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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye, insluitende ‘n Addendum.  Maak asseblief 

seker dat jou vraestel volledig is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS: 
 
Afdeling A    Begrip-, Taalvaardigheid en Visuele Geletterdheid (70 punte) 
Afdeling B    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.  

 

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

VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL (45) 

Lees Teks 1 ' Kinders kies verkeerd by skoolsnoepies’ (Teks 1 in die Addendum) 

aandagtig deur en beantwoord dan die volgende vrae in volsinne, tensy anders 

gevra. 

1.1  Skryf een woord uit paragraaf 1 neer wat vir ons sê dat vetsug onder kinders  

nie net 'n probleem in Suid-Afrika is nie.       (1)  

1.2  Noem twee redes wat daartoe bydra dat soveel kinders oorgewig is.   (2)  

1.3  Hoe weet ons dat Retha Ehlers lief is daarvoor om met mense te werk?   (1)  

1.4  Wat verstaan jy onder die term 'leke'? Verduidelik dié begrip volledig binne die 

konteks van paragraaf 3.          (2)  

1.5  Verklaar die volgende idiomatiese uitdrukkings in jou eie woorde. Betrek die 

 konteks in jou verduideliking.  

1.5.1  '… onder hul vlerke geneem.' (paragraaf 5)       (2)  

1.5.2  '... het nie baie aftrek by leerders gekry nie.' (paragraaf 7)     (2)  

1.6  Ontwikkel obesiteit skielik of neem dit lank? Haal uit die leesstuk aan om jou 

antwoord te staaf.           (2)  

1.7  Gee een woord uit die artikel vir elkeen van die volgende omskrywings:  

1.7.1 'n item wat baie gewild is en vinnig verkoop (par. 5)  

1.7.2  wanneer iemand in beheer is van 'n besigheid en dit moet bestuur (par. 9)   (2)  

1.8  Verwys na paragraaf 9.  

1.8.1  Wat word bedoel met die stelling: 'Jou besigheid sal dan in die stof byt.'   (1)  

1.8.2  Waarna verwys hierdie stelling?         (1)  

1.9  Dink jy dat kinders se gesondheid vir Laerskool Bosveld Primary 'n prioriteit  

is? Motiveer jou antwoord.          (1)  

1.10 Tieners het oor die algemeen slegte eetgewoontes. Noem nog twee voorbeelde  

uit jou daaglikse lewe waar tieners ander slegte gewoontes aangeleer het waarop 

hulle kan verbeter om gesonder lewenstyle te verseker.     (2)  
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1.11  Sê of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is. Motiveer jou antwoord  

vanuit die leesstuk.  

1.11.1 Ouers sorg altyd dat hul kinders gesond eet.       (2)  

1.11.2 Onderwysers het gewoonlik nie baie om te doen gedurende 'n werksdag nie.  (2)  

1.11.3 Snoepie-eienaars probeer geld uit skoolkinders maak.     (2)  

1.12  Hoe word Elsie Barwise en Wilma van Vuuren in hierdie artikel uitgebeeld? Kies 

die akkuraatste antwoord:  

A Harde werkers wat ander bemagtig.  

B Entrepreneurs wat die kinders vir eie gewin uitbuit.  

C Twee tannies wat baie van lekkergoed hou.  

D Snoepwinkel-eienaars wat die belange van die leerders op die hart dra.   (1)  

1.13  In watter een van die volgende kategorieë val hierdie artikel? Kies die korrekte 

antwoord:  

A Wetenskaplik  

B Oorredend  

C Informatief  

D Filosoferend           (1)  

1.14  Sal jy steeds lekkergoed by 'n snoepie koop met al die inligting wat jy nou oor 

tieners en hul eetgewoontes bekom het? Motiveer jou antwoord deur die teks te 

betrek.            (2)  

1.15  Die woord 'voedseldienste-maatskappy' word met 'n koppelteken geskryf. Stem jy 

saam met hierdie spelling? Gee 'n rede vir jou antwoord.     (1)  

1.16  Die woord 'oefening' (par. 2) is 'n selfstandige naamwoord. Watter morfeem het  

die woord van 'n werkwoord na 'n selfstandige naamwoord verander? Skryf net die 

morfeem/woorddeel neer.          (1)  

1.17  Waarom word 'sappies' (par. 2) met twee p's gespel?      (1)  
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1.18  'propvol' (par. 2) is die intensiewe vorm van 'vol'. Gee nou die intensiewe vorm van 

die woord tussen hakies:  

Indien tieners net lekkergoed eet en nooit gesonde kos eet nie, sal hulle almal (vet) 

wees.             (1)  

1.19  Verwys na paragraaf 4. Die woord 'werk' word hier as 'n selfstandige naamwoord 

gebruik. Maak nou 'n sin waar jy dit as 'n werkwoord gebruik.    (1)  

1.20  Identifiseer die woordsoort van elk van die volgende woorde:  

1.20.1 Suid-Afrikaners (par. 1)  

1.20.2 lewer (par. 9)           (2)  

1.21  Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies.  

1.21.1 Die (soet) vrugtesappe is ook nie juis gesond nie.  

1.21.2 Sop en Milo op 'n koue wintersdag sal selfs die hongerste tienerseun se  

  maag (vol).            (2)  

1.22  Gee die verkleining van 'ma's'. (par. 3)        (1)  

1.23  Skryf die stam/basisvorm van 'ongelukkig' (par. 6) neer.     (1)  

1.24  Skryf die volgende sin in die indirekte rede oor:  

Elsabe Powell: 'Skole moet slegs gesonde kos tydens eerste pouse verkoop.'  

Begin so: Elsabe Powell sê dat…        (2)  

1.25.1.Skryf die volgende sin in die lydende vorm oor:  

Skole moet gesonder kos aan skoolleerders beskikbaar stel.     (1)  

1.25.2 Motiveer waarom jy dink dit sou beter wees om in dié konteks juis van die lydende  

  vorm gebruik te maak.          (1)  

1.26  Beantwoord die volgende vraag in die ontkennende (negatiewe) vorm:  

Het jy al ooit twee pasteie in een pouse opgeëet?      (1)  
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VRAAG 2: OPSOMMING (10) 

Lees die teks ‘Sjiek met donkerbril bo-op die kop’ (Teks 2 in die Addendum) deeglik 

deur. Voer dan die volgende opdrag uit: 

Jy is deel van die bemarkingspan van 'n bekende sonbrilmaatskappy. Die afgelope ruk 

speel jy met die gedagte om die teikengroep van jou maatskappy anders te benader – 

sonbrille word al lankal nie meer net as beskerming teen die skerp strale van die son 

gesien nie. Nadat jy Sjiek met donkerbril bo-op die kop gelees het, het jy finaal besluit. 

Skryf 'n paragraaf waarin jy aan die res van die bemarkingspan 'n voorstel maak. Die 

voorstel moet die nuwe benadering (na aanleiding van die teks Sjiek met donkerbril op 

die kop) wat jy in gedagte het in 2-3 sinne omskryf. Verder moet jy jou voorstel ondersteun 

met ses voorbeelde uit die teks – mense wat nie sonbrille noodwendig as beskerming 

teen die son gebruik nie. Die paragraaf moet 80-90 woorde wees. Voorsien die paragraaf 

van 'n opskrif wat by die aantal woorde ingesluit moet word. Skryf die woordtal onderaan 

jou opsomming. 

Jou opsomming sal met 'n rubriek beoordeel word en goeie taalversorging en spelling is 

van uiterste belang.   

VRAAG 3: SPOTPRENTE (15) 

 

Beskou beide spotprente A en B (Teks 3 in die Addendum) aandagtig en beantwoord 

dan die volgende vrae: 

 

Die volgende vrae handel oor Spotprent A.  

3.1 Die gebruik van die "ja-woord" op die lys in die ondersoekbeampte se hand is 'n  

  voorbeeld van woordspeling. Waarvoor het iemand op die lys die "ja-woord"  

  gegee?           (1) 

3.2  Waarna kan die "ja-woord" in hierdie sage van die Guptas nog verwys?  (1) 

3.3  Wat word na jou mening geïmpliseer deur die eerste naam op die lys wat 

doodgetrek is? Wat het jy gedink toe jy sien dat dié naam doodgetrek is?  (1) 

3.4.1 Lyk dit asof Zuma bekommerd is dat sy naam op die lys was? Motiveer jou 

  antwoord deur minstens twee opmerkings oor sy lyftaal te maak.   (2) 

3.4.2  Watter emosie word op die ander wat op die lys is, se gesigte gesien?  (1) 
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3.5.1  Wat het die name by nommer 2 tot 5 op die lys in gemeen?    (1) 

3.5.2  Wat impliseer die spotprenttekenaar na jou mening deur hierdie name op die lys  

  te sit?            (1) 

Die volgende vrae handel oor Spotprent B.  

3.6 Waarom sou Justin Bieber NIE op Ysterplaat kon land nie?    (1) 

3.7   Waarop lewer die spotprenttekenaar kritiese kommentaar in hierdie spotprent? (1) 

3.8 Watter stylfiguur is hier ter sprake?       (1) 

3.9  Waarom bestudeer Zuma kerrieresepte en samoesas? Wat dink jy impliseer die 

spotprenttekenaar hierdeur oor Zuma se betrokkenheid by die Guptasaak? (2) 

3.10  Watter 'instrument' gebruik die spotprenttekenaar in beide spotprente om te  

suggereer dat die Guptasaak baie deeglik ondersoek moet word?   (1) 

3.11  Watter klankfiguur kom voor in die titel van die boek wat Zuma in sy hand  

  vashou?           (1) 

             

 

AFDELING B: POëSIE [30] 

 

VRAAG 4: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

   

Lees die gedig ‘Vir Sarah Baartman’ (Teks 4 in die Addendum) aandagtig deur en 

beantwoord die volgende vrae. 

 

4.1  Waarom word die woorde "Ek is hier om jou . . . " aan die begin van elke strofe 

herhaal? Sê dus wat die funksie van die herhaling is.      (2) 

4.2  'Ek is hier om jou weg te skeur' 

4.2.1  Waarvandaan moet die spreker haar wegskeur?      (1) 

4.2.2  Waarvan wil die spreker Sarah Baartman verlos deur haar huis toe te bring?  (1) 

4.2.3  Waar is die 'huis' waarheen die spreker haar wil neem? Haal 'n frase uit die 

laaste strofe aan.           (1) 

4.3  Wat is die verskil tussen hoe die spreker Sarah Baartman sien en hoe 'die  

  snydende oë' haar gesien het?         (2) 

4.4  Personifikasie in die gedig: 

4.4.1  Haal een voorbeeld van personifikasie uit die laaste strofe aan.    (1) 
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4.4.2 Verduidelik waarom dit personifikasie is.       (1) 

4.4.3  Verduidelik wat die personifikasie in die konteks van die gedig beteken.   (1)

                                                                                                                                      

  

VRAAG 5: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

   

Lees die gedig ’Hansie en Grietjie’ (Teks 5 in die Addendum) aandagtig deur en 

beantwoord die volgende vraag: 

 

Identifiseer en bespreek vyf ooreenkomste en/of verskille tussen die gedig “Hansie en 

Grietjie” en die oorspronklike volksverhaal. Beantwoord die vraag in tabelvorm.          (10) 

 

 

 

VRAAG 6: ONVOORBEREIDE GEDIG (10) 

 

Lees die gedig ‘Twee stokkiesdraaiers’ (Teks 6 in die Addendum) aandagtig deur en 

beantwoord die volgende vrae. 

 

6.1  Hoe verstaan jy “stokkiesdraaiers” en ŉ “stokkiesdraai-fietstoer”?    (2) 

6.2  Wat, dink jy, sê die stippels aan die einde van strofe 3 vir die leser? 

Verwys na twee moontlikhede.         (2) 

6.3  Die gedig se rymskema is hoofsaaklik paarrym. 

6.3.1  Gee een goeie rede waarom jy dink dis ŉ goeie rymkeuse vir hierdie 

gedig.            (1) 

6.3.2  As jy mooi kyk, het strofe 2 egter nie paarrym nie, maar omarmende rym. Wat  

is anders aan hierdie strofe se inhoud sodat dit op hierdie manier uitgesonder  

word?            (2) 

6.4  Wat suggereer die digter in die laaste strofe het met die twee seuns gebeur? 

Motiveer jou antwoord met woorde/frases uit hierdie strofe.     (2) 

6.5.  Veral in strofes 3 en 4 vind ons waarskuwings of vooruitwysings wat vir die leser 

sê dat die einde dalk tragies gaan wees. Skryf één aanhaling uit hierdie strofes 

neer wat ons waarsku.          (1) 
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ADDENDUM 

TEKS 1 
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TEKS 2 
 

Sjiek met donkerbril bo-op die kop (uit Die Beeld, 3 Mei 2013)  

Hoekom dra sommige mense so graag ’n donkerbril op die voorkop? 

Dit kan ’n praktiese ding wees, besef ek: Jy laat rus die donkerbril daar omdat jy dit nie in jou sak wil druk 

wanneer jy by ’n gebou instap nie. Maar dis nie altyd die geval nie. 

Onlangs het ek van die Kaap af Johannesburg toe gevlieg. Saam met my in die vliegtuig was maklik tien 

mense met ’n donkerbril op die voorkop – en dit was ’n bewolkte dag, in die Kaap, en ook in Gauteng. Dit 

was onnodig om ’n donkerbril byderhand te hê. 

Ek het ook onlangs by Café Caprice in Kampsbaai, die uithangplek van skoonheidskoninginne en huidige en 

voornemende Top Billing-aanbieders, verby gestap. Dit was vroegaand en op elke tweede, derde voorkop 

het ’n donkerbril gerus, paraat. Of nee, die Café Caprice-clan dra nie ’n donkerbril nie. Hulle dra ’n Fendi of 

’n Prada of ’n Ray-Ban. 

Dit lyk ook vir my of ’n mens ’n donkerbril ontvang saam met elke nuwe Mini Cooper wat jy koop. Dikwels, is 

daar ’n vrou agter ’n Mini Cooper se stuurwiel, jongerig, met ’n donkerbril wat op die voorkop blink. 

Hoekom dra elke tweede, derde meisie in ’n Opel Corsa nie ook ’n donkerbril op die voorkop nie? 

Hoekom is mans wat hul monde omsingel met ’n baardjie meer geneig as dié daarsonder om ’n donkerbril 

op die voorkop ten toon te stel, bedags sowel as saans? 

Krieketspelers dra ook graag ’n donkerbril. ’n Mens kan dit verstaan, want hulle is dikwels die hele dag lank 

in die son. Tog sit party die donkerbril byna nooit oor die oë nie. Die bril bly die hele dag op die voorkop, 

dikwels bo-oor ’n hoed. (Ek het al ’n slag gewonder of Herschelle Gibbs, ’n man wat in die openbaar erken 

het hy het nog nooit ’n boek gelees nie, weet ’n mens kan ’n donkerbril ook oor jou oë dra.) 

Anderdag was daar ook ’n foto in ’n koerant van Oscar Pistorius op die atletiekbaan, volspoed, met ’n 

donkerbril op die voorkop. Dalk is dit omdat die baie bekende sonbrilvervaardiger Oakley een van Pistorius 

se borge was. 

Maar wat is die nut daarvan om ’n sonbril te adverteer deur dit op jou voorkop te dra? Is die enigste doel 

van ’n sonbril nie om die son uit jou oë te hou nie? Of het ’n sonbril op die voorkop vir party mense ’n teken 

van stylvolheid geword? Wie het dan besluit dat ’n bril op die voorkop stylvol is?  Miskien die een of ander 

sagsinnige Franse mode-don in Parys, Frankryk? 

Het hy op ’n dag daar op die wal van die Seine gesit en gesê: “Van vandag moet die wêreld weet dis sjiek en 

stylvol om nie jou donkerbril oor jou oë te dra nie.” 

En nou is dit so. Vir party.
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TEKS 3 
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TEKS 4            Vir Sarah Baartman – Diana Ferrus 

 

1  Ek is hier om jou huis toe te neem, huis toe – 

2 onthou jy die vlaktes, 

3 die welige groen gras onder die groot eikeboom, 

4 die lawende koeltes en die son wat nie steek? 

5 Ek het jou bed berei teen die voet van die berg, 

6 jou komberse uitgedos met boegoe en kruisement. 

7 Daar waar die proteas pronk in geel en wit, 

8 daar sing die rivier ’n verwelkomingslied! 

9 Ek is hier om jou weg te skeur, 

10 weg van die snydende oë van die rassistiese monster 

11 wat wegkruip in die donker met sy kloue van haat, 

12 wat jou liggaam versnipper, stukkie vir stukkie, 

13 jou siel vergelyk met dié van satan 

14 en syne vergelyk met dié van God! 

15 Ek is hier om jou te troos, 

16 jou moeë hart teen my bors vas te hou, 

17 die palms van my hande oor jou wange te vou 

18 die lyne in jou nek met my lippe te streel 

19 en jou ewige skoonheid in my oë te onthou. 

20 Ek is hier om vir jou te sing 

21 want ek het vir jou vrede gebring. 

 

22 Ek is hier om jou huis toe te neem, 

23 daar waar die oeroue berge jou naam uitroep! 

24 Ek het jou bed berei teen die voet van die berg, 

25 jou komberse uitgedos met boegoe en kruisement. 

26 Daar waar die proteas pronk in geel en wit, 

27 daar sing die rivier ’n verwelkomingslied. 

28 Ek is hier om jou huis toe te neem 

29 waar ek vir jou sal sing 

30 want jy het ook vrede 

31 vir my gebring. 
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TEKS 5             Hansie en Grietjie – Eveleen Castelyn 

 

 1  daar was eendag ‘n woud 

 2  aan die kant van die son, 

 3 die maan is ‘n flou olielamp, 

 4 Saans brand honderde kersies 

 5 die volgende môre word die kindertjies 

 6 Afgelaai by die heksie se huisie 

 7 hulle huil tot vanaand 

 8 na-vyf, na werk kom die 

 9 Stiefmammies en –pappies hulle haal 

 10 met ‘n ysterswaan 

 11 die nuutste model blaas rook 

 12 en jaag oor riviere teer 

 13 tot by kelders parkering 

 14 Dan word hulle opgehys 

 15 Gebad en gevoer in ‘n hok 

 16 Moet hulle soet gaan slaap 

 17 Eennag, het hansie en grietjie 

 18 Weggeloop, bo-oor die tralies geklim 

 19 en fyn en flenters geval 

 20 op die paadjies sement 

 21 ver van die huis af 
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TEKS 6                 Twee stokkiesdraaiers – Etienne van Heerden 

 

1 Op die dunwiel vir drie weke, 

2 die flikkerweb van speke, 

3 pedale wat stram teen bulte draai: 

4 met fietse oor St. Lowry's na die Baai. 

 

5 Lig klou soos klawer aan die fiets se speke, 

6 helder naalde, son en teer stroboskoop, 

7 teen Heidelberg se bulte moet ons afklim en loop. 

8 Bult dein na bult, die dag raak verstreke 

 

9 en teen 'n Griek se randsteen laat ons bene blaas. 

10 Vlieë mor in die vuil kafee, teen die gaas 

11 brom of lê al dood 'n bondel brommers. 

12 In 'n rooi hokkie karring ons vergeefs bekende nommers... 

 

13 Ons lê op nylon die dou se reuk en afwag, 

14 skielik: die speldekussing van die nag. 

15 By Swellendam, waar graan 

16 geil oor die pram en boud van bulte staan 

 

17 Is ons vir matriek en familie gans verlore; 

18 ondergronds verbol en groen geblaar, twee varkore. 

19 En by die bloekoms, net duskant Bontebok, 

20 spook saans die speke, die kettings, die silwer kok 

 

(Twee matriekseuns het in November 1972 tydens 'n stokkiesdraai-fietstoer êrens 

naby Swellendam, op pad na Port-Elizabeth, spoorloos verdwyn) 

 

Woordelys 
 
Sir Lowry's: pas tussen Somerset-Wes en Grabouw 

stroboskoop: instrument om rotasiesnelheid te meet d.m.v. flikkerlig 

Heidelberg en Swellendam: dorpe op pad na die Baai 

speldekussing: letterlik, 'n bekende blomplant van die Weskaap 

varkore: soort lelie 

Bontebok: Wildpark naby Swellendam 


