
Afrikaans Huistaal Gr 10 

Vraestel 1: Memorandum 

Mev. L. du Plessis 

AFDELING A: BEGRIP-, TAALVAARDIGHEID EN VISUELE GELETTERDHEID [70] 

Vraag 1: Tydskrifartikel (20) 

1.1  Feit (1) 

1.2  Al die geboue wat bespreek is, is in Gauteng./Die artikel is deel van ŉ reeks, want daar 

word daarna verwys in par.17.(Enige EEN) (1) 

1.3  verander/aangepas/heringerig/iets wat verstel is (1) 

1.4  Die nuutste ontwikkelings ten opsigte van treine en sokkerstadions wat vir die 2010  

 Wêreldbeker-sokkertoernooi plaasvind, het die rubriekskrywer aan vorige   

  ontwikkelings/geboue laat dink./Tans kla mense oor die koste/oprigting van nuwe  

  infrasruktuur en destyds het hulle ook gekla. (1) 

1.5  Dit is ’n (besondere) hoë gebou. (1) 

1.6  Baie belangrike/bekende persone (Margaret Thatcher/Whitney Houston/Mick Jagger/Elton  

  John/Michael Jackson) het in die hotel tuisgegaan.(EEN sin) (1) 

1.7  Die ronde gebou was ’n vreemde boustyl (vir daardie jare en het eerder gelyk of dit in films  

 tuishoort)./Dit lyk futuristies.(1) 

           EN 

Die boustyl het baie mense herinner aan die Bybelse toring van Babel, omdat dit ook ’n  

 vreemde struktuur/hoë gebou (in die Bybelse tyd) was./Dit lyk of dit tot in die hemel wil  

  reik. (1) 

1.8  Dit is ’n ronde struktuur. Dit is die hoogste residensiële gebou in die Suidelike Halfrond./Dit 

het 54 verdiepings. Die advertensiebord (bo-op die Ponte) is die grootste/hoogste in die 

Suidelike Halfrond. (Enige twee) (2) 

1.9  Iemand maak ’n einde aan ’n plan/Dit is verhinder/Dit is gekeer/Stopgesit (EEN sin) (1) 

1.10  Daar is laer hoogtes tussen die vloer en die plafon. (EEN sin) (1) 

1.11  Die getal 13 hou verband met ongeluk/Baie mense is bygelowig (oor die getal 13) (1) 

1.12  Die halfsirkel kan nog steeds as die eenwording van ’n voorheen verdeelde nasie beskou 

  word./Dit bring mense bymekaar./Dit verenig die mense van die land. (1) 

1.13 Unisa het meer as 200 000 studente.  (Getal is verpligtend) (1) 

1.14 Net soos wat daar jare gelede gekla is oor die hoë boukoste word daar vandag ook gedink  

  dat die huidige ontwikkelings geldmors is. (1) 

1.15 Gautrein (1) 

1.16.1 Y-vorm (1) 

1.16.2 Ronde vorm. (1)                                            1.16.3 Halwe sirkel. (1) 



 

Vraag 2: Spotprent (10) 

2.1  Tas teen die bedkassie/Skryfboek op die bedkassie (1) 

2.2  Persoon se kop is toegegooi/Lê nog in die bed/Dit is 6:30 op alarm (Enige twee) (2) 

2.3  Frustrasie/Moedeloosheid/Woede (1) 

2.4  In vetdruk, in hoofletters (2) 

2.5  Die persoon haat skool, die kinders boelie die persoon (2) 

2.6  Die onderwyser wil nie skool toe gaan nie, gewoonlik is dit kinders wat nie wil skool toe  

  gaan nie en wat skool haat. (2)  

Vraag 3: Opsomming (10) 

JY IS NIE DOM OF LUI NIE  
 
Enige 7 van die volgende agt moontlikhede:  
 

 

 

 

 

 



Vraag 4: Taal in konteks  

4.1  Ja. As die lengte van 'n saamgestelde woord lees bemoeilik, kan 'n koppelteken tussen die 

  samestellende dele gebruik word.  

                                                                          OF  

  Nee. Daar is geen spesifieke rede waarom 'n koppelteken vereis word nie (bv. klinker- 

  opeenhoping, ens.) en hierdie woord is een begrip wat in Afrikaans dan as een woord  

  gespel word. (1)  

4.2   -aar: Selfstandige naamwoord-vormer (1)  

4.3  Die 'a'-vokaal is 'n kort klank in 'n geslote lettergreep, daarom word die konsonant  

  verdubbel. (1)  

4.4  blitsvinnig (1)  

4.5  Die smous probeer elke dag van sy produkte verkoop. (Enige gepaste sin) (1)  

4.6  immigreer (1)  

4.7.1  Selfstandige naamwoord/Eienaam (1) 

4.7.2  Werkwoord (1) 

4.8.1  smaaklik (1) 

4.8.2  vul (1) 

4.9  eetgoed (1) 

4.10  seker (1) 

4.11  David Strange het gesê / sê dat hy en sy broer nie genoeg warmbrakke kon eet nie.  

  (Een punt vir voornaamwoorde, een punt vir werkwoorde in korrekte tyd en posisie) (2)  

4.12  Nee, ek het nog nooit Sausage Saloon se warmbrakke geproe nie. (1) 

4.13  Kern- saak, bepaler – konsessie (2) 

4.14  Onoorganklik, die werkwoord gaan nie oor na ‘n selfstandige nw. nie (2) 

4.15  Aanvaar (1) 

4.16  Bywoord van modaliteit (1) 

4.17  Enige manier om die sin uit te brei wat “warmbrak” beskryf. (1) 

4.18  gekies/kies/keuse (Enige woord met ‘kies’ as basis) (1) 

4.19  uitvind/weet (1) 

4.20  Grondbeginsel van gelykvormigheid (1) 

4.21  akroniem (1) 

4.22  is (1) 

4.23  Op 23 Julie, tydens International Hot Dog Day, sal Suid-Afrika saam 

  met die res van die wêreld hulde bring aan een van die gewildste kitskosse ooit. (1) 

4.24  Om van vetsug ontslae te raak (1) 

4.25  Amerikanertjies (1) 

 



AFDELING B: POëSIE [30] 

VRAAG 5: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

Sprokie vir ‘n stadskind 
 

Koos Du Plessis 
 

5.1  Die gedig bestaan uit 5 strofes en 20 versreëls (2) 

5.2  Die spreker verwys na ‘n neonboog a.g.v. al die neonliggies in die stad. (1) 

5.3  As al die besoedeling verdwyn, in die sterrelose hemel. (2) 

5.4  “brokkie” (1) 

5.5  hiperbool/oordrywing (1) 

5.6  Die spreker waarsku die kind om nie toe te laat dat die stad hom/haar bind nie. (1) 

5.7  Die gedig is geskryf vir straatkinders, die kinders moet aanhou probeer om uit hul 

   omstandighede te ontsnap na ‘n beter lewe. (2) 

VRAAG 6: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

Hansie en Grietjie 
 

Evelyn Castelyn  
 

6.1  “daar was eendag ‘n woud” (1) 

6.2  Sunnyside – Pretoria, die stad sien nooit son nie a.g.v. al die hoë geboue (2) 

6.3  a) “heksie se huisie” 

  b) “ysterswaan” (2) 

6.4  “ word hulle opgehys” en “gebad en gevoer in ‘n hok” (2) 

6.5  Die kinders het nie ‘n goeie verhouding met hul ouers nie. (1) 

6.6  Gedig – einde is hartseer, Hansie en Grietjie val/gaan dood 

  Sprokie – gelukkige einde, Hansie en Grietjie oorleef en die nare heks gaan dood (2) 

 

 

 



 

VRAAG 7: ONVOORBEREIDE GEDIG (10)  

Stadsleeu 
 

Henk Havenga  

7.1  Deur ‘n vraag te vra wat die woorde “het jy” insluit. (1) 

7.2  ‘n Man wat in die stad woon (1) 

7.3  a) Besigheidsman (1) 

  b) Hy dra ‘n swart Carducci pak/Hy werk tot 5uur/Hy loop rond in die stad met sy selfoon.(2) 

7.4  “woonstelhok”/ “sluit” (1) 

7.5  Ja, hy staan opsy vir dames. (1) 

7.6  Vrye vers (1) 

7.7  “maar” (1) 

7.8  Die stadsleeu wil brul (uitbreek/vry wees), maar hy kan slegs saggies brul omdat hy  

  ingehok in ‘n stad is. Die stad is lawaaierig (1) 

Groottotaal: 100 punte  

 

 


