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Instruksies

1. Jy word voorsien van 'n spesiale antwoordblad waarop jy jou olimpiade-nommer en antwoorde 
moet invul.

2. Jou NAAM en SKOOL SE NAAM moet asseblief bo aan die antwoordblad ingevul word.
3. Die nommer bestaan uit tien syfers, byvoorbeeld 0206356007.
4. Jy ontvang jou EIE unieke nommer. Die nommer hieronder is slegs 'n voorbeeld.
5. Vul asseblief jou nommer VAN LINKS NA REGS soos hieronder in.
6. Die eerste sewe syfers word onder STUDENTENOMMER ingevul en die laaste drie word onder 

UNIEKE WERKOPDRAG ingevul. Laat die laaste drie blokke oop soos die voorbeeld hieronder.
7. Kleur die ooreenstemmende blok in die kolom in.
8. Ignoreer alle ander blokke wat om kodes vra.

9. Die vrae is almal van dieselfde tipe. Daar is vier moontlike antwoorde.
10. Indien 3 jou keuse vir vraag 30 is, merk dit soos volg:  30      [1]   [2]   [3]   [4]
11. Merk slegs een spasie per vraag.
12. As jy 'n antwoord wil verander, moet die VOLLEDIG uitgevee word.
13. Drie uur word toegelaat om die vrae te beantwoord.

Moet asseblief nie die antwoordblad vou nie
Lees hierdie instruksies noukeurig deur voordat jy die vrae beantwoord

Pryse geborg deur die ATKV

ATKV
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11 Maart 2004

Beste Kandidaat

Baie geluk met jou besluit om aan die Olimpiade deel te neem.  Ons glo jy sal die 
uitdaging baie geniet.

Die vraestel bestaan uit 130 veelkeusige vrae en jy het drie uur tot jou beskikking.  
Daar is drie afdelings en jy behoort jou tyd soos volg in te deel:

Afdeling A: Begrip
Vraag 1: Begrip 45 punte  60 minute

Afdeling B: Taal
Vraag 2: Taalleer 45 punte  55 minute

Afdeling C: Letterkunde
Vraag 3: Poësie 20 punte 30 minute
Vraag 4: Prosa 20 punte 35 minute

Groottotaal: 130 punte

Almal ontvang sertifikate en die uitslae sal teen middel Junie 2004 op die volgende 
webblad beskikbaar wees: www.saasta.ac.za

Baie sterkte!

Vriendelike groete.

Mev. Erna Rossouw
Nasionale projekkoördineerder



1. ‘n Forel is ‘n ...

1. vis. 3. hengelaar.
2. vlieg. 4. insek.

2. ‘n Vlieghengelaar is iemand wat ...

1. boeke oor visvang skryf.
2. insekte bestudeer.
3. vis vang vir sy plesier.
4. vlieë vang.

3. Hierdie leesstuk is ‘n ...

1. advertensie. 3. opsomming.
2. resensie. 4. kennisgewing.

AFDELING A: BEGRIP
VRAAG 1: BEGRIP (±60 minute)

LEESSTUK A: Vlieghengel vir forel

Lees die onderstaande teks en
beantwoord die vrae wat daarop volg:
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4. Die woord "vlieg" is tussen aanhalingstekens 
geskryf omdat ...

1. die skrywer die woord uit ‘n ander bron aanhaal.
2. dit nie ‘n regte vlieg is nie.
3. die skrywer die woord wil beklemtoon.
4. dit die skrywer se direkte woorde is.

5. Watter antwoord is NIE korrek NIE?
Slater Rawlins is ...

1. die persoon wat hierdie leesstuk geskryf het.
2. ‘n erkende vlieghengelaar.
3. iemand wat graag sy kennis van vlieghengel 

met ander wil deel.
4. die outeur van die boek waaroor hierdie lees-

stuk handel.

6. Die frase wat vir ons sê dat vlieghengel nie ‘n 
rustige sport is nie, is ...

1. “wat die vlieghengelaar ure se genot verskaf”
2. “die lewendige insek se bewegings naboots”
3. “om die vlieg te gryp”
4. “aktiewe hengel by uitstek”.

7. Vlieghengelaars eet ...

1. altyd die forelle wat hulle vang.
2. soms die forelle wat hulle vang.
3. nooit die forelle wat hulle vang nie.
4. selde die forelle wat hulle vang.

8. Die boek het ...

1. eweveel swartwit as volkleur foto’s.
2. meer swartwit as volkleur foto’s.
3. minder swartwit as volkleur foto’s.
4. glad nie volkleur foto’s nie.

9. (Plus R8,00 p + v) beteken jy ...

1. moet R8,00 meer betaal as jy die boek per pos
bestel.

2. kry R8 afslag as jy die boek per telefoon bestel.
3. moet R8 verkoopbelasting by die prys tel.
4. sal R8 meer betaal as jy die boek in ‘n boek-

winkel koop.

10. Die verkoopsprys is die prys wat jy ...

1. sal betaal as jy die boek direk van die uitgewer
koop.

2. moet betaal as jy die boek per pos bestel.
3. by die boekwinkel sal betaal.
4. betaal sonder verkoopsbelasting.

VLIEGHENGEL VIR FOREL     
                                                      
                                                                           Slater Rawlins
                                                              
Vlieghengel is 'n kuns wat die vlieghengelaar ure se genot 
verskaf.  Dit is aktiewe hengel by uitstek, want die 
hengelaar moet nie net die vis gedurigdeur uitlok om die 
"vlieg" te gryp nie, maar ook sorg dat die vlieg die 
lewendige insek se bewegings naboots.  
      Vlieghengel vir forel is geskryf deur ‘n vlieghengelaar 
van formaat.  Dit is bedoel vir al die mense wat graag die 
vlieghengelsport wil beoefen en die genot wil smaak om 
só vis te vang en, as die vis nie vir eet bestem is nie, dit 
weer in die water vry te laat.

Sagteband; 64pp swartwit en 
4pp volkleurfoto’s.

Verkoopsprys:  R44,95
Bestelprys:        R35,00
                    (Plus R8,00 p+v)

Verwerk uit: Klasgids, Augustus 2003



    Ons drie sit ledig onder die lapa rond.  Dis nou ek, 
Broer en neef Lewies.  Daar sal eers met Oujaar weer 
lewe op die plaas wees.  Lewies is 'n ondeunde kalant. 
'n Groot stuk vleis wat die skaal net so skuins verby 'n 
tiende van 'n ton trek.  Flikkerblou oë waarin 'n duisend 
duiwels dans en 'n bek waarin geen plaasbotter nog 
ooit wou smelt nie.  Wanneer hy lag, is daar altyd 
daardie giggeltjie wat aan histerie wil grens en glad nie 
pas by 'n man van sy omvang nie.  Ja, omvang, want 
Lewies is nie 'n lang man nie.  Sy kennebak vou altyd 
so twee of drie maal wanneer hy lag.  Hy is sy eie 
Boksombende, maar had altyd 'n trawant of wat saam 
met hom in die moeilikheid.
    Boxing day hoor ek roep die oumense die na-aksie 
Kersdag.  Dis snikheet!  Drukkend warm soos die 
hittigheid op al wat berg is tril.  Daar trek nie 'n luggie 
nie en ons is grensloos verveeld.  Niks róér nie.  Swart 
Brangusbeeste is onsigbaar in die koeltes.  Die 
boerboele lê uitgestrek op die plaveisel; probeer seker 
die koeligheid deur hulle pense absorbeer.  Dit is net 
die hoenders wat lyk of die hitte hulle nie pla nie.  
Skrop rond, pik hier en daar en kekkelgesels oor hulle 
eie Krismisete.  Hulle oorlé familie is lankál vergete.  
Dis nou dié wat nie die son op Kersoggend sien opkom 
het nie.  Die kraaie gaap, en ons óók! Niemand sê 'n 
woord nie en ek skrik amper toe ek 'n snork van Lewies 
se kant af hoor.  Maar dit is g'n dat hy slaap nie, daai 
snork beteken moeilikheid!

    Ek moet darem sê nie ál die hoenders staan op hok 
nie.  Ma het so 'n stuk of wat verkeerdeveernommers 
wat op die werf rondloop.  

LEESSTUK B: 
Brandewynhoender vir nuwejaar   Carien Potgieter

Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat daarop volg:

Hulle is eintlik skouhoenderkaliber van grêndgeit.  
Dis die windmaker haan en sy gevolg se voorreg om 
elke dag in ma se tuin rond te skrop vir hulle slak- en 
goggadieet.  Ma het nie veel erg aan chemikalieë en dié 
goed nie; glo in natuurlike plaagbeheer.  Die outjies 
maak nogal 'n mooi prentjie moet ek sê.
Getooi in die parmantige kleure van herfspalet en is 
sommer so blink.  Hulle is netjiese hoenders, want Ma 
duld nie 'n slordige geskroppery in haar tuin nie.  Maar 
vandag sal ek weet dat Lewies nou nié my sentiment oor 
die hoenders deel nie.  Vir my is hulle pragtig, vir hom is 
hulle parmantig!
    Hy hol soos 'n bees in die drukgang.  Huis toe.  Wat 
op aarde, wonder ek, en my woorde kom nie verder as 
my mond nie.  Vra help nie.  Wag en sien is die beste 
raad.  Hy verloor spoed voor hy by die groot voordeur 
inhardloop.  Wil seker stadig trap op die houtvloer.  Met 
die briekslag gly die mat effe onder sy voete en hy stap 
verder.  Kort voor lank kom hy weer te voorskyn met 'n 
bottel onder sy arm.  Klipdrift.  
    "Waar bêre julle die doseringspuite, niggie", maar dis 
Broer wat antwoord.
    "Ek sal gaan haal."  Die s(t)outigheid slaan in 
meervoudige druppels op hulle voorkoppe uit na al die 
skielike aksie.  Maar van aksie is daar nog skáárs 
sprake!
    "Kom!"  Botterbeksoet en onskuldig wink Lewies in die 
elite werfhoenders se rigting.  Hy trap en skrop so ewe 
en beduie met sy kort, fris vingers sulke verkeerdevere 
by sy nek.  Stoot sy bors ver uit.  Bloed! dink ek en my 
vermoede word bevestig deur 'n histeriese giggeltjie.  
Die gras om die beddings is pynlik presies afgesteek, 
blommetjies, rose en struike is elk op sy plek.  Kleure en 
teksture kunstig tot 'n perfekte Garden and Home-
ontwerp.  Ma het tot 'n klein Zen-tuintjie in die vierkant 
waar die hoenders nie eers mag kom nie.  Haar tuin, 
haar heiligheid.
    Vir eers merk die Narcissis van 'n haan nie die 
naderende onheil nie.  Maar vandag meen ek 'n hoender 
het ook 'n sesde sintuig, of dalk 'n beskerm-engel.  Hy 
vloog skielik weg, sy henne spat gillend uitmekaar en 
gaan staan vervaard onder 'n rooi roosbos om tot 
verhaal te kom.  Broer en Lewies laat nie op hulle wag 
nie - dis nou amper soos varkvang!  Die haan bly hulle 
ontglip soos hulle oos en wes deur Ma se 
pronkertjiebedding ploeg.  Dis 'n gil met lang e-letter-
grepe uit Broer se rigting.
    "Lewies, keer!"  Lewies gooi sy kort arms oop en die 
haan vlie' weer kortom, amper in Broer vas. "Hey!" gil 
Lewies en klap met sy arms. Links, regs.  Hy is al 
hoorbaar uitasem.  Broer duik en vang die haan aan 'n 
bos stertvere. 
"Het hom!" Lewies kom nader gestorm, trap met sy groot 
poot in die onderste dammetjie van die albasterfontein 
en spat Broer sopnat!  Albei vee gelyk die sweet van 
hulle gesigte aan 'n hempsmou af.  "Ah, kom neef." Hulle 
stap terug lapa toe.

VV
BRANDEWYNHOENDERBRANDEWYNHOENDER
IIRR NNUUWWEEJJAAAARR

Uit: Taalgenoot, Junie 2003
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19.    Watter stelling is ONWAAR?

1. Die meeste van Ma se hoenders bly in 
'n hok.

2. Al Ma se hoenders bly in 'n hok.
3. Party hoenders mag in die tuin rondloop.
4. Die losloophoenders dink baie van hulleself.

20.    Ma pas plaagbeheer in haar tuin toe 
deur ...

1. gif te spuit.
2. die natuur sy gang te laat gaan.
3. die hoenders die goggas te laat eet.
4. chemikalieë te gebruik.

21. Lewies is van plan om die brandewyn
(Klipdrift) vir ...

1. Broer in te gee.
2. die henne in te spuit.
3. die varke te gee.
4. Narcissis in te gee.

22. 'n Doseringspuit word gebruik om ...

1. vir diere medisyne te gee.
2. diere mee in te spuit.
3. drank mee af te meet.
4. mekaar mee te spuit.

23. "Hy vloog skielik weg" kan met die volgende
idioom vervang word ...

1. Hy sprei sy vlerke.
2. Hy lê rieme neer.
3. Hy vlieg te hoog.
4. Hy baan die weg.

24. " 'n Sesde sintuig" verwys na ...

1. 'n beskermengel.
2. besondere skerp oë. 
3. skielike vrees.
4. 'n voorgevoel.

25. Watter een van die volgende stellings is 
WAAR?

1. Dit was moeilik om die haan te vang.
2. Dit was maklik om die haan te vang.
3. Dit was kinderspeletjies om die haan te vang.
4. Dit was onmoontlik om die haan te vang.

11. Die gebeure in die leesstuk speel af op ...

1. Kersdag.
2. Oujaarsdag.
3. Tweede Kersdag.
4. Nuwejaarsdag.

12. Die drie karakters is ...

1. moeg.
2. verveeld.
3. opgewonde.
4. geamuseerd.

13. Lewies is ...

1. lank en maer.
2. kort en dik.
3. aantreklik met mooi glimlag.
4. baie lelik.

14. Watter een van die volgende karaktereienskappe 
pas NIE by Lewies NIE?

1. Sin vir humor
2. Ondeund
3. Moeilikheidmaker
4. Vriendelik

15. "Dis snikheet!" verwys na die ...

1. temperatuur.
2. gemoedstoestand van die mens.
3. na-aksie Kersdag.
4. roerlose middag.

16.   Die Brangusbeeste is onsigbaar omdat ...

1. hulle wegkruip.
2. die lang gras hulle verskuil.
3. hulle agter die bome staan.
4. die skadu's van die bome hulle kamoefleer.

17.   Die hoenders se "oorle familie" is die ...

1. hoenders wat geslag is.
2. ander plaasdiere.
3. verkeerde nommers.
4. elite werfhoenders.

18.    "Die kraaie gaap" beteken ...

1. die kraaie is vaak.
2. dis laatmiddag.
3. dis baie warm.
4. die son sak.
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LEESSTUK C: Vyftien en ‘n half

Bestudeer die volgende strokies en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Uit: Sarie, 5 November 1997

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11
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33. Watter een van die volgende stellings is WAAR?
Die ma en dogter ...

1. hou albei van brei.
2. hou nie een van rugby nie.
3. stem oor alles saam.
4. sou graag saam met die pa en boetie wou gaan.

34. Met haar woorde: “... uit en gedaan” 
(raam 8) bedoel die dogter ...

1. sy en haar ma gaan alleen uit.
2. sy is gedaan en wil liewer rus.
3. dis die ware feite en sy wil nie verder stry nie.
4. die pa en boetie moet nou uitgaan en hulle

uitlos.

35. Die tema van hierdie strokie is ...

1. die verskille tussen mans en vroue.
2. mans se oordrewe belangstelling in sport.
3. tieners se opstandigheid.
4. ‘n gesin se onvermoë om mekaar te verstaan.

26. Waarheen is die pa en seun op pad?

1. ‘n Visvanguitstappie
2. ‘n Krieketwedstryd
3. ‘n Pa-en-seun uitstappie
4. ‘n Rugbywedstryd

27. Die man suggereer in raam 1 dat ...

1. vroue net in die rugbyspelers se uiterlike 
belangstel.

2. rugbyspelers mooi bene het.
3. daar ook ander vrouens by die rugby sal wees.
4. vrouens nie rugby verstaan nie.

28. Wanneer die vrou in raam 3 praat, is sy ...

1. kwaad.
2. geamuseerd.
3. sarkasties.
4. teleurgesteld.

29. In raam 4 suggereer die vrou dat mans dink 
vroue ...

1. is dom.
2. weet niks van sport nie.
3. kan net sekere sportsoorte beoefen.
4. is nie goed in rugby nie.

30. “Kabels en patrone” (raam 6) het te doen 
met ...

1. naaldwerk.
2. breiwerk.
3. tuinmaak.
4. skyfskiet.

31. Watter antwoord is NIE korrek NIE?
Die tienerdogter in raam 8 is ...

1. eerlik.
2. parmantig.
3. onderdanig.
4. uitgesproke.

32. Watter een van die volgende idiome pas by
raam 9?  Die pa en seun ...

1. draai briek aan.
2. slaan die spyker op die kop.
3. blaas die aftog.
4. slaan voet in die wind.



LEESSTUK D: 
Leef en Werk advertensie

Bestudeer die volgende advertensie en beantwoord die vrae wat daarop volg:

BESOEK U NAASTE LEEF & WERK EN KOM VERGEWIS USELF
VAN DIE HOOGSTE KWALITEIT TEEN DIE LAAGSTE PRYSE

MANSAFDELING
Formele Langbroeke

Koop enige twee (2) Jonty- of
Danie Langbroeke

vir slegs R450,00

Buitelug Afdeling
“Windbreakers” Sterling

(Polyester / Katoen)

vir slegs R230,00

Informele Langbroeke
(Sterling / Brooksfield / Docklander)

vanaf R150,00

Lang- en Kortmou
Boordjiehemde

Giovanni Nero / Cambridge / Stone

vanaf R75,00
Kortbroeke

Jim West / Sterling / Hippo Creek

vanaf R60,00

Gholfhemde
vanaf R29,95

Mansuitrusters
Wapens & Ammunisie

Informele klere
Buitelugklere
Kakieklere

Wapens
Ammunisie en Jagtoebehore

Hierdie FEESSEISOEN kan u geld bespaar, deur u 
vakansie-uitrustings en geskenke by L & W Mansuitrusters te koop!!

WAPENS, AMMUNISIE & TOEBEHORE

Warthog Messlyper V -sharp
Brite Lite flitse
Vuurwapenkluise
Simmons Verkykers
Haelgewere, Miroku, Rizzini, Huglu
Pistole, CZ, Sig Sauer, Walther
Gewere, CZ, Sauer en Remington BRNO
Norma Ammunisie, Winchester
Nobelsport - 12BR Ammunisie

Geweersakke / kaste
Windbukse - CZ, Diana en Gamo
Muela en Buck Messe
Komponente vir herlaai

Atterbury Value Mart
Atterburyweg

Klere  012-991-6700
Wapens  012-991-6701

Centurion Sentrum
Laervlak

Klere  012-663-4877
Wapens  012-663-1020

Brooklyn Mall
Klere  012-346-8144

Wapens  012-346-0208

Verwerk uit: Rekord Oos, 31 Oktober 2003

8



9

36. Hierdie winkel verkoop ...

1. klere.
2. vuurwapens.
3. ammunisie.
4. al drie bogenoemde.

37. Die advertensie beweer dat L&W se pryse ...

1. duur is.
2. goedkoop is.
3. mededingend is.
4. onderhandelbaar is.

38. Watter antwoord is NIE korrek NIE?
‘n Mens kan by L&W ...

1. slenterdrag koop.
2. ‘n pak klere koop.
3. deftige hemde koop.
4. kortbroeke koop.

39. Haelgewere sal geklassifiseer word as ...

1. vuurwapens.
2. ammunisie.
3. toebehore.
4. uitrusting.

40. Watter een van die volgende sou jy as 
“toebehore” klassifiseer?

1. Pistole
2. Gewere
3. Windbukse
4. Verkykers



41. Ons kan uit raam 1 aflei dat Kirpats 'n ...

1. makou is.
2. hoenderhaan is
3. hoenderhen is.
4. bekende rugbyspeler is.

42. Die hen in raam 2 wil met haar vraag weet ...

1. wie die skeidsregter is.
2. of die wind waai.
3. of Kirpats al moeg is.
4. wie se gô uit is.

43. Die ander hen (raam 3) het die vraag ...

1. geïgnoreer.
2. verstaan.
3. nie gehoor nie.
4. verkeerd verstaan.

44. Met haar antwoord in raam 3 bedoel die ander 
hen dat Kirpats en die makoue ...

1. kwaad is vir mekaar.
2. die aftog blaas.
3. die fluitjie blaas.
4. blaas van moegheid.

45. Watter van die volgende sal die henne se
geselsery die beste beskryf?

1. Hulle kloek.
2. Hulle kraai.
3. Hulle kekkel.
4. Hulle koer.

LEESSTUK E: Kekkel en Kloek

Bestudeer die volgende strokie en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

TOTAAL [45]

u  W M BOSMAde r I N

1 2 3

KEKKEL EN KLOEK
Uit: Sarie, Julie 2003
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AFDELING B: Taal
VRAAG 2: 
Funksionele Taal (±55 minute)

46. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is:

Die kenteken staan vir Trots____________

1. Suid-Afrika
2. Suid Afrikaans
3. Suid-Afrikaanse
4. Suid-Afrikaans

47. Kies die korrekte vorm van die woord tussen 
hakies.

Baie besighede het verskeie nasionale 
(mark + veldtog) om hulle produkte plaaslik
te adverteer.

1. bemarkersveldtog
2. bemarkingsveldtogte
3. markteveldtog
4. bemarkingsveldtog

48. Watter sin is korrek indien jy die sin oorskryf 
en met “Die publiek behoort ...” begin?

Die publiek moet die plaaslike besighede meer 
ondersteun.

1. Die publiek behoort die plaaslike besighede 
meer te ondersteun.

2. Die publiek behoort die plaaslike besighede te
ondersteun meer.

3. Die publiek behoort die plaaslike besighede 
meer om te ondersteun.

4. Die publiek behoort om die plaaslike besighede
te ondersteun.

49. Watter sinsgedeelte is korrek indien jy die sin
voltooi?

Ons besigheid beteken beleggings in ‘n land ___

1. wat ons op trots is.
2. dat ons op trots is.
3. waarop ons trots is.
4. waarin ons trots is.

50. Die afkorting RSA staan vir die ...

1. Republiek Suid Afrika.
2. Republiek van Suid-Afrika.
3. Republiek van Suider-Afrika.
4. Republiek van Suid-Afrikaners.

51. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg-
gelaat is.

MR PRICE borg uitstekende ___________ soos
Tree 63 Landscape Prayers.

1. orkeste
2. orkese
3. orkesse
4. orkeses

52. Kies die korrekte vorm van die woord tussen 
hakies.

Die vrou doen pragtige (kraal + werk), wat dan 
ook vir hulle ‘n inkomste gee.

1. kraalewerk
2. kraalwerk
3. kralewerk
4. kraallewerk



53. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg-
gelaat is.

Deur die Sharks-, Lions-, Bulls- en ________ te
borg, het MR PRICE grootliks bygedra tot die 
vorming van aspirant Springbok rugbyhelde.

1. SARFU - ontwikkelingsprogramme
2. SARFU - ontwikelingsprogramme
3. SARFU ontwikkelingsprogramme
4. SARFU - ontwikkellingsprogramme

54. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

As ‘n mens in so ‘n pragtige land bly, moet _____
soveel moontlik daarin belê.

1. hy
2. ons
3. julle
4. jy

55. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Hlonepha Mphulanyane wen 2002 se Twee ____
Marathon

1. Oseane
2. Oseaane
3. Oseaanse
4. Oseanne

12

Hlonepha Mphulanyane - 
wenner van die 2002 Marathon

56. Watter sin is korrek indien jy die sin oorskryf
en begin met die woord “Nee, ...”?

Dit is algemene kennis dat jy fiks moet wees om
‘n marathon te hardloop.

1. Nee, dit is nie algemene kennis dat jy nie fiks
moet wees om ‘n marathon te hardloop nie.

2. Nee, dit is nie algemene kennis nie dat jy 
moenie fiks wees om ‘n marathon te hardloop 
nie.

3. Nee, dit is nie algemene kennis dat jy fiks
moet wees om ‘n marathon te hardloop nie.

4. Nee, dit is nie algemene kennis dat jy fiks
moet wees om nie ‘n marathon te hardloop 
nie.

57. Watter sin is korrek indien jy die sin oorskryf 
en begin met “Hlonepha hoef nie ...”?

Hlonepha is glad nie bang vir ‘n marathon nie, 
aangesien hy baie fiks is.

1. Hlonepha hoef nie bang vir ‘n marathon te 
wees nie, aangesien hy nie baie fiks is nie.

2. Hlonepha hoef nie bang vir ‘n marathon om te 
wees, aangesien hy baie fiks is nie.

3. Hlonepha hoef nie bang vir ‘n marathon te 
wees nie, aangesien hy baie fiks is.

4. Hlonepha hoef nie bang te wees vir ‘n 
marathon, aangesien hy nie baie fiks is.

58. Watter sin is korrek indien jy die sin verbind en
met “Nóg ...” begin?

Die vroue het nie die rekord gebreek nie.  Die 
mans het nie die rekord gebreek nie.

1. Nóg die vroue nóg die mans het die rekord ge-
breek.

2. Nóg die vroue nóg die die mans het nie die 
rekord gebreek nie.

3. Nóg die vroue het die rekord gebreek nóg 
die mans.

4. Nóg die vroue nóg die mans het die rekord 
gebreek nie.



59. Kies die korrekte vorm van die woord tussen 
hakies.

Dit is die teken van Aardklop Nasionale 
(Kuns + Fees)

1. Kunsfeeste
2. Kunstefees
3. Kunsstefees
4. Kunsfees

60. Watter sin is korrek indien jy die twee sinne 
verbind deur met die woord “As ...” te begin?

Jy wil na ‘n vertoning gaan kyk.  Jy moet
Computicket bel.

1. As jy wil gaan kyk na ‘n vertoning, moet jy 
Computicket bel.

2. As jy na ‘n vertoning wil gaan kyk, jy moet
Computicket bel.

3. As jy wil gaan na ‘n vertoning kyk, moet jy 
Computicket bel.

4. As jy na ‘n vertoning wil gaan kyk, moet jy 
Computicket bel.

61. Watter sin is korrek indien jy die sin oorskryf
en met “Die vorige jaar ...” begin?

Die organiseerders besef hulle sal iets moet doen
om almal te akkommodeer.

1. Die vorige jaar het die organiseerders besef 
hulle sou iets moes doen om almal te akkom-
modeer.

2. Die vorige jaar die organiseerders het besef 
` hulle sou iets moes doen om almal te akkom-

modeer.
3. Die vorige jaar het die organiseerders gebesef

hulle sou iets moes doen om almal te akkom-
modeer

4. Die vorige jaar het die organiseerders besef 
hulle sal iets moet doen om almal te akkom-
modeer.

62. Kies die korrekte woord/e wat uit die sin 
weggelaat is.

Mense van _________ die hele wêreld kom na 
die fees.

1. rond
2. rondom
3. oor
4. al oor

63. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Hestrie Cloete ________ nou haar goue medalje
in die hoogspring vir vroue.

1. vier
2. vuur
3. fier
4. veer

64. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Almal by die huis was baie trots _______ Hestrie
se prestasie.

1. met
2. op
3. vir
4. by

Hestrie Cloete - goue medalje wenner in hoogspring
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65. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Baie van die toeskouers het (vlag) gewaai om hul
blydskap te wys.

1. vlaë
2. vlagte
3. vlae
4. vlags

66. Wat sal die korrekte sin wees indien Hestrie die
volgende vraag beantwoord en met “Nee, ...” 
begin?

Was jy ooit bekommerd oor jou teëstanders?

1. Nee, ek was nooit bekommerd oor my 
teëstanders nie.

2. Nee, ek nooit bekommerd was oor my teë-
standers nie.

3. Nee, ek was nie bekommerd oor my teë-
standers nie.

4. Nee, ek was nooit nie bekommerd oor my
teëstanders nie.

67. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Hestrie is ook aangewys as die (goed) vroue-
atleet van die wêreld.

1. goeie
2. goedste
3. beste
4. beeste

68. Kies die korrekte woord/e wat uit die sin 
gelaat is.

Sy is die enigste atleet ________ die prestasie
kon regkry.

1. wat
2. dat
3. wie
4. deur wie

Ernie Els en Nelson Mandela
tydens ‘n onlangse gholftoernooi

69. Indien jy Ernie se woorde sou oorvertel, 
watter sin is korrek?

Ernie sê: “My grootste oomblik is die ontmoeting
met oudpresident Nelson Mandela.”

1. Ernie het gesê dat sy grootste oomblik was
die ontmoeting met oudpresident Nelson
Mandela.

2. Ernie het gesê dat hy grootste oomblik die 
ontmoeting met oudpresident Nelson Mandela 
was.

3. Ernie het gesê dat sy grootste oomblik die 
ontmoeting met oudpresident Nelson Mandela 
was.

4. Ernie het gesê dat sy grootste oomblik is die 
ontmoeting met oudpresident Nelson Mandela.

70. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg- 
gelaat is.

Die foto ________ gister deur die fotograaf 
geneem.

1. was
2. is
3. word
4. het

71. Watter sin is korrek indien jy hierdie sin oor-
skryf en met “Om die twee bekendes saam
te sien ...” begin?

Dit is ‘n groot geleentheid om die twee bekendes
saam te sien.

1. Om die twee bekendes saam te sien dit is ‘n 
groot geleentheid.

2. Om die twee bekendes saam te sien is dit ‘n 
groot geleentheid.

3. Om die twee bekendes saam te sien dis ‘n 
groot geleentheid.

4. Om die twee bekendes saam te sien is ‘n
groot geleentheid.
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Meneer Steyn

Meneer Smit

72. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Madiba is geliefd _________ alle mense oor sy
innemende geaardheid.

1. deur
2. by
3. onder
4. met

73. Indien jy Ernie se woorde sou oorvertel, watter 
sin is korrek?  

Ernie sê: “Ek het nie die toernooi maklik gewen 
nie.”

1. Ernie sê dat die toernooi nie maklik deur hom 
gewen is nie.

2. Ernie sê dat die toernooi nie deur hom maklik
gewen is nie.

3. Ernie sê dat die toernooi nie maklik deur hom
gewen was nie.

4. Ernie sê dat die toernooi nie maklik deur hy 
gewen is nie.

74. Kies die korrekte woord wat uit die sin
weggelaat is.

Daar is nou ‘n nuwe wet wat sê dat dit _______ is
om in publieke plekke te rook.

1. verbod
2. verbied
3. verbode
4. verbieding

75. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Arme meneer Smit sit in die (verstik) rook.

1. verstikte
2. verstikkend
3. verstikkende
4. verstikende

76. Watter sin is korrek indien jy die sin oorskryf 
en begin met die woorde “Meneer Steyn bied 
aan ...”?

“Kan ek vir jou die venster oopmaak?”

1. Meneer Steyn bied aan om vir hom die 
venster oop te maak.

2. Meneer Steyn bied aan om oop te maak die 
venster.

3. Meneer Steyn bied aan of kan hy die venster
oopmaak vir hom.

4. Meneer Steyn bied aan om vir jou die venster
oop te maak.

77. Wat sal die korrekte sin wees, indien ons die 
sin oorskryf en begin met “Binnekort ...”?

Meneer Smit het sy eie kantoor.

1. Binnekort wil meneer Smit sy eie kantoor hê.
2. Binnekort sal meneer Smit sy eie kantoor hê.
3. Binnekort sal meneer Smit sy eie kantoor ge-

had het.
4. Binnekort gaan meneer Smit sy eie kantoor 

hê.

78. Kies die korrekte woord wat uit die sin
weggelaat is.

Meneer Smit is _______ vir die rook.

1. allergiek
2. alergies
3. alergiek
4. allergies

79. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg-
gelaat is.

Dit help nie meneer Steyn dra _______ as hy nie 
kan sien wat hy lees nie.

1. brul
2. bril
3. brille
4. brulle

80. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Meneer Steyn dink dit is net ‘n klein (waarskuwing)
wat hy gekry het, maar dit is ernstig.

1. waarskuwingetjie
2. waarskuwinkie
3. waarskuwingtjie
4. waarskuwingekie
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Miriam Makeba

81. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Met haar (baie helder) stem het Miriam Makeba 
gou aandag getrek.

1. helderder
2. klokhelder
3. helderste
4. kristalhelder

82. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg-
gelaat is.

Miriam het nie sommer ja en _______ op alles 
gesê nie en sy kon haar eie standpunt verdedig.

1. nee
2. reg
3. amen
4. ekskuus

83. Kies die korrekte woord wat uit die sin weg-
gelaat is.

Miriam Makeba was ‘n voorvegter _______ vroue-
regte.

1. oor
2. vir
3. tot
4. by

Anke - die Idols-wenner

84. Kies die korrekte vorm van die woord tussen
hakies.

Miriam glo dat enige (reg + dink) mens sal weet 
dat vroue ‘n belangrike bydrae in die samelewing 
maak.

1. regdinkende
2. reggedinkte
3. regdenkende
4. regdenkente

85. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Idols se wenner, Anke, sê ‘n mens moet ______ in
jouself hê om suksesvol te wees.

1. geloof
2. gelofte
3. belofte
4. belowe

86. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Elke aand het baie tieners na Anke gekyk, omdat sy 
vir hulle ‘n _______ was.

1. droombeeld
2. illusie
3. rolmodel
4. afgod
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87. Kies die korrekte vorm van die woord wat uit 
die sin weggelaat is.

Hoe verder die kompetisie gevorder het, hoe  
______ het Anke geword.

1. senuweeagtigste
2. senuweeagtiger
3. meer senuweeagtig
4. senuweeagtigder

88. Wat is die korrekte sin, indien jy Anke se woorde 
oorvertel en begin met die woorde 
“Anke vra ...”?

Anke vra: “Wat het die beoordelaars van my 
gesê?”

1. Anke vra of wat die beoordelaars van haar
gesê het.

2. Anke vra wat die beoordelaars gesê het van
my.

3. Anke vra wat die beoordelaars het gesê van
haar.

4. Anke vra wat die beoordelaars van haar gesê
het.

TOTAAL [45]

89. Kies die korrekte woord wat uit die sin 
weggelaat is.

Anke dink dit is ‘n _______ kompetisie om aan 
deel te neem.

1. opwindende
2. opgewonde
3. opgewende
4. opwekkende

90. Wat sal die korrekte woordorde vir die 
volgende sin wees?

geduldig/ by Goldreef City/ het/ die beoordelaars/ 
elke dag/ om die beste uit te soek/ na deel-
nemers/ geluister

1. Die beoordelaars het geduldig elke dag ge-  
luister na deelnemers by Goldreef City om die 
beste uit te soek.

2. Die beoordelaars het om die beste uit te soek 
elke dag by Goldreef City geluister geduldig 
na deelnemers.

3. Die beoordelaars het elke dag geduldig na 
deelnemers by Goldreef City geluister om die 
beste uit te soek.

4. Die beoordelaars het geduldig na deelnemers 
elke dag geluister by Goldreef City om die 
beste uit te soek.
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VRAAG 3: POËSIE (±30 minute)  

Lees die gedigte goed deur en 
beantwoord die vrae wat daarop volg: 

91. Die mense in hierdie gedig is besig om te ...

1. sing.
2. lag.
3. huil.
4. skree.

92. Die woord _________ sê vir ons daar is baie
mense betrokke.

1. strelend
2. verenigd
3. Xhosa
4. skare

93. ‘n Serafskoor is ‘n ...

1. paar mense wat bid.
2. ‘n Afrika-drom.
3. klomp engele wat sing.
4. musiekinstrument.

94. Die woord _________ sê vir ons dat die
spreker van die lied hou.

1. strelend
2. seën
3. verenigd
4. Alwyse

95. Watter een van die volgende redes is NIE 
korrek NIE?

Die titel van die gedig is tussen aanhalings- 
tekens geskryf, want dit is ...

1. nie Afrikaans nie.
2. iemand se direkte woorde.
3. die naam van Suid - Afrika se volkslied.
4. die titel van ‘n gebed.

96. Hierdie gedig het veertien versreëls en is 
dus ‘n voorbeeld van ‘n ...

1. koeplet.
2. oktaaf.
3. sonnet.
4. ballade.

97. Die spreker in hierdie gedig is ‘n _______
man.

1. Zoeloe
2. Sotho
3. Blanke
4. Xhosa

98. Hierdie gedig is ‘n ________ waarin die 
spreker God vra om Afrika en Suid-Afrika te 
seën.

1. gebed
2. lied
3. bid
4. gepreek

Uit: Soos die Windjie wat Suis (Nasionale Boekhandel)

"Nkosi sikelel' i-Afrika"

H.A. FAGAN

Uit duisende monde word die lied gedra.

Ek sluit my oë; soos 'n serafskoor

val daar stemme strelend op my oor:

"Nkosi sikelel' i-Afrika" –

ons vra U seën, o Heer, vir Afrika.

Ek kyk, en sien die skare voor my staan:

Zoeloe en Xhosa, Sotho en Sjangaan,

en ek, 'n Blanke – vele volkre, ja –

almal verenigd om Gods seën te vra

op net een tuiste, net een vaderland,

want die Alwyse het ons saam geplant

en saam laat wortel in Suid-Afrika.

"Nkosi sikelel' i-Afrika" –

seën, Heer, die land wat vele volkre dra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 

AFDELING C: LETTERKUNDE



100. Watter EEN van die volgende redes 
beantwoord NIE die vraag NIE?

Die ooreenkoms tussen die mense in die gedig 
is dat hulle almal ...

1. dieselfde tuiste het.
2. aan verskillende etniese groepe behoort.
3. deur God in hierdie land geplaas is.
4. God se seën vir hierdie land vra.

99. Die woorde “stemme strelend” (reël 3) is ‘n 
voorbeeld van ...

1. personifikasie.
2. alliterasie.
3. assonansie.
4. ‘n metafoor.
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Die hemel help ons (Prevot van der Merwe)

Uit: Pret met Poësie (Adinda Vermaak)

1. hello god

2. as jy nog wakker is

3. dit is maar alleen hier by my rekenaar

4. so laat in die nag

5. askies as ek so casual met jou praat

6. dis net

7. ek weet nog nie hoe om

8. HOOFLETTERS TE TIK NIE

9. wag nou kan ek u U

10. vertel van my liefde vir my vrou en seuntjies

11. groter liefde, as vir U meestal, as ek nou moet eerlik wees

12. so askies tog

13. liewe God

14. en as my nommertjie opkom

15. op die hemel se IBM-compatible

16. onthou tog om te

17. SAVE

18. voor U

19. DELETE of

20. QUIT

101.  Die spreker werk _________ op sy rekenaar.

1. vroegoggend
2. elke dag
3. laat in die nag
4. in die middag

102. Die spreker voer ‘n gesprek met ...

1. homself.
2. sy vrou.
3. sy seuntjies.
4. God.

103. Watter woord is NIE korrek NIE?

Die spreker is nie ‘n ______ nie.

1. rekenaarkundige
2. rekenaarkenner
3. rekenaarfoendi
4. rekenaarleek

104. Dit is duidelik dat die spreker ...

1. niks van God weet nie.
2. geen respek vir God het nie.
3. min van rekenaars weet.
4. net met ‘n IBM-rekenaar wil werk.



105. In reël 8 sê die spreker dat hy nie weet hoe 
om hoofletters te tik nie, maar dan kry hy dit 
skielik reg.

Ons noem hierdie stylfiguur ...

1. sarkasme.
2. satire.
3. humor.
4. ironie.

106. Die spreker vra om verskoning omdat hy ...

1. nie ‘n goeie pa is nie.
2. liewer is vir sy vrou as vir God.
3. liewer is vir sy gesin as vir God.
4. nie eerlik is nie.

107. Reëls 14 en 15 is ‘n metafoor vir die ...

1. rekenaar.
2. lewe.
3. liefde.
4. dood.

108. Die atmosfeer in hierdie gedig is ...

1. vrolik.
2. eensaam.
3. nostalgies.
4. onheilspellend.

109. Die spreker gebruik so baie Engelse woorde, 
want ...

1. hy is Engelssprekend.
2. God is eintlik Engels.
3. rekenaartaal is hoofsaaklik Engels.
4. dit is “cool” om so te praat.

110. Die spreker is bang dat God hom sal ...

1. verloor.
2. verlaat.
3. vernietig.
4. verstaan.

TOTAAL [20]
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VRAAG 4: PROSA (±35 minute)  
 
Lees die volgende stuk goed deur en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

My hond se naam is Hond.  Hond het op die mat gepiepie, toe skop my pa hom en sê: “Joudonnersehond!” 

Toe noem ons hom sommer Hond.

     My pa is die baas van sy eie besigheid.  Op die deur staan daar “DIREKDEUR”.  Hy sê sy deur staan oop 

vir almal.

     Pa het ‘n baie mooi sekretaresse.  Sally dra altyd sulke kort rompies wat net haar boud toemaak.

     Sy staan altyd styf teen Pa as sy hom wys waar om die tjeks te teken. Pa gee haar dan ‘n klap op die 

boud – seker om dankie te sê?

     Ek het dit ook eendag gedoen en toe knyp sy my wang en sê ek het klaar my oukêrel se streke.

     Ek het ‘n ouboet ook.  Hy kan my met een hand optel.  Ouboet is in matriek en hy rook al.  Hy is baie slim: 

hy rol sy sigarette met koerantpapier.  Dit ruik anders as Oupa se rook - meer soos wanneer Jonas die blare 

verbrand.  

     Ek oefen nou al om net so cool soos Ouboet te wees.   

   En dan is daar Oupa.  Hy bly in die buitekamer.  Hy is baie oud en sy kamer is donker en ruik soos 

medisyne.  Elke Saterdagoggend staan Oupa vroeg op en trek sy kerkpak aan.  Dan gaan hy perde speel.

Ek verstaan nie: hy wil nooit hê ek mag saam met hom met die perdjies gaan speel nie.  Eers as ek eendag 

groot is.

     My suster is baie mooi en slim.  Ouboet sê al die matrieks is agter haar lyf aan.  Maar sy het ‘n boyfriend.  

Hy dra ‘n leerbaadjie en daar’s ‘n oorbel in sy oor.

     Ek het hulle altyd afgeloer, maar toe vang hy my uit.  Eenkeer het hy sy hand onder haar hemp ingesteek, 

maar hy het gesê hy slag my af en eet my vir brekfis as ek vir Pa sê.

     My ma daai haar hare blond.  Sy maak lekker kos.  As ek stout is, slaan sy my boude aan die brand.

     Sy en Pa baklei baie.

     Ouboet sê dit is oor Pa haar met sy sekretaresse verneuk.  Maar Pa kom altyd laat by die huis omdat hy sy 

hande vir haar deurwerk.

     Pa sê Sondag is familiedag.  Dan eet ons almal voor die TV en kyk krieket.  Ouboet ken al die spelers: 

Boeta, Shaun en Gibbs.  Pa sê Ouboet is vermakerig.  As hy maar net sy skoolwerk só geken het.

     Ek is baie lief vir my gesin.

     Hulle is my helde.

Moorreesburg

As ek eendag groot is 
Alet Engelbrecht

Uit: Huisgenoot Lag - & Liegstories, Human en Rosseau, 2003, Kaapstad.
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111. Die kind se hond se naam is Hond omdat ...

1. hy “joudonnersehond” genoem is.
2. Hond op die mat gepiepie het.
3. die pa hom geskop het.
4. die kinders hom so genoem het.

112. As jy die baas van jou eie besigheid was, wat 
sou jy verwag sal op jou kantoordeur geskryf
staan?

1. Direkdeur
2. Direkteur
3. Direkdeer
4. Direkteer

113. Wat beteken die kind se pa se bordjie op sy 
deur as dit sê: DIREKDEUR?

1. Sy deur lei direk na sy kantoor.
2. Hy is altyd beskikbaar vir almal.
3. Sy deur is groter as ander deure.
4. Jy kan direk by die deur instap.

114. Watter stelling is NIE korrek NIE?

1. Sally is Pa se baie mooi sekretaresse.
2. Sally is Pa se minnares.
3. Sally is Pa se werkgewer.
4. Sally is Pa se werknemer.

115. Pa klap Sally op die boud omdat ...

1. hy dankie sê.
2. hy vol streke is.
3. sy styf teen hom staan.
4. sy hom gewys het waar om die tjeks te teken.

116. Ons weet die verteller is ‘n seun.  Kies die aan-
haling wat dit bewys.

1. “Ek het dit ook eendag gedoen en toe knyp sy 
my wang en sê ek het klaar my oukêrel se 
streke.”

2. “Ek het ‘n ouboet ook.”
3. “My suster is baie mooi en slim.”
4. “As ek stout is, slaan sy my boude aan die 

brand.”

117. Kies die stelling wat NIE beskryf hoe Ouboet is 
NIE.

1. Ouboet is sterk.
2. Ouboet is cool.
3. Ouboet rook dieselfde goed as Oupa.
4. Ouboet hou van krieket.

118. Ouboet se sigarette ruik soos wanneer Jonas
blare verbrand, beteken dat ...

1. die verteller nie daarvan hou nie.
2. dit heel moontlik dagga is wat hy rook.
3. Jonas ook rook.
4 die koerantpapier die sigarette laat stink.

119. “Ek oefen nou al om net so cool soos Ouboet 
te wees,” beteken die verteller probeer ...

1. Ouboet met een hand optel.
2. matriek skryf.
3. om soos Ouboet te rook.
4. om soos Ouboet te ruik.

120. Wat assosieer die verteller met oumense?

1. Sigaretrook en medisyne
2. Kerk toe gaan en medisyne
3. Perde speel en medisynereuke
4. ‘n Kamer wat donker is en na medisyne ruik

121. Oupa het twee swakhede.  Kies die regte twee.

1. Medisyne en kerk toe gaan
2. Rook en perde speel
3. Sy donker kamer en die medisyne
4. Hy is oud en bly in die buitekamer

122. Wat beteken: “al die matrieks is agter haar lyf
aan”? 

1. Al die matrieks is verlief op sy suster.
2. Al die matrieks wil met sy suster uitgaan.
3. Al die matrieks wil sy suster na die matriek- 

afskeid neem.
4. Al die matrieks wil met sy suster vry.

123. ‘n Ander woord vir “boyfriend” is ...

1. vriend.
2. seunsvriend.
3. mansvriend.
4. kêrel.

124. Kies die korrekte betekenis vir “brekfis.”

1. middagete
2. aandete
3. ontbyt
4. noenmaal
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125. Verbeter die uitdrukking: “My ma daai haar 
hare blond.”

1. My ma dye haar hare blond.
2. My ma kleur haar hare blond.
3. My ma maak haar hare wit.
4. My ma blond haar hare.

126. Hoekom baklei Pa en Ma so baie?

1. Pa het ‘n verhouding met sy sekretaresse.
2. Pa kom altyd laat by die huis.
3. Pa kyk altyd net sport op TV.
4. Pa werk te hard.

127. “As hy maar net sy skoolwerk só geken het.”
beteken dat Ouboet ...

1. baie goed doen op skool.
2. name kan onthou.
3. ‘n baie goeie krieketspeler is.
4. nie goed doen op skool nie.

128. Die verteller se gesin bestaan uit ...

1. Pa, Ma, Ouboet, sy suster, Oupa en Jonas.
2. Pa, Ma, Ouboet, sy suster, haar boyfriend,

Oupa en Jonas.
3. Pa, Ma, Ouboet, sy suster en haar boyfriend.
4. Pa, Ma, Ouboet, hyself en sy suster.

129. “Vermakerig” beteken Ouboet ...

1. spog met sy kennis.
2. laat hulle lag.
3. maak of hy alles weet.
4. ken sy krieket.

130. As die verteller eendag groot is, wil hy ...

1. vir sy gesin lief wees.
2. soos sy gesin wees.
3. ‘n held vir sy gesin wees.
4. deel van sy gesin wees.

Die South African Agency for Science and Technology Advancement 
(SAASTA)

Posbus 1758, PRETORIA 0001

PRINTED BY LESEDI LITHO

TOTAAL [20]

GROOTTOTAAL [130]


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

