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INSTRUKSIES EN INFORMASIE 
 
Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word: 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 
 

AFDELING A: 30 PUNTE 

AFDELING B: 10 PUNTE 

AFDELING C: 30 PUNTE 
 
2. Skryf die antwoorde in die antwoordboek wat in die eksamen voorsien word. 
3. Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig en doen slegs wat verlang word. 
4. Begin met die vraag waarvoor die hoogste punt moontlik behaal gaan word. 
5. Antwoorde moet volsinne wees, behalwe waar ander instruksies gegee word. 
6. Die puntetoekenning van elke vraag sal die lengte van die antwoorde 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 te 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 DRIE afdelings: Afdeling A, Afdeling B en Afdeling C. 
Beantwoord AL die vrae. 
 

Vraag Afdeling Punte 

1 
A: Kyk- en Leesbegrip 
 
 Beantwoord die vraag 

30 

2 
B: Opsomming 
 
 Beantwoord die vraag 

10 

3 C: Taal 
 
 Beantwoord die vrae 

30 
4 

TOTAAL PUNTE:  70 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING A – LEESBEGRIP (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 1 – KOERANTARTIKEL EN SPOTPRENT 
 
Lees die onderstaande tekste en beantwoord die vrae volgens die 
instruksies by elkeen. 
 
 
1. In die onderwys-navorsingsjoernale verskyn die woord "liefde" amper nêrens nie. 

Tog het ons in ons onlangse ondersoeke na "skole wat werk", gevind dat 
benadeelde skole in arm gebiede wat konsekwent goeie uitslae behaal, deur 'n sterk 
sin van liefde gekenmerk word. 

 
2. Met liefde bedoel ek nie 'n sentimentele druk-die-kinders-kultuur nie, maar 'n diep sin 

van omgee en deernis. Arm skole wat hoë punte handhaaf, het nie 'n eng fokus op 
uitslae nie; hulle is ook begaan oor die mensheid van kinders. 

 
3. Wat ons interessant gevind het, is die simbiose wat tussen liefde en dissipline 

bestaan. Die dissipline is taai. Daar word van al die kinders vereis om uniforms te 
dra. Meisies se hare is netjies gesny en vasgebind. Daar is geen seuns met lang 
hare of hangbroeke nie. Daar is min verdraagsaamheid teenoor laatkommery. Hekke 
word volgens tyd oop- en toegesluit, sonder toegewing aan laatkommers. Leerders 
loop in netjiese rye na en van klasse. 

 
4. Die streng dissiplinêre stelsel lê die rolle van die onderwysers en leerders duidelik 

vas. In die woorde van een skoolhoof: "Ek respekteer hulle nie; hulle moet my eers 
respekteer; dan respekteer ek hulle." Taai? Kyk na die skool se resultate en, selfs 
belangriker, kyk hoe die kinders daardie dissipline verstaan. 

 
5. Naderhand is dié streng dissiplinêre strukture nie meer nodig nie. Hekke van 

sommige skole bly oop omdat niemand laat kom of vroeg loop nie; of dit word bloot 
om veiligheidsredes gesluit. As dissipline eers geïnternaliseer is, word die 
beheermaatreëls minder sigbaar. 

 
6. Met die eerste oogopslag lyk die maatreëls onversetlik, totdat die leerders hulle 

daaroor uitlaat. Hulle verstaan dat die hoof of onderwysers vir hulle omgee. Kinders 
wat van onordelike skole af kom, vind die aanpassing moeilik, maar in die intensiteit 
van die onderrig en die opofferings van die skoolleierskorps sien hulle dat die 
dissipline op liefde vir en 'n verbintenis tot die leerders gegrond is. 

 
7. Alle kinders kry gelyke aandag. In skole wat werk, ken onderwysers nie net elke kind 

nie, maar ook hul gesin en broers of susters wat vroeër in die skool was. 
 
8. Die omgee strek verder as die klaskamer, met 'n professionele personeel wat belang 

stel in byvoorbeeld die kinders se atletiekprestasies en of seniors hul aansoekvorms 
vir universiteitstoelating ingegee het. Dié allesomvattende liefde is die raamwerk 
waarbinne die dissipline verstaan word. Die opofferings van onderwysers – wat 
vroeg inkom en laat huis toe gaan – lei tot 'n positiewe reaksie van leerders as 
dissiplineprobleme ontstaan. 
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9. Dikwels strek hierdie deernis verder as die skool se onmiddellike taak – soos die 

verskaffing van kos aan honger kinders en die insameling van geld vir beurse vir 
diegene wat nie die skoolgeld kan betaal nie. Dikwels word gesinne tuis besoek, 
eerder as om te wag dat kinders en ouers skool toe kom om resultate of 
dissiplineprobleme te bespreek. 

 
10. In dié skole is die doel van liefde om dissipline te vergemaklik. Skole wat leerders 

streng dissiplineer in die afwesigheid van 'n liefdevolle omgeekultuur, sal vind dat die 
kinders óf die dissiplineerders ignoreer óf, nog erger, met gelyke munt betaal. Daar 
is geen konteks vir die toepassing van dissipline nie, en dit word as hardvogtig en 
aanhoudend ervaar. 

 
11. Liefde is die ontbrekende veranderlike in die literatuur oor verandering by skole. Dit 

sal sonder twyfel 'n ongewilde woord wees by diegene wat meen hul rol is tot 
klasgee beperk. Ander sal voel liefde is iets wat ouers gee; onderwysers se rol is om 
te onderrig. Wat sake vererger, is dat in onderwys-opleidingsprogramme geen 
modules is waarvan ek weet wat oor die rol van liefde in die onderrig van ons jeug 
handel nie. 

 
12. Ons navorsing toon dat liefde nie net dissipline moontlik maak nie, maar op sigself 'n 

kragtige vorm van dissipline is. 
 

Uit: Die Burger, 15 April 2013
 

 
1.1 Watter eienskap toon skole in arm gebiede wat gedurig goeie 

uitslae behaal? (1) 
 
1.2 Haal SEWE opeenvolgende woorde in paragraaf twee aan wat die 

soort liefde, wat die artikelskrywer beskryf, verduidelik.  (1) 
 
1.3 Haal 'n woord uit paragraaf drie aan wat "die saamleef tot mekaar 

se voordeel" beteken. (1) 
 
1.4 Watter woord herhaal die skrywer in paragraaf 3 en 4 om aan te 

dui dat sommige leerders die streng dissiplinêre stelsels by sekere 
skole moeilik sal vind? (1) 

 
1.5 Onderwysers en leerders se rolle word duidelik vasgelê met 'n 

streng dissiplinêre stelsel. 
 
 Verduidelik wat jy dink hierdie stelling beteken. (2) 
 
1.6 Wat is die geïmpliseerde betekenis van: "As dissipline eers 

geïnternaliseer is, word die beheermaatreëls minder sigbaar"? (2) 
 
1.7 Hoe word leerders van onordelike skole oortuig dat die streng 

dissipline by ordelike skole op liefde geskoei is? (2) 
 
1.8 Noem TWEE dinge wat 'n aanduiding is van omgee buite die 

klaskameropset. (2) 
 
1.9 Noem TWEE dinge wat bewys dat deernisvolle skole ook besorg 

is oor leerders se sosio-ekonomiese omstandighede. (2) 
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1.10 Beskryf hoe leerders reageer wanneer dissipline sonder liefde 
afgedwing word. (1) 

 
1.11 Sê of die volgende stelling waar of onwaar is en motiveer jou 

antwoord uit die teks. 
 
 Die woord "liefde" sal nie by alle onderwysers guns wen nie. (2) 
 
1.12 Bespreek die artikelskrywer se mening oor waarom dit vir 

sommige onderwysers moeilik is om die rol van liefde in die 
onderrig van die jeug te begryp. (1) 

 
1.13 Bewys uit die teks dat die skrywer se mening op feite berus, en 

nie uit sy of haar duim gesuig is nie. (1) 
 
1.14 Stem jy saam met die artikelskrywer? Motiveer jou antwoord. (2) 
 
 

EN 
 
 
SPOTPRENT 
 

 
Bron: Die Burger, 19/03/2013 
 
1.15 Watter aanduiding is daar in die spotprent dat die vrou 'n 

belangrike posisie in onderwyskringe beklee? (1) 
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1.16 Wie kan die man in die agtergrond moontlik wees? (1) 
 
1.17 Watter woord in die spotprent sê vir ons dat hier van graad twaalfs 

gepraat word? (1) 
 
1.18 Motiveer waarom die kunstenaar se gebruik van die skryfbord in 

die spotprent funksioneel is. (1) 
 
1.19 Tegnologie word deesdae pal in klaskamers gebruik. Dink jy dat 

die skryfbord nog 'n belangrike rol in toekomstige onderrig gaan 
speel? Motiveer jou antwoord. (2) 

 
1.20 Waarom is die woorde in die spraakborrel so humoristies? (1) 
 
1.21 Haal 'n frase uit paragraaf 1 – 2 van TEKS 1 aan wat by "Die wat 

kan tel . . ." in TEKS 2 aansluit. (1) 
 
1.22 Waaruit kan jy aflei dat hierdie spotprent op Suid-Afrikaanse 

leerders van toepassing is? (1) [30] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 30 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – OPSOMMING (10 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 2 
 
• In die teks hieronder word SEWE MANIERE genoem om vetsug 

onder kinders te voorkom.  

• Som hierdie sewe wenke puntsgewys in volsinne op.  

• Laat 'n reël tussen sinne oop. 

• Jou opsomming mag NIE langer as 90 WOORDE wees nie. 

• Dui die aantal woorde aan die einde van jou opsomming aan. 
 
 

BEWEEG SA: Kry jou kind van die rusbank af 
 
1. Vetsug onder kinders het kenners wêreldwyd bekommerd. Hulle eet dikwels 

verkeerd en sit te veel voor die TV en rekenaar. 
 
2. Pasella se Dieter Voigt sê sport was sy wegspringblok na sukses. Vandag moedig 

dié rolmodel kinders aan om te beweeg. 
 
3. Mense neem vetsug onder kinders steeds te ligtelik op, sê prof. Hans de Ridder van 

die Noordwes-Universiteit. Hy waarsku dat ons 'n "siek generasie kweek". 
 
4. Hans sê jong kinders moet minstens 'n uur per dag speel en hardloop. Fisieke 

ontwikkeling het 'n regstreekse invloed op hoe kinders op skool vorder, sê Adelita 
Botha, 'n sportwetenskaplike. Dis noodsaaklik vir dinge soos liggaamskoördinasie en 
balans. 

 
5. Dieter meen daar moet meer dissipline en 'n vaste roetine vir huiswerk en oefening 

wees. Jou kind kan rekenaarspeletjies speel én oefen. Maar balans is belangrik. En 
jy as ouer moet daarvoor sorg. 

 
6. Hy sê ook skole maak 'n te groot ophef van kinders met sporttalent. "Net húlle kry 

positiewe erkenning. Die outjie wat nie in sport uitblink nie, voel later hy is net goed 
genoeg om voor die TV te sit. Maar sport is nié net vir eerstespan-spelers nie." 

 
7. Volgens hom moet die positiewe uitwerking van sport meer beklemtoon word. Eers 

sal die kind weerstand bied, maar as dit vir hom lekker raak, gaan hy die voordele 
ervaar. 

 
8. Hans sê kinders wat nie in sport presteer nie, wat die meerderheid is, moet ook 

betrokke raak by speel en oefen. Hy reken Liggaamsopvoeding op skool is die 
belangrikste manier hoe dit gedoen kan word. 
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9. Bekendes, soos Michelle Obama in Amerika, moet as rolmodelle optree, meen hy. 

Die ouer kan praat tot hy blou is, maar die kind sal net sy ore spits as 'n bekende 
presies dieselfde ding sê. 

 
10. Snoepwinkels by skole is ook 'n groot probleem. Net 18% hou gesonde drankies en 

jogurt aan. En die gewildste items is aartappelskyfies en vleispasteitjies. 
 
11. Volgens Dieter moet snoepwinkels aanpas. "Daar is niks verkeerd met peuselgoed 

nie, maar dit moet gesond wees, soos biltong en neute pleks van tjips en lekkers." 
 
12. So leer ons elke dag, en leefstyl-aanpassings is nooit te laat nie. 
 

Verwerk uit: SARIE, Februarie 2012
 

 
[10] 

 
 

TOTAAL AFDELING B: 10 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING C – TAAL (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 3 
 
Lees die onderstaande tekste vlugtig deur en beantwoord die vrae wat 
daarop volg. 
 
RUBRIEK 
 
 

SCHUCKS, SCHUSTER IS TERUG! 
 
Hier is goeie (3.1 nuus) vir Leon Schuster 
se (3.2 aanhangers): Die grapjas se agtste 
rolprent, Shucks! Your Country Needs You, 
gaan (3.4 oor) 'n paar maande op die 
grootskerm (3.5 wees). 
 
Die komediant Rob van Vuuren, die 
(3.6 nuweling) Laré Birk en Leon se 
(3.7 vertroue / getroue) kameraad, Alfred 
"Shorty" Ntombela (die man met die 
aansteeklike lag), is ook in die fliek te sien. 
 
In Shucks! Your Country Needs You sal Leon vir die eerste keer sedert Schucks 
Tshabalala's Survival Guide to South Africa versteekte(3.8 kameras / kamera's) gebruik. 
(3.9 "Ek is veral opgewonde daaroor om Suid-Afrikaanse gehore te laat lag), want 
hulle het dit broodnodig," sê hy. "Ons is so kultureel (3.10 divers) as wat 'n land kan wees, 
maar ons almal deel 'n gemeenskaplike humorsin. (3.11 En moet ek 'n paar keer geklap  
word om mense te laat lag), sal dit die moeite werd wees." 
 
Gray Hofmeyr, die regisseur en medeskrywer, sê hy is verheug om weer met Leon saam 
te werk. (3.15 "Die gehore ken die lag-'n-minuut-formaat van Schuster se vorige 
poetsflieks"), maar (3.16 ons) waarborg hierdie een het meer, groter en beter poetse as 
wat ons al ooit voorheen probeer het." 
 
Shucks! Your Country Needs You word op Vrydag 29 November 2013 uitgereik. 
 

Uit: Huisgenoot, 22 Julie 2013
 

 
3.1 Word die woord nuus in paragraaf 1 denotatief of konnotatief 

gebruik? (1) 
 
3.2 Is hierdie woord 'n simpleks, samestelling, afleiding of 

samestellende afleiding? Motiveer jou antwoord. (2) 
 
 



Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel 
 

© ICG 10 NSS Graad 11 

 
3.3 Brei die onderwerp van die volgende sin uit met behulp van 'n 

byvoeglike bysin.  
 
 Die grapjas se agtste rolprent, Shucks! Your Country Needs You, 

gaan oor 'n paar maande op die grootskerm wees. (1) 
 
3.4 Maak 'n sin met die homoniem van oor in paragraaf 1. (1) 
 
3.5 Gebruik die woord wees in paragraaf 1 as 'n selfstandige 

naamwoord in 'n verhelderende sin. (1) 
 
3.6 Skryf die verkleining van die woord nuweling in paragraaf 2 neer. (1) 
 
3.7 Kies die korrekte woord. (1) 
 
3.8 Skryf die woord se korrekte spelling neer. (1) 
 
3.9 Herskryf die volgende sin in die indirekte rede:  
 
 Schuster het gesê: "Ek is veral opgewonde daaroor om Suid-

Afrikaanse gehore te laat lag."  (1) 
 
3.10 Skryf 'n sinoniem vir divers neer. (1) 
 
3.11 Skryf die onderstreepte sin oor in die ontkennende vorm. (1) 
 
3.12 Wat noem ons iemand wat 'n mens laat lag? (1) 
 
3.13 Skryf die korrekte vorm van die woord tussen hakies:  
 
 Die (regisseur) van Gary Hofmeyer bring die beste in Leon 

Schuster uit. (1) 
 
3.14 Vul die korrekte idiomatiese woord in die onderstaande sin in. 
 
 In hierdie fliek gaan ons groter en beter poetse _____ sodat 

mense kan lag. (1) 
 
3.15 3.15.1 Is die onderstreepte sin in die lydende of bedrywende 

vorm geskryf? (1) 
 
 3.15.2 Skryf nou die sin oor in die ander vorm. (1) 
 
3.16 Watter klankverskynsel kom voor wanneer die woord ons 

uitgespreek word? (1) 
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3.17 Verduidelik die betekenis van die twee idiome in die volgende 

voorstellings: 
 
 3.17.1  

 
  Die lang arm van die gereg (1) 
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 3.17.2  

 
  Susan het op haar troudag koue voete gekry.  (1) [20] 
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VRAAG 4 – ADVERTENSIE 
 

                                  
BORG 'n WOORD ! 

Wil jy die voortbestaan van 

Afrikaans verseker?  

 
Borg 'n woor d teen R100  per 
woord 
Teen R5 000 per woord behoort 
daardie woord net aan jou 

• Jy ontvang 'n sertifikaat  
met jou naam en die 
word of woorde wat jy 
borg. 

• Jy kom in aanmerking vir die 
prystrekking vir 'n Absa- 
belegging van R25 000. 

• Hoe meer woorde jy borg, hoe 
           groter is jou kans om te wen 
Stuur 'n  tjek of bewys van direkte 
inbetaling  met 
Borg 'n Woord en jou naam as 
verwysing  saa m  met  jou woord of  
woorde, (e-pos) adres  en 
telefoonnommer  na 
WAT Trust, Posbus 245, 
Stellenbosch of wat@sun.ac.za of 
faks dit na 021 883 9492. 
Jy kan ook 'n elektroniese betaling  
maak deur na www.wat.co.za  
te gaan en op Borg 'n Woord te klik. 
 

               Bankbesonderhede 
        WAT TRUST, ABSA BANK, 

Rekno. 4078244585 
 

Sluitingsdatum: 28 Februarie 2013 
Prystrekking:    8  Maart 2013 
 
Tel: +27 (0) 21 8873113 Faks: +27 (0) 218839492 wat@sun.ac.za www.wat.co.za 

WAT Trust (IT 4338/99), NPO registrasieno. 039-691 

Verwerk uit: Rooi Rose, 18 September 2011 
 

"Waar in die wye  
wêreld ek ook al dwaal,  
my enigste tuiste bly  
die Afrikaanse taal. 
Borg asseblief 'n 
woord!"  
MARITA VAN DER 
VYVER 
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4.1  Gee die betekenis van die akroniem HAT. (1) 
 
4.2 Voltooi die sin met die korrekte afgeleide vorm van die woord 

tussen hakies: 
 
 Jy kan die bank (telefoon) kontak. (1) 
 
4.3 Wat beteken die morfeem ver in verseker?  (1) 
 
4.4 Skryf in die verlede tyd: 
 
 Wil jy die voortbestaan van Afrikaans verseker? (1) 
 
4.5 Skryf die oortreffende trap van meer neer. (1) 
 
4.6 Verdeel die woord elektroniese in sy lettergrepe en onderstreep 

die lettergreep wat die swaarste klem dra. (2) 
 
4.7  Vorm 'n teenwoordige deelwoord van die woord tussen hakies: 
 
 Die (klik) geluid van die rekenaar se muis kan skaars in die Absa-

kantore gehoor word.  (1) 
 
4.8 Wat is die stam van verwysing? (1) 
 
4.9 Verbind die sinne deur met die voegwoord tussen hakies te begin: 
 
 Jy wil 'n woord borg. Jy kan 'n elektroniese betaling ook maak. 

(indien) (1) [10] 
 
 

 TOTAAL AFDELING C: 30 
 
 
 
 
 

GROOTTOTAAL: 70 PUNTE 
 
 


