Eerste Addisionele Taal

Graad 8: Vraestel 2
(Tyd: 1 uur; Punte 40)

Deur: Mia Singels (Rhenish Girls High)

AFDELING A: BEGRIP
VRAAG 1: LEESBEGRIP

Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae wat volg.

Uiteindelik: ’n Regte TEE-hemp!
deur Bilqis Rawoot
1	Die mode-industrie is die afgelope tyd baie in die media oor die negatiewe effek wat dit op
die omgewing het. Om ons gunstelingklere op groot skaal te maak, lei tot waterbesoedeling,
toksiese afvalmateriaal, en in sekere areas in die wêreld word kleremakers baie sleg behandel.
2	Dit is dus wonderlike nuus dat daar mense is wat aan nuwe maniere dink hoe ons klere kan
maak. Young-A Lee is een van hierdie mense wat werk aan ’n biodegradeerbare klerereeks
wat van tee gemaak is. Jy het reg gelees: TEE! Lee is ’n professor by die Iowa Universiteit se
Departement vir Klerasie, Bemarking en Ontwerp.
3

	Volgens Lee is dit eintlik baie maklik om die materiaal te maak.
Al wat jy moet doen is om groentee, suiker en ’n paar ander
nutriënte te meng. Daarna word bakterieë stadig bygesit.
Alles saam maak ’n “sop”. Na ’n paar dae vorm ’n lagie op die
tee wat hulle afhaal en laat uitdroog. Dié lagie word dan
gebruik om ’n produk te maak wat amper dieselfde tekstuur
Die groenteemengsel.
as leer het.
(Foto: Imperial College)

4	Die materiaal is baie veelsydig; met ander woorde
dit kan gebruik word vir klere, skoene en ander
bykomstighede (soos handsakke en belde).
5	Die Iowa State News het berig dat dié materiaal baie
effektief is omdat dit biodegradeerbaar en herwinbaar
is. Hulle noem dit ’n aarde-tot-aarde-ontwerp. Dit
beteken dat as die item aan die einde van sy leeftyd is,
kan hy teruggegee word aan die aarde.
6	“Mode is vir baie mense ’n manier om kultuur, kuns en
tegnologie uit te druk. Die industrie hou vir seisoen na seisoen, jaar na jaar aan om klere te
maak wat die mense wil hê. Nou kan ons dit doen sonder om die omgewing te beskadig,” sê
Lee opgewonde.

4
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7	Vir nou werk Lee en haar span daaraan om die lang tyd wat dit neem om die materiaal te
maak, korter te maak. Hulle moet ook aan planne dink hoe hulle die materiaal teen water kan
beskerm.
8	“Ek is in die wolke oor die projek. Dink net hoe dit sal wees om in die toekoms slegs met
produkte te werk wat geen negatiewe impak op die omgewing het nie. Dit is ’n wonderlike
produk!”



[Vertaal en verwerk vanaf: www.dogonews.com,
30 Augustus 2010 & www.designindaba.com, 23 Maart 2016]

1.1

Verduidelik wat die titel bedoel met “TEE-hemp”.

(1)

1.2

Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die nommer en letter neer, byvoorbeeld 1.2 E.
Om klere “op groot skaal” te maak, beteken …
A
jy maak dit swaar.
B
jy maak baie daarvan.
C
jy maak min daarvan.
D
jy maak dit groot.

(1)

Watter werk doen Young-A Lee?

(1)

1.3

1.4	Lees weer paragraaf 3. In hierdie paragraaf word daar verduidelik hoe die materiaal gemaak
word. Rangskik die stappe in die regte volgorde.
Skryf slegs letters in die regte volgorde neer, byvoorbeeld 1.4 X, Y, Z.
A
Voeg bakterieë by die mengsel.
B
Haal die lagie af wat op die tee vorm en laat dit uitdroog.
C
Meng die groentee, suiker en nutriënte.

(1)

1.5

Wat kan van die materiaal gemaak word?

(1)

1.6

Hoe versterk die prentjie by paragraaf 4 en 5 die inhoud van paragraaf 4?

(1)

1.7

Gee TWEE voordele (advantages) van die materiaal volgens paragraaf 5.

(2)

1.8

Verduidelik in jou eie woorde wat die “aarde-tot-aarde”-ontwerp is (par. 5). 

(1)

1.9

Motiveer waarom die volgende stelling ONWAAR is.
Mense hou van mode net omdat dit hulle mooi laat lyk.

(1)

1.10

Lees weer paragraaf 7 en kies die regte antwoord tussen hakies in die sin hieronder.
Die span werk aan die materiaal dat dit nie so vinnig (1.10 nat/oud) kan word nie.

(1)

1.11

Verduidelik wat Lee bedoel dat sy “in die wolke” oor die projek is.

(1)

1.12

“Dit is ’n wonderlike produk!”
1.12.1 Is die bostaande stelling ’n feit of ’n mening?
1.12.2 Gee ’n rede vir jou antwoord in 1.12.1.

(1)
(1)

1.13

Dink jy dit is ’n goeie produk? Motiveer jou anwoord.

(1)
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AFDELING B: TAAL
VRAAG 2: STROKIE

Kyk na die onderstaande strokiesprent en beantwoord die vrae wat volg.
Goed, Zoe. Ons
moet alles wat
jy by jou maats
geleen het,
teruggee. Dan
moet ons alles
terugkry wat jy
uitgeleen het.

1

Stap een: Haal al die (2.4
kleure/klere) uit die kas
wat nie joune is nie.

3

Hoofpynpille.

Wat
is stap
twee?

2


[Vertaal vanaf: www.babyblues.com, 2008]

2.1

Gee ’n SINONIEM vir die onderstreepte woord.
Ons moet al die klere wat jy by jou maats geleen het, teruggee.

(1)

2.2

Skryf die onderstaande sin in die TEENWOORDIGE TYD.
Zoe het klere geleen.

(1)

2.3

Verbind die twee sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
Ons moet jou kas sorteer. Dit is deurmekaar. (want)

(1)

2.4

Kies die korrekte woord tussen hakies in die tweede raam.
Haal al die (kleure/klere) uit die kas wat nie joune is nie.

(1)

2.5

Skryf die onderstaande sin in die TOEKOMENDE TYD.
Ma het ’n hoofpyn.

(1)

2.6

Skryf die ontbrekende VOORSETSEL in die sin.
Zoe praat ___ haar ma.

(1)

2.7

Watter SOORT SIN is die onderstaande sin?
Wat is stap twee?

(1)

2.8

Skryf die woord tussen hakies in die VERKLEININGSVORM.
Ma wil ’n (pil) drink.

(1)

2.9

Skryf die INTENSIEWE VORM van die woord tussen hakies.
In raam 3 is die kas byna (leeg).

(1)

2.10

Maak ’n SAMESTELLING met die woorde tussen hakies.
Zoe se kamer is ’n (kind + kamer).

(1)

[10]
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VRAAG 3: TEKS
Lees die onderstaande teks en beantwoord die vrae wat volg.

Benodig jy ’n nuwe T-hemp? Spuit dit op!
deur Meera Dolasia
1

Dink net hoe (3.1.1 sleg) dit sal wees om elke dag ’n nuwe ( 3.1.2 hemp) aan te trek en nog
beter: dis elke keer enig in sy soort. Vir die Spaanse ontwerper, Manel Torres is dit nie net ’n
droom nie, hy het sy eie aanspuitklerereeks begin.

2

Soos wat die naam reeds sê, is dit letterlik klere wat jy aan jou lyf kan spuit. Dit kom in ’n
spuitkannetjie met vloeibare materiaal. Soos wat dit dan droog word op jou lyf, plak die vesels
(fibers) aan mekaar en vorm dit een stuk materiaal. Sodra dit droog is, kan jy dit uittrek en
wegpak in jou kas. Jy kan dit selfs was!

3

Die materiaal is ook baie veelsydig; dit kan in enige tipe materiaal en kleur gemaak word. ’n
Mens kan ook die klere (3.6 dik) maak deur nog lae op te spuit.

4

Torres glo dat dit uiteindelik vir baie ander dinge gebruik kan word. Mense sal dit kan gebruik op
meubels en selfs as verbande (bandages) wat nie die vel sal irriteer nie.
[Vertaal vanaf: www.dogonews.com, 18 September 2010]

3.1

Dink net hoe (3.1.1 sleg) dit sal wees om elke dag nuwe (3.1.2 hemp) aan te trek.
3.1.1 Skryf die ANTONIEM vir die woord tussen hakies neer.
3.1.2 Skryf die MEERVOUD van die woord tussen hakies neer.

(1)
(1)

3.2

Verbeter die WOORDORDE van die onderstaande sin.
Torres (in Spanje) (elke dag) (maak) (’n nuwe hemp).

(1)

3.3

Vul die ontbrekende VOORNAAMWOORD in.
Jy kan vir ___ elke dag ’n nuwe hemp aanspuit.

(1)

3.4

Skryf die sin oor in die VERLEDE TYD.
Jy kan dit selfs was!

(1)

3.5

Verbind die twee sinne met die woord tussen hakies.
Jy kan die klere in jou kas wegpak. Dit is droog. (nadat)

(1)

3.6

Skryf die korrekte TRAPPE VAN VERGELYKING van die woord tussen hakies.
’n Mens kan ook die klere (dik) maak deur nog lae op te spuit.

(1)

3.7

Kies die woord tussen hakies wat die sin korrek sal voltooi.
Torres het vir baie ( jaar/jare) gewerk aan die aanspuitreeks.

(1)

3.8

Vul die woord in wat die VERGELYKING korrek sal voltooi.
Die klere is so lig soos ’n ___.

(1)

3.9

Skryf die onderstaande sin oor in die TOEKOMENDE TYD.
Mense hou baie van die aanspuitklerereeks.

(1)

[10]
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AFDELING C: LETTERKUNDE
VRAAG 4: GEDIG
Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg.

Kinderspeletjies
Jaco Jacobs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ek haat dit as my oupa sê:
“Kom luister hier, ou seun
Ek wil vertel van toe ek jonk was …
Ag, waar’s daai dae heen?
In my tyd het ons jongklomp nog
goed geweet van speel …”
Dan maak ek my solank gereed
om my morsdood te verveel.
“Die speletjies wat ons gespeel het,
sal jy nooit, ooit kan raai nie.
Bok-in-die-hok en tol gooi
ken julle sekerlik ook nie.
Al ooit gehoor van driebeenspring
of middelmannetjie?”

15
16
17
18
19
20
21
22

Toe hy laas week weer begin praat
oor kennetjie en kat-en-muis,
sê ek: “Oupa, kan ek Oupa dalk
my nuwe PlayStation wys…?”
Raai wat … Hy het heeltemal opgehou
om van die goeie ou dae te vertel.
Hy’s voor die TV vasgenael, vasberade
om ’n nuwe High Score op te stel!
[Uit: ’n Brulpadda in my tas, LAPA Uitgewers, 2008]

4.1

Watter woord in versreël 1 sê vir ons hoe die seun voel as sy oupa oor speletjies begin praat?

(1)

4.2

Noem een speletjie wat Oupa gespeel het toe hy jonk was.

(1)

4.3	Gee een verskil (difference) tussen die speletjies wat Oupa gespeel het, en die speletjies
wat die kleinseun nou speel.

(1)

4.4

Wat noem ons ’n gedig soos dié een waar daar nie ’n vaste rympatroon is nie?

(1)

4.5

Wat is jou gunstelingspeletjie? Motiveer jou antwoord.

(1)

[5]
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Nasienriglyne
AFDELING A: BEGRIP
VRAAG 1: LEESBEGRIP
Barrettvlak

Punt

Die hemp word van tee gemaak.

3

1

1.2

B / jy maak baie daarvan.

3

1

1.3

professor

1

1

1.4

C, A, B

2

1

1.5

klere/skoene/handsakke/belde

2

1

1.6

Die prent wys die klere en skoene waarvan paragraaf 4
praat.

3

1

1.7

biodegradeerbaar & herwinbaar

2

2

1.8

Dit is wanneer die materiaal afgebreek word / heeltemal
herwin is / terugkeer na sy oorspronklike vorm.

3

1

1.9

Hulle gebruik dit om kultuur, kuns en tegnologie uit te
druk.

3

1

1.10

nat

2

1

1.11

Sy is baie bly/opgewonde/tevrede met die produk.

3

1

1.12.1

mening

4

1

1.12.2

Dit is net wat Lee daarvan dink. / Dit is nie bewys nie.

4

1

1.13

Leerder se respons.

5

1

Nr.

Antwoord

1.1

Nasienriglyne

Enige EEN

Gebruik
diskresie

Oorweeg
ander
sinonieme

[15]
AFDELING B: TAAL
VRAAG 2: STROKIE
Nr.

Antwoord

Taalaspek

Punt

2.1

vriende

sinoniem

1

2.2

Zoe leen klere.

teenw. tyd

1

2.3

Ons moet jou kas sorteer, want dit is deurmekaar.

voegwoord

1

2.4

klere

woordkeuse

1

2.5

Ma sal ’n hoofpyn hê.

toekomende tyd

1

2.6

met

voorsetsel

1

2.7

vraagsin

sinsoort

1
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2.8

pilletjie

verkleining

1

2.9

dolleeg

intensiewe vorm

1

2.10

kinderkamer

samestelling

1
[10]

VRAAG 3: TEKS
Nr.

Antwoord

Nasienriglyne

Punt

3.1.1

lekker/goed/aangenaam/opwindend

antonieme
(oorweeg nog)

1

3.1.2

hemde

meervoud

1

3.2

Torres / maak / elke dag / ’n nuwe hemp / in Spanje.

woordorde

1

3.3

jou

voornaamwoord

1

3.4

Jy kon sit selfs was!

verlede tyd

1

3.5

Jy kan die klere in kas wegpak nadat dit droog is.

voegwoord

1

3.6

dikker

trappe van
vergelyking

1

3.7

jare

woordkeuse

1

3.8

veer/veertjie

vergelyking

1

3.9

Mense sal baie van die aanspuitklerereeks hou.

toekomende tyd

1
[10]

AFDELING C: POËSIE
VRAAG 4: KINDERSPELETJIES – JACO JACOBS
Nr.

Antwoord

4.1

haat

4.2

bok-in-die-hok / tol / driebeenspring / middelmannetjie /
kennetjie / kat-en-muis

4.3

Oupa het buite gespeel, die seun speel binne. /
Oupa het fisieke/werklike speletjies gespeel, die seun speel
virtuele speletjies.

4.4

vrye vers

4.5

Leerder se respons.

Nasienriglyne

Punt
1

Enige EEN
Oorweeg nog
verskille.

1
1
1

Motivering verdien
punt.

1
[5]
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Graad 11

Begrip, Taal en
Opsomming
Deur: Marié Jacobs (St Mary’s School, Waverley)

AFDELING A
Vraag 1

Lees die volgende artikel deur en beantwoord die vrae wat volg.

Steek my met ’n vurk, maar los die sjokolade
deur Maretta Bellingan
1

Sedert ’n eks vir my in die vorige millennium per geleentheid vir Valentynsdag ’n reusesjokoladehaas gegee het, kry ek tandpyn as ek bloot aan die dag dink. Buitendien, dis net ’n
geldmaakfoefie wat deur verliefde tieners en bloemiste ondersteun word.

2

Maar oor ‘n paar dae is dit weer sulke tyd en of ek nou Valentynsdag
boikot of nie, die wêreld gaan steeds op die 14de Februarie hul hande
diep in hul sakke steek. In Amerika byvoorbeeld bestee net meer as die
helfte van die land nagenoeg 18 miljard dollar op Valentynsdag.

3

Daar is soveel wantroue en hartseer in die wêreld. Sou dit nie meer
sin maak om op dié dag ons liefde vir ons medemens te vier nie?
Miskien het ek te veel Oprah gekyk, of te veel paddas gesoen, maar ek glo die wêreld het meer
verdraagsaamheid (tolerance) nodig en minder sjokoladehartjies.

4

Ja, dink jy, nog ’n bitter oujongnooi (spinster) wat haar neus optrek vir die liefde. Dis nie waar nie.
Ek spits selfs my ore wanneer my haarkapper na ’n kliënt beduie wat glo pas haar droomman
ontmoet het. Dalk moet ek net noem dat die haarsalon iewers op die Kaapse Vlakte geleë is.

5

“Dalk ken sy iemand wat sy aan jou kan voorstel?” Die kliënt staan nader en vertel met sterre
in haar oë van die prins wat haar hart gewen het. “Daar is baie single ouens waar ek bly, stel jy
belang?” bied sy haar dienste aan.

6

Van Pofadder tot Putsonderwater, van Paternoster tot Patensie, daar’s nie ’n gat waar ek nog nie
gesoek het nie, my skat, maar ek wil nie haar entoesiasme demp nie.
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7

“Hoekom nie, waar woon hy?”

8

“In Pollsmoor,” antwoord sy.

9

Niks fout as ’n man party aande in sy eie bed slaap nie, maar liefs nie in
die tronk saam met 40 ander mans in ‘n sel nie.

10

In Amerika is daar talle vroue wat verhoudings aanknoop met mans wat die doodsvonnis (death
sentence) gekry het. Dis een manier om seker te maak dat hy jou nooit sal los nie en hy’s altyd
opgewonde om jou te sien.

11

Buitendien, wie’s ek om die liefde voor te skryf? In Seepunt het ek vir Enna en Harry – twee
haweloses (homeless people) – leer ken, en was daai twee mal oor mekaar. Sy vertel my op ’n
dag dat Harry haar die vorige aand met ’n vurk in die arm gesteek het.

12

“En toe?” vra ek hand op die hart.

13

“Toe hy uitpass,” antwoord sy, “het ek sy groottoon met die lighter gebrand.”

14

“Love hurts,” lag sy, “het jy nie geweet nie?”
(Uit: Rapport, 11 Februarie 2018)

1.1

Die skrywer se eks het een keer vir haar ’n reuse-sjokoladehaas vir Valentynsdag gegee (par.1).
1.1.1 Hoe weet ons dat dit lank gelede gebeur het?
(1)
1.1.2	Dit is nie ’n positiewe herinnering nie. Haal drie opeenvolgende woorde aan
as bewys.
(1)

1.2

Watter twee groepe mense is positief oor Valentynsdag, volgens par. 1?

(2)

1.3	Wat beteken die uitdrukking “(gaan) hul hande diep in hul sakke steek” (par. 2)?
Kies die korrekte antwoord:
A
Hulle gaan lekker kos maak.
B
Hulle gaan die liefde vier.
C
Hulle gaan baie geld spandeer.
D
Hulle gaan baie sjokolade uitdeel.

(1)

1.4	Die skrywer wil hê ons moet eerder ons liefde vir ons medemens vier (par. 3).
Watter TV-persoonlikheid het haar dalk beïnvloed?

(1)

1.5

Wie is die “jy” met wie die skrywer praat in paragraaf 4?

1.6	
Waar is die skrywer presies wanneer iemand haar vertel van ’n kliënt wat haar droomman
ontmoet het (par. 4)?

12

(1)
(1)

1.7

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR? Haal ’n frase/gedeelte van ’n sin aan as bewys.
Die skrywer stel nie belang in die storie van die kliënt en haar droomman nie.(2)

1.8

Hoe weet ons dat die kliënt gelukkig is wanneer sy die skrywer vertel van haar prins?

(1)

1.9

Na wat/wie soek die skrywer by al die plekke/dorpe wat sy noem in par. 6?

(1)
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VRAAG 3

SPOTPRENT

Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord die vrae wat volg.

3.1

Die pasiënt in die hospitaalbed se hart klop wild.
3.1.1 Waarom dink jy klop die oom se hart so wild?
3.1.2 Hoe weet ons dat sy hart vinniger klop? Gee twee visuele bewyse.

(1)
(2)

3.2

Die pasiënt herken die vrouedokter. Hoe ken hy haar?

(1)




(4)
[Totaal Afdeling A: 30]
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AFDELING B
VRAAG 4

OPSOMMING

Lees die volgende artikel, “Kweek (cultivate) ‘n hart vir ander”, met aandag deur.
Fokus op die vraag: Hoe kan ouers hulle kinders leer om vir ander mense te gee / om te gee?
●
●
●
●
●
●
●
●

Som die artikel in 5 feite op.
Nommer die sinne van 1 tot 5.
Laat ’n reël oop na elke sin.
Skryf net een sin per feit.
Kombineer twee dele van elke feit deur ’n voegwoord te gebruik.
Skryf die woordtelling aan die einde neer.
Moenie direk uit die artikel aanhaal nie.
Skryf die opsomming in ongeveer 70 woorde neer.

Kweek ’n hart vir ander
1

Hoe kan ouers hul kinders van jongs af leer om vir ander te gee (en om te gee) en om dit
wat hulle het, met ander te deel? Die opvoedkundige sielkundiges, Jeanne Meiring en Mari
Lautenbach gee advies.

2

Omgee vir ander begin in die kind se ouerhuis. Dis belangrik om ’n demokratiese proses te volg
wanneer daar oor huisreëls besluit word. Elkeen in die gesin moet help. As sussie byvoorbeeld
eksamen skryf in die week wanneer sy die honde moet kos gee, kan boetie dié taak vir die week
by haar oorneem.

3

By kinders moet die behoefte om vir ander om te gee, opreg wees. Hulle moenie voel dat hulle
dit móét doen nie. ’n Kind byvoorbeeld kan sê: “Ek gee nie van my sakgeld vir die weeshuis
omdat Mamma so sê nie. Ek het met ’n kind by die weeshuis gepraat en daarom wil ek dit graag
self doen.”

4

Houdings (attitudes) word soms eerder nageboots (copied) as aangeleer. Ouers kan
dankbaarheid (gratitude) wys teenoor mekaar. As ’n ma dankie sê vir haar Kersgeskenk en ’n pa
dankie sê vir ‘n ma se Kersete, wys dit die kind hoe dankbaarheid lyk.

5

Dis belangrik om ’n kind bloot te stel (expose) aan ander mense se omstandighede. So kan
kinders die waarde van empatie leer. ’n Ouer moet by wees om enige emosionele respons te
hanteer.

6

Moedig kinders aan om ’n sekere persentasie van hul sakgeld aan ’n welsynsorganisasie (welfare
organization) te gee. Jou kind moet self die organisasie kies. Dan raak hulle bewus van ander
mense se behoeftes.
(Aangepas en verkort uit: Huisgenoot, 25 Desember 2014)
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[Totaal Afdeling B: 10]

Eerste Addisionele Taal

Nasienriglyne
Afdeling A
Vraag 1
1.1.1

Sy sê dit was in die vorige millennium.

(1)

1.1.2

“kry ek tandpyn”

(1)

1.2

verliefde tieners (√) en bloemiste (√)(2)

1.3

C

1.4

Oprah

(1)

1.5

Die leser.

(1)

1.6

By haar haarkapper / in ’n haarsalon / op die Kaapse Vlakte.

(1)

1.7

Onwaar (√).
“Ek spits selfs my ore …” (√)(2)

1.8

Sy het sterre in haar oë.

(1)

1.9

’n man / ’n droomman / ’n kêrel

(1)

1.10

B

(1)

1.11

Hy sal jou nooit los nie. (√)
Hy’s altyd opgewonde om jou te sien. (√)(2)

1.12

Sy is bang/bekommerd/benoud.

1.13

Harry het Enna met ’n vurk (in die arm gesteek). (√)
Enna het Harry se groottoon met ’n lighter / aansteker gebrand. (√)(2)

Hulle gaan baie geld spandeer.

(1)

Dis ’n tronk.

(1)

(18)


Vraag 2
2.1

SARIE-lesers / volwasse vrouens / vrouens wat hou van avontuur

(1)

2.2

Under Canvas Events / SA Forest Adventures

(1)

2.3

’n (Begeleide) vlotvaart van twee dae.
’n Halwe dag se staptog (deur die Noord-Kaapse natuurskoon)

(2)

2.4

“samesyn”

(1)

2.5

In ’n tent.

(1)

2.6

Nee.

(1)

2.7

Ja, ’n kontantkroeg is beskikbaar. / Ja, daar is ’n kontantkroeg.

(1)



(8)

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2019

17

Eerste Addisionele Taal
Vraag 3
3.1.1	Hy dink die dokter / Rolene Strauss is mooi / beeldskoon / witwarm / hy hou van haar /
hy is verlief op haar.

(1)

3.1.2 Die hartmonitor maak biep-geluide.
Die hartmonitor maak strepe / die lyne is hoog of groot of lank / daar is uitroeptekens na ‘biep’.
Die glas op die tafel skud/ratel. (enige 2)
(2)
3.2

Sy is mej. Wêreld / sy is beroemd / hy het haar op TV gesien.

(1)



(4)



[Totaal Afdeling A: 30]

Afdeling B
Vraag 4
●

2 punte vir elke korrekte feit = 10 punte

●

Minus ½ punt vir elke formaatfout tot ’n maksimum van minus 1 punt:
–
Meer as 5 sinne.
–
Meer as 80 of minder as 60 woorde.
–
Sinne nie genommer nie of kolle gebruik.
–
Getal woorde nie aangedui nie.
–
Nie volsinne gebruik nie.

●

Spel- en taalfoute word nie gepenaliseer nie.

Moontlike antwoord:
1

Kinders moet saam oor huisreëls besluit en moet ook in die huis help.

2	Kinders moenie verplig voel om vir ander om te gee nie. / Kinders moenie vir ander omgee omdat
Mamma so sê nie, maar omdat hulle dit self wil doen.
3

As ’n pa en ma hul dankbaarheid teenoor mekaar wys, sien kinders hoe dankbaarheid lyk.

4	’n Kind moet aan ander mense se omstandighede blootgestel word, want dan sal hulle leer hoe
om empatie te wys.
5	Kinders moet leer om van hulle sakgeld vir welsynsorganisasies te gee en moet die organisasie
self kies.

18



(10)



[Totaal Afdeling B: 10]
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Graad 11 – Vraestel 1
(Tyd: 2 uur; Punte: 70)
Deur: Hanneke Basson (Herschel Girls’ High)

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1

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

Seil deur jou eerste jaar
1	Nuwe vryheid. Partytjies. Koshuislewe. Én harde werk. ’n Eerstejaarstudent staan voor een van
die opwindendste en moeilikste jare van sy lewe. Balans is die wagwoord, sê die kenners. Dan
kan jy pret hê én suksesvol wees.
2	Natuurlik kan studente pret hê en partytjie hou, sê Peter Kriel, opvoedkundige kenner by die
Independent Institute of Education (IIE). Die geheim is balans en goeie tydsbestuur. Peter
meen die skielike en ongekende vryheid kan ’n groot struikelblok wees.
3	“Dit is dikwels vir jongmense moeilik om verantwoordelikheid vir hul eie lewe te aanvaar.
En dit help nie ouers gooi hierdie tekortkoming voor die skool se deur nie. Die skoolstelsel
is daarop gemik om kinders deur die skool te kry met sekere akademiese vereistes. Ouers
is verantwoordelik om hulle op te voed en lewensvaardighede te leer. Kinders moet
verantwoordelik en onafhanklik wees om suksesvol met hul studie te wees.”
4	Baie meer werk. Baie, baie meer. Dr. Birgit Schreiber, senior direkteur van studentesake
aan die Universiteit van Stellenbosch, sê dat eerstejaars gereeld onkant betrap word deur
die werkstempo en lading. “Ek dink nie die uitdaging is dat studente nie klasse bywoon nie.
Oor die algemeen is studente gretig om te studeer en hul bes te doen. Soms is dit eerder
hul benadering tot studeer wat moet verander, en dat hulle ook die pas en werkslading
onderskat.”
5	“Studente kan sukkel om hul nuutgevonde vryheid te bestuur,” sê Birgit. “Dis belangrik om jou
prioriteite reg te hê. Leer om ‘nee’ te sê vir vriende as jy werk het, want daar is nie meer ouers
of onnies wat jou dophou nie. Studente moet ’n volle agt uur (en meer) per dag vir hulle studie
opsysit. Dis nie net beperk tot klasbywoning nie, maar sluit ook naleeswerk, verwerking en
herhaling in. Studente besef nie altyd die toewyding wat sukses vereis nie.”
6	“Ouers moet hul vinger op die pols hou,” sê Peter. “Vra gereeld hoe dit gaan en wees spesifiek.
Vra hoe toetse en take afgeloop het en maak seker dat studente betyds hulp kry as hulle
vasbrand.”
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7	Sarita Rademeyer, ’n fakulteitskoördineerder aan die Universiteit van Johannesburg (UJ),
werk met eerstejaars wat probleme het en is ook huisouer in ’n koshuis. “Die meeste
onderriginstellings bied heelwat hulp en ondersteuning op akademiese sowel as sielkundige
vlak. Die probleem is dat studente nie altyd die geriewe gebruik nie. Dis belangrik dat studente
die oriënteringsweek bywoon, want hier word die ondersteuningsnetwerk verduidelik.
Die hulp is gratis en sluit loopbaanvoorligting sowel as sielkundige hulp vir studente met
geestesprobleme soos depressie in.”
8	Die meeste instellings bied ook hulp op akademiese vlak aan studente, soos dat senior
studente in koshuise as tutors optree. Daar is ook studiegroepe in koshuise vir afsonderlike
studierigtings. Sarita sê eerstejaars in die UJ-koshuise het studietye waar hulle in ’n lokaal
(of hul kamer) moet studeer. “Ons sien dat studente in die koshuis suksesvoller is as dié wat
privaat bly, al is hulle by die koshuislewe betrokke.”
9	“Ongelukkig is dit so dat studente vir ouers jok oor hul vordering en dan is ouers uit die veld
geslaan wanneer die uitslae kom. Kinders wat uit huise kom waar die ouers ná skool studeer
het, vaar ook beter as eerste generasie-studente. As ouers studeer het, weet hulle dit verg
harde werk en pligsgetrouheid en word nie sommer met praatjies om die bos gelei nie.
10	“As ’n instelling is ons hande ook afgekap deur privaatheidsregulasies soos die PoPI-wet,” sê
Sarita. (Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting) “Ek kan net met ouers oor studente
se akademiese vordering praat as die student teenwoordig is.” Enige korrespondensie van die
instelling se kant oor probleme sal ook aan die student gestuur word en nie aan die ouer nie.
11	Depressie is ook ’n probleem. ’n Student vertel dat daar verlede jaar vier selfmoordpogings in
haar koshuis was. Sarita sê baie kinders voel hul ouers verstaan nie en dat “ruk jouself reg” hul
enigste raad is. “Soms misbruik studente die depressie-verskoning as hulle in die moeilikheid
met hul studies beland. Maar dit bly ’n werklikheid. Studente verloor motivering as hulle werklik
met depressie sukkel en dis noodsaaklik dat hulle om gratis hulp by ons beraders aanklop. Dis
vir my moeilik dat ons nie sonder die student se toestemming ouers van so iets mag verwittig
nie.”
12	Sarita sê studente moenie te gou moed opgee nie. “Dis ’n vasbytjaar. Die werk is baie en dis ’n
groot aanpassing, maar as studente van al die beskikbare hulpbronne gebruik maak, sal selfs
dié wat nie heeltemal gereed is nie ook suksesvol wees. Dis baie keer die beursstudent met
min ondersteuning wat uiters suksesvol is en goed vaar.”


(Verwerk uit: Rooi Rose, April 2019)

1.1

Haal ’n woord uit paragraaf 1 aan met dieselfde betekenisverband as “én”.

[1]

1.2

Wat is, volgens Peter Kriel, die grootste probleem vir studente? Antwoord in jou eie woorde.

[1]

1.3

Verduidelik hoe die opvoedkundige rolle van ouers en skole verskil.

[2]

1.4	Watter tegniek gebruik die skrywer om die toename in werkslading in paragraaf 4
te beklemtoon?
1.5

Dr. Schreiber daag ’n veralgemening oor studente uit in paragraaf 4.
1.5.1 Wat is hierdie veralgemening?
1.5.2 Verduidelik dr. Schreiber se standpunt oor studente se probleem in jou eie woorde.
1.5.3 Haal een sin uit paragraaf 5 aan wat jou antwoord by 1.5.2. bevestig.
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1.6

Watter aanname maak Peter Kriel in paragraaf 6?

[1]

1.7

Waaroor stem Peter Kriel en dr. Schreiber saam? Hoe verskil hulle raad?

[3]

1.8

Waarom word Kriel, Schreiber en Rademeyer in die artikel aangehaal?

[1]

1.9

Is “instellings” (paragraaf 8) ’n beter woordkeuse as “universiteite”?
Gee ’n rede.

[1]

1.10

Haal ’n sinsdeel uit paragraaf 9 aan wat as voorbeeld van veralgemening kan dien.

[1]

1.11

Verduidelik die ironie rondom die PoPI-wet.

[2]

1.12

Waarom, dink jy, nader depressiewe studente nie beraders nie?

[1]

1.13

Verduidelik die stereotipering in paragraaf 12.

[1]

1.14

Wat is, volgens jou, die wenresep vir naskoolse studies?

[1]

TEKS B: SPOTPRENT

			

(Uit: Die Burger, 25 Januarie 2019)

1.15.1 Wat is die ooreenkoms tussen Teks A en Teks B?

[1]

1.15.2 Wat is die verskil in die inhoud van Teks A en Teks B?

[2]

1.16

[2]

Verduidelik die humor in die muis se woorde regs onder in die hoek van die prent.

1.17	Watter afleiding kan jy uit die spotprent oor die studente se akademiese doelwitte maak?
Gee ’n rede vir jou antwoord. Dink jy dit is ’n onregverdige vooroordeel van die kunstenaar?
Motiveer.[3]
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1.18	Dink jy die kwessie van duur naskoolse onderrig word effektief deur die spotprent oorgedra?
Motiveer jou antwoord.

TOTAAL AFDELING A: 30



AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2

Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE wenke vir die aankoop van ’n
studentemotor.
LET WEL:
1.	Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied word en mag
nie meer as 90 woorde beslaan nie.
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.

STUDENTEMOTORS
Studente van toentertyd het almal een of ander snaakse storie oor ’n temperamentele studentetjor
wat op ongeleë tye en plekke onklaar geraak het. Deesdae is dit te gevaarlik om met ’n halsstarrige
voertuig te gaan staan. Nuben Dixon, Bedryfshoof by Gumtree Auto, gee ’n paar wenke vir ouers en
studente wat na ’n gebruikte motor op soek is.
			

Het jy werklik ’n voertuig nodig? Stel eers ondersoek in na
plaaslike bus- en treinopsies, sowel as Uber. En wees realisties as
jy openbare vervoer met die koste van ’n motor vergelyk. Neem
die slytasie, versekering en dienste van ’n voertuig in ag. Boonop
is parkering op kampus meestal ’n probleem.
Wees realisties oor hoeveel jy kan bestee. Koop met jou
kop en nie jou hart nie. Reken ook die koste van versekering,
onderhoud, brandstof en registrasie by die prys in. Soek landwyd
– vervoerkoste om die motor by jou te kry kan veel minder as die
algehele besparing wees.

Koop die beste wat jy kan bekostig. Koop liewer ’n betroubare voertuig met minder weelde as
andersom. Jou selfoon kan instaan vir navigasie sowel as ’n klankstelsel.
Wees bedag op sekuriteit. Studentemotors staan selde snags in toesluitgarages, en word bedags
parkeer op plekke waar diefstal ’n risiko is. Bly weg van allooiwiele en duur klanktoerusting om die
kans op diefstal te verminder. Moenie goed in jou voertuig laat rondlê nie. Belê in ’n rathefboom- of
stuurwielslot as jou voertuig nie goeie sekuriteit het nie.
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Betroubaarheid staan boaan jou lysie. Gaan die diensgeskiedenis na en vra die huidige eienaar uit
oor probleme. Dis ideaal as jy die voertuig by ’n bekende kan koop wat oop kaarte met jou kan speel.
Veiligheid kom eerste. Gaan die remme, skokbrekers, ligte, spieëltjies en ruitveërs deeglik na.
Begroot om moontlik die bande te vervang.
Volg ’n basiese kursus wat jou leer om die olie dop te hou, wiele om te ruil en wat die algemene
probleme van ’n tweedehandse enjin is. Só sal jy self na jou voertuig kan omsien en moontlike
probleme kan voorkom of aanspreek.


[Verwerk uit: Rooi Rose, Maart 2019]



TOTAAL AFDELING B: 10

AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES
VRAAG 3: ADVERTENSIE

Bestudeer die advertensie op die volgende bladsy en beantwoord dan die vrae.
3.1

Wie is die teikenmark vir hierdie advertensie?

[1]

3.2

Verduidelik waarom die gebruik van die koppelteken in sin 1 foutief is.

[1]

3.3

Hoe manipuleer die adverteerders die leser in paragraaf 2 om tot aksie oor te gaan?

[1]

3.4

Skryf ’n alternatiewe spelling vir Investec Batebestuur neer.

[1]

3.5.1 Kies die korrekte paroniem.
Dit sal (verstandelik/verstandig) wees om by Investec te belê.

[1]

3.5.2 Gebruik die woord wat jy nie gekies het nie in ’n verhelderende sin.

[1]

3.6

Skryf die sin in die ontkennende vorm:
Belê jou geld by Investec Batebestuur.[1]

3.7

Wat is die doel van die vier simbole en hul verklarings by nommer 3?

[1]

3.8

Wat, dink jy, is die rede vir die gebruik van die Engelse woorde in hierdie advertensie?

[1]

3.9

Skryf die woord wat by nommer 4 verkeerd gespel is korrek neer.

[1]



[10]
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1

2

3

4

Investec Batebestuur en Investec Management Services is gemagtigde verskaffers van finansieele dienste.

(Uit: Sarie, Maart 2019)
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VRAAG 4: STROKIESPRENT
Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Klasmaats

hoërskool

universiteit

Janet is
snaaks, maar
steurend.

?????

Dwayne het
jou in graad 2
geterg.

???

Jill is ’n uitblinker
by wie jy notas
leen.

Ouer student wat te
veel vrae vra.

			

(Vanaf: www.collegehumor.com)

4.1

Waarom word klasmaats as een woord geskryf?

4.2

Verklaar die gebruik van die deelteken in die woord hoërskool.[1]

4.3

Wat is die twee moontlike betekenisse van die vraagtekens?

[2]

4.4

Waarom kan die skryfteken by ’n nie na die ander kant toe lê nie?

[1]

4.5

Skryf in die indirekte rede:
“Goeiste! My klasmaats gee geen aandag nie,” roep Peter uit.[2]

4.6

Skryf in die ontkennende vorm.
Jill se hand is al in die lug voordat die onderwyser klaar gepraat het.[1]

4.7

Hoekom word die meervoud notas sonder ’n afkappingsteken geskryf?

4.8

Benoem die klankverskynsel indien jy steurend uitspreek as sterend.[1]



[1]

[1]
[10]
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VRAAG 5: ARTIKEL
Bestudeer die artikel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Aktrises vas oor omkoopgeld
1	’n Skandaal in Amerika het skokgolwe deur Hollywood gestuur. Twee aktrises tel onder die 50
mense wat aangekla word dat hulle omkoopgeld betaal het
om vir hul kinders plek aan universiteite te kry.
2	Tronkstraf kan Felicity Huffman (56) – Desperate Housewives se Lynette Scavo – en Lori
Loughlin (54) van die 1980’s sitkom Full House in die gesig staar vir hul betrokkenheid by
Operation Varsity Blues, soos die Amerikaanse speurdiens (FBI) dié bedrogspul noem.
3	Volgens hofdokumente het die Oscar-wenner Felicity en haar man, die Shameless-ster
William H. Macy (69), blykbaar ’n “liefdadigheidskenking” van R217 000 betaal sodat hul
dogter, Sofia Grace (18), onbeperkte tyd kon kry vir die toelatingseksamen. Sy het 1 420 uit
1 600 behaal – ’n verbetering van 400 punte op haar oefentoetse.
4	Lori en haar modeontwerperman, Mossimo Giannulli (55), het na bewering omkoopgeld
van altesaam R7,2 miljoen betaal om vir hul twee dogters plek in die Universiteit van SuidKalifornië se roeispan te kry – ’n sport waaraan nie een van hulle deelneem nie.
5	Geregtigheid moet geskied, sê die Amerikaanse staatsadvokaat vir Massachusetts, Andrew
Lelling. “Daar kan nie ’n aparte stelsel van universiteitstoelating vir rykes wees nie. En daar sal
ook nie ’n aparte strafregstelsel wees nie.”

(Verwerk uit: Huisgenoot, 28 Maart 2019)
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5.1

Maak ’n verhelderende sin met die homoniem van vas in die opskrif.

[1]

5.2

Benoem die klankverskynsel indien onder (paragraaf 1) as onner uitgespreek word.

[1]

5.3

Met watter ander leestekens kan die aandagstrepe in paragraaf 2 vervang word?

[1]

5.4

Gee ’n sinoniem vir tronkstraf in paragraaf 2.

[1]

5.5

Wat is die funksie van die kommas in paragraaf 3?

[1]

5.6

Waarom is liefdadigheidskenking in paragraaf 3 tussen aanhalingstekens?

[1]

5.7

Verklaar die gebruik van die koppelteken in Suid-Kalifornië (paragraaf 4).

[1]

5.8

Hoekom word die konsonant in die meervoud van plek (paragraaf 4) verdubbel?

[1]

5.9

Gebruik die homofoon van geskied (paragraaf 5) in ’n verhelderende sin.

[1]

5.10

Gee die antoniem vir rykes in paragraaf 5.

[1]



[10]
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Nasienriglyne
AFDELING A: LEESBEGRIP
Vraag 1
Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15.1
1.15.2
1.16
1.17

1.18


Voorgestelde antwoord
Punt Denkvlak
“balans” (aanhalingstekens verpligtend)
1
1
Hulle moet self hul lewens bestuur. / Hulle moet self verantwoordelikheid
1
2
vir hul lewens neem. / Hulle moet nou self besluit wat om te doen en hoe
om hul tyd te spandeer. (diskresie)
Skole moet leerders deur matriek kry met goeie punte. (akademie)
2
1
Ouers moet kinders maniere leer en hoe om die lewe te hanteer.
(lewensvaardighede)
herhaling
1
2
Studente woon nie klasse by nie. / Studente mis klasse.
1
1
Studente wil leer en goed doen, maar hulle verstaan nie hoeveel werk hulle
2
2
sal moet insit nie.
“Studente besef nie altyd die toewyding wat sukses vereis nie.”
1
1
Hy neem aan alle studente het ouers.
1
3
Albei dink studente se nuwe vryheid is ’n probleem.
1
1
Kriel plaas steeds die verantwoordelikheid by ouers. EN
Schreiber plaas die verantwoordelikheid by studente.
2
3
Hulle (is kundiges wie se) opinies gewig dra.
1
3
Ja, dit sluit meer opvoedkundige plekke in – nie net universiteite nie, maar
1
3
ook kolleges, ens.
“studente vir ouers jok oor hul vordering” (sinsdeel)
1
1
Die PoPI-wet moet persone beskerm, maar dit veroorsaak dat studente
2
3
inligting vir hul ouers kan wegsteek en uiteindelik ly hul skade.
Hulle is te skaam. / Hulle het te min inligting oor beraders. (diskresie)
1
4
Beursstudente word beskou as arm studente met geen/min
1
3
verantwoordelike volwassenes in hul lewens.
Oorweeg leerder se antwoord, bv. werk hard en ontspan verantwoordelik.
1
5
Albei gaan oor studente/naskoolse studie.
1
1
Teks A gaan oor die akademiese uitdagings van naskoolse studie en Teks B
2
3
gaan oor die hoë koste van naskoolse studie.
Die muis gebruik die afkorting vir die BA-graad verkeerd. Hy sê BA staan vir
2
3
Baie Armer.
Dit lyk nie asof hulle baie ernstig oor hul studies is nie.
1
3
Hulle dra baie ontspanningstoerusting af, bv. skaatsplank, branderplank, kitaar.
Ja/Nee + gepaste rede, bv. Ja, die kunstenaar weet nie hoe die studente hul
1
3
tyd tussen studies en ontspanning gaan verdeel nie.
1
4
Ja/Nee + gepaste rede, bv.
1
4
Ja, hy belig ’n ernstige probleem met humor. /
Nee, dit is ’n baie ernstige probleem en die humor vervlak die kwessie.
TOTAAL AFDELING A: 30
DENKVLAKKE: Vlak 1 en 2 = 12; Vlak 3 = 14; Vlak 4 en 5 = 4
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
Nasien van die opsomming:
●
Daar word nie van kandidate verwag om die leesstuk van ’n opskrif/titel te voorsien nie.
●
Kandidate moet die opsomming in hul eie sinne, in enige volgorde, skryf.
●
Slegs feite wat in volsinne aangebied is, verdien punte.
●	Rofwerk/beplanning moet duidelik aangedui wees. Indien dit nie die geval is nie, word die eerste
opsomming nagesien.
●
Kandidate moet die korrekte getal woorde aandui.
●
Punte word soos volg toegeken: 7 punte vir 7 feite
			
3 punte vir taal
●
Verspreiding van punte vir taal: 1-3 feite korrek: ken 1 punt toe
			
4-5 feite korrek: ken 2 punte toe
			
6-7 feite korrek: ken 3 punte toe
LET WEL:
●
Tel van woorde:
Nasieners moet die hoeveelheid woorde wat gebruik is, tel.
Geen punte word afgetrek as die kandidaat nie die aantal woorde aangedui het of as die getal woorde
wat gebruik is, verkeerd aangedui is nie.
Indien die kandidaat die vereiste getal woorde oorskry het, word ’n oorskryding van 5 woorde toegelaat
en die res van die opsomming geïgnoreer.
Korter opsommings wat die vereiste wenke bevat, mag nie gepenaliseer word nie.
●

Afwyking van paragraafvorm

Indien die opsomming puntsgewys aangebied word, word dit steeds volgens die voorskrifte nagesien.
ARTIKEL
1
2
3
4
5
6
7

openbare vervoer met die koste van ’n motor
vergelyk
Wees realisties oor hoeveel jy kan bestee.
Koop liewer ’n betroubare voertuig met
minder weelde as andersom.
Wees bedag op sekuriteit.
Gaan die diensgeskiedenis na en vra die
huidige eienaar uit oor probleme.
Gaan die remme, skokbrekers, ligte,
spieëltjies en ruitveërs deeglik na. Begroot
om moontlik die bande te vervang.
Volg ’n basiese kursus wat jou leer om die
olie dop te hou, wiele om te ruil en wat die
algemene probleme van ’n tweedehandse
enjin is.
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VOORGESTELDE ANTWOORD
1
2
3
4
5
6
7

Kyk of publieke vervoer nie dalk goedkoper
as jou eie motor sal wees nie.
Onthou om versekering, onderhoud, petrol
en registrasie by jou begroting in te reken.
Gee meer aandag aan betroubaarheid as aan
’n duur motor met ekstras.
Neem al die faktore in ag wat sal voorkom dat
jou voertuig beskadig of gesteel word.
Ondersoek die meganiese geskiedenis van
die motor.
Ondersoek al die veiligheidsaspekte aan die
motor.
Maak seker jy weet hoe om ’n motor te
versorg en te onderhou.
[10]

Huistaal

Graad 12: Winterskool
Taalhersieningsoefeninge

Deur: Sanet de Beer (Hoërskool Eduplex)

AFDELING A: TAAL
Lees die artikel hieronder deeglik deur en beantwoord dan die vrae.

Haha Haha! Haha Haha!
Dis gratis en verniet, dit het geen negatiewe newe-effekte nie en dit bevoordeel liggaam
en gees. Carla van den Spuy berig oor die genesende krag van lagterapie.
1	’n Harde lagbui uit jou maag uit wat jou oë
laat traan, jou na jou asem laat snak en
net onbeheersd aanhou totdat dit
uiteindelik self uitwoed, is al as ’n
kitsvakansie bestempel. Die bui (van lag)
kan die trane sommer laat spuit!
2.	Agterna voel jy kilogramme ligter – amper
soos die mitologiese Atlas as jy die reuse
aardbol net vir ’n kort rukkie langs hom
sou kon neersit.
3.	Dit bring verligting, jou batterye word
400% herlaai en jy verkry ‘n rooskleurige
perspektief op jou probleme.
4.	As jy daaroor kan lag, voel jy meer in beheer en minder bedreig oor dit wat jou skade kan
berokken.
5.	Kenners is dit eens dat lag talle voordele vir jou liggaam sowel as jou geestesgesondheid
inhou. Dit hou ‘n mens viets en gesond.
6.	Lagterapie raak al hoe gewilder. Onlangs is dit weer op die voorgrond gebring met berigte oor
die Upliftment-program.
7.	
Deelnemers aan die program besoek weekliks terminaal siek of gestremde kinders om humor
en glimlagte te versprei. (Dink aan die rolprent Patch Adams waarin die dokter, gespeel deur
Robin Williams, pasiënte se dae opgevrolik het met sy rooi neus en sy wit jas.)
8.	Onder die veelgeroemde voordele van lag is ontspanning van jou spiere, vermindering van
streshormone, ‘n versterkte immuunstelsel, verligting van pyn en bloeddrukprobleme en
kardiovaskulêre voordele.
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10.

Gee die postmorfeem van die woord vermindering (par. 8).

Morfologie

11.

Korrigeer die taalfout wat in par. 12 gemaak is en sê watter
taalverskynsel dit verteenwoordig.

Morfologie

12.

Benoem die taalverskynsel wat in die inleidende sin voorkom en gee
weer waarom dit so gebruik word.

Morfologie

KEN DIE VOLGENDE AANGAANDE BYSINNE EN BEPALINGS:
1.

 anneer jy ’n sin met ’n byvoeglike bepaling moet uitbrei, onthou dat jy die onderwerp en
W
voorwerp met ten minste twee woorde (sonder ’n ww.) moet uitbrei.

2.

 anneer jy ’n sin met ’n bywoordelike bepaling moet uitbrei, onthou dat jy die werkwoord
W
met ten minste twee woorde (sonder ’n ww.) moet uitbrei.

3.

 anneer jy ’n sin met ’n byvoeglike bysin moet uitbrei, onthou dat jy die onderwerp en
W
voorwerp met ’n SIN (dus met ’n ww.) moet uitbrei. DAN GEBRUIK JY ‘WAT’.

4.

 anneer jy ’n sin met ’n bywoordelik bysin moet uitbrei, onthou dat jy die werkwoord met ’n
W
SIN (dus met ’n ww.) moet uitbrei. DAN GEBRUIK JY ‘DAT’ OF ‘OMDAT’.

5.

In die sin moet jy as volg te werk gaan om te bepaal wat gesegde, onderwerp of voorwerp is
(onderstreep dit):
●
Kry die gesegde (onthou dat dit hulpww. + ww. moet wees)

●

Kry dan die onderwerp: WIE/WAT + gesegde = o/w

●	Kry dan die voorwerp: WAT + gesegde + onderwerp = v/w (moet aan vraag WAT
beantwoord, anders is dit nie ’n voorwerp nie – onthou ’n sin hoef nie ‘n voorwerp te hê nie).
13.

Brei die onderstreepte sin in par. 9 uit deur ‘n byvoeglike bysin en ‘n
bywoordelike bepaling.

Sinsleer

14.

Kies EEN van die onderstreepte sinne in par. 7 en 13 en gee weer of
dit in die bedrywende vorm of die lydende vorm deurgegee is; sê
hoekom die skrywer hierdie vorm in die leesstuk gebruik het en skryf
dit dan weer in die ander vorm.

Sinsleer

15.

Skryf die laaste twee sinne van par. 15 as een enkelvoudige sin oor.

Sinsleer

16.

Gee ’n voorbeeld van ‘n aaneenskakelende sin OF ’n teenstellende sin
uit par. 3 tot par. 13.

Sinsleer

17.

Gee die tweede laaste sin van die leesstuk (in par. 18) in die
ontkennende vorm deur.

Sinsleer
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Nasien- of besprekingsriglyne
1.

Mening.
Kenners sê dit wel, maar hier word geen bewyse van navorsing gegee nie.

2.

Positiewe toon. Grappig/geestig. Skrywer gee weer hoe iets soos ’n lag ’n mens se lewe
positief en makliker maak.
Styl is wel feitelik, maar ook geselserig. Op ’n geestige manier gebruik die skrywer tog kenners
om aan lesers uit te wys hoe belangrik lag is.

3.

bui – by: Die by het die man op die lip gesteek en nou kan jy nie meer lag nie.
spuit – spyt: Spyt kom altyd te laat.

4.

Assimilase (algeheel) –d val weg.

5.

Eerste –n (genesingsproses) – as ’n gewone –n uitgespreek.
Tweede –n (genesingsproses) – onder die invloed van nasalering uitgespreek (deur die neus).

6.1
6.2
6.3

Skei die verskillende lettergrepe van die woord.
selfstandige naamwoord
Hoe die woord se meervoud gaan wees: kilogramme

7.

Woord kom van Italiaanse herkoms.

8.1
8.2

verbindingsklank
Om twee woorde saam te voeg tot een woord.

9.1
9.2

onnie

10.

-ing

11.

“mees beskaafste” moet wees mees beskaafde of net beskaafste.

12.

Pleonasme (woordoortolligheid)
“Gratis en verniet” – beklemtoon die feit dat dit verniet is en deel van oorreding om in die
produk te glo.

13.

Kenners wat ingelig is, glo dat lag die genesingsproses voortydig en vinnig kan bespoedig.
byvoeglike bysin: wat ingelig is
bywoordelike bepaling: voortydig en vinnig

14.

Par. 7:
Dit is in die bedrywende vorm gekryf wat die klem plaas op die deelnemers.
Lydende vorm: Terminaal siek of gestremde kinders word weekliks deur deelnemers besoek
om humor en glimlagte te versprei.
Par. 13:
Dit is in die lydende vorm geskryf wat klem plaas op wat jy nie moet doen nie.
Bedrywende vorm: Hulle mag nie in die teenwoordigheid van ernstige siekes lag nie – dit voel
onvanpas.
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15.

Vir die oud-Bok, Bryan Habana, en ander oudrugbyspelers, is lag positief en opkikkerend.

16.

Aaneenskakelend: … en jy verkry ’n rooskleurige …
Teenstellend: … maar talle kankerlyers het …
(want = redegewend)

17.

Nóg ons nóg ons vriende sal ons daaraan herinner.

18.

oupas het nie klem op die –a nie ; hoera’s het wel klem op die –a.

19.

Akuut; beklemtoning op wat ons oupas sou doen.

20.

Die deelteken dui ’n nuwe lettergreep aan.

21.

Kappie dui ’n lang, oop lettergreep aan.

22.

Gebruik hakies of aandagstrepe.

23.

Samestelling met oud- word vas geskryf, behalwe wanneer die tweede deel ’n eienaam (met
’n hoofletter) is.

24.

toe-eien: voorkom opeenhoping van klinkers & voorkom verkeerde uitspraak.
DNS-samestelling: samestelling met afkorting.

25.

Afstandskoppelteken wat staan in die plek van uitblinkers.
Jy gebruik ’n afstandskoppelteken om woordekonomies te wees.

26.

Kommas gebruik jy tussen twee gesegdes en by ’n inlassin.

27.

veerlig (een woord)

28.

alleen as ww. – koppelwerkwoord
is + ge – hulpwerkwoord

29.

Die aardbol is reusagtig.

30.

Hiperbool – beklemtoon hoe goed jy voel as jy herlaai is.

31.

My fiets is perfek vir buite-ry.

32.

gewone/alledaagse

33.

ernstige

34.

Dit word waarskuwend aan iemand gesê wat te gou bly raak (die persoon vir wie jy nou lag,
gaan dalk later vir jóú lag).

35.

… dr. Van den Berg.

36.

Konnotatief.
Jy lei af dat ’n goeie lagbui jou sal laat voel of jy met vakansie is (voel onstpannel; herlaai dus).

KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2019

37

Huistaal

38 KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2019

