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VRAESTEL 1 

 

VRAAG 1 

 

KONSTRUKSIEPROSESSE 

 
Die vraag het n breë spektrum van vrae oor konstruksie gedek en is oor die algemeen goed 
beantwoord. 
 
Meer aandag kan aan raamstrukture gewy word omdat kandidate van sekere sentrums 'n 
gebrekkige kennis van raamstrukturehet. Onderwysers moet aandag gee aan die onderdele 
van n dakkap. 
 
Die vraag oor Leeruitkoms 1, Assesseringstandaard 3, is besonder goed beantwoord. (Vraag 
1.9) 
 

VRAAG 2 

 

GEVORDERDE KONSTRUKSIE-PROSESSE 
 

Die vraag is goed beantwoord. Die gehalte  van sketswerk by vraag 2.8 was swak. 
Onderwysers moet tyd inruim om kandidate te leer hoe om sketse te maak.  
 
Konsepte en terminologie moet ook in Engels aan kandidate verduidelik word omdat 
Afrikaanse terminologie nie aldag gebruik word nie. 
 

VRAAG 3 

 

SIVIELE DIENSTE 

 
3.1 Leerders was nie vertroud met die eienskappe van ‘n goeie sperder nie. Onderwysers 

moet seker maak dat die apparaat ten opsigte van siviele dienste beskikbaar is in die 
klas sodat kandidate hulself kan vergewis van verskillende sperders en hulle 
eienskappe.  

 
3.2 Hierdie was ‘n hoërorde-vraag en die meeste kandidate kon dit  nie beantwoord nie. 
 
3.6 Baie swak beantwoord. Die meeste van die kandidate kon nie die werking van ‘n 

waterverwarmer verduidelik nie. 
   
3.11 Hierdie vraag is baie goed beantwoord. 
 
VRAAG 4 

 

MATERIALE 

 
Die vraag is taamlik goed beantwoord. Die meeste kandidate het nie die tabel oorgeteken 
soos aangedui in die vraestel nie. Dit dui daarop dat kandidate nie die instruksies noukeurig 
gelees het nie.  
 
Vraag 4.6 is baie swak beantwoord. 
Die wye spektrum van materiale moet deur onderwysers gedek word. 
 



VRAAG 5 

 

TOEGEPASTE MEGANIKA 

 

Hierdie vraag is baie swak beantwoord, 
Die breë spektrum van toegepaste meganika moet onderrig word wanneer kandidate vir 
hierdie afdeling voorberei word. 
 

VRAAG 6 

 

GRAFIEKA EN KOMMUNIKASIE 

 

Hierdie vraag is gemiddeld tot swak beantwoord. 
Swak leesvaardighede kon bygedra het tot die swak beantwoording van die vraag. 
 
Tekeninge was baie swak – in die meeste gevalle vryhand gedoen. 
In sommige gevalle het kandididate 'n balpuntpen gebruik om hierdie vraag te beantwoord. 
 
 

 


