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INSTRUKSIES EN INLIGTING 

 

1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE AFDELINGS:  

 

 AFDELING A:  Leesbegrip    (30) 

 AFDELING B:  Opsomming    (10) 

 AFDELING C:  Taalstrukture en –konvensies  (30) 

 

2. Beantwoord al die vrae. 

 

3. Begin ELKE afdeling op ‘n NUWE bladsy. 

 

4. Trek ‘n lyn ná elke afdeling. 

 

5. Nommer elke antwoord korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik 

word. 

 

6. Laat ‘n reël oop na elke antwoord. 

 

7. Skryf netjies en leesbaar. 

 

8. Skenk  baie aandag aan spelling en sinskonstruksie. 

 

9. Voorgestelde tydsindeling: 

 

 AFDELING A:  50 minute 

 AFDELING B:  30 minute 

 AFDELING C:  40 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 12         VRAESTEL 1      VOORBEREIDENDE EKSAMEN 2014 

 

3 
 

    AFDELING A: LEESBEGRIP 

 VRAAG 1 

Lees en kyk na die tekste hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg. 

    TEKS A: RUBRIEK - SWART OP WIT 

Die ander kant 

van BEDERF Deur VALIANT SWART 

1 ’n Mens se kennisname met die konsep van “bederf” begin waarskynlik by 
jou ouma. Oumas beskik onder meer oor ’n magiese aanleg vir die 
skelmpies uitdeel van soetgoed... 

 

2 My ouma was ’n deskundige in die klandestiene verspreiding van 
Wilson-toffies, asook daardie gestreepte “boiled sweets” wat sy altyd in ’n 
blik op haar spieëltafel gehou het, en waartoe ons kleinkinders vrye 
toegang gehad het – ons ma’s se protestasies ten spyt. Ouma se beste 
bederf, egter, was haar gemmerbroodmannetjies, met die ogies en 
jasknopies van korente, wat sy met soveel liefde vir ons gebak het. 

 

3 Ek dink met heimwee terug aan die wintervakansies om haar 
kombuistafel, met ons oë in afwagting op die ou Aga-stoof gerig, totdat 
Ouma op haar fyn polshorlosietjie kyk , swaarlywig oorbuk en die deurtjie 
ooptrek, en nogmaals vorendag kom met ’n suksesvolle baksel. 

 

4 Ek sal haar kloekmoedige glimlag terwyl sy ons gesmul so gadeslaan, nooit 
vergeet nie. 

 

5 Namate ’n mens ouer word, verander jou idees oor wat ’n lekker 
bederf nou eintlik is. In die meeste gevalle, raai ek, behels dit ’n 
wegbreek na iewers ver van jou daaglikse geswoeg. 

 

6 ’n Retoervliegkaartjie, vervoer na ’n hotelsuite met ’n jacuzzi en ’n uitsig 
oor ’n lowerryke binnehof met ’n swembad ... Wel, soos die Engelse 
gesegde lui: be careful what you wish for. Ek het onlangs met die ander 
kant van bederf te doen gekry toe ek vir die eerste twee dae in so ’n 
swierige spogpaleis moes tuisgaan. 

 

7 Om mee te begin – en dit gaan nou vreeslik, wel, bedorwe klink – was 
              ek glad nie lus vir die uitstappie nie, maar ek het nie ‘n keuse gehad  nie. 

8 Met ’n brom en ’n frons het ek toe maar vieruur die oggend opgestaan om 
die douvoordagvlug te haal. Toe ek eindelik sowat vyf uur later voor die 

Blaai om, asb. 
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hotel afgelaai word, moeg en honger en baie lus vir my luukse bed, 
kon die ontvangsdame nie my naam op die stelsel opspoor nie. Ek was 
nie by hulle bespreek nie, kom dit aan die lig, maar by hul ander tak in die 
middestad. 

 

9          Ek wag toe maar vir ’n volgende pendeltuig en daag nog ’n uur later by my 
eintlike bestemming op. Die vriendelike dame agter die toonbank 
verwelkom my en deel my met ’n glimlag mee dat my kamer nog nie gereed 
is nie, maar dat ek gerus solank ietsie op die patio langs die swembad 
kan geniet terwyl ek wag.  Jippie. 

 

10 Nog ’n uur later word ek ingelig dat my suite oplaas bewoonbaar is. Ek 
kom met my bagasie by die hysbak aan, net om begroet te word deur ’n 
kennisgewing wat aankondig dat die hysbak “out of order” is, en ek neem 
toe maar die trap. Soos ek hoër en hoër klim, raak ek bewus van ’n 
verstikkende amoniakreuk. Ek kom om die draai en sien ’n vuil gang vol 
bouwerkers met kratte gereedskap, traplere, drade, verfblikke en dies 
meer, en ek besef wat die amoniakreuk is: vars verfwalms. Hulle is besig 
om die hotel op te knap.  Jippie. 

 

11 Ek spoor al struikelend tussen hamers en emmers deur, eindelik my 
kamer op. Behalwe vir ’n eensame tafeltjie en ’n verwese staanlamp, is my 
sitkamergedeelte ontdaan van meubels. Net toe ek op my bed neerplof, lui 
die kamerfoon. Ons werksbussie het opgedaag, sê die stem. Hulle wag 
net vir my. 

 

12 Ná ’n sieldodende, vervelige dag, en ’n rustelose nag, skrik ek vroeg die 
volgende oggend wakker van ’n skril geskree. Ek kom vervaard orent en 
besef dat dit die skoonmaakster in die gang reg buite my kamer is wat 
besig is om ’n gesprek te voer met haar kollega doer onder aan die punt 
van die gang. Nadat hulle sowat tien minute lank voortgeskrou het, staan ek 
toe maar op en strompel mismoedig tussen die verfdampe en die 
geweeklaag van stofsuiers en hoekslypers na die brekfislokaal. 

 

13 Die huislike reuk van vars gebak en boeretroos laat my sommer skielik 
na my ouma verlang. Nodeloos om te sê: daar was nie 
gemmerbroodmannetjies op die spyskaart nie. As ouma darem net hier 
kon wees, dag ek. Dan sou die bouery lankal klaar gewees het, ’n slim raat 
sou van die verfdampe ontslae geraak het, en net ek sou in die gange mog 
jil. En daar sou Wison-toffies onder my kopkussing gewees het. 

 

14 En die flippen Jacuzzi sou gewerk het. 
                           [Aangepas uit Rooi Rose, April 2014] 

 

 Blaai om, asb. 
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1.1 Watter woord in paragraaf 1 bewys dat die eerste sin ’n mening  is? (1) 
 

1.2 Skryf twee agtereenvolgende woorde uit paragraaf 1 neer wat daarop 
dui dat oumas oor vele “talente” beskik.          (1) 

 
   1.3      Lei die betekenis van “klandestiene” uit die konteks van paragraaf 2 af.      (1)  
 

1.4 Watter kontras kom in paragraaf 3 voor? (2) 
 

1.5 Watter van die volgende betekenisse pas nie by kloekmoedige in 
paragraaf 4 nie: 

 

A moederlik 
B dapper 
C onverskrokke  
D stoutmoedig 

 

Skryf slegs die letter van die betekenis wat nie pas nie, neer. (1) 
 

1.6 Op  grond  waarvan  kan  geredeneer  word  dat  paragraaf  5  op   
          ’n wending in die leesstuk dui? (2) 

 

1.7 Waarom kan paragraaf 7 as ironies beskou word indien dit saam met  
       paragraaf 6 gelees word? (2) 

 

1.8 Wat  is  die  funksie  van  die  beletselteken  binne  die  konteks  van  
         paragraaf 6? (1) 

 

    1.9 In die Engelse gesegde “be careful what you wish for” (paragraaf 6)  
         skuil ’n subtiele waarskuwing.  Hoe word hierdie waarskuwing reeds 

in paragraaf 8 werklikheid? (1) 
 

1.10  Wat  is  die  toon  van  die  uitroep  “Jippie”  binne  die  konteks  van  
        paragrawe 7 en 8?  Motiveer jou antwoord. (2) 

 

1.11 Dink jy dat die woordkeuse in die onderstreepte sin van paragraaf 12 
die gevoel van die verteller effektief uitdruk? Motiveer. (2) 

 

1.12 Op watter atmosfeer dui “huislike” en “boeretroos” in paragraaf 13? (1) 
 

Blaai om, asb. 
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1.13 Vat die bewondering wat die verteller volgens paragraaf 13 vir sy 
ouma se voortreflikheid koester in jou eie woorde in een sin saam. (1) 

 

 
1.14     Watter boodskap wil die verteller eintlik aan die leser oordra wanneer hy in 

paragraaf 13 sê dat daar toe nié gemmerbroodmannetjies op die 
spyskaart was nie? (1) 

 

1.15 Noem  twee  maniere  waarop  die  gevoel  van  die  verteller  in  die  
        slotparagraaf (paragraaf 14) beklemtoon word. (2) 

 

1.16 Verklaar die betekenis van die titel (opskrif) binne die konteks van die  
       rubriek. (1) 

 

TEKS B:

 VISUELE TEKS - WEBWERF 

 

[Internet: LekkeSlaap.co.za] 
 

 
Blaai om, asb. 
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1.17 Skryf twee agtereenvolgende woorde uit paragraaf 6 van Teks A neer 
wat direk met die opskrif van Teks B skakel. (1) 

 

1.18 Bespreek en motiveer jou eerste reaksie op die titel van die webwerf: 

Ah Ha Luukse Akkommodasie. (2) 
 

1.19 Die gastehuis aanvaar kredietkaarte. Hoe word dit visueel op die webwerf 
voorgestel?  (1) 

 

    1.20      Dink jy dat die uitleg van die webwerf suksesvol is?  Motiveer jou mening 
       deur na enige twee aspekte te verwys.          (2) 
 
    1.21      Hoe verskil die opskrifte van Teks A en Teks B van mekaar ten     
            opsigte van ingesteldheid?            (2) 

 
    TOTAAL AFDELING A: 30 

 

AFDELING B: OPSOMMING  

VRAAG  2 

 Lees die teks hieronder en som SEWE taboes of moenies op tydens ’n 

onderhoud. 

 Jou opsomming moet in jou eie woorde (in SEWE volsinne) in 

paragraafvorm aangebied word en mag nie meer as 90 woorde beslaan nie. 

 Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie. 

 Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blaai om, asb. 
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MOETS EN MOENIES TYDENS 

’N ONDERHOUD 

Jou optrede tydens ’n werkonderhoud bepaal grootliks of jy in die pos 
aangestel gaan word al dan nie. Jy moet dus te alle tye jou beste voetjie 
voorsit en die slaggate vermy. 

 

Berei ’n lys spesifieke vrae voor om tydens die onderhoud aan die 
onderhoudvoerders te vra. Vors egter die onderneming se basiese 
produkte en dienste voor die tyd na en moenie vrae hieroor tydens die 
onderhoud vra nie, want dit mag voorkom asof jy oningelig is. 

 

Jou aandag moet te alle tye by die onderhoud wees. Indien jou selfoon 
tydens die onderhoud lui, laat dit ’n baie swak indruk by die 
onderhoudvoerders en stel dit jou erg in die verleentheid. 

 

Jy moet spesifiek wees oor jou vaardighede en jy moet voorbeelde gereed 
hou om aan die onderhoudvoerders te wys hoe jy verskillende situasies 
hanteer het. Indien jy egter te ingenome met jouself klink en nie volkome  
eerlik is nie, sal dit tot jou nadeel strek – die onderhoudvoerders sal dit 
baie vinnig agterkom! 

 

Dikwels trek voornemende werknemers totaal onvanpas aan vir die 
onderhoud en daag in slonserige en informele klere op. Dit laat geen goeie 
indruk nie en verskraal jou kanse om suksesvol te wees. Trek liewer 
formeler aan, maar moenie dat bykomstighede jou voorkoms oordonder 
nie. 
 

   As jy die salaris eerste in die onderhoud bespreek, lyk dit arrogant en wil dit       
  voorkom asof jy aanneem die werkgewer wil jou, en nie die ander kandi- 
   date nie,  aanstel 

 
            Wees lojaal teenoor vorige werkgewers en kollegas, al het jy ’n negatiewe  
       ervaring gehad. Deur hulle sleg te sê of enige skuld op hulle te pak, lyk  
       dit asof jy nie verantwoordelikheid vir enigiets kan aanvaar nie.       
 
            Dit is nie maklik nie, maar moenie laat blyk dat jy senuweeagtig is of die  
            hele tyd met iets vroetel nie. Dit kan die onderhoudvoerders pla! 
 
            Sterkte! 

 
                                                                           [Aangepas uit Huisgenoot, 8 Mei 2014] 

     TOTAAL AFDELING B: 10 

 
Blaai om, asb. 
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AFDELING C:  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 

Bestudeer die onderstaande tekste en beantwoord die taalvrae.  

VRAAG 3:  ADVERTENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Juig!  2 Mei 2014] 

3.1   Hoe word die emosie van opgewondenheid visueel uitgehef in die titel?  

        Noem twee stylmiddels wat gebruik word.       (2) 

3.2   Wat word die inwoners van “Namibië” genoem?      (1) 

3.3   Verskaf die basiswoord waarvan die woord “sirkulasie” afgelei is.   (1) 

3.4   Verander die woord “sirkulasie” na ‘n oorganklike hoofwerkwoord en gebruik die  

        werkwoord in ‘n goeie verklarende sin.       (1) 

3.5   Brei die enkelvoudige sin “Besoek ons skrywersriglyne op ons webwerf” uit tot ‘n  

        saamgestelde sin deur ‘n byvoeglike bysin by die voorwerp te voeg.   (1) 

3.6   Herskryf die sin “Besoek ons skrywersriglyne” in die lydende vorm.   (2) 

3.7   Waarvoor staan die onderstreepte afkorting in die woord www.juig.co.za?  (1) 

3.8   Verskaf die korrekte verkleiningsvorm van die woord “plasings”.   (1) 

                (10) 

Advertensies en Sirkulasie 

Skakel Hannelie Grové 

+27 (0) 83 303 6117 

 +27 (0) 21 852 4061 

hannelie@juig.co.za 

 

 

Blaai om, asb. 

http://www.juig.co.za/
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EN 

VRAAG 4: 

       

 

                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

[Senwes Scenario, Desember 2011]  

4.1   Verskaf die korrekte sinoniem vir die woord “Bokbreier”.      (1) 

4.2   Verander die bywoord in die sin “Kan jy dalk kyk …”, sodat die sin ‘n stelsin is wat ‘n  

        positiewe stelling maak.          (1) 

4.3   Herskryf die sin “Kan jy dalk kyk …” in die verlede tyd.     (1) 

4.4   Verskaf die korrekte basisvorm van die woord “nuwe”.     (1) 

4.5   Gebruik die antwoord in vraag 4.4 en verskaf die woord  se korrekte vergelykende  

trap.            (1) 

4.6   Die woord “nuwe” het drie intensiewe vorme.  Een daarvan is splinternuwe. Wat  

is die ander twee intensiewe vorme?  Skryf enige een van die twee vorme neer.  (1) 

4.7   Gebruik die homofoon van die woord “breier” in ‘n goeie, verklarende sin.  (1) 

4.8   Vorm jou eie Afrikaanse neologisme vir die woord “iPad”.    (1) 

4.9   Verskaf die korrekte intensiewe vorm wat in die sin pas. Skryf die hele woord neer. 

        As dit ‘n kristalbal was, sou hy kristal … daarmee kon sien.              (1) 

4.10 Watter visuele bewys is daar dat die seuns hul op ‘n plaas bevind?             (1)
             (10) 

EN 

Dis ’n iPad, nie ’n kristalbal nie. Kan jy dalk kyk wie die nuwe 

bokbreier gaan wees? 

Blaai om, asb. 
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VRAAG 5: Artikel 

Hoe vinnig word hulle groot … 

Die een baba-cliché moet seker die immergroen “ag, hy word tog so vinnig groot” wees.  

1.  Die meeste mense se daaglikse omgangstaal is deurspek met clichés, maar om nou       

2.  100% eerlik te wees, is dit vir my soos water op ‘n eend se rug.  
 

3.   Wanneer mens egter die sfeer van ouerskap betree, gaan ‘n hele nuwe cliché-dimensie  

4.   voor jou oop en word jy genadeloos gepeper met ‘n stortvloed holruggeryde sêgoed:  

5.   “Hy is só cute” of “Ek sal hom ópvreet”! 

  

6.   Ons seun, Ben, wil ek egter nie opvreet tydens etenstyd nie. Alhoewel dit  

7.   kennelik die hoogtepunt van sy dag is, is dit vir my en sy ma ‘n okkasie wat konsen- 

8.   trasie en ongeëwenaarde fokus verg. Vir my, omrede ek soos ‘n wafferse glipveldwerker  

9.  moet poog om sy kos tussen die tafelblad en die vloer te onderskep. En vir sy ma omdat sy  

10.haar allerbeste moet gee om seker te maak dat die meeste van sy kos darem by die regte 

11.kant van daardie ewig-wriemelende lyfie ingaan.  

[Verwerk. Os Oppie Jas, F. van der Merwe, 19 Mrt. 2013.] 

5.1   Verklaar die betekenis van die premorfeem in die woord “immergroen” (Subopskrif) (1) 

5.2   Skryf “100%” (reël 2) korrek uit in woorde.       (1) 

5.3   Wat is die betekenis van die idioom “soos water op ‘n eend se rug” (reël 2)?  (1) 

5.4   Verskaf ‘n sinoniem vir die woord “sfeer” in reël 3.     (1) 

5.5   Identifiseer die kern van die samestelling “stortvloed” (reël 4).    (1) 

5.6   Gebruik die antwoord in vraag 5.5 as bepaler en vorm ‘n nuwe samestellende  

        afleiding.           (1) 

5.7   Ontken die sin “Alhoewel dit kennelik die hoogtepunt van sy dag is.” (reël 6)  (1) 

5.8   Verskaf ’n antoniem vir die woord “holruggeryde” in reël 4.    (1) 

5.9   Identifiseer die byvoeglike bepaling in die sin in reël 8: “Vir my, omrede ek soos …” (1) 

5.10 Identifiseer die skeibare werkwoord in die sin “En vir sy ma …” (reël 9 -11)  (1) 

             (10) 

TOTAAL AFDELING C: 30 

GROOTTOTAAL: 70 

http://www.thesouthafrican.com/author/fanie-van-der-merwe

