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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 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. 
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AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP 
 
VRAAG 1 - INTERNETARTIKEL 
 

 Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae. 
 

Guptas: Só is geknoei 
 
’n Top-ampsdraer in die regering en die Indiese hoëkommissariaat het blykbaar agteraf gekonkel 
om te verseker dat die Airbus vol gaste vir die omstrede Gupta-troue op die lugmagbasis 
Waterkloof kon land. 
 
Die eerste kop wat gerol het, is dié van die Suid-Afrikaanse hoof van staatsprotokol. Die 
departement van internasionale betrekkinge en samewerking (Dirco) het gisteroggend vroeg 
bekend gemaak Bruce Koloane op verpligte verlof is. Kort daarna het Nosiviwe Mapisa-Nqakula, 
minister van verdediging, Dirco en Koloane onomwonde die skuld vir die debakel gegee. Sy het 
gesê haar ministerie is deur ’n verteenwoordiger van Sahara, een van die Gupta-ondernemings, 
genader oor die toelating van die vliegtuig op die Waterkloof-lugmagbasis. “Die versoek is geweier 
en die ministerie het aanvaar dis die einde van die saak”, het sy gesê. Blykbaar was Koloane se 
kantoor daarna direk met die lugmagbasis in verbinding onder die voorwendsel dat die Indiese 
hoëkommissariaat die landing weens hooggeplaastes aan boord versoek het. 
 
Die ministerie van verdediging, die hoof van die weermag en die hoof van die lugmag is in die 
duister gehou. Virendra Gupta, die Indiese hoë kommissaris in Suid-Afrika, het gister aan die 
SAUK gesê aansoek is gedoen, en dit is verkry, om ’n huurvlug op Waterkloof te laat land omdat 
daar hooggeplaastes en Indiese politici aan boord was.  
 
Daar is “volgens standaardprosedures” aansoek gedoen omdat hul veiligheid “van oorheersende 
belang is tydens vlugte”. Mapisa-Nqakula het gister gevra dat die Airbus A330-200 van Jet Airways 
summier van die basis verwyder word en het ook gevra dat ’n ondersoek gelas moet word. Daarna 
is agter die skerms gespook om die regte magtigings en vlugklarings vir die Airbus te verkry sodat 
dit na die O.R. Tambo-lughawe kon vlieg.  
 
Clayson Monyela, woordvoerder van Dirco, het beklemtoon dat pres. Jacob Zuma nie bewus was 
van die plan om Waterkloof te gebruik nie. “Die saak is deur amptenare op middelvlak gehanteer. 
Ons kan bevestig dat daar geen toestemming, opdrag of selfs interaksie met die presidensie oor 
die saak was nie,” het Monyela gesê.  
 
Mac Maharaj, presidensiële woordvoerder, het dié verklaring beaam. “Ek kan bevestig dat niemand 
op uitvoerende vlak betrokke was nie.” 
 
Collins Chabane, minister in die presidensie, het gesê die kabinet beskou die Gupta-sage as 
“ernstig”.Hy het ook aangedui die kabinet was nie betrokke by die Gupta-reëlings nie. “Dit is nie ’n 
kabinetskwessie nie, dit is ’n bedryfskwessie.” 
 

Uit Beeld van 2 Mei 2103. Geskryf deur: Erika Gibson en James-Brent Styan  
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1.1.  Watter TWEE partye het blykbaar agteraf gekonkel om te verseker dat die Airbus  
vir die Gupta-troue op die Waterkloof lugmagbasis kon land?     (2) 
 

1.2.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.2) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.   (1) 
 
Om “agteraf te konkel” beteken om …. 
 

a. oop en eerlik te werk. 
b. oneerlik te werk gaan. 
c. almal te laat weet wat jy doen. 
d. nie in die geheim te werk nie. 

 
1.3.  Waarvoor was die vliegtuig wat op Waterkloof geland het, gebruik?    (1) 

 
1.4.  Wie se kop het eerste gerol oor die vliegtuig wat geland het vir die Gupta-troue?  (1) 

 
1.5.  Wat se posisie het hy in die regering gehad?       (1) 

 
1.6.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (1) 

 
Die ministerie van verdediging het die versoek vir die land van die vliegtuig  

op die Waterkloof-lugmagbasis toegestaan. 
 

1.7.  Wat se leuen het die Indiese hoëkommissariaat vertel sodat die vliegtuig op Waterkloof  
kon land?            (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) 

 
Die ministerie van verdediging, die hoof van die weermag en die hoof van die lugmag het….  
 

a. presies geweet wat die reëlings was. 
b. net van sommige van die reëlings geweet. 
c. al die reëlings getref vir die landing. 
d. geen idee gehad van die reëlings nie.  

 
1.9.  Wie is die die Indiese hoë kommissaris in Suid-Afrika?      (1) 

 
1.10.  Vir wie het hy gesê aansoek is gedoen om ’n huurvlug op Waterkloof te laat land en  

dat dit verkry was?           (1) 
 

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

Hooggeplaastes en politici se veiligheid is baie belangrik as hulle vlieg. 
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1.12.  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord.  (2) 
 

Mapisa-Nqakula het daarop aangedring dat die Airbus onmidellik  
weggeneem moet word. 

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

 
Mapisa-Nqakula het gesê dit is nie nodig dat ‘n verdere ondersoek hoef  

ingestel te word nie. 
 

1.14.  Na watter lughawe is die Airbus geneem na dit van Waterkloof verwyder is?  (1) 
 

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

President Jacob Zuma het geweet van die Guptas se plan om Waterkloof te gebruik. 
 

1.16.  Wie het die verklaring beaam dat niemand op uitvoerende vlak betrokke was nie? (1) 
 

1.17.  Voltooi die volgende stelling met die KORREKTE antwoord. Skryf slegs die  
vraagnommer (1.17) en die letter (a — d) in jou ANTWOORDEBOEK neer.  (2) 
 

Collins Chabane het gesê die kabinet beskou die Gupta-sage as ….  
 

a. ‘n saketransaksie en nie ‘n politieke aangeleentheid nie. 
b. ‘n politieke aangeleentheid en nie ‘n saketransaksie nie. 
c. ‘n saketransaksie en ‘n poltieke aangeleentheid. 
d. ‘n saketransaksie want dit is ‘n poltieke aangeleentheid. 

 
1.18.  Skryf EEN sin oor ‘n situasie waarin jy was waar jy in die moelikheid was.   (1) 

              [24] 
 

EN 
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AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP 
 
Strokiesprent 

 
 Lees die volgende strokiesprent versigtig deur en beantwoord die vrae. 
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1.19. Pas KOLOM B by KOLOM A pas. Skryf net die vraagnommer (1.19.1. – 1.19.6.) en die 
letter (A - F) in jou ANTWOORDBOEK neer.       (6) 
 

Kolom A Kolom B 
1.19.1 President Zuma het ‘n besoek 

ontvang van… 
A die Guptas in die VSA vakansie hou. 

1.19.2 President Zuma het ‘n oproep 
gekry van… 

B dit nooit weer sal gebeur nie. 

1.19.3 Meneer Gupta vra verskoning 
vir… 

C die Guptas betaal.  

1.19.4 Meneer Gupta belowe dat.. D die verleentheid met die troue. 
1.19.5 President Obama vra hoeveel… E Meneer Gupta. 
1.19.6 President Obama vra waarom… F President Obama. 
 

 [6] 
 

AFDELING A TOTAAL – 30 
 

EN 
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AFDELING B – OPSOMMING 
 
VRAAG 2. 

 
INSTRUKSIES 

 Hier is wenke wat jou kan help as jy per vliegtuig moet vlieg. 
 Identifiseer SEWE feite oor hoe jy veiliger kan vlieg en 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 jy nie puntsgewys geskryf het 

nie of as jy nie die getal woorde aandui nie. 
 

 
 

Wenke vir veilig vlieg 
 

 Arriveer baie vroeër as die vertrektyd van jou vlug – ten twee en ’n halfuur voordat jy oorsee 
vlieg en een en ’n halfuur voordat jy plaaslik vlieg anders ontaard dit in ‘n dolle gejaag en loop jy 
die risiko om iewers ‘n fout te begaan soos om iets te vergeet of jy haas jouself na die verkeerde 
terminaal.  
 

  As jy die lughawe nader, moet jy vroegtydig reeds begin uitkyk vir parkeerborde wat jou die pad 
na beskikbare parkeerplekke sal wys. Dit help nie jy jaag deur die lughawe opsoek na die 
naaste beskikbare parkeerplek net om weer te moet uitry en van voor af te moet begin nie.   
 

 Selfsugtige mense wat blykbaar haastig is parkeer by die aflaaisones omdat dit hulle tyd 
bespaar. Dit is baie frustrerend omdat dit passasiers wat net afgelaai word vertraag. Gebruik die 
aflaaisones net vir daardie doel – dit is nie parkeerplek nie. 
 

 Maak seker jy pak jou eie bagasie. As jy gevra word wat in jou bagasie is sal jy moet kan 
beskryf wat daarin is en dan kan jy nie die verskoning gebruik dat jy nie weet nie omdat iemand 
anders dit gepak het.  
 

 Moenie vergeet om ’n identifikasie- plaatjie aan jou bagaise te heg nie. As jou bagasie verlore 
raak sal hulle dit baie vinniger aan jou kan terugbesorg as dit ‘n identifikasie-plaatjie het.   
 

 Moenie klein, waardevolle artikels soos selfone, kameras, skootrekenaars en juweliersware in 
die bagasieruim laat vlieg nie en moenie jou tas of sak sonder toesig laat nie.  
 

 Jou vertrektoonbankagent moet die ooreenstemmende bagasieplakkers aan jou vliegkaartjie 
heg. Moet dit nie weggooi nie. 

 
            

 AFDELING B TOTAAL :  10 
EN 
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AFDELING C – TAAL 
 
VRAAG 3 – WOORDGEBRUIK, WOORD- EN SINSTRUKTURE 

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

 

 
 
3.1. Gee die korrekte vorm van die vetgedrukte, onderstreepte woord.    (1) 

Dit lyk of die gebroeders Gupta se gekonkel met die Waterkloof-lughawe  
onvoorsien gevolge vir die ANC kan hê. 
 

3.2. Skryf die getal tussen hakies as ‘n woord.       (1) 
Daar het al (2) koppe gerol as gevolg hiervan. 
 

3.3. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2) 
Mapisa-Nqakula vra: “Hoekom het julle hier geland?” 
 

3.4. Skryf die intensiewe vorm van die vetgedrukte, onderstreepte woord.   (1) 
Mapisa-Nqakula is kwaad omdat die vliegtuig op Waterkloof geland het. 
 

3.5. Gee een woord vir die twee vetgedrukte, onderstreepte woorde.    (1) 
Zuma en al sy (woord + voer) het nie hiervan geweet nie. 
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3.6. Herskryf die sin met die voegwoord in hakies.       (1) 
Die Guptas het Zuma se guns gewen maar hulle het dit misbruik. (daarom) 
Begin so: Die Guptas het Zuma se guns gewen …   
 

3.7. Herskryf die sin en begin die sin met die woord in hakies.     (2) 
Die hele Cupta-familie was op die vliegtuig. (Volgende week) 
 

3.8. Kies die korrekte voorsetsel in hakies.        (1) 
Die vliegtuig het (in / op / teen) die Waterkloof geland.   
 

3.9. Gee ‘n sinoniem vir die vetgedrukte, onderstreepte woord.     (1) 
Daar gaan miskien ‘n ondersoek ingestel word. 
 

3.10. Kies die korrekete spelling van die woord tussen hakies.     (1) 
Waterkloof Lumagbasis is in (Pretoria-Suid / Pretoriasuid / Pretoriasuide). 
 

3.11. Gee die oortreffende trap van die vetgedrukte, onderstreepte woord.   (1) 
Die Gupta-skandaal het ’n skerp reaksie in die ANC veroorsaak. 
 

3.12. Skryf die volgende sin in die passiewe / lydende vorm.     (2) 
Die vlieënier land die vliegtuig. 
 

3.13. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies.    (2) 
Die familie word beskuldig van omkopery. Hulle het kospakkies uitgedeel. (omdat) 
Begin so: Die Gupta-familie word beskuldig van omkopery … 
 

3.14. Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd.       (2) 
Ses ANC-lede skryf 'n brief aan om protes aan te teken  
 

3.15. Herskryf die volgende sin in die indirekte rede.       (2) 
Een van die briefskrywer sê: “Die kospakkies beïnvloed besluite van die ANC." 
 

3.16. Beantwoord die vraag hieronder in die negatief / ontkennende vorm.   (2) 
Was die kommentaar van die Gupta familie oortuigend? 
 

3.17. Skryf die volgende sin in die verlede tyd.        (1) 
Daar’s foto’s van 'n hoop kospakkies op die vloer van 'n saal gestuur. 
 

3.18. Kies die korrekte woord wat die volgende idiomatiese uitdrukking voltooi?   (1) 
 
Die Gupta-familie sê almal oorreageer dus maak hulle ‘n (______) van ‘n molshoop. 
 
a. heuwel 
b. gat 
c. berg 
d. eiland 
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3.19. Gee die teenoorgestelde geslag van die onderstreepte, vetgedrukte woord.  (1) 
Meneer Gupta was ook nie bekikbaar vir komentaar nie.     
 

3.20. Wat sal die vraag wees as die vetgedrukte / onderstreepte deel die antwoord is?  (1) 
Die Gupta-familie vlieg met ‘n vliegtuig na Suid-Afrika toe. 
 

3.21. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies.      (1) 
Dis ‘n (moeilik) situasie. 
 

3.22. Gee een woord vir die woorde in hakies:        (1) 
Die meeste vliegtuie land gewoonklik (in die aand). 
 

3.23. Skryf die volgende sin oor in die aktiewe / bedrywende vorm.     (2) 
Deur wie word die Gupta-familie ook ondervra? 
 

3.24. Herskryf die sin met die aanwysende voornaamwoord tussen hakies.   (2) 
Die familie klim in die vliegtuig. Hulle vlieg na die lugmagbasis toe. (waarmee) 
 

3.25. Begin die sin met die voegwoord tussen hakies.      (2) 
Meneer Gupta bel die minister van verdediging. Hy praat met Nosiviwe  
Mapisa-Nqakula. (Toe) 
 

3.26. Skryf die volgende sin oor in die indirekte rede.       (2) 
Meneer Gupta vra vir Nosiviwe: “Kan ons op Waterkloof land?” 
 

3.27. Skryf die volgende sin oor met die korrekte woordorde.     (1) 
volgende week / mag nie / hulle / nie / op Waterkloof land. 
 

3.28. Begin die sin met die woorde tussen hakies.       (2) 
Die ministerie van verdediging het nie geweet wat aangaan nie. Die hoof van die  
weermag het nie geweet wat aangaan nie. (Nie net) 
Begin so: Nie net die ministerie van verdediging …   

 
 

AFDELING C TOTAAL :  40 
 

        Vraestel Totaal  :   80 


