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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig 

is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit VIER AFDELINGS: 
 
Afdeling A            Leesbegrip (25 punte) 
Afdeling B  Opsomming (10 punte) 

     Afdeling C                      Taalstrukture (35 punte) 
Afdeling D   Poësie (30 punte) 
 

3. Beantwoord AL die vrae in jou antwoordboek 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 
 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
 
8. Geen woordeboeke of leesboeke mag gebruik word nie.  

 

9. Sterkte!  
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AFDELING A: LEESBEGRIP [25] 

VRAAG 1: KOERANTARTIKEL (15) 

Lees die volgende koerantartikel uit Die Burger van 13 Januarie 2012 

aandagtig deur en beantwoord dan die daaropvolgende vrae: 
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1.1 Verduidelik die betekenis van die titel in jou eie woorde.    (2) 

1.2  Wanneer en waar het die bostaande berig verskyn?     (2) 

1.3  Hoeveel keer het Vrydag die dertiende in die spesifieke jaar wat die  

           koerantberig gepubliseer is, voorgekom?       (1) 

1.4  Beskryf hoe die bygeloof dat Vrydag die dertiende ongelukkig is, begin  

           het in jou eie woorde.         (2) 

1.5  Watter getal word volgens die leesstuk as die volmaakte getal beskou?  

    Haal ‘n gepaste sin uit die leesstuk aan om jou antwoord te bewys.   (2) 

1.6  Watter twee nasies glo dat Vrydag die dertiende nie ‘n ongelukkige dag  

 is nie?           (2) 

1.7  Wat is (a) die denotatiewe en (b) die konnotatiewe betekenis van  

“dat ‘n mens lig moet loop” in paragraaf 8?        (2)   

1.8  Verduidelik in jou eie woorde waarom ‘n skrikkeljaar vir ‘n vrou ‘n  

gelukkige jaar is.            (2)     

 

VRAAG 2: SPOTPRENT (10) 

Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord die vrae wat daarop volg: 
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2.1 Watter groot gebeurtenis word hier uitgebeeld?     (1) 

2.2 Noem TWEE dinge wat die vrou gelyk doen.     (2) 

2.3  Wanneer en waar het hierdie spotprent verskyn?     (2) 

2.4 Is die vrou gelukkig? Motiveer jou antwoord.     (2) 

2.5.1 Daar is EEN taak in die huis wat die man nie voltooi het nie. Wat is dit? (1) 
 
2.5.2 Verduidelik hoekom jy so sê.       (1) 
 
2.6 Watter stereotipering ten opsigte van die sportsoort word in hierdie   

spotprent uitgebeeld?        (1)   

   

AFDELING B: OPSOMMING [10] 

VRAAG 3: 

Lees die onderstaande teks aandagtig deur en volg die instruksies: 

- Som die redes waarom dit goed vir jou is om sjokolade te eet in sewe volsinne 

op. 

- Nommer jou wenke vanaf nommer 1 tot 7. 

- Jou opsomming mag nie 70 woorde oorskry nie.  

- Onthou om jou opsomming eers te beplan en daarna jou beplanning dood te 

trek.  

- Gebruik jou eie woorde in jou opsomming. Jy sal geen punte vir direkte 

aanhalings uit die teks ontvang nie.  

- Onthou om jou aantal woorde aan te dui aan die einde van jou opsomming. 
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Redes om sjokolade te eet 

 
Die meeste van ons het geen aanmoediging nodig om aan ŉ sensuele, romerige 

happie sjokolade weg te lê nie. En nou dui al meer navorsing dat jy maar gerus kan. Hier 

is die redes waarom jy beslis nie hoef skuldig te voel nie: 

 

Ons verbind sjokolade met liefde. As jy sjokolade eet, stimuleer dit jou 

goedvoelhormone en dit laat jou emosioneel beter voel.  

 

Sjokolade bevat ook baie magnesium wat help om krampe te voorkom.  

 

Navorsing het bevind dat swanger vroue wat gereeld hulself bederf met ‘n stafie 

sjokolade gedurende hul swangerskap, stres beter hanteer as ander swanger vroue wat 

glad nie sjokolade eet nie.  

 

As jy in die oggend ŉ stafie bittersjokolade eet nadat jy heelnag gevas het, kan dit 

jou selfs help om gewig te verloor, het navorsers aan die Universiteit van 

Kopenhagen bevind.  

 

Wetenskaplikes ondersoek die verband tussen sjokolade en hart- en 

bloedvatgesondheid nou al meer as ŉ dekade en al hul navorsing dui daarop dat 

donkersjokolade hoë bloeddruk help verlaag en so hart- en ander siektes help 

voorkom. 

 

Die vermoë van sjokolade om bloedvate te verwyd, kan ook komplikasies van 

lewersirrose help voorkom. Mense met lewersirrose het harde lewerweefsel wat die 

vloei van bloed na en deur dié lewensbelangrike orgaan belemmer. 

 

Die eet van donkersjokolade kan help om sensitiwiteit teenoor insulien te verminder, wat  

jou risiko van diabetes verminder.  
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE [35] 

VRAAG 4: TAAL IN KONTEKS (20) 

Die taalvrae wat volg, is op die volgende tekste gebaseer: 

TEKS A: Resep 

 

BOEREWORS-SOSATIES 

Kerileng Makhetha, Parys 

 

Met die eerste probeerslag het Kerileng al geweet dié resep is ’n wenner. Sy was moeg vir hoener 

in spek toegedraai en het boerewors op die proef gestel. Sy sê: “Dis ’n maklike resep en die 

bestanddele is goedkoop.” 

 

Genoeg vir 6 mense 

Bereiding: 5 minute 

Gaarmaaktyd: 15 minute 

 

8 – 10 sosatiestokkies 

500 g Championship Boerewors 

250 g strepiespekvleis 

 

Kruiesous 

30 ml (2 e) tiemie 

60 ml (¼ k) olyfolie 

Gerasperde skil van 1 suurlemoen en die helfde van sy sap 

5 ml (1 t) worcestersous 

 

Metode 

1  Week die sosatiestokkies vyf uur of oornag in warm soutwater om te keer dat hulle brand. 
2  Braai die boerewors tot gaar en sny in hapiegroote stukke. 

3  Meng al die sousbestanddele. 

4  Verf die spekvleis met die sous en draai ’n strook om elke stukkie wors. 

5  Ryg die spekvleis-en-worsstukkies op die sosatiestokkies. 

6  Verf dit met die oorblywende sous. 

7  Braai die sosaties op ’n braaier of rooster hulle in die oond tot die spekvleis bros is. 

8  Sit dadelik voor met blatjang en vetkoek. 

 

                                                                                                   Uit: Huisgenoot, 25 Oktober 2012 

 
4.1  Waarom is die derde sin van die teks tussen aanhalingstekens geskryf? (1) 
 
4.2  Gee die oortreffende trap van “bros” (stap 7 van die metode).  (1) 
 
4.3  Skryf ’n bywoord uit stap 8 van die metode neer en identifiseer watter soort  
  bywoord dit is.            (2) 
 
4.4  Wat is die betekenisverskil tussen “vyf uur” (stap 1 van die metode) en  
  vyfuur?           (2) 
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4.5  Skryf “probeerslag” (sin 1) in die meervoud.     (1) 
 
4.6  Die sinne van die metode is almal bevelsinne. Herskryf stap 3 van die  

metode as ’n vraagsin.        (1) 
 

4.7  Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd: Dis ’n maklike resep en die  
  bestanddele is goedkoop.        (2) 
 
4.8  Daar is drie spelfoute in die resep. Herskyf al drie woorde wat verkeerd  
  gespel is met die korrekte spelling.       (3) 
 
4.9  Identifiseer ‘n homoniem uit die metode van die bostaande resep en  
  vorm jou eie sin sodat die ander betekenis van die woord duidelik is.  (2) 
 
4.10  Identifiseer die skryfteken wat op die volgende woord gebruik word asook  
  die funksie van die skryfteken op die spesifieke woord: dié     (2) 
 
4.11  Gee die korrekte afkorting vir die woord: “minute”.     (1) 
 
4.12  Skryf “sousbestanddele” (metode, stap 3) in die verkleiningsvorm.  (1) 
 
4.13  a) Identifiseer die stam van die woord “braaier” (metode, stap 7).  

b) Gee die funksie van die postmorfeem in die bogenoemde woord.  (2) 
 

EN 
 
Teks B: Strokiesprent 
 
                      1                           2                          3                          4 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Uit: Beeld, 30 Oktober 2012 
 
4.14  Identifiseer die eerste sin in raampie 1 as ‘n enkelvoudige, saamgestelde  

of veelvoudige -sin en gee ‘n rede vir jou antwoord.      (2) 
 

4.15 Watter stereotipering oor klein seuntjies of klein boeties kan moontlik in die 
strokiesprent na vore kom?        (1) 
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4.16 Watter soort sinne word in raampie 3 gebruik?              (1) 
 
 

4.17 Vorm ‘n samestellende afleiding van die volgende woorde tussen 

  hakies: (na+aap)             (1) 

 

4.18  Herskryf die volgende sin (raampie 3) in die ontkennende vorm: 

 

  Klim af van daardie rak af!         (1) 

 

4.19  Herskryf Zoe se woorde in raampie 1 in die indirekte rede:  

 

  Zoe sê: “Ek het ‘n boek gekry wat ek wil uitneem. Dis oor Hammie!”  (2) 

 

4.20  Identifiseer ‘n onpersoonlike voornaamwoord uit raampie 4.    (1) 

 

4.21  Brei die volgende sin uit deur ‘n bywoordelike bepaling te gebruik. Skryf  

  die hele sin met die bywoordelike bepaling neer.  

     

  Ek wil die boek lees as jy klaar is.       (1) 

 

4.22  Verbind die volgende sinne deur van die voegwoorde in hakies gebruik te  

  maak:  

 

  a) Zoe en haar ma besoek die biblioteek. Hulle het  inkopies gaan doen.  

      (Begin met: Nadat...) 

  b) Hammie is ‘n baie stoute seuntjie. Hammie se ma raas met hom.  

      (gevolglik)          (2) 

 

4.23  Gee ‘n persoonsnaam vir ‘n persoon wat baie daarvan hou om te lees.  (1) 

 

4.24  Waarom word “Die aap en ek” (raampie 1) tussen aanhalingstekens  

  geskryf?           (1) 

 

 

AFDELING D: POëSIE [30] 

VRAAG 5: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

 

Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg:  
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5.1  Identifiseer die tipe rym wat in die gedig voorkom.     (1)  

5.2  Waarna verwys “’n oop maan dra in sy hare” (versreël 5)?    (1) 

 

5.3  Waarom gebruik die spreker verkleinwoorde soos “kriekies” en  

  “tok-tokkies”  in die derde strofe? Kies die regte antwoord:  

 A. Sy probeer die kind bang praat.  

 B. Die kind is 'n baba en kan nog nie self praat nie.  

 C. Sy wil die kind gerus laat voel.        (1)  

5.4  Identifiseer die stylfiguur wat voorkom in versreël 11 – 12. Motiveer jou  

  antwoord.           (2) 

 
Toemaar, die donker man  
 
(Vir Simone)  
 
Op die groen voetpad                                      1 
van die horison ver  
om die aarde skat,  
stap 'n ou man wat  
'n oop maan dra in sy hare                              5  
Nagtegaal in sy hart  
jasmyn gepluk vir sy oop knoopsgat  
en 'n rug gebuk aan sy jare.  
 
 Wat maak hy, mammie?  
 
Hy roep die kriekies                                       10  
Hy roep die swart  
stilte wat sing  
soos die biesies, my hart  
en die sterre wat klop  
tok-tok liefling,                                                15  
soos die klein tok-tokkies  
in hul fyn-ver kring.  
 
 Wat is sy naam, mammie?  
 
Sy naam is Sjuut  
Sy naam is Slaap                                           20  
Meneer Vergeet  
uit die land van Vaak  
Sy naam is Toemaar  
hy heet, my lam  
Toemaar, die donker man                              25  
 
Mammie ...  
 
Toemaar, die donker man  

Ingrid Jonker 
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5.5  In strofe 4 sê die verteller dat die ou man se naam “Toemaar” is. 

  Waarvoor word die woord toemaar gewoonlik gebruik?    (1)  

5.6  Verduidelik die funksie van die beletselteken (ellips) in versreël 26 van die 

  gedig.           (1) 

5.7  Haal ‘n voorbeeld van onomatopee uit die gedig aan.     (1)  

5.8  Wat gebeur in werklikheid met die kind as die ou man haar bereik?   (2) 

 

VRAAG 6: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

 
Bokser 
 

1.   My kussing is 
2.   my slaansak, 
3.   my kamermat 
4.   die kryt, 

 
5.   Keer, boetie, 
6.   as ek jou pak, 
7.   is jy vanaand 
8.   jou titel kwyt. 

 
9.   Ek slaan en slaan 
10.   regs, links, regs; 
11.   die lyfhou 
12.   en die kophou –  
13.   staan tru, 
14.   maak lie, 
15.   ek tik 
16.   jou oë dik 
17.   en plant links, links, regs 
18.   die uitklophou. 

 
19.   Sien,boetie, 
20.   dis my appel 
21.   en dis my peer 
22.   en hierdie regter –  
23.   hy maak seer.                          

                                                A.J.J. Visser 

 

6.1  Beskryf die ruimte waarin die gedig afspeel.          (1) 

6.2  Beskryf die tema van die gedig.        (2) 

6.3  Identifiseer die rymskema van die eerste strofe.    (1) 

6.4  Wie is die “boetie” waarna die spreker in versreël 5 verwys?    (1) 
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6.5  Waarna verwys die spreker in versreël 8?      (2) 

6.6  Wat is die doel van die kommapunt in versreël 10?      (1) 

6.7  Verduidelik in jou eie woorde wat versreëls 13 – 14 beteken.     (1) 

6.8  Wat noem ‘n mens ‘n strofe wat uit 5 versreëls bestaan?     (1) 

 

VRAAG 7: ONVOORBEREIDE GEDIG (10) 

 Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Sprokie  

1 lank lank nadat ek groot is 

2 sal ek alles wat verkeerd is regbuig 

3 met my hande om dit reguit te kan voel  

4 van alle huise alle dakke rooi verf 

5 alle mure geel met baie sonne 

6 want kinders moet lank en gelukkig leef 

7 ek sal vir almal fietse koop 

8 spoeg smeer op elke vel-af knie 

9 en elke taai nat mond leer fluit speel 

10 dat niemand ooit weer agter vreemde fluite loop 

11 dan sal ek alle stories omkeer 

12 hekse uitjaag elke spook laat knak  

13 en self in nuwe stories klim 

14 sonder reuse, drake of stiefma’s met lang neuse 

15 elke dag my eie storie aanmekaar vertel 
 

16 as ek groot is (dink ek) 

17 gaan ek hemel toe                                     Ansa van der Walt 
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7.1   Waaraan laat die woorde “lank, lank…” jou dink?                               (1) 

7.2   Wat wil die spreekster doen met die dinge wat verkeerd is?                        (1) 

7.3  Beskryf waarom die spreker alle dakke rooi en alle mure geel wil verf.  (1) 

7.4   Wat is die figuurlike betekenis van  “spoeg smeer op elke vel-af knie”?      (2) 

7.5   Waarom wil die spreekster “hekse uitjaag” en “elke spook laat knak”?        (1) 

7.6    Lewer kommentaar op die tipografie van die gedig.     (1) 

7.7  Verduidelik waarom die woorde “dink ek” (versreël 16) tussen hakies  

  geplaas is.           (1) 

7.8  Beskryf die tema van die gedig.                                                                     (2) 

 

  GROOT TOTAAL: 100 PUNTE 

 

 

 

 

 

 


