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AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL 
GRAAD 12 – VRAESTEL 1 

JUNIE 2013 
MEMORANDUM 

=============================================================================== 
Vraag 1 
 
1.1. Johannesburg √ 
1.2. B (Tieners van dieselfde ouderdomsgroep) √ 
1.3. “Dit wat die lewe jou gee, moet jy vat en die meeste daarvan maak.” √ (aanhaling!) 
 
1.4.1. ONWAAR √ “Carmen wou van kleintyd af sing…” (aanhaling!) √ 
1.4.2. ONWAAR √ “Sy wou nog musiekteater studeer…” (aanhaling!) √ 
1.4.3. ONWAAR √ “Lien se lankstaanskoene was my eerste blootstelling aan rolprentwerk.” √   
                               (aanhaling!) 
 
1.5. Getroud met Rugby √ EN Binneland √ 
1.6. “pantomime” √ (aanhaling!) 
1.7. NEE √ “…wat ‘n mens regstreeks by haar kan bestel.” √ (aanhaling!) 
1.8. Sy het groot drome en net soos Lien se karakter is sy nie bang om haar drome waar te maak nie. 

(Enige gepaste verduideliking.) √ 
1.9. Sy is bang haar stembande word deur die rook beskadig. √ 
 

[16] 
=============================================================================== 
Vraag 2 
 
2.1. 3 Mei 2013 √ 
 
2.2. Derick van der Walt √ 
 
2.3. Nu Metro √ 
 
2.4. Jy moet ‘n sms met die woord “Lien” na 35134 stuur. √ 
 
2.5. Jy kan een van 2 x R250 geskenkbewyse van Exclusive Books wen. √ 
       Jy kan getekende fliekmemorabilia wen. √ 
       Jy kan 1 van 30 kopieë van die boek Lien se lankstaanskoene wen. √ 
 
2.6. Benjamin Willem √ 
 
2.7.Carmen Pretorius √ 
 
2.8. Sanlam-prys vir Jeuglektuur (Goud) √ 
            [10] 
 
=============================================================================== 
Vraag 3 
 
3.1. Die honde is in ‘n hotel / hotelkamer. √ 
 
3.2. “Kamerdiens” √ 
 
3.3. Al die films / rolprente handel oor honde. √ 
 
3.4. Frans √ (Kyk na spelling!)  
            [4] 
=============================================================================== 
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Vraag 4 
 
Merk die opsomming streng volgens die IEB-vereistes. 
 

 
 Identifiseer VYF wenke wat jou sal help om makliker te leer. 
 Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 5 te nommer. 
 Jou opsomming mag nie langer as 70 WOORDE wees nie. 
 Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer. 
 Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn. 
 Elke feit moet in EEN VOLSIN neergeskryf word. 

 
SUKKEL JY OM TE STUDEER? 

 
1. Jy moet seker maak dat jy vaste studietye by die huis het om jou klaswerk te hersien.√√ 

 
2. Jy moet ‘n spesifieke plek in die huis inrig waar jy kan studeer. √√ 

 

3. Stel vir jouself ‘n goeie hersieningsrooster op en maak seker dat jy daarby hou. √√ 
 

4. Jy kan gedurende vakansies winter- of lenteskole bywoon om te hersien. √√ 
 

5. Stel reëls op in terme van jou sosiale lewe. √√ 
 

                                (72 woorde) 
   
   [10 punte] 

 
=============================================================================== 
Vraag 5 
 
5.1. “die dae verloop soos ‘n novelle in sierskrif” (aanhaling!) √ 
5.2. Die skool is gebaseer op die Engelse skooltradisies. (Enige gepaste verduideliking) √ 
5.3. Sonnet √ 
5.4. Hulle drink om vier-uur tee en eet toebroodjies. √ 
5.5. tennisbane / rugbyvelde / watervore (Enige TWEE) √√ 
5.6. Alles verloop glad. √ (Sonder probleme)  
5.7. Hulle is verveeld en hulle ouers gee vir hulle te veel sakgeld. √  OF 
            Hulle probeer hulle problem hanteer of wegsteek. (Enige geskikte respons.) 
5.8. Hulle eet net die beste kos en ly goeie kwaliteit lewens. √ 
5.9. Dit gee die leerling ‘n buitestaander se perspektief van ‘n privaatskool. √ (Enige geskikte repons.) 
 

[10] 
 
=============================================================================== 
Vraag 6 
 
6.1. Die gedig se titel is ‘n metafoor vir die digter / spreker se ongelukkige lewe / verbrokkelende  
       verhouding / ongelukkige verhouding met haar geliefde. (Enige gepaste respons.) √ 
 
6.2. hartseer / depressief / ongelukkige (Slegs EEN woord!) √ 
 
6.3. “om daarlangs te draf” (aanhaling!) √ 
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6.4. Die spreker is getraumatiseerd deur haar geliefde se woorde en vind dit oral aanwesig. Sy kan dus  
       nie van die ongelukkige woorde en situasie ontvlug nie. Sy woorde maak haar deurmekaar en hou   
       haar van die regte pad af. (Enige geskikte respons.) √√ 
 
6.5. Die groterwording van die spreker se leed / Die spreker voel verdwaald. (Enige geskikte respons.) √ 
 
6.6. bitterbessie √ 
 
6.7. Die herhaling van die woord “bitterbessie”. √ 
 
6.8. herinnering versus vergeet √ 
 
            [10] 
 
=============================================================================== 
Vraag 7 
 
7.1. Ter nagedagtenis / In herinnering aan … (Enige gepaste verduideliking) √ 
 
7.2. Die spreker wil beklemtoon waarsonder die kat gesterf het. √√ 
 
7.3. NEE √ “terwyl my kind se hand” √ 
 
7.4. Lucebert se woorde is hier van toepassing aangesien sy woorde die nietigheid van die lewe  
       beklemtoon – dieselfde woorde wat op die kat se dood van toepassing is. Die kat was tog ‘n  
       weerlose skepsel. (Enige gepaste verduideliking.) √√ 
 
7.5. Die BLOED het die kat se pels gevlek, maar die kat se pels se natuurlike kleur word ook met die  
       woord “gevlek” beskryf. √√ 
 
7.6. Sy sterftedatum word onderaan die gedig aangedui. √√ OF Die spreker dink terug aan al die  
       vreugde wat Strooi hulle besorg het. √√ 
 
            [10] 
=============================================================================== 
Vraag 8 
 
Let wel: Die volgende woorde MOET korrek gespel wees.  
 
8.1. twee-uur ½ 
8.2. diewe ½ 
8.3. argumenteer ½ 
8.4. waarvoor ½ 
8.5. aan ½ 
8.6. glo ½ 
8.7. peperduur ½ 
8.8. nuwe ½ 
8.9. verbaasde ½ 
8.10. beste ½ 
8.11. kwater ½ 
8.12. Volgende ½ (hoofletter!) 
8.13. respekteer ½ 
8.14. wat ½ 
8.15. huilende ½ 
8.16. makliker ½         [16 x ½ = 8] 
 
=============================================================================== 
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Vraag 9 
 
9.1. In die toekoms sal Reitumetse graag met haar bromponie om die blok ry om te ontspan. (½) 
 
9.2. Om die middag af te kan hê sal Greg volgende maand sy huiswerk tydens pouses doen. (½) 
 
9.3. Laura is die vorige middag vlugtig deur John op die wang gesoen om vir  
       haar te wys hoe lief hy haar as vriendin het. √ 
 
9.4. Deur wie is die netbalwedstryd teen DSG laas week by die skool se nuwe netbalbane gekyk?√ 
 
9.5. Daar moet asseblief aandag in die Wiskundeklas gegee word. √ 
 
9.6. Nee, Carla vang nie die katte in Jaggerhuis se tuin nie aangesien hulle nie die skool se  
       duiwe wil vang nie. √ 
 
9.7. Reece het gesê dat hy die vorige dag sy selfoon by daardie winkelsentrum verloor het omdat  
       hy agterlosig was. √ 
 
9.8. Aangesien Bradley laas week snoek by die see gevang het, wil hy dit die aand op die kole braai. √ 
 
9.9. Vandag was en bleik Jade Michaela se hare sodat dit mooi lyk vir die matriekdans. √ 
 
9.10. Rugby word graag oor naweke deur meneer Trafford by City Lords gekyk om na die week  
         se geskarrel te ontspan. √ 
 
9.11. Omdat hulle hard gestudeer het, is die matrieks moeg na die Junie-eksamen. √ 
 
9.12. Miles vra wanneer hulle hierdie hond gaan bad? √ 
 
9.13. Chadd behoort baie goed vir die eksamen voor te berei om goeie punte te behaal. √ 
 
             [12] 
 
=============================================================================== 
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Vraag 10 
 

Ken telkens een punt vir die inhoud en een punt vir goeie taalgebruik per vraag toe. 
 

10.1. Net toe jy besig was om een van jou vriende met ‘n “pea-shooter” te skiet, stap die  
        onderwyser in die klas in. Jy kan sien dat die onderwyser kwaad is. Jy sal  
        om verskoning moet vra. 
 
10.2. Jou ma het Fokofpolisiekar gehuur om by jou agtiende verjaarsdagpartytjie te speel. Wat   
         sal jy sê om te wys hoe bly jy oor die nuus is?    
 
10.3. Jou hysbak sit vas. Almal is paniekerig. Skryf ’n sin van 10 – 15 woorde neer  

waarin jy die ander mense probeer kalmeer. 

10.4. Jy en jou meisie / kêrel drink ’n melkskommel by die restaurant. Jy wil nie meer   
         met hom / haar uitgaan nie en wil die verhouding beëindig.   
         Wat sal jy vir hom / haar sê? 
 
10.5. Dit is amper die einde van jou matriekjaar. Jy is baie dankbaar vir al jou   
         Afrikaansonderwyser/es se hulp oor die afgelope paar jaar. Bedank  
         hom/haar vir sy/haar hulp. 
 
             [10] 
 
======================================================================== 
 

GROOTTOTAAL: [100] 


