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VRAAG 1
Bestudeer die spotprent en beantwoord die vrae in enkele woorde, aanhalings of
kort sinne. Volsinne is onnodig, tensy anders gevra.

1.1 Verduidelik waarom die spreker so verbaas is.

(2)

1.2 Skryf enige twee woorde neer wat die omgewing beskryf waar die mense hulle
bevind.

(2)

1.3 Waarvandaan kom die “reën” wat hier val?

(1)

1.4 Die volgende vrae is op die teks regs bo gebaseer:
a) Waar is die IRS?

(1)

b) Watter probleem het die mense daar?

(1)

c) Watter woord in die eerste sin verwys na die mense in die IRS?

(1)

d) Voltooi: “Kleinhuisie” is ’n ander woord vir ___.

(1)

e) Voltooi: “Aardlinge” verwys na ____.

(1)
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VRAAG 2
Lees die volgende teks noukeurig en beantwoord die vrae in volsinne, tensy anders gevra.
Tuinier word knap klei-kunstenaar
In die Transkei se modderklei het Vuyisa Potina as kind klein kleifiguurtjies met sy vingers gevorm.
Dit was eers toe hy as tuinier vir ’n keramiekkunstenaar gewerk het, dat sy liefde vir klei in ’n
vaardigheid omskep is. En nou ontvang dié 31-jarige kunstenaar bestellings van so ver as Londen.

Potina wag op die stoep onder die sinkdak van Franschhoek se handwerkmark in die hoofstraat.
Winkels en restaurante hier word met blou, rooi en wit vlae versier. Almal maak gereed vir die
Bastille-fees wat jaarliks hier gehou word.
“Dit gaan ’n besige naweek wees,” sê Potina en stap na sy werksplek.
“Jammer, dit is koud hier waar ek werk. Ongelukkig sal ’n verwarmer nie goed wees vir die
kleipotte nie,” gesels hy.
Effens skaam begin hy vertel van sy kinderdae in die Transkei. “Ek was nog altyd lief daarvoor om
met klei te werk. Toe ek ’n kind was, was kleiwerk net vir die pret. Ek het nie geweet mens kan geld
daaruit maak nie.
“In 1998 het ek na die Kaap gekom. My pa was ’n tuinier vir Rodney George, ’n keramiekkunstenaar.
Ek het later ook vir Rodney in die tuin gewerk.
“Eendag het ek vir hom genoem ek hou ook daarvan om met klei te werk. Hy het gevra ek moet
’n koppie maak.”
Dit het maar sukkel-sukkel gegaan, vertel Potina. “Veral toe ek ’n oor vir die koppie moes maak.
Maar Rodney het my gewys hoe en ek het klein goedjies begin maak.”
In 2002 het Potina by die Franschhoekse handwerkmark aangesluit om sy vaardighede te ontwikkel.
Twee jaar later het hy ’n geleentheid gekry om deur dié sentrum by die Boland Kollege te studeer en in
2006 het hy by die Keramiek SA-uitstalling die toekenning vir die beste nuwe uitstaller ontvang.

[Uit Die Burger, 12 Julie 2008, bl. 7, Malani Venter]

2.1 Waar het Potina grootgeword en waar woon hy nou? Antwoord in slegs twee woorde. (2)
2.2 Die werk wat Potina nou doen, verskil baie van die werk wat hy eers gedoen het.
Verduidelik.

(2)

2.3 Hoe weet ’n mens dat Potina ook internasionaal bekend is?

(2)

2.4 Waarom gaan dit ’n besige naweek vir Potina wees?

(2)

2.5 Is die volgende stellings waar of onwaar? Gee ’n rede vir jou antwoord by elkeen.
a) Potina maak sy kleipotte met ’n verwarmer droog.

(2)

b) Potina maak vanaf sy kinderdae reeds geld uit klei.

(2)

2.6 Haal twee agtereenvolgende woorde aan wat wys dat Potina nie maklik oor
homself praat nie.
2

(1)

2.7

Hoe het Potina vir Rodney George leer ken?

(2)

2.8

Waarom kan ’n mens sê dat Rodney George ’n mentor vir Potina was?

(2)

2.9

Noem twee redes waarom die Franschhoekse handwerkmark belangrik in Potina
se lewe was.

(2)

2.10 Op watter manier is Potina deur Keramiek SA vereer?

(1)
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VRAAG 3
Instruksies
















Lees die artikel aandagtig deur.
Som die gevare vir primate in sewe volsinne op.
Jy mag nie meer as een sin oor elke gevaar skryf nie.
Nommer jou sinne van 1 tot 7.
Laat ’n reël oop na elke sin.
Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde wees nie.
Dui aan die einde van die opsomming aan hoeveel woorde jy gebruik het.
Jy sal gepenaliseer word as jy meer as 60 woorde skryf of as jy nie die getal
woorde aandui nie.
Gevare vir primate

Byna 50% van alle primate word deur uitwissing in die gesig gestaar, hoofsaaklik omdat die
mens hulle letterlik “opeet” én hul habitat vernietig. Die volgende gevare bedreig primate:












Sowat ’n kwart van die wêreld se landoppervlakte, wat tropiese woude, streke met ’n
matige klimaat en graslande insluit, is die afgelope dekades vernietig en in landbougrond
en weiding verander, wat beteken dat primate dit nie meer kan gebruik nie.



Die bosvleisbedryf – die jag van soogdiere – is boaan die lys bedreigings wat primate se
bevolkings uitwis. In Afrika word byvoorbeeld elf van die dertien soorte rooi colobus-apies
ernstig bedreig.



Primate wat gevang word vir onwettige handel, is een van die grootste bedreigings wat hul
getalle laat afneem.



Omdat primate hoofsaaklik in die woude van ontwikkelende lande aangetref word, het ontbossing
vernietigende gevolge vir dié soogdiere wanneer bosse vir meubels en brandhout afgekap word.



Wanneer daar nuwe paaie gebou word, is dit ’n groot bedreiging vir primate, want dit lei
daartoe dat hulle hul habitat verloor en dat erosie en besoedeling ’n probleem word.



Groot dele van primate se habitat word vernietig wanneer nuwe damme en myne gebou word.



Brande hou verwoestende gevolge vir primate in omdat volwassenes dikwels doodbrand
en kleintjies en tieners wees gelaat word. Brande vernietig ook primate se habitat.

[Aangepas uit Die Burger, 7 Augustus 2008, bl. 8, Elise Temperlhof]
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VRAAG 4
Voer die opdragte uit wat op die genommerde gedeeltes in die teks aan die
linkerkant gebaseer is.
Mosha weer op die been ná landmynongeluk
’n (4.1 Wat twee jaar oud is) Asiatiese olifantjie sal hopelik (4.2 kortliks, kort-kort, binnekort)
weer kan loop, danksy ’n kunsbeen wat deur die organisasie Friends of the Asian Elephant
aan haar geskenk is.
Mosha, die olifantjie, het haar (4.3 voorste poot aan die regterkant) in 2006 verloor (4.4 toe,
wanneer) sy ’n landmyn in die noorde van Thailand afgetrap het. Haar voorpoot is toe
vergruis en moes later geamputeer word.
Mosha word sedert die ongeluk in die Friends of the Asian Elephant se hospitaal in Thailand
versorg. Dit is ook by hierdie (4.5 aaklige) hospitaal waar sy nou haar kunspoot gekry het.
Die poot bestaan (4.6 ___ ) ’n plastieksak (4.7 in + wat) houtsaagsels styf teen mekaar
gepers is. Heel bo is ’n sagte (4.8 kussing). Die kunspoot word aan haar been vasgegespe.
Friends of the Asian Elephant is in die vroeë jare negentig gestig om (4.9 beseer) olifante in
die oorloggeteisterde Mianmar te versorg. Verskeie olifante wat deur landmyne beseer (4.10
is, was), word by dié hospitaal verpleeg.
[Verwerk uit Die Burger, 25 Junie 2008, bl. 16, Elise Tempelhoff]

4.1

Gee een woord vir die omskrywing.

(1)

4.2

Kies die korrekte woord.

(1)

4.3

Gee een woord vir die omskrywing.

(1)

4.4

Kies die korrekte woord.

(1)

4.5

Gee ’n antoniem.

(1)

4.6

Gee die ontbrekende woord.

(1)

4.7

Vorm een woord.

(1)

4.8

Gee die verkleinwoord.

(1)

4.9

Gee die korrekte vorm van die woord.

(1)

4.10 Kies die korrekte woord.

(1)
[10]
[TOTAAL: 50 punte]
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Graad 10
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
TOETS EEN MEMO
VRAAG 1
1.1

Daar val water uit die lug terwyl daar geen wolke is nie. 

(2)

1.2

plattelands ; eenvoudig 

(2)

1.3

van die Internasionale Ruimtestasie 

(1)

1.4

a) in die ruimte 

(1)

b) Die toilet is stukkend. 

(1)

c) “ruimtevaarders” 

(1)

d) toilet 

(1)

e) mense wat op die aarde woon 

(1)
[10]

VRAAG 2
2.1

Transkei ; Franschhoek 

2.2

Hy maak nou kleipotte  (potte van klei/is ’n keramiekkunstenaar) en vroeër was
hy ’n tuinier. 
(2)

2.3

Selfs mense in Londen  bestel van sy werk. 

2.4

Dit is die Bastille-fees in Franschhoek  en baie mense kom soontoe/daarheen.  (2)

2.5

a) Onwaar. Hy het juis nie die verwarmer aan nie omdat dit sleg vir sy potte is.  (2)
b) Onwaar  “Toe ek ’n kind was, was kleiwerk net vir die prêt” () of “Ek het nie
geweet ’n mens kan geld daaruit maak nie”. ()
(2)

2.6

“effens skaam” 

2.7

Potina se pa was Rodney George se tuinier en later het Potina in Rodney se tuin
gewerk. 
(2)

2.8

Rodney George het Potina aangemoedig om kleivoorwerpe te maak en hom raad
gegee. 
(2)
Hulle het hom werk/’n werkplek gegee.  Hulle het hom gehelp om aan die
Boland
Kollege te studeer. 
(2)

2.9

(2)

(2)

(1)

2.10 Hy het die prys vir die beste nuwe uitstaller gekry. 

(1)
[20]
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VRAAG 3
1)

Primate se habitat word vir landbou en weiding gebruik.

2)

Primate word vir hul vleis gejag.

3)

Daar word onwettig met primate handel gedryf.

4)

Ontbossing lei daartoe dat primate hul gebied verloor.

5)

Nuwe paaie laat primate hul gebied verloor.

6)

Nuwe damme en myne vernietig primate se gebied.

7)

Brande wat volwasse primate doodbrand en kleintjies wees laat, is ’n
gevaar.(57 woorde)
[10]

VRAAG 4
4.1

Tweejarige 

(1)

4.2

binnekort 

(1)

4.3

regtervoorpoot 

(1)

4.4

toe 

(1)

4.5

wonderlike/goeie 

(1)

4.6

uit 

(1)

4.7

waarin 

(1)

4.8

kussinkie 

(1)

4.9

beseerde 

(1)

4.10 is 

(1)
[10]
[TOTAAL: 50 punte]
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