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Afdeling A – Leesbegrip 

Assesseringsriglyne: 
 

 Spelfoute in een-woord-antwoorde word gepenaliseer. 

 Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie – die fokus is op begrip. 

 Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA / NEE / EK STEM SAAM / EK STEM NIE 

SAAM NIE.  Die rede / motivering word oorweeg.  Indien die kandidaat nie JA / NEE skryf 

nie, maar die motivering is korrek, word die punt toegeken. 

 Vir WAAR/ONWAAR- of FEIT/LUG JOU MENING-vrae, word die punte verdeel: 

o 1 punt vir WAAR / ONWAAR of FEIT / MENING en 

o 1 punt vir die rede / motivering / aanhaling.   

 As die leerder se WAAR / ONWAAR reg is, maar die motivering is verkeerd, verdien die 

leerder net EEN punt. 

 As die WAAR / ONWAAR verkeerd is, maar die motivering is reg, word GEEN punte 

toegeken nie. 

 Vals (Fals) kan aanvaar word.  (False is egter verkeerd, want dit is Engels.) 

 As ŉ antwoord ŉ aanhaling is, word die kandidaat nie gepenaliseer indien die 

aanhalingstekens ontbreek nie.  Die aanhaling moet volledig volgens die teks wees,maar die 

kandidaat word nie gepenaliseer vir spelfoute nie. 

 Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ŉ volsin gee, is dit korrek mits die 

korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word. 

 Wanneer twee of drie feite / punte vereis word en die kandidaat ŉ hele reeks gee, word 

slegs die eerste twee of drie feite/punte nagesien. 

 Indien die kandidaat woorde uit ŉ ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, 

word die vreemde woorde geïgnoreer.  Indien die antwoord sonder die vreemde woorde 

sinvol is, word die kandidaat nie gepenaliseer nie.  Indien die vreemde woord in die 

antwoord vereis word, word dit aanvaar. 

 Aanvaar dialektiese variasies. 

 Aanvaar by meervoudigekeuse-vrae die letter ASOOK die korrekte antwoord wat ten volle 

uitgeskryf is. 
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AFDELING A:  LEESBEGRIP 
Vraag 1 
 

Nr. Antwoord Punte 
1.1 Wanneer van hulle vriende saam met hulle in die motor is. 1 
1.2.1 Feite 1 
1.2.2 Sleutelfaktore is geëvalueer in studies van die Journal of Adolescent Health. 1 
1.3 Die belangrikste faktore. / Faktore wat die grootste invloed het. 1 
1.4 Dit gee tienerseuns ‘n meer aggressiewe bestuurstyl. 1 
1.5 Selfone is een van die grootste bydraende faktore tot ongelukke wat deur 

tienermeisies gemaak word. 
1 

1.6 Daar moet beperkings op tienerlisensies geplaas word. 1 
1.7.1 Ja / Nee 1 
1.7.2 Leerder se eie goedgemotiveerde antwoord. 1 
1.8 *  Tieners moet bewus wees van die risiko’s. 

*  Hulle moet onder ouertoesig  bestuur. 
1 
1 

1.9 *  Persepsie van bestuurrisiko’s 
*  Ouertoesig 
*  Teenwoordigheid van vriende in die motor. 

1 
1 
1 

1.10 Tienervriende in die motor is ‘n risiko. 1 
  [15] 

 
 

1.11 Nie die regte persoon wat jy wil hê moet belangstel nie. 1 
1.12 *  “beste vriend... soos ‘n droom” 

*  Die ideaal.  Iets wat jy graag sal wil hê. 
1 
1 

1.13 *  Hoofletters 
*  Donker gedruk 

1 
1 

1.14 Jy stel nie romanties belang nie. 1 
1.15 Moenie die telefoon antwoord nie.  Stuur slegs ‘n sms of bbm terug. 1 
1.16 Ja/Nee 

Leerder se eie goedgemotiveerde antwoord. 
1 
1 

  [9] 
 
 

1.17 Hulle is net twee en die persoon kan dit nie eers reg tel nie. 1 
1.18 *  Gesigsuitdrukkings 

*  Die telraam op die tafel. 
1 
1 

1.19 Mense wat onbekwaam is vir hulle werk. 1 
1.20 Onbekwame persone in poste kan baie probleme veroorsaak, bv. ‘n 

geldkrises soos aangedui in die sportprent. 
 
2 

  [6] 
 

TOTAAL AFDELING A:  30 
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AFDELING B:  OPSOMMING 
Vraag 2 
Nasien van die opsomming: 

 Daar word nie van die kandidate verwag om die leesteks van ‘n opskrif te voorsien nie. 
 Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied. 
 Indien kandidate ‘n paragraaf geskryf het, word die opsomming nie geassesseer nie. 
 Slegs feite wat in volsinne aangebied is, verdien punte. 
 Beplanning moet duidelik aangedui word.  Indien dit nie die geval is nie, word die eerste 

opsomming nagesien. 
 Kandidate moet die korrekte aantal woorde aandui. 

Punte word soos volg toegeken: 
Antwoord Punte 

1. Stel realistiese doelwitte en gee jou beste, dit hou jou gemotiveerd. 1 
2. Hoe meer jy doen, hoe meer kan jy doen. 1 
3. Wees elke minuut produktief, want luiheid gee aanleiding tot groter luiheid. 1 
4. Volg die voorkomsreëls, want netheid is ‘n goeie karaktereienskap wat higiëne bevorder en 

kliekvorming voorkom. 
1 

5. Trek jou boeke oor, dit getuig van ‘n positiewe ingesteldheid. 1 
6. Wanneer jy in ‘n verhouding is, moenie vir jouself probleme deur onbetaamlike gedrag skep 

nie. 
1 

7. Vermy vuiltaal sodoende behou jy jou waardigheid. 1 
 [7] 

 
Aantal woorde:  85 

7 punte vir 7 feite. 
3 punte vir taal.  [3] 
 
Penaliseer soos volg: 

1. Indien die opsomming te lank is, word daar slegs 5 ekstra woorde toegelaat. Die res van die 
opsomming word geïgnoreer. 

2. Indien die opsomming te kort is, maar dit bevat al die vereiste inligting, word die kandidaat nie 
gepenaliseer nie. 

3. Taalfoute word soos volg gepanliseer: 
0 – 4 foute:  geen penalisering nie 
5 – 10 foute: trek 1 punt af 
11 – 15 foute: trek 2 punte af 
16 foute: trek 3 punte af 

4. Vir direkte aanhalings van volledige sinne word daar soos volg gepanaliseer: 
1 – 3 volledige sinne aangehaal: geen penalisering. 
4 – 5 volledige sinne aangehaal: trek 1 punt af. 
6 – 7 volledige sinne aangehaal: trek 2 punte af. 

5. Trek 1 punt af indien die kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die verkeerde getal 
woorde aangedui het. 

6. Kandidate mag nie afkortings in hul opsomming gebruik nie.  Indien dit voorkom, word elke afkorting 
getel volgens die getal woorde wat dit voorstel. 

 
TOTAAL AFDELING B:  10 
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AFDELING C:  TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIENS 
Vraag 3 
 

Nr. Antwoord Punte 
3.1 Menslike immuniteitsgebreksvirus. 1 
3.2 Samestelling met alfabetletters. 1 
3.3 Die deelteken dui die begin van ‘n nuwe lettergreep aan. 1 
3.4 ‘n Komma word gebruik tussen twee werkwoorde. 1 
3.5 Leerder se eie antwoord. 

My ma hou die waterkan vol. 
Die seun hou vol dat hy onskuldig is. 

1 

3.6 baie gou. 1 
3.7 bywoordelike bepaling. 1 
3.8 brandarm 1 
3.9 Leerder se eie antwoord. 

Sonder geloof. 
1 

3.10 gebruikte 1 
3.11 meer 1 
3.12 kompleks 1 
3.13 afleiding 1 
  [13] 

 
Vraag 4 
 

Nr. Antwoord Punte 
4.1 ‘n Lang vokaal in ‘n oop lettergreep word altyd enkel geskryf. 1 
4.2.1 Rot-tang (geslote, geslote) 1 
4.2.2 Ro-tang 1 
4.3 Lyfstraf moet weer in skole toegepas word. 1 
4.4 Saamgestelde sin. 1 
4.5 Die jeug is ongedissiplineerd, ongeorden ens. terwyl hy (die pa) gedissiplineerd en ordelik is. 1 
4.6 B (Stereotipering) 1 
  [7] 

 
Vraag 5 
 

Nr. Antwoord Punte 
5.1 Ellips / beletselteken / stippels 1 
5.2 Die kappie dui aan dat die “ê” ‘n lang klankwaarde het. 1 
5.3 Samestelling waarvan die eerste stam met ‘n “s” eindig en die tweede stam met ‘n “s” begin. 1 
5.4.1 klas 1 
5.4.2 Leerder se eie antwoord waar “klas” as bepaler gebruik word, bv.  

Klastyd, klasreëls, klasboek, ens. 
1 

5.5.1 Ek 1 
5.5.2 het gehad 1 
5.6 blyk 1 
5.7 die 1 
5.8 dromer 1 
  [10] 

TOTAAL AFDELING C:  30 
GROOTTOTAAL: 70 

 


