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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 vraestel 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 ALBEI vrae 

30 
2 

3 
B: Opsomming 
 
Beantwoord die vraag 

10 

4 C: Taal 
 
Beantwoord ALBEI vrae 

40 
5 

TOTAAL:  80 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING A – KYK- EN LEESBEGRIP (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD ALBEI VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 1 – KOERANTBERIG 
 
Lees die onderstaande koerant-artikel en beantwoord die vrae: 
 
 
1. 'n Bobbejaan wat doodgerus by die klaskamer van 'n klompie gr. 3-leerlinge 

ingedrentel het, het vir groot konsternasie gesorg. Die kinders was besig om te skryf. 
 
2. Mnr. Percy Ulbrecht, hoof van die Laerskool Hillbrow, sê Donderdag 'n week gelede 

het 'n paniekbevange onderwyseres na hom gestorm en gesê 'n dier maak amok in 
haar klaskamer. Toe hy daar kom, was die "ongewenste besoeker" egter reeds 
skoonveld – net sewentig "verskrikte gesiggies" het hom begroet. "Die kleintjies was 
erg geskok. Hulle wou nie teruggaan klaskamer toe nie. Twee se klere was 'n bietjie 
geskeur, terwyl nog een krapmerke opgedoen het." 

 
3. "Omdat ek vermoed het dat die bobbejaan in die plafon skuil, het ek die polisie 

ontbied. Hulle was gou op die toneel, maar wou aanvanklik niks doen nie omdat 
hulle bang was hulle oortree een of ander natuurbewaringswet," vertel Ulbrecht.  

 
4. Die volgende oggend het ontstoke ouers by die skool opgedaag om na die 

bobbejaan te soek en hom van kant te maak. Ander ouers het geweier om hul kroos 
skool toe te stuur. 'n Paar van die kinders wou steeds nie 'n voet in die klaskamer sit 
nie. Hulle was bang omdat hulle ouers altyd stories vertel van: "Toe jy nog 'n 
bobbejaan was . . ." 

 
5. Die hulp van die polisie se honde-eenheid in Oos-Londen is ingeroep waarna die 

gebou met traangas en rookbomme bestook is. Maar die gedierte was skoonveld.  
 
6. Die volgende Maandag wou die kinders steeds nie na die klaskamer gaan nie. 

Ulbrecht moes mooi praat om die leerlinge te oorreed dat dit veilig was. "Dinge is 
darem nou weer normaal. Die skool is naby digte bosse, maar ons het nog nooit 
voorheen so 'n vreemde besoeker gehad nie," vertel Ulbrecht. 

 
Aangepas uit: Rapport, 16 September 2006

 
 
1.1 Skryf 'n woord uit paragraaf 1 neer wat bewys dat die bobbejaan 

stadig heen en weer geloop het toe hy die klaskamer binne gekom 
het. (1) 

 
1.2 Hoeveel leerders het die voorval gesit en dophou? (1) 
 
1.3 Wat was die reaksie van die klein leerdertjies toe hulle die 

bobbejaan sien? Noem TWEE goed. (1) 
 
1.4 Hoe weet jy dat die bobbejaan van die leerders aangeval het? (2) 
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1.5 Die hoof was beslis seker dat die bobbejaan iewers in die dak 
weggekruip het. 

 
 1.5.1 Sê of die stelling WAAR of ONWAAR is. (1) 
 
 1.5.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 1.5.1. (1) 
 
1.6 Die onderwyser het heel kalm en rustig na die hoof toe gegaan. 
 
 1.6.1 Sê of die stelling WAAR of ONWAAR is. (1) 
 
 1.6.2 Gee 'n rede vir jou antwoord in Vraag 1.6.1. (1) 
 
1.7 Wat beteken die uitdrukking as hulle sê dat die bobbejaan 

skoonveld is? (1) 
 
1.8 Noem TWEE voorbeelde hoe die polisie probeer het om die 

bobbejaan uit die gebou te kry. (2) 
 
1.9 Waar is die honde-eenheid gestasioneer? (1) 
 
1.10 Van die ouers het vir hulle kinders gesê: "Toe jy nog 'n bobbejaan 

was . . ." 
 
 Word hierdie uitdrukking denotatief of konnotatief gebruik? (1) 
 
1.11 Gee 'n woord uit die stuk met dieselfde betekenis as kinders. (1) 
 
1.12 Hoekom dink jy was dit vir dié bobbejaan maklik om iewers buite 

die skool weg te kruip sodat hulle hom nie kry nie? (2) 
 
1.13 Die bobbjaan moet van kant gemaak word. Die uitdrukking 

beteken dat: 
 
 A. hy gevang moet word. 
 B. hy doodgemaak moet word. 
 C. hy in 'n kampie aangehou moet word. 
 D. hy skoon gewas moet word. (1) [18] 
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VRAAG 2 – ADVERTENSIE 
 
Lees deur die volgende advertensie en beantwoord die vrae wat volg. 
 

 
 
2.1 Op watter dag van die week kry 'n mens die spesiale aanbod by 

Spur? (1) 
 
2.2 Noem TWEE van die burgers waaruit jy kan kies. (2) 
 
2.3 Jy kan van die burgers bestel en tuis gaan eet. 
 
 2.3.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 2.3.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 2.3.1. (1) 
 
2.4  Haal TWEE agtereenvolgende woorde aan wat daarop dui dat 

daar sekere reëls is wat vir daardie dag vasgestel is. (1) 
 
2.5 Dink jy burgers is gemorskos? 
 
 2.5.1 Antwoord ja of nee. (1) 
 
 2.5.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 2.5.1. (1) 
 
2.6 Hoekom word "GRATIS BURGER" met hoofletters geskryf? (1) 
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2.7 Skryf die webadres van Spur neer. (1) 
 
2.8 Wat is Spur se slagspreuk? (1) 
 
2.9 Watter beloning kry jy as jy hierdie spesfieke dag 'n burger koop? (1) [12] 
 
 

AFDELING A: 30 PUNTE 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – OPSOMMING (10 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 3 
 
Lees die onderstaande artikel deur en voer dan die opdragte uit: 
 
• Som die wenke op oor hoe om 'n gesonde lewe te lei. 

• Skryf die belangrikste inligting in SEWE sinne neer. 

• Skryf die sinne puntsgewys onder mekaar neer. 

• Laat 'n reël tussen die sinne oop. 

• Gebruik hoofsaaklik jou eie woorde. 

• Jou opsomming mag nie langer as 70 WOORDE wees nie. 

• Dui die getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 
 
 
1. Jy kan nie net werk nie. Slaap vir ses tot agt ure per nag. Dit gee jou liggaam genoeg 

kans om te rus.  
 
2. Eet daagliks 'n ontbyt wat baie proteїene en 'n vrug insluit vir onmiddellike energie. 

Mense wat nie 'n goeie ontbyt eet nie, is teen tienuur al moeg. 
 
3. Oorgewig is ŉ groot probleem. Loop of hardloop ten minste drie kilometer per dag. 

Dit sal help om die vet in jou liggaam te verbrand. Dis beter om te oefen as om 
verslankingsdrankies te drink. 

 
4. Rook is ŉ slegte gewoonte en kan baie skade aanrig. As jy lank in die kamer saam 

met ander rokers is, kan jy ŉ passiewe roker word. Die beste raad is om self nooit te 
begin rook nie. 

 
5. Dink elke dag positief oor jou werk. Dit laat jou goed voel en dit sal jou help om jou 

daaglikse take beter te doen. Jy mors energie deur negatief te dink. 
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6. Sorg dat jy elke naweek ten minste vier ure bestee aan iets waarvan jy hou. Dit kan 

iets wees soos lees, tuinwerk of om na ŉ mooi TV-program te kyk. Dit sorg vir balans 
in jou lewe. 

 
7. Hoe jy lyk, is belangriker as wat jy dink. As jy mooi aantrek, sal dit jou dadelik goed 

laat voel. Moenie jou hare, vel en naels verwaarloos nie. Mooi klere aan ŉ liggaam 
wat nie versorg is nie, help nie baie nie. 

 
Verwerk uit: Rooi Rose, April 2010

 
 
 [10] 
 
 

AFDELING B: 10 PUNTE 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING C – TAAL IN KONTEKS (40 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD ALBEI VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 4 – SPOTPRENT 
 
Bestudeer die spotprent en beantwoord die vrae wat volg. 
 

 
 Bron: Beeld, 1 November 2012 
 
4.1 Skryf die volgende sin in die verlede tyd. 
 
 Sias sit op die drommetjie en sing. (1) 
 
4.2 Skryf die volgende sin in die ontkenning. 
 
 Het Sias al ooit meer as R500 in sy sak gehad? (1) 
 
4.3 Skryf die volgende sin in die teenwoordige tyd. 
 
 Die pampoen het saggies van die dak afgerol. (1) 
 
4.4 Vorm 'n vraagsin van die volgende sin. 
 
 In die verte kan Johannesburg gesien word. (1) 
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4.5 Sias sing sy liedje oor Gauteng. 
 
 Begin bostaande sin met: Sias is besig . . . (1) 
 
4.6 Verduidelik die volgende uitdrukking in 'n goeie sin. 
 
 Elke huis het sy kruis. (1) 
 
4.7 Voltooi die volgende sin met EEN woord. 
 
 Sias skop sy voete op die grond dat die stof so . . . (1) 
 
4.8 Gee die verkleining van die vetgedrukte woord in die volgende sin. 
 
 Nie een van die huisies het 'n heining nie. (1) 
 
4.9 Hoekom word Gauteng met 'n hoofletter geskryf? (1) 
 
4.10 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies in die 

volgende twee sinne. 
 
 4.10.1 Namate die elektriese drade ouer word, hang hulle al hoe 

(slap.) (1) 
 
 4.10.2 Die voëls vlieg vandag (hoog) as gister. (1) 
 
4.11 Kies die korrekte tussenwerpsel tussen hakies. 
 
 (Sjoe! / Aitsa!) dis warm in Sias se sinkhuisie. (1) 
 
4.12 Kies die korrekte voornaamwoord tussen hakies. 
 
 Die munisipaliteit het (sy / hom) krag afgesny. (1) 
 
4.13 Skryf die lidwoord van die volgende sin neer. 
 
 Almal wil 'n huisie in Gauteng hê! (1) 
 
4.14 Deel die volgende woord in lettergrepe. 
 
 pampoen (1) 
 
4.15 Vorm samestellings van die volgende woorde in hakies. 
 
 4.15.1 Sal Sias eendag aanpas by 'n (stad + lewe)? (1) 
 
 4.15.2 Is daar ooit 'n bietjie (stil + tyd) waar hy woon? (1) 
 
4.16 Kies die korrekte woord tussen hakies. 
 
 Sias wil nog eendag 'n liedjie oor 'n (dwelmslaaf / dwelm slaaf) 

sing. (1) 
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4.17 Om 14:00 slaap Sias vir 'n rukkie. 
 
 Skryf 14:00 in woorde. (1) 
 
4.18 Gee die antoniem vir die vetgedrukte woord in die volgende sin. 
 
 Sias sal aanhou om sy musiekkennis te verbeter. (1) [20] 
 
 
VRAAG 5 – SPOTPRENT 
 
Bestudeer die spotprent en beantwoord die vrae wat volg. 
 

 
 
5.1 Verbind die volgende twee sinne met die voegwoord tussen 

hakies. 
 
 Die ma het nie te veel geld gespandeer nie. Sy is heel tevrede. 

(dus) (2) 
 
5.2 Skryf die volgende sin in die indirekte rede. 
 
 Die ma het gesê: "Ons sal môre die pakkies in die kombuis 

uitpak." 
 
 Begin met die volgende woorde: Die ma het gesê dat . . . (3) 
 
5.3 Skryf die volgende sin in die ontkenning. 
 
 Die seun wil nog pakkies huis toe dra. (1) 
 
5.4 Skryf die volgende sin in die verlede tyd. 
 
 Sal die ma weer so baie pakkies kan dra? (1) 
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5.5 In die volgende twee sinne is daar een fout per sin. Skryf die sin 
oor en verbeter die fout.  

 
 5.5.1 Meeste mense hou daarvan om te koop. (1) 
 
 5.5.2 Nee ek gaan nie vir jou sakgeld gee nie. (1) 
 
5.6 Skryf die volgende sin in die lydende vorm. 
 
 Die ma tel die swaar pakkie op. (2) 
 
5.7 Skryf die woorde in die hakies in die volgende sin in die korrekte 

woordorde. 
 
 Die seun speel (met sy kaarte / in sy kamer / saggies). (1) 
 
5.8 Gee die intensiewe vorm van die vetgedrukte woord. 
 
 In sommige winkels is die goed duur. (1) 
 
5.9 Gee die korrekte Afrikaanse woord vir die volgende Engelse 

woord. 
 
 "ladies"  (1) 
 
5.10 Identifiseer die bywoord in die volgende sin. 
 
 Die ma praat saggies met haar seun. (1) 
 
5.11 Gee die korrekte vorm van die woorde in hakies in die volgende 

twee sinne. 
 
 5.11.1 In die sakke is daar baie (buiteland) produkte. (1) 
 
 5.11.2 Die seun het vir hom 'n (vinnig) karretjie gekoop. (1) 
 
5.12 Kies elke keer die korrekte woord tussen die hakies. 
 
 5.12.1 Die seun skiet met 'n (pyl / peil) in hulle tuin. (1) 
 
 5.12.2 Die ma (waardeer / waardeur) dit dat haar seun haar 

help. (1) 
 
5.13 Wat dra die seun op sy kop? (1) [20] 

 
 

 TOTAAL AFDELING C: 40 
 
 
 
 
 

GROOTTOTAAL: 80 PUNTE 
 


