
Afrikaans Huistaal Gr 8 2015  

Vraestel 1: Memorandum 

Me. L. du Plessis 

Afdeling A: Leesbegrip [25] 

Vraag 1: Koerantartikel (15) 

1.1 Baie mense is bekommerd/stres oor Vrydag die dertiende. Mense glo dat dit ‘n ongelukkig 

dag is. (2) 

1.2 Die Burger, 13 Januarie 2012. (2) 

1.3 Drie keer (1) 

1.4 In die jaar 1907 het daar ‘n boek verskyn met die titel Friday the Thirteenth wat gehandel 

het oor ‘n gewetenlose makelaar wat paniek gesaai het op Wall Street op die spesifieke 

datum. (2) 

1.5 Die getal 12. “…dui die syfer 12 op volledigheid.” (2) 

1.6 Spaanse, Grieke (2) 

1.7 a) Mens moet fisies lig op jou voete loop 

b) Mens moet versigtig wees. (2) 

1.8 ‘n Skrikkeljaar word tradisioneel gesien as ‘n jaar waarin ‘n vrou vir ‘n man mag vra om te 

trou. Die vrou kan dus self iets doen en hoef nie vir ‘n man te wag nie. (2) 

                                                                                                               

Vraag 2: Spotprent (10 ) 

2.1  Die rugbywêreldbekertoernooi          (1) 

2.2   Sny gras, praat oor haar selfoon.          (2) 

2.3   Volksblad, 9 September 2011          (2) 

2.4   Nee, daar is ‘n kwaai uitdrukking op haar gesig.       (2) 

2.5 .1  Verf. 

2.5.2  Die muur is half geverf en daar staan ‘n emmer vol verf en ‘n verfkwas teen die muur. (2) 

2.6  Dat alle mense wat rugby kyk lui is.         (1) 

 

 

 

 

 



Afdeling B: Opsomming [10] 

Vraag 3  

1. Sjokolade stimuleer jou goedvoelhormone en laat jou beter voel.  

2. Sjokolade bevat magnesium wat krampe voorkom.  

3. Swanger vroue wat gereeld sjokolade eet, hanteer stres beter.  

4. As sjokolade in die oggend geëet word, kan dit help met gewigsverlies.  

5. Donkersjokolade verlaag hoë bloeddruk en voorkom hartsiektes.  

6. Sjokolade verwyd bloedvate en voorkom lewersirrose.  

7. Donkersjokolade verminder sensitiwiteit teenoor insulien.  

61 Woorde 

Afdeling C: Taalstrukture (20) 

Vraag 4: 

4.1 Dit is iemand se direkte woorde wat gespreek is. (1) 

4.2 brosste (1) 

4.3 dadelik – bywoord van tyd (2) 

4.4 Vyf uur: tydperk bv. Vyf uur lank 

      Vyfuur: tyd bv. Dit is nou vyfuur. (2) 

4.5 probeerslae (1) 

4.6 Moet al die sousbestanddele gemeng word? (1) 

4.7 Dit was ‘n maklike resep en die bestanddele was goedkoop. (2) 

4.8 Hoener – hoender 

      Helfde – helfte 

      Hapiegroote – happiegrootte  (3) 

4.9 Week – ‘n Week is sewe dae lank (2) 

4.10 Akuut, word gebruik om aan te dui dat daar na ‘n spesifieke resep verwys word.  

4.11 min. (1) 

4.12 sousbestanddeeltjies (1) 



4.13  a) braai (1) 

  b) selfstandige naamwoord-vormer (1) 

4.14  Saamgestelde sin, meer as een gesegde en sinne is met ‘n onderskikkende voegwoord  

           verbind (2) 

4.15 Dat alle klein seuntjies stout is en hulself soos ape gedra. (1) 

4.16 Bevelsinne (1) 

4.17  na-aper (1) 

4.18 Moet nie af van daardie rak afklim nie! (1) 

4.19 Zoe sê dat sy ‘n boek gekry het wat sy wil uitneem en dat die boek oor Hammie is. (2) 

4.20 dit (1) 

4.21 Ek wil die boek (met 30 bladsye) lees as jy klaar is. (Enige bywoordelike bepaling wat die 

werkwoord beskryf) (1) 

4.22 a) Nadat hulle inkopies gaan doen het, besoek Zoe en haar ma die biblioteek. (1) 

        b) Hammie is ‘n baie stoute seuntjie; gevolglik raas Hammie se ma met hom. (1) 

4.23 boekwurm (1) 

4.24 Dit is die naam van die boek (1) 

Afdeling D: Poësie [30] 

Vraag 5: Toemaar, die donker man – Ingrid Jonker (10) 

5.1 Gebroke rym (1) 

5.2 Die man is bles en die man reflekteer in sy hare. (1) 

5.3 C (1) 

5.4 Alliterasie, herhaling van s-klank of Personifikasie, die swart stilte wat sing (lewende 

eienskappe aan nie-lewende aspek gee) (2) 

5.5 Om iemand te troos (1) 

5.6 Die leser word betrek en moet self dink wat verder met die kind gebeur (1) 

5.7 “tok-tok” (1) 

5.8 Die kind is eers bang vir die man, maar later raak sy aan die slaap. (2) 



 

Vraag 6: Bokser – A.J.J. Visser (10) 

6.1 In die spreker se kamer (1) 

6.2 ‘n Seun wat geboelie word en in sy gedagtes boks hy teen die boelie en wen hom. (2) 

6.3 Vrye vers (abcd) (1) 

6.4 Die seun by die skool wat hom boelie (1) 

6.5 Die boelie se titel as “boelie”  wat die seun gaan verloor. (2) 

6.6 Dit dui daarop hoe die seun die boelie slaan. (1) 

6.7 Staan terug, maak spasie (1) 

6.8 Kwintet (1) 

Vraag 7: Sprokie – Ansa van der Walt (10) 

7.1 Aan die begin van ‘n sprokie (1) 

7.2 Sy wil dit regbuig/regmaak (1) 

7.3 Dit is gelukkige kleure/kleure wat gewoonlik in sprokies gebruik word. (1) 

7.4 Sy wil elke kind wat emosionele pyn ervaar troos en beter laat voel. (2) 

7.5 Dit is dinge waarvoor kinders gewoonlik bang is en wat hulle kan seermaak. (1) 

7.6 Die gedig bestaan uit twee strofes en 17 versreëls (1) 

7.7 Sy is nie seker of sy dit verdien om eendag hemel toe te gaan nie. (1) 

7.8 Die vrou wil alle kinders troos en keer dat hulle dieselfde pyn ervaar as wat sy moontlik in 

haar lewe ervaar het. (2) 

Groottotaal: 100 punte 

 

 

 


