
 
 

© ICG 1 NSS Graad 11 

AFRHIG211 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

GRAAD 11 
HALFJAAR EKSAMEN 

 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 
TWEEDE VRAESTEL 

(NSC11-07) 
D10055667-7-B 

 
 
 
 TYD: 09H00 – 11H00 TOTAAL: 70 PUNTE 
 

 TYDSDUUR: 2 UUR DATUM: 7 JUNIE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierdie vraestel bestaan uit 15 bladsye. 
 
 
 
 

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) 



Afrikaans Eerste Addisionele Taal Tweede Vraestel 
 

© ICG 2 NSS Graad 11 

INSTRUKSIES EN INFORMASIE 
 
Lees die volgende instruksies noukeurig voordat die vrae beantwoord word: 
 
1. Skryf die antwoorde in die antwoordboek wat in die vraestel voorsien word. 
2. Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig en doen slegs wat verlang word.  
3. Begin met die vraag waarvoor die hoogste punt moontlik behaal gaan word. 
4. Nommer die antwoorde presies soos die vrae genommer is. 
5. Antwoorde moet volsinne wees, behalwe waar ander instruksies gegee word. 
6. Die puntetoekenning van elke vraag sal die lengte van die antwoord bepaal. Verskaf 

genoeg feite om die totale punte te behaal. Moenie tyd verspil deur meer inligting te 
gee as wat nodig is nie.  

7. Skryf asseblief netjies en leesbaar − ons kan nie onleesbare handskrif merk nie. 
8. Begin die antwoord vir elke vraag op 'n NUWE bladsy, byvoorbeeld Vraag 1, nuwe 

bladsy, Vraag 2, nuwe bladsy. 
9. Die vraestel en notas van enige student wat oneerlik te werk gaan, sal van hom of haar 

verwyder word. Die Kollege sal dissiplinêre maatreëls toepas om die integriteit van 
hierdie eksamen te beskerm.  

10. Indien daar iets verkeerd is met, of uitgelaat was, in die vraestel of antwoordboek, lig 
asseblief dadelik die toesighouer in. As die toesighouer nie oor 'n probleem ingelig 
word nie, sal die Kollege dit nie later kan regstel nie en sal die punte nie aangepas kan 
word as gevolg van die probleem nie. 

11. Hierdie vraestel mag van die eksamenlokaal verwyder word na afloop van die 
eksamen. 

 
Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: Afdeling A en Afdeling B. Beantwoord EEN 
vraag uit Afdeling A en EEN vraag uit Afdeling B. 
 

Vraag Afdeling Punte

1 A: KORTVERHAAL 
 
 Beantwoord EEN van die vrae

35 
2 

3 B: ROMAN 
 
 Beantwoord EEN van die vrae

35 
4 

TOTAAL PUNTE: 70 
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__________________________________________________________________________ 

AFDELING A – KORTVERHALE: FEESMAAL (35 PUNTE) 
__________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
__________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 1 
 
POTYSTER SWYS NIE deur P G du Plessis 
 
1.1 Lees deur die onderstaande uittreksel uit bogenoemde kortverhaal 

en voer dan die opdragte noukeurig uit. Alle antwoorde moet op 
die inhoud van die kortverhaal gebaseer wees. 

 
 
Met die bakkie se radio is ek verneuk, want hy sis net as hy wil-wil 
vermoed ek draai hom by die stasie verby. 
 
Ek laai dus maar die skoolseun op wat met sy kleurbaadjie staan 
en duimgooi. 
 

 
 1.1.1 Noem TWEE redes hoekom die verteller die skoolseun 

opgelaai het. (2) 
 
 1.1.2 Hoe weet jy dat die bakkie se radio nie behoorlik werk 

nie? (1) 
 
 1.1.3 Wat laat jou dink dat die skoolseun 'n tiener is? (1) 
 
 1.1.4 Wat merk die verteller van die seun se skooldrag op? (1) 
 
 1.1.5 Waarom het die skoolseun die betrokke dag geryloop? (1) 
 
 1.1.6 Wat kon die verteller die indruk gegee het dat die seun 

voorheen met yster gewerk het? Noem TWEE redes. (2) 
 
1.2 Hoekom is die seun bly om van die verteller se toebroodjies te 

kry? (1) 
 
1.3 Die skoolseun gaan die kafee saam met die verteller binne. 
 
 1.3.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 1.3.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 1.3.1. (1) 
 
1.4 Die skoolseun gaan van die kafee af sommer huis toe stap. 
 
 1.4.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 1.4.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 1.4.1. (1) 
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1.5 Kies die inligting in Kolom B wat by die inligting in Kolom A pas. 
Skryf net die vraagnommer (1.5.1 – 1.5.6) en die letter neer. 

 

Kolom A Kolom B 

1.5.1 verteller A. kan enigiets regmaak 

1.5.2 weggooistofie B. mooi en oud 

1.5.3 skoolseun se pa C. skrywer 

1.5.4 Portugees D. kafee 

1.5.5 nagereg E. Maandag 

1.5.6 wors en aartappels F. koshuis een keer per week 

 G. Dinsdag 

 
 (6 × 1 = 6) 
 
1.6 Voltooi die volgende paragraaf deur elke keer net EEN woord uit 

die blokkie woorde hieronder te kies. Skryf net die korrekte 
antwoord langs die vraagnommer neer. 

 
waarheid weggeloop 
trots R20 
R10 verlaat 
leuens onbetroubaar 

 
 
As die verteller en die seun by die kafee stop, vind die verteller die __1.6.1__ oor die 

seun uit. Sy ma werk by die kafeetjie en volgens die eienaar is sy baie __1.6.2__ 

aangesien sy talle kere al siek gespeel het. Die Portugees wil nie meer vir die gesin 

sorg omdat hy vir hulle jammer voel nie. Die skoolseun se pa het die gesin __1.6.3__. 

Die seun maak sy rug styf omdat hy te __1.6.4__ is om die __1.6.5__ by die verteller 

te vat as hy langs hom stilhou. Hy het net vorentoe gedraai en nie weer na die 

verteller gekyk nie. 

 
 
 (5 × 1 = 5) 
 
1.7 Watter ooreenkoms is daar tussen die verteller en die seun se pa? (1) 
 
1.8 Kies elke keer die regte antwoord tussen die hakies. Skryf net die 

antwoord langs die vraagnommer neer.  
 
 1.8.1 Die seun het met sy (tennisskoene / stapskoene) in die 

veld gaan rondvoeter. (1) 
 
 1.8.2 Die tydlyn van die verhaal is ongeveer (een dag / twee 

dae). (1) 
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1.9 Kies elke keer die korrekte antwoord deur net (A. – D.) langs die 
vraagnommer neer te skryf. 

 
 1.9.1 Die verteller was op pad van 'n skrootwerf. Wat het hy 

daar gaan doen? 
 

A. Hy het yster gaan verkoop. 
B. Hy het 'n ou stoof gaan verkoop. 
C. Hy het 'n ou stoof gekoop. 
D. Hy het 'n ou radio gekoop. (1) 

 
 1.9.2 Die Portugees het na buite gekom omdat: 
 

A. hy die seun herken het. 
B. hy vir die seun 'n boodskap wou gee. 
C. die verteller sy kleingeld vergeet het. 
D. die verteller vergeet het om te betaal. (1) 

 
 1.9.3 Die ware rede waarom die seun by die kafee wou afklim, 

was dat hy nie wou hê dat die verteller moes weet waar 
hy woon nie, want: 

 
A. dan sou die verteller hulle armoede sien. 
B. hy wou nie hê die verteller moes saam met hulle 

braai nie. 
C. hy wou nie hê dat die verteller in hulle swembad 

swem nie. 
D. hy wou nie hê die verteller moes sy pa ontmoet nie. (1) 

 
 1.9.4 "Dit was stomp van my . . ." beteken dit was _____ van 

my. 
 

A. ongeskik  
B. liefdevol 
C. onbedagsaam 
D. simpatiek (1) 

 
1.10 Hoe voel jy oor die seun wat vir die verteller oor sy pa gejok het? 
 
 1.10.1 Is dit reg of verkeerd? (1) 
 
 1.10.2 Motiveer jou antwoord in vraag 1.10.1. (1) 
 
1.11 Noem EEN aktiwiteit wat die seun en sy familie op 'n Saterdag 

volgens sy leuens doen. (1) 
 
1.12 Waar het die verteller die stofie gekoop? (1) [35] 
 
 

OF 
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VRAAG 2 
 
'N TUISNYWERHEID LANGS DIE PAD deur Riana Scheepers 
 
2.1 Lees deur die onderstaande twee uittreksels uit bogenoemde 

kortverhaal en voer dan die opdragte noukeurig uit. Alle 
antwoorde moet op die inhoud van die kortverhaal gebaseer 
wees. 

 
 
Die pad is besig. Daar is 'n klomp vragmotors en taxi's wat 
van altwee kante aankom en op mekaar afstorm. Dit lyk vir 
die kind asof hulle mekaar elke keer net rakelings mis ry.  
 

 
 2.1.1 Waarheen is die seun met die vis op pad? Gebruik jou eie 

woorde. (1) 
 
 2.1.2 Noem TWEE ander goed wat ook by die indahli verkoop 

word behalwe die groente en vrugte. (2) 
 
 2.1.3 Hoekom wil die vrouens nie hulle vrugte en groente onder 

die afdakke verkoop nie? (1) 
 
 2.1.4 Wie hoop die seun om by die indahli te ontmoet wat hom 

moontlik kon help? (1) 
 
 2.1.5 Wat is die ideale toestand vir die vrugte en groente om 

verkoop te word? (1) 
 
 2.1.6 Noem TWEE goed wat die seun hoop om te koop as hy 

sou geld maak? (2) 
 

 
Genade! sê sy en druk haar neus toe, dis g'n wonder al die 
goed hier is vrot nie. 
 

 
 2.1.7 Hoekom reageer die ma van die twee seuntjies só? (1) 
 
 2.1.8 Watter groot fout het die seun met die vis gemaak? (1) 
 
 2.1.9 Hoekom dink jy het die kind vir sy ma gelieg oor die vis? (1) 
 
2.2 Die vrouens by die indahli klik hulle tonge omdat die vis mooi lyk 

as hulle verby die seun met die vis stap. 
 
 2.2.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 2.2.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 2.2.1. (1) 
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2.3 Voltooi die volgende paragraaf deur elke keer net EEN woord in te 
vul. Skryf net die korrekte antwoord langs die vraagnommer neer. 
Alle antwoorde moet uit die lysie hieronder gekies word. 

 
hond grasarmband 
onseker boom 
twyfel krale 
sambreel padkaart 
horlosie oorreed 

 
 
'n Motor hou by die indahli stil en vier deure swaai oop. 'n Klomp kinders klim saam 

met 'n __2.3.1__ uit. Die vrou klim ook uit en tel 'n mandjie verskeie kere op omdat sy 

__2.3.2__ is of sy die mandjie wil koop. Haar man is nie geïnteresseerd in enige-iets 

nie. Hy is besig om sy __2.3.3__ te bestudeer. Die dogter het haar ma __2.3.4__ om 

vir elke arm 'n __2.3.5__ te koop. 

Niemand sien die seun maklik raak nie omdat hy met sy vis onder die __2.3.6__ sit. 
 

 
 (6 × 1 = 6) 
 
2.4 Kies elke keer die korrekte antwoord deur net (A. – D.) langs die 

vraagnommer neer te skryf. 
 
 2.4.1 Die twee seuns wat uit die motor klim, stel in die vis 

belang. Watter antwoord pas NIE? 
 

A. Een vat aan die vis se slymerige vel. 
B. Die seuns sê die vis is lelik en vol penne. 
C. Hulle vat aan die steeksels en uitpeuloë. 
D. Hulle wil graag die vis koop en huis toe neem. (1) 

 
 2.4.2 Die vrouens by die indalhi pak hulle groente en vrugte in 

hopies wat _____ kos. 
 

A. R5.00 
B. R3.00 
C. R2.00 
D. R2.50 (1) 

 
 2.4.3 Die vrou met die donker sonbril wat by die indahli 

aankom, is: 
 

A. kortaf en onvriendelik. 
B. menslik. 
C. simpatiek. 
D. uiters vriendelik.  (1) 
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2.5 Kies die inligting in Kolom B wat by die inligting in Kolom A pas. 
Skryf net die vraagnommer (2.5.1 – 2.5.5) en die letter (A. – D.) 
neer. 

 

Kolom A Kolom B 

2.5.1 Paul A. plek met klomp stalletjies 

2.5.2 Siyayi B. sit op sy knieë voor die vis 

2.5.3 Drikus C. wil die Afrikatrommetjie koop 

2.5.4 Icheckers D. rivier wat daar naby vloei 

2.5.5 Indahli E. die vis is daarin gedra 

 F. koop 'n krokodil van seepsteen 

 
 (5 × 1 = 5) 
 
2.6 Die eienaars van die hond wat teen 'n hopie vrugte piepie, maak 

asof hulle dit nie sien nie. 
 
 2.6.1 Is die optrede van die hond se eienaars reg of is dit 

verkeerd? (1) 
 
 2.6.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 2.6.1. (1) 
 
2.7 Sê of die volgende stellings uit die kortverhaal 'n feit of 'n mening 

is. 
 
 2.7.1 Dis g'n wonder al die goed hier is vrot nie. (1) 
 
 2.7.2 'n Motor hou stil en al vier deure swaai oop. (1) 
 
 2.7.3 Die mense het baie geld. (1) 
 
2.8 Hoekom is Paul se vrou bang om 'n houttrommetjie te koop? (1) 
 
2.9 Kies elke keer die regte antwoord tussen die hakies. Skryf net die 

antwoord langs die vraagnommer neer.  
 
 As die oudste van die twee broers die jongste een gryp en hulle 

daarna oor die rekkie baklei, is dit 'n voorbeeld van 2.9.1 (uiterlike 
/ innerlike) botsing. Drikus se boetie se naam is 2.9.2 (Abrahampie 
/ Adriaantjie). (2 × 1 = 2) [35] 

 
 

TOTAAL AFDELING A: 35 
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__________________________________________________________________________ 

AFDELING B – ROMAN (35 PUNTE) 
__________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
__________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 3 
 
SKILPOPPE deur Barry Hough 
 
Lees deur die onderstaande uittreksel uit bogenoemde roman en voer 
dan die opdragte noukeurig uit. Alle antwoorde moet op die inhoud van 
die roman gebasseer wees. 
 
 
"Ek het nie 'n kopdokter nodig nie, Ma" 
 
"Dis nie wat hy dink nie." 
 
"Weet ma wat dink hy rêrig? Dat ons almal, die hele ou sous, ons koppe gelees moet kry. 
Nie net ek en An nie. Wat help dit Ma, dat ek en An met die shrink oor Sebast praat en 
snot en trane huil? Hel, Ma, ons moet met Ma-hulle oor Sebast kan praat. Sebast was júlle 
seun," het Elise op 'n smekende toon gesê. 
 
Ma het haar arms om haarself gesit asof sy koud kry. "Nie nou nie, Elise. Ek het nog goed 
om te pak." Toe is sy uit by die kamer. 
 
Elise het haar onderlip vasgebyt en met haar oë vol trane na my gekyk. "Ek wens hulle wil 
nie so weghardloop nie!" 
 

 
3.1 Wat het met hulle broer, Sebast gebeur? Wees spesifiek. (1) 
 
3.2 Watter kritiek het Elise hier teen haar ma ? Sê dit in jou EIE 

WOORDE. (2) 
 
3.3 Waarheen is die ouers op pad? (1) 
 
3.4 Watter groot fout het die pa met sy klere gemaak? (1) 
 
3.5 Hoekom dink jy moet Die Kamer se deur altyd gesluit bly? (1) 
 
3.6 Watter takie moet Anna vir haar pa verrig terwyl hy nie daar is 

nie? (1) 
 
3.7 Ching-kung oorhandig 'n bos rooi rose na die Romeo en Juliet 

opvoering aan Anna. 
 
 3.7.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 3.7.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 3.7.1. (1) 
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3.8 Kies die korrekte antwoord tussen die hakies. Skryf net die 
vraagnommer en die antwoord neer. 

 
 3.8.1 Een van die ruimtes waarin die verhaal afspeel, is (die 

lughawe / kerk). (1) 
 
 3.8.2 Elise het (polisiemanne op perde / mannetjies wat dans) 

gesien toe sy een keer onder die invloed van dwelms 
was. (1) 

 
3.9 Anna se pa en haar broer, Sebast, het altyd gestry oor Sebast se 

vrot rapport. 
  
 3.9.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 3.9.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 3.9.1. (1) 
 
3.10 Kies die korrekte antwoord om die sinne hieronder te voltooi. Skryf 

net die vraagnommer en die letter (A. – D.) neer. 
 
 3.10.1 Anna speel die rol van _____ in hulle skool se produksie. 
 

A. Romeo 
B. Juliet 
C. Julie  
D. Paris Hilton (1) 

 
 3.10.2 Die foto in Anna se ma se kas waaraan daar baie gevat 

word, is 'n foto van: 
 

A. Anna en Elise. 
B. Sebast. 
C. Melina. 
D. die geskenkwinkel. (1) 

 
 3.10.3 As Julian en Ching-kung baklei, raak Elise ook by die 

geveg betrokke om hulle te keer. Hierdie bakleiery is 'n 
voorbeeld van:  

 
A. uiterlike botsing. 
B. innerlike botsing. 
C. kontras. 
D. stereotipering. (1) 
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3.11 Voltooi die volgende paragraaf deur elke keer net EEN woord in te 
vul. Skryf net die korrekte antwoord langs die vraagnommer neer. 

 
 
Die volgende oomblik hoor Anna en Ching-kung net 'n harde __3.11.1__ buite in die oprit 

en glas wat val. Dit het voor Anna-hulle se huis gebeur. Dit was Julian wat teen Ching-

kung se wit __3.11.2__ gebots het. Daarna het dinge vinnig gebeur toe Ching-kung met 

Julian begin baklei het omdat Julian vir Ching-kung 'n moffie genoem het. Julian het 'n 

__3.11.3__ te voorskyn gebring om mee te baklei. 

In die proses wat Elise probeer het om die bakleiery te stop, het sy 'n sny op haar 

__3.11.4__ opgedoen. 

'n Paar minute later het die blitspatrollie en die __3.11.5__ by die bakleiery stilgehou. Dit 

was Julian se skuld. Elise sou 'n letsel oorhou. 

Een van die paramedici wat op die toneel aangekom het, is saam met Elise die huis in 

waar sy haar teen skok en __3.11.6__ ingespuit het.  

 
 
 (6 × 1 = 6) 
 
3.12 Kies die inligting in Kolom B wat by die name in Kolom A pas. 

Skryf net die vraagnommer (3.12.1 – 3.12.5) en die letter neer. 
 

Kolom A Kolom B 

3.12.1 Romeo A. Griekse kommerkrale as geskenk 

3.12.2 Thoko B. wierook om daggareuk te verbloem 

3.12.3 Melina C. gif gedrink 

3.12.4 Ching-kung D. wierook om aan Sebast te dink 

3.12.5 Sebast E. Juliet se oppaster 

 F. groen vingers 

 
 (5 × 1 = 5) 
 
3.13 Stem jy saam met Anna dat haar ouer suster, Elise, saggeaard is 

en dat mense oor haar loop? 
 
 3.13.1 Sê ja of nee. (1) 
 
 3.13.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 3.13.1. (1) 
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3.14 Lees deur die onderstaande uittreksel uit bogenoemde kortverhaal 
en voer dan die opdragte noukeurig uit. Alle antwoorde moet op 
die inhoud van die kortverhaal gebaseer wees. 

 
 
Florence beduie my in die rigting van die winkel. Ek gooi my sak 
neer en jaag deur die tuin winkel toe. 
 
Twee polisiemanne is besig om vir Melina vrae te vra en 
aantekeninge te maak. 
 

  
 3.14.1 Wat is die rede dat die inbreker nie herken kon word nie? (1) 
 
 3.14.2 Watter twee goed het hy uit die winkel gesteel? (2) 
 
 3.14.3 Hoekom kruip Elise in hierdie stadium onder die bed 

weg? (1) 
 
 3.14.4 Hoe regeer Anna as sy 'n glaspypie op Elise se bed sien 

lê? (1) 
 
3.15 "Vir my as buitestander is die sneeu wonderlik. Dit laat die 

koepels nog meer sprokiesagtig lyk." 
 
 Hoekom praat Anna se ma hier van haarself as 'n buitestander? (1) [35] 
 
 

OF 
 
 
VRAAG 4 
 
SKILPOPPE deur Barry Hough 
 
4.1 Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat daarop 

volg. Alle antwoorde moet op die inhoud van die roman gebaseer 
wees. 

 
 
In die sitkamer hoor ek musiek speel. Ek loop tot daar. 
 
"Ek ry 'n BMW," hoor ek Johannes Kerkorrel op die CD-speler sing. 
 
In die dowwe lig van 'n lamp sien ek Julian vooroor geleun. Hy suig aan 'n pypie wat 
hy met twee lighters aansteek. Sy gesig gloei in die vlamme. Hy suig en hou sy 
asem in. 
 

 
 4.1.1 Waarmee is Julian hier besig? (1) 
 
 4.1.2 Waarheen is Anna op pad dat sy op Julian afkom? (1) 
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 4.1.3 Watter TWEE tekens het vir Anna die eerste keer laat 
dink dat Elise en Julian moontlik met dwelms deurmekaar 
is? (2) 

 
 4.1.4 Watter leuen vertel Elise vir Anna as sy by Anna geld wil 

leen? (1) 
 
 4.1.5 Hoekom gebruik Elise dwelms? (2) 
 
 4.1.6 Watter tipe werk doen Julian by die koerant waar Elise 

werksaam is? (1) 
 
 4.1.7 Hoekom dink jy het Julian weer teruggekeer na Anna-

hulle se huis toe nadat hy gery het?  (1) 
 
 4.1.8 "As jy vir hom geld gee, sal hy net gom koop, nie kos nie. 

Die straatkinders snuif almal."  
 
  Bogenoemde woorde kom uit Anna se mond. 
 
  4.1.8.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
  4.1.8.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 4.1.8.1. (1) 
 
4.2 Kies die inligting in Kolom B wat by die name in Kolom A pas. 

Skryf net die vraagnommer (4.2.1 – 4.2.5) en die letter neer. 
 

Kolom A Kolom B 

4.2.1 Elise A. koop vier baboesjkas oorsee 

4.2.2 Anna se ma B. stylvol met keurige taalgebruik 

4.2.3 Anna se pa C. soos 'n semelpop met glasoë 

4.2.4 Julian D. baie aantreklik 

4.2.5 Anna E. skeur bladsye uit 'n dagboek 

 F. gooi die televisie raak met 'n 
kondensmelkblikkie 

 
 (5 × 1 = 5) 
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4.3 Voltooi die volgende paragraaf deur elke keer net EEN woord in te 
vul. Skryf net die korrekte antwoord langs die vraagnommer neer. 

 
 
Elize is Anna Meyer se __4.3.1__ suster. Omdat Elise nie spanning kan 

hanteer nie byt sy haar __4.3.2__ tot in die lewe. Julian, Elise se kêrel, se ma 

het hom een keer __4.3.3__ toe geneem wat hy baie geniet het. Anna se pa 

voel dat Julian hom aan 'n rowwe __4.3.4__ herinner, maar hy is veral 

beïndruk met sy stewige handdruk. Ook is Anna se pa beïndruk met die feit 

dat Julian hom in die __4.3.5__ kyk as hulle twee praat. Hulle het ook 'n 

gemeenskaplike belangstelling, naamlik karre en __4.3.6__ 

 
 
 (6 × 1 = 6) 
4.4 Kies die korrekte antwoord om die sinne hieronder  te voltooi. 

Skryf net die vraagnommer en die letter (A. – D.) neer. 
 
 Anna se pa sê die volgende oor Sebast se vriend: "Hy is 'n 

heiden, die geel 'vriend' van jou!" 
 
 4.4.1 Bogenoemde woorde van Anna se pa is 'n voorbeeld van: 
 

A. kontras. 
B. stereotipering. 
C. ironie. 
D. dramatisering. (1) 

 
 4.4.2 Die ruimte wanneer Julian die twee susters met hulle 

beserings help, is: 
 

A. Anna se slaapkamer. 
B. die sitkamer. 
C. Elise se slaapkamer. 
D. die gesin se kombuis. (1) 

 
 4.4.3 Watter van die volgende inligting pas NIE by die karakter, 

Marius Meyer, NIE? 
 

A. Liefdevol teenoor sy twee dogters 
B. Konserwatief 
C. Aantreklike man 
D. Werk in sy vrou se geskenkwinkel (1) 

 
4.5 Stem jy saam dat Anna se ma 'n koue persoonlikheid het? 
 
 4.5.1 Sê ja of nee. (1) 
 
 4.5.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 4.5.1. (1) 
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4.6 Kies die korrekte antwoord uit die woorde in die hakies. Skryf net 
die vraagnommer en die woord neer. 

 
 Anna vergelyk haarself met 'n ( see-anemoon / seeskulp) omdat 

as sy bedreig voel, maak sy toe en openbaar dan nie haar 
gevoelens nie. (1) 

 
4.7 Rangskik die volgende inligting (die sinne A. – E.) uit die boek in 

die KORREKTE VOLGORDE. Skryf die vraagnommer en die 
letters (A. – E.) neer. 

 
 4.7.1 A. Anna swik haar enkel by die repetisie vir Romeo en 

Juliet. (1) 
 
 4.7.2 B. Anna lewer 'n indrukwekkende vertoning as Juliet 

by die opvoering. (1) 
 
 4.7.3 C. Julian sit in die tronk as gevolg van dwelms. (1) 
 
 4.7.4 D. Ching-kung eet saam met Anna en haar ouers in 

hulle huis. (1) 
 
 4.7.5 E. Anna Meyer, stofpoeper, standerd agtbuksie, sit op 

die stoep en maan kyk. (1) 
 
4.8 Lees deur die onderstaande uittreksel uit die roman en voer dan 

die opdrag noukeurig uit. Jou antwoord moet op die inhoud van 
die kortverhaal gebaseer wees. 

 
 
Aan Ma se keurige gedekte tafel lig Pa sy glas wyn en sê: "Gesondheid!" 
 
Hy en Ching-kung klink glase. Ek en Ma ook. Sy glimlag. 
 

 
 Wat is die dieper betekenis in hierdie verband as pa en Ching-

kung glase klink? (2) [35] 
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