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EKURHULENI NOORD DISTRIK 

 

 

AFRIKAANS HUISTAAL - GRAAD 9 

VRAESTEL 2 

NOVEMBER 2017 

 

Punte: 70          Tyd: 2 ure 

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 

Instruksies: 

1. Die vraestel bestaan uit drie afdelings. 

 AFDELING A: LEESBEGRIP   (25) 

 AFDELING B: TAAL     (25) 

    VISUELE TEKS   (10) 

 AFDELING C: OPSOMMING   (10) 

 

2. Lees al jou instruksies noukeurig deur. 

 

3. Beantwoord al die vrae. 

 

4. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. 

 

5. Nommer jou vrae korrek soos op die vraestel. 

 

6. Nommer in die middel van die bladsy. 

 

7. Let op na die spelling en sinskonstruksie. 

 

8. Skryf netjies en leesbaar 

 

 

BAIE STERKTE EN GENIET DIT!!! 
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AFDELING A: LEESBEGRIP 

Vraag 1: 

Lees die onderstaande artikel en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

'n Dagboek vol drome. 

 
Droomvrou Zelda Dalling van Stellenbosch, leef nie in 'n droomwêreld nie - sy 

maak drome deel van haar wêreld. Vir haar is drome veel meer as net iets waarin 

jy snags verdwyn: dis haar passie en GPS in die lewe. Dit is dag vir dag deel van 

haar, sê sy. 

1. ZELDA SE NAVORSING toon dat drome ongeveer vier jaar van 'n mens se lewe 

2. beslaan en dat elke mens 'n gemiddeld van 150 000 drome ervaar.  

3. Oor die jare het Zelda gefokus op haar drome en haar eie droomtaal leer ken.    

4. Sy het die afgelope twintig jaar al duisende van haar drome neergeskryf. Baie             

5. mense praat met haar en vra vir haar van hul drome, juis daarom het sy nou 'n   

6. boek, Jy en jou drome, uitgegee waarin sy haar kennis oor drome wat sy oor     

7. die jare opgedoen het, met ander deel.  

8. In haar boek skryf Zelda dat drome "jou mees lojale en eerlike vriend is".             

9. Hulle praat altyd die waarheid, hetsy hulle jou waarsku, iets voorspel of             

10. verduidelik. Hulle wil jou help en sorg dat die boodskap by jou uitkom, maar      

11. dit is jou taak om jou drome eerlik te interpreteer. 

12. Sy sê drome kan 'n baie belangrike rol speel in die verwerking van jou              

13. emosies, (om beter te voel) en dinge wat jy daagliks beleef. Drome kan jou        

14. ook help om te onthou. 'n Mens word soms uit 'n droom wakker, dan                 

15. onthou jy dat jy nooit die foto's by die fotoplek gaan afhaal het nie. Dan help     

16. jou droom jou, met die voltooiing van die dag se gebeure. 

17. WOORDEBOEK VOL DROME. 

18. Zelda beklemtoon dat 'n droomwoordeboek waarin jy die betekenis van  

19. sekere voorwerpe of situasies in drome kan gaan opsoek, net 'n gids is. Hier is 

20. 'n paar interessante simboolverklarings uit haar droomwoordeboek: 
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21. Kaal in die openbaar: Jy voel weerloos oor 'n spesifieke situasie en is bang    

22. om verneder te word.  

23. Elmboog: As jy in jou droom ander mense met jou elmboog uit die pad stoot,  

24. gaan jy die doelwit bereik wat jy wou. As ander jou gestamp het, sal jy jou        

25. teen onregverdige beskuldigings moet verdedig. 

26. Jaag: As jy gejaagd is, kla jou gewete jou aan. As ander mense of diere gejaag 

27. word, is dit 'n waarskuwing dat jy jou nie moet ooreis nie.  

28. Lyk: As dit 'n lyk was van iemand wat jy ken, voorspel dit verwydering tussen   

29. julle. As dit meer as een lyk is, beteken dit 'n ongelukkige verhouding. 

30. Verslank: As jy verslank het, gaan jy verlief raak.  

        Verwerk uit Vrouekeur, 2 Oktober 2009, BL. 56-57 

 

1.1 Watter verband het die opskrif en die subopskrif met mekaar? (2) 

 

1.2 Uit hoeveel jaar van 'n mens se lewe, beslaan drome? (1) 

 

1.3 Waarmee vergelyk Zelda drome? 

Kies die korrekte antwoord. 

     A Jou mees lojale en eerlike vriend is. 

     B Drome kan jou ook help om te onthou. 

     C Hulle wil jou help. 

     D Dit moet reg verduidelik word. 

 

(1) 

 

1.4 Wat is volgens Zelda jou taak met die boodskap van 'n droom? (1) 

 

1.5 Noem twee voordele wat drome in die allerdaagse lewe vir jou inhou. (2) 

 

1.6 Watter voorspelling word gemaak wanneer jy droom van die lyk van 'n 

persoon wat jy ken? 

 

(1) 

 

1.7 Lys twee simboolverklarings uit Zelda se droomwoordeboek puntsgewys. (2) 

 

1.8 Verduidelik in jou eie woorde wat bedoel word met drome is haar "GPS" 

in die subopskrif. 

 

(1) 

 

1.9 Is hierdie artikel gebaseer op 'n feit of 'n mening? Motiveer jou antwoord. (2) 

 

1.10 Verduidelik die hoofgedagte van paragraaf 3. (1) 

 

1.11 Wat, volgens paragraaf 3, onthou jy as jy uit 'n droom wakker word? (1) 
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1.12 

 

Verduidelik wat bedoel word met die droomwoordeboek wat "net 'n gids 

is". (par.4) 

 

(1) 

 

1.13 Hoe verskil die interpretasie van verskillende drome oor elmboë? (2) 

 

1.14 Dui die emosie in reël 30 aan.  (1) 

 

1.15 Verslank (par.5) beteken: 

Kies die korrekte antwoord. 

A maer(der) word/ maerder lyk 

B lank wees/ langer lyk 

 

 

(1) 

 

1.16 Stem jy saam met Zelda se standpunt in paragraaf 2, dat drome altyd die 

waarheid praat? Verduidelik. 

 

(2) 

 

1.17 Dink jy Zelda se simboolverklarings uit haar droomwoordeboek is 

realisties? Waarom sê jy so? 

 

(2) 

 

1.18 Het jy aanklank gevind by die verduidelikings van die verskillende 

drome? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

 

(1) 

 

 TOTAAL AFDELING A: (25) 

 

AFDELING B: TAALLEER 

Vraag 2: 

Drome en déjà-vu. 

 
 

Het jy al daardie gevoel van bekendheid by 'n vreemde plek ervaar en kan dit 

verklaar word? 
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1. Die spreekwoord lui: Om te sien is glo. Wat doen jy dan as jy voor jou siel weet  

2. jy het nog nooit voorheen 'n situasie beleef of gesien nie, maar jou brein vertel  

3. jou jy het? 

4. Tot 70% van alle mense ervaar dit minstens een keer in hul lewe. Navorsing 

5. toon sowel volwassenes as kinders ervaar déjà-vu. Dit gebeur meer gereeld met 

6. mense tussen die ouderdomme van 15 en 25. Wie het die navorsing                 

7. gedoen?  ‘n Vraag waaroor mense wonder, maar dit bly 'n feit soos 'n (2.15). 

8. Almal glo dat déjà-vu 'n herinnering van ons drome is. Hoewel ons nie die          

9. oorgrote meerderheid van ons drome onthou nie, is dit interessant om te weet   

10. dat iemand wat droom dieselfde gedeelte van die brein gebruik as wat ons vir  

11. langtermyngeheue inspan. 

12. Daar word gespekuleer dat drome direk na die langtermyngeheue -                  

13. "biblioteek” gaan en die korttermyngeheue geheel en al mis. Vandaar die teorie 

14. dat déjà-vu 'n vorm van droomherinneringe is. 

15. In 2006 het Jerry Bruckheimer die rolprent Déjà-vu vervaardig met akteurs soos 

16. Denzel Washington en Val Kilmer. Dié misdaadriller het 'n lekker kinkel in die   

17. kabel gehad om die titel behoorlik gestand te doen. Dit handel oor 'n agent wat in 

18.      tyd moet terugreis om 'n terreuraanval te voorkom wat onherroeplike skade 

19. sou veroorsaak. Hy maak dan ook van die geleentheid gebruik om sy  

20. geliefde se lewe te red.  

21. “As jy al gedink het jou kop raas wanneer jy 'n déjà-vu-ervaring kry, ontspan.   

22. Alles verloop hiér nog glad." sê Navorsers. Daar is konsensus bereik dat daar  

23. geen verband tussen geestesafwykings en déjà-vu is nie. 

 

2.1. 

 

Die woord "déjà-vu" in die opskrif bevat twee aksenttekens. Wat is die 

funksie van die onderstreepte letter se aksentteken? 

 

 

(1) 

 

2.2. Gebruik “lui”(par.1) se homofoon in ‘n goeie sin sodat die 

betekenisverskil duidelik blyk. 

 

(1) 

 

2.3. Watter tipe vraagsin kom voor in paragraaf 1? (1) 

 

2.4. Identifiseer die infinitief in reël 1. (1) 

 

2.5. "Tot 70% van alle mense ervaar dit minstens een keer in hul lewe." 

(reël 4). Skryf die bostaande sin oor in die verlede tyd. 

 

(1) 
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2.6. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies: 

"Navorsing toon sowel volwassenes as kinders ervaar déjà-vu.  Dit 

gebeur meer gereeld met mense tussen die ouderdomme van 15 en 

25." (maar) 

 

 

 

 

(1) 

 

2.7. Skryf die sin, "Wie het die navorsing gedoen?" (par.2) in die lydende 

vorm. 

 

(1) 

 

2.8. Skryf ‘n goeie sin met “as” (par. 2) se homoniem om die verskil te 

illustreer. 

 

 

(1) 

 

2.9. Wat is die afkorting vir die woord "Vraag" (reël 7)? 

 

(1) 

2.10. Watter sin in paragraaf 3 sou jy as 'n voorbeeld van stereotipering 

beskou? 

 

(1) 

 

2.11 Dui die verskil in betekenis van die volgende paronieme aan deur jou eie 

goeie sin te skryf: 

2.11.1. vertrou 

2.11.2. getrou 

 

 

(1) 

(1) 

 

2.12 Gee die sinoniem vir die woord “voorkom”. (reël.18) (1) 

 

2.13. Die volgende vrae is gebaseer op 'n uittreksel uit die HAT: 

Droom-land s.nw. (geen mv.) 

2.13.1. As watter woordsoort word die woord 'droomland' gebruik? 

2.13.2. Gebruik die woord en verklaar dit in 'n sin. 

2.13.3. Skryf slegs die kern van die woord 'droomland' neer. 

 

 

 

(1) 

(1) 

(1) 

2.14. Benoem die onderstreepte werkwoord in die volgende sinne: 

2.14.1. “Vandaar die teorie dat déjà-vu 'n vorm van  

  droomherinneringe is.”( par. 4) 

2.14.2. “Die misdaadriller het 'n lekker kinkel in die kabel gehad om 

  die titel behoorlik gestand te doen.” (par. 5) 

 

 

(1) 

 

(1) 

 

2.15. Daar kom 'n idioom voor in reël 7. Voltooi hierdie idioom deur die gepaste 

woord in te voeg. "...dit bly 'n feit soos 'n (____)" 

 

(1) 

 

2.16. "Hy maak dan ook van die geleentheid gebruik om sy geliefde se 

lewe te red." (par. 5) 

2.16.1. Is die sin 'n enkelvoudige of saamgestelde sin? 

 

 

(1) 
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2.16.2. Gee 'n rede vir jou antwoord in reël 2.16.1. (1) 

 

2.17 Gee die intensiewe vorm van die woord "glad" (reël 22). 

 

(1) 

 

2.18. Skryf die onderstaande sin in die indirekte rede.  Begin so: Navorsers sê...  

"Alles verloop hiér nog glad." sê Navorsers. (reël 22). 

 

(1) 

 

2.19. Gee een woord vir die volgende omskrywing: 

'n Tydperk van tien jaar. 

 

(1) 

 

2.20. Vorm 'n deeltjiewerkwoord van die woord "terugreis" in reël 18. (1) 

 

 TOTAAL VRAAG 2: (25) 

 

VISUELE TEKS 

Vraag 3: 

Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord die vrae wat volg. 

 

        Verwerk uit:www.kaaskrul.com 

Frederik, magtag! 

Moenie so op die 

kinders pik nie. 

http://www.kaaskrul.com/
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3.1. Verduidelik die woordspeling wat in die spotprent voorkom. 

 

(2) 

 

3.2. Watter afleiding kan ons maak uit die persoon (vrou) se woorde? 

 

(1) 

3.3. Hoe verskil die kind se emosie van dié van die vrou? 

 

(1) 

3.4. Kyk na die tweede sin in die praatborrel. Watter soort sin is dit? 

 

(1) 

 

3.5.. Verduidelik die visuele aanduiding dat die man in die spotprent beweeg. (1) 

 

3.6. Skryf die verkleiningvan die woord "kinders"neer. (1) 

 

3.7. Kyk na die vrou in die spotprent se liggaamshouding. Waaraan kan 'n 

mens sien dat die vrou besig is om te staan en skree? 

 

(2) 

 

3.8. Waarom, dink jy, het die spotprentkunstenaar 'n foto in die agtergrond 

geplaas? 

 

(1) 

 

 TOTAAL VRAAG 3: 

TOTAAL AFDELING B: 

(10) 

(35) 

 

AFDELING C: OPSOMMING 

Vraag 4: 

In die resensie uit Boeke - Beeld lewer die resensent kommentaar oor die jeugboek 

Droomvangers. Lees die resensie aandagtig deur en voer die instruksies hieronder uit. 

1. Som die kommentaar oor hierdie jeugboek op in SEWE sinne. 

2. Jou opsomming moet PUNTSGEWYS gedoen word. 

3. Jou opsomming mag nie langer as 80 woorde wees nie. 

4. Gebruik jou EIE woorde en skryf die kommentaar in VOLSINNE neer. 

5. Dui die getal woorde aan wat jy in die opsomming gebruik het. 

Lekker om weer 'n Preller-jeugboek te lees. 

1. Dit is altyd lekker om 'n nuwe boek van Martie Preller, een van die voorste, en 

 gelukkig ook produktiefste, Afrikaanse kinder- en jeugboekskrywers te lees. 

2. Sy skryf vir verskillende ouderdomsgroepe en wissel haar aanslag gedurig. 

3. Of sy fantasie, wetenskapfiksie, kies-jou-eie-avontuur of allerdaagse realistiese 

 fiksie skryf, sy doen dit altyd met genoeg humor en in 'n lekker leesstyl. 
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4. 'n Droomvanger hang jy voor jou venster en dit laat goeie drome deur. Freddie, 

 die hoofkarakter in die boek, raak moedeloos en gooi sy droomvanger weg. Sy 

 droom om gou ryk te word, word dan tog skielik waar, maar met 

 onaangename nagevolge. 

6. Hy verloor goeie vriende in die proses en wie hy gedink het sy nuwe groot vriend 

 is, bring hom in groot moeilikheid.   

7. Ondanks die voorspelbaarheid van die verhaal (die leser weet lank voor Freddie, 

 eintlik reg van die begin af, dat hy bedrieg word en vind dit vreemd dat hy dit nie 

 ook kan insien nie) lees dit lekker. 

8. Martie Preller slaag daarin om alles nie soos 'n les te laat klink nie, iets wat 

 Afrikaanse kinder- en jeugboekskrywers dikwels baie moeilik vind.   

 

               TOTAAL AFDELING C: (10) 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                       GROOTTOTAAL: (70) 


