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NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 
AANVULLINGSEKSAMEN – MAART 2018 

 
 
 

AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL I 
 

NASIENRIGLYNE 
 
Tyd: 3 uur   100 punte 
     
 
Hierdie nasienriglyne word voorberei vir gebruik deur eksaminatore en 
hulpeksaminatore. Daar word van alle nasieners vereis om 'n standaardiserings-
vergadering by te woon om te verseker dat die nasienriglyne konsekwent vertolk 
en toegepas word tydens die nasien van kandidate se skrifte. 
 
Die IEB sal geen gesprek aanknoop of korrespondensie voer oor enige 
nasienriglyne nie. Daar word toegegee dat verskillende menings rondom sake van 
beklemtoning of detail in sodanige riglyne mag voorkom. Dit is ook voor die hand 
liggend dat, sonder die voordeel van bywoning van 'n standaardiserings-
vergadering, daar verskillende vertolkings mag wees oor die toepassing van die 
nasienriglyne. 
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AFDELING A BEGRIP, TAAL EN STYL 
 
VRAAG 1 
 
1.1 1.1.1 Tussenwerpsel; Bewondering.  (2) 
 

1.1.2 Sarkasme. Die skryfster spot met die onsinnige mediadekking wat 
altyd aan die koninklikes en hul kinders gegee word. Haar toon is 
ook neerhalend en spottend.   (2) 

 
1.2 Die kleure van die Britse vlag, die Union Jack, word grotendeels 

verteenwoordig deur die klere van die koninklike gesin op die voorblaaie 
van verskeie tydskrifte.  
Die gesin is dus 'n lewende beeld van Brittanje. (2) 

 
1.3 Informeel 

Die kinders se voorkoms en aksies op die foto's word bespotlik beskryf. 
Sy beskou haarself as 'n ou heks. 
Sy praat van Kate en haar vrinne, ens.   (2) 

 
1.4 Daar word gesuggereer dat alle aspekte van die doop, hoe gering ook al, 

deur die media opgehemel is. Lesers begin dan die akkuraatheid en 
egtheid van die gebeure sowel as van die beriggewing en tydskrifte 
betwyfel.  (2) 

 
1.5 Prinses Charlotte is 'n klein baba van slegs enkele maande. Aan haar word 

'n volwasse houding rakende haar skynbaar "kalm wyse" waarmee sy die 
hele doopgedoente beskou, toegesê. Dit is onsinnig.  (1) 

 
1.6 1.6.1 Voordat julle my van jaloesie beskuldig …   (1) 
 

1.6.2 Sy plaas haar jaloesie op die voorgrond en nie die "julle" wat haar 
dalk sou beskuldig nie. Dit is hierdie "jaloesie" wat sy nou wil 
motiveer.   (2) 

 
1.7 Die spreker verwys na die Anglo-Boereoorlog wat Engeland gewen en die 

Boere-republieke verloor het. In haar opmerking betwyfel sy die kennis van 
haar lesers oor hierdie gebeure, asof sy die enigste een is wat daarvan 
weet. (2) 

 
1.8 1.8.1 • Die spreker is jaloers op Catherine omdat syself moet werk en 

nie eksotiese vakansies kan hê nie; boonop is sy ook nie so 
skraal soos Catherine nie. 

• Sy hou vir Catherine, as Brit, verantwoordelik vir die Anglo-
Boeroorlog en die lyding van die Boere tydens daardie oorlog. 

• Catherine het met haar aankoms op die lughawe dit duidelik 
gemaak dat sy nie 'n onderhoud aan die skryfster sal toestaan 
nie. (3) 

 
1.8.2 Leerder se eie waarde-oordeel, byvoorbeeld:  
 Sy is heeltemal onlogies, onregverdig en belaglik om Kate, as toeris, 

verantwoordelik te hou vir haar eie kleinlike gevoelens en sienings.  (1) 
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1.9 "Sy en haar skatryk maters" 
 "die proletariaat deur die gewone aankomssaal"     (1) 
 
1.10 As ongetroude jong Engelse vakansieganger; 
 As bruid van prins William op haar troudag; 
 As moeder van baba Charlotte tydens haar doopplegtigheid.    (3) 
 
1.11 Korrekte gebruik van akuut, bv. Ek dink ons móét 'n Facebook-blad begin.  
 [Oorweeg ook die korrekte gebruik van die akuut op ander woorde in die 

sin.]   (1) 
     [25] 
 
VRAAG 2 
 
2.1 Matipa vergelyk sy pynigende oefensessie in die gimnasium met swaarkry 

in 'n plek waar marteling toegepas word. (Dit herinner aan die marteling 
waaraan die Jode onderwerp is deur die Duitsers in die Tweede 
Wêreldoorlog.) (2) 

 
2.2 Dit word fisies van sy voetstuk afgehaal en vernietig.   (1) 
 
2.3 denke; dunk; gedagtes (enige twee)    (1) 
 
2.4 2.4.1 k-alliterasie; g-alliterasie; a-assonansie (1) 
 

2.4.2 Deur hierdie klanke wat herhaal word, word die sin uitgehef en sy 
vorige negatiewe gim-ervarings sterk beklemtoon. Dit lê ook klem op 
die feit dat tyd geen positiewe effek op sy negatiwiteit gehad het nie 
en hy voel steeds so oor gimnasiums. (2) 

 
2.5 2.5.1 Sy motivering is soos 'n motor wat geen brandstof in het nie. Dit is 

dus leeg en kan nie ry/beweeg nie.   (1) 
 

2.5.2 Nee, motivering is 'n menslike kenmerk wat dikwels van binne die 
mens self gedryf word en nie deur eksterne faktore nie.    

 OF 
 Ja, deesdae is mense afhanklik van middels om hul dryfkrag te 

verhoog, soos brandstof vir 'n motor.    (1) 
 [Oorweeg ander oortuigende motiverings.] 

 
2.6 Deesdae gebruik mense van verskillende taalgroepe die gimnasium. Prente 

is 'n internasionale "taal" wat deur enigeen "gelees" en verstaan kan word.  (2) 
 

2.7 Ja, in hierdie tipe rubriek is dit aanvaarbaar, want die aktiwiteite wat beskryf 
word, is baie fisies en die mense sweet en sukkel en dryf hulself tot 
uiterstes wat lei tot frustrasie wat dié uitdrukkings tot gevolg het. 
OF 

 Nee, kru-taal is nooit aanvaarbaar in 'n openbare medium nie. Afrikaans het 
uitstekende en ryk gepaste woorde en uitdrukkings vir sulke situasies. 
Skrywers moet al hul lesers in ag neem en nie aanstoot gee nie. 
[Leerder se eie goedgemotiveerde opinie.]   (2) 

 
2.8 Verduideliking. Persoonlike respons, byvoorbeeld: 
   By gimnasiums word selfbeelde gesloop. 
 Dit is beenmartel-dag. 
 Die bepaalde liggaamsdeel te straf. (2) 
     [15]  
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VRAAG 3 
 
Voorgestelde paragraaf: 

Afrikaanses se vertolking van die nuwe ATKV-leuse onder die loep 

Uiteenlopende interpretasies van die ATKV-leuse Vry en volkleur in Afrikaans heers. Om 
Afrikaans as vriend van ander tale en rasse – inklusief – te vestig, is noodsaaklik. 
Verskillende dialekte met die klem op kreatiewe kommunikasie en gemak moet ook 
aangemoedig word. Om die taal in al sy fasette te geniet en lief te wees vir die Afrikaanse 
erfenis, maar ook om trots Suid-Afrikaans te wees. Toeriste dink immers Suid-Afrikaners 
is vriendelik en akkommoderend. Om ander in liefde te verdra, maak van Afrikaanses 
ambassadeurs asook 'n taalgroep wat nie meerderwaardig is nie. 

(91 woorde) 

14 feite [Let op eie bewoordings.] 
 
Metingskaal: 
 
Inhoud 6 5 4 3 2 1 
Volledig bewoorde aantal feite. 
Korrekte fokus (Wat verstaan 
Afrikaanses onder "vry en 
volkleur"?). 

 
14-12 
feite 

 
11-8 
feite 

 
7-5  
feite 

 
4-3  
feite 

 
2  

feite 

 
1  

feit 
 

Taal en Styl 4 3 2 1   
Korrekte, goeie taal en 
punktuasie. 
Volsinne; bondige en gepaste styl 
asook toon en register (formele 
verslag). 
Eie woorde. 
Samehangende, logiese 
paragraaf. 

Uitstekend Goed Gemiddeld Swak   

 

Tel kolomme vir punt uit 10 op. 
• Penaliseer met 1 punt indien woordperk met 4 woorde oorskry is en tot 3 punte 

indien heelwat oor die woordperk is. 
• Penaliseer met 1 punt indien woordperk nie aangedui is nie/foutief aangedui is. 
• Penaliseer met 1 punt indien paragraafformaat nie gebruik is nie/in meer as 

een paragraaf opgesom is. 
• Penaliseer met 1 punt indien geen opskrif nie/'n halfpunt indien onvoldoende 

opskrif gebruik is. 
  [10] 
 

50 punte 
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AFDELING B POËSIE 
 
VRAAG 4 
 
4.1 4.1.1 Die jagter of mens word aangekla van wanbestuur van die natuur en  

misbruik van sy mag: hy is roofsugtig en wreed en neem om 
verkeerde redes, in oormaat vanuit die natuur.   (1) 

 
4.1.2 Die jagter voer aan dat God hom die reg gegee het om te heers oor 

die natuur.   (1) 
 
4.1.3 Die kraai stel dat dit pyn bring as haat eers vatkans in die hart kry en 

daarom kan elkeen in die diereryk wat dit nodig ag, hul pyn waaraan 
hul swaar dra, voor die hof kom neerlê, m.a.w. hul getuienis/ klagtes 
openbaar maak.  (2) 

 
4.2 "ek kelk die sonlig in my keel en rym die rondebessie ryp" is 'n voorbeeld 

van sinestesie waar die klank van die voël met die drink van wyn en die 
vrolike sang met die helder sonlig in verband gebring word – vermenging 
van sig, klank en dalk proe. (1) 

 
4.3 Die diere besing in die eerste twee reëls telkens hul vermoëns of dit wat eie 

aan hul is net om dan hul lyding/die skade wat die mens hul aangedoen het 
in die laaste twee reëls van so 'n strofe te verwoord, bv. Elandbul 
verduidelik dat hy die grootste van die bokspesie is, maar die jagter (wat 
daarop uit is om die groot bul as 'n soort trofee te jag) laat die kleineres in 
die trop leierloos, sonder die bul wat hul windop (sodat ander roofdiere hul 
nie ruik nie) na veilige drinkplekke lei. (2) 

 
4.4 Duif, as 'n simbool van vrede, sê dat 'n mens die vrede van Christus in sy 

oë kan sien./Duif is, net soos Christus, die draer van vrede. (1) 
 
4.5 Luiperd is van mening dat hy net ter wille van eie oorlewing jag en boonop 

effektief doodmaak teenoor die mens wat hom skuldig maak aan vergrype 
en onnodige wreedheid. (1) 

 
4.6 Om 'n lammetjie van die diereryk se getuienis te moet aanhoor wek net 

soveel meer simpatie en terselfdertyd weersin teenoor die jagter: hoe kry hy 
dit oor sy hart om 'n diertjie wat nog aan sy moeder drink, te dood?! (1) 

 
4.7 Dit is menslike beendere met die kronkels van die slang daaromheen (en 

nie meer om die maan nie) – niks minder as die mens se lewe moet 
geneem word in hierdie doodsvonnis nie en die kraai roep dus om wraak. 
Vir al die dood wat die jagter gebring het, moet hy ook doodgemaak word 
sodat geregtigheid kan geskied. (2) 

  [12] 
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VRAAG 5 
 
5.1 Aan die boere/Boer wat 'n harde pioniersbestaan in Afrika voer. OF Aan die 

Rus (Yevgeni Yevroshenko) wat 'n (skryf-) stryd gevoer het om sy geliefde 
vaderland uit 'n kommunistiese sisteem te bevry. OF Aan die Boer en Rus 
wat ewe lief is vir hul land, maar weens omstandighede ewe min tuis daarin 
is of was. (1) 

 
5.2 Die spreker verrig daagliks harde, hande-arbeid ("ek het tougelei in die land 

se warm son", "saans" eers huis toe en "moeg van buk en kap") en voer 'n 
eenvoudige bestaan ("my brood geëet soms droog soms met koffie") in 'n 
land waaraan hy verknog geraak het. ("hierdie Afrika wat ek liefhet"). 

 [Twee aspekte met 'n voorbeeld elk is voldoende.]  (2) 
 
5.3 Metingskaal:   (3) 
 

3 – Die uitstekende/ baie goeie respons 
• is volledig/gedetailleerd met spesifieke verwysing na die gegewe teks en 

opdrag; 
• maak insigryke/spesifieke konneksies tussen die opdrag en die teks; 
• integreer alle elemente, toon 'n duidelike begrip van hoe dele bydra tot 'n groter 

geheel 
• (maak gebruik van gesofistikeerde taalgebruik) 
 
2 – Die redelike respons 
• maak redelike verwysing na die gegewe teks en die opdrag; 
• maak konneksies tussen die opdrag en die teks; 
• gee 'n bewys/bewyse dat die konteks begryp word; 
• toon 'n gedeeltelike begrip van die samehangende geheel 
• (redelike taalgebruik) 

1 – Die onvolledige respons 
• verwys na die teks en/of opdrag in die algemeen; 
• is soms onakkuraat en oorvereenvoudig; 
• demonstreer konkrete denke en 'n onvolledige begrip van die elemente 
• (steurende / swak taalgebruik) 

0 – Die onvoldoende respons 
• verwys glad nie na die teks en/of die opdrag nie; 
• beantwoord nie werklik die vraag nie weens 'n gebrek aan begrip 
• (ontoereikende taalgebruik) 

Voorbeeld van die uitstekende/baie goeie respons: 
  
 Aanvanklik verwys hy net na Afrika in 'n blote stelling oor waar hy woon en 

werk. Dan openbaar hy sy gevoelens oor die plek – hy het hierdie kontinent 
lief, is verknog aan dié aarde. So deel voel hy van hierdie kontinent, so hard 
bewerk hy die (letterlike) grond dat hy hom al vergelyk met hierdie 
kontinent: hy het "Afrika" geword. Die eienskappe van Afrika waarmee hy 
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veral vereenselwig is gehardheid, die onvoorspelbaarheid wat hierdie 
kontinent kan oplewer en genadeloosheid – soos die "land" wat hy getem 
en skoongemaak het. Hy voel hy het reg op die tuiste hier en is nie meer 
bang nie, want sy lewe en werk het hom gehard gemaak. Uiteindelik eien 
hy hierdie kontinent vir hom toe – "my Afrika". Hy ken en het, voel hy, geen 
ander land nie en dus geen ander keuse as om hier wortel te skiet nie. 

 
5.4 Vreesloosheid/Gehardheid. Sy angstigheid (reël 32) het hy omgeskakel in 

lag as 'n soort wapen, 'n soort sekerte van iemand wat weet waar hy 
behoort. 

 [Oorweeg ander oortuigende moontlikhede.]   (2) 
[8] 

 
OF VRAAG 6 
 
6.1 Die titel skep die verwagting dat een of ander inligting oor die aarde in die 

gedig gaan volg.  (1) 
 
6.2 Die hakies dui soms op 'n tersyde gedagte en werk goed hier om die 

denkbeeldigheid van die aarde se as aan te dui./Bykomende inligting oor 
die aarde se sentrum volg tussen die hakies. 

 [Oortuigende, kontekstuele funksie.]   (1) 
 
6.3 Metingskaal:   (3) 
  

3 – Die uitstekende/ baie goeie respons 
• is volledig/gedetailleerd met spesifieke verwysing na die gegewe teks en 

opdrag; 
• maak insigryke/spesifieke konneksies tussen die opdrag en die teks; 
• integreer alle elemente, toon 'n duidelike begrip van hoe dele bydra tot 

'n groter geheel 
• (maak gebruik van gesofistikeerde taalgebruik) 
 
2 – Die redelike respons 
• maak redelike verwysing na die gegewe teks en die opdrag; 
• maak konneksies tussen die opdrag en die teks; 
• gee 'n bewys/bewyse dat die konteks begryp word; 
• toon 'n gedeeltelike begrip van die samehangende geheel 
• (redelike taalgebruik) 

1 – Die onvolledige respons 
• verwys na die teks en/of opdrag in die algemeen; 
• is soms onakkuraat en oorvereenvoudig; 
• demonstreer konkrete denke en 'n onvolledige begrip van die elemente 
• (steurende/swak taalgebruik) 
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0 – Die onvoldoende respons 
• verwys glad nie na die teks en/of die opdrag nie; 
• beantwoord nie werklik die vraag nie weens 'n gebrek aan begrip 
• (ontoereikende taalgebruik) 

Voorbeeld van die uitstekende/baie goeie respons: 
 
 Die "sot" of onverstandige persoon (dalk 'n magsugtige leier?) word 

uitgebeeld as iemand wat voor die aardbolmodel sit, besig om spelde en 
naalde in die aardkors – verwysend na die grondgebiede – te druk, m.a.w. 
hy verniel die "aarde". Hy teiken sekere dele en val dit aan. Die houding 
waarmee hy vernietig, is of een van kwaadwillige opset met die doel om te 
vernietig en te verniel of hy is bloot verveeld – amper asof hy nie weet wat 
om met sy mag en wapens (spelde en naalde) te doen nie en dit 'n bietjie 
sit en uittoets of 'n soort waansin het oorgeneem en hy besef nie eens dat 
hy 'n fout begaan in hierdie vernielsugspeletjie nie. 

 
6.4 "ongeprik" (1) 
 
6.5 'n Speldekussing wat per implikasie vol spelde is wat in die kussinkie 

ingedruk is, word gelykgestel aan hoe sekere dele van die aarde lyk (amper 
soos 'n bo-aansig) en dit verwys natuurlik metafories na die gedeeltes wat 
al baie verniel en selfs stukkend geprik is. Die "spelde" is gekonsentreerd 
op daardie deel van die aardbolmodel omdat dit lande is wat gereeld deur 
oorloë geteister is, lande wat gereeld en graag as "speelveld" gebruik word, 
lande wat besaai is met vernietiging. (Die voorbeelde na die dubbelpunt, nl. 
die Midde-Ooste, Suidoos-Afrika en Afrika spreek boekdele.)  (2) 

  [8] 
 
VRAAG 7 
 
7.1 Florence het besef sy gaan nie die oorlog (of oorloë) kan stopsit of bestry 

nie, maar dat sy wel 'n verskil kan maak deur pyn en lyding op haar manier, 
as toegewyde verpleegster, kan aanspreek.  (2) 

 
7.2 7.2.1 Florence se realistiese besef dat wreedheid altyd en oral deel van 

die lewe sal wees.  (1) 
 
7.2.2 "blýwend" – die akuutteken beklemtoon die feit dat wreedheid altyd 

teenwoordig is/"wreedheid ..." "wydversprei ..." "werklikheid …" – die 
alliterasie van die w-klank hef hierdie wrede werklikheid uit.    (1) 

  [Oorweeg ander moontlikhede.]  
 
7.3 Deur die meervoudsvorm word Florence Nightingale en wie en wat sy was 

universeel en die digter verwys na alle goeie mense wat goeie dade (soos 
sy) verrig. (1) 

 
7.4 "Ontfermende"  – so asof Florence Ningtingale haar nog altyd ontferm oor 

siekes en gewondes.  
OF 
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"Ligtende"  – Hierdie invloed of impak van die "helde" duur vir lank voort 
en bring hoop.   
OF 
"blywend"  – Wreedhede in die lewe gaan inderdaad, oor tye heen, altyd 
'n deel van lewe wees.    (2) 
 

7.5 Die herhaling van loop beklemtoon hoe hierdie gewone helde en heldinne 
(van toeka tot nou) aanhou om goeie dade te verrig – met die lamp wat 
simbolies moeilike omstandighede verlig/belig – en die "ligtende" lamp wat 
ook 'n teken van hoop word – en bly – wat sulke mense bring: ten spyte van 
die wrede werklikheid is daar die ligtende lamp. 
[Let op eie progressie-bewoordings.]   (3) 

[10] 
 

30 punte 
 
  



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL I – Bladsy 10 van 11 
NASIENRIGLYNE – AANVULLINGSEKSAMEN 
 

IEB Copyright © 2018 BLAAI ASSEBLIEF OM 

AFDELING C VISUELE GELETTERDHEID 
 
VRAAG 8 
 
8.1 Leerder se eie probleem wat daarop dui dat hy die definisie van sosiale 

kwessies verstaan. Goedgemotiveerd. Byvoorbeeld: 
 Misdaad met geen respek vir menselewens nie. Dié probleem het ernstig 

handuit geruk in die dorp waarin ek bly – soveel so dat dit nie meer veilig is 
om net in die strate te stap nie en dat jy elke aand onrustig slaap. Wanneer 
jou eie huis/dorp 'n bedreiging raak en daar vir 'n selfoon gemoor word, is 
daar ernstig fout met 'n samelewing. Volgehoue bewustheid van die 
verkeerdheid daarvan – en aksie daarteen – is nodig.  (2) 

 
8.2 8.2.1 Die feit dat die ysbeer in water sonder enige ys in sig is (hul het juis 

see-ys nodig om hul prooi te jag). 
  Die ysbeer wat sy hande oor sy oë hou – asof hy self nie kan of wil 

glo wat hier aan die gang is nie – is 'n treffende visuele tegniek. (2) 
 

8.2.2 "Wat op aarde" is dikwels in gewone spreektaal 'n uitroep wat op 
verbasing of ongeloof dui en die feit dat dit die aarde is wat ons 
besig is om te verwoes, dui op slim woordspeling in hierdie konteks. 
[Let op eie bewoording.] (1) 

 
8.2.3 Retoriese vraag/Woordspeling/Ironie. (1) 

 
8.3 Die probleem wat hier treffend uitgebeeld word, is die negatiewe 

(emosionele) impak wat "sosiale" media op kinders kan hê. Juis 'n kind wat 
nog nie emosioneel volwasse is nie, neem die feit dat hy dalk geen vriende 
of "likes"/hartjies of gesprekke het (soos deur die spraakborrel aangedui) 
elke keer wanneer hy op sy selfoon kyk, nog heeltemal te ernstig op. 
Daarom dat hy ongelukkig is volgens sy huilende of skreeuende 
gesigsuitdrukking: hy maak die verwronge afleiding dat niemand van hom 
of sy aktiwiteite op sosiale media hou nie.   (3) 

 
8.4 Kuberboeliery.   (1) 
 
8.5 Beoordeel krities (Bloom 6): gepas vir foto, begrip van die belangrikheid van 

sosiale bewustheid, korrek, treffende bewoording en slagspreuk-styl (nie 
omslagtig nie), byvoorbeeld:   (2) 

 
Bewustheid bring samewerking – bring verandering! 

[12] 
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VRAAG 9 
 
9.1 Dit is 'n direkte aanhaling uit "Beeld". (1) 
 
9.2 Hy is verslaaf aan sosiale netwerke … het Facebook gelos net om weer 

verslaaf te raak aan Twitter. 
 In die koerant het hy gelees dat dit 'n aansteeklike siekte is en hy glo nou 

vas hy ly aan hierdie siekte.    (1) 
 
9.3 9.3.1 Die sweet wat hom aftap./ 

 Sy oë wat so groot soos pierings is./ 
 Sy mondhoeke wat "hang"./ 
 [Enige twee visuele bewyse wat daarop dui dat hy ontsteld is.]   (2) 

 
9.3.2 "Help!"   (1) 

 
9.4 Hy tik nog steeds.   (1) 
 
9.5 Woordspeling (eintlik 'n kontaminasie van "jitters" en Twitter) en 

gepaardgaande humor moet gesnap word.     (2) 
     [8] 
 

20 punte 
 
    Totaal: 100 punte 


