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Kingswood College 
Departement Afrikaans 

 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD 12 
 

VRAESTEL 1 
 
Eksaminator: Mnr. D. Koen      Tyd: 2½ UUR 
Moderators:   Mnr. T. Scholtz     Totaal: [100] 
                       Me. M. Muller       September 2014  
                       Me. T. Bakkes     Proefeksamen 
 

Leeruitkomste en Assesseringstandaarde: 
 

LU 2 (AS‟e 2.1, 2.2, 2.4.), LU 4 (AS‟e 4.1, 4.3, 4.4) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INSTRUKSIES 
 

1. Hierdie vraestel bestaan uit 15 bladsye. 

2. Lees die vraestel deur voor jy die vrae beantwoord. 

3. Beantwoord alle vrae in Afrikaans. 

4. Trek ‟n kantlyn aan die REGTERKANT van elke antwoordblad. 

5. Nommer jou antwoorde presies soos dit op die vraestel verskyn. 

6. Skryf netjies en leesbaar. 

7. Goeie taalgebruik en spelling sal in jou guns tel. 

8. Sterkte en lekker skryf! 
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Afdeling A 
Vraag 1 – Artikel 
 
Lees die onderstaande teks noukeurig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae soos 
versoek. 
 

Kwyl maar sonder ophou voort voor die 
kassie 

 
“Ve cooked!” sê Ouma in die TV-advertensie wanneer haar kleinkinders vra waarmee sy 

haar besig gehou het toe die aarde nog jonk was. Die ander ouma stem saam: “Ve cooked!” 

Oupa beaam plegtig: “Oy, they cooked and cooked!” Kleinkinders is verstom. Was daar dan 

nie kitskos nie? 

Snaaks, wanneer ‟n mens jou eetgewoontes moet verander, spring alles wat lekker is 

skielik by jou TV-skerm uit. Wat jou by die eeue-oue vraag uitbring: Leef ons om te eet, of eet 

ons om te leef? 

Dis verstommend hoeveel kos daar op my kassie is. Nee, dis nie die afname in my 

inname wat my laat hallusineer nie. Eet, blyk uit deeglike navorsing op my rusbank voor 

die TV, is wat mense tydig en ontydig doen. In Seinfeld sit Jerry en sy trawante gedurig in 

die koffiewinkeltjie “Monks”; die bende in Friends hang in Central Park rond; Cheers is meer 

woonplek as drinkplek, en 7de Laan het glad twéé eetplekke waar al wat leef en beef werk 

of heeldag rondhang. (Almal is verbasend maer vir mense wat heeldag peusel!) 

Dan is daar nog Hilda, die kook-fenomeen wat tydig en ontydig soet, suur, sout en bitter 

bymekaar klits vir haar vreeslike konkoksies. Sy en Matrone maak ook elke jaar boerewors dat 

die biesies bewe. In Egoli is iemand altyd besig om die een of ander maaltyd te eet en 

Stephen, die arme tref-en-trapslagoffer, kla steen en been oor die hospitaalkos wat hy moet 

afwurg, terwyl sy dokter weer net Chinese kos eet. 

Om alles te kroon, staan DSTV ‟n hele kanaal (BBC Food, kanaal 70) net aan kos af, 

met sjefs wat vrolik allerhande wonderdisse optower. Hulle kook nie – hulle skep. Daar is selfs 

‟n kompetisie getitel Iron Chef America (BBC Food, Donderdae 10:00, met verskeie 

herhalings), wat soos ‟n rofstoeigeveg aangebied word. Selfde musiek, selfde fanfare wanneer 

die sjefs inmarsjeer, selfs flitsende ligte en ra-ra-ra. Dis net die peloton trompoppies wat 

ontbreek. En waar kook die kokke? In Kitchen Stadium, natuurlik! Baie van die sjefs lyk, 

snaaks genoeg, ook soos rofstoeiers, maar ondergaan ‟n gedaanteverwisseling sodra die potte 

eers prut.  

 

(Blaai asseblief om) 
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Hulle opdrag is om ‟n vyfgangmaaltyd binne ‟n uur te maak; die vangplek is dat elkeen 

van die disse ‟n spesifieke bestanddeel moet bevat. Dié week was dit sampioene. Moeilik? 

Beslis! Maar die twee swaargewigte bak en brou en tower lipleklekker geregte op, amper uit 

niks. En ek sit al nader aan die skerm, en ek raak so honger ek kan dit amper nie hou nie. En 

dan hardloop ek maar weer yskas toe op soek na iets om my hongerpyne te stil! 

 

Verwerk uit: Die Burger, Oktober 2005 
(431 woorde) 

 

 

1.1. Verduidelik wat gebeur as ‟n mens (of ‟n hond) kwyl?      (1) 

1.2. Waarom word die woord “We” verander na „Ve‟ in die eerste sin?    (1) 

1.3. Skryf in ‟n volsin waaroor hierdie leesstuk eintlik gaan.     (2) 

1.4. Wat vind die kleinkinders van die twee oumas in paragraaf 1 onverstaanbaar? (1) 

1.5. Verduidelik in jou eie woorde wat jy verstaan met die eeue-oue vraag 

       wat in paragraaf 2 genoem word.         (2) 

1.6. Wat is die ooreenkoms tussen al die TV-programme wat in paragraaf 3 

       genoem word?            (1) 

1.7. Haal twee afsonderlike sinsdele aan wat bewys dat die skrywer probeer 

       maer word.            (2) 

1.8. Wat is die enigste verskil tussen ‟n rofstoeigeveg en die kookkunskompetisie  

       waarvan die skrywer in paragraaf 5 skryf?       (1) 

1.9. Noem twee ooreenkomste tussen ‟n rofstoeigeveg en ‟n kookkunskompetisie.  (2) 

1.10. Waarom word daar na die sjefs verwys as twee “swaargewigte”?   (1) 

1.11. Wat doen ‟n persoon wat heeldag “peusel”? (paragraaf 3)    (1) 

 

            [15] 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

(Blaai asseblief om) 
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Vraag 2 – Advertensie 

Bestudeer die onderstaande advertensie en beantwoord die daaropvolgende vrae. 

  
 

WEN MEER 
BLY VIR MINDER 

 

 

 Slegs R280 per persoon wat deel per nag 
 R100 se gratis casino-dobbelskyfies 
 Komplimentêre plattelandse ontbyt 
 Een uur van Kaapstad 
 Warmbronne, koue swembaddens 
 Veilige speelruimte vir kinders 
 Perdry, bergfietse, voetslaanpaaie 

 

*  Minimum verblyf van twee nagte; moet vooruitbetaal word. 
Bly langer en die tarief verlaag tot R250 per persoon wat deel per nag. 
Spesiale aanbiedinge vir kinders.  Aanbod verval 28 Februarie 2001. 

 

 

DIE CALEDON 
DIE CALEDON 

 
 

CASINO, HOTEL & SPA 

 

 

Tel:  (028) 214-1271   Faks:  (012) 241-1270 
E-pos: hotel@caledoncasino.co.za Web:  www.caledoncasino.co.za 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
[Uit:  Huisgenoot] 

 

 

 

  
 

2.1.     Waar kan jy vir R280 per nag bly? 
 

2.2.     Noem enige TWEE aktiwiteite wat ‟n mens hier kan doen.               
 

2.3.     Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR?  Haal TWEE GEDEELTES VAN   
           ‟N SIN aan om te sê waarom jy so sê. 
 

 Mense met kinders is welkom. 
 

2.4.     Wat is nie by die hotel se tarief ingesluit nie? 
 

2.5.     Wanneer kan ‟n mens minder per nag betaal? 
 

2.6.     Kan jou gesin in Desember 2014 van hierdie aanbod gebruik maak? Gee ‟n   
           rede vir jou antwoord.                                                                                                           
 

(1) 
 

(2) 
 

 
 
 

(3) 
 

(1) 
 

(1) 
 

 

       (2) 
 
[10] 

======================================================================= 

(Blaai asseblief om) 
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Vraag 3 – Strokiesprent 
 
Bestudeer die onderstaande strokiesprent en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 

 
 
 
3.1. In watter PLEK is die twee honde?         (1)  

3.2. Haal EEN woord uit die strokiesprent aan om jou antwoord in 3.1. te motiveer.  (1)  

3.3. Kyk na die videokassette onder die televisiestel. Wat is die tema van hierdie  

       films? (Lassie, Benji, Lady and the Tramp, Jock of the Bushveld, Cats & Dogs)  (1)  

3.4. Van watter taal is die woord “Cherié” afkomstig?       (1) 

3.5. Bestudeer die prent noukeurig. Wat in die strokiesprent is baie ironies?  (1) 

       (Leidraad: Kyk na die foto‟s teen die kamermuur.) 

            [5] 

Totaal Afdeling A: [30] 
 
======================================================================= 
 

 
(Blaai asseblief om) 
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Afdeling B – Opsomming 
Vraag 4  
 
Lees die onderstaande teks versigtig deur.  
 

Identifiseer VYF maniere hoe jy jou vel gesonder kan maak.  
1 tot 5 te nommer.  

70 WOORDE wees nie.  

 
 

 
 

Vertroetel jou vel dié winter 

Mense is geneig om hul velsorg-roetines in die winter te verwaarloos, sê me. 

Karen Stewart. “Bly afskilfer. Soos jou vel droër raak in die winter, word dit grof 

en dopperig en velsorgprodukte sukkel dan om die vel binne te dring.” 

Moenie koue voete kry nie. Die winter is ook die kans om die skade aan jou 

voete te herstel. “Jou voete verniel in sandale in die somer. Gaan gereeld vir ‟n 

pedikuur en raak ontslae van die skade wat naelpolitoer veroorsaak.” Jy kan jou 

hande en voete in verhitte amandel- of olyfolie doop. Maak ‟n handdoek warm 

deur dit om ‟n warmwatersak te rol en vou jou hande of voete daarin toe. “Enige 

hitte help produkte om die vel binne te dring,” sê Stewart. 

Masserings is ook ‟n goeie manier om jou vel weer lewe te gee. “As jou vel koud 

is, is die sirkulasie swak. Massering help om die sirkulasie te bevorder.” 

“Gesig- en lyfrome moet meer voeding as vog bevat. Jou vel het iets olierigs 

nodig as buffer teen die wind.” 

Me. Zelda Ackerman, ‟n dieetkundige van Johannesburg, sê jou dieet kan help 

om jou velgesondheid in die winter te bevorder. Volgens haar is vet die 

belangrikste voedingstof vir jou vel. “Mense wat te min vet inneem, sal ‟n droë 

vel hê wat afskilfer en jeuk. Genoeg van die twee essensiële vetsure omega 3 

en 6 moet ingeneem word.” 

 

  [10] 

(231 woorde) 

======================================================================= 

  

 

(Blaai asseblief om) 
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Afdeling C – Poësie 
Vraag 5 – Ongesiene gedig 
 
Lees die onderstaande gedig noukeurig deur en beantwoord die vrae soos versoek. 
 

“Stad in die mis” 
deur D.J. Opperman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. In watter plek speel hierdie gedig af?   (1) 
 
5.2. Gee EEN WOORD wat sê hoe die spreker voel as hy deur die stad stap.  (1) 
 
5.3. Watter EEN WOORD beskryf die oop gebiede tussen die geboue in die stad?  (1) 
 
5.4. Daar is ŉ derdepersoonspreker in hierdie gedig.  
 
5.4.1. Dui aan of hierdie stelling WAAR of ONWAAR is.   (1) 
5.4.2. Motiveer jou antwoord op VRAAG 5.4.1. deur EEN VERSREËL uit  
          versreël 5–7 aan te haal.   (1) 
 
5.5. Watter woord sê dat die dier moeilik beweeg het?   (1) 
 
5.6. Watter TWEE dinge kon die spreker die dier hoor doen?  (2) 
 
5.7. Wie is die “hom” waarna in versreël 5 verwys word?  (1) 
 
5.8. Wat moet die spreker in hierdie gedig doen om veilig in die stad te voel? (1) 
 
   
  [10] 
 
======================================================================= 
 
 

(Blaai asseblief om) 

 

Met gespanne spier 
loop ek deur die mis 
want om my sluip ŉ dier 
onder wit duisternis; 
ek hoor hom knor en in oop mote 
waggel sy pilare-pote 
en sy kantelende rug metaal: 
op hoeke van die strate blink 
sy oë bloedbelope, 
en met sy hap sluit staal op staal 
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Vraag 6 – Gesiene gedig 
 
Die volgende vrae is gebaseer op Ernst Grundling se gedig, “Die kind wat doodgesteek is deur 
rowers in Landsdowne”. Lees die gedig deur en beantwoord die vrae soos versoek. 
 

 
 

6.1. Van watter bekende Afrikaanse gedig is hierdie gedig ‟n interteks?   (1) 
 
6.2. Haal EEN versreël aan wat daarop dui dat die vermoorde kind se familie deur die  
       gebeure getraumatiseer is.   (1) 
 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 
 

 

“Die kind wat doodgesteek is deur rowers in Landsdowne” 

                      vir Jordan Leigh Norton. . . en al die ander  

 
1. Kaapstad – Die kind is dood 
2. die kind “met ŉ steekwond in die nek” 
3. volgens Die Burger se hoofberig 
4. sy was ses maande oud 
5. ma, oupa en ouma kry berading 
 
6. Die huiswerker lig haar vuiste teen die rower 
7. die kind word vir oulaas gevoed 
8. Purity, speeksel en trane drup 
9. binnekort ook bloed 
10. as lem en nek mekaar ontmoet 
 
11. Die kind is dood 
12. sê Niekie op RSG sê News24.com 
13. sê SABC2-nuus sê die bure verstom 
14. sê die ondersoekbeampte sê die distriksgeneesheer 
15. waar sy lê op ŉ bed “met ŉ steekwond in die nek” 
 
16. Die kind is die skaduwee van ons apatie 
17. ons wat skouerophalend die koerant toevou 
18. die kind is teenwoordig by elke wiegie 
19. die kind loer vir ons uit ŉ familiefotoalbum 
20. die kind wat net wou speel in die arms van haar huiswerker 
21. die kind wat ŉ hoofberig geword het sterf honderdduisend dode 
22. die kind wat ŉ slagoffer geword het en graf toe is 
 
23. sonder ŉ kans 
 
                            
                                                                                                           (Uit: Toulopers, 2011:62) 
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6.3. Aan wie is hierdie gedig opgedra? Verduidelik VOLLEDIG.   (2) 
 
6.4. Noem enige TWEE vloeistowwe wat op die moordtoneel gevind was.   (2) 
 
6.5. Wat is die tema van die gedig? Verduidelik volledig.   (2) 
 
6.6. Wie het moontlik die kind op die moordtoneel dood verklaar?   (1) 
 
6.7. Haal ‟n voorbeeld van ‟n hiperbool uit die gedig aan.    (1) 
 
         [10] 
 

======================================================================= 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 
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Vraag 7 – Gesiene gedig 
 
Die volgende vrae is gebaseer op Alta Marincowitz se gedig, “Die wêreld het so klein geword”. 
Lees die gedig deur en beantwoord die vrae soos versoek. 
 

 
 
7.1. Watter WOORD in die eerste strofe dui aan dat die spreker se ouma baie vrugte  
       op haar plaas gehad het? Skryf slegs die woord neer.    (1) 
 
7.2. Wat was gedurende die spreker se ouma se kinderjare haar enigste bron om  
       kennis te bekom? Haal EEN WOORD uit die gedig aan.    (1) 
 
7.3. Verduidelik die verskil tussen die woord “klets” en “gesels”.   
   (2) 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 

 

“Die wêreld het so klein geword” 

1. Toe my ouma ‟n kind was, speel hulle op die wye vlakte, 

2. deel granate in die boord, 

3. lees boeke in hulle soeke na kennis 

4. en klets met maats as die foun twee kortes en drie langes lui. 

 

5. As kind bly my ma op ‟n ruim erf 

6. met ‟n grasperk en twee bome, 

7. sit sy vasgenael voor die kassie -  

8. vol drome om eendag oor die wye wêreld te swerf. 

9. Sy ken al mense wat oorsee was! 

10. Haar niggies in die stad gaan naweke fliek 

11. en voor matriek sien sy hoe die eerste selfone lyk. 

 

12. Ek klik met ‟n muis die wêreld tot in my huis, 

13. die web is my werk en Gumtree my boom. 

14. ek is deel van ‟n boek waar mense hul gesigte 

15. gedeeltelik ontsluier en klankloos klets en kuier. 

16. ek kan kennis onmiddellik op aanvraag verkry 

17. en met ‟n ieder en elk in verbinding bly. 

18. Die moontlikhede is duiselingwek- 

19. kend GROOT en die wêreld het so 

20. klein geword dit pas in die 

21. twaalf vierkante 

22. meter van my 

23. kamer 

24. in.                                                                                            (Uit: Toulopers, 2011:44) 
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7.4. Hoe het die spreker se ouma en ma se leefruimtes van mekaar verskil? Haal TWEE     
       opeenvolgende  woorde uit die gedig aan om jou antwoord te motiveer. (NB: Jy  
       moet twee opeenvolgende woorde vir elkeen van bogenoemde persone aanhaal.) (2) 
 
7.5. Verduidelik wat dit beteken om jou gesig “gedeeltelik te ontsluier”.   (1) 
 
7.6. Wat is die TEMA van hierdie gedig? Verduidelik.   (1) 
 
7.7. Verduidelik die tipografie aan die einde van die derde strofe.   (1) 
 
7.8. Wat is die funksie van die enjambement in die laaste sewe versreëls?   (1) 
 
  [10] 
 
Totaal Afdeling C: [30] 
 
======================================================================= 
Afdeling D 
Vraag 8 – Woordstrukture 
 
Gee telkens die korrekte vorm van die vetgedrukte woord deur die opdrag tussen hakies uit te 
voer. 

 
Dit is 8.1 (7:00 – skryf in woorde) in die oggend. Die Smit-

gesin word deur twee 8.2 (dief – meervoud) oorval. Hulle 

besluit om nie met die inbrekers te 8.3 (argument – korrekte 

vorm van die woord) nie en oorhandig al hulle goed 8.4 (vir + 

wat – betreklike voornaamwoord) hulle so lief is 8.5 (vir / na / 

aan – korrekte voorsetsel) die inbrekers. Die inbrekers kan 

nie 8.6 (belowe / geloof / glo – kies die korrekte woord) wat 

hulle sien wanneer mevrou Smit haar 8.7 (baie duur – intensiewe vorm) en 8.8 (nuut – korrekte 

vorm van die woord) juwele vir hulle wys nie. Die 8.9 (verbaas – deelwoord) inbreker sê vir sy 

makker dat dit die 8.10 (goed – oortreffende trap) huis is waar hulle nog ooit ingebreek het! Hoe 

minder mense saamwerk, hoe 8.11 (kwaad – vergrotende trap) word inbrekers gewoonlik. 8.12 

(Vlg. – skryf voluit) keer moet hulle net kalm bly en die mense se gevoelens 8.13 (respek – 

korrekte vorm van die woord). Die vorige gesin 8.14 (wat / wie – kies die korrekte woord) hulle 

beroof het, het 'n 8.15 (huil – deelwoord) baba gehad en dit het hulle baie senuweeagtig 

gemaak. Gelukkig is dit hierdie keer baie 8.16 (moeiliker – antoniem).    

                                                                                                                    [16 x ½ = 8] 

======================================================================= 
 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 
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Vraag 9 – Sinstrukture 
 
Bestudeer die onderstaande foto van Kingswood College en voltooi die daaropvolgende sinne 
soos versoek. 
 

 

 

 
 
9.1. Kingswood College is een van die beste onafhanklike skole in die Oos-Kaap. 
       Oor drie jaar…           (1) 
 
9.2. Die matrieks is tans besig met hulle voorbereidingseksamen voor die finale  
       eksamen in November geskryf sal word.  
       Laas week…           (1) 
 
9.3. Kayla dra haar swart skoolbaadjie om te wys hoe trots sy op haar skool is. 
       Haar swart skoolbaadjie…         (1) 
 
9.4. Mnr. Koen het gevra: “Brent, hoekom is jou tafel so vuil en onnet?” 
       Mnr. Koen het vir Brent gevra…        (1) 
 
9.5. Fanie is ‟n goeie rugbyspeler. Hy het baie maer beentjies.  
       Alhoewel…           (1) 
 
9.6. Celeste het reeds by sewe universiteite in die land aansoek gedoen om toelating vir  
       die 2015 akademiese jaar te verkry.  
       Om toelating vir die 2015 akademiese jaar te verkry, …     (1) 
 
 
        

 (Blaai asseblief om) 



Bladsy | 13  
Afrikaans EAT / Vraestel 1 / September 2014 / Graad 12 

9.7. Nicklon is nou wel nes Willem poprok ‟n vinnige klein outjie, daarom is hy ‟n 
       breker op die rugbyveld.  
       In die verlede…           (1) 
 
9.8. Kingswood moet in die toekoms lugversorging in die klaskamers laat installeer  
       om die klasse tydens die somer koel te hou.  
       Om die klasse tydens die somer koel te hou behoort…     (1) 
 
9.9. Juffrou Muller sê: “Ek gaan my matrieks vreeslik mis wanneer hulle die skool  
       later vanjaar verlaat.” 
       Juffrou Muller sê dat…          (1) 
 
9.10. Kingswood College word deur die IEB as een van die land se beste skole  
         aangewys. 
         Die IEB…           (1) 
 
9.11. Emma se gunsteling Willem poprok-karakter is Marietjie. Sy werk baie hard. 
         Omdat…            (1) 
 
9.12. Die Kingswood kampus is een van die mooiste kampusse in die land. 
         Een van die mooiste kampusse in die land…      (1) 
          
                           [12] 
 
======================================================================= 
 

 

 
 
 
 
 

(Blaai asseblief om) 

Jy is amper 

klaar. 

VASBYT! 
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Vraag 10 – Kommunikasie  
 
Let wel: Jou respons op elke vraag moet tussen 15-20 woorde lank wees.  
 
10.1.  Mnr. Opperman het gesê dat almal Google Drive moet gebruik. Jy weet egter nie hoe   
           om Google Drive te gebruik nie. Vra mnr. Opperman om jou te help.  
 
10.1.1. Jy: “…”           (2)
        

 

 

10.2. Marco verkoop kaartjies vir die Plett-rage. Jy wil baie graag ook die avontuur beleef. Vra   
         Marco of jy ‟n kaartjie by hom kan koop. 
 
10.2.1. Jy: “…”           (2) 
 

 

 

(Blaai asseblief om) 
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10.3. Jy was vanjaar vreeslik lui in die klas. Jy voel baie sleg daaroor en gaan na jou   
         onderwyser(es) om hom / haar om verskoning te vra vir jou luiheid.  
 
10.3.1. Jy: “…”           (2) 

 
 
10.4. Sedert graad ses het jy heimlik ‟n ogie op iemand spesiaal in jou graad. Sê vir die  
         persoon hoe jy oor hom / haar voel.  
 
10.4.1. Jy: “…”           (2) 
 
 
 
 
 
 
10.5. Jy het op die eerste dag van universiteit op die kampus verdwaal. Vra een van die  
         studente vir aanwysings na jou lesinglokaal.  
 
10.5.1. Jy: “…”           (2) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[10] 

Totaal Afdeling D: [30] 

======================================================================= 

GROOTTOTAAL: [100] 

Mnr. Smit 


