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AFRIKAANS HUISTAAL 
 

VRAESTEL 1 
 

Junie 2013 
 

Memorandum 

JOHANNESBURG EAST DISTRICT 

GRAAD 10 

DISTRIK-EKSAMEN 



 
Afdeling A: Leesbegrip 
1.1. bewering  (1) 
1.1.1. “glo”  (1) 
1.2. a. Feitelik wetenskaplik  (1) 
1.3. “hare laat rys”  (1) 
1.4. Meer inligting oor die kwajongens word in die parentese verskaf.  (2) 
1.5. Hulle is bang om deur die reg vervolg te word.  (1) 
1.6. Volgens stories wat vertel word.  (1) 
1.7. “ongedierte”  (1) 
1.8. Kiman word al vanaf die 19e eeu in die Oranjeriviergebied gesien.  (1) 
1.9. Bewering  (1) 
1.9.1. Legendes word nie deur feite ondersteun nie.  (1) 
1.10. Kiman wei soos ’n skaap in die lande langs die rivier.  (2) 
1.11. Kiman is slangagtig en het dus nie bene nie.  (1) 
1.12. rotstekeninge  (1) 
1.13. “dateer van die negentiende eeu”.  (1) 
1.14. Kiman se teenwoordigheid maak dat die rivier stroomop vloei.  (1) 
1.15. Die aanhalingstekens dui aan dat die woord wat gebruik word nie  

heeltemal die perfekte woord vir die situasie is nie.  (1) 
1.16. “wei”  (1) 
  [20] 
 
1.17. “Ons” dui aan dat sy en Hägar saam hul seun maniere wil leer, maar Hägar maak dit 

later duidelik dat hul seun dit nie nodig het nie. (2) 
1.18. Hy lê met sy kop op sy hand. (1) 
1.19. “gaaf” (1) 
1.20. vetgedruk, uitroepteken, alles in hoofletters (3) 
1.21. gaan weg  (1) 
1.22. Hägar word “die verskriklike” genoem, maar hy word maklik deur sy vrou verskreeu. 

 (2) 
 
 [10] 
 
 TOTAAL AFDELING A: 30 

 
Afdeling B: Opsomming 
Vraag 2: Woorde uit die blou rook – Mathews Phosa 
Voorgestelde opsomming 
1. Afrikaans is vir Mathews Phosa’n digterstaal. 
2. Verskeie Afrikaanse dialekte word oral (dwarsdeur) die land gepraat. 
3. Dialekte (Streektale) is die voedingsbron van Standaardafrikaans. 
4. As die uiteenlopendheid van Afrikaanssprekendes geïgnoreer word, kan Afrikaans 

sterf. 
5. Party mense praat soms onnodig hoogdrawende/geleerde Afrikaans in formele 

situasies. 



6. Bekende Afrikaanse digters se taal bly verstaanbaar. 
7. Moderne Afrikaans moet jong mense (die jeug) aantrek. 

[woorde: 60] 
Subtotaal: 10 
 
Nasien van die opsomming: 
 Daar word nie van die kandidate verwag om die opsomming van ŉ opskrif te voorsien 

nie. 
 Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied. 
 Indien kandidate ŉ paragraaf geskryf het, word die opsomming nie geassesseer nie. 
 Slegs feite wat in volsinne aangebied is, verdien punte. 
 Beplanning moet duidelik aangedui word.  Indien dit nie die geval is nie, word die eerste 

opsomming nagesien. 
 Kandidate moet die korrekte aantal woorde aandui. 
 7 punte vir 7 feite. 
 3 punte vir taal.  
 
Penaliseer soos volg: 
1. Indien die opsomming te lank is, word daar slegs 5 ekstra woorde toegelaat. Die res 

van die opsomming word geïgnoreer. 
2. Indien die opsomming te kort is, maar dit bevat al die vereiste inligting, word die 

kandidaat nie gepenaliseer nie. 
3. Taalfoute word soos volg gepenaliseer: 

0 – 4 foute:  geen penalisering nie 
5 – 10 foute: trek 1 punt af 
11 – 15 foute: trek 2 punte af 
16 foute: trek 3 punte af 

4. Vir direkte aanhalings van volledige sinne word daar soos volg gepenaliseer: 
1 – 3 volledige sinne aangehaal: geen penalisering. 
4 – 5 volledige sinne aangehaal: trek 1 punt af. 
6 – 7 volledige sinne aangehaal: trek 2 punte af. 

5. Trek 1 punt af indien die kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die 
verkeerde getal woorde aangedui het. 

6. Kandidate mag nie afkortings in hul opsomming gebruik nie. Indien dit voorkom, word 
elke afkorting getel volgens die getal woorde wat dit voorstel. 

 
Afdeling C: Taalstrukture en -konvensies 
Vraag 3 
3.1. S-klank. (2)  
3.2. “hulle” of “kus” (1) 
3.3. Samestelling met windrigting. (1) 
3.4. ’n Sin elk met “kuste” (waar see en land bymekaarkom) en “kusse” (soene) (2) 
3.5. speels / grappig / humoristies (1) 
3.6. skepe  (1) 
3.7. Skei items in ’n lys. (1) 
3.8. Eie sin met “geld” in die sin van “laat geld”. (1) 



3.9. Eie sin met “uitgespoel” as ’n skeibare werkwoord, Bv. Ek spoel die vuil  
klere uit. (1) 

3.10.  
3.10.1. Nee (1) 
3.10.2. ja, “y” (1) 
3.11. parentese (1) 
3.12. parentese (1) 
3.13. “Mense kan tekkies op ’n strand optel.” 
3.13.1. kan optel (1) 
3.13.2. Eie antwoord. – Voeg bywoordelike bepaling by die sin. (Maak seker daar is geen 

ww.) (1) 
3.13.3. Eie antwoord. – Voeg bysin by. (Maak seker daar is ’n ww.)  (1) 
3.14. In die geval is optelgoed nié (of nooit) hougoed nie. (Maak seker die akuutaksent is 

slegs op die e in nié.) (1) 
3.15. mel ” in melkery”  (1) 
 
  (20) 
 
3.16. vreeslike  (1) 
3.17. Wanneer het jy/u twee vreeslike slegte dae gehad?  (2) 
3.18.  
3.18.1. vrees-li-ke 
3.18.2. vrees-lik-e  (2) 
3.19. “Maar volgens die wet van gemiddeldes behoort dit vandag ’n beter dag  

wees!”  (1) 
3.20. daardie  (1) 
3.21. Neelsie sê dat hy dink dat hulle maar daai dooie slang uit Meester se tas moet 

gaan haal. OF 
Neesie sê dat hy dink dat hulle daai dooie slang uit Meester se tas behoort te 
haal. (3) 
 
 (10) 

TOTAAL AFDELING C:  30 
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