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Eerste Addisionele Taal

Graad 8
Eerste Addisionele Taal
Taalvraestel

Deur: Mia Singels (Rhenish Girls’ High School)

Tyd: 1 ¼ uur

Totaal: 50 punte

INSTRUKSIES EN INLIGTING:
1.
Die vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A:
Begrip
(20)
AFDELING B:
Taal
(30)
2.
Beantwoord al die vrae.
3.
Begin elke afdeling op ’n nuwe bladsy.
4.
Laat ’n reël oop na ELKE antwoord.
5.
Nommer jou skryfstukke presies soos op die vraestel.
6.
Skryf netjies en leesbaar.

AFDELING A: BEGRIP
VRAAG 1
LEESBEGRIP
Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae wat volg.

’n Verrassing vir Beatrix Potter-aanhangers!
1.	In Augustus 2016, honderd-en-vyftig jaar na haar geboorte op 28 Julie 1866, vier Penguin
Random House Suid-Afrika, die verjaardag van geliefde kinderboekskrywer Beatrix Potter met
’n fantastiese reeks van vyf van haar mees geliefde boeke.
2.
Nuwe omslae vir Beatrix Potter se gewilde verhale!

1A

2A

3A

4A

5A

Vyf nuwe omslae van die Beatrix Potter-reeks
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1B

2B

3B

4B

5B

Die oorspronklike omslae van bogenoemde boeke
3.	Die Beatrix Potter-Ontwerpersreeks het vyf van Potter se mees geliefde topverkopers met
splinternuwe baadjies aan – en dis ’n klerekas wat enige modekenner se mond sal laat water.
Vyf van die wêreld se ontwerp-ikone uit Brittanje en Ierland is gevra om die omslae van dié
klassieke kinderboeke, op ’n meer moderne manier, nuwe lewe te gee.
4.	Een voorbeeld van so ’n klassieke Potter-verhaal is dié van Mrs. Tiggy-Winkle, ’n krimpvarkie
wat baie hard werk, wat kan koekbak, stryk en wasgoed was, maar vandag lyk haar boekie
heelwat anders. Die Ierse ontwerper Orla Kiely is wêrelwyd bekend vir haar unieke
patroonontwerpe en dis juis hierdie talent van haar om patrone uit niks te maak, wat nou op
die nuutste uitgawe van The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle te sien is.
5.	Met verkope van meer as 3 miljoen boeke, is The tales of Jemima Puddle-duck vandag nog
een van Potter se wêreldwye topverkopers. Jemima Puddle-Duck het ’n kappie op die kop
en ’n sagte serpie om haar nek, en is al vir jare lank diep in die harte van kinders. Deesdae
maak sy plek vir groot swart letters, wat groot teen ’n wit agtergrond met ligblou kolle gedruk
is. Dié unieke, tagtigs-geïnspireerde styl van Henry Holland, en sy Britse modehuis, House of
Holland, lyk heel modern op die nuwe omslag van die ou kinderboekie.
6.	Met die nuwe uitgawes van vyf van Beatrix Potter se treffers en
haar laaste ongepubliseerde manuskrip, is 2016 ’n jaar om te
onthou vir Beatrix Potter-aanhangers. Nie net kan hulle uitsien na
die nuwe ‘modereeks’-boeke in Augustus nie, maar hulle kan ook
uitsien na die storie van The tale of Kitty in Boots, wat nog nooit
gepubliseer is nie. Die illustrasies is deur die beroemde
illustreerder Quentin Blake gedoen, wat veral bekend is vir die
prente in Roald Dahl se boeke.
7.	Beatrix Potter sal vir altyd lewe in die harte en boekrakke van klein
kinders wêreldwyd.
[Verwerk vanaf: hoezit.co.za, 22 April 2016]
1.1
Voltooi die volgende sin: In 2016 sou Beatrix Potter ___ jaar oud gewees het. 
1.2 Wat was Beatrix Potter se werk?
1.3	Haal ’n woord uit paragraaf twee aan wat bewys dat baie mense van Beatrix Potter se
verhale hou.
1.4 Verduidelik wat in paragraaf 3 bedoel word met boeke wat “splinternuwe baadjies” aanhet.
1.5 Noem een land waar die ontwerpers vandaan kom.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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1.6

Kies die antwoord wat die sin korrek sal voltooi:
As iemand se “mond water” (par. 3) beteken dit...
A
hy drink baie water.
B
hy is lus daarvoor.
C
hy hou glad nie daarvan nie.
D
hy sê nie iets daaroor nie.
(1)
1.7	Lees weer die tweede sin van paragraaf 3. Watter woord beteken die teenoorgestelde
(antoniem) as “klassieke”?
(1)
1.8 Noem twee goed wat Mrs. Tiggy-Winkle goed kan doen.
(2)
1.9	Haal TWEE OPEENVOLGENDE woorde uit paragraaf 4 aan wat bewys dat die onderstaande
stelling ONWAAR is.
Net mense in Ierland ken vir Orla Kiely.
(1)
1.10 Wat maak Orla Kiely se ontwerpe spesiaal?
(1)
1.11 Kyk na die twee omslae van The tales of Jemima Puddle-duck (1A en 1B).
Watter groot VERSKIL kan jy raaksien in die nuwe en ou boekomslag?
(2)
1.12	Watter konkrete bewyse is daar in paragraaf 5 dat die storie van Jemima Puddle-duck
baie bekend is?
(1)
1.13 Waarom kan mense opgewonde wees oor die boek The tale of Kitty in Boots?(1)
1.14 Sal jy The tale of Kitty in Boots wil lees? Gee ’n rede vir jou antwoord.
(1)
1.15	Kies die korrekte woord tussen hakies in die volgende sin. Die stelling “Beatrix Potter sal vir
altyd in die harte van klein kinders lewe” is ’n voorbeeld van ’n (feit/mening).
(1)
1.16	Vul die ontbrekende woord in: As ons die titel The tale of Peter Rabbit in Afrikaans sou vertaal,
sou dit “Die ____ van Pieter Konyn” wees.
(1)
1.17 Dink jy dit is reg dat die omslae van die bekende stories verander het? Motiveer jou antwoord. (1)
1.18 Hou jy van die nuwe omslae van die boeke? Waarom of waarom nie?
(1)

TOTAAL AFDELING A: 20

AFDELING B: TAAL
VRAAG 2
STROKIE
Kyk na die onderstaande strokiesprent en beantwoord die vrae wat volg.
1

Wat doen hulle met die
(2.1 oud) koerante wat ons
versamel, Pooh?

2

Hulle maak
dit fyn.

En wat dan?

3

Dan maak hulle seker
weer (2.3 boom).

[Vertaal vanaf: www.comicartfans.com/gallerypiece.asp?piece=596443, 5 Julie 1983]
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2.1

Skryf die korrekte vorm van die BYVOEGLIKE NAAMWOORD tussen hakies.
Wat doen hulle met die (oud) koerante?
(1)
2.2 Benoem die tipe sinne in raampie 2.
2.2.1 Hulle maak dit fyn.
(1)
2.2.2 En wat dan?
(1)
2.3 Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies.
Dan maak hulle seker weer (boom).
(1)
2.4 Skryf die onderstaande sin in die TOEKOMENDE TYD.
Hulle maak dit fyn.
(1)
2.5 Skryf die VERKLEINWOORD van die onderstreepte woord.
Pooh en Piglet stap in die pad.(1)
2.6 Vul die korrekte VERSAMELNAAM in.
As Pooh heuning uithaal, zoem daar ’n _____ bye om sy kop.
(1)
2.7 Verbeter die WOORDORDE van die onderstaande sin.
Pooh (om koerante te versamel) (elke dag) (stap) (in die bos rond).
(1)
2.8 Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Hulle maak dit weer bome.
(1)
2.9 Verbind die sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Piglet hou baie van Pooh. Hy is gaaf. (want)
(1)
[10]

VRAAG 3
PRENT
Kyk na die prent en beantwoord die vrae wat volg.
3.1	Maak ’n SAMESTELLING met die woorde tussen hakies.
The Wind in the Willows is ’n bekende
(kind + storie).
(1)
3.2	Gee die korrekte SINONIEM vir die vetgedrukte woord.
Die diere woon in die woud.
(1)
3.3	Vorm ’n nuwe woord met die onderstreepte woord
deur ’n AGTERVOEGSEL/SUFFIKS aan die woord te las.
My vriend het my van die storie vertel.
(1)
3.4	Verbind die onderstaande sinne met die
VOEGWOORD tussen hakies.
	Die muise luister aandagtig. Hy lees ’n storie. (terwyl) (1)
3.5	Vul die woord in wat die VERGELYKING korrek sal
voltooi.
So ____ soos ’n muis.
(1)
3.6	Kies uit die VOORSETSELS hieronder om die sinne te
voltooi.
in

op

vir

langs

3.6.1 Mr Badger sit ___ ’n stoel.
3.6.2 Die muise staan ___ mekaar.
3.6.3 Hulle praat ___ hom.

met
(1)
(1)
(1) [Vanaf: www.pinterest.com]
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3.7

Gee die korrekte AFKORTING van die onderstreepte woord.
Mr Badger begin lees op bladsy een.
(1)
3.8 Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Die muise verstaan die stories.
(1)
[10]

VRAAG 4
TEKS
Beantwoord die vrae na aanleiding van die teks hieronder.

Matilda: ’n Boekresensie
Titel: Matilda
Outeur: Roald Dahl
Uitgewer: Human & Rousseau
Prys: R150
Matilda se ouers het haar al (4.1 min) verskriklike dinge genoem.
Maar sy is eintlik baie slim en dis húlle wat onnosel is. Vind uit hoe
sy hulle en haar bose skoolhoof, (4.3 mej.) Trunchbull, laat les opsê
en boonop ontdek dat sy oor ’n baie spesiale gawe beskik. Jy kan
seker wees dat die boek (4.4 vol) avonture is.
Nuwe uitgawes vier Roald Dahl se (4.5 100)ste verjaardag in 2016.
Oor die outeur
Roald Dahl het geen bekendstelling nodig nie. Hy word beskou
as een van die (4.6 groot) kinderboekskrywers van alle tye. Sy
spitsvondige styl en aweregse stories is na meer as dertig
(4.7 jaar/jare) steeds topverkopers. Van sy bekendste werke sluit
in Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, en James and the
Giant Peach.
[Verwerk vanaf: maroelamedia.co.za, 30 Junie 2016]
4.1
4.2
4.3
4.4

8

Skryf die ANTONIEM neer van die woord tussen hakies.
Matilda se ouers het haar al (min) verskriklike dinge genoem.
Skryf die sin oor in die TEENWOORDIGE TYD.
Roald Dahl was ’n baie bekende skrywer.
Skryf die onderstreepte AFKORTING voluit.
Vind uit hoe sy mej. Trunchbull laat les opsê.
Skryf die INTENSIEWE VORM neer van die vetgedrukte woord.
Die boek is vol avonture.
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4.5

Skryf die GETAL tussen hakies in woorde.
Nuwe uitgawes vier Roald Dahl se (100)ste verjaardag in 2016.
(1)
4.6 Skryf die korrekte TRAPPE VAN VERGELYKING van die woord tussen hakies.
Hy word beskou as een van die (groot) skrywers van alle tye.
(1)
4.7 Kies die woord tussen hakies wat die sin korrek sal voltooi.
Sy stories is na meer as dertig ( jaar/jare) steeds topverkopers.
(1)
4.8 Skryf die sin oor en vervang die onderstreepte VOEGWOORD met die een tussen hakies.
Sommige kinders hou nie van Roald Dahl se boeke nie, want dit is vreemd. (omdat)
(1)
4.9 Skryf die onderstaande sin oor in die VERLEDE TYD.
Hy lê en lees sy boeke.
(1)
4.10 Verbeter die WOORDORDE van die onderstaande sin.
Matilda se ouers (haar) (geneem) (elke dag) (het) (skool toe).
(1)
[10]

TOTAAL AFDELING B: 30

GROOTTOTAAL: 50

Nasienriglyne

VRAAG 1: LEESBEGRIP
Nr.

Antwoord

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

150/honderd-en-vyftig/honderd en vyftig
kinderboekskrywer/skrywer
“gewilde”
Die boeke het nuwe omslae gekry.
Brittanje/Ierland (enigeen)
B/hy is lus daarvoor
moderne
koekbak/stryk/wasgoed (enige twee)
“wêreldwyd bekend”
Haar patroonontwerpe is uniek/sy kan patrone uit niks maak
Enige EEN – met beide kante wat genoem word vir 2 punte:
•	Op die nuwe een is daar net woorde/teks en op die ander is daar
’n prent van Jemima Puddle-duck 
•	Die een se titel is “Clean up this muck said Jemima Puddle Duck”
, die ander se titel is “The tale of Jemima Puddle-duck” 
•	Die een wys nie wie die skrywer is nie , die ander een wel 
Daar is al meer as 3 miljoen boeke verkoop/topverkoper
Dit is nog nooit gepubliseer nie/Dit is geïllustreer deur Quentin Blake
Ja/Nee + Leerder se respons
Mening
storie/verhaal
Ja/Nee + Leerder se respons
Ja/Nee + Leerder se respons

1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Barrett
denkvlak

Punt

1
1
1
3
1
3
2
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

3

2

3
3
5
4
2
4
5

1
1
1
1
1
1
1
[20]
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VRAAG 2: STROKIE
Nr.
Antwoord
2.1
ou
2.2.1 Stelsin
2.2.2 Vraagsin
2.3
bome
2.4
Hulle sal dit fyn maak.
2.5
paadjie
2.6
swerm
2.7
Pooh stap/elke dag/in die bos rond/om koerante te versamel.
2.8
Hulle het dit weer bome gemaak.
2.9
Piglet hou baie van Pooh, want hy is gaaf.

VRAAG 3: PRENT
Nr.
Antwoord
3.1
kinderstorie
3.2
bly
3.3
vriendin/vriende
3.4
Die muise luister aandagtig terwyl hy ’n storie lees.
3.5
stil
3.6.1
op
3.6.2 langs
3.6.3 met
3.7
bl.
3.8
Die muise het die stories verstaan.
VRAAG 4: TEKS
Nr. Antwoord
4.1
baie
4.2 Roald Dahl is ’n baie bekende skrywer.
4.3 mejuffrou
4.4 propvol
4.5 honderd/eenhonderd/een honderd
4.6 grootste
4.7 jaar
Sommige kinders hou nie van Roald Dahl se boeke nie, omdat dit
4.8
vreemd is.
4.9 Hy het sy boeke gelê en lees,
4.10 Matilda se ouers het/haar/elke dag/skool toe/geneem.


10
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Punt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Let op na komma
1
[10]

Nasienriglyne

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

Nasienriglyne

Punt
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
[10]
GROOTTOTAAL: 50

Huistaal

Droomdelwers
Deur: Lettie van Wyk (Grey College)
Leerders, veral graad 11-leerders, moet in oefening bly om
opstelvrae met gemotiveerde feite te beantwoord. Die waarde om
opstelvrae met leerders te doen, lê daarin dat leerders die inhoud
bemeester – veral karakters, handeling, konflik, die ruimte en
agtergrond, asook karakterontwikkeling.
Die sukses van die volgende oefening lê daarin dat die vraag stap
vir stap met die leerders as’t ware ontleed moet word; dat leerders
leer om kennis en feite te orden en gemotiveerd te formuleer.
Dit kan as klaswerk en waardevolle hersiening dien en leerders
sodoende vir graad 12 voorberei.
Die volgende opstelvraag (vraag 1) toets verskeie aspekte in die
roman, Droomdelwers.
Die kontekstuele vraag (vraag 2), fokus op interpretasie en kennis
van die inhoud van die roman, Droomdelwers. Dit hoef nie net
’n goeie hersieningsoefening te wees nie, maar lei leerders om
stapelvrae te beantwoord; asook te oefen om afleidings te maak,
krities te dink en eie menings binne konteks te formuleer.

Vraag 1
Roman: Droomdelwers – Esta Steyn
Opstelvraag
Die ruimte/milieu in die verhaal het ’n invloed op die karakters se keuses en handelinge.
Bespreek hierdie stelling deur na die volgende karakters te verwys: Leendra van Hellberg, Sielie, Gilbert
Redelinghuys en pastoor Gerald Kilian.
[25]

Die opstelvraag moet ongeveer (300 – 350 woorde) wees.

Vraag 2
Kontekstuele vraag: Droomdelwers
Lees die onderstaande uittreksels deur en beantwoord die vrae.
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Teks 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Koster se vrou, Rachel, wat ’n pakker by die Van Hellberg Soutmyne is, het
gevertel dat Hennerik Rooihel se dogter daar in die offies begint te werk het.
En Rachel het oek gesê die werksmense het dadelik ’n diep respekte vir haar
gehad oor sy Hennerik Rooihel se dogter is. En sy het ook pertykeer met die
tea break ’n entjie saam met hulle bytekant gerook. En dan het hulle haar
gevertel van hulle kinners en siektes en hulle moeilikgeit as daar moeilikgeit
was. Binne ’n paar dae het sy hulle ammal oppie name geken, het Rachel
gesê. Hulle het ammel gewiet dat sy sewe jaar gesit het en vir die eerste maal
het hulle gevoel dat daar iemand was wat vir hulle sal opkom as hulle
moeilikgeit met Van Tonner het.
❃❃❃
Die soutpan se ooptes lyk soos die wit hemel waaraan sy geglo het toe
sy en Sielie nog klein was. In die glansende spierwit hemel skyn die
son op soutkristalle wat soos diamante skitter. In 1288 het sy dikwels
haar oë toegemaak en die witheid probeer raaksien. Die sout lug
probeer ruik. Die vryheid van die ooptes probeer oproep.
❃❃❃
“Die man het vanmiddag by ons geëet, oom Bontie! Dis sy rooi Fordbakkie wat daar staan. Hy kamp daar bo in die Kleinkloof. En hy lieg.
Hy’t vir oom Phil gesê hy was nog nooit voorheen hier nie.”
Oom Bontie kyk haar peinsend aan.
“Die man is ’n geoloog. Oom Phil is vreeslik beïndruk met hom. Hulle
sit nou al glad in die studeerkamer en kuier. Oom Phil het hom gevra
om môre na die soutakkers se herwinning te kom kyk. En ek wil hê
oom Bontie moet hom dophou. Ek vertrou hom glad nie.”
❃❃❃
Samuel staan lank en kyk na die geraamde foto van die kliphuis teen die
studeerkamermuur. Die huis wat nou net ’n murasie is.
Samuel se oë is vraend op Phil in die studeerkamer. Hy het gehoop om
’n oomblik alleen saam met Phil te wees en nou glip die vraag uit
voordat hy homself kan keer: “Die ontploffing … wat het gebeur?”
“ ’n Tragiese storie,” sê Phil. Hy sug. “Die gassilinders het ontplof.
“So, Sielie het nooit weer reggekom ná daardie dag nie?”
Phil kyk hom stil, droewig aan en praat dan sag: “Sy was ’n ruk lank in
’n inrigting.
Hulle proe aan die likeurs en daar is ’n lang stilte voor Phil diep sug.
“Die ontploffing op sigself was erg genoeg, maar eintlik was daar ’n hele
reeks gebeure daardie dag.”

2.1 Wat lei jy omtrent Hendrik van Hellberg uit sy bynaam af?
2.2	Bewys met voorbeelde uit die verhaal hoe Leendra en haar pa se geaardheid
ooreengestem het.
2.3	Wie is die verteller wat in reël 1 – 10 aan die woord is en waarom is die rol wat dié
eerstepersoonsverteller in die verhaal speel, effektief en geslaagd?
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(2)
(2)
(4)

Huistaal
2.4 Herlees reëls 8 – 10.
	Waarom, dink jy, is dit van belang dat die werkers nou sou voel dat Leendra vir hulle sou opkom?
Motiveer jou antwoord duidelik.
(2)
2.5 Herlees reëls 11 – 15.
	Dui die kontras in die aangehaalde stuk aan. Verduidelik die geslaagdheid van kleur in dié
aangehaalde reëls, met ander woorde wat die dieper betekenis daarvan is.
(3)
2.6 In watter ruimte speel reëls 16 – 23 in die verhaal af?
(1)
2.7	Waar presies is die kliphuis op die foto wat nou net ’n murasie is en waarom kan die murasie
as ’n spanningselement in die verhaal gesien word? Motiveer duidelik.
(2)

Teks 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sy ruk haar arm los. “Ek skuld jou niks! Niks!” Sy loop vinnig stoep toe.
Hy roep agter haar aan: “Eendag sal ek nog jou skerp bek doodstil soen,
en dan sal ons sien wie opcease.”
Sy draai bewend om. “Loop vlieg in die hel in waar jy hoort!”
Sy gaan die huis in, af met die gang, verby Mara wat met haar oranje jurk
en geklingel van armbande by die oop voordeur uitsweef. Sy maak haar
kamerdeur oop en staan rusteloos in die vertrek rond en hoor hoe Mara
kliphard op die stoep met Gilbert praat. “Kom in. Phil is in die
studeerkamer. Hy wag vir jou. Ek het al lankal vir hom gesê hulle sal ’n
plan met Sielie moet maak. Mens weet nie wat in die kind se kop broei nie.
Dis skades en skandes. Good grief, what is next?”
❃❃❃
Sy gaan sit op die bed en hoor hoe Samuel se bakkie wegry. Jou ma se
sagte gesig was weke lank voor my. Dis wat hy gesê het.
❃❃❃
Haar ma en pa het nie van Ferdinand gehou nie. Hulle het nie verstaan
hoe sy oor hom voel nie. Jou ma se sagte gesig was weke lank voor my.
In 1288 het sy nie oor haar ma gehuil nie. Net in die nag na die ligstrepe
gestaar. Sonder trane kruip sy in die sagte bed in en trek die duvet oor
haar kop. Sy is alleen in die klein skemer ruimte tussen die kussing en die
duvet. Sy lê met haar kop teen haar ma se bors. Haar ma se hande streel
haar hare saggies. Die trane hou aan loop, oor haar ma se bors, oor haar
ma se hande.
Mamma, ek is so verskriklik, verskriklik jammer.
❃❃❃
Gerald kyk onseker na Jamaina waar sy besig is om wors in die pan te
braai. Hy het haar nog nie gesien sedert hy vanoggend by die hotel was
nie. Sy het ’n vergadering ná skool gehad en is nou nog in haar netjiese
klere met ’n voorskoot bo-oor. “Dagghie en Denver is rotse toe om te gaan
visvang. Hulle het nog niks huiswerk gedoen nie.” Sy begin die aartappels
fynmaak met ’n vurk, gooi melk en botter by. Hy hou al haar bewegings
dop, en voel magteloos van al die gedagtes in sy kop waarvan sy nie deel
is nie. Hy sien nie kans om haar van die vergadering te vertel nie. Nie nou
nie. Hy sien nog minder kans om haar te vertel dat Rebekka die werk by
die hotel gekry het, en dat hy haar soontoe geneem het.
Hy kan aan niks dink om vir haar te sê nie.
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2.8 Na aanleiding van watter gebeure sê Leendra in reël 1: “Ek skuld jou niks!”
(1)
2.9	Wat sê Leendra se gedagtes in reël 22 oor haar? Kan dié gedagtes van Leendra universele waarde
hê? Motiveer jou antwoord.
(2)
2.10	Van watter vergadering sien hy nie kans om haar te vertel nie? Watter implikasie het die gebeure
tydens dié vergadering vir Gerald, sy gesin en die gemeenskap ingehou?
(4)
2.11	Sou jy die laaste sin (reël 33) as sprekend van Gerald en Jamaina se verhouding sien?
Gee ’n goedgemotiveerde antwoord.
(2)

[25]

Nasienriglyne

Vraag 1
Let wel: Die memorandum is slegs ’n breë raamwerk van feite. Enige feite wat gemotiveerd met die vraag
verband hou, kan aanvaar word. Sien holisties na volgens die rubriek vir die literêre opstel.
Inleiding: leerder verskaf inleiding.
•	
Leendra woon op Soutmansdal by haar oom Phil, want sy kom pas uit die tronk, nadat haar vriend
per ongeluk doodgeskiet is en sy skuldig bevind is. Sy het daarom geen ander heenkome nie.
•	Sy is in ’n hartseer, slegte plek, want haar ouers is in ’n ontploffing 7 jaar gelede oorlede en sy is op
soek na antwoorde. Daarom besluit sy om die waarheid uit te vind wat daardie dag in die Kleinkloof
gebeur het en sy glo die Redelinghuyse het bygedra tot die dag se gebeure.
•	Waar sy haar bevind soek sy antwoorde op vrae uit die verlede – sy glo haar ouers is vermoor
•	Sy werk by oom Phil op die soutmyn – sy wil besig bly om die verlede se spoke te verjaar – sy is asof
sy rooimiere het – so besig is sy. Sy werk baie hard.
•	Op die soutmyn reik sy uit na die werksmense – omdat sy self al swaar gehad het.
•
Sy kuiers gereeld by die Bonthuyse, die mense wat vir haar omgee – sy kan met hulle praat.
•	Sy kies ook om met Gretel te praat en pastoor Gerald het haar rustig en kalm gemaak, na hul
gesprek op die strand oor haar verlede. Sy gaan speel ook op die orrel in die kerk op Vlaktevlei wat
haar kalmeer.
•	Leendra ervaar nog nie rus en vrede nie – daarom vertrou sy nie maklik nie – veral toe sy die
vreemdeling, Samuel in die Kleinkloof sien kamp. Sy verdryf hom daar.
•	Sy kies om die Redelinghuyse te vermy en is openlik vyandig teenoor hulle.
•	
Sielie bly by oom Phil, omdat haar ouers albei dood is. Ná die gebeurtenis het haar verstand en
spraak op 11 jaar vasgesteek.
•	Voor die ongeluk het sy in die Kleinkloof gebly en was gelukkig saam met haar gesin – daarom
ontvlug sy gedurig na daardie omgewing.
•	Sy het die ontploffing waarin haar ouers gesterf het, aanskou. Sy het tydens die ontploffing uit die
stootskraper geval en haar heup gebreek. Sy hakkel sedert die gebeure.
•	Sy leef in haar eie wêreld en het ’n besondere verhouding met Boeta, oom Bontie en tannie
Sweetie.
•
Sy kies maklik die hasepad en kan ver ente loop sonder dat iemand weet waar sy heengaan.
•	In haar omgewing ontvlug sy na haar poppe en speel dan met hulle – hul rolle is haar ma en pa en
haar sussie. In dié ruimte voel sy veilig en rustig.
	Sy het ’n heldeverering vir haar pa gehad en in haar wêreld onthou sy altyd haar ma wat vir die
hoenders kos gee.
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•	Sy versamel klippe (wat sy in die Kleinkloof) gekry het – dit was dié ontdekking van haar klippe wat
Samuel aangespoor het om graniet te ontgin.
•	
Gilbert Redelinghuys is ’n ryk jongman wat bo in die hotel op Soutmansdal woon. Sy omgewing
is vol weelde en rykdom en die keuses wat hy uitoefen is daarop gebaseer.
•	Hy glo dat hy alles kan doen; almal kan beveel en nie teengestaan kan word nie. Daarom dat geglo
het dat hy Leendra kan kry.
•	Hy stel hom dus aan bo ander mense, want hy gee nie om om Vlaktevlei te ontwikkel in ’n
vakansieoord nie en die mense daar te verskuif nie.
•	Hy praat ook sonder enige respek van hulle as “die gespuis”, en hul “lokasie” – in sy ryk omgewing
maak hy hierdie keuses.
•	Hy is smoorverlief op Leendra, maar sy keuse en handeling het die teenoorgestelde getoon toe hy
teen haar getuig (vals getuig) en sy tronk toe gestuur is.
•	Hy wil haar met mag beheer – vergelyk die optrede met die stamp van die Porsche – want hy sal
haar afpers en manipuleer – net om sy sin te kry.
•	
Pastoor Gerald Kilian is die pastoor, herder en leier van die bruingemeenskap op Vlaktevlei. In
hierdie omgewing is hy vroom, godvrugtig en diep gelowig en mensliewend, want die manier hoe
hy met die mense praat – bv Leendra – toon sy mensliewendheid uit.
•	Hy is opreg in sy bedoelinge, maar met die koms van Rebekka, het ’n tweestryd in hom ontketen.
Hy ervaar innerlike konflik en stry teen die versoeking.
•	Hy kies om Atlantis toe te gaan – dit was ook ’n tweestryd – hy het ernstig daaroor gebid (moontlik
die keuse gemaak omdat sy vrou druk op hom toegepas het).
•	Vlaktevlei se dilemma t.o.v. die nuwe ontwikkelings, laat hom kies om nie te gaan nie, omdat hy dit
as sy plig sien om sy mense te help lei en ondersteun. (Gretel het hom gesmeek om te bly.)
•	Sy gevoel jeens Rebekka het druk op sy huwelik geplaas – hy kies egter om by sy vrou te bly en
weerstaan so die versoeking.
•	Hy staan die mense op Vlaktevlei by tot aan die einde. Hy het deur sy keuses en handeling in die
omgewing van Vlaktevlei mense bymekaar gebring.
Punte Vlak 1 en 2

Punte Vlak 3

Punte Vlak 4 en 5

Totaal

25
Laer
Orde

Middel
Orde

0

0

Hoër
Orde

Laer
Orde

25

Middel
Orde

Hoër
Orde

25

0

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

25
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Vraag 2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

16

Moontlike antwoorde
Hy was ’n moeilike man met ’n humeur./het ’n rooi baard gehad.Hy het nie
“nonsies gevat” nie. Mense kon moontlik bang gewees het vir hom. 
Die mense wat met haar saamgewerk het, was vir haar belangrik en sy het, soos
haar pa, almal vriendelik behandel. Hulle het ook werklik in die mens belang gestel
en almal op hul name aangespreek. Mense het gemaklik gevoel om hul lief en leed
met hulle te deel. 
Kêppies Killian 
Die verteller word gebruik om episodiese tydspronge in die verhaal te oorbrug.
Omdat dit ’n kontrei-verhaal is, is sy rol goed en effektief, omdat hy ’n inwoner
en waarnemer is – vertel uit sy leefwêreld. Hy is al ’n ou inwoner en kan voorafgebeure en baie persoonlike menings verskaf. Hy vertel ook wat hy by ander
karakters gehoor het, omdat sy eie waarnemings beperk is. Die “skinder-tegniek”
word ingespan, wat tipies van ’n kontreistorie is. [enige 3]

Punt Bar
2
2

Omdat sy in die tronk was, sou hul weet en besef dat sy al self swaar gekry het; sy
sou haar dus met hul lot vereenselwig. Sy bewys dit ook in haar optrede teenoor
hulle – sy betoon simpatie, toegeneentheid. 
[enige gemotiveerde antwoord wat na die reël van die tronk verwys]
Die kontras is die oop ruimte/hemel/vryheid voor haar vonnis en nou na haar
vrylating teenoor ingeperktheid/gevangenskap van die sel in die tronk 
Simboliek van die kleur: wit = seerkry/soeke na vrede. Dit is geslaagd omdat
Leendra uit ’n ingeperkte gevangenskap ’n verlange na haar omgewing, na vryheid
gehad het.
Wit verwys na vrede en die vryheid wat Soutmansdal vir Leendra gebied het. Sy
het in haar tronkjare in die donkerte geleef en het gesmag na die vryheid en vrede
wat ’n lewe buite die tronk haar sou bied.
Dit was haar verlange – omdat sy daar grootgeword het, het die kleur en verlange
dieper betekenis vir haar ontwikkel – soos vryheid, seer, reinheid. 
Hierdie gedeelte speel in Die Bont-Huis af./Oom Bontie-hul se huis
In die Kleinkloof 
Dit kan as ’n spanningselement in die verhaal gesien word, omdat dit die plek is
waar die ontploffing plaasgevind het – al die vrae het hier ontstaan waar Leendra
antwoorde soek, waarvoor niemand antwoorde het nie. Dit skep spanning in
die verhaal, want Leendra soek antwoorde. Niemand kan met sekerheid sê hoe
die ontploffing plaasgevind het nie – Sielie se toestand na die ontploffing by die
kliphuis, dra ook by tot die spanning.
[enige gemotiveerde antwoord ten opsigte van die spanningselement]
Na aanleiding van die “ongeluk” waar Sielie in oom Phil se bakkie per ongeluk
Gilbert se Porsche gestamp het. Gilbert meen dat Leendra daaroor by hom in die
skuld is. 
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2.9

2.10

2.11

Dit sê dat Leendra berou oor haar verkeerde optrede ervaar en ons sien haar diep
liefde vir haar ouers. Dit het universele waarde, want die tipe gevoelens is nie net
tot die enkeling (Leendra) van toepassing nie, maar elkeen wat al oor optredes en
keuses berou ervaar het en liefde vir hul ouers ervaar. 
Die vergadering verwys na die gebeure/vergadering in die hotel toe Gilbert Gerald
genooi het om die vergadering by te woon waar hy hom (Gerald) ingelig het oor
hul planne vir Vlaktevlei – dat hul die gemeenskap wil skuif en en ’n vakansieoord
daar beplan. 
Die implikasie van die gebeure tydens die vergadering is:
Die verskuiwing van die bruingemeenskap (skool en kerk) – die skok op die
gemeenskap – hul moet alles verlaat wat hul tuiste was. Gerald het sopas ’n
beroep na Atlantis aanvaar – nou as herder en leier in die gemeenskap, kan dit
meebring dat hy voel hy laat hul in die steek en die besluit herroep. Jamaina wil
graag wegkom – sy besluit kan hul verhouding en gesin ook beïnvloed.
Dit sê duidelik dat die verhouding tussen Gerald en Jamaina op die oomblik nie
goed is nie.
Die eerste teken van wrywing is gesien toe Gerald nie oopkaarte met Jamaina
gespeel het oor die beroep na Atlantis nie. Hier het ’n vertrouensbreuk ingetree.
Gerald raak later verlief op ’n jong vrou wat in Vlaktevlei beland, Rebekka, en
sy verhouding met sy vrou raak al slegter. Jamaina raak bewus van Gerald se
gevoelens vir dié vrou en onttrek haar sielkundig van haar man.
[enige gemotiveerde antwoord in die verband]
Totaal

2

4

2

2

2

4

2

5

25

Punte Vlak 1 en 2

Punte Vlak 3

Punte Vlak 4 en 5

Totaal

11

8

6

25

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

Laer
Orde

Middel
Orde

Hoër
Orde

2

6

3

2

3

3

1

3

2

5

12

8
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Graad 11
Letterkundevraestel
Deur: Irene Raath (Hoërskool Jim Fouché)
Punte: 80
1.

Tyd: 2 ½ uur

Die vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
AFDELING A:
Droomdelwers – literêre opstel
				 Droomdelwers – kontekstuele vraag
(25)
AFDELING B:
My Japan – literêre opstel
				 My Japan – kontekstuele vraag
(25)
AFDELING C:
Gedigte
(30)
3.	Beantwoord VYF vrae in totaal: DRIE uit AFDELING A, EEN uit AFDELING B en EEN uit
AFDELING C.
AFDELING A: GEDIGTE
	Vrae 1 – 4 Gesiene gedigte: Beantwoord enige TWEE vrae EN beantwoord dan die VERPLIGTE
vraag 5 oor die ONGESIENE GEDIG.
AFDELING B: ROMAN
Beantwoord EEN vraag: Kies óf die literêre opstel óf die kontekstuele.
AFDELING C: DRAMA
	Beantwoord EEN vraag. Indien jy die literêre opstel in Afdeling B beantwoord het, MOET jy die
kontekstuele vraag van My Japan beantwoord.
	Indien jy die kontekstuele vraag van Droomdelwers beantwoord het, MOET jy die literêre opstel
van My Japan beantwoord.
4.
LENGTE VAN ANTWOORDE
Die lengte van die literêre opstel vir die gedig is 200 – 250 woorde.
Die lengte van die literêre opstel vir die roman is 350 – 400 woorde.
	Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word bepaal deur die puntetoekenning
van elke vraag. Probeer om die vrae bondig en op die man af te beantwoord.
5.
Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
6.
Beantwoord ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.
7.
Voorgestelde tydsindeling:
AFDELING A:
Drie gedigte ongeveer 45 minute
AFDELING B/C: Kontekstuele vraag ongeveer 45 minute
AFDELING C:
Literêre opstel ongeveer 60 minute
8.
Skryf netjies en leesbaar.

18
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AFDELING A: GEDIGTE
Beantwoord enige TWEE vrae van Vraag 1 – 4. Vraag 5 is ’n verpligte vraag en moet beantwoord word.

VRAAG 1
LITERÊRE OPSTELVRAAG

Afrikaanse haikoes
I
1
2
3

Toe die duif opvlieg,
was dit vir hom ’n teken
om die deur te sluit.

II
1
2
3

Dis nag en die maan
se perdehoef trap ligweg
op die vensterbank.

III
1
2
4

Ná hulle weg is,
het die bloed op die kosyn
’n bruin swam geword.

[Uit: Diorama]

Bespreek in ’n opstel van 200 – 250 woorde hoe die pogings om geluk en veiligheid in hierdie
haikoes te bewerkstellig, misluk het. Verwys ook na die stemming en simboliek in die haikoes.

[10]

OF
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VRAAG 2
KONTEKSTUELE VRAAG

Gebed tot die bome (Vincent Oliphant)
1
2
3

mag ek altyd die voorreg hê
die voorreg om jul so te sien staan
sagmoedige stil monnike

4
5
6
7
8

julle wat nog nooit ’n hand teen iemand gelig het nie
gee my iets van jul heiligheid
sodat ek uiteindelik die byl neer kan lê
hierdie wapen wat ek so ongenaakbaar teen jul opneem
julle wat só hulpeloos met jul voete in die aarde geanker staan.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

waardige vriende
jul wat ten spyte van alles steeds my asem aan my gee
gee my méér
gee my die wysheid om te weet
hoe ek julle liefde kan beantwoord
sodat ek weer die tuin mag betree
om sáám met julle my plek in te neem
om sáám ’n nuwe gees uit die grond te laat groei
my vriende
my behoud

[Uit: Groen]

2.1 Watter verwagting ten opsigte van die gedig se stemming word deur die titel geskep?
2.2	In die gedig gee die “ek” die bome drie verskillende name. Skryf die drie name neer en
verduidelik dan die progressie in die verhouding tussen die “ek” met die bome.
2.3.	Die bome en die mens tree verskillend teenoor mekaar op. Bespreek ten minste twee
optredes van die mens wat heeltemal van die bome se optrede verskil.
2.4 Watter TWEE versoeke rig die spreker aan die bome?
2.5 Beoordeel of dit waarvoor die spreker vra ’n verskil aan die natuur gaan maak of nie.
2.6 Het jy simpatie met die bome en die natuur? Verduidelik jou antwoord.

OF
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(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
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VRAAG 3
KONTEKSTUELE VRAAG

Gestorwe planeet (Eveleen Castelyn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Äerosolkannetjies pons gaatjies
in die dun osoondoek rondom
die aarde gespan –
toe smelt die pole,
seevlakke styg, uitgelate
gifgasse klim van onder
tot bo in die Hemel
en die Here alleen weet
wat het geword van die groen
gordels reënwoude
wat Hy geplant het.

12
13
14
15
16
17
18
19

Stofgepoeierde karkasse draf
oor die ver verlate vlaktes.
in die skoot van die skatkamers
edelgesteentes en minerale
rus dromme kernkragafval
TOT IN DOOMSDAY
Tjernobil en Three Mile Island
se halfleeftyd-uitstraling!

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Menslike faeces in die bergstrome:
riviere mond uit in ’n riooloseaan, perdjies met blink
gekamde olieswart kuiwe
en skuimende rasende bekke
slaan dood neer, gevrekte visse
en voëls soos skulpe uitgespoel
op die strande, sing die swanesang
van ’n verlore paradys – gestorwe
planeet gemaak
met mensehande!

[Uit: Kubermens, Human & Rousseau, 1999]

3.1 Benoem die beeldspraak in versreël 1 en dui aan hoe versreëls 4 -5 by hierdie beeld aansluit.
3.2 Skryf ’n woord uit die eerste vier reëls neer om aan te dui dat die osoonlaag baie delikaat is.
3.3 Hoe verskil die soort besoedeling in strofe 1 van die besoedeling in strofe 3?
3.4 Waarna verwys die “ blink gekamde olieswart kuiwe” in versreël 23?
3.5	Haal VIER opeenvolgende woorde uit versreëls 24 – 26 aan om die omvang van die skade
van die “olieswartkuiwe” aan te dui.

(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
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3.6	
Tot watter insig kom die digter in die laaste drie reëls van die gedig?
	Kan die mens trots wees op die werk van sy hande? Motiveer jou antwoord. (Gebruik die inhoud
van die gedig om ’n waarskuwende boodskap aan die mensdom te rig.)
(3)

[10]
ÓF

VRAAG 4
KONTEKSTUELE VRAAG

Mercedesrit in die aand (Willem Krog)
1
2
3

Sit hulle met monde moeg gesluit
yl langs sy enkel weerkaatsing in die ruit
die executives van die stad wat huis toe gaan

4
5
6

Skaduweekinders gly verby
stukkende bedelvaandels wapper wanhopig
in die swartpad op soek na kos en kleed

7
8
9

Die vaartuig blink in ster geklink
sagte leer omhul die stuurman aan die wiel
betaal uit opbrengs van die slawemaal

10
11
12

Yl langs sy enkel weerkaatsing in die ruit
sit hulle met monde moeg gesluit
die executives van die stad wat huis toe gaan

[Uit: Assignaat]

4.1	Noem die verwagting wat die titel van die gedig skep en motiveer of dié verwagting in die gedig
realiseer. Watter woord sluit in die eerste strofe by die titel aan?
(3)
4.2	Gee ’n bewys uit die gedig dat die spreker in die gedig hom nie met die ander motorbestuurders
vereenselwig nie. Hoe dink jy verskil die spreker van die ander motorbestuurders?
(2)
4.3	Benoem die beeldspraak in reël 5 en verduidelik waarom die bedelplakkate
“wanhopig” wapper.
(2)
4.4	Hierdie gedig is ’n voorbeeld van ’n hedendaagse protesgedig. Waarteen word daar in die gedig
geprotesteer?(1)
4.5 Wat impliseer die beskrywing van die Mercedes in strofe 3?
(1)
4.6	Dink jy dit is ironies dat die “executives” se monde “moeg gesluit” is? Motiveer jou antwoord.
(1)

[10]
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VRAAG 5
Kontekstuele vraag (Verpligte vraag)

Om jou vraag te beantwoord (Joan Hambidge)
1
2
3
4
5
6
7
8

Altyd buite.
Uit pas. Misverstaan.
In iemand se swart boekie.
Nie genooi nie. Oorgesien.
Verlaat. Geïgnoreer.
Beskuldig. Verinneweer.
Soos ’n onbegryplike wiskundeformule
’n Swartbord vol hiërogliewe

9
10
11
12
13
14

Daardie bottel vol kristalle
in die biologieklas. ’n Latyn-handboek
vol verbuigings en vervoegings.
Die storie van Paul Gallico se
Snow goose. Die new kid on
the block. Patches on the elbows.

15
16
17

maar die hart oop soos ’n Olimpiese swembad
waarin iemand verdrink. Die toeskouer.
Die ge-crush-de, verkeerde keuse.

18
19
20
21
22

Toe oorprestasie die wapen. Om in stilte
’n ander simboletaal te bemeester:
“Die verlange passer vannag in my …”
dig ek, griffend met
’n skewe passer in ’n meetkundeboek.

23
24

’n Lewenslange wete oor die hartlandskap;
hiervoor van kleins af nie opgewasse of uitgeknip nie.

25

Só ’n kind was ek.

[Uit: En skielik is dit aand, Protea Boekehuis, 2005]

5.1 Watter vraag is aan die “ek” gevra wat sy moes beantwoord?
(1)
5.2	Skryf ’n vergelyking uit strofe 1 neer as bewys dat die ek-spreker ’n kind was wat jy nie maklik
verstaan het nie.
(1)
5.3	Reël 1 het ’n dubbele betekenis. Maak twee kort sinne waar jy eers reël 1 se denotasie en
daarna die konnotasie van die reël weergee.
(2)
5.4 Watter woord in die gedig dui ’n wending aan?
(1)
5.5	Identifiseer die beeldskenker en beeldontvanger in enige metafoor wat in strofe 2 gebruik is. (2)
5.6	Watter aanklag kry ons in hierdie gedig teen die samelewing? Verskaf nou ’n wenk aan die
samelewing nadat jy hierdie gedig gelees het.
(2)
5.7 Het jy simpatie met die “ek”? Verduidelik jou antwoord.
(1)

[10]

Totaal Afdeling A: 30
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AFDELING B: DROOMDELWERS
Beantwoord óf vraag 6 óf vraag 7.

VRAAG 6
DROOMDELWERS : LITERÊRE OPSTELVRAAG
Skryf ’n opstel van 350 – 400 woorde oor Leendra van Hellberg se “drie lewens”: haar lewe voor haar
tronkstraf, tydens haar tronkstraf en ná haar tronkstraf.
[25]
ÓF

VRAAG 7
DROOMDELWERS: KONTEKSTUELE VRAAG
Lees die gegewe uittreksel sorgvuldig deur en beantwoord dan die vrae.

TEKS A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24

“My ou vriendin van Potch se kleinseun. Ek het hom seker dertig jaar laas gesien. En
nou is hy ’n uitgeleerde man wat navorsing doen. ’n Doktor. Ek het hom vanoggend
op sy selfoon gekry. Hy kom môremiddag by ons eet.”
Koster kom soos ’n wafferse kelner nader met ’n vadoek oor die arm en sit Mara se
koppie tee voor haar neer met ’n buiging. Mara kyk rond asof sy iets soek. “Is
hier nie ’n ou stukkie melktert nie? Of ’n ou koeksistertjie, Koster?”
“Ek maak so, Miss Mara,” sê Koster en ant Sweetie gaap hom aan.
Hy kom terug met ’n kleinbordjie, servet en ’n stukkie anysbeskuit. Hy sit dit voor
Mara neer, wat hoegenaamd nie beïndruk lyk nie.
“Koster,” sê ant Sweetie en kyk bekommerd buitentoe, “vat vir die mense ’n bottel
Coke uit. Die vrou sit nog die hele tyd in die bloedig warm kar met die kind.”
“Ek maak so, Mi’Sweetie.”
“Klein Sammy was dit altyd goed gewoond,” sê Mara en proe aan die tee. “Ek het
vir Lucia gesê ons sal moet uithang, cordon bleu, jy weet. Viskrokette vir ’n
voorgereg en petit poits de crème vir nagereg.”
“Nou waar kom die man vandaan?” vra Sweetie.
“Hy is klaar hier. Greta sê hy staan hier iewers met ’n karavaan en ’n rooi four-byfour.”
’n Lig gaan vir Sweetie op. Hier was ’n man met ’n rooi bakkie. Die man met die groot
order wat na die klippe gekyk het, onthou jy, Koster?” Maar Koster is klaar uit met die
Coke.
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7.10 Klippe en glas is twee simbole wat in die roman gebruik word.
	“Sy buk en tel ’n stukkie glas op.” (reëls 18 en 19) Teks 2 en “Die man met die groot order wat na die
klippe gekyk het,” Teks 1 (reël 20).
Gee beide klippe en glas se simboliese betekenisse.
	Klippe is ’n belangrike motief in die verhaal Droomdelwers omdat klippe deur die verhaal
herhalend voorkom. Skryf enige ander motief uit die roman neer en beskryf dan kortliks watter rol
die motief wat jy gekies het in die roman speel.
(4)
7.11	Wanneer jy teruggaan na die plek van jou pyn, sien jy hoedat die tyd tog genesende rowe
gemaak het. Gee twee moontlike redes waarom Leendra na Soutmansdal teruggekeer het.
Het haar rowe uiteindelik genees? Verduidelik.
(3)
7.12	Verduidelik hoe die gruisgroef met Leendra se verlede skakel en gee jou opinie oor die
geslaagde skakeling tussen gruisgroef en die titel Droomdelwers. Motiveer jou opinie.
(2)

[14]

Totaal Afdeling B: 25

AFDELING C: DRAMA
Beantwoord óf vraag 9 óf vraag 10.
LET WEL: Indien jy die literêre opstel in Afdeling B beantwoord het, MOET jy die
kontekstuele vraag van My Japan beantwoord. Indien jy die kontekstuele vraag van
Droomdelwers beantwoord het, moet jy die literêre opstel van My Japan beantwoord.

VRAAG 8
MY JAPAN : LITERÊRE OPSTELVRAAG
Verduidelik in ’n literêre opstel van 350 tot 400 woorde die parallelle in My Japan aan die hand van
voorbeelde wat in die drama voorkom.
[25]
ÓF

VRAAG 9
MY JAPAN: KONTEKSTUELE VRAAG
Lees elke keer die gegewe uittreksels sorgvuldig deur en beantwoord dan die vrae.

26
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TEKS B
1
ILSE: Die L-bende vertel klaar die hele skool Elzette is ’n satanis. Hierdie land maak my gek.
2
MA: Dis nie die land se skuld nie.
3
ILSE: Ons geskiedenis drup met bloed en haat en onverdraagsaamheid.
4
MA: Elke land s’n. Storie van die mensdom. Jy sal dit nog uitvind, my kind.
5
ILSE: Dis die plan, ja.
6
MA: O ja?
7
ILSE: Ek gaan reis en skryf oor mense wat iets moois nastreef.
8
MA: Skoonheid is oral. In die oog van die waarnemer.
9	
ILSE: 	Skoonheid is nie oral nie. Nie in ashope nie. Nie in buffelagtige bakleiery op die
speelgrond nie. Skoonheid is net in spookstories.
10 MA: Ja, en die duiwel verskyn as ’n engel van lig.
11 ILSE: Moet Ma alles afskiet wat ek sê?
12	
MA:	Mag ek nie met jou praat nie? Moet ek swyg in my eie huis? Laat ek jou een ding vertel.
Dis nie maklik om ’n slim, koppige, morbiede tiener alleen groot te maak nie. Onthou dit
’n bietjie wanneer jy laat in die nagte jou spookstories skryf en jou grilboeke lees. Onthou
wie dok op vir skoolklere, skoene, skryfbenodigdhede, skoolfonds, laptop en sakgeld.
13	
ILSA: 	Ma laat dit nie vir een oomblik vergeet nie. Wanneer ek begin klasgee vir die Japannese
sal ek elke sent terugbetaal. Elke sent.
14 MA: Jy hoef nie.
15 ILSE: Maar ek sal.
16 MA: 	(skielik bewoë) My liewe kind. Ek het ’n hoofpyn. Eendag … eendag sal jy verstaan.
9.7	Die L-bende word eksplisiet deur Ilse uitgebeeld. Verwys na ’n optrede van hul uit teks B wat hul
karakter uitbeeld.
(1)
9.8	In spreekbeurt 12 begin Mercia deur vir Ilse twee vrae te vra. Waarom sou Ilse “ja” op hierdie
twee vrae van haar ma wou antwoord? Met watter mitologiese karakter vergelyk Ilse haar ma? (2)
9.9	Mercia sê in spreekbeurt 12 dat dit nie maklik is om ’n “tiener alleen groot te maak nie”.
Waarom moet Mercia vir Ilse alleen grootmaak en stem jy saam met Mercia dat Ilse “’n koppige,
morbiede tiener” is? Bewys jou antwoord uit die drama. Watter ooreenkoms is daar tussen
Ilse en haar pa?
(3)
9.10	Wat is die dit in reël 4 waarna Mercia verwys? Gee ’n bewys uit die drama wat Mercia se woorde
bevestig.(2)
9.11	In spreekbeurt 9 sê Ilse: “Skoonheid is net in spookstories.” Gee twee ooreenkomste tussen die
spookstorie van Okiku en die nagmerrie rondom Danie se dood. Het jy begrip vir Ilse se liefde vir
spookstories? Verduidelik.
(3)
9.12	Gee drie redes waarom Mercia en Ilse met mekaar bots. Is die afloop van drama geloofwaardig?
Gee ’n rede vir jou antwoord.
(4)

[15]

Totaal Afdeling C: 25

Nasienriglyne
Vraag 1

In my literêre opstel sal ek bespreek hoe die persoon in die haikoes ten spyte van al sy pogings om vrede
en veiligheid te bewerkstellig nie daarin slaag nie. Ek sal ook noem watter simboliek en stemming in die
haikoes gebruik is.
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3.6 Die mens is verantwoordelik vir die aarde se ondergang. 
Leerderopinies:Ja, die mens is intelligent en maak tegnologies baie vooruitgang./
Nee, die mens besoedel en het reeds ’n groot gedeelte van die aarde vernietig. 
Leerderboodskappe:
Mense werk versigtig met die aarde. Besoedeling is gevaarlik vir die aarde. 
Denkvlakke = 1&2 = 3 (40%) 3 = 6 (40%)
4&5=1 (20%)
Vraag 4
4.1 Leerders se verwagting en motiveer of aan die verwagting voldoen is. 
“executives” 
4.2 Hy distansieer hom deur van hulle te praat. 
Heel waarskynlik is die spreker nie soos oorwerk en skatryk nie, maar gelukkig/
alternatiewe antwoorde moet in ag geneem word. 
4.3 Personifikasie – wanhopig en die plakkate wat in vlae verander – metafoor. (enige
een) 
Die plakkate word geskud, want die bedelaars is wanhopig vir iets om te eet. Die
bedelaars skud die plakkate. 
4.4 Teen die groot verskil tussen diegene wat het en die wat nie het nie./armoede.
Tussen ryk en arm
4.5 Die motor is luuks./Rykdom
4.6 Ja, ryk mense behoort gelukkig te wees en bly en nou is juis hul moeg en oorwerk./
Daar is ’n prys om te betaal vir rykdom.
Denkvlakke = 1&2 = 3 (40%) 3 = 5 (40%)
4&5=2 (20%)
Vraag 5
5.1 Watter soort kind was jy?
5.2 Sy was soos ’n onbegryplike wiskundeformule/die ek was soos ’n swartbord vol
hiërogliewe.
5.3 Sy speel buite en nie binnenshuis nie. 
Sy is nie deel van die groep nie, altyd buite die groep. 
5.4 “maar”
5.5 Die beeldskenkers is die bottel vol kristalle, die Latyn handboek, die
Snowgoose-verhaal, die new kid on the block of die patches on the
Elbows (enige 1) terwyl die eenkantkind (die ek) die beeldontvanger is. 
5.6 Wanneer iemand anders as die groep is, word hy uitgeskuif/uitgesluit. 
Aanvaar dat mense van mekaar verskil en moenie hul uitskuif/uitsluit of maak of hul
nie bestaan nie. 
5.7 Ja, dit is seker nie lekker om nie deel van die groep te wees nie.
Nee, mense moet probeer aanpas by ander om maats te hê.
Denkvlakke = 1&2 = 3 (30%) 3 = 4 (40%)
4&5=3 (30%)

Denkvlakke-ontleding van Afdeling A:
Denkvlakke
1&2
3
4&5

Punte
16
16
8
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Persentasie
40%
40%
20%

1

2

1

5

1
10

4

2
1
2

3
1
2,4

2

2,3

1

3

1
1

2
4

10
1
1

2
2

2

3

1
2

2
3

2

4

1

5

10
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VRAAG 6
Riglyne aan nasieners:
Die feite word slegs as voorbeelde gegee. Feite word nie getel nie en bepaal nie ’n leerder se punt nie; tog
moet al drie Leendra se lewens aangespreek word.
Die leerders moet in hul antwoord op Leendra fokus en nie die verhaal of gebeure vertel nie. Laat ook
ruimte vir leerders se alternatiewe feite rondom Leendra se tuiskoms.
Sien ’n literêre opstel as eenheid na. Kyk of die leerder in staat was om die vraag goed te interpreteer en
te beantwoord en of hy/sy insig in die werk toon.
’n Gepaste inleiding bv. omstandighede en gebeure kan ’n groot uitwerking om mense se lewens hê. So
ook is Leendra van Hellberg in die boek Droomdelwers se lewe geweldig beïnvloed deur die feit dat sy vir
moord tronk toe gestuur is.
Die kandidaat moet nou na Leendra se lewe gaan kyk voordat sy vir moord aangekla is, maar ook die
aaklige gebeure beskryf wat aanleiding tot haar tronkstraf gegee het.
Eerstens kyk ons na Leendra se lewe voor haar tronkstraf.
•	S Leendra was onskuldig en sorgvry. B Sy en Sielie en Boeta was vriende en Leendra het by
haar ouers gebly.
•	S Sy het tussen ’n hegte klein gemeenskap grootgeword. Oom Bontie het vir haar pa gewerk
en die kinders het dikwels by sy vrou, ant Sweetie, se kafee gekom.
•	
Ná skool wou Leendra steeds naby haar ouers bly. Sy kry werk by die plaaslike hotel wat aan
die ryk Redelinghuyse behoort.
•	
Hier begin Leendra se lewe kompliseer. Gilbert Redelinghuys raak verlief op die mooi Leendra,
maar sy ma voel Leendra is nie goed genoeg vir haar seun nie. Dan is daar ook die verkoopsman
Ferdinand wat in Leendra belangstel en haar verlief maak op hom. ’n Verhouding wat Hendrik van
Helberg nie goedkeur nie.
•	
Een middag het dinge lelik skeefgeloop vir Leendra. Ferdinand se juwele is in haar kamer
geplant. Gilbert het vir Leendra se ouers gaan vertel van die diefstal. Leendra verloor haar werk.
Sy gaan na die hotel om Gilbert te skiet, maar Ferdinand sterf en Leendra word tot tronkstraf
gevonnis. Haar ouers sterf daarna in ’n ontploffing en Sielie verloor haar geheue, begin hakkel en
ontwikkel nie verder as ’n elfarige nie. “Haar verstand en spraak het op elf jaar vasgesteek.”
Tweedens (Leendra se tronklewe moet uit haar gedagtes afgelei word)
•	Leendra se lewe in die tronk word hoofsaaklik deur die agternaperspektief en deur Leendra se
gedagtes aan die leser gegee.
•
In die tronk verlang Leendra laataande as sy nie kan slaap nie na haar ouers en Ferdinand.
•	
Niemand besoek haar nie en dit is net ant Sweetie wat deur briewe vir Leendra op hoogte hou
van die nuus by die huis.
•
As gevolg van goeie gedrag word Leendra vroeër vrygelaat.
•
Nog feite: in die tronk leer Leendra rook, die kos is baie gewoon.
Derdens kyk ons na Leendra se lewe nadat sy uit die tronk gekom het.
•
Na sewe jaar tronkstraf keer Leendra terug na Soutmansdal.
•
Sy het geen heenkome nie en oom Phil en sy nuwe vrou Lucia ontferm hul oor haar.
•	Sy kry werk in die Van Hellberg se Soutmyn. Leendra weet sy sal nie met haar lewe kan voortgaan
voordat sy nie die waarheid uitvind nie.
•
Pastoor Gerald help Leendra om haarself te vergewe.
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•	Oom Bontie, ant Sweetie, Lucia en Gretchen is van die mense wat Leendra bystaan en help
om weer by die gemeenskap in te skakel omdat hulle vir haar omgee.
•	Nie net die soeke na die waarheid nie, maar ook die koms van Samuel na Soutmansdal het ’n groot
invloed op Leendra se lewe.
•	Eers wantrou sy die vreemdeling. Hy was immers die dag van haar ouers se dood in die
ontploffing by hul woning in die Kleinkloof en hierdie feite steek hy vir haar weg.
•	Leendra begin verlief raak op Samuel, maar daar is Patricia Redelinghuys wat baie in Samuel
belangstel.
•	Met Lucia en Samuel se hulp vind Leendra uit dat haar pa glad nie bankrot was nie en wanneer sy
vir oom Phil daaroor konfronteer, wil hy haar ook vermoor. Sielie onthou wat gebeur het en dat
oom Phil die moordenaar van haar ouers is.
•
Met die waarheid geopenbaar, is Leendra vry om weer verlief te raak en sy en Samuel trou.
Vraag 7
7.1
“uitgeleerde”
7.2
Bont./Helderkleurig/Die kleure skreeu teen mekaar./Nie goeie smaak nie.
7.3 Grappig/snaaks 
Koster se broer, Oubaas, het die dag van die ontploffing net weggeraak. 
7.4 ’n Karikatuur, iemand sonder takt. Iemand wat nie aan iemand anders se gevoelens
dink nie. 
Ja, daar is ook in die werklike lewe mense van wie jy nie hou nie en vir wie jy vreemd
vind.
Nee, ’n leser moet nie gemanipuleer word nie, maar moet self besluit of hy van
iemand hou of nie.
7.5
Mara is Lucia se ma.
7.6 Ant Sweetie se kafee.
7.7.1 Sy is ’n gawe persoon. Sy is liefdevol./gee om vir ander/gasvry 
7.7.2 Gerald het later op die vrou (Rebekka) verlief geraak terwyl hy ’n getroude man
was. Hy het geweet hy tree verkeerd op, maar kan sy gevoelens vir Rebekka nie keer
nie.
7.7.3 Opinie en motivering:
Nee, jy moet liewer vir jou eie gesin goed wees of Ja, jou doel op aarde is tog om
ander mense te help. 
7.8 Hulle wil ’n marine bou. 
Die feit dat die Vlaktevleiers verskuif moes word het hul opstandig gemaak en laat
betoog. 
Rebekka sterf omdat sy in die pad van ’n koeël wat vir Rudi bedoel was, beland
het.
7.9 Leendra het vir Ferdinand geskiet. Haar ouers is in ’n ontploffing in die Kleinkloof
dood. (oorweeg ook ander antwoorde)
7.10 Glas breekbaarheid en verganklikheid. Klippe (graniet) standvastigheid. 
Sien leerders se antwoorde bv. sout en die rol van sout in die verhaal dui op die delf
titel, maar ook dat die mense van Vlaktevlei die sout van die aarde mense is. 
7.11

32

Sy het teruggekom vir Sielie/sy wou die waarheid uitvind/het nêrens gehad om
heen te gaan nie. 
Ja, Leendra vind die waarheid uit/sy raak verlief op Samuel en hul trou. 
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1
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1
2
5
3
3

1

4

1
1
1

2
2
3

1

2

1

4

1

2

1
1

2
2

2

1

2
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2

3

2

3

1
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sy ook ’n ma vir haar dogter wees. Ilse hang haar kimono op omdat sy besef dat haar Japan slegs ’n
geïdealiseerde wêreld is en dat sy die realiteit moet hanteer. Sy is nie Amaja nie. Sy is Ilse wat sonder
haar pa en broer die lewe moet aanpak,
•	
Die eerste spookstorie wat Ilse skryf, is ’n parallel van die nagmerriegebeurtenis toe haar broertjie
verdrink het. Hierdie gebeure is so deel van Ilse se gedagtes dat sy nie daarvan kan ontsnap nie. Die
gebeure bly deel van haar gedagtes.
•	Daar bestaan parallelle tussen die skoolkinders, die Jocks en die L-bende, en die Japannese wat
ook konformeer. Almal wat ander is, word as vreemd gesien. Nes Elzette is, is Ilse se niggie ook ’n
vreemdeling in Japan.
•	Parallel tussen Ilse se flouval en Danie se dood is dat Mercia eweveel skrik en bekommerd is oor haar
kinders. Hierdeur besef Ilse dat haarma ook vir haar lief is.
Slot bv. parallelle gebeure herhaal die vraagstukke en emosies sodat die kyker meer as een maal met
dieselfde waarheid gekonfronteer word.
[25]
Vraag 9
Punt
9.1
Elzette suggereer dat die groep verkeerd is.
1
9.2 Elzette is ’n goth en sy sny haarself. 
2
Sy sukkel om haar ouers se egskeiding te verwerk./ook ander 
9.3 Nee/Ja + opinie: bv. Goths word steeds as satanisties gesien.
1
2
9.4 Elzette voer ’n wilde, frenetiese alleendans uit. 
Na sy uit die inrigting kom, dans sy soos die groep en asof die energie uit haar is. 
Leerder kry Elzette jammer of is bly dat sy nou inskakel by die groep. 
1
2
9.5 Japan is rustig en vol kersiebloeisels/daar is net geluk en mooi
In werklikheid is Japan ’n land wat deur tsoenami’s en oorstromings geteister word en
baie mense het al in natuurrampe gesterf/die niggie vertel ook dat Japannese maklik
konformeer.
9.6 “onverdraagsaamheid” (oorweeg ook ander antwoorde)
1
9.7 “Die L-bende vertel klaar die hele skool”
1
9.8 Van spanning praat Mercia aanhoudend. 
1
Futachuchi-onna/die vrou met die twee monde. 
1
1
9.9 Mercia se man het haar verlaat en is Australië toe. 
1
Ja,/nee + motivering bv. Ilse wil nie in die huis help nie. 
1
Beide wil na ’n ander land gaan omdat hul heel moontlik dink hul geluk lê elders. 
2
9.10 Ilse sal uitvind dat daar ook in Japan en ander lande ongelukkigheid is./dat ander lande
ook drup met bloed en onverdraagsaamheid. Selfmoord is endemies in Japan. 
Die tsoenami in Japan. 
2
9.11 Okashita verdrink en Danie verdrink. Die tiende bord breek en Mercia se hart breek.
EN Leerderopinie bv. spookstories nes “horror movies”... laat jou van die werklikheid
vergeet.
1
3
9.12 Danie se dood skep spanning tussen ma en dogter./
Gebrek aan kommunikasie. Ilse vertel nie dat sy skuldig voel nie./Mercia het behandeling
ontvang, maar Ilse nie./Ilse wil weg en Mercia wil nie nog ’n kind verloor nie.
Geloofwaardig, want die ma en dogter het begin praat./Ongeloofwaardig, al die
probleme is net te vinnig opgelos.
1
DV 1&2 = 10 DV 3= 10 DV 4&5 = 5
25
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2
4
3
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1
2
3
2
3
4
3
3
3
5
2
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Wat is die funksie van die twee kommas in die titel? 
(1)
Vorm ’n samestellende afleiding van die woord tussen hakies in paragraaf 1.
(1)
Verduidelik telkens watter klankverskynsels in die volgende gevalle voorkom:
1.3.1 krokedil in plaas van krokodil (par.1)
1.3.2 opniet in plaas van opnuut (par. 2)
1.3.3 darie in plaas van daardie (par. 5)
1.3.4 pampiere in plaas van papiere (par. 6)
(4)
1.4 Vorm die korrekte woord van die woorde tussen hakies in par. 3.
(2)
1.5 Gee die meervoud van:
1.5.1 gorilla
1.5.2 Cilliers
(2)
1.6 Vorm die korrekte byvoeglike naamwoord van die woord tussen hakies in paragraaf 4.
(1)
1.7 Wat is die funksie (betekenis) van die voorvoegsel in die woord: beseer?(1)
1.8 Gee die funksie van die skryftekens in:
1.8.1 vroeg-vroeg
1.8.2 Suid-Afrika
(2)
1.9 	Lees paragraaf 5 en 6 aandagtig deur. Waarom is daar ’n komma in paragraaf 5 voor maar,
maar nie in paragraaf 6 voor maar nie?
(1)
1.10 In paragraaf 6 is TWEE opsetlike spelfoute gemaak. Skryf die woorde korrek oor.
(2)
1.11 Waarom word teruggee in paragraaf 6 met ’n dubbel g gespel?
(1)
1.12	Die rektor is die hoof van ’n universiteit. Wat word die sekretaris van ’n
universiteit genoem?(1)
1.13 In Suid-Afrika woon Suid-Afrikaners. Hoe word die inwoners van Australië genoem?
(1)
[20]

1.1
1.2
1.3

Vraag 2
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2.1 Hoe het die leeu en die bobbejaan mekaar verkeerd verstaan?
(1)
2.2	In raampie 1 word die woord aanmekaar gebruik. Gebruik nou aan mekaar in ’n sinnetjie sodat
die betekenis duidelik blyk.
(1)
2.3 Gee die meervoud van skoonma in raampie 3.
(1)
2.4 Wat word die aksentteken op mý genoem? 
(1)
2.5 Wat impliseer bobbejaan in raampie 6 as hy sê dat hy notas in sy handpalm ontsyfer?
(1)
[15]

Vraag 3
3.1 	Wat is die betekenis van beenaf in
die titel?
(1)
3.2 	Gee die verklarings van die
volgende afkortings:
3.2.1 ATKV
3.2.2 www
3.2.3 oef.
(3)
3.3	Wat is die betekenis van die
voorvoegsel in onomwonde?(1)
3.4	In die eerste paragraaf is ’n
leesteken opsetlik uitgelaat. Skryf
die woord voor en na die
leesteken neer,vul die leesteken in
en trek ’n blokkie om die leesteken
wat jy ingevul het.
(1)
3.5	Skryf ’n woord uit paragraaf 1 neer
wat ’n verbindingsklank bevat. (1)
3.6	Wat is die funksie van die
koppelteken in: redenaars- en
debatskompetisies?(1)
3.7	Waarom word Hoezit en Taalgenoot
kursief en met hoofletters
geskryf?(1)
3.8	Watter klankverskynsel kom voor
by die uitspraak van die woord:
kunste?	
(1)
3.9	Lees die laaste paragraaf deur en
skryf ’n woord neer wat ’n diftong
bevat. Onderstreep die diftong. (1)
3.10 Verdeel die volgende woord in lettergrepe: kinderboekskryfskole
(1)
3.11 Vorm die korrekte vorm van die woorde tussen hakies:
3.11.1 Die ATKV gebruik (beoordeel) om die redenaarskompetisie se wenners te bepaal.
3.11.2 Die ATKV (motief) ons om Afrikaans te bevorder.
3.11.3 Ons moenie ’n (apologie) houding oor ons taal inneem nie.
(3)

[15]
[40]
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NASIENRIGLYNE
Vraag Antwoord
Vraag 1
1.1
Dit staan voor en ná ’n aanspreekvorm.
1.2
dikvellige
1.3.1
vokaalreduksie/vokaalverswakking
1.3.2
ontronding
1.3.3
assimilasie
1.3.4
klanktoevoeging
1.4.1
rassisties
1.4.2
chaoties
1.5.1
gorillas
1.5.2
Cilliers’s
1.6
Johannesburgse
1.7
voorsien van
1.8.1
Herhaling van dieselfde woord
1.8.2
Samestelling met rigting
1.9
In paragraaf 5 is maar ’n voegwoord en in paragraaf 6 is maar ’n bywoord.
1.10
regerende; gedebatteer
1.11
Terug eindig op ’n g en gee begin op ’n g
1.12
registrateur
1.13
Australiërs

2.2
2.3
2.4
2.5

Vraag 2
Leeu bedoel bobbejaan moet pluisies in sy eie ore druk, maar bobbejaan
druk pluisies in sy skoonma se mond.
Ons skryf briewe aan mekaar.
skoonma’s
akuutteken
Hy het aantekeninge op sy hand geskryf en nou kyk hy af.

3.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

Vraag 3
Om verlief te wees
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
wêreldwye web of wêreldwyeweb
oefening
nie

2.1
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Punt

Denkvlak

(1)
(1)

2
6
6
6
6
6
1
1
1
1
2
3
1
1
6
4
2
1
1

(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
[20]

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[5]

6
3
3
1
6

(1)

3
1
1
1
3

(3)
(1)

Taal
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11.1
3.11.2
3.11.3

...deel, is ...
hartstaal
weglatingsteken; staan in die plek van kompetisies
Name van tydskrifte/publikasies
Nasalering
gly of muis
kin-der-boek-skryf-sko-le
beoordelaars
motiveer
apologetiese
TOTAAL

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

(3)
[15]
[40]

5
2
2
2
3
1
3
3
3
3

GRAAD 11 – 12 TAALHERSIENING
Oefening 2
Vraag 1
Lees eers die rubriek op die volgende bladsy (Beeld Jip, Maandag 8 Oktober 2012) vlugtig deur en
beantwoord die daaropvolgende vrae.
1.1	Die rubriek se naam is ‘Flame’-skerp en is waarskynlik gevorm n.a.v. vlymskerp. Op watter wyse
is die woord tot die Afrikaanse woordeskat bygevoeg? (Skryf net die nommer en die korrekte
letter neer bv. 1. E. neer.)
A Analogie
B Kontaminasie
C Pleonasme
D Toutologie
(1)
1.2 Tot watter woordsoort behoort dié in paragraaf 1?
(1)
1.3 Gee die intensiewe vorm van die onderstreepte woord:
Ek lê snags wakker van kommer.
(1)
‘Flame’-skerp

Leef ’n Madiba-lewe
Deur: Aldu Duminy

1	
Dié is ’n noodkreet wat dwarsoor Suid-Afrika weergalm. Ek lê snags wakker van kommer. Nee,
so kan dit nie aangaan nie.
2	
Die wegspringplek van vooruitgang is 1.4 (individu) bydraes. Ons kan nie jaarliks net op
Mandeladag 67 minute afstaan om papiere op te tel of armes te help nie!
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3	
Ons moet ’n Mandela-lewe lei en as doelwit ander ophef. Wanneer elkeen
van ons só ’n bydrae lewer, sal ons eers ’n werklike verskil sal sien.
4	
Jipper, ek dink ons moet eendag ons bepaalde kwalifikasies aanwend om
die gemeenskap te dien. Ons leef nie net vir salarisse nie, maar vir mekaar.
5	
Ons het ’n verantwoordelik wat ons nie kán of mág ontglip nie. ’n
Kernuitdaging is stakings soos dié wat ons die afgelope ruk beleef het. Ons
kan nie ons land se infrastruktuur afbreek om ons sin te kry nie. Dis oneties.
Moenie mense rede gee om te staak nie – betaal werkers volgens die wet,
hou die omgewing veilig.
6	
My grootste bekommernis lê opgesluit in die swak landsburgers wat tussen ons beweeg.
Dit is ’n skande om te spog oor verkeersboetes wat opgeskeur word. Ek verafsku roekelose
bestuurders wat verkeersreëls ignoreer.
7
Daar is ’n rede waarom alkohol nie verkoop word aan mense onder 18 jaar nie.
8
As jy jonger as 18 is, mag jy nie drink nie.
9
Leef saam met my ’n Mandela-lewe.
1.4
1.5

Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 2.
(1)
Maak ’n sin met die homofoon van die onderstreepte woord.
Ons moet ’n Mandela-lewe lei en as doelwit ander ophef.
(1)
1.6 Skryf ’n bywoordelike bysin van tyd uit paragraaf 3 neer.
(1)
1.7 Skryf in die lydende vorm:
Ons moet eendag ons bepaalde kwalifikasies aanwend om die gemeenskap te dien.
(1)
1.8 Skryf ’n byvoeglike bysin uit paragraaf 5 neer.
(1)
1.9	Verander die onderstaande sin in ’n algemene vraagsin deur net van die woorde wat in die sin
voorkom gebruik te maak.
Ons kan nie ons land se infrastruktuur afbreek om ons sin te kry nie.
(1)
1.10 Skryf in die bedrywende vorm: Werkers moet volgens die wet betaal word.
(1)
1.11 Wat is die funksie van die postmorfeem in roekelose?(1)
1.12 Skryf die volgende sin in die direkte rede. Begin met: Aldu sê ...
Daar is ’n rede waarom alkohol nie verkoop word aan mense onder 18 jaar nie.
(1)
1.13 Verduidelik die rede vir die gebruik van die komma in die volgende sin:
As jy jonger as 18 is, mag jy nie drink nie. 
(1)
1.14 Skryf in die verlede tyd:
Kinders word te veel blootgestel aan die swak landsburgers.
(1)

[14]
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Taal
Vraag 2
Lees die onderstaande gewysigde resensie wat verkry is uit www.litnet.co.za en beantwoord dan die
daaropvolgende vrae.

Semi-soet perfekte kykgenot
vir ’n Vrydagaand
Suzette Kotzé-Myburgh
Regie: Joshua Roux
Rolverdeling: Anel Alexander, Nico Panagio, Sandra Vaughn,
Louw Venter, Corine du Toit, Louis Minnaar
1	
Jaci (Anel Alexander) is die 2.2 (ambisie), 2.3 (hard+ werk) ster
van ’n klein reklamemaatskappy. As hulle die kontrak vir die
Bolandse wynplaas Vrede en Lust kan beklink, kan hulle begin
saampraat met die groot rolspelers, maar die plaaseienaar is
gesteld op familiebande en outydse waardes en Jaci moet baie
vinnig ’n verloofde kry as sy sy guns wil wen.
2	
In comes the Jackal (Nico Panagio), ’n gewetenlose sakeman wat spesialiseer in 2.5 (vyandige/
vyandelike) oornames van maatskappye. Aan JP se sy is Hertjie (Louw Venter), sy hardgebakte
prokureur. En hulle het hul visier op Jaci se maatskappy. Dít terwyl sy meen JP is die model wat
sy gehuur het om as haar verloofde op te tree.
3	
Wat volg is ’n egte comedy of errors, met ’n stewige skeut romantiek daarby – dit kan mos nie
anders as ’n wynplaas in die pragtige Franschhoek die ruimte is nie.
4	
Al die akteurs (2.7) hulle goed van hulle taak, maar die komiese helde is beslis die beneukte
troetelvark en Louw Venter. Die einde is pure Hollywood met die verpligte openbare
liefdesverklaring, en die einde ná die einde sommer Bollywood!
2.1 Joshua Rous behartig die regie, hy is dus die ....
(1)
2.2 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 1.
(1)
2.3 Vorm ’n teenwoordige deelwoord van die woorde tussen hakies in paragraaf 2.
(1)
2.4 Skryf ’n neweskikkende teenstellende sin uit paragraaf 1 neer.
(1)
2.5 Kies die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 2.
(1)
2.6 Wat is die afkorting vir prokureur?(1)
2.7 Voltooi die onderstreepte sin (par. 4) deur ’n werkwoord in te vul.
(1)
2.8 Gee die teenoorgestelde geslag van akteurs.
(1)
2.9 Gee die verkleinwoord van Du Toit. 
(1)
2.10 In die HAT word die volgende inligting oor kontrak gegee:
	kon-trak’ (te) Ooreenkoms met wedersydse verpligtinge: ’n Kontrak aangaan, sluit vir die
bou van ’n huis. ’n Kontrak verbreek, opsê. Goedere volgens kontrak lewer. [L. contractus]
2.10.1	Skryf net die lettergreep neer wat by die uitspraak van die woord kontrak
beklemtoon word.
(1)
2.10.2 Uit watter taal is die woord kontrak ontleen?
(1)

[11]
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Vraag 3
Lees die onderstaande strokiesprent van die Werfbobbejaan en beantwoord dan die daaropvolgende
vrae.

3.1 Watter tipe werk doen ’n ouditeur?(1)
3.2 Wat is die funksie van die deelteken op beïndruk?
(1)
3.3 Wat beteken die idiomatiese uitdrukking: oor die vingers raps?
(1)
3.4 Skryf ’n koppelwerkwoord uit die strokiesprent neer.
(1)
3.5 Wat is die geïmpliseerde betekenis van: dit lyk of ’n bobbejaan dit gedoen het?
(1)
[5]

[30]

Nasienriglyne
Vraag Antwoord
Vraag 1
1.1
A
1.2
Aanwysende voornaamwoord
1.3
wawyd wakker
1.4
individuele
1.5
Die ou oom ly aan ’n vreeslike siekte.
1.6
Wanneer elkeen van ons so ’n bydra lewer...
1.7
Ons bepaalde kwalifikasies moet eendag aangewend word om die
gemeenskap te dien.
1.8
wat ons nie kan of mag ontglip nie óf wat ons die afgelope ruk beleef het
1.9
Kan ons nie ons land se infrastruktuur afbreek om ons sin te kry nie?
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Barrett Punte
3
3
1
3
3
4

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

6
4
6

(1)
(1)
(1)

Taal
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Hulle moet werkers volgens die wet betaal.
sonder
Aldu sê: “Daar is ’n rede waarom alkohol nie verkoop word aan mense
onder 18 jaar nie.”
Tussen twee gesegdes.
Kinders is te veel aan die swak landsburgers blootgestel.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10.1
2.10.2

Vraag 2
regisseur
ambisieuse
hardwerkende
“… maar die plaaseienaar is gesteld op familiebande en outydse waardes”
vyandige
prok.
kwyt
aktrises (leerders moet die meervoudsvorm gee)
Du Toitjie
trak
Latyns

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vraag 3
Kontroleer die boekhouding van ’n boekhouer of rekenmeester.
Begin ’n nuwe lettergreep
Raas kry
lyk/was/is
Hy het dit nie baie goed gedoen nie – hy het dit gedoen soos wat ’n
bobbejaan dit gedoen het.

6
3
6

(1)
(1)
(1)

3
6

(1)
(1)
[14]

1
2
3
4
3
1
1
1
1
1
1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
[11]

1
2
1
3
2

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

Totaal:

[5]
[30]
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Lees en kyk: Visuele geletterdheid

Visuele tekste

Deur: Kathie viljoen

Dinge om in ag te neem wanneer jy met ’n visuele teks werk:
•	Kleur speel soms ’n groot rol. Maak dus seker dat, indien jy dit net in swart en wit gaan afrol, jou
vrae nie op afleidings (wat met kleur te doen het) gebaseer is nie. In die voorbeeld hieronder, maak
die kunstenaar van kleur gebruik om aan te dui watter persentasies beplan of nie beplan nie, wat
vraagstelling daaroor bemoeilik.
•	Jy kan dalk baie mooi op jou rekenaarskerm sien, maar rol die prentjie voor die tyd af om te sien
hoe dit in die vraestel gaan lyk. Jy sal dalk jou vrae moet aanpas.
•	Gebruik die foto-verstelling wanneer jy ’n teks met visuele komponent afrol. By die meeste
masjiene is daar ’n plek waar jy kan kies of jy teks of foto’s of ’n kombinasie wil kopieer.
•	Wanneer die teks baie inligting op het (soos die teks hieronder), sal dit help as jy spesifiek verwys
waar in die prent jy die vraag baseer of jy sou nommertjies kon invoeg. Dit hang natuurlik af van vir
wie die vraag opgestel is.
•	Soms, met ’n grafiek, is vooraf kennis nodig. Indien jy kan, maak seker dat daar of ’n ekstra brokkie
inligting is om dinge duideliker te maak, of maak seker dat jou vrae nie te veel op algemene kennis
staatmaak nie. Maak ook seker dat die sleutelblokkie duidelik aangedui is.

			 Bron: Netwerk 24, “Hoe Suid-Afrikaners vakansie hou”, 11 September 2013
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Lees en kyk: Visuele geletterdheid
Hier volg ’n verskeidenheid van moontlike vrae gebaseer op die visuele tekste. Van die vrae
oorvleuel – meng, pas en verander na gelang van jou moeilikheidsgraad.
Vraag 1
1.1
Wat stel die prentjies op die tas voor?
(1)
1.2 In die opskrif is 2 van die kernwoorde “vakansie” en “betaal”.
	Watter visuele elemente gebruik die kunstenaar om die woorde te beklemtoon/
uit te beeld?
(½ x 4 = 2)
1.3	Watter twee visuele elemente beklemtoon dat Suid-Afrika se gewildste vakansie in die
somer is?
(2)
1.4 Lees elke keer die gegewe stelling deur en sê WAAR of ONWAAR is. Motiveer elke keer
jou antwoord baie volledig.
1.4.1 Die toerismebedryf in Suid-Afrika maak nie eintlik staat op sosiale media nie.
(2)
1.4.2 Gedrukte media het steeds ’n plek in die toerismebedryf.
(2)
1.4.3 Suid-Afrikaners hou daarvan om alleen te reis.
(2)
1.4.4 Suid-Afrikaners is nie lui wanneer dit by kosmaak kom tydens vakansies nie.
(2)
1.5 Noem enige twee redes waarom jy dink Suid-Afrikaners hulle vakansie vroegtydig beplan.
(2)
1.6 Hoe tref die kunstenaar onderskeid tussen mans en vrouens wat hul vakansies beplan?
(1)
1.7 Die statistiek (links onder) toon aan dat mans meer geneig is om vir ’n vakansie te betaal as
vroue. Wat sou jy daaruit kan aflei? Noem enige 2 redes.
(2)
1.8 “1 uit 3 vakansiegangers betaal gewoonlik met ’n kredietkaart”
	As jy nie Afrikaans kan verstaan nie, hoe maak die kunstenaar seker dat jy steeds die boodskap
van “vakansie” en “betaling met ’n kredietkaart” sal kan verstaan? Verwys na beide terme.
(2)
1.9 Kyk na die gedeelte regs op die teks “Hoe Suid-Afrikaners vir hul vakansies betaal”.
1.9.1	Waarom, dink jy, betaal vakansiegangers vir daardie items, met ’n kredietkaart?
Noem enige 2 redes.
(2)
1.9.2	Watter afleiding kan jy maak oor die slegs 1% van vakansieganers wat ’n motor tydens ’n
vakansie huur en daarvoor met ’n kredietkaart betaal?
(1)
1.10 Suid-Afrika het meer as net 2 provinsies wat aan die kus grens.
1.10.1 Waarom, dink jy, is daar net van KZN en die Wes-Kaap melding gemaak?
(1)
1.10.2	Hoe versterk die kunstenaar die feit dat mense juis vir ’n vakansie by die see kom
wanneer hy KZN en die Wes-kaap op die kaart aandui?
(1)

Voeg paar taalvrae by as daar nog ’n paar punte nodig is vir ’n 30- of 40punttotaal.
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Verander die volgende sinne na vraagsinne.
1.11.1 Hoe Suid-Afrikaners hulle vakansies beplan en betaal.
(1)
1.11.2 Waar reisigers vakansie-inligting soek.
(1)
Wat is die funksie van die koppelteken in die volgende woorde:
1.12.1 huwelik- of lewensmaat
(1)
1.12.2 vakansie-items
(1)
Verskaf ’n antoniem vir die woord tussen hakies:
Suid-Afrikaners hou van (plaaslike) kusvakansies.
(1)
As jy nie van kusvakansies hou nie, met watter ander woord(e) sou jy “kusvakansies”
in die onderstaande sin, vervang?
Suid-Afrikaners hou van plaaslike (kusvakansies).
(1)
Gee die intensiewe vorm van duur.(1)
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1.16	In die sin “Mans is meer geneig om vir vakansies te betaal” word die woord “meer” as ’n
bywoord gebruik.
Skryf nou ’n sin waarin die woord “meer” as ’n selfstandige naamwoord gebruik word.
1.17 Brei die onderstaande sin met ’n byvoeglike bysin uit.
Suid-Afrikaanse vakansiegangers is sosiale mense.
1.18 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies:
Ek sal mooi na my (begroot) moet kyk as ek dié jaar in die wildtuin vakansie wil hou.


(1)
(1)
(1)
[35]

Laat dele van die kaart weg om meer spesifieke vrae te rig en veral ook omdat die
kaarte in die algemeen baie klein gedruk is.
Vraag 2
Bestudeer die weerkaart vir Dinsdag 18 September 2018 deeglik. Kyk mooi na al die verskillende fassette
wat aangedui word en beantwoord dan die vrae.

[Bron: Die Burger, 18 September 2018]
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1.5

1.6
1.7
1.8
1.9.1

1.9.2

1.10.1
1.10.2
1.11.1
1.11.2
1.12.1
1.12.2
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Enige TWEE:
Mense moet rondom skoolvakansies beplan.
Bestemmings is gewild so jy moet vroeg bespreek om plek te kry.
Hoe gouer jy begin beplan, hoe beter kan jy begroot en hoe meer kan jy spaar.
Sekere maatskappye laat net ’n spesifieke aantal mense toe om weg van die kantoor
te wees, en daarom moet jy so vroeg as moontlik jou verlof insit.
As julle ’n groot groep is wat saam gaan reis, moet daar genoeg tyd wees om alles te
beplan.
Pryse van vliegtuikaartjies, raak al hoe duurder hoe nader jy aan jou vertrekdatum
bespreek.
As jy te lank vat om verblyf te bespreek, kan daar dalk nie meer plek wees nie/of net
die duurste plekke bly oor.
Hy teken mans met ’n speedo en vrouens met ’n bikini.
(As jy ’n kleurkopie kon maak, kan jy mans in blou en vrouens in pienk regmerk.)
Enige TWEE:
Vrouens laat sulke groot betalings aan hulle mans oor.
Mans verdien in die algemeen meer/en betaal die grootste rekeninge.
Vir “vakansie” is daar ’n strandstoel geteken  en vir “betaal” is daar ’n geldsakkie en
’n kredietkaart. 
Enige TWEE:
Die bedrae is te groot om met kontant te betaal./afstande te ver om te ry om te
betaal
Mense het nie tyd om na ’n spesifieke plek te ry net om te betaal nie.
Betalings is makliker deur die internet.
Vakansiegangers het dalk nie geld nie – hul gaan skuld aan en kan dit dan later
afbetaal.
Enige EEN:
Vakansiegangers ry nie baie rond as hulle na ’n plek gevlieg het nie – maak of van
fietse, taxi’s of treine gebruik.
Vakansiegangers kan nie bekostig om vervoer ook te betaal nie.
Vakansiegangers het meestal hul eie vervoer.
Die 2 plekke is die gewildste kusbestemmings in SA.
Hy dui die 2 plekke met strandsambrele aan.
Hoe beplan en betaal Suid-Afrikaners hulle vakansies?
Waar soek reisigers vakansie-inligting?
weglatingskoppelteken: staan in die plek van maat
vergemaklik lees omdat klinkeropeenhoping verhoed word
Internasionale
binnelandse vakansie/bergvakansies/Karoo-vakansies
Peperduur
Indien jy nie by die see vakansie kan hou nie, kan jy altyd langs ’n meer gaan kamp
Suid-Afrikaanse vakansiegangers, wat bekend is vir hulle liefde vir braai en in die see
swem, is sosiale mense.
Begroting
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1

2
2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[35]

