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Vakadviseurs en eksaminatore aan die woord

Eksamenwenke vir 
Graad 12 Huistaal

Deur: Adinda Vermaak

Afrikaans Huistaal Graad 12 Laaste wenke voor die eksamen

Vraestel 2: 2 ½  uur JA
Afdeling A (Vrae 1−4) TWEE van vier gedigte (20 punte) die ongesiene gedig 
(10 punte) 30 punte
Het jy al die gedigte ’n hele paar keer self (hardop) deurgelees?
1. Vincent van Gogh – DJ Opperman

2. Nog in my laaste woorde – NP van Wyk Louw

3. Twee kleuters in die Vondelpark – Elisabeth Eybers

4. Die sagte sprong – Sheila Cussons

5. ’n brief van hulle vakansie – Breyten Breytenbach

6. Wie’s hy – Adam Small

7. Versagtende omstandighede – Peter Snyders

8. eerste worp – TT Cloete

9. ’n vigslyer sterf – Vincent Oliphant

10. besoekersboek – Fanie Olivier

11. Reaksie – Vernon February

12. oupa Thomas Daniel Granfield – Ronelda S. Kamfer

Ken jy die volgende ten opsigte van al die gedigte? Kan jy dit dus omskryf/bespreek/
motiveer?

Die titel? Hoe vorm die gedig ’n eenheid? Die spreker en die aangesprokene. Toon en/of 
stemming? Die tema en boodskap? Waarom is sekere woorde gebruik?

Kan jy die volgende in al die gedigte (en die ongesiene gedig) raaksien, aanhaal en die funksie of 
impak verduidelik? Rympatrone of rymskemas. Die soort strofes. Tipografie (d.w.s. hoe 
die gedig op die bladsy lyk) Enjambemente.

ONTHOU: Evalueer of Stem jy saam? Ja of Nee MET ’n rede/bewys uit die teks
Klankeffekte: Halfrym (alliterasie en assonansie)
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BEELDSPRAAK ( vergelyking, metafoor, personifikasie) en die volgende 
STYLFIGURE:
antiklimaks; antitese, antonomasia, elisie (weglating), eufemisme, hiperbool (oordrywing), 
insinuasie (innuendo), inversie (omgekeerde woordorde), ironie, klanknabootsing 
(onomatopee), klimaks (hoogtepunt), kontras (teenstelling), litotes (versagting), metonimia, 
oksimoron, paradoks, polisindeton (herhaling van dieselfde voegwoord), sarkasme, satire, 
simboliek, sinekdogee, sinestesie, woordspeling

Afdeling B: Roman Vrae 6 & 7 (Lelie); 8 & 9 (Manaka); 10 & 11 (Vatmaar); 12 & 13 
(Onderwêreld)
 (25 punte)
Het jy die roman ten minste drie keer deurgelees? Kan jy die name reg spel?
1. Die titel en natuurlik die tema en/of boodskap van die roman

2.  Vertelperspektief: Eerstepersoonsverteller/Alomteenwoordige 
derdepersoonsverteller? 

3.  Karakters: interaksie. Wat lei jy af uit die dialoog of handeling? Uiterlike en/of 
innerlike konflik?

4.  Milieu of ruimte: Waar speel dit af? Watter rol speel die ruimte/watter invloed het dit?

5.  Die tydsverloop van die roman: Inleiding … verwikkeling … hoogtepunt of 
klimaks … ontknoping … afloop. Ken jy dus die intrige; spanningslyn; terugflitse? 

6.  Funksie van deurlopende motiewe of simbole. Is daar dramatiese ironie?

7.  Literêre opstel: Omkring die kernwoorde in die vraag. Ken jy aanhalings wat 
jy kan ge-bruik vir die inleiding en/of die slot van die literêre opstel? Beplan 
jou opstel! Moenie opskrifte gebruik nie!!! Motiveer elke stelling! Volg die Pegex-
formule: Point (Watter punt of stelling maak jy?) E.g. (Gee ’n voorbeeld.) en Ex  
Explain jou punt en/of voorbeeld.

 Baie belangrik: Help die nasiener om al jou feite en argumente raak te sien! 
Afdeling C: Drama Vrae 12−13 (Map Jacobs); Vrae 14−15 (Mis)
1. Die titel. Wat is die tema of boodskap van die drama?
2. Ken jy die inhoud? Het jy die drama ten minste vyf keer self deurgelees?
3.  Hoofkarakter: Hoe word hy/sy gekarakteriseer, veral deur dialoog of wat die ander 

van hom/haar sê? Ken jy dus sy/haar verhoudings met die ander karakters? Hoe 
ontwikkel die karakter?

4.  Konflik tussen die karakters. Ook innerlike konflik. Ook die opbou van spanning tot by 
die klimaks.

5. Die rol van die milieu en/of agtergrond (Waarom speel dit juis daar af?)

6. Tydsverloop of tydsduur. Is daar tydspronge tussen die tonele?

7.  Die intrige: eksposisie, motoriese moment, verwikkeling, krisis, klimaks, 
ontknoping; afloop. Is daar ’n ironiese wending? Is daar subintriges?

8. Herhalende motiewe. Die tema of boodskap van die drama.

9.  Ken jy aanhalings wat jy kan gebruik vir die inleiding en/of die slot van ’n 
literêre opstel?
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Vraestel 3: 2 ½ uur
Afdeling A: Opstelle (400−450 woorde) (50 punte) 

Afdeling B: Transaksionele tekste (180−200 woorde) (25 + 25 punte)
Ken jy al die formate? (Google: Transaksionele tekste Afr HT OF Selfstudiegids en 
maak seker!)

Wenke by die skryf van die literêre 
opstel
1. Die geheim van ’n goeie literêre opstel is die volgende:
  Bestudeer die opdrag.
  Onderstreep of omkring die kernwoorde of kernstellings in die vraag.
  BEPLAN die LIGGAAMSDEEL van jou opstel na aanleiding van hierdie KERNWOORDE.
2.  MOET NOOIT begin soos wanneer jy ’n Besigheidstudie-langvraag skryf nie, d.w.s. “In 

hierdie opstel gaan ek …. bespreek ….” NIE!
  Gaan nou reeds die drama of roman deur en soek gepaste dele/sinne/uitsprake/kern-aanhalings 

wat jy as ’n treffende inleiding kan gebruik. Skryf dit neer en leer dit! Dan kan jou slotparagraaf 
daarby aansluit.

 OF: Begin met ’n retoriese vraag (soos met ’n toespraak).
 OF: Begin met ’n treffende inleiding.
3. Skryf altyd in PARAGRAWE!
4. Gebruik die PIV-formule: [Engels: Pegex:  Point; e.g.(For example OF Explanation)]
 P Maak jou PUNT (stelling) in die eerste sin van die paragraaf.
 I ILLUSTREER dit deur bv. ’n aanhaling of ’n voorbeeld of voorbeelde.
 V VERDUIDELIK of omskryf/gee ’n rede waarom jou aanhaling of bewys geldig is.
5. Skryf in volsinne – nie telegramstyl nie.
6. MOENIE subopskrifte in jou opstel gebruik nie!!
7. Moet nooit die storie of drama oorvertel nie.
8. Skryf verkieslik in die teenwoordige tyd, byvoorbeeld:
 “Map kies om verantwoordelikheid vir sy dade te neem …”
9. Die karakters se name moet KORREK gespel word!
10. Gebruik literêre begrippe, soos tema, ruimte, ironie, vertelperspektief in jou opstel.
11.  Jy moet jou eie standpunt kan formuleer. En jy moet jou standpunt kan staaf met bewyse uit die 

teks. (Sien no. 4 hierbo.)

Vraestel 3: Agtien wenke
1. Lees die instruksies stadig, sorgvuldig deur.
2.  Begin altyd met ’n treffende inleiding. Dink aan jou opstel as ’n toespraak: Hoe kan jy dadelik die 

leser se aandag vasgryp? Die slot-paragraaf kan dan daarby aansluit.
3.  Geen Engelse woorde nie, behalwe as dit noodsaaklik is of as dit by ’n sekere karakter se dialoog 

pas.
4.  Moenie alles in HOOFLETTERS skryf nie; dit kan gesien word as spelfoute. Skryf leesbaar!
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5.  Skryf korter sinne. Lang, lomp oorloopsinne wat oor ’n hele paragraaf strek, lees baie moeilik en 
... die nasiener is dalk baie moeg.

6.  Bestudeer die nasienmatriks: TAAL, STYL & REDIGERING tel 15 punte! Beeldspraak, 
byvoorbeeld ’n metafoor of personifikasie, as-ook stylfigure, soos kontraste (teenstellings) of 
repetisie (herhaling) maak enige skryfstuk sprankelend.

7.  Doen jou beplanning en eerste poging op die linkerbladsye van jou antwoordboek. Dan is dit 
makliker om vinnig én korrek oor te skryf.

8.  Begin met die finale poging bo-aan ’n nuwe bladsy. (Laat dit lyk soos ’n regte opskrif van ’n 
regte storie.)

9.  Laat ’n volle reël oop tussen paragrawe, veral as jy dialoog gebruik. (Liewer te veel kort 
paragrawe as net ’n paar lang paragra-we.) Die beskrywer op die matriks by Knap is: 
“Sinne en paragrawe logies en toon variasie.

10.  Skryf oor dit waarvan jy baie weet. Moenie oor die see en bote en plekke skryf wat jy nie 
self ken nie. (’n Nasiener se kommentaar ’n paar jaar gelede oor ’n sentrum: “Die enkeles wat 
EENVOUDIG geskryf het, oor iets uit hul eie ervaring, het goeie punte gekry, want dit was so 
oortuigend.”)

11.  Vermy sekere onderwerpe, byvoorbeeld dit waaroor jy dalk met jou maats gesels, maar liewer 
nie moet beskryf vir ’n vreemde, vol-wasse persoon wat dit gaan nasien nie. (Een nasiener het 
een jaar van ’n sentrum die vol-gende geskryf: “Inhoud getuig van swak smaak: drank, seks en 
bendestories. Voor-beelde van swak én vuil taalgebruik.”)

12.  Jy mág (of moet) dele/sinne in jou finale skryf-stuk doodtrek en verander terwyl jy dit stadig, 
sorgvuldig proeflees.

13.  Skryf in die regte register: ’n Formele brief aan die pers se styl klink anders as die register en styl 
van ’n vriendskaplike brief aan jou beste maat.

14.  Maak seker jy het genoeg tyd om al die skryf stukke te voltooi EN te redigeer.
15.  Die formaat van Afdeling B se transaksione-le tekste, bv. vriendskaplike brief, die formele brief, 

verslag, artikel, resensie, dialoog moet korrek wees! Gaan die verskillende formate die vorige 
aand deur. Moenie kosbare punte verloor weens formaatfoute nie.

16.  BRIEF: Al skryf jy die res van jou lewe net e-posse en WhatsApp-boodskappe, mag jy NIE ’n fout 
in die adres of die aanhef maak nie.

17.  KOERANTBERIG: ’n Treffende kop (opskrif) en daaronder: jou naam as verslaggewer. Inhoud: 
WIE het WANNEER WAT WAAR ge-doen en (dalk in die tweede paragraaf) WAAR-OM? Volgende 
paragraaf: Haal ’n ooggetuie (of twee) aan. ’n Gepaste slotparagraaf.

18.  RESENSIE (boek, film, restaurant): Treffende kop en dan jou naam as resensent. Onthou 
die volgende:’n treffende inleiding; iets oor die skrywer of oor die omslag van die boek of die 
voorkoms van die restaurant); interessante feite of inligting; kritiek en natuurlik jou eie mening, bv. 
’n aanbeveling.

19.  TOESPRAAK: Begin met ’n treffende inleiding of aanhaling. Spreek die gehoor aan in ’n nuwe 
paragraaf! Elke aspek in ’n nuwe paragraaf. 

Slot: Sluit aan by die inleiding of roep die gehoor tot aksie.
20.  Sorg dat die sin ná “dat” korrek is. Ek weet dat ek hard moet leer vir Afrikaans.
21.  Woorde moet aan die einde van ’n reël korrek afgekap word, volgens die verskillende sil-labes of 

lettergrepe van die woord
22.  Die korrekte gebruik van die akuut en van die gravis is regtig vrééslik (akuut) belangrik: Jy 

verstaan dit, nè? (gravis)
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