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GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS 
VOORBEREIDENDE EKSAMEN 

 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE 
TAAL 
(Tweede Vraestel) 
 
TYD:  2 uur 
 
PUNTE:  70 

  
 

 
INSTRUKSIES EN INLIGTING 

 
Lees AL die instruksies aandagtig deur voordat jy die vrae beantwoord. 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 

Moenie die hele vraestel deurlees nie. 
 
Die vraestel bestaan uit VIER afdelings: 
 
AFDELING A:  Roman  (Kies die EEN roman wat jy behandel het.)  (35) 
AFDELING B:  Drama  (Kies die EEN drama wat jy behandel het.)      (35) 
AFDELING C:  Kortverhale  (Doen ALTWEE kortverhale)                      (35) 
AFDELING D:  Gedigte  (Doen ALTWEE gedigte)                               (35) 
 
Gebruik die inhoudsopgawe op bladsy 3 om jou met jou keuses te help. 
 
Beantwoord vrae oor die TWEE soorte letterkundetekste (roman, drama, kortverhale 
en/of gedigte) wat julle in die klas behandel het – dus, 2 × 35 punte. 
 
Begin ELKE afdeling op ŉ NUWE bladsy. 
 
Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel 
gebruik word. 
 
Gebruik die kontrolelys op bladsy 4 om te verseker dat jy al die nodige vrae beantwoord 
het. 
 
Laat ŉ reël oop na elke antwoord. 
 
Voorgestelde tydsindeling:  Ongeveer 60 minute per afdeling/vraag. 
 
Skryf netjies en leesbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



INHOUDSOPGAWE 

 
Kies TWEE afdelings. 
 
AFDELING A:  ROMAN 

 
Beantwoord die vrae oor net EEN roman. 

  

 

VRAAGNOMMER VRAAG PUNTE BLADSYNOMMER 

1. Kringe in ŉ bos Kontekstuele vraag 35 5 

OF 

2. Die ongelooflike avonture van 
Hanna Hoekom 

Kontekstuele vraag 35 9 

OF 

3. Meeulanders Kontekstuele vraag 35 12 

 
OF 

AFDELING B:  DRAMA 

 
Beantwoord die vrae oor net EEN drama. 
 

4. Poppie – die drama Kontekstuele vraag 35 16 

OF 

5. Paljas Kontekstuele vraag 35 20 

 
OF 

AFDELING C:  KORTVERHALE 
 
Beantwoord die vrae oor ALTWEE kortverhale. 

 

 

6.1 Astra castra Kontekstuele vraag 18 24 
EN 

6.2 Rooi kombersie Kontekstuele vraag 17 26 

 
OF 

AFDELING D:  GEDIGTE 
 
Beantwoord die vrae oor ALTWEE gedigte. 
 

7.1 Woorde Kontekstuele vraag 18 28 
EN 

7.2 Stad in die mis Kontekstuele vraag 17 30 

 
 
KONTROLELYS 
 

Merk die TWEE vrae wat jy beantwoord het om die totaal van 70 punte te kry. 
 

VRAAG  PUNTE MERK AF  

1. Kringe in ŉ bos 35  

2. Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom 35  

3. Meeulanders 35  

4. Poppie – die drama 35  

5. Paljas 35  

6.1 én 6.2 Kortverhale 35  

7.1 én 7.2 Gedigte 35  

 TOTAAL: 70  

 
 
 



 
 
NASIENRIGLYNE 
 
 

 As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar die tweede antwoord is 

reg, word die eerste antwoord nagesien en die tweede antwoord word geïgnoreer. Sien met ander 

woorde die eerste antwoord na. 

 

 As antwoorde verkeerd genommer is, word die antwoorde volgens die memorandum nagesien. 

 

 As 'n spelfout die betekenis van die antwoord beïnvloed, word die antwoord as verkeerd aangedui. As 

die spelling nie die betekenis van die antwoord beïnvloed nie, word die antwoord as korrek beskou. 

 

 By aanhalings word spelfoute en leestekenfoute nie gepenaliseer nie, maar woordorde moet 

korrek wees. Woorde mag nie ingevoeg of uitgelaat word nie. 

 

 As 'n kandidaat nie aanhalingstekens gebruik waar 'n vraag dit vereis nie, word die kandidaat nie 

gepenaliseer nie. 

 

 By oop vrae verdien die rede/motivering die punt. GEEN punt word toegeken vir JA/NEE/EK STEM 

SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Kandidate hoef nie laasgenoemde te skryf indien die motivering 

JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE insluit/impliseer nie. As JA/NEE gestel is, moet die 

motivering daarby aansluit om die punt te verdien. 

 

 By WAAR/ONWAAR verdien die rede/motivering die punt. GEEN punt word toegeken vir 

WAAR/ONWAAR nie. 

 

 lndien die kandidaat antwoorde gee met Engelse woorde in, druk die woord toe en kyk of dit die 

antwoord beïnvloed, indien nie, sien die antwoord na. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFDELING A: ROMAN 
 
VRAAG 1: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
KRINGE IN ‘N BOS - Dalene Matthee 
 

1.1 Jozef (Barnard)  (1) 
   
1.2 Jozef het geglo dit was Oupoot (en 'n trop/tien ander olifante) wat (sy seun) Joram (geskep 

en) doodgemaak het. 
 
(1) 

   
1.3 Freek het 

 nie aan 'n hartskoot (of breinskoot) geglo nie. 

 nie aan 'n (hartskoot of) breinskoot geglo nie. 

 van die sykant af geskiet om die rug tussen die blaaie te vergruis. 

 die olifante net geskiet vir hulle tande. 
(Enige TWEE) 

 
 
 
 
 
(2) 

   
1.4  Oupoot was Saul se dier-broer.  

 Saul was Oupoot se mens-broer. 

 Oupoot was elke keer daar as iets met Saul gebeur het.  

 Oupoot het baie keer vir Saul beskerm. (Of 'n voorbeeld) 

 Die Bosmense het Oupoot gehaat soos wat hulle vir Saul gehaat het (en dit het 'n band 
tussen hulle laat ontstaan). 

 Oupoot en Saul het respek vir mekaar gehad. 
(Enige DRIE feite of soortgelyk)   

 
 
 
 
 
 
 
(3) 

   
1.5 Saul het gesê dat hy  

 klaar was met die Bos. 

 finaal van die Bos sou weggaan.  
(Enige EEN)   

 
 
 
(1) 

   
1.6.1  A 

 A hartseer  

 hartseer  
(Enige EEN) 

 
 
 
(1) 

   
1.7.1  C 

 C Maria  

 Maria 
(Enige EEN) 

 
 
 
(1) 

   
1.7.2  D 

 D Joram  

 Joram 
(Enige EEN) 

 
 
 
(1) 

   
1.7.3  B 

 B Maska  

 Maska  
(Enige EEN) 

 
 
 
(1) 

   
1.7.4  E 

 E Kate  

 Kate 
(Enige EEN) 

 
 
(1) 

   

   
   
   



1.8  Saul 
- het nie die grootmense se lieg geglo nie. 
- hy wou weet of die bloubokkie se gal regtig in sy kop sit.   

(Enige EEN) 

 Jozef het 
- geglo soos die grootmense. 
- niks bevraagteken nie. 
- ook geglo dat die bloubokkie se gal in sy kop gesit het.   

(Enige EEN, maar die verskil/twee kante moet gestel word.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

   
1.9 JA 

 Hulle wou die natuur bewaar en  

 die bloubokkies was besig om uit te sterf. 
OF 

NEE 

 Hulle het die Bos nie geken nie en 

 ook nie die behoeftes van die Bosmense nie. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 

   
1.10 NEE 

Joram 

 het geglo dat dit ongeluk bring as jy die olifante so geroep het. 

 was bygelowig oor die woord “olifant”/het gesê jy noem nie hulle naam in die Bos nie. 

 het gesê dat die olifante jou hoor en dink jy roep hulle.  
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) 

 
 
 
 
 
(1) 

   
1.11 JA 

 Saul was nog te klein om al daardie harde werk te doen. 

 Jozef het nie Saul se siel verstaan nie. 
OF 

NEE 

 Joram het net van Saul verwag wat alle pa’s van hulle seuns op daardie ouderdom verwag 
het. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 

   
1.12 die werk om die skerm te kon doen (1) 
   
1.13 JA  

 Hy was moeg baklei teen alles en almal.  

 Engeland was sy uitweg.  
OF 

NEE  

 Saul wou net ‘n nuwe lewe weg van die Bos (en sy seer) gaan begin.  
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) 

 
 
 
 
 
 
(1) 

   
1.14 Die godsiekte (1) 
   
1.15  Saul het gedink dat Sara mooi was.  

 Saul het gedink dat Sara slim was.  

 Sara het al die Bybelboeke se name/die apostels/tien gebooie geken.  

 Hy het gedink dat Sara baie fluks was.  
(Enige EEN of soortgelyk) 

 
 
 
 
(1) 

   
1.16  B  

 B die engele sou hom ook kom vat.  

 die engele sou hom ook kom vat.  
(Enige EEN) 

 
 
 
(1) 

   
1.17  Saul het geweet wat sy pa in die Bos van hom verwag, maar   

 hy het geweet dit is nie wie hy is en/of wat hy wil wees nie.   
(IRONIE. Twee kante moet gestel word) 

 
 
(2) 



   
1.18 Sy ma het altyd gesorg dat daar 'n vleiskassie was. (1) 
   
1.19 NEE  

 Joram het nie die voorouers bevraagteken nie.  

 nie dit waarin die voorouers geglo het, bevraagteken nie.  

 geglo soos almal geglo het.  

 kwaad geword vir Saul oor al sy vrae.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
1.20 eerste verset (1) 
   
1.21  Dat die bome 

 ook gevoel het. 

 seerkry as jy dit afkap.  
(Enige EEN) (1) 

   
1.22 Saul het dit geweet want selfs die olifante het  

 nie 'n blaartjie van die boom gevreet of 

 die bas afgeskeur nie. 
(Enige EEN) (1) 

   
1.23 Saul 

 is nuuskierig.  

 bevraagteken alles.  
(Enige EEN) (1) 

   
1.24  Ek sou kwaad gewees het oor die leuen. 

 Ek sou opstandig gevoel het omdat niemand my geglo het nie.  

 Ek sou getwyfel het aan my pa (en die grootmense) se stories.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
1.25 JA 

 Op Sondae het niemand ooit 'n byl opgetel/gekap nie.  

 Hy het gereeld oor die Bybel gepraat. 
OF 

NEE 

 Hy het die Bybel se feite aangepas by sy glo van dinge. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
1.26  Daar het ‘n breuk tussen Saul en Joram gekom.  

 Joram het Saul as 'n rebel/opstandeling beleef.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
1.27 WAAR 

 Jozef het die rieme van Saul se skouers afgehaal toe Joram te veel van Saul verwag het. 
(Slegs die rede verdien 'n punt) (1) 

  [35] 

   
VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
DIE ONGELOOFLIKE AVONTURE VAN HANNA HOEKOM – Marita van der Vyfer 

   
2.1.1  Hanna 

 Hanna Hoekom 

 Die hoofkarakter in die roman  

 Die verteller 
(Enige EEN) (1) 

   
   
   



2.1.2  Hanna het daarvan gehou om stories te skryf. 

 Hanna het direk met die leser oor haar eie stories gepraat.  

 Om die leser se aandag op 'n nuwe storie te vestig. 

 Om die leser se aandag te verkry. 

 Om die leser by die verhaal in te sluit. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.2  D 

 D mode-ontwerper  

 mode-ontwerper  
(Enige EEN) (1) 

   
2.3  Gavin het nog nooit moeite gedoen om byeen van haar verjaardae te wees nie.  

 en nou kom hy omdat hy in die Kaap is.       (2) 
   
2.4  Queen  

 Koningin 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.5 JA 

 Margot het nooit moeite gedoen om haar kinders te sien nie.  

 Margot het haar kinders alleen agtergelaat. 

 Mana wou hê die nuwe gesin moes saam wittebrood/vakansie hou en  

 Margot was nie deel van hulle nie. 
OF 
NEE 

 Margot bly die twee seuns se ma. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
2.6 moeilike (1) 
   
2.7 Hanna was 

 geïrriteerd. 

 ongelukkig. 

 gefrustreerd.  
(Enige EEN) (1) 

   
2.8  Mana wou gehad het hulle moes mekaar leer ken. 

 Mana het geweet hulle was 'n aangelapte gesin wat mekaar nie geken het nie. 

 Die gesin kon saam 'n gratis vakansie geniet het. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.9  Mana het altyd sop gemaak. 

 As sy begin skilder het, het Mana elke aand vir haar gesin sop gemaak.  

 Hulle gesin was groot en) sop was die goedkoper opsie. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.10  Ek sou dit geniet het, want hulle doen baie dinge saam.  

 Ek sou my verstom het aan hulle vreemdhede. 

 Ek sou opgewonde gewees het om te sien wat volgende gaan gebeur.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.11 JA 

 Margot was baie gesondheidsbewus.  

 Margot het niks geëet wat vet maak nie. 
OF 

NEE 

 Hanna het net 'n feit weergegee dat Margot nie ongesond geëet het nie. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   



2.12  Hanna was jaloers. 

 Hanna het gedink Yann is irriterend en kon nie glo dat Sharon van hom gehou het nie. 

 Hanna het gevoel Sharon was haar vriendin en sy wou nie die aandag deel nie. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.13  Daar was nie elektrisiteit in die huis om, byvoorbeeld, TV te kyk nie.  

 Die doel van die vakansie was juis om mekaar beter te leer ken.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.14 In 'n televisiereeks gaan speel (1) 
   
2.15  Die gesin was 

 as gevolg van die reën vasgekeer. 

 op die berg vasgevang.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.16 Hanna het gesê 

 Gavin is nie eintlik 'n voorbeeldige pa nie. 

 'n mens kan nie eintlik anders as hom te bewonder nie. 

 dat Gavin geweet het van partytjie hou. 

 as almal al moeg was, sou Gavin nog aangaan.  
(Enige TWEE) (2) 

   
2.17  Hanna het aanvaar dat sy vaal en gemiddeld is en kan so oor haarself skryf. 

 Hanna het gedink haar ma was anders as ander ma's omdat sy vreemd aantrek en vreemde 
idees het en daarom noem sy vir Mana 'n onwaarskynlike ma. 

 Gavin is gay en is nie 'n voorbeeldige pa nie en juis daarom is dit onwaarskynlik om so 'n pa 
te hê. 
(Of soortgelyk met voorbeelde van karakters) (3) 

   
2.18  Die fiktiewe karakter wat Hanna vir haar vorige stories gebruik het.  

 Hanna se alter-ego. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
2.19  A 

 A beste iets wat nog ooit met Mana gebeur het.  

 beste iets wat nog ooit met Mana gebeur het.  
(Enige EEN) (1) 

   
2.20.1  E 

 E Hanna  

 Hanna  
(Enige EEN) (1) 

   
2.20.2  D 

 D Mana  

 Mana 
(Enige EEN) (1) 

   
2.20.3  B 

 B Margot  

 Margot  
(Enige EEN) (1) 

   
2.20.4  C 

 C Sharon 

 Sharon  
(Enige EEN) (1) 

   
   



2.21  Aan die begin van die verhaal was Hanna baie krities oor haarself en haar gesin.   

 Aan die einde van die verhaal het Hanna haarself en haar gesin aanvaar vir wie hulle is. 
(Of soortgelyk) (2) 

   
2.22 NEE 

 Hanna het Margot nie regtig geken nie.  

 Hanna was negatief teenoor almal. 

 Hanna het haar as 'n slegte karakter in haar stories gesien.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
2.23 JA 

 Margot het Hanna gemotiveer om haar eie verhaal te skryf.  

 Margot het geglo dat Hanna talent gehad het om te skryf.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
2.24 nooit seerkry nie (1) 
   
2.25  Die roman het Hanna se uitdink van avonture om oor te skryf, uitgelig.  

 Haar avonture was iets wat amper nie geglo kon word nie. 

 Haar interessante lewe en gesin is beskryf. 

 Hanna Hoekom het uitgestaan as anders iemand wat anders is  

 Haar naam het haar karakter beskryf. 
(Enige TWEE of soortgelyk) (2) 

  [35] 
VRAAG 3: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
MEEULANDERS – Esta Steyn 
 

3.1 Dit was die munisipale verkiesing (1) 
   
3.2 Hermanus het vir 'n baie lang tyd geen kontak met Skalla gehad nie. (1) 
   
3.3  Schalk het die motor bestuur waarin Sheila die gebruik van haar bene verloor het. 

 Schalk het die motor bestuur waarin Sheila verlam geraak het.  
(Enige EEN) (1) 

   
3.4  Skalla het hom voor die dorpsmense verneder. 

 Skalla het openlik teen hom kant gekies vir die opponent. 

 Skalla het (net opgedaag en) moeilikheid in die dorp veroorsaak.  
(Enige TWEE) (2) 

   
3.5  Hermanus het geweet van al Fred se skandes. 

 Hermanus het geweet van die moeilikheid wat Schalk gemaak het.  
(Enige EEN of soortgelyk.) (1) 

   
3.6  Die mense het nie van hom gehou nie. 

 Hulle het geweet dat hy die mense in die dorp werk gegee het, dus was hulle versigtig. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.7  Hulle altwee leef valse lewens.  

 Hulle maak hulle pa hartseer.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.8 Dat die Blanckenbergs hulle geld gebruik om hulle sondes/foute reg te maak. (1) 
   
3.9  Fred is 'n suksesvolle ryk sakeman.           

 Schalk was 'n moeilikheidmaker/iemand wat sy lewe op 'n oneerlike manier gemaak het.  
(VERSKIL. Twee kante moet gestel word) (2) 

   
3.10 selfmoord gepleeg (1) 
   



3.11.1  E 

 E Veronica  

 Veronica  
(Enige EEN) (1) 

   
3.11.2  C 

 C Ryna  

 Ryna 
(Enige EEN) (1) 

   
3.11.3  D 

 D Magrietjie  

 Magrietjie  
(Enige EEN) (1) 

   
3.11.4  B 

 B Elsabet  

 Elsabet  
(Enige EEN) (1) 

   
3.12 JA 

 Jacob het nooit enige onreg aan Fred gedoen nie. 

 Jacob het net bietjie geluk in sy lewe gesoek. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
3.13 JA 

 ‘n Pa moet weet as hy 'n kind het. 
OF 

NEE 

 Fred wou nie na Veronica geluister het nie, hy het sy reg verbeur. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
3.14  D 

 D Schalk 

 Schalk  
(Enige EEN) (1) 

   
3.15  Schalk was dikwels in die moeilikheid by die polisie. 

 Schalk was verantwoordelik vir Ryna se man en seun se dood.  

 Schalk het vir Janka geskiet. 

 Schalk het onwettig kreef geduik. 

 Schalk was betrokke by verkeerde mense en/of dwelms. 

 Schalk het die ongeluk veroorsaak waarin Sheila dood is.  
(Enige DRIE feite) (3) 

   
3.16  Fred vertrap almalom hom. 

 Fred misbruik mense. 

 Fred dink net aan homself. 

 Fred dink net aan sy eie behoeftes.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.17  Kinnie se geld. 

 Dat Fred moes erken dat hy die pa van Kinnie se kind was.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.18  Jannerik het Kinnie se baba Meeuland toe gevat.       

 Toe Elsabet se baba doodgebore is, het Jannerik, Ryna en Jacob gemaak asof Kinnie  
se baba Elsabet s'n was.          (2) 

   
   



3.19  Ek sou vir almal vertel het.  

 Ek sou hom gaan aankla het. 

 Ek sou baie geld van hom geëis het.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.20  B 

 B die wêreld vir hom te klein geword het.  

 die wêreld vir hom te klein geword het.  
(Enige EEN) (1) 

   
3.21 Ek dink die dorp sou hom  

 verwerp 

 verwyt 

 kwalik neem 

 nie meer respekteer nie.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.22  Hartseer  

 Verneder 

 Moedeloos (omdat hy in hulle huwelik nog aan sy eerste vrou gedink het.)  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.23  Fred en Elsabet het reeds voor haar troue 'n verhouding met Fred gehad.  

 Fred het vir Elsabet verneuk soos wat hy vir Sheila met Elsabet verneuk het. 
OF 

 Dat Jacob eintlik Fred se kind Janka grootgemaak het.  

 Janka was eintlik Fred se eie kind. 
(Enige EEN, maar die IRONIE moet die twee kante stel) (2) 

   
3.24  Elsabet het al hoe meer begin drink.  

 Elsabet het in eensaamheid verval. 

 Elsabet het in 'n slegte storm op pad Meeuland toe omgekom.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
3.25 JA. 

 'n Vrou behoort te weet as haar man oneerlik is. 
OF 

NEE 

 Schalk het nie aan Elsabet gedink nie, maar wou net vir Fred terugkry. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
3.26 JA 

 Sy was nooit gelukkig nie. 
OF 

NEE 

 Elke mens maak maar keuses in die lewe. 

 Jy kan nie jou geluk op ander se ongeluk bou nie. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

  [35] 

   
 TOTAAL AFDELING A: 35 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



AFDELING B: DRAMA 
 
VRAAG 4: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
POPPIE – DIE DRAMA – Elsa Joubert en Sandra Kotzé 

   
4.1  Poppie is getroud met 'n man wat kontrakwerk het. 

 Poppie is getroud met 'n man wat van die Ciskei af kom.  
(Enige EEN) (1) 

   
4.2.1 kwekery (1) 
   
4.2.2 melkery (1) 
   
4.3  Opgewonde        

 Poppie kon nie glo dat haar permit vir so lank was nie.   
(Gevoel moet reg wees om punt vir rede te verdien) (2) 

   
4.4.1  Poppie se man  

 Stone 

 Pa van Bonsile  
(Enige EEN) (1) 

   
4.4.2 Tata-ka-Bonsile het werk gekry. (1) 
   
4.4.3 Die huise het twee slaapkamers gehad. (1) 
   
4.5  Dis naby Stone se huis. 

 Stone kan huis toe stap. 

 Stone is al vyfuur by die huis.  

 Stone kan moontlik 'n erf kry.  
(Enige DRIE) (3) 

   
4.6 NEE 

 Dis glad nie reg dat mense in hulle eie land moet aansoek doen om daar te bly nie. 
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt)  

   
4.7.1 (Ma Lena het) charwerk (gedoen.) (1) 
   
4.7.2 (Poppie het) inslaapwerk (gedoen.) (1) 
   
4.7.3  Die betaling was min.  

 Die werk was swaar. 

 Daar was baie mense in die huis. 

 Poppie het net Sondagmiddae en Donderdagmiddae afgehad.  
(Enige TWEE) (2) 

   
4.8  B 

 B stakings 

 stakings  
(Enige EEN) (1) 

   
4.9.1 Die polisie het die mense gevang/toegesluit. (1) 
   
4.9.2 JA 

 Dis private eiendom. 

 Hulle het dit in die middel van die nag gedoen.  
(Enige EEN en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
4.10 Die migrants het van die tuislande gekom (om kontrakwerk te doen). (1) 
   



4.11.1  winkels 

 kerke  

 gemeenskapsentrums  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   

4.11.2 JA 

 Baie mense lees nog plakkate 

 Baie mense het nie toegang tot tegnologie nie. 
OF 

NEE 

 Die meeste mense gebruik tegnologie. 
(Enige EEN en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   

4.12  Die grootmense het dronk geraak. 

 Die grootmense het al hulle lone/geld uitgedrink.  
(Enige EEN) (1) 

   

4.13 Die kinders het self ook gedrink/dronk geraak. (1) 
   

4.14.1  B 

 B Jakkie  

 Jakkie  
(Enige EEN) (1) 

   

4.14.2  E 

 E Die kinders  

 Die kinders  
(Enige EEN) (1) 

   

4.14.3  B  

 BPlank 

 Plank  
(Enige EEN) (1) 

   

4.14.4  A 

 A Poppie 

 Poppie 

 (Enige EEN) (1) 
   

4.15 FEIT 

 Die polisie het die migrants agter hulle laat inkom. 
(Slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   

4.16  B 

 B gespanne. 

 gespanne.  
(Enige EEN) (1) 

   

4.17.1  Hulle kon nie geskenke gee nie.   

 Hulle kon nie partytjies hou nie.  (1) 
   

4.17.2 NEE 

 Poppie wou hê dat haar kinders moes eet. 

 Poppie is 'n ma wat omgee vir haar kinders.  
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (2) 

   

4.18 Poppie het kerk toe gegaan. (1) 
   

4.19 JA 

 Dit was die manier waarop die mense in die Kaap Afrikaans gepraat het. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 
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VRAAG 4: KONTEKSTUELE VRAAG 

 
PALJAS – Chris Barnard 

 
5.1 Hulle het 'n leeu hoor brul. (1) 
   
5.2.1  Daar was geen mense nie.    

 Daar was geen lokomotief nie.   
(Of soortgelyke eie antwoord) (2) 

   
5.2.2  Ek sou dieselfde reageer het. 

 Ek sou weggehardloop het.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
5.3.1 niks van die koms van die sirkustrein geweet het nie (1) 
   
5.3.2 geroetineerde lewe (1) 
   
5.4.1 Uniondale (1) 
   
5.4.2 Die trein is verkeerdelik van die lokomotief afgehaak. (1) 
   
5.4.3 JA 

 Ek wil ook weet wat in my werk aangaan. 
OF 

NEE 

 Kalmeer en vind uit wat verkeerd is. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.5 Hendrik was woedend toe een van die mans teen die trok opgeklouter het. (1) 
   
5.6.1 Katrien het lipstiffie aangesit. (1) 
   
5.6.2 JA 

 Katrien was bekommerd oor wat die sirkusmense sou eet.  

 Katrien was bekommerd oor waar die sirkusmense sou slaap.  

 Katrien was bekommerd of die diere kos het. 
(Enige EEN en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.7  D 

 D afkeuring  

 Afkeuring 
(Enige EEN) (1) 

   
5.8.1  B 

 B Samba 

 Samba  
(Enige EEN) (1) 

   
5.8.2  A 

 A Barnie 

 Sarnie  
(Enige EEN) (1) 

   
5.8.3  E 

 E Bertie 

 Bertie  
(Enige EEN) (1) 

   
   



5.8.4  C 

 C Sollie  
Sollie 

 (Enige EEN) (1) 
   
5.9.1 Manuel was op pad na die sirkus. (1) 
   
5.9.2 JA 

 Die gesin het weer gekommunikeer.  

 Hulle verhouding het herstel 
(Enige EEN en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.10.1  Die eerste keer het Willem gehuil (omdat die sirkustrein vertrek het). 

 Willem was ontsteld.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
5.10.2  opgewonde  

 gelukkig 

 bly 
(Enige positiewe emosie.) (1) 

   
5.11  Hy het Willem se selfvertroue gebou.  

 Willem het weer begin praat. 

 Willem het geleer hoe om toertjies te doen.  

 Willem se gesinslewe het verbeter. 
(Enige DRIE of soortgelyk) (3) 

   
5.12.1 Bevryding (1) 
   
5.12.2  Hendrik was trots op sy werk. 

 Hendrik was in beheer.  
(Enige EEN) (1) 

   
5.13.1  Lydenburg 

 Soekmekaar 

 Twyfelfontein 

 Touwsrivier  
(Enige TWEE) (2) 

   
5.13.2 JA 

 Manuel het die gesin reggetoor (met sy paljas) 
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.13.3 JA 

 Emma het weer begin klavier speel. 

 Emma het in Nollie belang gestel.  
(Enige EEN en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.14  D 

 D niemand probeer het om Katrien van hom weg te vat nie. 

 niemand probeer het om Katrien van hom weg te vat nie.  
(Enige EEN) (1) 

   
5.15.1  sakdoeke  

 balle  

 muntstukke  
(Enige TWEE) (2) 

   
   
   



5.15.2 JA 

 Willem se wêreld het verbreed.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
5.16 NEE 

 Manuel wil weer by sy sirkusmense wees.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 
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 TOTAAL AFEDLING B 35 

   
AFDELING C: KORTVERHALE 
 
VRAAG 6: KONTEKSTUELE VRAAG 

 
VRAAG 6.1: Astra Castra – Dot Serfontein 

 
6.1.1.1 Ettie het die Suid-Afrikaanse senior naelloopkampioen gewen. (1) 
   
6.1.1.2 Ettie moes weer teen die kampioen hardloop. (1) 
   
6.1.2 Daar was 'n (seuns)(koshuis)partytjie. (1) 
   
6.1.3.1 naelloper (1) 
   
6.1.3.2 teleurstel (1) 
   
6.1.4  Die een Ettie wil partytjie hou. 

 Die ander Ettie wil die afrigter tevrede hou.  
(Enige EEN) (1) 

   
6.1.5  B 

 B derdepersoonsverteller  

 derdepersoonsverteller  
(Enige EEN) (1) 

   
6.1.6 NEE 

 Ettie het (vir haar afrigter/onderwyser) oor die Wiskunde-huiswerk gejok. 
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
6.1.7.1 Eben is passievol oor (Ettie se) atletiek. (1) 
   
6.1.7.2 JA 

 Eben is passievol oor Ettie. 
OF  

NEE 

 Dis onnatuurlik van 'n onderwyser om so na aan 'n atleet te kom. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
6.1.8.1 Eben het 'n besering opgedoen. (1) 
   
6.1.8.2  Ek sou ook begin afrig het. 

 Ek sou heeltemal van atletiek onttrek het.  
(Enige EEN) (1) 

   
6.1.9.1 Bittergal (1) 
   
6.1.9.2 Eben is  

 bitter 

 ontevrede 

 ongelukkig oor die lewe.  
(Enige EEN) (1) 



   
6.1.10  Ettie was in twee geskeur. 

 Ettie wou ook by die dans/partytjie wees.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
6.1.11  Eben Bester sou baie ongelukkig wees. 

 Ettie sou 'n normale sosiale lewe kon hê.  
Ettie se skoolwerk sou verbeter het.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
6.1.12 (Die stemming is) gespanne. (1) 
   
6.1.13  Moenie jou teleurstellings op ander mense uithaal nie.  

 Daar is te veel druk op kinders om te presteer. 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

  [18] 

   
VRAAG 6.2: ROOI KOMBERSIE – Rachelle Greeff 

   
6.2.1 liefde (1) 
   
6.2.2 29 jaar lank (1) 
   
6.2.3  Lila het die kombersie in 'n spesiale sak gebêre. 

 Lila het naftaleen/(motte)gif in die sak by die kombersie gesit (om dit teen insekte te 
beskerm). 

 Lila het die kombersie sag (teen haar wang) gestreel.  

 Die reuk van die kombersie was vir haar 'n vertroosting.  

 Die reuk van die kombersie kon haar aan die slaap sus.  
(Enige DRIE of soortgelyk gestel) (3) 

   
6.2.4.1  Sy het haar kombersie teen haar vasgedruk/dit oor haar gegooi as sy hartseer was. 

 Sy het haar emosies gekoppel aan die kombersie. 

 As die kombersie sou kon "praat" I sou ons baie geweet het van haar ervarings. 

 Sy het baie emosies in haar eerste jaar op universiteit ervaar.  
(Enige DRIE of soortgelyk gestel) (1) 

   
6.2.4.2 Sy het haar rooi (bokhaar) kombersie nie met haar man/Daniel gedeel nie. (1) 
   
6.2.4.3 Toe die een inbreker 

 vir haar die kombersie (uit die kamer langsaan) gaan haal het.  

 haar kombersie om haar skouers gegooi het. 

 die kombersie by haar nek ingevou het. 

 die kombersie om haar gevou het. 
(Enige EEN) (1) 

   
6.2.5  B 

 B daar 'n dringende geklop aan die deur was.  

 daar 'n dringende geklop aan die deur was.  
(Enige EEN) (1) 

   
6.2.6.1 Sy moet haar rooi kombersie gaan haal. (1) 
   
6.2.6.2 Die Bybel (1) 
   
6.2.7.1  E 

 E Die dorpsmense  

 Die dorpsmense  
(Enige EEN) (1) 

   
   



6.2.7.2  A 

 A Lila 

 Lila 

 (Enige EEN) (1) 
   
6.2.7.3  D 

 D Lila se ma 

 Lila se ma  
(Enige EEN) (1) 

   
6.2.7.4  B 

 B Oom Basjan  
Oom Basjan  
(Enige EEN) (1) 

   
6.2.8 JA 

 Lila het al haar besittings verloor.  
(Of soortgelyk) (1) 

   
6.2.9 JA. 

 Die hele kortverhaal gaan oor die rooi kombersie (wat vertroosting vir Lila bring). 
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

  [17] 
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AFDELING D: GEDIGTE 
 

VERSJOERNAAL 
 
VRAAG 7: KONTEKSTUELE VRAAG 

 
VRAAG 7.1: WOORDE – Vincent Oliphant 

   
7.1.1 persoonlike (1) 
   
7.1.2 “bose magte” 

(TWEE OPEENVOLGENDE WOORDE) (1) 
   
7.1.3  'n Einde daaraan maak  

 Dit beëindig 
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
7.1.4 Kromme note verwys na  

 probleme wat 'n mens ervaar. 

 dinge wat in die lewe verkeerd gaan.  

 moeilike tye waardeur 'n mens gaan.  

 onaangename dinge in die lewe.  

 moeilikheid wat 'n mens ervaar. 
(Enige EEN of soortgelyk, 'n voorbeeld) (1) 

   
7.1.5  Strofe 1-3: Die spreker noem alles op wat sy/haar woorde nie kan doen nie.   

 Strofe 4: Die spreker sê dat sy/haar woorde kan bid, wens en pleit.    
(VERSKIL. Twee kante moet gestel word) (2) 

   
7.1.6 ONWAAR 

 Die spreker wil hê die leser moet weet dat sy/haar woorde  
nie wil seermaak nie. 

 onskuldige woorde is. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   



7.1.7 “wens” 
(EEN WOORD) (1) 

   

7.1.8.1  D 

 D metafoor  

 metafoor  

 (Enige EEN) (1) 
   

7.1.8.2  A 

 A personifikasie 

 personifikasie  
(Enige EEN) (1) 

   

7.1.8.3  C 

 C alleenplasing  
alleenplasing  
(Enige EEN) (1) 

   

7.1.9 “en bloot mens sal wees” 
(EEN VERSREËL) (1) 

   

7.1.10  D 

 D die leser laat besef dat daar 'n positiewe toekoms op ons wag.  

 die leser laat besef dat daar 'n positiewe toekoms op ons wag.  
(Enige EEN) (1) 

   

7.1.11 Die digter vra dat ons 

 alle konflik moet vergeet.  

 die verlede moet vergeet. 

 erkenning aan ander om ons moet gee.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   

7.1.12 JA 
As daar nie grense tussen mense is nie,  

 is daar respek en vertroue, 

 kan mense saamwerk aan 'n groter doel. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   

7.1.13 JA 

 Gesprek saloplossings bied, want mense  

 woon dan nie in isolasie nie. 

 werk dan saam. 

 gee elkeen 'n inset/opinie. 
OF 

NEE 

 'n Mens moenie net praat nie, jy moet ook doen. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   

7.1.14  Jy kan ander mense help. 

 Jy kan in die gemeenskap werk. 

 Jy kan uitreik na mense wat nood het. 

 Jy moet respek hê vir almal waarmee jy te doen kry.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   

7.1.15  Moenie woorde gebruik wat ander mense kan seermaak nie.  

 Vergeet van die verlede. 

 Bou 'n positiewe toekoms. 

 Wees net jouself. 

 Wees 'n goeie burger van jou land.  

 Wees goed vir jou medemens.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 
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VRAAG 7: KONTEKSTUELE VRAAG 

 
VRAAG 7.2: STAD IN DIE MIS – D J Opperman  

   
7.2.1.1 Die spreker loop met gespanne spiere. (1) 
   
7.2.1.2 Die spreker was bang vir die dier. (1) 
   
7.2.2  B 

 B donkerte  

 donkerte  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.3 “pilare-pote”  

(EEN WOORD) (1) 
   
7.2.4.1  C 

 C “sluip 'n dier”  

 “sluip 'n dier”  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.4.2  A 

 A “sy oë bloedbelope”  

 “sy oë bloedbelope”  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.4.3  D 

 D “ek hoor hom knor”  

 “ek hoor hom knor”  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.5  ek hoor hom knor en in oop mote  

 en met sy hap sluit staal op staal.  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.6.1 Metafoor (1) 
   
7.2.6.2 Die verkeersligte is ook 'n rooi kleur (nes die oë wat bloedbelope is). (1) 
   
7.2.7.1  Dit is die geluid van die verkeer in die stad. 

 Dis die motors in die stad. 

 Dis die hysbakdeure wat oopmaak en toemaak.  

 Dit kan verwys na masjinerie wat bouers gebruik.  
(Enige EEN of soortgelyk) (1) 

   
7.2.7.2  Die stad vernietig die mens.  

 Die stad neem die mens oor. 

 Daar is baie aktiwiteit in die stad. 

 Daar is baie lawaai in die stad.  
(Enige EEN) (1) 

   
7.2.8. JA 

 Die stad is oorweldigend vir sommige mense.  
(Of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
7.2.9.1  Omgekeerde woordorde  

 Inversie 
(Enige EEN) (1) 

   
   



7.2.9.1 Dit veroorsaak rymdwang en die belangrike woorde kan dan rym. (1) 
   
7.2.10 JA 

 Ek is bang vir die stad. 
OF 

NEE 

 Ek is nie bang vir die stad nie. 
(Enige EEN of soortgelyk en slegs die motivering verdien 'n punt) (1) 

   
7.2.11  Daar is geen rymskema nie. 

 Die versreëls is nie ewe lank nie.  
(Enige EEN) (1) 
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