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VRAESTEL 1 

 

Oor die algemeen is hierdie vraestel baie swak beantwoord. Dit is as gevolg van die feit dat 
dit deur derde- en vierdetaal sprekers beantwoord is. Die eksaminatore moet deurgaans 
hierdie feit in gedagte hou. 
 
AFDELING A: KYK- EN LEESBEGRIP 

 

Die leesstukke in hierdie afdeling is gepas vir die kandidate omdat dit binne hulle  
verwysingsraamwerk was. 
 
VRAAG 1 
  
Die vrae wat hiermee gepaard gegaan het, was bevredigend, maar die verwagtinge by die 
oplossings hiervan was nie konsekwent nie. Ons verwys veral hier na vraag 1.4.2 waar 
kandidate slegs die punt toegeken is indien hulle aanhalingstekens in die antwoord gebruik 
het. Al is die kandidate gevra om aan te haal, kon ons steeds ‘n punt toegeken het in die 
geval waar die kandidate vergeet het om die aanhalingstekens te gebruik.  
 
VRAAG 2 
 
Hierdie vraag is beter beantwoord omdat die vrae voor die hand liggend was. 
 
VRAAG 3 
 
Hierdie was ŉ goeie vraag omdat alle tieners vertroud is met die “selfoonlewe”. 
 
AFDELING B 

 

VRAAG 4 
 
Kandidate het gebaat by hierdie vraag. Alle kandidate moet aangemoedig word om hierdie 
vraag te beantwoord. Meer oefening in die klas sal tot groter sukses in hierdie afdeling lei. 
 
AFDELING C: TAAL 

 
Die taalaspekte moet by hierdie kandidate ingedril word en hulle moet aan die basiese 
taalkonsepte blootgestel word.  
 
VRAAG 5 
 
As die basiese konsepte nie by hulle ingeskerp is nie, het kandidate in hierdie vraag baie 
swak gevaar. 
 
VRAAG 6 
 
Hierdie vraag is die swakste beantwoord. Kandidate het hier nie die basiese taalkennis 
gehad nie. Die volgorde in die Afrikaanse sin maak hierdie vraag vir hulle baie moeilik. 
 
VRAAG 7 
 
Vraag 7 is ook baie swak beantwoord. Dit is vir ŉ derdetaalspreker baie moeilik om ŉ fout 
raak te sien. 
 



VRAAG 8 EN VRAAG 9 
 
Hierdie twee vrae het ŉ kritiese taalbewustheid geverg en omdat hierdie kandidate glad nie 
Afrikaans praat nie, beskik hulle nie daroor nie. Onderwysers kan moontlik vir leerders in die 
klas verskeie situasies gee waarop hulle moet reageer. Kandidate moet aan baie Afrikaans 
blootgestel word en onderwysers moet daarteen waak om Afrikaans in ŉ ander taal aan te 
bied. 
 
AFDELING D 

 
VRAAG 1 EN VRAAG 2: FEESMAAL 
 
Kandidate wat hierdie vrae beantwoord het, het dit baie goed beantwoord. Dit was baie 
duidelik dat hierdie kandidate onderrig is in die kortverhale. 
 
VRAAG 3 EN VRAAG 4: VERSLIG 
 
Kandidate wat hierdie vraag beantwoord het, het minder goed gevaar. Oor die algemeen is 
dit baie moeilik vir derdetaalsprekers om vrae oor gedigte te beantword omdat hulle nie ŉ 
fyner aanvoeling vir die taal het nie. 
 
VRAAG 5 EN VRAAG 6: DIE VERDWYNING VAN MINA AFRIKA 
 
Baie min kandidate het hierdie vrae beantwoord en dié wat hulle wel aangedurf het, het baie 
swak gevaar. 
   

 


