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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
INSTRUKSIES: 

 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 

 
AFDELING A: LEESBEGRIP  (30 PUNTE) 
 
AFDELING B: OPSOMMING  (10 PUNTE) 
 
AFDELING C: TAAL   (30 PUNTE) 
 

2. Lees ALLE instruksies sorgvuldig deur. 
 
 

3. Beantwoord AL die vrae. 
 
 

4. Begin ELKE AFDELING op ‘n NUWE bladsy. 
 
 

5. Trek ‘n streep na elke afdeling. 
 
 

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

7. Laat ‘n reël oop na elke antwoord. 
 
 

8. Skryf netjies en leesbaar. 
 
 

9. Skryf met ‘n BLOU PEN. 
 

 
10. Skenk veral aandag aan spelling en sinskonstruksies. 
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AFDELING A:  LEESBEGRIP 
Vraag 1 
Lees die onderstaande tekste noukeurig deur en beantwoord die vrae: 
 

 

Tienerbestuurders nie altyd veilig 
 

Word jou aandag afgetrek terwyl jy bestuur? 
 

Tieners wat met hul vriende in die motor bestuur, het ‘n verhoogde kans om ‘n ongeluk te maak. 
 

Twee nuwe studies in die nuutste uitgawe van die Journal of Adolescent Health het sleutelfaktore 
wat tieners beïnvloed terwyl hulle bestuur, geëvalueer.  Die faktore sluit in:  persepsie van 
bestuurrisiko’s, ouertoesig en die teenwoordigheid van vriende in die motor.  Albei studies se 
resultate ondersteun voorstelle dat beperkings op tienerlisensies geplaas moet word en of ouers ook 
in die motor moet wees wanneer tieners bestuur of moet weet waarheen hulle op pad is, om 
sodoende ongelukke te verhoed. 
 

Volgens die eerste studie bestuur tieners veiliger indien hulle bewus is van die risiko’s en as 
ouertoesig geskied.  In die tweede studie is bevind dat passasiers hul tienervriende se aandag kan 
aftrek wanneer hulle bestuur en lei dit ook dikwels tot ‘n meer  aggressiewe bestuurstyl onder seuns. 
 

Terwyl seuns meer geneig is om ongelukke te maak weens spoed of roekelose bestuur, was meisies 
se aandag weer afgetrek deur hul vriende se selfone, eet terwyl hulle bestuur en die gebruik van 
selfone terwyl hulle bestuur het. 

Newswise 
 
Vrae: 
1.1 Wanneer het tienerbestuurders ‘n verhoogde kans om ‘n ongeluk te maak? (1) 

1.2.1 Is die standpunt van die skrywer oor tienerbestuurders sy mening, of is dit feite? (1) 

1.2.2 Motiveer jou antwoord by vraag 1.2.1. (1) 

1.3 Beskryf in JOU EIE WOORDE wat jy onder die term “sleutelfaktore” verstaan. (1) 

1.4 Watter invloed het passasiers veral op tienerseuns? (1) 

1.5 Watter afleiding kan jy maak ten opsigte van selfone en tienermeisiebestuurders? (1) 

1.6 Watter voorstel word gemaak na aanleiding van die studie oor tienerbestuurders? (1) 

1.7.1 Stem jy saam met hierdie voorstel? (1) 

1.7.2 Motiveer jou antwoord by vraag 1.7.1. (1) 

1.8 Wat is volgens die eerste studie die oplossing om die risiko van ongelukke by 

tienerbestuurders te voorkom?  Noem TWEE. 

 

(2) 

1.9 Noem die DRIE faktore wat geëvalueer is om die resultate oor tienerbestuurders te 

verkry. 

 

(3) 

1.10 Gee die hoofgedagte van die teks in EEN, goeie ENKELVOUDIGE sin. (1) 

  [15] 
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Lees die onderstaande teks noukeurig deur en beantwoord die vrae: 
 

 
Wat doen jy as jou beste vriend jou uitvra? 

 
Stel ‘n ongewensde persoon in jou belang?  Om met jou beste vriend uit te gaan, 
klink vir baie tieners soos ‘n droom, maar wat as hy of sy regtig NET ‘n vriend is? 
 
Dis dikwels moeilik om vir iemand te sê as jy nie in hom/haar belangstel nie en 
dis net moeiliker as dit ‘n goeie vriend is wat jy moet afsê.  So hoe gemaak as jou 
vriend dalk in jou begin belangstel, maar jy voel nie dieselfde nie? 
 
Hier is drie wenke om dit duidelik te stel dat julle net vriende is: 

 As hy/sy bel, maar jy wil nie ongeskik wees nie, moenie antwoord nie, maar 
stuur ‘n SMS of BBM-boodskap terug. 

 Noem die persoon herhaaldelik jou “vriend” of “buddy” sodat dit duidelik is 
dat jy hom/haar as ‘n vriend beskou. 

 As hy/sy vir jou ‘n teks boodskap stuur, neem meer as 48 uur om te 
reageer.  As jy langer as ‘n dag vat is die boodskap duidelik dat jy nie 
romanties belangstel nie. 

Huffington Post 

 
Vrae: 
 
1.11 Wat word bedoel met ‘n “ongewenste persoon”?  Verklaar die betekenis in terme 

van die konteks waarbinne die woord in hierdie teks gebruik is. 
 

(1) 
   
1.12 Verduidelik wat met die vergelyking in die eerste paragraaf bedoel word. Skryf die 

vergelyking neer en verduidelik dit. 
 

(2) 
   
1.13 Van watter uitheffingstegnieke maak die skrywer gebruik om die woord “net” in die 

teks te beklemtoon?  Noem TWEE. 
 

(2) 
   
1.14 Watter afleiding kan gemaak word as jy lank neem om op ‘n teksboodskap te 

reageer? 
 

(1) 
   
1.15 Hoe kan jy dit voorkom om ongeskik te wees met die persoon wanneer hy/sy 

skakel? 
 

(1) 
   
1.16 Stem jy saam met die wenke van die skrywer?  Motiveer jou antwoord. (2) 
  [9] 
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Bestudeer die onderstaande spotprent noukeurig en beantwoord die vrae: 
 
 

 
 

 
Vrae: 
 
1.17 Waarom is die woorde in die praatborrel humoristies? (1) 
   
1.18 Waardeur word die woorde ondersteun in die spotprent?  Noem TWEE. (2) 
   
1.19 Waarmee word eintlik gespot in hierdie spotprent? (1) 
   
1.20 Watter boodskap word deur die spotprent oorgedra? (2) 
  [6] 
 

AFDELING A:  30 
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AFDELING B:  OPSOMMING 
Vraag 2 
Lees die onderstaande leesstuk aandagtig deur en skryf die 7 wenke en redes om ‘n sinvolle skooljaar te hê 
in 80 – 90 woorde neer. 
 

Let wel:   
 Nommer die 7 sinne en skryf dit ondermekaar neer. 
 Onthou die 7 sinne is volsinne. 
 Die aantal woorde mag nie oorskry word nie. 
 Dui die aantal woorde wat jy geskryf het, aan. 

 
 

Oorlewingsgids vir jou skooljaar. 
Deur:  JIP,  Maandag, 16 Januarie 2012 
 

Is jy gereed vir die jaar?  
Behalwe vir huiswerk, toetse en naskoolse aktiwiteite bestaan die skooljaar uit duisende 
klein goedjies wat saam werk om jou ervaring óf lekker óf goor te maak.  JIP help jou 
om sin te maak.   
“Jy weet al vanjaar gaan mal-besig wees, maar stel realistiese doelwitte en gee jou 
beste”, sê Marissa Morkel, ‘n kliniese sielkundige.  Wanneer jy jou ideale bereik, bly jy 
gemotiveer om vol te hou. 
Albert van Wyk het in 2011 aan die HTS John Vorster in Pretoria met sewe 
onderskeidings gematrikuleer.  Sy raad?  “Hoe meer jy doen, hoe meer kry jy gedoen”. 
“Bestee elke minuut van die dag produktief en moenie lui wees nie, want dit lei tot meer 
luiheid”, sê Eljana de Beer. 
Jou mond is dik, want jou sexy vakansiehare moes plek maak vir ‘n netjiese, vervelige 
skoolhaarstyl.  Is die reëls oor hoe jy moet lyk, rêrig nodig?  Meneer Cloete van 
Welkom-Gimnasium in die Vrystaat sê netheid is ‘n goeie karaktereienskap en dit help 
sommer vir die higiëne in ‘n skool.  Hy sê ook omdat dieselfde reëls vir almal geld, help 
dit om klieks te voorkom. 
Jou ma het hopenlik teen dié	tyd opgehou om jou boeke vir jou oor te trek.  As jy sukkel, 
is daar op YouTube hope video’s wat jou stap vir stap wys hoe om dit te doen.  
Oorgetrekte boeke getuig van ‘n positiewe ingesteldheid.  Onthou:  goed begin is half 
gewin. 
Skoolromanse is dalk onvermydelik, maar as jy in almal se goeie boekies wil bly, is dit 
beter om nie te vryerig op die skoolterrein te raak nie.  Dis vir min mense lekker om te 
sien hoe hul klasmaats pouses in Siamese tweelinge met een mond verander. 
Behou vanjaar jou waardigheid en moenie deur onaanvaarbare taalgebruik probeer 
aandag trek nie.  Hoërskool is toe nié sinneloos nie.  In Fitting In, Standing Out, skryf 
Robert Crosnoe navorsing het bewys hoërskool is ‘n vormingservaring waaroor jy later 
bly sal wees. 

(Aangepas uit JIP, Maandag, 16 Januarie 2012) 
 

AFDELING B:  10 
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AFDELING C:  TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES 
Vraag 3 
Lees die onderstaande teks wat handel oor ons eie Suid-Afrikaanse helde en beantwoord die vrae 
wat volg: 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

Hier in Suid-Afrika het een van ons bekendste en mees geresprekteerde 
aktiviste, Zachie Achmat, die teenoorgestelde van ‘n hongerstaking gehou, met 
geweldige positiewe resultate.  Die Suid-Afrikaanse politiek is geruime tyd 
beheer deur mense wat nie wou glo dat die MI-virus tot vigs, en dus die dood, kon 
lei nie.  Hulle het ook geweier om die nodige medikasie aan vigslyers te verskaf by 
staatshospitale.  Die oud-minister van Gesondheid, Manto Tshabalala-Msimang, 
het eenvoudig volgehou dat mense gesond moet eet.  Achmat het toe baie gesond 
geëet, maar geweier om die vigsmedisyne te drink wat aan ryk mense beskikbaar 
was.  Hy wou wys dat ‘n gesonde dieet nie genoeg is nie en sodoende die regering 
gedwing om die medisyne ook aan die armes beskikbaar te stel.  Toe Achmat 
uiters swak was, het verskeie internasionele leiers asook plaaslike leiers soos 
Desmond Tutu en Nelson Mandela by hom gesmeek om wel sy medisyne te begin 
gebruik.  Hy het, en het baie gou herstel.  Kort daarna moes die regering swig 
onder die druk en die medisyne word nou aan arm mense beskikbaar gestel in 
staatshospitale. 

 
3.1 Waarvoor staan die afkorting “MI-virus”? (1) 
 
3.2 Waarom word die woord “MI-virus” met ‘n koppelteken geskryf? (1) 
 
3.3 Wat is die funksie van die deelteken in die woord “geëet”(r. 8). (1) 
 
3.4 Verduidelik die gebruik van die komma in reël 11. (1) 
 
3.5 Die werkwoord “volgehou” (r. 7) is ‘n skeibare werkwoord.  Gebruik nou die woord in  
 ‘n sin as twee aparte woorde. (1) 
 
3.6 Bestudeer die frase in reël 13 “het baie gou herstel”.  Skryf die bepaling neer.  (1) 
 
3.7 Is die bepaling in jou antwoord by nr. 3.6, ‘n byvoeglike / bywoordelike bepaling? (1) 
 
3.8 Gee die intensiewe vorm van “arm” (r.14). (1) 
 
3.9 In reël 4 word die woord “glo” as ‘n werkwoord gebruik. Maak ‘n nuwe sin, maar  
 gebruik nou die woord “glo” as ‘n selfstandige naamwoord. (1) 
 
3.10 Vorm ‘n byvoeglike naamwoord van die woord “gebruik” (r. 13) sodat dit korrek in  
 die volgende sin sal pas:  
 “Vooraf (gebruik) motors is dikwels goedkoper as nuwe motors.” (1) 
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3.11 Gee die vergrotende trap van “baie” (r. 7). (1) 
 
3.12 Is die woord “bekendste” (r. 1) ‘n simpleks of ‘n kompleks? (1) 
 
3.13 Is die woord “bekendste” (r. 1) ‘n samestelling, afleiding of ‘n samestellende  
 afleiding? (1) 
  [13] 

Vraag 4 
Bestudeer die spotprent en beantwoord daarna die vrae: 
 

 
 

4.1 Waarom word die woord “skole” met ‘n enkel “o” geskryf? (1) 
 
4.2 Verdeel die woord “rottang” in r. 2 in:  
4.2.1 Lettergrepe (1) 
4.2.2 Klankgrepe (1) 
 
4.3 Wat is die implisiete betekenis van die “rottang terugbring”? (1) 
 
4.4 Is die sin:  “Ek dink die skole kan maar weer die rottang terugbring” ‘n saamgestelde / 

enkelvoudige sin? (1) 
 
4.5 Watter suggestie lê in die pa se woorde t.o.v. “ordelike en gedissiplineerde mense”? (1) 
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4.6 Watter verskynsel vind ons in die spotprent?  Kies die regte antwoord.  
 Vooroordeel  
 Stereotipering  
 Partydigheid (1) 
  [7] 

Vraag 5 
Lees die volgende strokiesprent versigtig deur en beantwoord dan die vrae: 
 

 

Julle het my nie gevra hoe dit 
vandag op skool was nie! 

Nou goed…Hoe was dit vandag 
in die skool, Jeremy? 

Verbasend! Ek was rêrig bekommerd oor my SGA-Taak in 
Biologie, maar ek het dit alles aan Mnr. Smith verduidelik en hy 

sê dit lyk of ek op die regte spoor is. 

Hy sê selfs party 
van my idees is 
oorsponklik en 

opwindend! 

Ek weet nie of ek dit al gesê het nie, 
maar Sara was ‘n bietjie afsydig 

gewees die afgelope tyd. Maar dit blyk 
toe sy was net gestres oor die skool. 

Sy het my selfs 
vandag op pad 

Sangklas toe gesoen.  

Dis verbasend hoeveel druk ons op onself plaas 
as ons alles ewe belangrik ag, weet julle? Wel ek 

gaan weer agter die boeke inskuif. 

Sien julle! 

Ek het nou-net 
die eienaardigste 

droom gehad! 

Nee, dit was nie ‘n 
droom nie!. Ek dink hy 
het uit sy eie iets vir 

ons vertel! 

1 2 3 

4 5 

6 7 8 
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5.1 Benoem die leesteken in raampie 3 se eerste reël. (1) 
   
5.2 Waarom word die woord “rêrig” in raampie 4 met ‘n kappie geskryf? (1) 
   
5.3 Verduidelik waarom die woord “onsself” in raampie 6 met twee “s’e” gespel word. (1) 
   
5.4 In die samestelling “sangklas” (raampie 5) is daar twee stamme, naamlik “sang” en 

“klas”.  
 

5.4.1 Watter stam is die kern? (1) 
5.4.2 Gebruik nou die kern as ‘n bepaling in ‘n nuwe samestelling van jou keuse. (1) 
   
5.5 Bestudeer die sin  “Ek het nou net die eienaardigste droom gehad.” (raampie 8)  
5.5.1 Identifiseer die onderwerp in bogenoemde sin. (1) 
5.5.2 Identifiseer die gesegde in bogenoemde sin. (1) 
   
5.6 Identifiseer die koppelwerkwoord in raampie 5 en skryf dit neer. (1) 
   
5.7 Vind die lidwoord in raampie 6 en skryf dit neer. (1) 
   
5.8 Vorm ‘n persoonsnaam van “droom” in raampie 8. (1) 
  [10] 

 
  AFDELING C:  30 

GROOTTOTAAL:   70 

 


