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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

EKSAMEN JUNIE 2016 – VRAESTEL 1 

EKSAMINATRISE:  Mev. van Rhyn  MODERATOR:   Me. Kruger 

TYD:     2½ uur   PUNTE:    100 

___________________________________________________________________ 

AFDELING A: LEESBEGRIP       (30) 

AFDELING B: OPSOMMING      (10) 

AFDELING C: POëSIE       (30) 

AFDELING D: TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES   (30) 
___________________________________________________________________ 

INSTRUKSIES: 

1. Beantwoord al die vrae. 
2. Trek ‘n lyn na elke afdeling. 
3. Nommer jou antwoorde korrek. 
4. Skryf netjies. 
5. Sterkte!  

_________________________________________________________________ 

AFDELING A:  LEESBEGRIP 

VRAAG 1:  ARTIKEL 

Lees die teks hieronder noukeurig en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

BETAAL VIR WAT JY BENODIG, MAAR DINK GOED AS JY SIEN DIS ONNODIG 

1 Volgens statistieke is byna die helfte van Suid-Afrikaanse jongmense 

tussen 15 en 24 jaar werkloos. Die meeste mense werk om geld te verdien 

sodat hulle hul basiese behoeftes en begeertes kan bevredig. Kos, klere, 

medisyne en ‘n dak oor jou kop is noodsaaklike behoeftes om te oorleef. 

Mense het egter ook allerhande begeertes na dinge waarsonder hulle sou 

kon klaarkom. Dit sluit artikels soos skoonheidsmiddels, duur 

juweliersware en ontwerpersklere in, asook sommige dinge wat te doen 

het met stokperdjies, sportaktiwiteite en vermaak. Jy wil dalk ‘n groot 

sportbyeenkoms of musiekkonsert bywoon en moet ‘n kaartjie daarvoor 

koop. Hoe kan jy ook met ‘n stokou Nokia rondloop as al jou maats 

iPhones en Samsungs het? 
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2 Dit is baie belangrik dat mense leer om hul geld goed te bestuur, want 

almal het behoeftes en begeertes. Daar is altyd sekere uitgawes vir dinge 

wat betaal moet word en om dit te kan doen, moet daar ‘n inkomste wees. 

Ons moet dus ‘n deeglike begrip van finansiële beplanning hê. 

 

3 Finansiële beplanning sluit in dat ‘n mens moet begroot en daarby moet 

hou. ‘n Begroting beteken dat jy vooraf ‘n plan vir jou geld uitskryf. Al 

verdien jy nie ‘n vaste of gereelde inkomste nie, het jy ‘n begroting nodig 

omdat dit belangrik is om aan die toekoms te dink. Jy moet beplan vir tye 

wanneer jy nie ‘n inkomste sal verdien nie. 

 

4 Kinders moet van kleins af leer dat goed geld kos en hoe om hul sakgeld 

of geskenkgeld te bestuur. Hulle moet besef dat wanneer geld op is, dit 

eers weer verdien moet word voordat hulle kan spandeer. Hulle moet ook 

leer om ‘n klein gedeelte van hul sakgeld te spaar. Tieners wat sakgeld kry 

waarmee hulle vir sekere behoeftes moet betaal, moet seker maak dat 

hulle nie alles bestee aan dinge soos flieks nie, want dan sal daar geen 

geld oor wees om bv. selfoontyd te koop as dit opraak voordat hulle weer 

sakgeld kry nie.  

 

5 Dit is nie moeilik om ‘n begroting op te stel nie.  Maak seker hoeveel jou 

inkomste vir die maand sal wees, want dit is die totale bedrag wat jy het vir 

besteding. Maak aan die begin van die maand ‘n lys van al die uitgawes 

wat daardie maand verwag word en tel die verskillende bedrae geld vir 

elke item op om jou totale uitgawes te bereken.  

BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE: 

1.1 Wat is die belangrikste rede waarom mense werk?    (1) 

1.2 Wat  beteken? 

 a) Behoeftes         (1) 

 b) Begeertes         (1) 

1.3 Na watter vorm van vermaak word in paragraaf 1 verwys?   (1) 
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1.4 Wat beteken die volgende sin in paragraaf 1? 

 As ‘n mens ‘n dak oor jou kop het, beteken dit jy het ‘n …………  (1) 

1.5 Gee die woord wat in die volgende sin uitgelaat is: 

 As ‘n mens begroot, doen jy vooraf ________________ van jou geldsake. (1) 

1.6 Haal ‘n woord uit paragraaf 4 aan wat beteken “geld wat uitgegee word”. (1) 

1.7   In ‘n mens se lewe kom daar soms tye wanneer dit nie vir jou moontlik is  

om vir geld te werk nie. 

a) Noem twee sulke tye.                  (2) 
b) Hoe kan jy vooraf sorg dat jy gedurende daardie tye geld sal hê om  

van te leef?         (1) 

1.8 Dit is nie nodig om te begroot as jy nie gereeld geld kry nie. 

 a) Is die stelling WAAR of VALS?       (1) 

 b) Motiveer die stelling deur EEN SIN uit paragraaf 3 aan te haal.  (1) 

1.9   Kies die mees gepaste antwoord om die sin hieronder te voltooi.  

 (Skryf slegs die korrekte letter A-D neer)  

 Kinders……… 

 A hoef nog nie kleintyd van geldsake te leer nie. 

 B moet weet dat geld gereeld verdien moet word. 

 C het altyd te min geld om daarvan te spandeer. 

 D het nooit geld om te bestuur en te spaar nie.    (1) 

1.10 Waarvoor moet tieners, volgens die skrywer, soms ‘n gedeelte  

van hul sakgeld gebruik?        (1) 

           (14) 
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VRAAG 2:  SPOTPRENT 

Kyk baie aandagtig na die spotprent en beantwoord dan die vrae: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Die lede van die gesin is hier saam in die huis.  

 a)  Watter tyd van die dag is dit?       (1) 

 b)  Waaraan kan jy dit sien in die prent?      (1) 

2.2  As die seun sy skoolloopbaan “opoffer”, beteken dit hy sal die skool moet  

       verlaat. 

 Hoekom sal dit die gesin help as hy die skool verlaat?    (1) 

2.3 Wat in die prent sluit aan by die seun se woorde?    (1) 
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2.4 Wat is die pa besig om te doen?       (1) 

2.5 Wat dink die Ma van die seun se woorde?     (1) 

2.6  Dink jy die seun hou baie van skool?      (1) 

2.7 Die muis in die hoek regs onder sê:  “Hy gaan ‘n duur les leer.” 

 Wat beteken dit?  

(Skryf slegs die korrekte letter A of B neer) 

 A   Dit gaan ‘n les wees wat baie geld kos. 

  of 

 B  Hy gaan later uitvind dat hy ‘n verkeerde ding gedoen het.  (1) 

            (8) 

 

VRAAG 3:  ADVERTENSIE 

Kyk baie aandagtig na die spotprent en beantwoord dan die vrae wat volg: 
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3.1 Hoekom is dit effektief om ‘n vrou en haar kind in die advertensie te  

 gebruik?          (1) 

3.2 Kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die letter A of B neer. 

Die vrou…. 

A    sal mense se tolgeld betaal 

B    moedig mense aan om tolgeld te betaal     (1) 

3.3 Hoe weet ons die ma en haar seun is gelukkig?    (1) 

3.4 Hoekom sal die ma meer tyd saam met haar kind kan hê?   (1) 

3.5 Watter maatskappy is verantwoordelik vir tolpaaie in Suid-Afrika?  (1) 

3.6 Wat beteken “deesdae”? Kies die korrekte antwoord. 

 A      in die laaste ruk    

 B      lank gelede         (1) 

3.7 Hoeveel tyd spaar die vrou in totaal per dag as sy op die tolpad werk toe  
en weer huistoe ry?        (1) 

3.8 Tolpaaie spaar mens tyd. Noem nog ‘n voordeel waarom ‘n persoon ‘n  
tolpad sal gebruik.         (1) 

            (8) 

        (TOTAAL AFDELING A:  30) 

___________________________________________________________________ 
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AFDELING B:   

VRAAG 4:  OPSOMMING 

Die artikel hieronder gee wenke oor hoe ‘n mens jou selfbeeld kan verbeter. Lees 

die teks aandagtig en voer dan die instruksies uit. 

INSTRUKSIES: 

1. Som die wenke in VYF sinne op. 

2. Skryf die feite PUNTSGEWYS neer. 

3. Nommer die sinne van 1 tot 5. 

4. Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 

5. Dui die KORREKTE GETAL WOORDE aan die einde van die opsomming 

aan. 

 

VERBETER JOU SELFBEELD 

1 Dit is belangrik dat ‘n mens goed moet voel oor jouself sodat jy suksesvol kan 

wees. Sonder ‘n goeie selfbeeld kan jy depressief raak. Dis dikwels nodig om 

jou selfbeeld te versterk sodat jy jou potensiaal kan bereik. 

2 Moenie dit wat ander van jou sê, altyd ernstig opneem nie. Omring jou met 

positiewe mense wat jou opbou. So kan jy beter en meer positief oor jouself 

voel. 

3 Wees trots op jou agtergrond. Al kom jy uit ‘n arm agtergrond, moenie skaam 

wees oor waar jy vandaan kom nie, want dit bepaal nie wat jy in die toekoms 

gaan bereik nie. 

4 Soms gebeur daar dinge waarop ons nie trots is nie. Sien mislukkings as 

uitdagings en leerervarings sodat jy volgende keer beter kan doen. Mislukking 

is nie finaal nie en foute nie altyd fataal nie. 

5 Moenie op jou swakhede konsentreer nie, maar fokus op jou positiewe 

eienskappe. Maak ‘n lys van dinge waarvan jy in jouself hou en kyk gereeld 

na daarna.  

        (TOTAAL AFDELING B:  10) 
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AFDELING C:  POëSIE 

VRAAG 5:  Bestudeer die volgende gedig en beantwoord dan die vrae. 

VAKANSIE deur Elizabeth Fourie 

1 Vakansie is net om die draai 
2 Dis weer tyd om die motor te laai 
3 Ag Pa, maak tog gou! 
4 Ons wag net vir jou 
5 Dan kan ons lekker laat waai. 

 
6 Die fles met koffie is in 
7 Die feestyd gaan nou begin 
8 Gepak is my tas 
9 My gordel is vas 
10 Die tyd na die see toe raak min. 

 
11 Ek sien die see…. 
12 Ag Ma, kan ons sommer nou dadelik gaan swem? 

 
13 Sambrele, sambrele – ‘n bloue, ‘n gele 
14 Staan oral gepak op die strand 
15 Die grafies en emmers, die mooiste kastele 
16 Gebou van die sagte spierwit sand. 

 
17 Die kinders wat lag en skater en skater 
18 En plas in die water 
19 Pa lê so lui op sy rug 
20 Desembervakansie 
21 Die son dans ‘n dansie 
22 En lag in die helder blou lug 

 

5.1 Gee ‘n voorbeeld van klanknabootsing in strofe 5.     (1) 
 

5.2 Gee ‘n voorbeeld van ellips in die gedig. Wat is die funksie daarvan?  (2) 
 

5.3 Wat beteken alliterasie?        (1) 
 

5.4 Gee ‘n voorbeeld van alliterasie in reël 16.      (1) 
        

5.5 Wat is assonansie? Gee ook ‘n voorbeeld van assonansie in die gedig. (2) 
 

5.6 Verduidelik wat is personifikasie en gee ‘n voorbeeld daarvan in die  
laaste strofe.          (2) 

 
5.7 Gee ‘n antoniem vir die volgende woord:      

 
- Gou (reël 3):           (1) 

         (10) 
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VRAAG 6:  Bestudeer die volgende gedig en beantwoord dan die vrae. 

Klein Vrede deur Antjie Krog 

1 Vanmiddag wag sy vir hom in ‘n klein hoëmuurhuisie 
2 half toe-oog ingekruip agter ‘n straatstoepie 

 
3 5:12 hang hy sy hoed aan die haak 
4 trek sy baadjie uit en sy gooi kookwater deur die koffiesak 

 
5 vee haar hande aan die geblomde voorskoot en wag darem 
6 dat hy haar eers teen hom vasdruk, so skuinserig met die een arm 

 
7 voor sy hom die dag se nusies vertel 
8 die gat in die heining, die hond, Anna-jannie het gebel 

 
9 Na ete haal sy die Bybel uit die boonste laai 
10 en hy lees vir hulle van Israel se afgode teen die berg Sinai 

 
11 haar hande vou ‘n stopskulp in syne as sy bid: 
12 Onse Vader wat hoog bo die aarde in die hemel sit … 

 
13 Die maan rys soos ‘n koringmeelbrood bokant die dak 
14 sy was skottelgoed met lifebuoy en ‘n omgesoomde meelsak 

 
15 hy luister nuus op die treetjie by die agterdeur 
16 oor dinge wat met ander mense in die wêreld gebeur 

 
17 Later as die luggie begin trek 
18 die windpomp klap-klap in die dam in lek 

 
19 sit hy die sproeier af, maak die hoenderhokke toe 
20 sit die kat uit en kom langsaan kamer toe. 

 
21 In die na-nag as die wind uit die noorde begin 
22 skuif die maan oor hul bed dieper die kamer in 

 
23 tot op die woorde geraam in krulle: 
24 My vrede gee EK julle. 

 
6.1       Is dit funksioneel dat koeplette in die gedig gebruik word?   

Verduidelik jou antwoord.        (2) 

 

6.2      Wat is die rympatroon in die gedig en wat is die doel daarvan?  (2) 
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6.3 “… half toe-oog …” in versreël 2 is ‘n voorbeeld van (kies uit die volgende): 

a) Personifikasie 

b) ‘n Metafoor 

c) Vergelyking 

d) Kontras          (1) 

6.3  Gee ‘n voorbeeld van ‘n vergelyking in die gedig.    (1) 

6.5  Hoe word die beskeidenheid van die huisie in versreël 1 en 2 uitgehef? (2) 

6.6 Verduidelik die tema van die gedig.      (2) 

                      (10) 
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VRAAG 7:    Bestudeer die volgende gedig “Vakansieromanse” en beantwoord        

dan die vrae 

Vakansieromanse 

Soms wil ek liewer net vergeet 
en soms wíl ek graag onthou ... 
maar elke keer as ek melkskommel drink 
dan dink ek weer aan jou 
 
Want ek drink lemmetjie 
en jy drink lime 
aarbei en strawberry       
albei is fine       
 
Ek hou daarvan double thick 
jy drink dit dubbeldik 
en so het ons ons boude lam 
in die Wimpy's omgesit 
 
Die malva-lekkers wat bo-op dryf 
het ek en jy gedeel 
en so onderdeur die tafel heen 
het ons voete met mekaar gespeel 
 
Hoe drink jy nou jou milkshake? 
sal ek bitter graag wil weet 
want vandag is dit weer moeilik 
om daai melkskommel dae te vergeet 

7.1 Watter enkele woord dui aan dat die spreekster geweet het dit gaan net ‘n 

tydelike lighartige verhouding wees?      (1) 

7.2 Wat herinner die spreekster altyd aan hierdie spesifieke verhouding wat sy  

gehad het?           (1)  

7.3 Sou jy sê die herhaling van die woord “melkskommel”  in die gedig is 

funksioneel?  Motiveer jou antwoord.      (2) 

7.4 Uit hoeveel strofes bestaan die gedig?      (1)   

7.5 Wat is alliterasie? Gee ‘n voorbeeld daarvan uit die gedig.   (2) 

7.6 Wat is die verskynsel wat voorkom in reël 2?     (1) 

7.7 Waar het hulle die meeste tyd deurgebring die spesifieke vakansie?  (1) 

7.8 Sal jy so ‘n kortstondige vakansieverhouding aanknoop?  

  Motiveer jou antwoord.        (1) 

                     (10) 

         (TOTAAL AFDELING C:  30) 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3pL6Rz-PMAhUDuhoKHddKBgcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/91057223688938743/&bvm=bv.122448493,d.ZGg&psig=AFQjCNEfEoaxLGgKfhchpf8wVCeDBClCGA&ust=1463660671188368
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AFDELING D:   TAALSTRUKTURE 

VRAAG 8:  SINSTRUKTURE 

Bestudeer die strokiesprent hieronder. Skryf dan die sinne oor en begin met 
die woorde soos aangedui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1   Het die pa al ‘n olifant geteken? 
Nee, ........                                                                                        (1) 
 

8.2     Die ma het ‘n armband aan haar arm.   
Die ma het nie ......          (1) 
 

8.3   Ma werk hard om die grot skoon te hou. 
Gister ……            (1) 

  

8.4   Die seuntjie praat met sy hond. 
Volgende week ........                   (1)    

 

8.5   “Ek voel so hartseer.” 
Die seuntjie sê dat …….                                                         (1) 

 

8.6   “Ma, mag ek vandag bal skop?” 
Die seuntjie vra .........              (1)       

 

8.7   Ma moet elke dag kook. 
Ma behoort .........         (1) 
 

8.8   Die Flintstones is baie gelukkig en tevrede.    
Die Flintstones is nie .......       (1) 

 

8.9   “Ek wonder wat gaan ons vanaand eet.” 
Pa sê .........          (1) 
 

8.10 Ma vra of die hondjie al gebad is.  
Ma vra:  “...........         (1) 

 

8.11 Ek is gehok omdat ek nie op die mure teken nie. 
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Ek was ..........         (1)   
 

8.12 Die Flintstone-familie woon in ‘n grot. 
Laas week ........         (1)                                      

                     (12) 
 

VRAAG 9:  WOORDSTRUKTURE 

Bestudeer die strokiesprent en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

 

 
                                            

                                                                                         

 

 

 

Meester is die onderwyser en Neelsie is die 9.1 (eenigste / enigste – kies die 

korrekte woord) leerder wat in die moeilikheid is.  Hulle 9.2 (argument – gee die 

korrekte vorm van die woord).  Neelsie is die een 9.3 (wat / wie – kies die korrekte 

woord) blameer word vir die stukkende ruit.  Neelsie sê dat hy 9.4 (skuldig – gee die 

antoniem) is. Meester is 9.5 (streng – gee die vergrotende trap) as gewoonlik.  Hy is 

eintlik  

9.6 (baie kwaad – gee die intensiewe vorm).  Meneer se 9.7 (oog – gee die 

meervoud) word al hoe groter.   Neelsie  9.8 (draai / dra – kies die korrekte woord) 

skoolklere.  Dit is somer en daarom dra hy ‘n 9.9 (lang – gee die antoniem) broek.   

9.10 (Meneer – gee die teenoorgestelde geslag) se houding pla nie Neelsie nie.  

Neelsie bly egter 9.11 (baie kalm – gee die intensiewe vorm).  Neelsie het aan ‘n  

9.12 (verskoning – gee die verkleiningsvorm) gedink, maar Meester wou niks hoor 

nie.  Meneer se 9.13 (oor – gee die meervoud) is toe, hy hoor niks wat Neelsie sê 

nie.  As die klok om 9.14 (14:00 – skryf die woord) lui, kan Neelsie gelukkig huis toe  

9.15 (stap – gee die sinoniem). 9.16 (D.w.s. – skryf voluit) Neelsie sal om 15:00 by 

die huis wees.                 (16 x ½ =8) 
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VRAAG 10: TAALKOMMUNIKASIE  
 

 Bestudeer die prentjie hieronder. Die situasie speel in 'n dokter se wagkamer 
af. Kyk na die volgende:  Liggaamshoudings, gesigsuitdrukkings en gebare 
van die karakters. Voer nou die instruksies uit by die daaropvolgende vrae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10.1   Die dokter se ontvangsdame (nommer 1) is baie besig en raak  
geirriteerd met die vrou wat haar hand opsteek.   
Skryf neer wat sy dink.              (2) 

10.2  Die vrou met haar hand in die lug (nommer 2) voel dat sy dadelik  
           gehelp moet word.  Watter rede gee sy?  Skryf haar woorde neer.        (2) 

10.3   Die man met die verband om sy kop (nommer 3) het baie pyn en hy dink 
          aan die insident wat tot sy beserings gelei het.  Skryf kortliks neer wat 
          dink.                                                                                                              (2) 

10.4  Die swanger vrou (nommer 4) lyk effens verward, want sy gaan vandag 
          hoor of sy ‘n seuntjie of dogtertjie verwag.  Skryf neer wat sy besig is 
          om te dink; sê watter geslag baba sy wil hê en hoekom.                         (2) 

10.5  Die nuusleser op TV (nommer 5) lees van iets verskrikliks wat op ‘n  
          ander plek in die wêreld gebeur het.  Skryf neer wat hy vir die televisie- 
          kykers lees.               (2) 

(10) 
                            (TOTAAL AFDELING D:   30) 

            TOTAAL:           100 


