
PHOENIX MUSLIM SKOOL 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD  10 
ASSESSERING TAAK 5 - LETTERKUNDE OPDRAG 

Onderwyseres  :  S Suleman       Punte : 35 
Moderatrise :  Sh Suleman        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BAIE   BELANGKRIK !!!!!! 
VERY  IMPORTANT!!!!! 

 
*************THIS TASK IS A FORMAL ASSESSMENT IN TERM 2.*************** 

 
 Task 5 / Taak 5 which is a literature assignment / letterkunde based on TWO poems  

for 35 marks.   (amended due to covid 19) 
 

 The memo will be given once the assignment has been marked. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTRUKSIES EN INLIGTING: 

1. Hierdie  vraestel  bestaan  uit  TWEE  VRAE. 

 VRAAG 1 :  Halala Afrika 

 VRAAG 2 :  Martha 
 
2. Volg  die  instruksies  by  elke  vraag. 
 
3. Beantwoord  AL  die  vrae. 
 
4. Laat  ‘n  reël  oop  na  elke  antwoord. 
 
5. Skryf  netjies  en  leesbaar. 
 

Hierdie  vraestel  bestaan uit 4 bladsye      
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1                              (blaai om asseblief) 



VRAAG 1: HALALA AFRIKA deur JOHANNES KERKORREL 
Lees die onderstaande gedig aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat volg. 
 

Halala Afrika  -  Johannes Kerkorrel 
 

1. Toe die wêreld hier nog jonk was 
en die horison wyd en oop 

was dit groen hier in die halfrond 
suid van die ewenaar 

en in die skewer as die son sak 
en die beeste huis toe loop 

klink die roepstem van die vroue 
oor die heuwels van die land 

halala, halala  
ewig is ons Afrika 

 
2. tula tula mtanami 
tula tula sanaboni 
tula tula mtanami 

ubab uzobuya sihlale naye 
ubab uzobuya sihlale sonke, 

hmmm – hmmm 
 

3. toe kom die skepe uit die weste 
wit seile oor die see 

om te vra vir kos en water 
en te bly vir so veel meer 

en die land wat een tyd oop was 
die land het ons verruil 

vir die ghetto’s van die stede 
is ons koperdraad gegee 

 
4.   halala, Afrika 

sasiphila kamnandi 
mayibuye Afrika 

 
5.  Daar was rykdom in die maag 

van ons moeder Afrika 
diamante, steenkool, goud, edelmetaal 

en die mense word die slawe hier 
want die mense word betaal 

om te tonnel in die aarde 
elke greintjie uit te haal 

 
 6.  en die groot en oop grasvlaktes 

span dit toe met doringdraad 
en van die olifant tot die gemsbok 

al die diere moes kom buig 
voor die mag van die grootwildjagter 
voor die mag van sy groot geweer 

totdat net die stilte oorbly 
totdat net die stilte heers 

 
            7.  halala, mayibuye afrika   

       2  (blaai om asseblief)    



VRAE : 
 
1.1  Wat beteken die titel ‘Halala Afrika’ ?        (2) 
 
1.2  Drie stellings is korrek.  Watter een is NIE KORREK NIE ? Skryf net die letter neer. 
 
  Hoe was die wêreld toe ons land nog onontwikkeld (undiscovered) was? 
 
  A Daar was groene lande, grasvelde en geen stede nie. 
  B Jy kon die horison van ver af sien, daar was geen geboue nie. 
  C Daar was oral mynhope en fabrieke te sien. 
  D Die diere het oral vry rondgeloop.        (1) 
 
1.3  Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer en 
  die antwoord . 
 
  Watter soort gedig is hierdie gedig? 
 
  Hierdie gedig is ‘n ( liriek / Engelse sonnet )       (1) 
 
1.4  Pas elke sin in KOLOM B by die regte strofe in KOLOM A. 
  Skryf slegs die letters (A – G) langs die vraagnommer neer. 
 

A B 

1.4.1   Strofe  1 A   Moenie huil nie, my kind, jou pappie sal terugkom en dan is  
      ons almal weer saam   

1.4.2   Strofe  2 B   Baie jare gelede was dit groen, oop en vry in ons land en die 
      vroue het vrolik gesing as die son begin sak  

1.4.3   Strofe  3 C   Omdat die jagters die wilde diere voor die voet geskiet het, 
      moet hulle nou in wildtuine deur die drade ingeperk word  

1.4.4   Strofe  4 D   Hoera, Afrika. Ons het goed geleef. Kom terug, Afrika! 

1.4.5   Strofe  5 E   Die Hollanders se skepe kom in die Kaap aan, vestig hulle en 
      ontwikkel die land. Die inheemste mense word uitgebuit  
      (exploited) en ruil hulle vryheid vir die agterbuurte van die stede   

1.4.6   Strofe  6 F    Hoera, kom terug, Afrika 

1.4.7   Strofe  7 G    Daar is rykdom in Afrika en die inheemse mense word betaal 
       om in die myne te werk en al die edelmetale uit te haal  

               (7) 
 

1.5  Die rympatroon in hierdie gedig is “vrye vers”.  Noem DRIE eienskappe (characteristics) 
  van vrye vers wat in hierdie gedig voorkom.       (3) 
 
1.6  Watter vasteland (kontinent) word in strofe 1 genoem?     (1)  
 
1.7  Hoe troos die ma haar kind in strofe 2?        (1) 
 
1.8  Wat, sal jy sê, is die tema in hierdie gedig?       (2) 
 
                      [18] 
 
 
 
 
 
       3                        (blaai om asseblief) 



VRAAG 2: POЁSIE  -  MARTHA  deur  RONELDA S. KAMFER 

Lees  die  onderstaande  gedig   “Martha”  deur  Ronelda S. Kamfer en  beantwoord  die   
vrae  wat  volg : 
 

 
1          my ma se naam is Martha as 
2          iemand my eendag vra hoe bai eek 
3          haar liefhet sal ek net sê dat toe 
4          ek vier jaar oud was het ek saam 
5          met haar in die donker trug huis toe 
6          gestap van ‘n biduur af waar my 
7          pa gewag het om haar te slaan 
8          sodra sy instap my ma het altyd 
9          vinnig gestap huis toe na haar  
10        ander kinders en man toe 
11        ek moes sukkel om by te bly 
12        toe skielik toe begin ek huil 
 
13        alleen in die donker omdat al my 
14        liefde vir haar niks beteken nie 

VRAE: 
2.1 Kies die antwoord om die sin korrek te voltooi. 
 Hierdie gedig is ‘n ( intertekstuele / kontekstuele ) gedig.     (1) 
 
2.2 Watter soort verteller is daar in hierdie gedig en hoe weet jy dit?    (1) 
 
2.3 Hoekom is daar geen leestekens in hierdie gedig?      (1) 
 
2.4 Watter soort sonnet is hierdie gedig?  Motiveer jou antwoord.     (2) 
 
2.5 Wat is die verwantskap tussen die persoon in die titel en die verteller? 
 Haal aan uit die gedig om jou antwoord te staaf.      (1) 
 
2.6 Is die verteller nog ‘n klein kindjie?   Hoe weet jy dit?      (1) 
 
2.7 Haal EEN woord uit die gedig aan wat impliseer dat die verteller en haar ma  
 godvresend  en gelowig was.         (1) 
 
2.8 Gee ‘n voorbeeld van ELISIE in die gedig en gee die funksie daarvan.   (2) 
 
2.9 Hoe weet jy dat die plek waar die biduur gehou is, naby die verteller se huis was? (1) 
 
2.10 Beskryf die verteller se pa se karakter.        (2) 
 
2.11 Haal TWEE AGTEREENVOLGENDE WOORDE aan wat aandui dat die verteller nie 
 ‘n “enigste kind” is nie.          (1) 
 
2.12 Gee ‘n moontlike rede hoekom die verteller “alleen in die donker” gaan huil het.  (1) 
 
2.13 Watter lewensles het jy uit hierdie gedig geleer?      (1) 
 
2.14 Wat is die tema van die gedig?         (1) 
                                                            [17] 

     4                              GROOTTOTAAL :  35 


