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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 wat jy kies korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel 
gebruik is. 
 

4. Voer die opdragte, by elke vraag wat jy kies, 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. 
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AFDELING A KYK- EN LEESBEGRIP 
VRAAG 1 - INTERNETARTIKEL 
 
 Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae. 
 

 

Die skrif is aan die lyf! 
 

Van trouringe en kitaarname tot klein akkedissies – 
dis die soort lyfkuns waarmee van ons land se 
gewildste sangers spog.  
“Nee, dis nie seer nie,” sê die een. “Nooit weer nie,” 
kla ’n ander. En jy sal verbaas wees wié almal met ’n 
skildery op hul lyf spog . . .  
BRANDON:  
Hy het sy lyf nege jaar gelede die eerste keer met ink 
versier, sê BrandonOctober (33). Vandag spog hy al 
met ’n hele rits tatoes, die meeste daarvan in die 
Chinese Kanji-skrif.  

“Op my linker-boarm is een wat geluk en goeie dinge voorspel, en my linker-binnearm se tatoe 
beteken ‘leef vir die oomblik’, ’n herinnering dat ek moet fokus op die hier en nou.’’  
In sy regter-binnearm staan die woord “aarde”, ook in Kanji-skrif. 
“Dis hoe ek weet ek moet my voete vierkant op die aarde hou. Dan is daar my ouma se naam op my 
regterheup; sy was vir my soos ’n ma. Sy het nooit hard gepraat nie, maar presies geweet hoe om 
my op my plek te sit.”  
Op sy regterarm is ’n koi-vis, sy mees onlangse tatoe. Dit simboliseer verandering. Hy is nie 
kleinserig nie, “maar die binnearmtatoes was nogal seer. Dis sagte vleis en baie meer sensitief, 
maar dit was die pyn werd,” vertel hy.  
“Gelukkig weet my vrou, Kathi, ek is ’n vrye gees. Sy terg dikwels en vra of ek nou dink ek is 
David Beckham.” Hy dink nie so nie, maar hy meen tog sy tatoeëermerke is “über-sexy”.  
“Dit gaan oor die positiewe dinge wat dit simboliseer. Ek het maande lank daaroor gedink en wou 
niks op my lyf laat ink wat sleg gaan lyk en ’n simpel boodskap sal uitdra as ek 60 is nie. Omdat ek 
dit vir myself gedoen het, wou ek dit op plekke hê wat ek kon sien.”  
Klaar is hy vir seker nie. “Nee, daar kom nog. Ek het reeds die tatoeëermerke begin ontwerp wat my 
seuns, Adam (4) en Kaid (2), se voorletters insluit. Ek het nog nie besluit waar dit gaan kom nie, 
maar dalk onder op my nek. En nou die dag toe my ma, Danielle, my ouma se naam op my lyf sien, 
wou sy weet wanneer ek dan een met háár naam kry!” 
 

Verwerk uit  Huisgenoot van Donderdag 16 Junie 2011 
 

 
1.1. Een van die volgende stellings is korrek. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die 

nommer en die letter neer.          (1) 
 

Die opskrif is ‘n woordspeling van die baie bekende idioom: 
 

a. Die skrif is aan die muur. 
b. Hy skryf op die muur. 
c. Hy het sy lyf vetgesmeer. 
d. Hy steek lyf weg. 
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1.2.  Noem een voorbeeld van die soort lyfkuns wat bekendes op hulleself laat tatoeër? (1) 
 

1.3.  Wat is uniek / snaaks/ interessant omtrent Brandon se van?     (1) 
 

1.4.  In watter jaar het Brandon sy lyf vir die eerste keer laat tatoeër as die onderhoud met  
hom in 2011 gehou is?          (1) 
 

1.5.  Hoe oud is Brandon?          (1) 
 

1.6.  In water taal is die meeste van Brandon se tatoes?      (1)
   

1.7.  Kies die liggaamssdeel in die illustrasie waar Brandon, volgens die leesstuk nie ‘n tatoe  
het nie en skryf net die nommer en die letter neer.       (1) 
 

Regs Links 
 

1.8.  Kies die korrekte antwoord en gee ‘n rede vir jou keuse. 
 
Brandon het sy ouma se naam op homself tatoeëer omdat sy ‘n (positiewe / negatiewe)  
invloed op sy lewe gehad het.         (1) 

 
1.9.  Hoekom was die tatoe wat hy aan sy binnearm gekry het, seer? Gee twee feite.  (2) 
 
 

D 
 
E 
 

C 
 

B 
 

A 
 

F 
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1.10.  Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.   (2)  
 
Kathi, Brandon se vrou, sê hy is David Beckham. 

 
1.11. Een van die volgende stellings is korrek. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die 

nommer en die letter neer.          (1) 
 

Die woord “über” in “übersexy” ‘n sinoniem vir… 
 

a. ietwat. 
b. amper. 
c. ekstra. 
d. meestal. 
 

1.12. Een van die volgende stellings is korrek. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die 
nommer en die letter neer.          (1) 

 

Watter van die volgende afleidings van stellings wat hy gemaak het, is ‘n bewys dat  
Brandon nie impulsief was oor die tatoes wat hy op sy lyf laat ink het nie? 

 

a. Hy weet dit gaan op sy lyf wees vir baie lank. 
b. Hy het lank daaroor gedink. 
c. Die tatoes wat hy het simboliseer nie juis iets nie. 
d. Die tatoes wat hy het lyk vir hom goed. 
 

1.13. Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.   (2)  
 
Brandon wil volgende sy seuns se name op homself laat tatoeëer. 

 
1.14. Brandon sê: “My tatoes is übersexy”.  

Is dit ‘n feit of ‘n opinie? Gee ‘n rede vir jou antwoord.      (2) 
 
1.15. Wat is jou opinie van tatoes?         (2) 

 
 

[20] 
 
 
 
 
 
 

EN 
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AFDELING A – LEESBEGRIP 
VRAAG 2 – TYDSKRIFVOORBLAD. 

 

 Bestudeer die volgende tydskrifvoorblad versigtig. 
 

 
 

 2.1. Pas Kolom A by Kolom B na aanleding van die karaktereienskappe van die bogenoemde 
sanger.             (2) 
 
. Kolom A  Kolom B 
2.1.1. Engelgesiggie A Hy sing goed. 
2.1.2. Sy wonderlike stem. B  Hy lyk onskuldig. 
 

 2.2.Haal die deel van ‘n sin (frase) aan wat bewys dat die mense wat die program gekyk het  
van die sanger gehou het.           (1) 
 

 2.3.Haal een woord aan wat sê dat die sanger nie die kompetisie gewen het nie.   (1) 
 

 2.4.Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.   (2) 
 

Jy moet die sanger se naam na 0862233478 sms om R100 te kan wen. 
 
 2.5.Sal jy aan ‘n sangkompetisie op TV deelneem? Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (1) 

 
[7] 

EN 

Sy engelgesiggie en 
wonderlike stem het 
hom ‘n gunsteling  

onder kykers gemaak 
met ‘n onlangse 

sangkompetisie op TV. 
En dit was so amper-

amper of hy het gewen. 
Weet jy wie hy is? 

Bel dan 086-22-33-478 
en wen dalk R100. 
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AFDELING A – LEESBEGRIP 
VRAAG 3 – STROKIESPRENT. 

 

 
 
3.1.  Kies die korrekte antwoord. 

 
Juffrou Nel het ‘n probleem omdat Thandi se huiswerk (onleesbaar / onskryfbaar) is. (1) 

 
3.2.  Net een van die anwtoorde is korrek. Kies die korrekte antwoord en skryf net die  

nommer en die letter neer.         (1) 
 
Waarvoor is 3D ‘n afkorting? 
 

a. Drie-delig. 
b. Drie-diagramaties. 
c. Drie-dimensioneel. 
d. Drie-diagonale. 

 
3.3.  Wat is die flouste verskoning wat jy al gebruik of gehoor het oor huiswerk wat nie  

gedoen was nie?  Skryf net een sin.        (1) 
 

 
[3] 

        
    

AFDELING C TOTAAL :  30 
 
 
 

EN 
 
 
 

Thandi, ek kan 
nie ‘n woord 

van jou 
huiswerk lees 

nie!  

Dit is omdat ek 
dit in 3D 

geskryf het, 
juffrou Nel 

HOOF 

“My hond 
het dit 

geëet” is só 
vervelig! 
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AFDELING B – OPSOMMING 
VRAAG 4. 

 

INSTRUKSIES 
 Skryf SEWE maniere hoe jy nuwe vriende kan maak. 
 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 of as jy nie die getal woorde 

aandui nie. 
 

 
 
Dis interessant, maar tog ook hartseer, om te luister hoe sommige mense dit moeilik vind om 
vriendskappe te vorm en nuwe verhoudings te begin. Jy kan egter die volgende praktiese wenke volg 
wat jou kan help om nuwe vriendskappe of verhoudings te vestig: 
 
Wees beskikbaar. Jy gaan nie mense ontmoet en nuwe vriende maak wanneer jy wegkruip nie. 
 
Sluit aan by 'n vereniging of klub, want só gaan jy mense ontmoet waarby jy kan inskakel. Dis 'n lekker 
gemaklike manier om nuwe vriende te maak. 
 
Jy kan egter ook vriende maak op enige ander plek. Knoop ‘n gesrpek aan deur iemand te 
komplimenteer. Die persoon sal jou dank bedank - dit was die aanknopingspunt. Dan sê jy iets neutral 
wat julle in gemeen het en siedaar, jy het 'n kontak tussen jou en 'n ander mens gemaak.  
 
Ontdek iets in iemand waarvan jy hou en bespreek dinge waaroor julle saamstem. Moenie dadelik in 
argumente en redenasies verval nie. Vind iets waarvan jy hou in die persoon en iets waaroor julle 
saamstem. 
 
Wanneer jy vriende wil wen, leer om te gee. Ons wil so graag ontvang, maar dis eers wanneer jy gee 
dat jy die grootste vriende sal maak. Gee van jou tyd, energie en positiwiteit aan mense. 
 
Moenie met 'n negatiewe houding loop en kla oor alles nie. Mense vind makliker aanklank by iemand 
wat positief is, lekker lag en gesels en met 'n optimistiese geaardheid die lewe aanpak. 
 
Leer om te kommunikeer. Leer ontspan wanneer jy tussen vreemdelinge of ander mense is en gebruik 
geleenthede om 'n geselsie met 'n vreemdeling aan te knoop. Soos die gesegde lui “ 'n vreemdeling is 
maar net 'n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie”. 
 
               

AFDELING C TOTAAL :  10 
EN 
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AFDELING C – TAAL 
 
VRAAG 5 – WOORDGEBRUIK, WOORD- EN SINSTRUKTURE 
 
Die taalvrae wat volg, is op die volgende tydskrifvoorblad gebaseer. 
 

  
Tydskrifvoorblad 1 Tydskrifvoorblad 2 

 
 

5.1. Kies die korrekte woord in die konteks van die sin.      (1) 
(Tweeduisendentien / Tweede duisend en tien / Tweeduisend-en-tien) is die 
publiekasiejaar van die tydskrifte. 

 
5.2. Vorm ‘n samestelling van die twee woorde in hakies.      (1) 

Die word wakker in die (opereer+saal).      
 

5.3. Gee een woord vir die vetgedrukte woorde in hakies.      (1) 
Toeka se musiek bring roem vir (persone wat sing). 
 

5.4. Kies die korrekte woord n.a.v. tyskrifvoorlad 1.       (1) 
Bobby dra ‘n (horlosie / klok).  
 

5.5. Skryf die volgende sin in die passiewe/lydende vorm.      (2) 
Joost het sopas ‘n boek vrygestel. 
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5.6. Skryf die meervoud van die woord in hakies.       (1) 
Wakker onder (mes) ondanks narkose. 
 

5.7. Kies die korrekte voorsetsel in die hakies.       (1) 
Die bruid in tydskrifvoorblad 2 het ‘n ruiker (in / agter / op) haar hand.  
 

5.8. Kies die korrekte woord tussen hakies.        (1) 
Die egpaar het (gebesluit / besluit) om in die somer te trou. 
 

5.9. Skryf die verkleining van die vergedrukte woord.      (1) 
Ons is (vegters) wat hom so irriteer te vang.  
 

5.10. Voltooi die volgende idiomaties uitdrukking deur die regte woord te kies.   (1) 
 

Die verloofdes het besluit om die knoop _______. 
 

a. vas te werk. 
b. in te sit. 
c. vas te bind. 
d. deur te haak. 

 
5.11. Kies die korrekte indirekte rede van die onderstaande sin en skryf die sin neer.  (1) 

 
Die vrou sê: “Ek hoor die dokters sê ek is dood.” 

 
a.  Die vrou sê dat ek die dokters hoor sê dat ek dood is. 
b.  Die vrou sê dat haar die dokters hoor sê dat haar dood is. 
c.  Die vrou sê dat hy die dokters hoor sê dat hy dood is. 
d.  Die vrou sê dat sy die dokters hoor sê dat sy dood is.     
 

5.12. Beantwoord die volgende vraag in die negatief.       (3) 
Kan iets gedoen word om Amor en Joost se huwelik te red? 
 

5.13. Kombineer die volgende sinne met die woorde in hakies.     (3) 
Die ma van die sewentienjarige meisie is bekommerd oor haar. Die suster van die 
sewentienjarige meisie is bekommerd oor haar. (Nie alleen) 
Begin so: Nie alleen die ma… 

 
5.14. Gee die teeoorgestelde geslag van die vergedrukte woord.     (1) 

Die bruidegom lyk baie gelukkig.  
 
5.15. Skryf die indirekte rede van die volgende sin.       (3) 

Joernalis: “Was mense jou vrou se groot liefde?” 
Begin so: Die joernalis vra of …         

              [21] 
EN 
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Die taalvrae wat volg, is op die volgende strokiesprent gebaseer. 
 

 
 

5.16. Kombineer die twee sinne met die voegwoord in hakies.     (2) 
Jy is net so oud soos jy voel en ek voel nog baie jonk. (daarom) 

 
5.17. Kombineer die twee sinne met die voegwoord in hakies.     (3) 

Garfield het sy rug beseer. Hy vra vir hulp. (Aangesien)  
 

5.18. Gee die intensiewe vorm van die vetgedrukte woorde in hakies.    (1) 
Soos ‘n (baie klein) katjie. 
 

5.19. Herskryf die volgende sin in die passiewe / lydende vorm.     (3) 
John drink elke oggend ‘n koppie koffie. 

          
5.20. Herskryf die sin en begin met die woord in hakies. 

Garfield is 23 jaar oud. (Volgende week)        (2) 
 
             [11] 
 

EN 
 

Hoe voel dit om al amper 23 jaar 
oud te wees. 

Jy is net so ou soos jy voel en ek 
voel nog baie jonk! 

Soos ‘n baie 
klein katjie! 

Kliek! 

KLAP! 

‘n Baie klein katjie in ‘n stokou liggaam! 
HEEELLPP!! 



GDO DISTRIK D9 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL  
GRAAD 11 NOVEMBER EKSAMEN 

VRAESTEL 1 
 

Bladsy 12 van 13 

Die taalvrae wat volg, is op die volgende prentjie gebaseer. 
 
In die ry 

 
 

Is hierdie die ry 
vir ongeskiktheid 
of werkloosheid? 

Maak dit 
saak? 

Ek kon vir ‘n werk gaan 
soek het as ek nie die 

hele dag hier moes staan 
om bystand te kry nie! 

Ek gebruik die 
tyd om te brei. 

Pappa, gaan jy 
ons vir kos 
verkoop? 

Nog nie! 

Hulle sê die 
resessie kan nou 

enige dag 
eindig! Dit is wat 

hulle verlede 
maand gesê 

het! 

Ek het op my suster se 
rusbank geslaap toe 

was sy ook uitgeskop. 
Nou bly ons almal in ‘n 

stortkar! 

Ek is seker hulle 
laat ons so lank 
wag omdat hulle 
dink ons is nie 

genoeg verneder 
nie! 

 Julle is 
gelukkig. Is 

daar plek vir my 
ook? 
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5.21. Gee die antoniem van die vetgedrukte woord.       (1) 
Julle is gelukkig. 
 

5.22. Gee die indirekte rede van die sin.        (3) 
Die man sê: “Ek gebruik die tyd om te brei.” 
Begin so: Die man sê … 

 
5.23. Gee ‘n sinoniem vir die vetgedrukte word.       (1) 

Hulle sê die resessie kan nou enige dag eindig. 
 

5.24. Herskryf die sin met die voegwoord in hakies.       (2) 
Ek het op my suster se rusbbank geslaap toe was sy ook uitgeskop. (waarna) 
Begin so: Ek het op my suster … 

 
5.25. Gee die korrekte vorm van die woord in hakies.       (1) 

Die (jonk) kinders vra of hulle pa hulle vir kos gaan verkoop. 
 
5.26. Verduielik die verskil in betekenis van die woorde wag en waag in jou EIE goeie sinne. 

 JY MAG NIE DIE SIN UIT DIE STROKIESPRENT GEBRUIK NIE!    (2) 
 
             [10] 
 

AFDELING C TOTAAL :  40 
 

        GROOTTOTAAL  :   80 
 


