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Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye insluitend die dekblad. 

 
 
INSTRUKSIES EN INLIGTING 

1. Die vraestel bestaan uit drie afdelings, naamlik AFDELING A, AFDELING B 
en AFDELING C. 
 

2. Lees Al die vrae versigtig en deeglik. 
 

3. Laat ‘n lyn oop na elke antwoord (Behalwe in Afdeling A). 
 

4. Trek ‘n streep na elke Vraag. 
 

5. Begin elke AFDELING op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommer sisteem gebruik op die 
vraestel. 
 

7. Skryf netjies en leesbaar. 
 

8. Antwoord al die vrae op die folio papier wat voorsien word. 

9. Maak seker jy kyk na die punte toekening vir elke vraag om te bepaal 
hoeveel jy moet skryf. 

                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFDELING A 
 

20 PUNTE 

VRAAG 1:   Meerkeuse vrae 
VRAAG 2:   Vergelyk/Pas die kolomme 
VRAAG 3:   Waar en Vals  

10 
5 
5 

AFDELING B 
 

30 PUNTE 
 

VRAAG 4 
VRAAG 5 
VRAAG 6 
 

10 
10 
10 

AFDELING C 
 

30 PUNTE 

Opstelle:  
 
VRAAG 7-9 
 
 

 
10 
10 
10 
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AFDELING A: Al die vrae is verpligtend 
 
VRAAG 1 
Verskeie opsies word voorsien as moontlike antwoorde op die volgende vrae. Kies 
die korrekte antwoord en skryf die nommer en die letter (A-D) langs die vraag 
nommer neer, byvoorbeeld 1.1 E 

 
1.1  Die woord stigmatisering is ‘n vorm van … 

 A. Goedkeuring 
B. Diskriminasie 
C. Sensasie 
D. Geen van die bogenoemde 

 
1.2 Jy kan ‘n gelykheidshof nie nader vir ……nie 

A. Teistering 
B. Haat Spraak 
C. Diefstal 
D. Onregverdige behandeling 

 
1.3 Mensehandel is ….. 

A. Die nasionale onwettige handel van mense 
B. Die nasionale wettige handel van mense 
C. Die internasionale wettige handel van mense 
D. Die internasionale onwettige handel van mense 

 
1.4 Om jouself werklik te ontdek, te weet wat jy wil hê en wil doen, moet jy 

jouself ken. Dit word ………… genoem.  
A. Persoonlike potensiaal 
B. Welstand 
C. Selfbewustheid 
D. Self-ontwikkelingstrategieë 

 
1.5 Jy kan ‘n beroep kies wat by jou pas as jy jou ……in ag neem 

A. Ouers 
B. Skoolvakke 
C. belangstellings, vaardighede, talente en sterk punte 
D. Fiksheid, slaap patrone, dieet en persoonlike higiëne 

 
1.6 ‘n Voorbeeld van diskriminasie is …. 

A. Jou ouers weier dat jy op ‘n Sondagaand uitgaan 
B. Jy weier om iemand wat HIV-positief is se hand te skud 
C. ‘n Tiener meisie weier dat haar kêrel haar onbehoorlik aanraak. 
D. Al die bogenoemde. 
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1.7 Dit is belangrik om aandagtig in die klas te luister. Watter van die 
volgende wenke sal jy volg om jou te help konsentreer in die klas? 

A. Kry jou gedagtes in orde, handhaaf ‘n oop gemoed en neem notas. 
B.  Kry jou gedagtes in orde, handhaaf ‘n oop gemoed en hou die studente 

rondom jou in orde. 
C.  Kry jou gedagtes in orde, kry jou gevoelens in orde en neem gereelde 

ruskanse – jou gedagtes en brein moet elke 10 minute rus.   
D.  Kry jou gedagtes in orde, loop in die klas rond as dit vir jou nodig is om 

gefokus te bly. 
 
 
1.8 Hoekom is dit belangrik om fiks te bly en gereeld oefening te kry? 

A. Want lugbesoedeling is ‘n gevaarlike omgewingsprobleem. 
B. Want die jeug en burgerlike organisasies dit vereis. 
C. Want om ‘n vrywilliger te wees, kan uitputtend wees. 
D. Want dit maak jou hart, bloedvate en brein sterker. 
 

1.9  ‘n Groep beroepe met soortgelyke vaardigheidskennis en 
werksomgewings is, ‘n: 

A. Beroep 
B. Loopbaan 
C. Loopbaanveld 
D. Werk 

 
1.10 Die regering gebruik belasting bydraes van werkende individue, 

besighede en maatskappye om: 
A. Gestremdes te finansier. 
B. Studente wat nie kollege- en universiteitsgelde kan bekostig nie, te 

finansier. 
C. Die land te bestuur en vir infrastruktuur te betaal. 
D. All die bogenoemde. 

 
                [10 ] 

VRAAG 2 
Kies ‘n beskrywing uit KOLOM B wat by ‘n item in KOLOM A pas.  
Skryf net die letter (A-H) langs die vraagnommer neer, byvoorbeeld: 2.1. J  

Kolom A Kolom B 
2.1 Strategieë A. ‘n Sterk vrees, afkeur of haat vir vreemdelike of 

buitelanders. 
2.2 Loopbaan B. Fisiese aktiwiteite wat jy gereeld doen om gesond 

te bly en sterker te word.    
2.3 Xenofobie C. Iets wat oor die hele periode van jou werkslewe 

strek. 
2.4 Oefenprogramme D. Bekyk die leesstof vinnig om jou ‘n algemene idee 

te gee waaroor dit handel 
2.5 Blaailees E. Planne wat aandui wat jy gaan doen om iets te 

bereik. 
        [ 5 ] 
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VRAAG 3 
Besluit of die volgende stellings WAAR of VALS is. Skryf WAAR of VALS langs die 
nommer van die vraag neer. Byvoorbeeld 3.6. Vals 
 
3.1  Selfbeeld is die aanvaarding van jou eie vaardighede en dat jy verdien dat 

mense van jou hou en jou respekteer.                                             (1) 
3.2  Jeug en burgerlike organisasies funksioneer mees effektief met die hulp van 

vrywilligers.                                        (1) 
3.3  Vaardighede is dinge wat jy baie goed kan doen.                   (1) 
3.4.  Omgewingsgeregtigheid beteken dat almal die voordele van ‘n gesonde 

natuurlike omgewing deel.              (1) 
3.5  Luister, lees, begrip, organisasie en tydsbestuur is 

probleemoplossingsvaardighede        (1) 
                     [ 5 ] 

TOTAAL AFDELING A: 20 
AFDELING B: Alle vrae is verpligtend 
 
VRAAG 4 
Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.   

4.1 Definieer xenofobie           (2) 
 
4.2 Hoe sal jy die betekenis van die spotprent aan iemand verduidelik?   (4) 
 
4.3 Xenofobie is ‘n voorbeeld van die verontagsaming van die land se 

Grondwetlike waardes. Watter waardes word verontagsaam tydens die 
uitvoer van Xenofobie                 (4) 

 
          [10] 
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VRAAG 5 
Bestudeer die spotprent en antwoord die vrae. 
 

 
5.1 Wat illustreer hierdie spotprent?       (2) 
 
5.2 In you eie opinie, dink jy hierdie vrou het n geldige steunpunt, ja of nee? 

Motiveer jou antwoord.        (2) 
  

 
5.3 Dink aan die konsep “magsverhoudinge”. In n gesonde verhouding hoe moet 

die mag verdeel word? Motiveer jou antwoord.     (2) 
  
5.4 Definieer die terme “Manlikheid” en “Vroulikheid”              (4) 
 
                     [10]

     
 
VRAAG 6 
Bestudeer die spotprente en antwoord die vrae wat volg: 

6.1 Hoe weet ons dat die speurder aan ‘n lae selfbeeld ly?        (1)  
  
6.2 Bespreek die faktore wat tot sy swak selfbeeld kon bydrae.          (3x1) 

 

Die raaisel om op 
te los? Hoekom het 

ek nie ‘n meisie 
nie? 

WONDERLIK. 
‘n 

LEIDRAAD! 

RAAISEL 
OPGELOS …. 

LAE SELFBEELD SPEURDER 

Dis baie 
kontroversieel! 
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6.3 Stel praktiese, relevante advies voor, wat die speurder kan help om sy 
probleem te hanteer.                      (2x1) (2) 

 
6.4 Stel TWEE (2) maniere voor hoe hy sy selfbeeld kan verbeter.  (4) 

               [10] 
 

                                    TOTAAL AFDELING B: 30 
 
 

AFDELING C: Alle vrae is verpligtend.  
 
VRAAG 7 
Definieer die term diskriminasie en bespreek vier maniere hoe daar teen ‘n persoon 
gediskrimineer kan word.  Dit is belangrik om te verduidelik wat gedoen kan word om 
die tipe diskriminasie te stop.  Met ander woorde: spreek elke vorm van diskriminasie 
individueel aan.  

 [10] 
 
VRAAG 8 
Jy het 'n vriend wat finansieel sukkel. Sy het hoë ambisies in die lewe en wil 
suksesvol wees. Sy vaar goed in die skool, maar haar ouers kan nie bekostig om 
haar na 'n tersiêre instelling te stuur vir hoër onderwys nie. 
 
Gee jou vriend 'n bietjie raad en vertel haar van die tipes finansiële hulp wat 
beskikbaar is en gee 'n verduideliking van elk. 

 [10] 
 

VRAAG 9 
Berei ‘n kort toespraak voor waarin jy argumenteer dat: “’n Ware man nie sy 
manlikheid bewys deur die beheer van vroue nie.” Sluit maniere in die toespraak in 
hoe ‘n ware man sy manlikheid kan bewys.  

[10] 
                   

TOTAAL AFDELING C: 30 
 
                                                                                               TOTAAL EKSAMEN: 80 


