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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
INSTRUKSIES: 

 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 

 
AFDELING A: KYK- EN LEESBEGRIP (VRAAG 1, 2 EN 3)  (30 PUNTE) 
 
AFDELING B: OPSOMMING (VRAAG 4)    (10 PUNTE) 
 
AFDELING C: TAAL (VRAAG 5 EN 6)     (40 PUNTE) 
 

2. Beantwoord AL die vrae. 
 

3. Nommer die VRAE korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. 
 

4. Voer die opdragte by elke vraag noukeurig uit. 
 

5. Nommer in die middel van die bladsy. 
 

6. Begin ELKE VRAAG op ‘n NUWE bladsy. 
 

7. Skryf met ‘n BLOU PEN. 
 

8. Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie. 
 

9. Trek ‘n streep na elke afdeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GDO DISTRIK D9 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL  
GRAAD 11 JUNIE-EKSAMEN 

VRAESTEL 1 
 

Bladsy 3 van 11 

AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP  
VRAAG 1 – INTERNETARTIKEL 
 

Bieber: Diewe buit ’n fortuin 
 
Diewe het Maandagoggend, 13 Mei, enkele ure ná die Justin Bieber-konsert in die FNB-stadion by 
Johannesburg, miljoene rande in die stadion gesteel wat tydens die konsert gemaak is.  
 
Die inbraak is vermoedelik met hulp van binne gedoen is en was fyn beplan. Jacques Grobbelaar, 
uitvoerende hoof van Stadium Management South Africa, wat die FNB-stadion bestuur, het gesê 
die inbraak was vermoedelik tussen 02:00 en 08:00. Hy het gesê die diewe het by ’n brandkluis 
langs ’n versteekte kamer in die stadion se kelderverdieping ingebreek. 
“Daar is net een deur na dié vertrek en dit word nooit gebruik nie, behalwe tydens konserte. Baie 
min mense weet daarvan.Ons vermoed daarom die inbraak is intern beplan,” het Grobbelaar gesê. 
Volgens hom het die inbrekers toegang tot die vertrek langsaan gekry en ’n plafonteël verwyder om 
by die dak in te klim. Die teël is toe op sy plek teruggesit.Die rowers moes toe 3,5 m ver met toue 
in die brandkluis afsak. Volgens Eyewitness News het bronne gesê dit kon selfs dae geduur het om 
die gat tot in die kluis te kap. 
 
Grobbelaar het gesê die laaste persoon is gisteroggend 02:00 by die stadion weg en die eerste 
persoon was 08:00 terug.  
Lt.kol. Katlego Mogale, Gautengse polisiewoordvoerder, het gesê ’n vroulike werknemer het eers 
gisteroggend gesien daar is ingebreek. 
 
Volgens Mogale is miljoene rande gesteel. Die geld is glo met die verkoop van Bieber-handelsware 
en koeldrank verdien. Grobbelaar het gesê die vertrek is een van die dele van die stadion wat aan 
Big Concerts en dié se diensverskaffers oorhandig is in die aanloop tot die konsert Sondagaand. 
Dit kon vir logistieke behoeftes soos kantore of bergruimte gebruik word. 
 
’n Enkele polisievoertuig was gisteraand om 18:00 steeds by die stadion om die misdaadtoneel te 
bewaak. Volgens Grobbelaar sal die stadion vir minstens twee dae gesluit wees. 
“Ons is in die proses om alle personeellede wat Sondagaand en gisteroggend by die stadion was 
te ondervra.” 
Teen gister is minstens 40 onderhoude al gevoer. Hulle het ook beeldmateriaal van 
kringtelevisiekameras en bouplanne van die stadion aan die polisie vir hul ondersoek gegee. 
“Daar is geen kringtelevisiekameras in die vertrek nie, maar talle is buite en in die stadion opgestel. 
Ons gaan deur al die beeldmateriaal,” het Grobbelaar gesê.Dionne Domyan, woordvoerder van Big 
Concerts, het gesê hulle wil nie kommentaar lewer nie. 

 
Geskryf deur Jody Nel vir Beeld van Maandag 13 Mei 2013.  

 
1.1.  Op watter dag is daar by die stadion se kluis ingebreek? Gee NET die dag.   (1) 

 
1.2.  Wie het die aand vantevore daar ‘n konsert gehou?      (1) 

 
1.3.  In watter stad is die FNB-Stadion?         (1) 
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1.4.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Die inbraak is definitief beplan met hulp van binne. 
 

1.5.  Wie is die bestuurder van FNB-Stadion? Gee sy volle naam en van.    (1) 
 

1.6.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Die polisie is nie seker oor presies hoe laat die inbraak plaasgevind het nie. 
 

1.7.  Waar presies is die kluis?          (1) 
 

1.8.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.8) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 
 
Daar is net een deur na dié vertrek en dit word nooit gebruik nie, behalwe … 
 
a. gedurende vertonings. 
b. wanneer dit skoongemaak word. 
c. tydens vergaderings 
d. deur die bestuurder. 
 

1.9. Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die 
   vraagnommer (1.9) en die letter (A — D) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 
 
Die bestuur vermoed dat die inbraak van binne beplan was omdat ………… geweet het waar 
die vertrek is. 
 
a. almal  
b. omtrent niemand 
c. net die konsertgangers 
d. net die bestuurder 
 

1.10. Hoe het die diewe toegang tot die kluis gekry? Gee TWEE feite.    (2) 
 

1.11. Kies die korrekte prentjie wat die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf 
slegs die vraagnommer (1.11) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer. (1) 
 
Die diewe het ……. gebruik om die 3,5m in die kluis af te klim. 
 

 
   

a b c d 
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1.12. Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.12) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 
 
Grobbelaar het gesê die laaste persoon is gisteroggend 02:00 by die stadion weg en die 
eerste persoon was 08:00 terug.  
 
Daar was dus ‘n tydsverllop van ……….. waartydens die inbraak gefinaliseer kon word. 
 
a. 4 ure 
b. 5 ure 
c. 6 ure 
d. 7 ure 
 

1.13. Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord . (2) 
 

Die werkernemer wat die inbraak ontdek was ‘n man. 
 

1.14. Noem EEN manier hoe die geld wat gesteel is gemaak is tydens die konsert?  (1) 
 

1.15. Noem EEN ander logistieke behoefte waarvoor die vertrek ook gebruik kan word, wat  
aan Big Concerts en dié se diensverskaffers oorhandig is in die aanloop tot die konsert 
Sondagaand.            (1) 
 

1.16. Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Daar was ‘n goeie verteenwoordiging van polisie wat die misdaadtoneel bewaak het. 
  

1.17. Hoeveel mense is al oor die inbraak deur die polise ondervra?    (1) 
 

1.18. Hoe hoop die polisie om die diewe vas te trek deur van tegnologie gebruik te maak? (1) 
 

1.19. Dink jy ook die diefstal was van binne beplan. Motiveer.     (1)  
[24] 

 
EN 
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AFDELING A – Kyk- en LEESBEGRIP 
VRAAG 2 – STROKIESPRENT. 
 

 Lees die volgende strokiesprent versigtig deur. 
 

 

 
 

 
 
1.20. Kies die korrekte antwoord en skryf die vraagnommer (1.20.1 en 1.20.2 ) en jou keuse voluit 

in jou ANTWOORDBOEK. 
 
Die spotprent is 1.20.1 (sarkasties / ernstig) omdat die mans KAMSTIG ontsteld is  
omdat hulle 1.20.2. (mag drink / nie mag drink nie) by die Justin Bieber Konsert.  (2) 

 
1.21. Noem EEN element wat die skrywer van die spotprent gebruik om dit snaaks te maak. (1) 

   [3] 
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1.22. Kies die korrekte antwoord en skryf die vraagnommer (1.22.1 en 1.22.2 ) en jou keuse voluit 

in jou ANTWOORDBOEK. 
 
Die spotprent is ‘n 1.22.1 (humoristiese / ernstige) verwysing na tieners se hare wat  
so in die lug opstaan deur op ‘n baie slim en kreatiewe manier gebruik te maak van ‘n 
1.22.2. (humoristiese / ernstige) misdaad wat gepleeg is.     (2) 

 
1.23. Noem EEN element wat die skrywer van die spotprent gebruik om dit snaaks te maak. (1) 

   [3] 
 

          AFDELING A TOTAAL – 30 
 

EN 
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AFDELING B – OPSOMMING 
VRAAG 4. 

 

INSTRUKSIES 
 Hier is wenke om jou te help om veiliger op sosiale netwerke te wees. 
 Identifiseer SEWE feite oor hoe jy veiliger kan kommunikeer. 
 Skryf jou sinne puntgewys neer. 
 Jou opsomming mag nie meer as 70 woorde wees nie.  
 Skryf die getal woorde aan die einde van die opsomming. 
 Jy sal gepenaliseer word as jy meer as 70 woorde skryf, as die feite nie puntsgewys is nie  

of as jy nie die getal woorde aandui nie. 
 

 
 

Sosialeweb-wenke 
 

 Wees jouself en moenie toelaat dat vriende of vreemdelinge jou onder druk plaas om iemand te 
wees wat jy nie is nie.  

 Wees gaaf as jy aanlyn is. Behandel mense ten minste op dieselfde manier wat jy behandel wil 
word. Mense wat aanlyn lelik en aggressief is, loop 'n groter risiko om self afgeknou of geteister 
te word. As iemand met jou gemeen is, probeer om nie te reageer nie, moet beslis nie 
terugbaklei nie en praat met 'n vertroude volwassene of 'n vriend wat kan help.  

 Om uitlokkende foto’s of intieme details aanlyn te deel, selfs in private e-posse, kan later vir jou 
probleme veroorsaak. Selfs mense wat jy as vriende beskou, kan hierdie inligting teen jou 
gebruik, veral as hulle eksvriende word. Dink dus oor wat jy plaas 

 Moenie jou wagwoord eens met vriende deel nie. Dit is moeilik om te glo, maar vriendskappe 
verander en jy wil nie hê dat enigiemand hulle as jou voordoen nie. Kies 'n wagwoord wat jy kan 
onthou, maar wat niemand anders sal kan raai nie.  

 Lees tussen die lyne. Dit mag pret wees om nuwe mense vir vriendskap of romanse te ontmoet, 
maar wees daarvan bewus dat hoewel party mense gaaf is, ander mense net maak of hulle gaaf 
is omdat hulle probeer om iets te kry.  

 Wees versigtig wanneer jy met mense kommunikeer wat jy nie persoonlik ken nie, veral as die 
gesprek oor seks of fisiese details begin handel. Moenie met vreemdelinge oor seks praat nie 

 Die enigste manier waarop iemand jou fisiese leed kan aandoen, is as julle albei op dieselfde 
plek is. Om dus 100% veilig te wees, moet jy hulle nie persoonlik ontmoet nie. Vermy dus 
persoonlike ontmoetings. 

 
 
               

AFDELING B TOTAAL :  10 
EN 
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AFDELING C – TAAL 
 
VRAAG 5 – WOORDGEBRUIK, WOORD- EN SINSTRUKTURE 
 

 Die taalvrae wat volg, is op die volgende leesstuk gebaseer. 
 

Vier SA sangers haal gesogte kompetisie 
 
Vier studente wat sing van Suid-Afrika kwalifiseer vanjaar vir die 32ste Hans Gabor Belvedere-
sangkompetisie, een van die grootste ter wêreld. 
 
Die sopraan Sarah-Jane Brandon, wat onlangs die rol van Desdemona in Kaapstad-opera se 
produksie van Otello vertolk het, asook die tenoor Tshepo Moagi, die bariton Owen Metsileng en 
die basbariton Thato Machona is gekies om in Amsterdam mee te ding met sangers van oor die 
wêreld heen. Al vier die sangers se talent is deur ‘n leermeester in Kaapstad geslyp. 
 
Die kompetisie, wat van 29 Junie tot 6 Julie gehou word, bied die kwalifiserende rondes in 55 stede 
aan en die paneel wat die deelnemers kies, was vroeër vanjaar in Kaapstad. 
 
Christine Crouse, artistieke direkteur van Kaapstad-opera, asook ander operaregisseurs van 
internasionale operahuise, is op die beoordelaarspaneel. Sy sê: “Baie geluk aan die vier Suid-
Afrikaners wat gekies is.” Die paneel sluit ook Covent Garden, Houston Grand Opera, De 
Nederlandse Opera en Metropolitan Opera, in. Hanna van Schalkwyk, voorheen sangdosent aan 
die Universiteti van die Vrystaat en nou aan die Universiteit van Kaapstad, is ook ’n beoordelaar. 
 
Die wenner ontvang R80 000, die naaswenner R40 000 en R30 000 gaan aan die sanger in die 
derde plek. Daar is ook ’n gehoorprys van R25 000, terwyl die internasionale media-jurie se keuse 
R20 000 ontvang. 
 
Optredes in operahuise word geskenk deur verskeie operahuise. 
 
Suid-Afrika se Pretty Yende is ’n vorige wenner van die kompetisie en verlede jaar was Hlengiwe 
Mkhwanazi die naaswenner. Mkhwanazi is ’n student van Van Schalkwyk 
 
 
3.1. Kies die korrekte woord tussen hakies vir die konteks van die sin.    (1) 

Vier (Suid-Afrikase  / Suid-Afrikaanse) studente kwalifiseer vir die sangkompetisie. 
 

3.2. Skryf die korrekte vorm van die samestelling van die twee woorde in hakies neer.  (1) 
Dit is ‘n (inter + nasionaal) sangkompetisie.      
 

3.3. Gee een woord vir die vetgedrukte, onderstreepte woorde in hakies.   (1) 
Die (mense wat sing) het gekwalifiseer. 
 

3.4. Kies die korrekte teenoogestelde geslag tussen hakies van onderstreepte woord.  (1) 
Die (sangeres / sangster) Sarah-Jane asook die sanger Tshepo Moagi is gekies. 



GDO DISTRIK D9 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL  
GRAAD 11 JUNIE-EKSAMEN 

VRAESTEL 1 
 

Bladsy 10 van 11 

3.5. Skryf die volgende sin in die aktiewe / bedrywende vorm.     (2) 
Al vier die sangers se talent is deur ‘n leermeester geslyp.  
 

3.6. Skryf die meervoud van die vetgedrukte, onderstreepte woord tussen hakies.  (1) 
Die (leermeester) is van Kaapstad. 
 

3.7. Kies die korrekte voorsetsel in die hakies.       (1) 
Die kompetisie word (deur / in / op) Junie en Julie gehou.  
 

3.8. Kies die korrekte woord tussen hakies.        (1) 
Die paneel het Kaapstad vroeër vanjaar (gebesoek / besoek). 
 

3.9. Skryf die verkleining van die vergedrukte, onderstreepte woord.    (1) 
Die kompetisie gaan streng wees.  
 

3.10. Voltooi die volgende idiomatiese uitdrukking deur die regte woord te kies.   (1) 
 
Sy het ‘n ________ soos die van ‘n nagtegal. 
 
a. hart. 
b. houding. 
c. stem. 
d. mond. 
 

3.11. Kies die korrekte indirekte rede van die onderstaande sin en skryf die sin neer.  (1) 
 
Christine sê: “Baie geluk aan die vier Suid-Afrikaners wat gekies is.” 
 
a. Christine wens die vier Suid-Afrikaners, wat gekies is, is gelukkig. 
b. Christine wens sy was so gelukkig soos die vier Suid-Afrikaners wat gekies is. 
c. Christine wens die vier Suid-Afrikaners, wat gekies is, geluk. 
d. Christine sê dis ‘n gelukkige wens dat die vier Suid-Afrikaners gekies is. 
 

3.12. Beantwoord die volgende vraag in die negatief / ontkennende vorm    (2) 
Sal iemand van Suid-Afrika die kompetisie wen? 
 

3.13. Verbind die volgende sinne met die woorde tussen hakies.     (2) 
Hanna van Schalkwyk is ’n beoordelaar. Sy is ‘n sangdosent. (Nie net) 
Begin so: Nie net is Hanna van Schalkwyk  … 
 

3.14. Skryf die indirekte rede van die volgende sin.       (2) 
Hanna sê: “Sing die liedjie weer, Sarah!” 
Begin so: Hanna beveel Sarah om …       
 

3.15. Verbind die twee sinne met die voegwoord tussen hakies.     (2) 
Die deelnemers is opgewonde. Die wenner sal R80 000 ontvang. (omdat) 
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3.16. Verbind die twee sinne met die voegwoord tussen hakies.     (1) 
Die een wat tweede eindig sal ook bly wees want díe sanger kan R40 000 wen. 
(Aangesien)  
Begin so: Aangesien die sanger R40 000 kan wen, … 
 

3.17. Gee die intensiewe vorm van die vetgedrukte, onderstreepte woord.   (1) 
Die wenner sal ryk wees. 
 

3.18. Herskryf die volgende sin in die passiewe / lydende vorm.     (2) 
Die media sal prysgeld gee. 
 

3.19. Herskryf die sin en begin met die woord tussen hakies.     (2) 
Daar is ook ’n gehoorprys van R25 000. (Verlede jaar)       
 

3.20. Gee die antoniem van die vetgedrukte, onderstreepte woord.     (1) 
Dit is maklik om die kompetisie te wen. 
 

3.21. Skryf die volgende sin in die Indirekte Rede.       (2) 
Die beoordelaar vra: “Wie skenk almal optredes?” 
Begin so: Die beoordelaar vra … 
 

3.22. Skryf die volgende sin in die Indirekte Rede.       (2) 
Die man vra: “Sing ek volgende?” 
Begin so: Die man vra of … 
 

3.23. Gee ‘n sinoniem vir die vetgedrukte, onderstreepte woord.     (1) 
Die toeskouers lawaai. 
 

3.24. Herskryf die volgende sin in die passiewe / lydende vorm.     (2) 
Waar hou hulle die kompestisie vanjaar? 
 

3.25. Herskryf die sin met die voegwoord tussen hakies.      (2) 
Die sanger wil deelneem dus neem sy ‘n inskrywingsvorm. (toe) 
Begin so: Die sanger wil deelneem … 
 

3.26. Herskryf die sin met die korrekte woordorde.       (1) 
oefen / die sangstudente/ in die teater / elke dag. 
 

3.27. Gee die korrekte vorm van die vetgedrukte, onderstreepte woord.    (1) 
Pretty is ‘n goed sangeres. 
 

3.28. Herskryf die volgende sin in die aktiewe / bedrywende vorm.     (2) 
Deur wie sal die kompetisie die jaar gewen word? 
 

AFDELING C TOTAAL :  40 
        GROOTTOTAAL  :   80 

 


