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NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 
AANVULLINGSEKSAMEN – MAART 2018 

 
 
 

AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL I 
 
Tyd: 3 uur 100 punte 
  
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye en 'n Addendum van 11 bladsye (i–xi). Maak 

asseblief seker dat jou vraestel volledig is. 
 
2. In hierdie vraestel is daar drie afdelings:  

 
AFDELING A: Begrip, Taal en Styl 
AFDELING B: Poësie 
AFDELING C: Visuele Geletterdheid, Kritiese Taalbewustheid 
 

3. Beantwoord AL die vrae in Afdeling A en C. 
 
4. In Afdeling B is daar een keusevraag, nl. Vraag 5 of 6. Beantwoord dus drie vrae in 

hierdie afdeling: Vraag 4 (verpligtend), Vraag 5 of 6 (kies een) en Vraag 7 
(verpligtend). 

 
5. Jou antwoorde moet presies soos die vrae genommer wees.  
 
6. Begin elke vraag op 'n skoon bladsy. Rofwerk moet duidelik aangedui word. 
 
7. Laat asseblief 'n reël oop tussen antwoorde en bly binne die regterkantse kantlyn. 
 
8. Lees asseblief die instruksies by ELKE vraag noukeurig deur en voer die opdragte 

presies daarvolgens uit. Let veral op die puntetoekenning by elkeen van die vrae 
as riglyn vir die antwoord se lengte. 

 
9. Dit is in jou eie belang om netjies en duidelik leesbaar te skryf. 
 
10. Goeie taalversorging sal in jou guns tel. 
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AFDELING A BEGRIP, TAAL EN STYL 
 
VRAAG 1  BEGRIP, TAAL EN STYL 
 

Lees die artikel (TEKS 1 in die Addendum) en beantwoord die volgende vrae. 

 
1.1 1.1.1 Watter woordsoort is "Aaawww" in die opskrif EN watter emosie 

word daarmee uitgedruk in hierdie konteks? (2) 
 
1.1.2 Watter toon is opmerklik in die opskrif binne die konteks van die 

artikel? Verduidelik jou antwoord. (2) 
 

1.2 Lees paragraaf 1 weer. Wat bedoel die skryfster met 'n Wandelende Union 
Jack? Verduidelik volledig. (2) 

 
1.3 Is die styl van hierdie artikel formeel of informeel? Bewys jou antwoord met 

twee voorbeelde uit die artikel. (2) 
 
1.4 Bespreek die sin, Elke liewe alledaagsheid oor die affêre is besing, 

(paragraaf 2) as 'n hiperbool. Wat is die effek daarvan op die leser? (2) 
 
1.5 Waarom, dink jy, beskou die skryfster die beskrywing van prinses Charlotte 

as uiters belaglik? (Paragraaf 3)  (1) 
 
1.6 Die skryfster van die artikel is duidelik bewus daarvan dat sy vir 'n gehoor, 

haar lesers, skryf.  
 

1.6.1 Skryf nou die eerste sinsdeel (die bysin) van paragraaf 4 in die 
bedrywende vorm (die aktief) en begin met: Voordat … (1) 

 
1.6.2 Waarom, dink jy, gebruik sy die lydende vorm (passief) hier? Wat is 

die effek daarvan? (2) 
 

1.7 In paragraaf 6 is die spreker nou uiters neerhalend/beledigend teenoor haar 
lesers. Verduidelik hierdie stelling volgens die teks. (2) 

 

1.8 1.8.1 In paragrawe 5, 6, en 7 verwys die skryfster na DRIE redes vir haar 
vyandige houding teenoor Catherine, die huidige vrou van prins 
William. Som hierdie drie redes op in jou eie woorde.  (3) 

 
1.8.2 Beoordeel hierdie houding van die skryfster krities.  (1) 

 

1.9 Watter TWEE uitdrukkings in paragraaf 7 vorm 'n kontras? Skryf net die 
uitdrukkings onder mekaar op jou antwoordblad. (1) 

 

1.10 Die skryfster verwys na DRIE stadiums van Catherine, hertogin van 
Cambridge, se volwasse lewe. Skryf die drie stadiums neer. (3) 

 
1.11 Herskryf die sin "Ek dink ons moet 'n Facebook-blad begin.", maar gebruik 

'n skryfteken wat hierdie stelling help beklemtoon.  (1) 
[25] 
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VRAAG 2 TAAL EN STYL, KRITIESE TAALBEWUSTHEID 
 
Lees die rubriek "My gasverskyning in die martelkamp" (TEKS 2 in die Addendum) 

deur en voer die onderstaande opdragte uit.  

 

2.1 Lees die opskrif van die rubriek weer noukeurig.  

 Verklaar nou die metafoor "martelkamp" binne die konteks van die rubriek. (2)  
 
2.2 Die skrywer noem die gimnasium "die plek waar selfbeelde gesloop word". 
 Wat gebeur as 'n beeld letterlik gesloop word? (1) 
 
2.3 Die skrywer het dit goedgedink om ysters te lig (Paragraaf 2). Skryf nou 

TWEE selfstandige naamwoorde neer wat deur klinkerwisseling van 
dink afgelei kan word. [Let op: Jy moet albei woorde korrek skryf om die 
punt te verdien.] (1) 

 
2.4 2.4.1 "Ek het vantevore gal gebraak oor gimnasiums." (Paragraaf 2.) 
  

 In hierdie sin is die klankverskynsels alliterasie en assonansie 
duidelik hoorbaar. Watter klanke dui alliterasie aan EN watter klank 
dui op assonansie? (1) 

 

2.4.2 Watter betekeniseffek het hierdie klankherhalings vir die leser? (2) 
 
2.5 2.5.1 Waarmee word die skrywer se motivering vergelyk in paragraaf 4? 

Verduidelik noukeurig. (1) 
 

2.5.2 Dink jy dié vergelyking is geslaagd en gepas vir sy situasie? 
Motiveer. (1) 

 

2.6 Waarom, dink jy, word toestelle se instruksies deesdae met prentjies 
gewys, eerder as om dit in woorde te skryf? Verduidelik volledig. (2) 

 
2.7 In paragraaf 6 noem die skrywer dat jy "die water met jou bek moet vang" 

én dat die lug "gestink" het van vernedering. Dink jy dis aanvaarbaar dat 'n 
skrywer sulke kru-taal gebruik in 'n koerant wat deur oud en jonk gelees 
word? Gee jou mening hieroor. (2) 

 

2.8 Die artikel wemel van uiters negatiewe opmerkings oor 'n gimnasium- 
ervaring. Watter opmerking, volgens jou, druk die skrywer se afkeer die 
sterkste uit. Skryf die opmerking neer en verduidelik hoekom jy dié 
opmerking gekies het.  (2) 

   [15] 
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VRAAG 3 OPSOMMING 

Lees TEKS 3 in die Addendum deur en voer die onderstaande opdrag nougeset uit: 

Die ATKV het jou genader om formeel verslag te doen oor hoe verskillende Afrikaanses 

die nuwe leuse "Vry en volkleur in Afrikaans" interpreteer. Hierdie verslag moet in  

die vorm van 'n skriftelike, bondige en samehangende PARAGRAAF van nie meer as  

90 woorde wees nie. Jy gebruik TEKS 3 as jou bron. Let wel: Die name van die Afrikaanses 

kan uitgelaat word; fokus slegs op die eienskappe wat aan "vry" en "volkleur" gekoppel 

word. 

 
BYKOMENDE INSTRUKSIES: 

 Voorsien jou paragraaf van jou eie opskrif wat die inhoud gepas saamvat. 

 Jy mag nie meer as 90 woorde gebruik nie (jou opskrif word nie bygetel nie; 

die en 'n wel). 

 Korrekte taalgebruik en volsinne is van uiterste belang en die gepaste styl, 

toon en register vir die formele ATKV-verslag moet gehandhaaf word. 

 Dui die akkurate woordtal onderaan jou opsomming aan. 

 Gebruik hoofsaaklik jou eie woorde en gee aandag aan samehang sodat jou 

paragraaf as 'n vloeiende geheel lees. 

 WENK: Jy moet ongeveer 14 feite uit die teks opsom. Dit is daarom raadsaam 

om eers 'n rofwerkpoging voor jou finale poging te doen. 

Jou opsomming sal met 'n metingskaal nagesien word.    [10] 
 

50 punte 
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AFDELING B POËSIE 
 

VRAAG 4 VOORBEREIDE GEDIG – VERPLIGTE VRAAG 
 
Lees die UITTREKSELS uit die gedig "Ballade van die bloeddorstige jagter" 
geskryf deur G.A. Watermeyer (TEKS 4 in die Addendum) noukeurig deur, asook 
die vrae hieronder voordat jy antwoord. 
 

4.1 Die gedig neem die vorm van 'n hofsitting aan met die kraai as regter, die 
jagter as aangeklaagde en onderskeie diere as getuies. 
 
4.1.1 Verduidelik kortliks vanuit die groter konteks van die gedig wat die 

aanklag teen die jagter of mens is. (1) 
 
4.1.2 Sê in jou eie woorde wat is die jagter se verweer volgens strofe 5. (1) 
 
4.1.3 Na bogenoemde spreekbeurt van die jagter, stel die kraai 'n versoek 

aan die diere. Verduidelik wat hierdie versoek is deur strofe 8 
volledig te interpreteer. (2) 

 
4.2 In strofe 9 kom sinestesie (vermenging van twee of meer sintuie) voor. 

Verduidelik hierdie stylfiguur aan die hand van dié strofe. (1) 
 
4.3 Kyk weer na Wildekanarie (strofe 9), Elandbul (strofe 12), Duif (strofe 14) 

en selfs Luiperd (strofe 19) se spreekbeurte. Hierin is dit duidelik dat die 
strofes 'n tweeledige struktuur vorm – met 'n kontras tussen die eerste 
twee reëls en die laaste twee reëls van elke strofe.   

 Bewys bogenoemde stelling deur spesifiek Elandbul (strofe 12) se 
speekbeurt te ontleed.  (2) 

 
4.4 Sê in jou eie woorde wat Duif bedoel met "omdat my oë van Hom was" 

(strofe 14).  (1) 
 
4.5 'n Luiperd is tog ook 'n jagter en op 'n manier aan dieselfde "wandaad" 

skuldig as die mens-jagter in die gedig. Verduidelik kortliks waarom Luiperd 
(strofe 19) tog NIE homself vereenselwig met Jagter NIE. (1) 

 
4.6 Waarom dink jy is dit belangrik dat juis Duikerlam (strofe 28) sy getuienis 

moet lewer? (1)   
 
4.7 Verklaar die slotstrofe (strofe 39) van die gedig volledig deur: 

 te verduidelik wie se "rondebeen" en "ribbebeen" en "skedel" hier ter 
sprake is en waarom; 

 EN wat die kraai dus "kras"/uitroep na die dubbelpunt. (2) 
 [12] 
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BEANTWOORD VRAAG 5 OF VRAAG 6 
 
VRAAG 5 VOORBEREIDE GEDIG – KEUSEVRAAG 

Lees die gedig "Ode" geskryf deur Johan de Jager (TEKS 5 in die Addendum) en 

beantwoord die vrae daaroor gestel. 

5.1 Aan/vir wie is die "Ode" soos wat die titel aandui? Wees spesifiek. (1) 
 
5.2 Bespreek kortliks hoe die spreker se leef- en werksomstandighede lyk aan 

die hand van voorbeelde uit die eerste sin (reëls 1–28). (2) 
 

5.3 Die verwysings na "Afrika" (die leef- en werkruimte van die spreker) dui op 
progressie. 

 
Bewys bogenoemde stelling deur die volgende verwysings duidelik te 
betrek: 

 "in Afrika" (reël 7) 

 "in hierdie Afrika wat ek liefhet" (reël 17) 

 die drie vergelykings – "soos Afrika" (reëls 33–35) 

 "my Afrika" (reël 36) 

 
 [Die rykheid van jou antwoord word met 'n klein metingskaal beoordeel.] (3) 
 

5.4 Gee een woord vir wat jy dink die spreker se houding aan die einde van die gedig 

(hieronder aangehaal) is. Dit is belangrik dat jy jou antwoord motiveer. 

  

 "en ek lag vir my vyande 
 omdat ek weet 
 omdat ek moet." (2) 

[8] 

 
 
 

OF  
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VRAAG 6 VOORBEREIDE GEDIG – KEUSEVRAAG 
 

Lees die gedig "Geografie" deur Ina Rousseau geskryf (TEKS 6 in die Addendum) 
en beantwoord die vrae daaroor gestel. 
 

6.1 Watter verwagting word deur die titel van die gedig geskep? (1) 
 

6.2 Gee een toepaslike funksie vir die hakies in reël 5–6. (1) 
 

6.3 Bespreek die houding van die "sot" in strofe 2, voor die aarde-
"namaaksel", volledig deur 

 te verduidelik wat hy sit en doen; 

 EN deur aandag te gee aan die drie redes waarom hy dit moontlik doen – 

verklaar dus reëls 14–15 in jou eie woorde. 
 

 [Die rykheid van jou antwoord word met 'n klein metingskaal beoordeel.] (3) 
 

6.4 Skryf een woord uit strofe 3 neer wat in teenstelling/kontras met die "sot" 
se aksie(s) in strofe 2 staan. (1) 

 

6.5 Verklaar die vergelyking in die slotstrofe (reëls 18–19) binne die konteks. (2) 
[8] 

 
VRAAG 7 ONVOORBEREIDE POËSIE – VERPLIGTE VRAAG 
 

Lees al die inligting in die addendum (TEKS 7) oor Florence Nightingale asook die 
gedig oor haar, deur Adam Small geskryf, en beantwoord dan die vrae. 
 

7.1 Sê in jou eie woorde wat, volgens strofe 1 (reëls 1–9), NIE Florence 
Nightingale se doel is NIE én wat is of was wel haar doel of oogmerk. (2) 

 

7.2 7.2.1 Watter belangrike boodskap "moet ons weet" (reël 6) wanneer 'n 
mens aan Florence se goeie eienskappe/werk terugdink? (1) 

 

7.2.2 'n Paar tegnieke word ingespan om hierdie boodskap in die gedig te 
beklemtoon. Skryf EEN voorbeeld uit strofe 1 neer en benoem dié 
tegniek. (1) 

 

7.3 Verduidelik wat jy dink die funksie van die meervoud in Nightingales (reël 
10) is. Betrek die konteks in jou antwoord. (1) 

 

7.4 In die gedig kom drie teenwoordige deelwoorde voor. Kies EEN, skryf dit 
neer en verduidelik waarom die woord van jou keuse juis gepas in die 
teenwoordige vorm is deur die konteks te betrek. (2) 

 

7.5 Kyk na die funksionele herhaling van "loop" (reëls 13–15) – elke keer met 
'n klein toevoeging en boonop opeengestapel deur die komma-gebruik/ 
asindeton. Bespreek die progressie wat deur hierdie herhalingskonstruksie 
meegebring word volledig. (3) 

  [10] 
 

30 punte 
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AFDELING C VISUELE GELETTERDHEID 
 
VRAAG 8 VISUELE TEKSTE: SOSIALE BEWUSTHEID 

Lees die onderstaande inligtingsblokkie en kyk dan aandagtig na die onderskeie visuele 

tekste (TEKS 8, A–D) – almal met sosiale bewustheid te make. Voer die opdragte 

hieronder uit. 

Op die webblad van die Universiteit van Stellenbosch word sosiale bewustheid soos volg 
gedefinieer:  
Sosiale bewustheid word gedefinieer as om bewus te wees van die probleme wat verskillende 
samelewings en gemeenskappe in die gesig staar op 'n dag-tot-dag-basis en om bewus te wees 
van die probleme en swaarkry van die samelewing. 

[Bron: <http://www.sun.ac.za/afrikaans/students/student-societies/social-awareness-societies>] 

 
8.1 Noem 'n eie voorbeeld uit jou gemeenskap van 'n probleem wat 

bogenoemde definisie illustreer. Motiveer jou antwoord deur te verduidelik 
waarom die samelewing bewus moet wees/bly van dié probleem. (2) 

 
8.2 Kyk na die "World Wide Fund for Nature"-advertensie (genommer A). 
 

8.2.1 Bespreek TWEE visuele tegnieke wat die kwessie van 
klimaatsverandering en die effek daarvan op ysbere beklemtoon. (2) 

 
8.2.2 Verduidelik waarom "Wat op aarde" 'n effektiewe frase binne dié 

konteks is.  (1) 
 

8.2.3 Benoem die stylfiguur in die kopieteks wat bydra tot die trefkrag van 
die advertensie. (1) 

 

8.3 Kyk noukeurig na die graffiti-/straatkunsteks (genommer B) en bepreek die 
sosiale probleem wat hierdeur uitgebeeld word volledig deur die voorwerp 
in die kind se hand, sy gesigsuitdrukking en die "spraakborrel" met mekaar 
in verband te bring. (3) 

 
8.4 Gee een woord vir een van die groot sosiale probleme van ons tyd wat deur 

die plakkaat (genommer C) uitgebeeld word. Wees spesifiek. (1) 
 
8.5 Jy word gevra om 'n treffende slagspreuk vir 'n plakkaat oor die 

belangrikheid van sosiale bewustheid te bedink. Die visuele teks 
(genommer D) dien as foto vir jou slagspreuk – die twee moet dus 
bymekaar aansluit. Skryf jou slagspreuk (ongeveer 5–8 woorde) in jou 
antwoordboek neer. (2) 

[12] 
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VRAAG 9 SPOTPRENT 
 

Bestudeer die spotprent (TEKS 9 in die Addendum) aandagtig en beantwoord die 

volgende vrae. 

 

9.1 Waarom word daar van aanhalingstekens in die blokkie (links bo) gebruik 
gemaak? (1) 

 
9.2  Verduidelik kortliks, in jou eie woorde, waarom die pasiënt die dokter 

besoek. (1) 
 
9.3 Die pasiënt is merkbaar benoud/ontsteld. 
 

9.3.1 Gee DRIE visuele bewyse uit die spotprent hiervoor. (2) 
 
9.3.2 Watter enkele woord ondersteun bogenoemde gevoel van die 

pasiënt. (1) 
 
9.4 Waaruit kan ons aflei dat die pasiënt nog nie genees is van die "siekte" nie? (1) 
 
9.5 Bespreek hoe die woord "Twitters" (in die spraakborrel) as woordspeling 

ingespan word om humor te bewerkstelling. (2) 
[8] 

 

20 punte 

 
Totaal: 100 punte 


