
MEMORANDUM: GR. 9 HUISTAAL - NOVEMBER 2017 

VRAAG 1 VERWAGTE ANTWOORD AANTAL 
PUNTE 

VLAK 

1.1 Dagboek: 'n Handgeskrewe opname van  
  inskrywings wat volgens datum  
  ingedeel  
Dag vir dag: elke dag  
(enige goed geformuleerde antwoord) 
 

2 1 

1.2 4 jaar. 
 

1 1 

1.3 "jou mees lojale en eerlike vriede is". 
(leerder MOET AANHAAL)  
 

1 1 

1.4 Jy moet dit eerlik interpreteer. 
 

1 1 

1.5  Dit help in die verwerking van jou emosies 

 Dit help jou onthou 

 Dit impliseer iets van die werklikheid 
(enige twee) 

 

2 1 

1.6 Dit voorspel verwydering tussen julle. 
 

1 1 

1.7  Kaal in die openbaar 

 Elmboog 

 Jaag 

 Lyk 

 Verslank  
(enige twee) 
 

2 1 

1.8 Dit dien as rigtingwyser. 
 

1 3 

1.9 Feit. Zelde het navorsing gedoen. 
 

2 3 

1.10 Dat drome jou soms help met die voltooiing van 
take. 
 

1 3 

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

1 3 

1.12 Slegs 'n aanduiding. 
Dit kan nie 100% op almal toegepas word nie. 
 

1  

1.13  As jy mense wegstoot met elmboog - gaan 
jy jou mikpunt bereik. 
 

2 3 



 As ander jou wegstoot met elmboog - jy 
moet jouself teen onregverdigheid 
verdedig 
 

1.14 Verlief. 
 

1 3 

1.15 A - maer (der) word/ maerder lyk. 
 

1 3 

1.16 Ja/ Nee 
- Jy droom oor jou allerdaagse gebeure.  
- Jou drome is jou eie gedagtes. 
- Jou drome waarsku, voorspel of verduidelik jou. 
(leerder se eie gemotiveerde antwoord) 
 

2 4 

1.17 Ja/ Nee 
Realisties: navorsing is gedoen, leerder het dit 
dalk al self beleef (leerder se eie antwoord) 
Onrealisties: leerder glo dit nie, dit het nog nooit 
meet die leerder gebeur nie, dit klink onwerklik 
(enige goed gemotiveerde antwoord) 
 

2 4 

1.18 Leerder se eie antwoord. 1 5 

 TOTAAL VIR VRAAG 1 
 

25  

VRAAG 2 VERWAGTE ANTWOORD AANTAL 
PUNTE 

VLAK 

2.1. As deel van die spelling van vreemde woorde. 
 

1  

2.2. Sin met lei of ly wat die betekenis duidelik 
illustreer bv: 
Hy lei sy maat die afgrond in. 
Hy ly aan 'n ernstige siekte. 
(leerder se eie sin) 
 

1  

2.3. Spesifieke vraagsin. 
 

1  

2.4. Om te sien. 
 

1  

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

1  

2.6. Navorsing toon sowel volwassenes as kinders 
ervaar déjà-vu, maar dit gebeur meer gereeld 
met mense tussen die ouderdomme van 15 en 
25. 
 

1  

2.7. Deur wie is die navorsing gedoen? 
 

1  



2.8. Bv: Die as van die motor het afgebreek in die 
ongeluk. 
(leerder se eie sin) 
 

1  

2.9. vr.  
(klein letters) 
 

1  

2.10. Almal glo dat déjà-vu 'n herinnering aan ons 
drome is. 
 

1  

2.11. Bv:  
2.11.1.     Ek vertrou my beste maat. 
2.11.2.     Ek bly getrou aan my ouers. 
(leerder se eie sin) 

 
1 
1 

 

2.12. keer / verhoed 1 
 

 

2.13. 2.13.1.    Selfstandige naamwoord 
2.13.2.    My droomland is S.A. 
2.13.3.    land  
 

1 
1 
1 

 

2.14. 2.14.1.    hulpwerkwoord 
2.14.2     hulp ww. van tyd  
 

1 
1 

 

2.15. koei. 
 

1  

2.16. 2.16.1.    saamgestelde sin 
2.16.2.   meer as een gesegde; maak gebruik +       
................red  
              (moet werkwoorde noem) 
 

1 
1 

 

2.17. Seepglad  
 

1  

2.18. Navorsers sê dat alles daar nog glad verloop. 1  

2.19. dekade 
 

1  

2.20. teruggereis 
 

1  

 TOTAAL VIR VRAAG 2: 
 

25  

VRAAG 3 VERWAGTE ANTWOORD AANTAL 
PUNTE 

VLAK 

3.1. Om op iemand te pik is eintlik om iemand    
voortdurend te pla of 'n bespotting van iemand 
maak maar nou verwys dit na 'n man wat besig 
is om 'n kind te pik. 
 

2  



3.2. Sy is kwaad/ woedend/ neerhalend omdat die 
man op die kind pik. 
(verwys na altwee) 
 

1  

3.3. Die kind is bang/ geskok 
 

1  

3.4. Bevelsin 
 

1  

3.5. Die strepies/ lyntjies om sy lyf 
Die stofwolkie bo sy kop 
 

1  

3.6. kindertjies (onthou die "s") 
 

1  

3.7. Sy staan met haar arms in haar sy - wys dat sy 
staan 
Die druppels/ strepies langs haar gesig - wys 
dat sy skree. 
 

2  

3.8. (Eie antwoord.) 
Bv: om te wys dat hulle familie gebonde is.  
Hulle is dalk outyds. 
Dit is al wat teen die muur is, hulle het dalk nie 
geld vir vele versierings nie. 
 

1  

 TOTAAL VIR VRAAG 3: 10  

VRAAG 4 VERWAGTE ANTWOORD AANTAL 
PUNTE 

VLAK 

 OPSOMMING   

 1. Dit is lekker om 'n jeugboek van Martie 
 Preller te lees. 

  

 2. Sy skryf vir verskillende ouderdomsgroepe   

 3. Sy skryf met genoeg humor en in 'n lekker 
 leesstyl. 

  

 4. Freddie, die hoofkarakter, se drome word 
 waar, maar met onaangename nagevolge. 

  

 5. Sy nuwe groot vriend bring hom in die 
 moeilikheid. 

  

 6. Die verhaal is  voorspelbaar, maar lees 
 lekker. 

  

 7. Martie slaag daarin om alles nie soos 'n 
 les te laat klink nie. 

 65 

 TOTAAL VIR VRAAG 4: 10  
ALGEMEEN PUNTE TAAL PUNTE SKRYF PUNTE Só 

FEITE  7 1-3 FEITE KORREK 3+1=4 F7 

TAAL 3 4-5 FEITE KORREK 5+2=7 T3 

  6-7 FEITE KORREK 7+3=10  

AANHALING  1-5 AANHALING 5+1= 6 
6-7 =0 

 
A7+0= 7 



 


