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INSTRUKSIES
1. Hierdie vraestel bestaan uit 17 bladsye.
2. Lees die vraestel deur voor jy die vrae beantwoord.
3. Beantwoord alle vrae in Afrikaans.
4. Trek ’n kantlyn aan die REGTERKANT van elke antwoordblad.
5. Nommer jou antwoorde presies soos dit op die vraestel verskyn.
6. Skryf netjies en leesbaar.
7. Goeie taalgebruik en spelling sal in jou guns tel.
8. Sterkte en lekker skryf!
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Afdeling A – Begriplees (Artikel)
Vraag 1
Lees die onderstaande teks noukeurig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae
in volsinne soos versoek.

Jong talent:
Carmen Pretorius
Deur Carien Kruger
Terwyl haar tydgenote nog droom oor
wat hulle wil word, het dié
Johannesburger al ’n hele string
hoofrolle agter haar naam. Die
jongste is dié van Lien in die fliek Lien
se Lankstaanskoene, wat onlangs in
Pretoria verfilm is.
“Dit wat die lewe jou gee, moet jy vat
en die meeste daarvan maak.” Dis
hoe Lien én Carmen die lewe beskou.
Carmen wou van kleintyd af sing en het op agt jaar al begin neul om sanglesse te
neem.
Elke geleentheid wat sy kon kry, was sy op die verhoog. Sy is uit ’n Afrikaanse
huis na Northcliff High School vir die musiekblyspele wat hulle aanbied en om vlot
Engels sonder ’n aksent te leer praat.
Midde-in haar matriekjaar het sy M-Net se werklikheidsreeks High School Musical
gewen. Terwyl sy daarna die rol van Gabriella gespeel het, het sy die aanvullende
matriekeksamen geskryf en met drie onderskeidings geslaag.
Sy wou nog musiekteater gaan studeer, maar die een ná die ander geleentheid
het na haar kant toe gekom en sy het dit met albei hande aangegryp.

(Blaai asseblief om…)
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“In die musiekblyspele Footloose en Mamma Mia! het ek die hoofrolle van
onderskeidelik Ariel en Sophie vertolk. My TV-werk sluit in Chantel in die reeks
Getroud met Rugby en Lucinda in die sepie Binneland.
“Lien se Lankstaanskoene was my eerste blootstelling aan rolprentwerk.”
Die prent, wat na verwagting middel vanjaar in teaters sal begin draai, word vir
kykNET vervaardig met André Odendaal as regisseur. Dit is gegrond op Derick
van der Walt se bekroonde boek met dieselfde titel.
“Dit is eintlik danksy Anna-Mart van der Merwe dat ek Lien se rol gekry het,” vertel
Carmen. “Ons het einde laas jaar saam in Janice Honeyman se pantomime
Cinderella gespeel – ek was Aspoestertjie. Anna-Mart het André toe genooi om
my spel te kom uitkyk!”
Vir die res van vanjaar het Carmen haar reeds tot twee ander produksies verbind.
En sy het nog sóó ’n lang lys dinge wat sy wil bereik, lag sy.
Haar jare lange “obsessie” om te sing het verflou omdat sy intussen verlief geraak
het op toneelspel. Maar sy het steeds laas jaar ’n solo-album opgeneem, wat ’n
mens regstreeks by haar kan bestel. En dan studeer sy sowaar ook nog BCom
(Bemarking) deur Unisa.
Ja, dié meisiekind is nes Lien: Iemand met groot drome wat nie bang is om te
werk om dit waar te maak nie.
Is daar iets waaroor jy paranoïes is? My stem. Ek vermy rokerige plekke of waar
ek hard moet praat. Ek het altyd ’n sakkie vol doepas vir my stem, soos
keelseerpille, homeopatiese middels, voorskrifmedisyne, en altyd Fisherman’s
Friend-suigtablette.
[Rapport, 5 April 2012]
http://www.rapport.co.za/MyTyd/Nuus/Jong-talent-Carmen-Pretorius-20120405

1.1.

Van watter stad is Carmen Pretorius afkomstig?

1.2.

Waarna verwys die woord “tydgenote” in die eerste paragraaf? Skryf slegs
die korrekte LETTER neer.
A: Tieners wat baie tyd het om hulself te geniet.
B: Tieners van dieselfde ouderdomsgroep.
C: Tieners van dieselfde geslag.
D: Tieners wat ten alle tye pret kan hê.

(1)

(1)

(Blaai asseblief om…)
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1.3.

Wat is Carmen se lewensfilosofie? Haal EEN sin uit die teks aan.

(1)

1.4.

Sê of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is. Haal ’n sin uit die teks
aan om jou antwoord te motiveer.

1.4.1. Carmen wou van jongs af ’n aktrise word.
1.4.2. Carmen het na matriek musiekteater gaan studeer.
1.4.3. Carmen het al rolle in talle rolprente gespeel.
1.5.

(2)
(2)
(2)

In watter TWEE bekende Afrikaanse televisiereekse het Carmen al
gespeel?

(2)

1.6.

Kan jy een van Carmen Pretorius se CD’s by Musica koop? Haal ’n frase
uit die teks aan om jou antwoord te motiveer.
(2)

1.7.

In watter opsig is Carmen se persoonlikheid dieselfde as dié van Lien se
karakter in Lien se lankstaanskoene?
(2)

1.8.

Waarom vermy Carmen plekke waar daar baie gerook word? Verduidelik. (1)
[16]

================================================================

(Blaai asseblief om…)
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Vraag 2 - Advertensie
Bestudeer die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae soos versoek.
Volsinne word nie vereis nie.

Kompetisie: Lien se Lankstaanskoene
In Fliekteaters 3 Mei
Gebaseer op die boek Lien se lankstaanskoene, waarvoor Derick van der Walt die
Sanlam-prys vir Jeuglektuur (Goud) verower het.
Lien is die oudste kind in ’n disfunksionele huishouding, waar die status van die
gesin van welgesteld tot brandarm verander het. Die besorgheid van ’n buurtannie
help in die donkerste ure van die
gesin, terwyl dit nodig word vir Lien
om uit te spring om brood op die tafel
te sit. Die wyse waarop sy op haar
gesins- en persoonlike uitdagings
reageer, help haar om te groei, haar
roeping te vind en vrede te maak met
haar verlede.
Rolverdeling: Carmen Pretorius,
Franci Swanepoel, Elize Cawood,
Marie Pentz, Hykie Berg
Regisseur: André Odendaal
Musiek: Benjamin Willem

Kompetisie:
Wen met Lien se lankstaanskoene en
Nu Metro.
SMS “Lien” na 35134 en jy kan lekker pryse wen!
Een van 2 x R250 geskenkbewyse van Exclusive Books
Getekende fliek memorabilia
1 van 30 kopieë van die boek Lien se lankstaanskoene
[Bron: http://blog.exclus1ves.co.za/kompetisie-lien-se-lankstaanskoenein-fliekteaters-3-mei/]

(Blaai asseblief om…)
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2.1. Op watter datum word die rolprent, Lien se lankstaanskoene, vrygestel?

(1)

2.2. Wie is die skrywer van die oorspronklike teks waarop die rolprent
gebaseer is?

(1)

2.3. Watter maatskappy bied die kompetisie aan?

(1)

2.4. Verduidelik volledig wat jy moet doen om vir ’n prys in die kompetisie in
aanmerking te kom?

(1)

2.5. Watter DRIE pryse kan jy in die kompetisie wen?

(3)

2.6. Wie het die klankbaan en musieksnitte in die film behartig?

(1)

2.7. Wie vertolk die hoofrol in die film?

(1)

2.8. Watter literêre prys het die roman Lien se lankstaanskoene gewen?

(1)
[10]

================================================================

Jy maak goeie
vordering!

(Blaai asseblief om…)
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Vraag 3 – Strokiesprent
Bestudeer die onderstaande strokiesprent en beantwoord dan die vrae.

(Blaai asseblief om…)
3.1. In watter PLEK is die twee honde?

(1)

3.2. Haal EEN woord uit die strokiesprent aan om jou antwoord in 3.1. te
motiveer.

(1)

3.3. Kyk na die videokassette onder die televisiestel. Wat is die tema van hierdie
films? (Lassie, Benji, Lady and the Tramp, Jock of the Bushveld,
Cats & Dogs)
(1)
3.4. Van watter taal is die woord “Cherié” afkomstig?

(1)
[4]

Totaal Afdeling A: [30]
================================================================
(Blaai asseblief om…)
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Afdeling B – Opsomming
Vraag 4








Lees die onderstaande teks versigtig deur.
Identifiseer VYF wenke wat jou sal help om makliker te leer.
Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 5 te nommer.
Jou opsomming mag nie langer as 70 WOORDE wees nie.
Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.
Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.
Elke feit moet in EEN VOLSIN neergeskryf word.

SUKKEL JY OM TE STUDEER?
Dan moet jy leer hoe om te leer.
Hier volg ŉ paar WENKE wat jou sal help ...
Vir skole is die akademie belangrik en daarom bied skole die volgende wenke
aan leerders.
Dit is baie belangrik dat jy vaste studietye by die huis het om die werk wat in
die klas gedoen is, te hersien. Dan hoef jy nie bang te wees as die tyd kom
om vir toetse of eksamens te studeer nie.
Jy moet ŉ spesifieke plek in die huis hê waar alles bymekaar is waar jy jou
skoolwerk kan doen. As hierdie plek georganiseerd is, sal jy nie nog tyd mors
om te soek na notas of boeke nie.
ŉ Goeie hersieningsrooster bepaal jou eksamensukses, maar net as jy
daarby hou. As jy by ŉ goeie hersieningsrooster hou, help dit jou om die idee
van “eet die olifant happie vir happie” te volg.
Daar word jaarliks winter- of lenteskole aangebied waar leerders klasse
bywoon om hersiening te doen. Dit is baie belangrik dat leerders in graad 10
tot 12 gedurende vakansies hierdie klasse bywoon.
Alhoewel skoolgaande jongmense tyd moet hê om saam met vriende te
ontspan, behoort daar vasgestelde reëls te wees. Hierdie reëls moet bepaal
hoe laat jy gaan slaap en hoe laat jy mag uitbly.
[Verwerk uit: Kuier, 28 April 2010]

[Totaal Afdeling B: 10]
================================================================

(Blaai asseblief om…)
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Afdeling C – Poësie
Vraag 5 – Ongesiene gedig
Lees die onderstaande gedig noukeurig deur en beantwoord die vrae soos versoek.

privaatskool deur Melt Myburgh
1 dinge loop klopdisselboom hier
2 in klein engeland: buite wieg
3 eike anglikaans in oranje poele clivias
4 die dae verloop soos ’n novelle in sierskrif
5 klokslag vieruur drink ons rinkelend tee
6 en eet ’n beskuitjie. Vistas van tennisbane,
7 watervore, rugbyvelde onderbenut
8 ’n krieketpawiljoen ook
9 ons velle blosend van witbrood en heuning
10 getoga aas die masters aan komkommer11 broodjies; hul gestelle delikaat
12 in die toilette kap die jongspan vlytig
13 lyne kokaïen om dié visioen
14 sonder draadwerk deur te sien
(Uit: Oewerbestaan)
5.1. Haal ’n voorbeeld van ’n VERGELYKING uit die gedig aan.

(1)

5.2. Verduidelik waarom die spreker die privaatskool as ’n “klein engeland”
(reël 2) beskryf.

(1)

5.3. Watter tipe gedig is “privaatskool”?

(1)

5.4. Wat doen die onderwysers op ’n daaglikse basis?

(1)

5.5. Noem TWEE dinge wat die skool in oorvloed het.

(2)

5.6. Wat beteken dit indien alles “klopdisselboom” verloop? (reël 1)

(1)

5.7. Verduidelik waarom die leerlinge kokaïen misbruik.

(1)

5.8. Waarom is die leerlinge en onderwysers se “velle blosend van melk en
heuning”? Verduidelik.

(1)

5.9. Waarom dink jy moet ’n Kingswood-leerling hierdie gedig lees?
Verduidelik.

(1)
[10]

================================================================
(Blaai asseblief om…)
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Vraag 6 – Gesiene gedig
Lees die onderstaande gedig noukeurig deur en beantwoord die vrae soos versoek.

Bitterbessie dagbreek deur Ingrid Jonker
1
2
3
4

Bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
’n spieël het gebreek
tussen my en hom

5
6
7
8

Soek ek na die grootpad
om daarlangs te draf
oral draai die paadjies
van sy woorde af

9
10
11
12

Dennebos herinnering
dennebos vergeet
het ek ook verdwaal
trap ek in my leed

13
14
15
16

Papegaai-bont eggo
kierang kierang my
totdat ek bedroë
weer die koggel kry

17
18
19
20

Eggo is geen antwoord
antwoord hy alom
bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
(Uit: Rook en oker)

6.1. Die gedig se titel, “Bitterbessie dagbreek”, is ’n metafoor. Waarvan is die
titel ’n metafoor?

(1)

6.2. Hoe sal jy die stemming in die gedig beskryf? Skryf slegs EEN woord neer. (1)
6.3. Haal ’n voorbeeld van alliterasie uit die tweede strofe aan.

(1)

6.4. Wat beteken die volgende versreël?
“oral draai die paadjies / van sy woorde af” (strofe 2)

(2)

(Blaai asseblief om…)
Afrikaans Addisionele Taal Graad 12 Vraestel 1 (Junie / Julie 2013)

Bladsy 10

6.5. Die “dennebos” (reëls 9 & 10) waarna die spreker in die gedig verwys, het
verskillende betekenisse. Noem EEN moontlike betekenis vir dié woord.

(1)

6.6. Met watter WOORD in die eerste strofe staan “dagbreek” en “son” in
kontras?

(1)

6.7. Hoe word die spreker se bitterheid in die eerste strofe beklemtoon?

(1)

6.8. Watter TWEE woorde in die derde strofe vorm ’n teenstelling?

(2)
[10]

================================================================

(Blaai asseblief om…)
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Vraag 7 – Gesiene gedig
Lees die onderstaande gedig noukeurig deur en beantwoord die vrae soos versoek.

in memoriam: Strooi deur Marlise Joubert
sonder die veld se geur
van wit lelies in ’n vuis
of die trae note van gesang en gebed
sonder ’n graf of ’n woord van eerbetoon
sterf hy op die vaal handdoek
op ’n skoongeskropte tafel
eerloos
en ek onthou Lucebert:
alles van waarde is weerloos
sonder ’n sug en sonder protes
sterf hy stil en donker
terwyl die bloed oor die lip
bly stoot
terwyl die pyn die gapende wond verlaat
en elke pupil al groter rek
om verlossing in te laat
terwyl my kind se hand
die troetelkop bly troos bly troos
en ek onthou Lucebert:
alles van waarde is weerloos
sonder dat hy weet dat ons hom groet
word sy lyfie riemslap onder die naald
lê die swart pels in ’n boog gestol
half verleë die wit sokkies
van sy pote oor mekaar gevou
die bors se wit ster
gevlek en rou
en ek onthou van Lucebert
so moes ek hom verlaat
sonder ’n lied of die veld se geur
en ek onthou terwyl ek huil
teësinnig teen die misreën op die ruit
my vingers om die stuur geklem en koud
dat ook hy, ja tog,
soos ’n mens van waarde was
’n keelronde warmte kon gee
met kromgeskuur teen jou kuit
weerloos in sy dierlikheid
en onvoorwaardelik elke dag
veertien jaar lank
getrou op ons tuiskoms kon wag

(18.5.98)
(Blaai asseblief om…)
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7.1. Wat is die betekenis van ‘in memoriam’ in die titel van die gedig?

(1)

7.2. Waarom, dink jy, word die woord ‘sonder’ in strofe 1 herhaal?

(2)

7.3. Het die spreker alleen die beseerde kat na die veearts geneem? Haal uit
die gedig aan om jou antwoord te motiveer.

(1)

7.4. Verduidelik wat die verband tussen die dood van die kat en die woorde van
die Nederlandse digter, Lucebert, is.
(2)
7.5. Die woord “gevlek” is in die gedig dubbelsinnig. Noem TWEE moontlike
betekenisse wat die woord in die gedig kan hê. (strofe 2)

(2)

7.6. Hoe word daar in die laaste strofe eer aan Strooi betoon?

(2)
[10]

Totaal Afdeling C: [30]
================================================================
Afdeling D – Taalleer
Vraag 8 – Woordstrukture
Lees die volgende paragraaf deur. Doen elke keer wat tussen hakies gevra word.
Skryf net die nommer en die korrekte antwoord in jou antwoordskrif neer.
Dit is 8.1 (2:00 – skryf in woorde) in die oggend. Die Smit-gesin word deur twee 8.2
(dief – meervoud) oorval. Hulle besluit om nie met die inbrekers te 8.3 (argument –
korrekte vorm van die woord) nie en oorhandig al hulle goed 8.4 (vir + wat –
betreklike voornaamwoord) hulle so lief is 8.5 (vir/na/aan – korrekte voorsetsel) die
inbrekers. Die inbrekers kan nie 8.6 (belowe/geloof/glo – kies die korrekte woord)
wat hulle sien wanneer mevrou Smit haar 8.7 (baie duur – intensiewe vorm) en 8.8
(nuut – korrekte vorm van die woord) juwele vir hulle wys nie. Die 8.9 (verbaas –
deelwoord) inbreker sê vir sy makker dat dit die 8.10 (goed – oortreffende trap) huis
is waar hulle nog ooit ingebreek het! Hoe minder mense saamwerk, hoe 8.11
(kwaad – vergrotende trap) word inbrekers gewoonlik. 8.12 (Vlg. – skryf voluit) keer
moet hulle net kalm bly en die mense se gevoelens 8.13 (respek – korrekte vorm
van die woord). Die vorige gesin 8.14 (wat/wie – kies die korrekte woord) hulle
beroof het, het 'n 8.15 (huil – deelwoord) baba gehad en dit het hulle baie
senuweeagtig gemaak. Gelukkig is dit hierdie keer baie 8.16 (moeiliker – antoniem).
[16 × ½ = 8]
================================================================
(Blaai asseblief om…)
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Vraag 9 – Sinstrukture

9.1.

Reitumetse het in die verlede graag met haar bromponie om die blok
gery om te ontspan.
In die toekoms…

9.2.

(½)

Greg sal volgende maand sy huiswerk tydens pouses doen om die middag
af te kan hê.
Om die middag af te kan hê…

9.3.

(½)

John het die vorige middag vir Laura vlugtig op die wang gesoen om vir
haar te wys hoe lief hy haar as vriendin het.
Laura…

9.4.

(1)

Wie het laas week die netbalwedstryd teen DSG by die skool se nuwe
netbalbane gekyk?
Deur…

9.5.

(1)

Gee asseblief aandag in die Wiskundeklas!
Daar…

9.6.

(1)

Carla vang die katte in Jaggerhuis se tuin aangesien hulle die skool
se duiwe wil vang.
Nee, …

9.7.

(1)

Reece het gesê: “Ek het gister my selfoon by hierdie winkelsentrum
verloor omdat ek agterlosig was.”
Reece het gesê…

9.8.

(1)

Bradley het laas week snoek by die see gevang. Hy wil dit die aand op die
kole braai.
Aangesien…

(1)
(Blaai asseblief om…)
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9.9.

Jade sal môremiddag Michaela se hare was en bleik sodat dit mooi lyk vir die
matriekdans.
Vandag…

(1)

9.10. Meneer Trafford kyk graag oor naweke rugby by City Lords om na die week
se geskarrel te ontspan.
Rugby…

(1)

9.11. Die matrieks is moeg na die Junie-eksamen. Hulle het hard gestudeer.
Omdat…

(1)

9.12. Miles vra: Wanneer gaan julle hierdie hond bad?”
Miles vra…

(1)

9.13. Chadd moet baie goed vir die eksamen voorberei om goeie punte te behaal.
Chadd behoort ….

(1)

[12]
================================================================
(Blaai asseblief om…)
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Vraag 10 – Kommunikasie
Bestudeer elkeen van die onderstaande scenarios en skryf ’n gepaste respons langs
die korrekte nommer op jou antwoordblad neer.
(Elke respons moet 10 – 15 woorde lank wees.)
10.1. Net toe jy besig was om een van jou
vriende met ‘n “pea-shooter” te skiet, stap
die onderwyser in die klas in. Jy kan sien
dat die onderwyser kwaad is. Jy sal om
verskoning moet vra. Voltooi die gesprek:
10.1.1. Onderwyser: “…”
10.1.2. Jy: “…”
(2)

10.2. Jou ma het Fokofpolisiekar gehuur om by jou agtiende
verjaarsdagpartytjie te speel. Wat sal jy sê om te wys hoe bly jy oor
die nuus is?
10.2.1. Jy: “…”

(2)

10.3. Jou hysbak sit vas. Almal is paniekerig. Skryf ’n sin van 10 – 15
woorde neer waarin jy die ander mense probeer kalmeer.
10.3.1. Jy: “…”

(2)
(Blaai asseblief om…)
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10.4. Jy en jou meisie / kêrel drink ’n melkskommel by die restaurant. Jy wil
nie meer met hom / haar uitgaan nie en wil die verhouding beëindig.
Wat sal jy vir hom / haar sê?
10.4.1. Jy: “…”

(2)

10.5. Dit is amper die einde van jou matriekjaar. Jy is baie dankbaar vir al jou
Afrikaansonderwyser/es se hulp oor die afgelope paar jaar. Bedank
hom/haar vir sy/haar hulp.
10.5.1. Jy: “…”

(2)

[10]
Totaal Afdeling D: [30]
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