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VAK: AFRIKAANS EAT 

GRAAD: 10 (IEB) 

VRAESTEL: 1 

MEMORANDUM 

DATUM: JUNIE-EKSAMEN 

TYD: 2½  UUR 

 

 PUNTE: 100 

EKSAMINATOR: JW DE 

BRUIN 

MODERATORS: Y SNYMAN 

EN C VAN STADEN 

 
Vraag 1 
 

1.1 ’n span spesialiste (1) 

1.2 Onwaar – Die Rooikruis-kinderhospitaal en die Groote Schuur-hospitaal 
was betrokke.  

(1) 

1.3 13-jarige (1) 

1.4 Kaapstad (1) 

1.5 sukses (1) 

1.6 dertien (13) (1) 

1.7 Hulle kry ’n nuwe kans op die lewe. (1) 

1.8.1 kinders (1) 

1.8.2 harte (1) 

1.9 Februarie (1) 

1.10.1 Voorsien mediese sorg aan siek mense (of soortgelyk) (1) 

1.10.2 Sy wil ander kinders met hartkwale help. (1) 

1.10.3 Eie antwoord, bv.  
Ja, sy sal presies verstaan waardeur die kinders gaan. 
Nee, sy sal te subjektief betrokke wees. 

(1) 

1.10.4 Verpleegster, onderwyser, fisioterapeut, sielkundige (of soortgelyk) (1) 

1.11 Kinders word daarmee gebore. / Kinders erf dit by hulle ouers. (enige 
EEN) 

(1) 

1.12 Eie antwoord bv. 
Ja, ek sal enigiets doen om te oorleef. 
Nee, ek wil nie ’n dier soos ’n vark se hart in my liggaam hê nie, want dit 
is teen my geloof. (of soortgelyk) 

(1) 

  [16] 

 
Vraag 2 
 

2.1 In die hoof se kantoor (1) 

2.2 Iemand gee vir hulle niespoeier. (1) 

2.3 Sy hou haar hande teen haar kop. / Haar oë is groot. / Daar is drie 
simbole wat beweging aandui langs haar kop. (enige EEN) 

(1) 

2.4 Hy dra nie ’n masker nie. (1) 

2.5 Die datum is 7 Maart 2020. Die inperking het aan die einde van Maart 
2020 begin. 

(1) 

2.6 Hoofletters/uitroepteken (enige EEN) (1) 

2.7 Eie antwoord, bv. Ek sukkel om tydens aanlyn klasse te fokus. (of 
soortgelyk) 

(1) 
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  [7] 

  
Vraag 3 
 

3.1 B bo-op (1) 

3.2 tamatie (1) 

3.3 Mense wat daarvan hou om te reis / Mense wat graag met vakansie 
gaan (of soortgelyk) 

(1) 

3.4 In ’n reisjoernaal kan ’n mens skryf wat jy doen, sien of voel. (of 
soortgelyk) 

(1) 

3.5 Dit is iemand se gunstelingpersoon of -plek. / Iemand waarvan ander 
mense baie hou. (of soortgelyk) 

(1) 

3.6.1 Eie antwoord oor plek waarheen jy wil reis, bv. Italië (1) 

3.6.2 Eie antwoord oor rede (3.6.1), bv. Ek wil die pasta proe. (1) 

  [7] 

 TOTAAL AFDELING A: 30 

 

Vraag 4 

NASIENRIGLYNE: 

 Begin met vol punte. 

 Nie puntsgewys nie –1 punt. 

 Geen punt vir verkeerde wenk nie. 

 Twee eienskappe in een sin: sien slegs eerste eienskap na. 

 Feit strek oor twee punte: slegs een punt word toegeken. 

 As ’n sin of groot gedeelte van die sin uit die teks aangehaal is: –½ punt vir 
direkte aanhaling. 

 Te lank (70+ woorde) of te kort (50 en minder woorde) –1 punt. 

 Dieselfde taalfout word nie meer as een keer gepenaliseer nie. 

 Spelfoute word nie gepenaliseer nie. 

 Taalfoute in verkeerde feite word nie gepenaliseer nie. 

 Maksimum van 4 taalfoute word gepenaliseer met ’n –½ punt per fout. 

 Taal: maksimum 2 punte 

 Woordtelling: maksimum 1 punt                             [10] 
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1. Emosioneel intelligente mense hanteer konflik positief, want hulle weet niemand is 
perfek nie. 
xxx 

2. Hulle lewe met balans deur te werk en te ontspan. 
xxx 

3. Hulle verloor nie fokus as gevolg van ’n vrees vir verandering nie. 
xxx 

4. Hulle het empatie, want hulle kan hulleself in ander se posisie voorstel. 
xxx 

5. Hulle beweeg vorentoe omdat hulle nie in die verlede leef nie. 
(67 woorde) 
 
 
Vraag 5 
 

5.1.1 herhaling (1) 

5.1.2 Dit beklemtoon dat dit ’n baie ou liedjie is. (1) 

5.2 Dit handel oor die goeie (1) en slegte (1) tye van die lewe. (2) 

5.3.1 C  Metafoor (1) 

5.3.2 A  Personifikasie (1) 

5.3.3 B  Vergelyking (1) 

5.4.1 woorde/lirieke (1) 

5.4.2 deuntjie/wysie/melodie (1) 

5.5 lewenswel en wee 
deuntjie draal 
swerwer sonder rigting, soekers wat nooit vind 

(1) 

  [10] 

 
Vraag 6 
 

6.1 Baie mense neem aan die kompetisie deel. (1) 

6.2 vergelyking (1) 

6.3 “Simon spot, skares jou uit”     of 
“jy is die grap van die jaar” 

(1) 

6.4 Mense spot die persoon / lag vir die persoon. (1) 

6.5 I dreamed a dream (1) 

6.6 alliterasie (1) 

6.7 “miljoene” (1) 

6.8.1 Vooroordeel op grond van haar voorkoms / hoe sy lyk. (1) 

6.8.2 Vooroordeel ten opsigte van ouderdom en welvaart. (2) 

  [10] 

 
Vraag 7 
 

7.1 die predikant/dominee/pastoor/prediker (1) 

7.2 metafoor (1) 

7.3 “kamma sêd smile” (1) 

7.4 preekstoel (1) 

7.5.1 jy (1) 

7.5.2 jou (1) 

7.6 Die spreker lewer krities kommentaar oor iets in die samelewing (ryk (1) 
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predikante). 

7.7 Die Bybel (1) 

7.8.1 Kaapse (1) 

7.8.2 woorde (1) 

  [10] 

 
Vraag 8 
 

 Die hele sin moet korrek wees om die punt te verdien. 
 Spelling word onderstreep, maar word nie gepenaliseer nie. 

 

8.1 Piet sien vandag die vreemde wiel. (1) 

8.2 Koos behoort die wiel te vervang. (1) 

8.3 Piet hou daarvan om ander mense se karre te kritiseer. (1) 

8.4 Gister was die bestuurder se wiel pap. (1) 

8.5 Môre sal die voetganger na die papbokswiel staar. (1) 

8.6 Op die oomblik bespreek die twee vriende die papbokswiel (1) 

8.7 Nee, Koos wil nêrens heen ry nie. (1) 

8.8 Die man het verlede week sy kar skielik verkoop om sy skuld af te betaal. (1) 

8.9 Kan die kar vinnig ry? (1) 

8.10 Nee, Piet se mond hang nie oop van verbasing nie. (1) 

  [10] 

 
Vraag 9 
 

9.1 bly ½ 

9.2 mooier ½ 

9.3 bosse ½ 

9.4 bywoord van tyd ½ 

9.5 kombuise ½ 

9.6 pa’s ½ 

9.7 seuntjie ½ 

9.8 vol ½ 

9.9 meisie/dogter ½ 

9.10 sy ½ 

9.11 die meeste ½ 

9.12 eienaam ½ 

9.13 wat ½ 

9.14 besige ½ 

9.15 in/voor/naby/langs ½ 

9.16 op ½ 

9.17 hulle ½ 

9.18 die ½ 

9.19 bloedrooi ½ 

9.20 ongeduldig ½ 

 [20 x½] 
[10] 
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Vraag 10 
 

KOMMUNIKASIE 
 
ONTHOU: 
 

   Antwoorde moet betrekking hê op wat gevra word en moet toepaslik wees vir 
die visuele teks. 

   1 Punt vir taal (–½ per taalfout; spelling word onderstreep, maar nie 
gepenaliseer nie). 

   1 Punt vir inhoud wat raak is. 
   Trek net eenmalig ’n punt af aan die einde vir te lank/te kort. 
   Rond halfpunt-totaal tot volgende heelgetal af en dra punt oor na 

buiteblad. 
 
 
 

10.1 Meneer, ek is baie kwaad, want ek staan al baie lank in hierdie tou, al 
het ek ’n afspraak gemaak! (20) 

(2) 

10.2 Wat op aarde gaan met hierdie man agter my aan? Slaap hy sowaar 
hier met sy kop teen my? (19) 

(2) 

10.3 Mamma, hoekom skreeu daardie kwaai tannie so op die oom? Ek wil 
nie meer hier wees nie! (17) 

(2) 

10.4 O toggie! As my baas my nou bel, sal ek net sê dat ek in die verkeer 
vassit. (18) 

(2) 

10.5 Ag, verskoon tog, Meneer, kan ons asseblief plekke ruil? Ek moet 
môre Singapoer toe vlieg, anders verloor ek my werk. (20) 

(2) 

  [10] 

              
           

 GROOTTOTAAL: 100 
 
 
 
 
 


