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Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye. 

 

INSTRUKSIES 
 

 
1. BEANTWOORD AL DIE VRAE. 

 

2. Nommer elke antwoord presies soos wat die vrae op die vraestel 
genommer is. 

 

3. Skryf netjies en leesbaar. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

VRAAG 1  

VOLKSVERHAAL: Antjie Somers – oorvertel deur Wendy Maartens 

Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. 

Toe Andries sy oë uitvee, bly een van die skoorsoekers op die grond lê nadat hy geval en sy kop teen ‘n 

klip gekap het. 

1.1,1 Hoe het Andries homself teen die skoorsoekers verdedig?    (1) 

1.1.2  Wat was die gevolg van Andries se optrede?      (1) 

 

1.2.1  Hoekom het Andries na  bogenoemde insident gevlug?    (1) 

1.2.2  Waar het Andries skuiling gaan soek?       (1) 

  

1.2.3  Waarvan het hy in toe gelewe?        (1) 

1.3     Andries het op verskillende plase gewerk. Watter soort boedery het op 

          hierdie plase plaasgevind?   Noem twee.       (2) 

 

1.4 Kies elke keer die karakter/s uit KOLOM B om by die inligting in KOLOM A te pas.  

      Skryf slegs die vraagnommer (1.4.1 - 1.4.3 ) en die letter (A-E) neer. 

 

 KOLOM A KOLOM B 

1.4.1 Kry ‘n nuwe identiteit. 

 

1.4.2  Word met ‘n os vergelyk. 
 
1.4.3 Hulle is baie jaloers op Andries. 

 

A. Vissermanne 

B. Antjie Somers 

C. Andries Somers 

D. Polisiemanne 

             (3) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verwys na die bostaande prentjie. 

1.5  Op watter twee maniere  het Andries homself as vrou vermom?             (2) 

1.6  Hoekom dink jy was Andries se vermoming as vrou nooit oortuigend nie?  (2) 

1.7  Watter gerugte het die mense oor Andries versprei? Noem net een gerug.  (1) 

1.8 Noem twee positiewe karaktereienskappe van Andries.     (2) 

1.9 Watter tipe verteller kom in die verhaal voor?      (1) 

1.10  Wat, dink jy, het van Antjie Somers geword?      (1) 

1.11  Sê of die volgende stelling Waar of Onwaar is. Motiveer jou antwoord. 

         Kinders is gehoorsaam wanneer hulle ouers hulle met Antjie Somers dreig.            (1)  

/20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 2 



 

 

KORTVERHAAL : Altyd Vierde  - Fanie Viljoen 

Lees die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

1. “Kom Alvin,”roep meneer Hendricks van die ander kant van die atletiekbaan af.  

 

2. “Jy steek lyf weg. Lig jou bene.” 

 

 3. “Vir wat? Dit help nie eens ek oefen nie.” brom Alvin. 

 

4. Hoeveel keer is hy nou al om die baan? Hy is keelvol hiervoor. 

5. “Kom! Kom! Kom!” skree meneer Hendricks weer. 

6. Alvin maak of hy hom nie hoor nie. Hy vat sy tyd om die laaste draai van die baan. 

7. Die laaste paar treë tot by die wenstreep draf hy ekstra stadig. Dis tog net  

8. oefening. Wat maak dit saak hoe vining hy die laaste paar meter hardloop en hoe 

9. groot hy sy treë rek? 

 

10. “Wat is dit met jou?” vra meneer Hendricks en hou die handdoek na hom uit. “Ek 

11. ken jou nie so nie. Jy is die skool se ster-atleet. As ek nie van beter geweet het 

12. nie, sou ek sê jy is op ‘n Sondagmiddag-uitstappie.”  

 

 

 

2.1 Wie is meneer Hendricks van wie daar in die leesstuk gepraat word?   (1) 

2.2 Hoekom is Alvin keelvol van oefen?        (1) 

2.3.1 Aan watter wedloop gaan Alvin by die atletiekbyeenkoms deelneem?   (1) 

2.3.2 Noem EEN eienskap wat ‘n atleet moet hê wat aan bogenoemde wedloop    

         deelneem?           (1) 

2.4 Noem EEN positiewe verandering wat Alvin na sy kopskuif gemaak het.  (1) 

 

 

 

 



 

2.5 Kies telkens uit Kolom B die karakter/s  wat by die idioom in Kolom A pas. 

     Skryf net die nommer en die korrekte letter neer. 

 

KOLOM A KOLOM B 

2.5.1 op hul baadjie gekry. 

2.5.2 altyd die pyp gerook. 

2.5.3 aanhouer wen 

A     Simphiwe 

B     Alvin 

C     Fransman-tweeling 

D     Adrian 

              (3) 

 

2.6 Wat het Alvin die dag van die groot atletiekbyeenkoms by die huis vergeet?   (1) 

2.7 Haal die uitdrukking in die uittreksel aan wat aandui dat Alvin baie stadig oefen.                 (1)   
 

2. 8    Kies die regte antwoord om die sin te voltooi. Skryf net die vraagnommer en die  

regte letter(A-D) neer. 
 
Om die eerste draai van die laaste wedloop het Simphiwe... 
 
A     voor gehardloop. 

B     derde van voor gehardloop. 
 
C     op sy knieë en hande neergesak. 
 
D     in sy baan gebly.                                                                                       (1) 
 
 

2.9     Alvin het tydens die laaste wedloop gevoel hy gaan eerste kom toe  
          die Fransman-tweeling verby hom skuif. 
 
2.9.1    Is die stelling WAAR of ONWAAR? 

 
2.9.2     Gee ‘n rede vir jou antwoord.                                                          (2) 

 
2.10    “ Nou! Alvin stoot sy bors uit. Eerste!” 

 

2.10.1   Hoe word met hierdie aanhaling aan die einde van die verhaal aangedui dat  
   Alvin trots en bly was om te wen?  
                                                                                                                                         (1)                                                                                                             



 

  2.10.2   Skryf vier opeenvolgende woorde uit hierdie aanhaling neer om aan te dui 
               dat Alvin byna-byna gewen het.                    (1) 
                                                                 
 
2.11     Waarom is die titel aan die einde van die verhaal ironies?                 (2) 

2.12     Watter belangrike les leer ‘n mens aan die einde van die verhaal?                                  (1)      

2.13     Gebruik onderstaande woorde om die daaropvolgende paragraaf te voltooi: 

        

 

kopskuif ; wenner ; wegspringplek ; wenstreep; verloorder  

 

 

 

  “Dan moet ons van jou ‘n 2.13.1…maak. 
   ** 
  Meneer Hendricks klink ernstig. “Daar is nog tyd.  Ons begin vandag. 2.13.3…toe met jou.  
  Ons hardloop nog ‘n 800 meter. En hierdie keer sit  jy alles in.”               (2) 
 

                                                                                                                               /20/ 



 

 

VRAAG 3  

GEDIGTE:  Eksieperfeksie – Alta Marincowitz 

Lees die volgende gedigte deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 

1. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
2. Ek lyk op ‘n haar na Ma 
3. en Boetie trek op Pa. 
4. Eksieperfeksie. 

 

5. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
6. Eet lae-GI-hawermout, 
7. Groente, vrugte, witvleis en min sout. 
8. Eksieperfeksie. 

 

9. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
10. Staan soggens op vir gym: 
11. Swem, Pilates, gewigte, spin. 
12. Eksieperfeksie. 

 

13. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
14. Pa en Ma het goeie werk, 
15. Kinders presteer, en Sondae is dit kerk. 
16. Eksieperfeksie. 

 

17. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
18. Ons hou van kuns en maak musiek, 
19. Word omring deur ‘n goeie vriendekliek. 
20. Eksieperfeksie. 

 

21. Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
22. Net ek word ‘n bietjie vet. 
23. Ek gaan gereeld na die toilet, 
24. Druk ‘n vinger in my keel en spoel 
25. En was en was my hande. 

 

26. Eksieperfeksie. 
 

 

 

 

 



 

 

3.1 Kies die korrekte antwoord en skryf dit neer.  

Wat noem ons strofe 1 wat uit vier reëls bestaan?              

 A tersiene 

B koeplet 

C kwatryn 

D        sestet           (1) 

 

3.2 In watter strofe kom die wending of keerpunt in die gedig voor?   (1) 

 

3.3 Hoe weet ons dat die ek-spreker nie altyd eksieperfeksie is nie? 

 Motiveer jou antwoord.         (1) 

 

3.4 Gee ‘n voorbeeld van alliterasie in strofe 3.  Skryf die woorde neer  

en onthou om die alliterende klanke te onderstreep.     (1) 

3.5 Noem enigiets “eksieperfeksie” wat hulle doen.      (1) 

3.6 Kies die korrekte antwoord en skryf dit neer: 

           Reël 26 is ‘n voorbeeld van (kontras/ alleenplasing/ elisie).    (1) 

3.7 Dui die assonansie in versreël 25 aan. Skryf die woorde neer en onthou  
om te onderstreep.          (1) 

 

3.8 Die woord “Eksieperfeksie” word gereeld herhaal.  Wat is die effek van 
 die herhaling?          (1) 
 

3.9 Wanneer oefen die gesin?         (1) 

3.10 Sou jy gelukkig gewees het as jy deel van hierdie gesin was?   
Antwoord ja of nee en gee ‘n rede vir jou antwoord.     (1) 
 

                                                                                                                              /10/ 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

                                                       

Sproeireën – D. J. Opperman 

 

1.     My nooi is in nartjie  

2.     my ouma in kaneel, 

3.     daars iemand…iemand in anys  

4.     daar’s ‘n vrou in elke geur! 

 

5.     As ek ‘n stukkie nartjie skil  

6.     tussen my vingers buig of knak, 

7.     breek uit die klein sproeireën  

8.     wat  geurend om my hand uitsak, 

9.     die boorde weer van Swartfoloos  

10.     en net die nartjies om my heen  

11.     weet ek hoe dat ‘n vrou kan troos.  

 

12.      O my nooi is in nartjie, 

13.      my ouma in kaneel, 

14.      daar’s iemand…..iemand in anys, 

15.      daar’s ‘n vrou in elke geur! 
 

 
3.11 Kies elke keer ‘n woord uit KOLOM B om by die reuk  in  KOLOM  A te  pas.   
        Skryf slegs die vraagnommer (3.11.1 – 3.11.3) en die letter (A – C) neer.  

                                                                   (3) 

3.12 Haal ’n woord aan wat die rivier aandui waar die spreker nartjies kon ruik.            (1) 

 

3.13    Die spreker ken nie die vrou wat kan troos nie. 
 

3.13.1      Is die stelling WAAR of ONWAAR? 

3.13.2     Gee ‘n rede vir jou antwoord.                                      (2)  
 

 

 Kolom  A Kolom  B 

  
3.11.1 kaneel  

 
A      nooi 

  
3.11.2 nartjie  

 
B      ouma 

  
3.11.3 anys  

 
C      iemand 



 

 

3.14     Voltooi die volgende paragraaf.  Gebruik die woorde in die lys hieronder. 

 
          Skryf net die vraagnommer (3.14.1. – 3.14.4) en die antwoord neer. 

 

 

 Die gedig bestaan uit (3.14.1)…  strofes.  Die refrein of (3.14.2).. vind ons in strofes (3.14.3)… 

en (3.14.4)….                                                                                            

                (4)  

                                                                                                                              /10/ 

                                                                                                                            [20] 

 

 

VRAAG 4 

Roman : Spring – Fanie Viljoen 

4.1 Voltooi die profiel van die volgende karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koor  kwatryn   drie   sestien   een   twee 



 

 

 

 

 

 

 

 

             (5) 

 

 Lees die onderstaande uittreksel deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.  

 

TEЁSPOED 

1. Die toertjie loop verkeerd. Verskriklik verkeerd. 

2. Rudi bewe terwyl dit gebeur. Hy kan dit nie glo nie. Hy probeer die kamera stil hou. 

3. Toe dink hy: Vergeet die video. Gaan help jou pel! 

4. Steven se gille eggo nog teen die skoolgeboue. Rudi sit die kamera neer. Amper te hard. 

5. “Is jy oorraait, Steven?” roep Rudi. Hy hardloop nader. 

 

 

4.2 Pas telkens die karakter in KOLOM B  by die korrekte beskrywing in KOLOM A. 

     Skryf net die vraagnommer (4.2.1  – 4.2.3) en die antwoord neer. 

              (3) 

4.3 In hierdie roman word subtitels gebruik. Is dit effektief? Gee ’n rede vir jou antwoord.  (1) 

4.1.1 Naam van die hoofkarakter in die foto.  

4.1.2  Verjaarsdaggeskenk  

4.1.3  Beste vriend  

4.1.4  Sportsoort  

4.1.5 Gunsteling sanggroep  

KOLOM A KOLOM B 

4.2.1  Kameraman A    Steven 

4.2.2 Waaghals B     Lize 

4.2.3 Aanbieder C    Marco 

 D    Rudi 



 

4.4 Haal ’n gepaste sin uit die uittreksel  wat die subtitel uitbeeld aan.    (1) 

4.5 Verduidelik waaroor hierdie video gaan.        (2) 

4.6 Watter karaktereienskap openbaar Rudi in reël 3?       (1) 

4.7 Sê of die volgende stellings  Waar of Onwaar is. Motiveer telkens jou antwoord. 

4.7.1 Dis die eerste video wat Steven op Youtube gaan plaas.     (1) 

4.7.2 Steven het tydens hierdie video geen beserings opgedoen nie.    (1) 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Verwys na die bostaande illustrasie 

4.8.1  Wie of wat is die vidiote?        (1) 

4.8.2 Waarvan is die naam afgelei?       (1) 

4.8.3 Dink jy dis ‘n gepaste naam? Gee ‘n rede vir jou antwoord.   (1) 

4.9 Die skrywer maak gebruik van foto’s en tekeninge om sy boodskap oor te dra. 

     Is dit effektief? Gee ‘n rede vir jou antwoord.      (1) 

4.10 Gee die konnotatiewe betekenis van die titel van die roman.   (1) / 20 / 

 

 

 

VRAAG 5  

DRAMA : Die Halssnoer – Leoni Hofmeyer 

Eerste bedryf: toneel 1 en 2 
 
Lees die volgende uittreksels deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1   Waar  het hierdie toneel afgespeel?                                            (1)                                       
 

5.2.1   Waaroor was meneer Solly so geskok ?                                                (1) 
5.2.2   Wat het Maria gedink is fout met meneer Solly?       (1) 
5.2.3 Watter karaktertrek van Maria kom in die uittreksel voor?      (1) 
                                                                                                                       

  
5.3  Meneer Solly praat ook van “die een met die saffiere”. Wat is die een wat saffiere  het?      (1) 

 
5..4 Wat word die woorde tussen hakies (reël 9) in ‘n drama genoem?         (1)                                                         
 
5.5   Kies elke keer ‘n woord uit KOLOM B om by die verklaring in KOLOM  A te  pas.   
       Skryf slegs die vraagnommer (5.5.1 – 5.5.4) en die letter (A – E) neer.  
   

 
 
 
 
 
 

(4)   

 Kolom  A Kolom  B 

 5.5.1   Solly se beste vriendin 
 

A     Cassiem 

 5.5.2   Die gebreekte item B     slot 

 5.5.3   Waarin die gesteelde item 
           was.      
 

C     vertoonkas 

  5.5.4   Wie gebel word om die slot  
           te herstel. 

D    Maria 

  E    Nella 

 
1.         MENEER SOLLY. Nee! Ag nee! Maria! 
2.         MARIA. (Hardloop na hom toe en vra ontsteld.) Wat makeer? Pyn jou 
3.                bors weer? 
4.                Ek het jou gesê jy moet by die dokter uitkom, maar jy wil mos nooit 
5.                hoor nie!  
6.                Kom, kom sit……. 
7.          MENEER SOLLY.Nee, Nee, dis nie dit nie, dis veel erger…..Ag, Maria,  
8.                                   kyk net hier! 
9.        (Hy trek die laaie uit die vertoonkas en sit hulle bo-op die toonbank neer.) 
10. MENEER SOLLY.Die laaie…Hulle...ag, kyk net hierso, die slot is  
11.                         stukkend! Dis heeltemal opgemors! Oopgebreek!  
12. MARIA. Ag, nee, hoe het dit gebeur?.    
13. MENEER SOLLY.Ek weet glad nie! Ek verstaan glad nie wat hier  
14.                        aangaan nie! 
15.                        toe ek laas in hierdie laaie gewerk het, was die slot nog  
16.                        stewig en alles in die haak. Maar kyk wat gaan nou hier  
17.                        aan! 



 

                                                                                                                                 
5.6   Noem twee redes waarom  Maria vir meneer Solly huis toe gestuur het.           (2) 
 
5.7   Kies die regte antwoord tussen hakies. 
        Meneer Solly is ‘n (bejaarde / middeljarige) man.                                               (1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8    Waar  het hierdie toneel afgespeel?                                             (1) 
           
5.9   Noem een plek waar Nella die halssnoer sal soek.                              (1) 
 
5.10 Watter woord in die uittreksel verwys na blou edelgesteendes?     (1) 
 
5.11 Dink jy Maria het volle vertroue in Nellie om die halssnoer op te spoor? 
       Motiveer jou antwoord.          (1) 
 
5.12 Nella is baie bekommerd oor meneer Solly  en dink hy gaan self volgende keer in gevaar  
        wees. Noem twee redes.                            (2) 
 
 5.13  Waarom voel Nella  hulle moet uitvind wat gebeur het?                           (1) 
 
                                                                                                                                                  [20] 
 

TOTAAL [20+20+20+20+20=100] 
 

1.         NELLA. Hoe lyk hierdie halssnoer? 
2.         MARIA. Ek het dit nog nooit regtig gesien nie, maar meneer Solly sê dit   
3.                   is oud,’n antieke stuk. Daar’s saffiere daarin. So, dis werklik baie  
4.                   besonders. 
5.         NELLA.  Sjoe. Wel, as daardie halssnoer iewers in hierdie woonbuurt  
6.                    is,sal ons dit kry.                                       
7.          MARIA. Wel, ‘n mens weet nooit. Ek weet wel dat as daar iemand is wat  
8.                    dit sal kry, dit jy sal wees.                                       
9.          NELLA. Hoe so, Maria? 
10. MARIA. Jou kop is mos altyd vooruit as dit by hierdie tipe ding kom.           
11. NELLA. Maar die kans is natuurlik groot dat daardie halssnoer lankal 
12.                    sy pad stad toe gevind het. Of dalk in ’n ander land is nè? 
13.  MARIA.  Dis reg, ja. 
14. NELLA. Ons moet uitvind wat hier gebeur het. Die volgende keer gaan 
15.             meneer Solly self in gevaar wees. 

             
                         
 


