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Vraestel I

Deel A

Die meeste kandidate het bewys gelewer dat hulle oor vyf jaar ’n goeie kennis van die Duitse
woordeskat opgebou het, dat hulle die Duitse sintaksis verstaan, dat hulle Duitse betreklike
voornaamwoorde nie net kan herken nie, maar ook kan gebruik en dat hulle ’n deeglike
kennis van „Aktiv“ en „Passiv“ en van „Konjunktiv II“ het.  Die uitstekende punte wat hier
behaal is, getuig van soliede onderrig.

Deel B

Ook hier was dit duidelik dat die oorgrote meerderheid leerders ‘n pragmatiese onderrig
geniet het wat hulle in staat gestel het om werklike briewe aan ontvangers in die Duitstalige
lande te stuur.  Die gevolg was oortuigende briewe waarin die toepaslike registers gebruik is
en geen probleme met die voornaamwoorde ondervind is nie.
Slegs in enkele gevalle het dit nog voorgekom dat die afsender drie verskillende name gehad
het of dat die naam van die afsender en die handtekening nie ooreengestem het nie.  As
sulke briewe gepos sou word, sou daar verwarring wees.
In gevalle waar die kandidate nie geweet het wat ‘n “Tageszeitung” is nie, is dit duidelik dat
die onderwerp “Medien” te min aandag geniet het.

Opvallende foute met betrekking tot die Duitse idioom het die volgende ingesluit:
• „Es ist Spaß“  i.p.v.  „Es macht Spaß“
• „Man gibt ...”    i.p.v.  „Es gibt ...“
• „Ich will nach Stellenbosch studieren“   i.p.v.  „Ich will in Stellenbosch studieren“
• „Meine E-Mail-Adresse zur Schule“   i.p.v.   „Meine E-Mail-Adresse in der Schule“
• “Das Radio anhören”  i.p.v.  „Radio hören”, ens.

Die peil van die werk was oor die algemeen goed.

Vraestel II

Die meeste kandidate se werk ten opsigte van al vier tekste het, ten spyte van die verskille in
tekssoorte, getoon dat leesbegrip oor vyf jaar goed ontwikkel is.  In baie gevalle is selfs
volpunte behaal.


