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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 

 

1. Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye.  Maak asseblief seker dat jou vraestel 

volledig is. 

 

2. Hierdie vraestel bestaan uit VIER AFDELINGS: 

Afdeling A: Leesbegrip (30 Punte) 

Afdeling B: Opsomming (10 Punte) 

Afdeling C:  Poësie (30 Punte) 

Afdeling D: Kommunikatiewe taal (30 Punte) 

 

3. Beantwoord Al die vrae. 

 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 

 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 

 

6. Nommer jou antwoorde soos op die vraestel. 

 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
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AFDELING A:  LEESBEGRIP 

VRAAG 1:  KOERANTARTIKEL 

Lees die volgende teks noukeurig deur en beantwoord dan die vrae wat volg: 

       (Teks saamgestel uit:  BEELD, Donderdag 22 April 2010 en RAPPORT, Sondag 25 April 2010) 

Brit PRAAT MET CHINESE AKSENT NÁ ERGE MIGRAINE (Beeld, 22 April 2010)  EN 

SOLLY, EK PLAAT NIE ENGRISH NIE ... (Rapport, 25 April 2010) 

 

1. Soms gebeur die eienaardigste dinge met mense, wat hulle  

lewens heeltemal kan verander.  Die vyf en dertigjarige Britse 

 vrou, Sarah Colwill, is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.    

Sy het skielik met ‘n moeilike verstaanbare Chinese aksent 

begin praat nadat sy ‘n ondraaglike migraine gekry het. 

 

2. Die pyn was so erg dat me. Sarah Colwill van die hawestad Plymouth, in die suidweste van 

Engeland, ‘n ambulans ontbied het om haar hospitaal toe te neem.  Toe die ambulans arriveer, kon 

die ambulanspersoneel haar nie verstaan nie en toe sy by die hospitaal aankom, het sy besef sy praat 

met ‘n sterk, feitlike onverstaanbare, Chinese aksent. 

 

3. Colwill ly aan chroniese migraine en sy kry gereeld migraine-aanvalle, maar dié aanval was die 

ergste wat sy ooit beleef het, berig die Britse Daily Mail. 

 

4. Dokters dink sy ly aan wat bekend staan as die seldsame vreemde-aksent-sindroom.  Dis ‘n 

toestand wat so selde voorkom dat daar nog net 60 gevalle wêreldwyd opgeteken is.  Dié toestand 

ontstaan blykbaar as die deel van jou brein beskadig word wat spraak en woordvorming beheer. 

 

5. Colwill praat nou met wat klink na ‘n Chinese aksent.  Selfs haar beste vriende en haar naaste 

familielede kan byna nie verstaan wat sy sê nie. 

 

6. Sarah het aan die Britse koerant, die Daily Mail, gesê sy het as kleuter na Plymouth toe gekom en 

sy het nog altyd met die plaaslike aksent gepraat.  Sy was nog nooit in China nie en sy kan nie 

verstaan waarvandaan die Chinese aksent kom wanneer sy praat nie. 

 

7. Deesdae sit selfs vriende die telefoon neer wanneer Sarah bel omdat hulle dink dis ‘n grapmaker 

wat met hulle praat.  Sy ondergaan op die oomblik spraakterapie wat hopelik sal help om van haar 

Devon-aksent te herstel.  
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1. Waarom het die leesteks twee opskrifte?     (1) 

2. Ons lees in die eerste paragraaf dat hierdie vrou nou met ‘n ‘moeilik 

verstaanbare aksent’ Engels praat.   

Noem twee groepe mense wat gesukkel het om haar te verstaan.  (2) 

3. Sê of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is en haal paslike  

woorde uit die teks aan om jou antwoord te staaf: 

(3.1.)  Dit was die eerste keer dat Sarah Colwill ‘n migraine-aanval  

          gekry het.         (2) 

(3.2)  ‘n Ernstige migraine-aanval kan breinskade veroorsaak.  (2) 

4. Gee ‘n bewys uit die berig dat vreemde-aksent-sindroom ‘n baie rare 

verskynsel is.         (1) 

5. Waar het Beeld en Rapport die inligting gekry wat hulle hier gepubliseer  

het?           (1) 

6. In paragraaf 6 lees ons van die ‘plaaslike aksent’.  Wat word die plaaslike 

aksent elders in die berig genoem?      (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
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VRAAG 2:  FILMRESENSIE 

Lees die onderstaande filmresensie en beantwoord dan die vrae wat volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Dis nie aldag dat ‘n film op die kringloop verskyn wat almal wat dit gesien het, in 

absolute vervoering het nie.  Een so ‘n film is die pragtige Sweedse film Så som i 

Himmelen (As it is in Heaven) wat in 2005 genomineer is vir ‘n Oscar-toekenning 

as beste buitelandse film. 

2. Hierdie inspirerende fliek met Engelse onderskrifte is een van die mooistes wat nog 

ooit gemaak is.  Mense wat dit al gesien het, gaan kyk weer en weer daarna – en 

veral gedurende die mal week voor Kersfees.  Dit laat mense weer nadink oor 

goeie, outydse waardes en jou liefde vir jou medemens. 

3. Op die kringloop het hierdie meesterstuk byna ‘n jaar lank vol sale getrek.  Dit gaan 

oor ‘n komponis, wat ook ‘n dirigent is. Hy vertrek na ‘n klein dorpie op die 

platteland waar hy ‘n aggressiewe koor moet afrig wat nie wil saamwerk nie.  In die 

proses herontdek hy sy eie self en verenig hy die gemeenskap. 
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4. Enigiemand wat baie gehou het van Babette’s Feast en wat intieme, aangrypende 

kunsprente met onderskrifte geniet, sal saamstem dat hierdie een van die beste films 

is wat nog ooit gemaak is.  Dit sal kos vir jou siel bied.  Huur dit sonder versuim by 

jou naaste videowinkel- jy sal nie spyt wees nie! 

(Uit:  Vrouekeur, 17 Desember 2010.) 

1. Kyk na die opskrif van hierdie resensie oor As it is in heaven. 

(1.1)  Watter bewys is daar reeds in die opskrif dat die resensent dit as 

          ‘n baie goeie film beskou?       (1) 

(1.2)  Haal ook paslike woorde uit die teks aan wat aandui dat die  

          resensent dit as ‘n baie goeie  film beskou.    (1) 

2. Die film As it is in heaven kan volgens die resentsent op twee maniere ‘n 

positiewe impak op die kyker hê.  Watter twee positiewe dinge is dit? (2) 

3. Haal ‘n sin aan wat bewys dat hierdie film baie suksesvol was.  (1) 

4. Ons lees dat die hoofkarakter ‘n ‘aggressiewe’ koor op die platteland moes 

afrig. 

(4.1)  Watter positiewe effek het die afrigting van die aggresiewe koor op die  

          hoofkarakter as mens gehad?  Haal ‘n gedeelte van ‘n sin as 

          antwoord aan.        (1) 

(4.2)  Watter positiewe invloed het die hoofkarakter op die mense van die 

          dorpie gehad?  Haal ‘n gedeelte van ‘n sin as antwoord aan. (1) 

5. Watter mense behoort van hierdie fliek te hou?  Kies jou antwoord uit die 

volgende moontlikhede en skryf slegs die letter van die antwoord neer: 

 

A Mense wat van geweld hou waarin daar skop, skiet en donder is. 

B Mense wat van liefdesverhale met romantiese karakters hou. 

C Mense wat van dieper films met ‘n onderliggende boodskap hou. 

D Mense wat van oorgeklankte films met Engelse onderskrifte hou. (1) 

 

6. Hoekom sal iemand wat nie Engels kan lees nie, waarskynlik nie van die    

film hou nie?          (1) 

7. Uit die plakkaat wat die film adverteer, is dit duidelik dat daar gelukkige  

oomblikke in die film is.  Waaraan kan ‘n mens dit sien?   (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
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VRAAG 3:  SPOTPRENT 

Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord dan die vrae wat volg: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hierdie spotprent het op 3 Januarie 2011 verskyn en verwys na twee vierings 

wat pas verby is: 

(1.1)  Noem een ding wat aandui dat dit Kersfees was.   (1) 

(1.2)   Watter ander viering het ook plaasgevind?    (1) 

2. Die gesin het hul Nuwejaarsvoornemens teen die muur  vasgeplak.  Watter 

drie dinge dui daarop dat die pa reeds die nuwejaarsvoornemens verbreek 

het?           (3) 

3. Watter woord beskryf die res van die gesin se reaksie op die pa se woorde? 

Skryf slegs die letter van die korrekte antwoord neer: 

 

A teleurgesteld 

B gelukkig 

C verbaas 

D tevrede         (1) 
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4. Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is, en gee ‘n rede vir jou 

antwoord:. 

Die man op die prent leef netjies/gesond.     (2) 

5. Wat was die gesin besig om te doen terwyl die pa woorde sê?  (1) 

6. Noem een speelding wat jy op die prent kan sien.    (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
TOTAAL AFDELING A:  30 PUNTE 

 

AFDELING B:  OPSOMMING 

VRAAG 4:  OPSOMMING 

Bestudeer die onderstaande teks en som dan die wenke oor die koop van 

skoene in jou eie sinne op: 

 Som die wenke oor die koop van skoene in 5 volsinne en 70 woorde op. 

 Skryf een sin oor elke paragraaf. 

 Skryf ‘n woordtelling aan die einde van jou opsomming neer. 

 Moenie direk uit die teks aanhaal nie. 

 Jy sal gepenaliseer word as jou opsomming te kort (minder as 60 woorde) of 

te lank (meer as 80 woorde) is. 

 

WENKE VIR DIE KOOP VAN SKOENE 

 

Dit is net so belangrik dat ‘n skoen goed pas as wat dit is dat ‘n skoen mooi lyk.  Manon 

Benadé is die eienaar van Message Shoes, wat handgemaakte skoene vervaardig.  Sy het 

dié skoenwenke vir sowel mans as dames: 

 

 As jy weet jy gaan ‘n paar skoene net vir een seisoen dra, is niks daarmee verkeerd 

om ‘n goedkoper skoen te koop nie.  ‘n Mens wil nie ten duurste betaal vir skoene 

wat na een seisoen weggepak word nie. 

 Skoenmodes en skoenkleure verander elke seisoen.  Koop dus tydlose skoene wat 

jy vir meer as een seisoen kan dra en in kleure wat by die meeste van jou klere sal 

pas. 
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 ‘n Mens koop nie elke dag skoene nie; daarom is dit belangrik om skoene van egte 

leer en met ‘n voering van ‘n natuurlike materiaal te koop, sodat jou voete nie sweet 

nie.  Sulke skoene is gemaklik en hou langer as goedkoper skoene. 

 Daar is verskeie dinge waarop ‘n mens moet let as jy ‘n goeie skoen wil koop:  

Koop skoene met ‘n netjiese afwerking wat van kwaliteit-leer gemaak is.  

Kwaliteit-sole sal verhoed dat die sole na een seisoen vervang moet word. 

 Gemak is baie belangrik.  Ons dra elke dag ure lank skoene en daarom moet skoene 

gemaklik pas.  As jy skoene koop, moet jy nie net kyk na hoe die skoen lyk nie, 

maar ook vasstel of dit ‘n dag lank gemaklik aan jou voet sal bly. 

(Verwerk uit:  LEEFSTYL, bylaag tot Beeld, Woensdag 24 Maart 2010) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
TOTAAL AFDELING B:  10 PUNTE 

 
 

AFDELING C:  POËSIE 

VRAAG 5:  VOORBEREIDE GEDIG 

Bestudeer die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg: 

Wetenskapmannetjies 

 
1 Julle sit onder swart teleskope 

2 en kyk na die son 

3 tot  julle besef dat julle nooit daar sal kom. 

4 Pateties bepaal julle dan ligjare 

5 en vertel dat die son as’t ware 

6 inkrimp en eendag gaan verdwyn. 

 

7 Ons sit maar hoog op die windpomp 

8 en kyk hoe die son sy kop stamp 

9 teen die rant 

10 hoe hy bloei 

11 hoe die vaal lug gloei 

12 hoe die bome tot silhoeëtte verskroei. 

 

13 Daarom liewe menere teken ek klawertjies 

14 tussen my huiswerk, kry ek 26% 

 

15 want ek luister eerder na 

16  die verdwaalde korhaan 
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17 tussen die bossies by die tennisbaan 

18 en kwadreer liewer my vreugdes 

19 en vind dan die logaritme van my hartseer 

20 want syfers bring ‘n eensaamheid 

21 wat geen mens kan keer. 

 

1. Waarom gebruik die spreker die verkleiningsvorm – Wetenskapmannetjies – 

in die titel van hierdie gedig?  Kies jou antwoord uit die volgende 

moontlikhede en skryf slegs die letter neer: 

 

A Die spreker verwys na baie klein mannetjies wat onder swart teleskope sit. 

B Die spreker gebruik dit om aan te dui dat hy/sy nie veel van hulle dink nie. 

C Die spreker staan baie ver van die mannetjies af, daarom lyk hulle klein. 

D Die spreker is self ‘n klein mannetjie in die groot wêreld daarbuite.  (1) 

 

2. Volgens die spreker is die wetenskapmannetjies ‘pateties’.  Hulle werk 

heeldag met syfers wanneer hulle die son bestudeer.  Gee slegs EEN     

woord uit die laaste strofe wat aandui na watter gemoedstoestand hierdie 

soort werk lei.         (1) 

3. Die wetenskapmannetjies gebruik reuse-teleskope om die son te      

bestudeer.  Waar is die spreker wanneer hy/sy die son bestudeer?  (1) 

4. Haal die woord aan wat sê dat die son baie klein gaan word.   (1) 

5. Wat is die wetenskaplikes se bevindinge oor die son?    (1) 

6. Haal ‘n voorbeeld van personifikasie uit die tweede strofe aan.  (1) 

7. In strofe 1 praat die spreker van ‘Julle’, en in strofe 2  van ‘Ons’. 

(7.1)  Wie is ‘Julle’ in strofe 1?       (1) 

(7.2)  Wie is ‘Ons’ in strofe 2?       (1) 

8. Die spreker is duidelik nie geïnteresseerd in wiskundige formules nie. 

(8.1)  Wat doen die spreker in plaas daarvan om op huiswerk te fokus? (1) 

9. In die koeplet kom daar ‘n (vergelyking/wending/metafoor) in die gedig 

 voor.           (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
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VRAAG 6:  VOORBEREIDE GEDIG 

Bestudeer die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg: 

Skoolseunblues 

 
1 agter in die skoolbus het Jesse geleer 

2 hoe om te rook 

3 het sy gewys tot waar sy beenhare skeer 

4 agter in die skoolbus 

5 het sy geleer om ‘n seun te vry 

6 om tekens te wys 

7 het sy ‘n ballpointpenhart geteken 

8 met die naam van haar onnie 

 

9 Jesse Jesse my stem is gebreek 

10 en ek het nog nooit gerook 

11 of met die tong gesoen nie 

 

12 sy dans met getroude mans 

13 in die katolieke kerk 

14 op Sondae sit sy in ‘n sportmotor by die park 

15 sy het ‘n ou in die army 

16 sy het ‘n ou op Hennenman 

17 sy draai die onnie om haar pinkie 

18 ma sê Jesse het niks tussen haar ore nie 

19 dan kyk ma in haar spieëltjie 

 

20 Jesse Jesse my stem is gebreek 

21 en ek het nog nooit gerook 

22 of met die tong gesoen nie 

 

1. Waar wil alle skoolkinders altyd in die bus sit?     (1) 

2. Wat het Jesse alles agter in die skoolbus geleer doen?   (2) 

3. Watter graffiti het sy iewers op die bus of sitplekke geteken/gekrap?  (1) 

4. Watter TWEE bewyse voer die seun aan dat hy nog maar onervare is? (2) 

5. Watter teken is daar dat die seun al besig is om ‘n man te word?  (1) 
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6. Hy het die vrymoedigheid om Jesse met sy ma te bespreek. 

(6.1)  Wat is sy ma se opinie oor Jesse, en wat beteken dit?   (2) 

7. Wat is die tema van die gedig?       (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 

VRAAG 7:  ONVOORBEREIDE GEDIG     

Lees die gedig deur en beantwoord die vrae wat volg: 

Wroeging van ‘n tiener  - Sonja van der Nest (aangepas)  

 

Ek is vyftien, en ‘n seun. 

Met rankerige bene 

en ‘n pasteikors-vel. 

Wat misken is deur my ouers 

Wat vergeet het om my te verstaan. 

 

Wat moet stry teen die euwels 

van dagga en wyn, 

groepsdruk en seks. 

Die eerste liefde bring pyn  

en ‘n deurmekaar brein. 

 

Moet ek bly stry, 

want  

ek is net vyftien 

en ‘n seun? 

 
                         

1. Dink jy hierdie is ‘n positiewe of ‘n negatiewe gedig? Gee ‘n rede vir jou  

antwoord.          (2) 

2. Wie is die spreker in die gedig?       (1) 

3. Noem drie dinge waaroor hierdie persoon ongelukkig is.   (3) 

4. Noem vier van die slegte dinge waarteen hierdie persoon moet stry.     (4x ½ ) 

5. Wat maak hierdie persoon se brein deurmekaar?    (1) 

6. Haal EEN woord uit die gedig aan wat vir ons sê dat hierdie persoon  

aknee of baie puisies het.        (1) 

TOTAAL:  10 PUNTE 
TOTAAL AFDELING C:  30 PUNTE 
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AFDELING D:  KOMMUNIKATIEWE TAAL 

VRAAG 8:  SINSTRUKTURE 

Bestudeer die strokiesprent hieronder.  Herskryf dan die sinne soos aangedui: 

1. “Jy moet ‘n paar briewe vir Sara skryf.” 

Jeremy se ma sê dat ....        (1) 

2. Sy het diep gedagtes en gedigte vir Jeremy se pa geskryf. 

Sy het sowel ....         (1) 

3. Hulle het jare gelede uitgegaan en sy het bladsye vol gedagtes neergeskryf. 

Op die oomblik ....         (1) 

4. Sy het haar gedagtes op papier geskryf, daarna het sy gedigte neergepen. 

Nadat ....          (1) 

5. Jeremy se ma gee vir hom raad sodat hy Sara se hart kan verower. 

Jeremy se ma gee vir hom raad om ....     (1) 

6. Die brief was binne ‘n paar dae by sy pa.  Sy het die brief poskantoor toe 

gevat. 

Die brief wat ....         (1) 

7. Jeremy se ma het elke week ‘n liefdesbrief by die poskantoor gepos. 

‘n Liefdesbrief ....         (1) 

8. ‘n SMS word egter vinnig deur Jeremy gestuur om sy liefde oor te dra. 

Jeremy ....          (1) 

9. Skryf Jeremy se ma nog liefdesbriewe? 

Nee, ....          (1) 
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10. Jeremy sê vir sy ma dat hy meer daarvan hou om per sms te kommunikeer. 

Jeremy sê:  “Ma, ....”        (1) 

11. Jeremy se ma is baie teleurgesteld met sy houding. 

Volgende keer ....         (1) 

12. Omdat hy nie na haar luister nie, is sy baie teleurgesteld. 

Hy luister nie na haar nie, gevolglik ....     (1) 

TOTAAL:  12 PUNTE 

VRAAG 9:  WOORDSTRUKTURE 

Lees die volgende paragrawe wat ook op die bogenoemde strokiesprent 

gebaseer is, deur.  Doen elke keer wat tussen hakies gevra word.  Skryf net die 

nommer en die korrekte antwoord in jou antwoordskrif neer: 

 

Kommunikasie het deur die jare baie verander.  Kyk 1 (bv. – skryf voluit) hoe min 

mense nog deesdae vir mekaar 2 (brief – meervoud) skryf.  Dit was so ‘n 3 (goed – 

korrekte vorm van die woord) manier om jou gevoelens 4 (uitdruk – korrekte vorm 

van die woord).  Vandag 5 (communicate – gee die Afrikaanse woord) mense 

eerder 6 (deur middel van – gee die afkorting) hul selfone.  Die 7 (maklik – 

oortreffende trap) manier is om ‘n SMS te stuur.  In ons moderne lewens 8 (kies, 

verkies, keuse – kies die regte woord) ons SMS’e of ‘n 9 (e-pos/epos – kies die 

korrekte spelling) bo briewe.  Dis ‘n 10 (baie vinnige – gee die intensiewe vorm) 

manier om ‘n boodskap te stuur. 

As ons na die spotprent kyk, kan ons sien dat Jeremy se ma probeer om hom te 

vertel hoe romanties 11 (sy/haar/syne – kies die korrekte voornaamwoord) 

verhouding met Jeremy se pa was.  Gedurende hulle 12 (kind+jare – vorm ‘n 

samestelling) het hulle tot 13 (15:00 – skryf die woord) in die middag skool gegaan.  

Daar was nie tyd om sterk 14 (drink – gee die korrekte vorm van die woord) te 

gebruik nie – hulle het hul ouers 15 (respek – gee die korrekte vorm van die woord) 

en baie onskuldige klein 16 (gedig – verkleiningsvorm) vir mekaar geskryf. 

TOTAAL:  8 PUNTE 
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VRAAG 10:  KOMMUNIKASIE 

Kyk na die prentjie hieronder. Die situasie speel in die besige straat by die rooi 

robot af. Bestudeer die liggaamshoudings, gesigsuitdrukkings en gebare van 

die karakters deeglik en voer die instruksies by die vrae wat volg, uit. 

Let asseblief op jou taalgebruik. Geen vloekwoorde of kru taal sal aanvaar 

word nie. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elke respons moet 15 – 20 woorde lank wees. Jy kan een of twee sinne by elke 

respons skryf. 

1. Die man wat bedel (nommer 1) is besig om iets lelik vir die man in die motor  

te skreeu.  Skryf neer wat hy skree.      (2) 

2. Die bestuurder van die motor (nommer 2) is baie geskok oor wat hy hoor. 

Skryf neer wat hy vir die bedelaar sê.      (2) 

3. Die bedelaar se swanger vrou (nommer 3) het ‘n glimlag op haar gesig 

Terwyl sy na die argument luister.  Skryf haar gedagtes neer.  (2) 

4. Die klein babatjie (nommmer 4) op die vrou se arm steek sy kop teen sy 

ma se skouer weg.  Skryf neer wat hy dink.     (2) 

5. Watter advies gee die bestuurder (nommer 2) aan die bedelaar                 

(nommer 1&3) net voor hy weg ry?      (2)   

         TOTAAL:  10 PUNTE 
TOTAAL AFDELING D:  30 PUNTE 

GROOT TOTAAL:  100 PUNTE 
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