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NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN 
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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL I 
 
Tyd: 2½ uur 100 punte 
  
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 16 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is. 

 
2. Hierdie vraestel bestaan uit VIER AFDELINGS: 

 
Afdeling A Leesbegrip (30 punte) 
Afdeling B Opsomming (10 punte) 
Afdeling C Poësie (30 punte) 
Afdeling D Kommunikatiewe taal (30 punte) 
 

3. Beantwoord al die vrae. 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 
 

5. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
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AFDELING A LEESBEGRIP 
 
VRAAG 1 
 
Lees die volgende teks noukeurig deur en beantwoord dan die vrae wat volg: 
 

Die Internet  
 

1 Vir elke wonderlike aspek van die Internet is daar ongelukkig ook minder plesierige 
aspekte soos wanware, strooipos en uitvissing. Wat is dit alles?  
 Wanware is sagteware wat jy aflaai, gewoonlik sonder dat jy daarvan weet, wat 

probeer om jou rekenaar te beskadig of te deaktiveer. Wanware kom voor in verskeie 
vorms, dikwels in skakels na webwerwe wat jy dink veilig is.  

 Strooipos is inhoud wat jy kry as boodskappe, e-posse en plasings. Dit is 'n poging om 
jou te kry om iets te koop of om 'n webwerf te besoek. Dit is irriterend en mors jou tyd, 
en kan jou ook na onveilige werwe neem.  

 Uitvissing is waar jy boodskappe van persone kry wat voorgee dat hulle iets of iemand 
is wat hulle nié is nie. Dit kan iemand wees wat voorgee dat hy van jou plaaslike bank 
is, of sê dat jy iets gewen het. Intussen is dit iemand wat jou inligting probeer steel. 

 
2 Onder toesig kan die Internet vir 'n tiener baie leersaam wees, maar sonder toesig kan 

tieners blootgestel word aan seksueel eksplisiete en gewelddadige materiaal, veral op 
sosiale netwerke. Hierdie blootstelling aan verkeerde materiaal kan die gedrag van 
jongmense negatief beïnvloed. Ouers behoort dus gereelde oop en eerlike gesprekke met 
hulle tienerkinders te hê oor hulle kinders se ervarings op die Internet. 

 
3 Nuwe tegnologieë maak tieners meer vatbaar vir gevare soos kuberteistering en uitbuiting. 

Kuberteistering is die gebruik van die Internet om 'n ander persoon seer te maak of kwaad 
aan te doen. Dit kan afknouery, dreigemente of vernedering insluit. 

 
4  Tieners wat slagoffers van kuberteistering is, kan Childline SA kontak en met 'n ervare 

berader daaroor praat. 
 
5  Sommige video-webwerwe, soos YouTube, 'vlag' sekere inhoud wat hulle glo ongewens 

is. YouTube-moderators analiseer hierdie video's en sal dit afhaal as dit ongewens is. Op 
plaaslike sosiale netwerke, soos Mxit, kan gebruikers ook die netwerk in kennis stel van 
ongewenste inhoud. 

 
6  Dit is alle ouers se plig om seker te maak dat hul tiener-kinders veilig aanlyn is. Om dit te 

kan doen, moet ouers altyd een stappie voor hulle kinders wees. Hulle moet die gevare 
verstaan wat tieners aanlyn (en vanlyn) kan teëkom, en ook weet wat om te doen as hulle 
tienerkinders in gevaar is. 

 
7 Dit is nie maklik om tieners teen vulgêre taal te beskerm nie. Vloektaal gebeur op die 

ingewing van die oomblik en daar is nie veel wat 'n mens kan doen om dit te keer nie. Net 
sommige webwerwe en sosiale netwerke het ingeboude vloekfilters om gebruikers te 
beskerm. 

 
8 Daar is tans 'n projek aan die gang om 'n rekenaarstelsel te ontwerp wat as 

leuenverklikker sal optree. Die doel hiervan is om wolhaarstories op die Internet te keer 
voordat dit versprei. Dié projek gaan bekend staan as Pheme, die naam van 'n karakter in 
die Griekse mites wat haar neus in almal se sake gesteek het en toe alles uitgeblaker het. 

 
9 Die Internet is 'n kragtige kommunikasiemedium met die potensiaal om tieners se lewens 

ten goede of ten slegte te verander, so … wees versigtig as jy aanlyn is! 
 

 [Bron: Google – Childline SA] 
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1.1 Noem EEN nadeel van die Internet. Skryf slegs die woord uit die teks neer. (1) 
 
1.2 Wat kan gebeur as 'n tiener die Internet sonder die nodige toesig gebruik?  

(paragraaf 2) (1) 
 
1.3 Hoe kan ouers seker maak dat hulle tienerkinders nie negatiewe Internet-ervarings 

geheim hou nie? (paragraaf 2) (1) 
 
1.4 Verduidelik wat die funksie van YouTube-moderators is. (1) 
 
1.5 Voltooi die onderstaande sin deur die korrekte antwoord te kies. Skryf slegs die 

vraagnommer en die letter in jou antwoordboek neer: 
 

Volgens die leesstuk is ____ 'n eg Suid-Afrikaanse sosiale netwerk. 
 
A Facebook 
B YouTube 
C Mxit 
D Twitter (1) 
 

1.6 Haal een woord uit die leesstuk aan vir die dreigemente of vernederende 
kommentaar wat 'n tiener op die Internet kan ontvang. (1) 

 
1.7 Watter organisasie sal jongmense kan help as hulle op die Internet geboelie word? (1) 
 
1.8 Wat word vloektaal ook in paragraaf 7 genoem? Haal twee opeenvolgende woorde 

aan.   (1) 
 
1.9 1.9.1 Wat gaan 'Pheme' probeer doen? (1) 

 
1.9.2 Verduidelik waarom 'Pheme' 'n gepaste/goeie naam vir hierdie projek is. (1) 
 

  [10] 
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VRAAG 2 
 
Die volgende brief het in BEELD se 'Tot-u-Diens'-rubriek verskyn. Lees die brief en beantwoord 
dan die vrae wat daarop volg. 
 

Net ná waarborg is yskas te koud 

 

Barbara Szeiman het probleme ondervind met die yskas wat sy by XYZ Meubels, Gezina, 
gekoop het. 

"Ek het my yskas by XYZ Meubels gekoop en oor twee jaar afbetaal. Die laaste paaiement was 
verlede Oktober. Die waarborg op die yskas het ook in daardie maand verval. 'n Maand ná die 
waarborg verval het, het die yskas 'n probleem ontwikkel. Die pyp wat die ys- en vriesgedeeltes 
verbind, het toegevries. Die verskaffer wou R400 hê voordat hulle na die probleem kom kyk en 
het voorgestel dat ek daagliks 'n koppie kookwater in die betrokke pyp afgooi om die probleem te 
voorkom. Ek dink nie 'n yskas behoort ná twee jaar se gebruik al probleme te gee nie." 

'Tot-u-Diens-hulplyn' het Szeiman se klagte vir XYZ Meubels gestuur. Hulle het haar gekontak 
en 'n reëling getref vir 'n tegnikus om haar te besoek. As haar yskas nie herstel kan word nie, sal 
sy 'n nuwe een kry. 

  [Uit: Beeld, Februarie 2014] 

 
2.1 2.1.1 Watter goeie ding het in Oktober verlede jaar met Barbara Szeiman gebeur? (1)  
 

2.1.2 Watter slegte ding het in dieselfde maand met Barbara gebeur? (1)  
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2.2 'Die verskaffer wou R400 hê voor hulle na die probleem kom kyk ...' (reël 6) 
 

Wie was die verskaffer na wie in hierdie aanhaling verwys word? (1)  
 
2.3 Watter raad is aanvanklik vir Barbara gegee om die probleem met haar yskas op te 

los? (1)  
 
2.4 Was Barbara se brief aan 'Tot-u-Diens-hulplyn' suksesvol? Gee 'n goeie rede vir jou 

antwoord. (2)  
 
2.5 Watter fout het die spotprenttekenaar gemaak as ons aanneem dat dit volgens die 

horlosie tienuur in die oggend is? (1) 
 
2.6 Wat, dink jy, is die doel van die Tot-u-Diens-rubriek in die koerant? (1)  
 
2.7 Gee twee redes waarom die spotprent Barbara Szeiman se brief goed ondersteun. (2)  
 
  [10] 
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VRAAG 3 VISUELE BEGRIP – SPOTPRENT 
 
Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord dan die vrae wat daarop volg: 
 

 
  [Bron: Die Burger, 11 Junie 2013] 
 
3.1 In watter gebou is hierdie mense? (1) 
 
3.2 Watter twee visuele leidrade gee die spotprenttekenaar om aan te dui dat die 

persoon 'siek' is? (2) 
 
3.3 3.3.1 Waarheen is hulle met die man op pad? (1) 
 
 3.3.2 Wat gaan waarskynlik daar gebeur? (1) 
 
3.4 'Én ek sal die 'remote' chirurgies moet verwyder ...' Wat impliseer hierdie woorde 

oor die afstandbeheerapparaat in die man se hand? (1) 
 
3.5 Sê in jou eie woorde wat die dokter se diagnose van die pasiënt is. (1) 
 
3.6 Waarom het baie deure in hospitale 'n glasvenstertjie in die deur? (1) 
 
3.7 Waarom dra die verpleegster heel links 'n masker oor haar mond en neus? (1) 
 
3.8 Hoe kan jy sien dat die persoon in die gang 'n pasiënt is? (1) 
 
  [10] 
 

30 punte 
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AFDELING B OPSOMMING 
 
VRAAG 4 
 
Lees die volgende leesstuk deur. Som slegs die 5 belangrikste wenke (raad) aan skoolverlaters 
puntsgewys op. Elke wenk moet ook 'n rede daarvoor insluit. 
 
 Nommer die sinne van 1 tot 5. 
 Laat 'n reël tussen elke sin oop. 
 Skryf die woordtelling aan die einde van jou opsomming neer. 
 Moenie volsinne direk uit die leesstuk aanhaal nie. 
 Skryf die opsomming in vyf volsinne van 70 woorde neer. 
 Elke punt moet met 'n werkwoord begin. 
 Jy sal gepenaliseer word as jou opsomming te kort (minder as 60 woorde) of te lank (langer as 

80 woorde) is. 
 Trek 'n streep deur jou beplanning. 
 

Matrieks moenie bang wees oor loopbaanbesluite nie 
 

'Het jy al besluit wat jy volgende jaar wil doen?' Dit is seker die vraag wat matrikulante die 
meeste hoor. Sommige leerders is nie seker wat hulle na matriek gaan doen nie, terwyl ander 
nie seker is of hulle die regte besluit geneem het nie. 
 
Sielkundiges en kenners gee die volgende raad aan skoolverlaters: 
 
As jy nie weet wat jy wil doen nie, doen eers iets tydeliks, byvoorbeeld kelnerwerk. Doen dan 
in hierdie tyd soveel navorsing as moontlik oor 'n beroep waarin jy moontlik belangstel. Hierdie 
tipe navorsing behels dat jy met mense wat by die beroep betrokke is, moet praat sodat jy 
soveel inligting as moontlik daaroor kan kry. Dit mag beteken dat jy sekere mense moet gaan 
spreek of dat jy 'n dag of twee saam met hulle by die werk deurbring. 
 
As jy glad nie 'n idee het wat jy wil doen nie, moet jy dalk 'n voorligtingsielkundige gaan sien en 
aanlegtoetse doen om vas te stel in watter studierigting of werk jy 'n aanleg het. Dit sal jou 
aanvanklik 'n paar rand kos, maar jy moet onthou dat jy geld in jou geluk en toekoms belê. 
 
As jy verder wil studeer in rigtings soos Wiskunde en Chemie, is dit beter om dadelik te gaan 
studeer terwyl die kennis nog vars is. Die rede hiervoor is ook omdat daar soveel (en so 
vinnig!) ontwikkeling en vernuwing op hierdie gebiede plaasvind dat jou kennis op die gebied 
vinnig verouderd kan raak. 
 
'n Ander opsie is om oorsee te gaan werk. In die huidige wêreld waarin jong skoolverlaters 
hulle bevind, word dit al hoe aanlokliker om oorsee te gaan en te sien hoe mense dieselfde 
beroepe in ander lande aanpak. 
 
Dit is egter belangrik dat matrikulante nie angstig moet wees nie. Dit is nie nodig dat jy nou al 
'n lewensbelangrike besluit moet neem nie. In vandag se samelewing is dit ook nie ongewoon 
vir mense om een of selfs twee keer van beroep te verander nie. 
 
Aantal woorde: 284 
 

     [Bron: Aangepas uit JIP/Die Burger, Oktober 2011] 
 

10 punte 
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AFDELING C POËSIE 
 
VRAAG 5 VOORBEREIDE GEDIG 
 
Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg: 
 
Kinderspeletjies – Franci Greyling 
 
1 "Wolf, wolf, hoe laat is dit?" 
2 "10-uur." 
3 "Wolf, wolf, hoe laat is dit?" 
4 "11-uur." 
5 "Wolf, wolf, hoe laat is dit?" 
6  Laat, my kind, laat. 
7 Dis laat in die dag, kort voor twaalf, 
8 die planeet se tyd loop 
9 uit die moeras klouter kreature 
10 vreemde diere wat niemand ken 
11 of ooit van gedroom het nie 
12 – half dier, half mens, half monster –  
13 oor spartelende visse trap hul spoor 
14 langs leë oewers, deur mynvelde, myne, myne, fabrieke, stede, 

landerye,  
15 vlaktes, berge, woestyn 
16 verdwyn ... 
17 "Etenstyd!" 

 [Uit: Toulopers – Jaco Jacobs] 
 
5.1 5.1.1 Wat is die letterlike betekenis van die titel? (1) 

 
5.1.2 Verduidelik wat die titel se ander betekenis in die konteks van die gedig is. (1) 

 
5.2 Lees reëls 5 en 6. 
 

5.2.1 Waarna verwys 'die wolf'? (1) 
 
5.2.2 Na wie verwys 'my kind'? (1) 

 
5.3 Waarom word die eerste gedeelte van die gedig kursief geskryf? (1) 
 
5.4 Waarom word die woorde '... myne, myne ...' (reël 14) herhaal? (1) 
 
5.5 Op watter vernietiging van die aarde dui die woorde 'leë oewers' (reël 14)? (1) 
 
5.6 Watter woord dui op die verwoesting van oorlog? (1) 
 
5.7 Wie word geblameer vir alles wat verdwyn (reël 16)? (1) 
 
5.8 Haal die versreël aan wat direk met die woorde 'kort voor twaalf' verbind kan word. (1) 
 
  [10] 
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VRAAG 6 VOORBEREIDE GEDIG 
 
Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg: 
 
Here Be Dragons – Izak de Vries 
  
1 pa se kodewoord 
2 draf ek in 'n oogwink kaf 
3 my muis surf dwingend 
4 op nuwe ruimtes af 
  
5 los my, pa, laat my gaan 
6 inligting is my religie en GoogleEarth my kaart
7 dagga lê die strate vol  
8 en onnies vroetel ook maar graag
  
9 ons wéét, pa 
10 ons keyboards is wyser as jy dink
11 laat ons gaan, laat ons reis 
12 na kletsvriende in Pole, na hekse in Parys
  
13 waar anders, pa, sal ons geslag
14 ons vlae plant? 
15 ons kleims afsteek? 
  
16 los my, pa, laat my gaan 
  
17 maar hou oop jou hart  
18 eendag gaan daar 'n virus wees 
19 'n wurm of 'n Trojaanse perd 
20 wat meer gaan doen as komperkraak
  
21 dan, pa, dan sal my bréin met jou wil praat
  
22 sal jy daar wees, pa? as ek moet vlug
23 van 'n pedofiel of sluipdief in die nag 
24 sal jou oor dan oop wees, pa? 
25 'n USB vir my gemoed? 
  
26 of gaan jy stug 'n vuurwal gooi 
27 en my die kuberstorm self laat veg? 

 [Uit: Toulopers – Jaco Jacobs] 
 
6.1 Verduidelik in jou eie woorde wat die kind met sy/haar pa se kodewoord doen. (2) 
 
6.2 Haal een woord uit strofe 2 aan wat aandui wat in die 'nuwe ruimtes' (strofe 1) 

opgesluit lê. (1) 
 
6.3 Haal twee opeenvolgende woorde aan wat aandui dat die spreker sy gebruik van die 

Internet as 'n godsdiens beskou. (1) 
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6.4 Kies slegs die korrekte antwoord. Skryf slegs die vraagnommer en die letter in jou 
antwoordboek neer. (1) 

 
Die 'ons' in strofe 3 is alle … 
 
A hedendaagse kinders. 
B rekenaargeletterde kinders. 
C kinders en ouers. 
D rebelse kinders. 
 

6.5 Na watter outydse aktiwiteit/arbeid verwys reël 15? (1) 
 
6.6 In watter situasie kan die kind moontlik sy/haar pa se hulp verlang?  (1) 
 
6.7 Verduidelik wat die kind bedoel wanneer hy/sy in reël 24 vra:  
 "sal jou oor dan oop wees, pa?" (1) 
 
6.8 Voltooi die onderstaande sin deur die korrekte woord te kies. Skryf slegs die 

vraagnommer en die letter in jou antwoordboek neer. 
 
 Die kind noem sy/haar pa 'n 'USB vir my gemoed' (reël 25). Dit is 'n voorbeeld van 

('n) ... 
 
A vergelyking. 
B metafoor. 
C klanknabootsing. 
D personifikasie. (1) 

 
6.9 Sê in jou eie woorde waarvoor die spreker in reëls 26 en 27 bang is. (1) 
 
  [10] 
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VRAAG 7 ONVOORBEREIDE GEDIG 
 
Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg: 
 
Om groot te word – Maryke Heyns 
 
1 Om groot te word  
2 is so tussenin. 
3 Grootmensdinge is nog ver, 
4 kinderdinge word min. 
 
5 Kom ons lag weer vrolik 
6 vir die maan se vet, geel gesig. 
7 Kom ons bring die trane 
8 oor 'n dooie voëltjie terug. 
9 Kom ons eet weer slap-tjips 
10 en lek ons vingers af. 
11 Kom ons word weer kinders,  
12 Kom ons word weer laf! 
 
13 Nou huil ons in 'n kussing 
14 en wonder waarom. 
15 Nou raak ons verlief 
16 en dink die wêreld glimlag krom. 
17 Nou's ons so tussenin, vals noot, 
18 want: ons word groot.  

 [Uit: Verslig – Charles Fryer] 
 
7.1 Vul die ontbrekende woorde in. Skryf net die vraagnommer en die woord in jou 

antwoordboek neer. 
 
Die woordjie 'tussenin' (reël 2) suggereer dat die spreker nie meer 'n 7.1.1 ____ 
is nie, maar ook nog nie 'n 7.1.2. _____ is nie. (2) 

 
7.2 Wat suggereer die spreker wanneer hy/sy sê: "kinderdinge word min" (reël 4)? (1) 
 
7.3 Sê in jou eie woorde watter 4 dinge van kindwees besig is om te verdwyn. (2) 
 
7.4 Voltooi die onderstaande sin deur die korrekte woord te kies. Skryf slegs die 

vraagnommer en die letter in jou antwoordboek neer. 
 
 'Kom ons bring die trane oor 'n dooie voëltjie weer terug.' (reëls 7 – 8) is 'n 

voorbeeld van … 
 
A vergelyking. 
B metafoor. 
C klanknabootsing. 
D enjambement. (1) 

 
7.5 Haal 'n voorbeeld van alliterasie uit strofe 2 aan. (1) 
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7.6 Voltooi die onderstaande sin deur die korrekte woord/woorde te kies. Skryf net die 
vraagnommer en letter in jou antwoordboek neer: 
 
Die woordjie 'Nou' (strofe 3) verwys na die spreker as 'n … 
 
A jong kind. 
B adolessent. 
C grootmens. 
D oumens. (1) 

 
7.7 Verduidelik waarom 'vals noot' (strofe 3) 'n goeie beskrywing van 'n persoon van 

hierdie ouderdom is. (1) 
 
7.8 Tydens hierdie grootwordtydperk voel jongmense soms dat alles om hulle verkeerd 

is. Haal drie opeenvolgende woorde uit die slotstrofe aan om dit te bewys. (1) 
 
  [10] 
 

30 punte 
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AFDELING D TAAL 
 
VRAAG 8 SINSTRUKTURE 
 
Bestudeer die spotprent hieronder en herskryf die sinne soos aangedui: 
 

 
 [Bron: Die Burger, 4 Desember 2013] 
 
8.1 Die seun speel op die klimraam. Hy ry op die swaai. 
 
 Nadat … (2) 
 
8.2 Het die vrou al so 'n gelukkige seuntjie gesien?  
 
 Nee, … (1) 
 
8.3 Die seuntjie jaag met sy driewiel by die vroue verby. 
 
 'n Rukkie gelede … (1) 
 
8.4 Aangesien dit pouse is, speel die kinders op die speelgrond. 
 
 Die kinders speel op die speelgrond, want … (1) 
 
8.5 Die onderwyseres staan en kyk na die seuntjie. 
 
 Verlede week … (1) 
 
8.6 Die seun het die sokkerbal hard geskop. 
 
 Die sokkerbal … (1) 
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8.7 Die skoolhoof lyk bekommerd. Die onderwyseres praat met die skoolhoof.  
 
 Die skoolhoof met wie … (1) 
 
8.8 Die onderwyseres sê: "Hy't 'n lewendige verbeelding." 
 
 Die onderwyseres sê dat … (1) 
 
8.9 Die kleuterskool is veiliger as ander skole.  
 
 Volgende jaar … (1) 
 
8.10 Die meisie hou haar pop vas omdat sy die pop beskerm. 
 
 Die meisie hou haar pop vas om … (1) 
 
8.11 Die onderwysers moet 'n ogie oor die kinders hou. 
 
 Die onderwysers behoort … (1) 
 
  [12] 
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VRAAG 9 WOORDSTRUKTURE 
 
Verwys na die strokiesprent hieronder. Lees die daaropvolgende paragraaf deur en doen dan 
elke keer wat tussen hakies gevra word. Skryf slegs die nommer en die korrekte antwoord in 
jou antwoordskrif neer. 

 
 [Bron: Die Burger, 12 Julie 2013] 
 
Die man wat in die tuin staan, speel 9.1 ( ____ – benoem die sportsoort). Al is dit net 9.2 (09h00 

– skryf die tyd uit) in die oggend, is dit baie warm. Die man is al 9.3 (80 – skryf die woord) jaar 

oud. Hy is amper heeltemal 9.4 (kaal – gee 'n sinoniem), en lyk te snaaks met net 'n kortbroek aan 

en 'n 9.5 (mus/pet/hoed – kies die korrekte woord) op sy kop. Omdat hy al 9.6 (baie oud – gee 

die intensiewe vorm) is, moet hy 'n 9.7 (glasses – gee die korrekte Afrikaanse woord) dra.  

Sy vrou maak die venster 9.8 (wyd oop – gee die intensiewe vorm) en raas met hom. Die klein  

9.9 (kat – gee die verkleinwoord) sit op die bure se karavaan. Die ou man gee nie om dat twee 

9.10 (vrou – gee die meervoud) deur die vensters na hom kyk nie. Al wat hy wil doen, is om die 

klein 9.11 (bal – gee die verkleinwoord) met die stok raak te slaan. Om hom met so min klere aan 

in die tuin te sien, is die 9.12 (snaaks – gee die oortreffende trap) ding ooit. Die buurvrou staan 

9.13 ( ____ – gee die korrekte voorsetsel) die gordyn en 9.14 (luier/loer/leer – kies die korrekte 

spelling) skelm vir hom. Die ou man dra 'n verband om sy een knie 9.15 (a.g.v. – skryf die 

afkorting uit) 'n besering wat hy verlede 9.16 (Feb. – skryf voluit) gekry het. [8] 
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VRAAG 10 KOMMUNIKASIE 
 
 Lees die inligting hieronder wat op die prentjie gebaseer is, deeglik deur. 

 Voer die instruksies, wat by elke situasie gevra word, uit. 

 Skryf elke keer net die woorde neer van die persoon wat praat. 

 Elke respons moet tussen 12 – 18 woorde lank wees. 

 Die respons kan uit een of twee sinne bestaan. 
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Dit is Saterdagaand en die gesin sit aan tafel en eet. 
 
10.1 Die ma vra beleefd vir haar seun, Danie, om vir haar die slaaibak aan te gee. Sy 

noem ook hoekom hy dit vir haar moet aangee. Skryf haar woorde neer. (2) 
 
10.2 Die pa komplimenteer sy vrou met die lekker kos. Hy is is ook gelukkig met die 

soort kos wat sy gemaak het. Wat sê hy vir sy vrou? (2) 
 
10.3 Danie, die seun, vertel opgewonde vir sy pa van hulle sport by die skool en hoe hy 

in die wedstryd presteer het. Wat sê hy? (2) 
 
10.4 Hulle dogter se vriendin, Susan, bring die naweek saam met die gesin deur. Sy 

vertel vir almal waarheen en waarom haar ouers vir die naweek weggegaan het. 
Skryf neer wat sy vir die gesin sê. (2) 

 
10.5 Karen, hulle dogter, vertel dramaties vir almal van die fliek wat sy en Susan 

Saterdagoggend gesien het en hoe bang hulle gevoel het omdat dit 'n riller was. 
Wat sê sy vir haar ouers? (2) 

 
  [10] 

 

30 punte 

 
Totaal: 100 punte 


