

1.8

Hoe vermors ’n mens ’n vyfde van jou kos?

(1)

1.9

Hoekom, dink jy, eet die deursnee-Amerikaner baie wegneemkos? Gee enige twee redes.

(2)

1.10

Hoekom, dink jy, is dit verkeerd om kruideniersware in plastieksakke te laat verpak?

(1)

1.11

Hoekom het Rob ryskorrels gedra?

(1)

1.12

Hoekom is Rob op straat “aangestaar”?

(1)

1.13

Dink jy Rob Greenfield se projek was dwaas? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(2)

1.14

Dink aan jou en jou gesin se eetgewoontes en leefstyl. Sou jy sê julle leefstyl maak van die
aarde ’n beter plek? Gee ’n rede vir jou antwoord.

(2)

EN
TEKS B: ADVERTENSIE

18
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1.15

Wie is die teikengroep van hierdie advertensie?

(1)

1.16

Wat word hier geadverteer?

(1)

1.17

Wie is die adverteerder?

(1)

1.18

Wat word bedoel met die opskrif: “Die onwettige storting van afval kos jou ’n
biblioteek/’n park/’n kliniek”?

(2)

1.19

Wat is die Stad Kaapstad se leuse?

(1)

1.20

Waar mag mense hul afval stort?

(1)

1.21

Waarom, dink jy, stort mense onwettig hul vullis?

(1)

1.22

Sal hierdie advertensie jou oortuig om nie onwettig rommel te stort nie? Motiveer jou
antwoord.

(2)

TOTAAL AFDELING A:

[30]

AFDELING B
TAAL

VRAAG 2
TEKS C: Koerantberig
•
•

Die taalvrae wat volg, is op die koerantberig hieronder gebaseer.
Opsetlike foute kom in die berig voor.

Besmette rivier in Mumbai
kleur rondloperhonde blou
		
		

– SAPA
1	Inwoners wat naby Indië se finansiële hoofstad, Mumbai, woon, was
geskok om ’n aantal rondloperhonde te sien wat blou verkleur het, berig
SkyNews.
2	Dit wil voorkom asof die honde verkleur het nadat hulle deur die water
van die Kasadirivier geloop het (2.10 __ ) soek na kos. Onbehandelde
nywerheidsafval van nabygeleë fabrieke word in dié rivier gestort.

3	Volgens SkyNews word beweer dat minstens een van die honde blind geword het en ander
diere, soos voëls, ook as gevolg van die besoedeling aangetas is.
4	Arati Chauhan, wat in beheer is van die Navi Mumbai-skuiling vir diere, het die aandag op dié
verskynsel gevestig. Sy het aan SkyNews gesê: “ Ek het verlede week die omgewing ondersoek.
Benewens die honde word alle ander diere ook deur die omgewingsbesoedeling geraak.”
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5	Fabriekswerkers en veiligheidsmense het haar verwittig dat hulle gesondheidsprobleme
ervaar, veral met asemhaling. Hulle voel hulpeloos. Klagtes oor die storting van onbehandelde
afvloeiwater val op dowe ore.
6	Sy sê daar is sowat 1000 fabrieke in die distrik. Die owerhede het een van die fabrieke wat
chemiese kleursel vervaardig, gesluit en verseël. Chauhan meen dis oëverblindery. “Hoe kan
een fabriek die hele gebied besoedel?”
7	Die besoedeling is vir haar ’n doring in die vlees. Sy glo dat (2.28 tegnologie) ontwikkeling nie
noodwendig goed is vir die omgewing nie.
[ Verwerk en aangepas uit Die Burger, 24 Aug. 2017]
2.1

Skryf die opskrif van die berig oor as ’n vraagsin.

(1)

2.2

Waarvoor staan die afkorting “Sapa” (onder die opskrif)?

(1)

2.3

Gee een woord vir die inwoners van Indië.

(1)

2.4

Gee die meervoud van “hoofstad” (paragraaf 1).

(1)

2.5	Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies. Mumbai is ’n (Indië) stad.  (1)
2.6

Verklaar die gebruik van die komma na “woon” (paragraaf 1).

(1)

2.7

Gee die intensiewe vorm van “blou” (paragraaf 1).

(1)

2.8

Waarom word die woord “Indië” met ’n hoofletter geskryf?

(1)

2.9	Wat is die funksie van die vetgedrukte voor- en agtervoegsels in die volgende woorde
uit paragraaf 2?
2.9.1 honde
2.9.2 geloop	

(2)

2.10 Gee die ontbrekende voorsetsel in paragraaf 2.

(1)

2.11

Maak ’n verklarende sin met die homoniem van “kos” (paragraaf 2).	

(1)

2.12 Skryf die basisvorm/stam van “onbehandelde” (paragraaf 2) neer.	

(1)

2.13 Wat is die funksie van die klemteken op “dié” (paragraaf 2)?	

(1)

2.14 Skryf die volgende sin oor. Begin met: “ Nabygeleë fabrieke …”
Onbehandelde nywerheidsafval van nabygeleë fabrieke word in dié rivier gestort. 

(1)

2.15 Gee die afkorting vir “as gevolg van” (paragraaf 3).

(1)

2.16 Wat is die funksie van die dubbelpunt in paragraaf 4?

(1)

2.17 Gee ’n sinoniem vir “benewens” (paragraaf 4).

(1)

2.18 Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.
Chauhan het aan SkyNews gesê: “ Ek het verlede week die omgewing besoek.” 

(2)

2.19 Gee ’n sinoniem vir “verwittig” (paragraaf 5).

(1)

2.20	Wat beteken die onderstreepte agtervoegsel in die woord hulpeloos (paragraaf 5)?

(1)

2.21 Wat beteken die onderstreepte voorvoegsel in die woord onbehandelde (paragraaf 5)

(1)
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2.22 Wat beteken die idioom “val op dowe ore” (paragraaf 5)?

(1)

2.23 Gee die verkleiningsvorm van “ore” (paragraaf 5).

(1)

2.24 Skryf die getal 1000 uit in woorde (paragraaf 6).

(1)

2.25 Word “oëverblindery” konnotatief of denotatief in paragraaf 6 gebruik?

(1)

2.26 Skryf die volgende sin oor in die LYDENDE VORM:
Die owerhede het een van die fabrieke wat chemiese kleursel vervaardig, gesluit en verseël.
2.27 Wat beteken die idioom “’n doring in die vlees” (paragraaf 7)?

(1)
(1)

2.28	Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies: (tegnologie) ontwikkeling
(paragraaf 7).
(1)


[30]

TEKS D: ADVERTENSIE

Klein begin, aanhou win
Begin vandag glasherwinning aan jou kinders te leer en dit sal tot voordeel strek
van almal in die toekoms. Want vandag se kinders is môre se leiers. Besoek gerus
ons webtuiste vir meer inligting.
’n Wysgeer het eertyds gesê: “As jy vir ’n jaar beplan, plant rys. As jy vir tien jaar
beplan, plant bome. As jy vir ’n honderd jaar beplan, gee aan jou kinders ’n goeie
opvoeding.”
Neem al jou gebuikte glasbottels na ’n glasbank vir herwinning. Vir jou naaste glasbank, SMS “glass”
en die naam van jou woonbuurt na 32310. (’n SMS kos R1.)
THE GLASS RECYCLING COMPANY
[Bron: Huisgenoot, April 2012]
2.29 Waarna verwys “Klein begin” in die opskrif?

(1)

2.30 Skryf die volgende sin oor. Begin soos volg: Jy behoort …
Besoek ons webtuiste vir meer inligting.

(1)

2.31 Skryf die volgende sin oor in die toekomende tyd.
Vandag se kinders is more se leiers.

(2)

2.32 Skryf die volgende sin oor in die ontkennende vorm.
Die meeste mense herwin altyd glas.

(1)

2.33 Beantwoord die volgende vraag ontkennend. Begin só: Nee, …
Het jy al ooit jou maats bewus gemaak van herwinning?

(2)

2.34 Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd.
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Ek herwin al my gebruikte glasbottels.

(1)

2.35 Gee die meervoud van “woonbuurt”.

(1)

2.36 Vertaal die woord “Company” in Afrikaans.

(1)



[10]



TOTAAL AFDELING B: [40]

MEMORANDUM
AFDELING A: LEESBEGRIP

VRAAG 1
TEKS A: ARTIKEL

22

1.1	Omgewingsaktivis = iemand wat mense bewus maak van die omgewing/ projekte beplan/
inisieer; mense aanwakker om iets te doen m.b.t. die omgewing. (Nie net “omgee vir die
omgewing” nie.)

(1)

1.2

Dit maak ’n mens vet. Dis ongesond.

(2)

1.3

Enige EEN, bv. KFC/MacDonalds/pizzas/burgers, ens.

(1)

1.4

Amerika

(1)

1.5

Hy wou mense bewusmaak van hoeveel rommel/afval hulle skep.

(1)

1.6

Hy het dit gekry van die afval wat hy gegenereer het/die afval waarvoor hy verantwoordelik was. (1)

1.7

Enige TWEE: Koeldrankblikkies/plastiekbottels/bokse/plastiekverpakking

(2)

1.8

Jy eet nie jou kos op nie/gooi dit weg.

(1)

1.9

Enige TWEE redes, bv.

	Dis gemakliker/vinniger/wil nie tyd spandeer om te kook nie/het nie tyd om te kook nie/
hou meer daarvan as ander kos.

(2)

1.10 Dra by tot omgewingsbesoedeling as dit nie herwin word nie/onnodige uitgawe. 

(1)

1.11

Om die gewig van die weggooikos te vervang, omdat die weggooikos sou stink.

(1)

1.12

Hy het vreemd/ongewoon gelyk met sy “rommelpak”/buitengewoon/ abnormaal/baie snaaks. (1)

1.13

Eie opinie. (Was Rob Greenfield se projek dwaas?) JA/NEE + rede.

(2)

1.14

Eie opinie of leerder en gesin se leefstyl om van die aarde ’n beter plek te maak. 

(2)
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1.15

Kapenaars/Almal wat omgee vir hul stad/omgewing.
Almal wat hou van ’n skoon omgewing (of soortgelyk).

(1)

1.16

Dat onwettige afvalstorting die stad onnodig geld kos. 	

(1)

1.17

Stad Kaapstad

(1)

1.18	Die geld wat gebruik moet word om die rommel te verwyder, kon eerder gebruik word vir
biblioteke, parke of klinieke – m.a.w. ons geld word onnodig gemors.

(2)

1.19

“Maak vooruitgang moontlik. Tesame.”

(1)

1.20 By enige van die 25 afvalaflaaiterreine.

(1)

1.21

Eie opinie oor waarom leerder dink mense onwettig hul vullis stort, bv.

	Mense is te lui om na die afvalstortingsterreine te ry/Die terreine is te ver van hulle af/Gee nie
om oor die omgewing nie/Kos vir hulle te veel om daarheen te ry (of soortgelyk).

(1)

1.22 Eie opinie. JA/NEE + motivering.

(2)



TOTAAL AFDELING A: [30]

AFDELING B: TAAL

VRAAG 2
TEKS C: Koerantberig
2.1

Kleur besmette rivier in Mumbai rondloperhonde blou?

(1)

2.2

Suid-Afrikaanse Persassosiasie	

(1)

2.3

Indiërs	

(1)

2.4

hoofstede

(1)

2.5

Indiese

(1)

2.6

Komma word tussen 2 gesegdes gebruik.

(1)

2.7

potblou

(1)

2.8

Eienaam/Naam van ’n land.

(1)

2.9

2.9.1

honde = dui meervoud aan

2.9.2 geloop = dui verlede tyd aan

(2)

2.10 op

(1)

2.11

(1)

Homoniem van “kos”: Dit is duur – dit kos baie geld.

2.12 handel	

(1)

2.13 Verwys na spesifieke rivier wat vroeër in sin genoem is.	

(1)
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2.14 Nabygeleë fabrieke stort onbehandelde nywerheidsafval in die rivier. 	

(1)

2.15 a.g.v.

(1)

2.16 Dubbelpunt word gebruik voor direkte rede/direkte woorde van ’n persoon.

(1)

2.17 Behalwe

(1)

2.18 Chauhan het aan SkyNews gesê dat sy die vorige week die omgewing besoek het.

(2)

2.19 ingelig/ gesê

(1)

2.20 sonder

(1)

2.21 nie

(1)

2.22 Mense luister nie daarna nie.

(1)

2.23 oortjies

(1)

2.24 eenduisend/een duisend

(1)

2.25 konnotatief	

(1)

2.26	Een van die fabrieke wat chemiese kleursel vervaardig, is deur die owerhede gesluit
en verseël.

(1)

2.27 Dis iets wat jou pla/irriteer

(1)

2.28 tegnologiese

(1)

[30]
TEKS D: ADVERTENSIE
2.29 Kinders wat van kleins af moet begin herwin (of soortgelyk).

(1)

2.30 Jy behoort ons webtuiste vir meer inligting te besoek. 

(1)

2.31 Vandag se kinders sal môre se leiers wees.(2)
2.32 Die meeste mense herwin nooit /nie altyd glas nie.(1)
2.33 Nee, ek het nog nooit my maats van herwinning bewusgemaak nie.(2)
2.34 Ek het al my gebruikte glasbottels herwin.(1)
2.35 woonbuurte.

(1)

2.36 Firma/maatskappy/sakeonderneming/besigheid

(1)

[10]

TOTAAL AFDELING B: [40]
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VRAESTEL 1
Graad 11 EN 12

Deur: Ezilda Fouché

PUNTE: 70

TYD: 2 UUR

AFDELING A:
LEESBEGRIP

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

UNIVERSITEITE IN YSTERGREEP
1	
Openbare universiteite in Suid-Afrika is as’t ware in ’n staat van gyselaarskap.
2	
Die aard en wese van dié instellings is besig om teen ’n astronomiese tempo te verander met
gepaardgaande kommer oor kwessies rondom die handhawing van standaarde, gehaltekwalifikasies en Afrikaans as onderrigmedium.
3	
Verskeie kundiges het vandeesweek aan ’n konferensie van die FAK deelgeneem waar die
tema Universiteitswese, transformasie en dekolonialisasie: wat kan ons verwag? bespreek is.
4	
Die sprekers was proff. Fika van Rensburg, rektor van die NWU-Potchefstroomkampus, Danie
Goosen, verbonde aan Unisa en voorsitter van die FAK-direksie, Pieter Duvenhage van Kovsies,
adv. Jan Heunis, lid van die Gelyke Kanse-veldtog wat veg vir die behoud van Afrikaans by die
Universiteit van Stellenbosch en Willie Spies, regsverteenwoordiger van AfriForum.
5	
Van Rensburg het gesê daar kan tereg gevra word of universiteite nog ordelike, akademies vrye
en volhoubare instellings is.
6	
Hy het gesê die staat het ’n al groter greep op universiteite en instellings is onder enorme druk
oor die realiteit van arm studente en ’n finansieringsmodel wat uitdagings bied.
7	
Volgens Van Rensburg verhoog klasgelde deurlopend ondanks eise vir gratis onderrig.
Instellings se begrotings bestaan tans uit 31% klasgelde, 40% staatsubsidie en 29% uit
derdestroom-inkomste.
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8	
In die lig van dié dilemma is onlangs voorstelle aan die ministeriële kommissie gemaak om
’n middele-toets te gebruik sodat Nsfas-gelde op ’n glyskaal aan alle behoeftige studente
toegeken word. Lenings aan studente moet ook deur SARS geadministreer word aangesien
terugbetalings van Nsfas minder as 2% is.
9	
Van Rensburg het gewaarsku dat dekolonialisasie daartoe sal lei dat universiteite
staatsinstellings word. Dít lei weer tot swak gehalte, lae standaarde en internasionale
miskenning.
10	
Van Rensburg het gesê Afrikaans as onderrigmedium moet as nasionale bate bestempel
word en daar moet in ag geneem word hoeveel kandidate met vrystelling en goeie prestasie in
sleutelvakke soos wiskunde, wetenskap en rekeningkunde uit Afrikaanse skole kom.
11	
Oor die behoud en uitbou van Afrikaans, het hy gesê die antwoord lê nie in die uitvee van die
geskiedenis nie. Hy meen die oplossing lê in die toepassing van beginsels soos interkulturaliteit
(waar die eie nie ter wille van ander prysgegee word nie), veeltaligheid (waar ander inheemse
tale ook akademies ontwikkel word) en onderrig gegrond op waardegedrewenheid, integriteit
en beginselvastheid. “Leierskap by universiteite is belangrik en toegewings moenie gemaak
word om vrede te handhaaf nie.”
12	
Heunis het gewys op grondwetlike beginsels en artikels wat Afrikaans beskerm en die staat
verplig om die status van ander inheemse tale te verhoog. “Alle tale moet billik en gelyk
behandel word. As dit nie gebeur nie, moet ons vra wat van die ondernemings in die grondwet
en die waarde van moedertaalonderrig geword het.”
13	
“Om op Afrikaans en ander inheemse tale aan te dring, is in pas met internasionale eise.
Omdat die regerings- en staatsorganisasies en die burgerlike samelewing nie taalregte opeis
nie, beteken dit nie dat die tale maar tot niet kan gaan nie.”
14	
Heunis het beklemtoon dat die volhoubaarheid van Afrikaans nie die verantwoordelikheid van
net een universiteit is nie.
15	
Hy het ook verwys na die optrede en aandrang van studente by instellings en het gevra waar
dinge sal eindig as universiteite toelaat dat hulle deur misdadige optrede afgedreig word. Hy
het gesê meer moet vir tale gedoen word en nie minder nie. “Is veeltaligheid dan nie eerder ’n
geleentheid as ’n las om Afrikaans af te skaf nie?”
16	
Heunis het voorts gesê in die lig van die huidige krisis moet gevra word of Afrikaanse mense
nog veggees het, of daar nog baanbrekers onder hulle is wat in die basiese regte van alle
mense glo en of daar helde onder hulle is wat gaan opstaan vir wat reg is.
17	
Spies het oor verwikkelinge by die Universiteit van Pretoria (UP) gepraat en gesê die instelling
het in 20 jaar meer geleenthede vir almal in die land geskep en sy studentegetalle met 73%
vergroot. “Die universiteit het homself verdubbel en meer swart graduandi as enige ander
universiteit opgelewer.”
18	
Die universiteitsbestuur het egter misluk deur radikale toegewings aan studente te maak. Hy
het ook misluk deur nie die geleentheid te gebruik nie om opnuut oor taal, toegang en toelating
te besin na die historiese skikking tussen die ANC in Gauteng en Solidariteit bereik is tydens
die onlangs krisis by die universiteit. Nou het die UP Engels as primêre taal aanvaar, terwyl talle
kommerwekkende voorstelle rondom kurrikulumverandering en transformasie ook nog op die
tafel is.

26
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19	
Spies se voorstel in antwoord op die universiteitskrisis is dat Afrikaanssprekendes moet
voortgaan om op kampusse te organiseer om hul stem te laat hoor. Waar nodig moet
met litigasie voortgegaan word, terwyl daar ook volstoom voortgegaan word om aan
selfstandigheid te bou.
[Verwerk uit: Forum: Afriforum Tydskrif, Desember 2016]
1.1

Ondervind al die universiteite in SA tans dieselfde probleem? Motiveer jou antwoord.

(1)

1.2

Watter woord in die eerste paragraaf sluit by die titel aan?

(1)

1.3	Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Haal TWEE woorde aan om jou antwoord
te motiveer.
Die universiteite verander tans teen ’n slakkepas.

(1)

1.4	Behalwe dat die essensie van die universiteite tans verander, is daar ook ander
kommerwekkende sake. Noem DRIE waarna daar in die leesstuk verwys word.

(3)

1.5	In paragraaf 3 word daar gesê dat die sprekers by die kongres kundiges was. Watter bewys
kan vir hierdie stelling aangevoer word?

(1)

1.6	Verduidelik aan die hand van TWEE redes waarom die volgende stelling WAAR is: Universiteite
ondervind tans ekonomiese probleme.
(2)
1.7 	Alhoewel daar eise vir gratis onderrig is, het klasgeld wel verhoog. Watter oplossings het
Janse van Rensburg in dié verband voorgestel?

(3)

1.8	Dink jy dekolonialisasie is op die lang duur ’n werkbare oplossing? Motiveer deur TWEE redes
in jou eie woorde vir jou antwoord aan te voer.

(2)

1.9	Waarop baseer Janse van Rensburg sy siening dat Afrikaans as onderrigtaal op universiteite
behou moet word?

(1)

1.10	Verduidelik die onderstreepte frase in paragraaf 13 in jou eie woorde.

(1)

1.11	Gee die geïmpliseerde betekenis van Heunis se woorde in paragraaf 14.

(1)

1.12	Watter ooreenkomste is daar tussen Heunis en Spies se sieninge rakende oplossings vir
Afrikaans as universiteitstaal?

(2)

1.13	Die Universiteit Pretoria se bestuur het die afgelope tyd groot suksesse sowel as mislukkings
ervaar. Noem TWEE van elk.

(4)

1.14	Is die kommer wat by die Universiteit van Pretoria heers net taal-geörienteerd? Motiveer jou
antwoord.(1)
1.15

Watter bekommernis het Janse van Rensburg, Heunis en Spies in gemeen?

(1)

EN
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TEKS B: SPOTPRENT

[http://afriforumjeug.co.za]
1.16	Herlees paragraaf 16 van Teks A. Voldoen die Afrikaner in die spotprent aan die vereistes wat
Heunis stel? Verduidelik jou antwoord.

(1)

1.17	Wat bewys Wim de Villiers se optrede in die spotprent vir jou van sy houding teenoor Afrikaans?
Motiveer jou antwoord.
(2)
1.18

Wat kan jy aflei uit die liggaamshouding van die regterkantste persoon? Motiveer jou antwoord. (1)

1.19

Verduidelik jou reaksie na die lees van die spotprent.

(1)
TOTAAL AFDELING A:30



AFDELING B:
OPSOMMING

VRAAG 2
Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE negatiewe effekte van steroïede.
LET WEL:
1.	
Jou opsomming moet in jou eie woorde in ’n paragraaf aangebied word en mag nie meer as 90
woorde beslaan nie.
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2.

Jou paragraaf moet samehangend geskryf word.

3.

Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.

4.

Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.
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NEGATIEWE EFFEK VAN STEROÏEDE
OP DIE LIGGAAM
Is jy ontevrede met jou voorkoms? Sou jy bitter graag die gespierde liggaam van ’n steratleet of die
skraal figuur van ’n topmodel wou hê? Neem jy sport ernstig op en wil jy graag sterker en vinniger
wees? Onthou as steroïede gedurende adolessensie geneem word, kan dit, ironies genoeg, jou
groei belemmer. As jy ooit in die versoeking kom om steroïede sonder ’n voorskrif te neem, is dit die
moeite werd om baie mooi oor die volgende feite na te dink.
Iemand wat dit, selfs vir ’n kort tydjie neem, verhoog die potensiële skade aan die groot
liggaamorgane, insluitend die lewer, die niere en die hart. Dit hang natuurlik saam met die dosis,
frekwensie van die dosis en die tydperk wat dit gebruik word.
Interessantheidshalwe verskil die uitwerking daarvan op vroue en mans se liggame hemelsbreed.
Vroue wat steroïede neem, loop die risiko om te vermanlik, want dit lei tot ’n toename in die groei van
liggaamshare, mansblesheidspatroon en ’n permanente diep stem. Mans wat steroïede neem, kan
testikulêre atrofie kry wat veroorsaak word deur ’n gebrek aan produksie van natuurlike testosteroon
deur die testes en in die man se latere lewe kan dit ’n bydraende faktor tot onvrugbaarheid wees.
Dit het nie net op die liggaam ’n negatiewe effek nie. Dit is bekend dat dit ’n impak het op die
geestesgesondheid wat ’n verhoogde gevoel van angs veroorsaak en gevolglik verhoogde paranoia,
vlugtige uitbarstings en geïrriteerdheid.
Navorsing het bewys dat die gebruik van steroïede verder ook ’n negatiewe uitwerking op sosiale
verhoudings het aangesien simptome soos buierigheid, moegheid en slaaploosheid dikwels onder
gebruikers voorkom.
Soos almal weet, word steroïede dikwels in die liggaam ingespuit, wat die risiko van MIV of ander
bloedgedrae siektes verhoog onder diegene wat naalde deel. Daarom probeer steroïedegebruikers
nou baat vind by programme wat oorspronklik bedoel was vir dwelmgebruikers, wat skoon naalde in
ruil vir gebruikte naalde kry.
Gedink dit hou hier op? Nee, daar is bewys dat daar beslis ’n verband bestaan tussen die gebruik van
steroïede op ’n jong ouderdom en die latere gebruik van sogenaamde harde dwelms soos kokaïen
en heroïen.
[Verwerk uit: www.steroidio.com/wol.jw.org./www.tak.org.za]
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AFDELING C

TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES

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

’n Volhoubare
landgoed in
die bosveld vir
vyftigplussers.

... waar die Suiderkruis witter as die stedeligte in jou siel
bly skitter

1.

Wie het gesê almal wil ’n huisie by die see hê? 3.1 Party van ons is kinders van die bos wat ’n bospatrys as
buurman bo die gekrys van ’n seemeeu verkies.
2. Met Negester maak die ATKV bosvelddrome waar. Hierdie volhoubare landgoed, aangrensend tot ATKVKlein-Kariba, is perfek vir vyftigplusser op soek na ’n rustiger
3. 3.5 (leef + styl).
4. Daar kan uit verskillende 3.6 ( groot) wonings en ontwerpe, gebaseer op ’n kontemporêre interpretasie
van historiese plaasargitektuur, gekies word. Klip uit die omgewing word boustene en die natuurlike
inheemse plantegroei dien as voortuin.

DIE ATKV IS ’N TROTSE
ONTWIKKELINGSVENNOOT
IN NEGESTER LANDGOED

FASILITEITE EN VOORDELE:
· Veilige beleggingsgeleentheid
· Aantreklike 3.8 (wandelpaadjies)
· Beplande mediese dienssentrum en
sorgeenheid
· Beplande gemeenskapsentrum met fasiliteite
soos rolbal-, tennis- en jukskeibane.
· Beplande kleinhandelsdienste (winkels, apteek,
wassery)

[Verwerk uit: Taalgenoot, Somer 2013]
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3.1

Watter klankverskynsel kom voor by die uitspraak van party in paragraaf 1?

(1)

3.2	Haal ’n byvoeglike bysin uit paragraaf 1 aan. Moenie enige ander sinsdeel daarmee saam
neerskryf nie.

(1)

3.3

Skryf ’n voorbeeld van ’n teenwoordige deelwoord uit paragraaf 2 neer.

(1)

3.4

Verklaar die afkorting ATKV.

(1)

3.5

Vorm ’n samestelling van die woorde tussen hakies in paragraaf 3.

(1)

3.6

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 4.

(1)

3.7

Gee die verkleinwoord van wonings in paragraaf 4.

(1)

3.8

Tot watter spraakklank behoort die onderstreepte klank in wandelpaadjies?(1)

3.9	Wat dink jy wil die kopieskrywer bereik met die woorde: Uitstekende
beleggingsgeleentheid?

(1)

3.10 Lewer kritiese kommentaar op die doeltreffendheid van die opskrif 10/10 vir Ne9ester.

(1)
[10]


EN
VRAAG 4: VISUELE TEKS
Lees en kyk na die visuele teks
en beantwoord die
vrae wat volg.

Babs, ek is ernstig.
Kom ons emigreer
Engeland
toe.

En ek, met my
rugprobleme,
kan nie help met
die pakkery nie.

En voor ons die
huis kan verkoop,
sal ons dit eers
moet verf. Ons
het nie geld vir
verwers nie.

Maar alhoewel
emigrasie ’n groot
uitdaging is, dink
ek dit is ’n goeie
plan!

Jy besef natuurlik
dat ons al ons
spaargeld sal
moet gebruik.

Jy sal alles self
moet doen. Net
die garage sal
ure neem om op
te pak!

Jy sal self moet
verf.

Nou dat ek daaroor nadink,
het ons eintlik die beste
rugbyspan ... ons sal
moet bly.
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4.1	In raampie 1 word die woord emigreer gebruik. Maak ’n sin met immigreer sodat die betekenis
duidelik blyk.

(1)

4.2

Gee een woord vir die inwoners van Engeland.

(1)

4.3

Benoem die onderstreepte bepaling in raampie 3.	

(1)

4.4

Skryf ’n infinitief uit raampie 4 neer.

(1)

4.5

Skryf raampie 4 in die indirekte rede.

(1)

4.6

Word is in raampie 7 as ’n koppelwerkwoord of ’n hulpwerkwoord van vorm gebruik?

(1)

4.7

Tot watter woordsoort behoort emigrasie in raampie 7?

(1)

4.8

Skryf ’n woord uit die teks neer wat aan Frans ontleen is.

(1)

4.9

Herlees raampie 8. Hoe kan mans moontlik (volgens Ben se woorde) gestereotipeer word? 

(1)

4.10 Watter afleiding kan gemaak word uit Ben se gesigsuitdrukking in raampie 8?

(1)
[10]


EN

VRAAG 5
KOERANTBERIG
Lees die teks hieronder en beantwoord die daaropvolgende vrae.

BOEREVERNEUKERS
1.	Die nuwe jaar waai nog vars – mag die reën elke week val waar dit nodig is.
2.	Ou Neef, skelmgeit van owerstes is so oud soos die mensdom. Oom Paul het al kontrakte
aan kennisse toegeken toe die wonderboom nog ’n potplant was. Maar deesdae se blatante
skelmgeit kos ons ’n arm en ’n been. Met al die skelmstreke wat oopgevlek word, waai die
waarde van ons geldjies uit elke spaarvark uit.
3.	Ou Willem Bouer het vir ’n lewe bou-en-herstelwerk gedoen. Met die finale afrekening by ’n
boer in die distrik word voorgestel dat Willem nie met kontant betaal word nie, maar met twaalf
slagskape – vir ’n jaar lank (5.5) elke maand ’n slagskaap. Ou Willem se vleislus het oorgevat
en vir die twaalf slagskape akkoord gegaan. Die eerste drie maande het 5.8 dit voor die wind
gegaan. Klokslag op die 30ste was ou Willem daar vir sy slagskaap. Op die vierde maandeinde
skud die boer sy kop en beduie van die skape wat oornag gesteel is. Willem betuig sy opregte
simpatie en doen navraag oor die welsyn van die troppie skape in die kampie langs die stoor.
4.	Nee beduie die boer, daardie is sy skape. Dit is Willem se troppie wat gesteel is! Ou Willem is sy
skape-paaiement vandag nog kwyt.
[Verwerk uit: SA Graan, Januarie 2017]
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5.1	Hoe sou die betekenis van nuwe jaar (paragraaf 1) verander het indien dit as Nuwejaar
gespel was?

(1)

5.2

(1)

Benoem die onderstreepte sinsdeel in paragraaf 1.

5.3	Watter klankverskynsel kom voor in die uitspraak van die woord skelmgeit (i.p.v. skelmheid) in
paragraaf 2?

(1)

5.4

Skryf die onderstreepte sin in paragraaf 2 oor in die lydende vorm.

(1)

5.5

Gebruik die onderstreepte frase in paragraaf 3 as ’n bywoord van tyd in ’n sin.	

(1)

5.6	
Boer word in paragraaf 3 as ’n soortnaam gebruik. Gebruik nou boer in ’n sin van jou eie as ’n
onoorganklike selfstandige werkwoord.

(1)

5.7

Verbeter die spelfout in paragraaf 3.

(1)

5.8

Verduidelik die betekenis van die onderstreepte idioom in paragraaf 3.

(1)

5.9	In paragraaf 4 ontbreek ’n leesteken. Skryf die sin oor en trek ’n blokkie om die leesteken wat jy
ingevul het.
(1)
5.10 Brei die onderstreepte sin in paragraaf 4 uit met ’n bywoordelike bysin.

(1)



[10]
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GROOTTOTAAL: 70

Memorandum
AFDELING A: LEESBEGRIP
Nasien van die leesbegrip
•

 ie fokus is op die begrip van die leesteks. Spel- en taalfoute word nie nagesien nie, tensy dit die
D
begrip/verstaan van die teks beïnvloed. (Taal- en spelfoute moet wel aangetoon word.)

•

 ir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die
V
rede/motivering moet oorweeg word.

•

 rae wat aanhalings uit die leesstuk verg, word nie gepenaliseer indien die aanhalingstekens
V
ontbreek nie.

•

 aar eenwoord-antwoorde gevra word en die kandidaat ’n volsin gee, is dit korrek mits die
W
korrekte woord onderstreep of op een of ander wyse uitgelig word.

•

 anneer twee of drie feite/punte vereis word en die kandidaat gee ’n hele reeks, word slegs die
W
eerste twee of drie feite/punte nagesien.

•

Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word
die vreemde woorde geïgnoreer. Indien die antwoord sonder die vreemde woorde sinvol is, word
die kandidaat nie gepenaliseer nie. Indien die vreemde woord in die antwoord vereis word, word
dit aanvaar.

•

Aanvaar dialektiese variasies.
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VRAAG 1: ARTIKEL EN VISUELE TEKS
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

1.1

Nee, slegs openbare universiteite.ü

1

(1)

1.2

gyselaarskapü

1

(1)

1.3

Onwaar. “astronomiese tempo”ü
(Onwaar verdien nie ’n punt nie.)

3

(1)

1.4

Handhawing van standaarde.ü
Gehaltekwalifikasies.ü
Afrikaans as onderrigmedium.ü

2

(3)

In paragraaf 4 word die gesaghebbendheid van die mense
verduidelik./Die sprekers is onderskeidelik ’n prof., rektor, advokaat en
regsverteenwoordigerü

3

(1)

Daar is enorme druk op universiteite a.g.v. die:
Realiteit van arm studente enü
’n finansieringsmodel wat uitdagings bied.ü

3

(2)

Daar is voorstelle gemaak rakende ’n middeletoets üsodat NSFAS-gelde
op ’n glyskaal vir alle behoeftige studente toegeken kan word.ü
Lenings aan studente moet deur SAID geadministeer word sodat gelde
terugbetaal kan word.ü

2

(3)

1.8

Nee, dit sal lei tot swak gehalte, lae standaarde en internasionale
miskenning.üü (enige 2)

4

(2)

1.9

Daar moet in ag geneem word hoeveel kandidate met vrystelling en goeie
prestasie in sleutelvakke uit Afrikaanse skole kom.ü

3

(1)

1.10

“In pas” beteken dit is in ooreenstemming met oorsese lande se eise/
tendense.ü(Enige gepaste verduideliking)

3

(1)

1.11

Al die universiteite werk nie saam aan die volhoubaarheid van Afrikaans
nie/universiteite moet saam staan om Afr. volhoubaar te maak.ü

4

(1)

3

(2)

2

(4

1.5

1.6

1.7

1.12

1.13

Beide sê dat Afrikaanssprekendes moet voortgaan om op kampusse te
organiseer/hulle moet hulle stemme laat hoor/daar moet Afr. mense wees
wat bereid is om te veg vir die behoud van Afr./hulle moet opstaan vir wat
reg is.üü
(Leerders moet aantoon dat albei vir die behoud van Afrikaans veg.)
Suksesse: Die instelling het baie geleenthede vir mense in die land geskep.
üSy getalle het met 73% vergroot/getalle het verdubbel.ü Hy het meer
swart graduandi as enige ander universiteit opgelewer.ü (enige 2)
Mislukkings: Hulle het radikale toegewings aan studente gemaak.ü Hy het
nie die geleentheid gebruik om oor taal, toegang en toelating te besin nie/
Engels as primêre taal aanvaar. (enige 2)ü

34 KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2017

Huistaal
1.14

Nee, want daar is ook kommer rondom kurrikulumverandering en
transformasie.ü

3

(1)

1.15

Al drie is bekommerd oor die voortbestaan/volhoubaarheid van Afrikaans
as universiteitstaal.ü

3

(1)

1.16

Nee, want die Afrikaner in die spotprent het nie meer veggees nie/lyk nie
soos ’n held nie/is nie ’n baanbreker nie.ü

3

(1)

1.17

Hy is beslis negatief (of ’n omskrywing daarvan) teenoor Afrikaans/is nie
bereid om vir Afrikaans te veg nieü, want hy is gereed om Afrikaans in die
rug te steek.ü

4

(2)

1.18

Hy het klaar die geveg verloor/het geen hoop meer nie/ moedeloos/
opgegeeü want sy kop en skouers hang vooroor/hy aanvaar die nederlaag.

3

(1)

1.19

Eie gemotiveerde antwoord, bv. ek is vies dat daar mense is wat een
ding sê en ’n ander doen/ek is bekommerd oor die voortbestaan van
Afrikaans.ü
(enige ander aanvaarbare antwoord.)

5

(1)
[30]

VRAAG 2
Nasien van die opsomming
•

 pskrif/Titel: Daar word nie van kandidate verwag om die leesstuk van ’n opskrif/titel te voorsien
O
nie.

•

Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf.

•

Slegs wenke wat in volsinne aangebied word, verdien punte.

•

 ofwerk/beplanning moet duidelik aangedui word. Indien dit nie die geval is nie, word die eerste
R
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 (1 punt per hoofgedagte)

o

Puntetotaal: 10

o

3 punte vir taal

Verspreiding van punte vir taal wanneer kandidaat nie woordeliks aanhaal nie:
o

1–3 feite korrek: ken 1 punt toe

o

6–7 feite korrek: ken 3 punte toe

o

4–5 feite korrek: ken 2 punte toe
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Verspreiding van taalpunte wanneer kandidaat woordeliks aangehaal het:
o
o

6–7 direkte aanhalings: ken geen taalpunte toe nie
1–5 aanhalings: ken 1 punt vir taal toe

LET WEL:
o

Tel van woorde: 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.
o	
Indien die getal woorde oorskry is, lees tot aan die einde van die sin waarin die 90 woorde voorkom
en ignoreer die res van die opsomming.
o	
Korter opsommings wat die vereiste wenke bevat, mag nie gepenaliseer word nie.
AANHALING UIT TEKS

MOONTLIKE BEWOORDING

Iemand wat dit, selfs vir ’n kort tydjie neem,
verhoog die potensiële skade aan die groot
liggaamorgane, insluitend die lewer, die niere en
die hart.

Dit verhoog die potensiële skade aan groot
liggaamorgane.

Vroue wat steroïede neem, loop die risiko om te
vermanlik, want dit lei tot ’n toename in die groei
van liggaamshare, mansblesheidspatroon en ’n
permanente diep stem.

Vroue kan vermanlik bv. ’n toename in die groei
van liggaamshare, mansblesheidspatroon en ’n
permanente diep stem.

Mans wat steroïede neem, kan testikulêre atrofie
kry. Dit kan veroorsaak word deur ’n gebrek aan
produksie van natuurlike testosteroon deur
die testes en in die man se latere lewe kan dit ’n
bydraende faktor tot onvrugbaarheid wees.

Mans wat steroïede neem, kan testikulêre atrofie
kry wat kan lei tot onvrugbaarheid.

Dit is bekend dat dit ’n impak het op die
Dit het ’n invloed op geestesgesondheid wat ’n
geestesgesondheid wat ’n verhoogde gevoel van verhoogde gevoel van angs veroorsaak.
angs veroorsaak en gevolglik verhoogde paranoia,
vlugtige uitbarstings en geïrriteerdheid.
... steroïede verder ook ’n negatiewe uitwerking
op sosiale verhoudings het aangesien simptome
soos buierigheid, moegheid en slaaploosheid
dikwels onder gebruikers voorkom.

Dit het ’n negatiewe uitwerking op sosiale
verhoudings en lei tot buierigheid, moegheid en
slaaploosheid.

Soos almal weet, word steroïede dikwels in die
liggaam ingespuit, wat die risiko van MIV of ander
bloedgedrae siektes verhoog onder diegene wat
naalde deel.

Die risiko van MIV of ander bloedgedrae siektes
verhoog.
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...daar beslis ’n verband bestaan tussen die
gebruik van steroïede op ’n jong ouderdom en die
latere gebruik van sogenaamde harde dwelms
soos kokaïen en heroïen.

Dit kan lei tot die latere gebruik van harde dwelms
soos kokaïen en heroïen.
89 woorde

’n Opsomming wat in paragraafvorm aangebied word, kan die volgende moontlike
bewoording gebruik:
Dit verhoog die potensiële skade aan groot liggaamorgane. Vroue kan vermanlik bv. ’n toename
in die groei van liggaamshare, mansblesheidspatroon en ’n permanente diep stem. Mans wat
steroïede neem, kan testikulêre atrofie kry wat kan lei tot onvrugbaarheid. Dit het ’n invloed op
geestesgesondheid wat ’n verhoogde gevoel van angs veroorsaak. Dit het ’n negatiewe uitwerking
op sosiale verhoudings en lei tot buierigheid, moegheid en slaaploosheid. Die risiko van MIV of ander
bloedgedrae siektes verhoog.
Dit kan lei tot die latere gebruik van harde dwelms soos kokaïen en heroïen.

(89 woorde)

AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES
Nasien van hierdie afdeling:
o

Spelling
•

 enwoord-antwoorde word nie gepenaliseer nie, al is die spelling nie korrek nie, tensy die
E
spelling die betekenis van die woord beïnvloed en/of spelling die aspek is wat geassesseer
word.

•

In volsin-antwoorde word die verkeerde spelling net gepenaliseer indien die fout in die
taalstruktuur getoets word.

•

Waar ’n afkorting getoets word, behoort die punte op die regte plek te wees.

o	
Sinskonstruksies moet taalkundig korrek wees en in volsinne aangebied word soos in die instruksie
aangedui.

VRAAG 3: ADVERTENSIE
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

3.1

vokaalreduksieü

2

(1)

3.2

... wat ’n bospatrys as buurman bo die gekrys van ’n seemeeu verkies.ü

4

(1)

3.3

aangrensendü

2

(1)

3.4

Afrikaanse Taal- en Kultuurverenigingü

1

(1)
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Huistaal
3.5

Leefstyl/lewenstylü

2

(1)

3.6

Grootte(s)ü

3

(1)

3.7

woninkiesü

2

(1)

3.8

diftongü

2

(1)

3.9

Die skrywer probeer die leser oortuig/oorreed/manipuleer om in
Negester te belê/wil beleggers lok.ü
(Enige soortgelyke antwoord.)

6

(1)

3.10

Die woordkeuse is doeltreffend, want daar is woordspeling tussen die 10
en 9 wat ’n mens se aandag trek.ü
(Enige soortgelyke antwoord. Dit is nie doeltreffend nie, kan nie as
antwoord aanvaar word nie.)

6

(1)

Denkvlak

Punt

VRAAG 4: VISUELE TEKS
Nr.

Antwoord

4.1

Die Australiërs het na Suid-Afrika geïmmigreer.ü

1

(1)

4.2

Engelseü

1

(1)

4.3

byvoeglike bepalingü

4

(1)

4.4

Om te pakü

2

(1)

4.5

Babsie sê dat hy alles self sal moet doen en dat net die garage ure sal
neem om op te pak.ü

6

(1)

4.6

Koppelwerkwoord. ü

3

(1)

4.7

Abstrakte s.nw.ü

3

(1)

4.8

garage

1

(1)

4.9

Mans kan moontlik gestereotipeer word dat hulle nie lief is vir werk nie/dat
hulle so mal is oor rugby dat ander dinge nie vir hulle saak maak nie.ü
(Enige gepaste verduideliking.)

3

(1)

4.10

Hy is geskok/verbaas/afgesit met die ontdekking dat hy self al die werk sal
moet doen/hy twyfel skielik aan homself.ü
(Enige gepaste verduideliking.)

3

(1)
[10]
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Huistaal
VRAAG 5: ARTIKEL
Nr.

Antwoord

Denkvlak

Punt

5.1

Nuwejaar sou verwys na 1 Januarie/die eerste dag van ’n nuwe jaar.ü

1

(1)

5.2

Bywoordelike bysin van plek.ü

2

(1)

5.3

assimilasieü

2

(1)

5.4

Kontrakte aan kennisse is al deur Oom Paul (aan kennisse) toegeken.ü

6

(1)

5.5

Hy moes maandeliks ’n slagskaap kry.ü

3

(1)

5.6

Hy boer in die Vrystaat/op ’n plaas/met skape.ü

3

(1)

5.7

bou- en herstelwerkü

3

(1)

5.8

Dit gaan goed.ü

1

(1)

5.9

Nee, beduie die boer, dis sy skape.ü

3

(1)

5.10

Ou Willem is sy skape-paaiement vandag nog kwyt omdat die skape
gesteel is/omdat die boer skelm was/nadat die skape gesteel is.ü

5

(1)
[10]

TOTAAL AFDELING C:
GROOTTOTAAL:

[30]
70
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