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INSTRUKSIES: 

 Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye. 
 Volg die instruksies by ELKE vraag. 
 Beantwoord al die vrae in die FOLIOBOEK. 
 Begin ELKE VRAAG op ‘n nuwe bladsy – ‘n total van een ½ punt sal 

afgetrek word vir ELKE VRAAG wat NIE op ‘n nuwe bladsy begin is nie.  
 Skryf SLEGS aan die REGTERKANT van die BLADSY - ‘n total van een ½ 

punt sal afgetrek word vir ELKE VRAAG wat aan die LINKERKANT 
gedoen is. 

 Gebruik ‘n BLOUPEN. 
 Skryf netjies en leesbaar. 
 Sterkte. 
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AFDELING A: BEGRIP 
 
VRAAG 1: Begripslees 
 
Lees deur die onderstaande stuk en beantwoord dan die  vrae wat volg: 
 
 

Tweet 
 

Wanneer sy sing, vat sy jou na daardie plek reg tussen liefde 
en seerkry, reken Missy Elliot. En dis 'n plek wat ons almal 
die een of ander tyd leer ken. 
 
Missy praat nie van haarself nie. Sy praat van Tweet, wat 
oornag 'n R&B-ster geword het met haar debuutplaat, 
Southern Hummingbird.  
 
Die twee is vriende vandat hulle, beginners was. Missy het gou 
beroemd geword, maar Tweet het, rondgeploeter saam met 'n 
groep wat net nie wou vlam vat nie. Daar het ook niks gekom 
van hul platebase se beloftes dat hulle 'n album kan maak 
nie. 
  
Op die ou end het Tweet moed opgegee en haar wonde gaan 

lek by haar ouers se huis in Panama City in Florida. Vir die eerste keer in haar lewe het 
die vrou wat al van kleins af wou sangeres word, daaraan gedink om haar droom prys te 
gee. “Ek was so bedruk dat ek wou selfmoord pleeg,” vertel sy. “Ek het klaar beplan hoe 
ek sou pille drink. Maar daardie dag voor ek dit sou doen bel Missy my uit die bloute en 
vra ek moet op haar nuwe album kom sing.“Qns het nie lank gesels nie, maar ek het 
dadelik geweet ek kon haar alles vertel. Sy het verstaan hoe ek voel. 
 
Missy en Timbaland het hul eie etiket en het Tweet ‘n kontrak gegee om haar eie 
album op te neem. Dit was vir haar soos terapie. “Ek kon skryf oor alles in my lewe 
en ek is bly ek kan dit met die wêreld deel”, sê sy.  
 
Tweet woon in Atlanta. In haar vrye tyd bly sy besig. “Ek kan nie stil sit nie. Ek gaan 
fliek of speel potspel en kegelbal. Ek dink ek is soos 'n klein kind wat hou van 
onskuldige pret.”  

 
 
1.1. Wat word bedoel met “ die plek reg tussen liefde en seerkry”?    (2) 

1.2. Was Tweet se groep ‘n sukses? Haal ‘n reel uit die leesstuk aan om jou antwoord 
te staaf              (3) 

1.3. Hoekom wou Tweet selfmoord pleeg ?         (2) 

1.4. Wie het hul eie etiket ?          (1) 

1.5. Wat doen Tweet in haar vrye tyd ?                 (2) 

                       [ 10 ] 
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VRAAG 2: Strokiesprent 
Lees deur die onderstaande strokiesprent en beantwoord die vrae wat volg: 
 

 
 

2.1. Hoekom moes Kirpats op die hooimied sit ?        (2) 

2.2. Waarna verwys die word “ joppie “ ?         (1) 

2.3. Wat bedoel Kekkel as hy se “ Kirpats is vort “ ?     (2) 

       [ 5 ] 

VRAAG 3: Advertensie 
 
Bestudeer die volgende advertensie en beantwoord die vrae: 
 

 
 

3.1. Wat word deur hierdie advertensie adverteer ?     (2) 

3.2. Wanneer word die eerste uitgawe vrygestel ?      (1) 

                        [ 3 ] 
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AFDELING B: TAALKUNDE 
 
VRAAG 4: Kommunikatiewe Taalgebruik 
 
Lees deur die grappie wat volg.  

 
Situasie: Die een skaap kan nie slaap nie en die ander skaap stel voor dat hy / sy  

skape moet tel sodat hy / sy kan slaap. 
 
Opdrag: Indien jy ‘n skaap was, wat sou jou antwoord wees ? Gee jou antwoord in  

nie minder as ses en nie meer as agt woorde nie. 
 
Skaap nr.1: “____________________________________________________________________”  [2] 
 
 
VRAAG 5: Woordvorming 
 
Beantwoord die taalvrae in die eerste kolom deur die intruksies in die tweede kolom te 
volg: 
 
 
Daar het ook niks gekom van hulle platebase 
se 5.1. (beloftes) nie.  
 
Ek het klaar beplan hoe ek sou 5.2. (pille) 
drink.  
 
Ek is soos ‘n klein kind wat hou van die 5.3. 
(onskuldig/onskuldigste/onskuldiger) prêt. 
 
Missy het gou  5.4. (baie + beroemd) geword. 
Tweet het moed opgegee en haar  5.5. (wond) 
gaan lek. 
 
Die twee is al vir  5.6. (maand/maande ) 
vriende. 
 
Missy en Timbaland het Tweet om 5.7. 
(agtier/agtuur/agt uur) ‘n kontrak gegee. 
 

 
5.1. Gee die enkelvoud van die 

woord. (1) 
 
5.2. Gee die verkleining van die 

woord. (1) 
 
5.3. Kies die korrekte vorm van die 

woord. (1) 
 
5.4. Gee een woord. (1) 
5.5. Gee die meervoud van die 

woord. (1) 
 

 
5.6. Gee die korrekte vorm van die 

woord. (1) 
 
5.7. Kies die woord met die 

korrekte spelling. (1) 
                    [7] 
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VRAAG 6: Sinskonstruksies 
 
Beantwoord die taalvrae in die eerste kolom deur die intruksies in die tweede kolom te 
volg: 
 

 
 
6.1. Missy het gou beroemd geword, maar 

Tweet het rondgeploeter saam met ‘n 
groep wat net nie wou vlam vat nie. 

 
6.2. Missy praat nie van haarself nie. 
 
6.3. Op die ou end het Tweet moed opgegee. 

Sy gaan lek haar wonde by haar ouers 
se huis in Panama City. 

 
6.4. Missy praat van Tweet. Sy praat nie 

van haarself nie. 
 
6.5. Missy en Timbaland het hul eie etiket. 
 
6.6. Sy het verstaan hoe ek voel. 
 
6.7. Ek kan nie stilsit nie. 
 
6.8. Missy het gou beroemd geword, maar 

Tweet het rondgeploeter saam met ‘n 
groep wat net nie wou vlam vat nie. 

 
6.9. Ek gaan fliek of speel potspel en 

kegelbal. 
 

 
6.1. Herskryf die sin met die voegwoord 

“alhoewel” (3) 
 
 
6.2. Skryf die sin in die Verlede Tyd (2) 
 
6.3. Verrbind die sinne met die 

voegwoord “daarom” (2) 
 
 
6.4. Verbind die sinne met die 

voegwoord “want” (2) 
 
6.5. Skryf die sin in die Verlede Tyd            

(2) 
6.6. Skryf die sin in die Toekomende Tyd  

(1) 
6.7. Skryf die sin in die Verlede Tyd            

(1) 
6.8. Skryf die sin in die Teenwoordige 

Tyd                                                                 
(4) 

6.9. Skryf die sin in die Verlede Tyd             
(3)                              

                               [20] 
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VRAAG 7: Prosa – “Eisroba” 
 
Lees deur  die onderstaande stuk wat aangehaal is uit die drama “eisroba” en 
beantwoord dan die vrae wat daarop volg: 
 
 
Voor die gordyn oopgaan verskyn ‘n figuur (Die Gewete) , in swart geklee, en begin die die letters; A – B – 
O – R – S – I – E teen die gordyn vassteek. Terwyl die figuur besig is om dit te kom kom akteurs wat deel 
van die gehoor is met ‘n toenemende pas verhoog toe. Sodra die figuur die laaste letter aangesteek het is die 
“gemeenskap” op die verhoog en ruil die letters in ‘n harwar om sodat dit E I S R O B A spel. 
 
Toneel Een 
 
(Die gordyn gaan stadig oop) 
Ma : (Op – In skoolklere en het ‘n verband om haar regterpols – Praat op haar selfoon – Sy 

gooi haar rugsak op die vloer en trek haar skoolrok styf teen haar lyf en vryf in 
sirkelbewegings oor haar maag – daar is nog geen tekens dat sy verwagtend is nie – 
Terwyl sy haar rok styf trek roer die Embrio aan die ander kant en uiter klein 
kreungeluidjies.) Moet nou nie kwaad wees nie maar ek het vandag weer met hom probeer 
praat (teleurstelling) … maar hy ignore my flat. (Luister … dan half vies) Ek gee nie om of 
ek my naam gat maak nie. Hy het net soveel skuld … (word in die rede geval – luister 
lank). Thanks … ek sal nie weer nie … ek belowe (beslis) ek wil nie meer daaroor praat 
nie. 

 
 
Vrae: 

1. In watter situasie bevind die ma haarself ?                    (1) 

2. Waarom is die ma ontsteld oor die situasie waarin sy haarself bevind ?  (2) 

3. Noem die drie karakters in die drama.       (3) 

4. Wat oorweeg die ma om te doen ?                                 (1) 

5. Is die ma spyt oor haar besluit ?        (2) 

6. Op watter van die twee gebooie hamer die gewete ? Hoekom ?    (4) 

7. Wat is die les wat ons uit hierdie drama leer ?      (2) 

                       [ 15 ] 
TOTAAL : [ 60 ] 


