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Onderwerp:

Leesbegrip, Opsomming,
Taalstrukture en –konvensies

Graad:

9

Totaal:

60 punte

Tyd:

1½ uur

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:
Afdeling A: Leesbegrip
Afdeling B: Opsomming
Afdeling C: Taalstrukture en -konvensies

(20)
(10)
(30)

2.

Beantwoord AL die vrae.

3.

Begin ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy.

4.

Trek ’n lyn na ELKE afdeling.

5.

Nommer elke antwoord korrek volgens die nommeringstelsel
van hierdie vraestel.

6.

Laat ’n reël oop na elke antwoord.

7.

Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.

8.

Skryf netjies en leesbaar in BLOU ink.

9.

Voorgestelde tydsverdeling:
Afdeling A: 40 minute
Afdeling B: 25 minute
Afdeling C: 25 minute
Hierdie Nasienriglyne bestaan uit 9 bladsye

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1
Lees en kyk na die volgende TWEE tekste en beantwoord dan die vrae wat oor elke teks
gevra word.
TEKS A

Slegte nuus vir veganiste; wat gaan julle eet?
-

1

2

3

4

5

6

7

Prof Erik Holm

Pas het ons verneem dat Nestlé sekere sjokolades van die mark onttrek. Vir lekkerbekke en
suikertande was dit skoknuus! Vir jare het die getroue Chocolate Log-ondersteuners en
Nestlé se wit sjokoladebrigade hulle in hierdie sondetjies verlekker ... Die rede? Niks
aardskuddend, glo tyd vir nuwe produkte. Maar o wee, vir die gesondheidsbewustes rede om
tong uit te steek ... moenie glo nie, liewe veganis, lees hier ...
Kort voordat ons ingeperk is, het ek nog die voorreg gehad om na ‘n lesing van my vriend
en kollega prof. Braam van Wyk te luister. Hy het besondere belangstelling in die sensitiwiteit
van plante. So ‘n paar dekades gelede was studies oor plante se reaksie op mooipraatjies en
klassieke musiek groot mode, maar ongelukkig was die meeste van dié stories
onaantoonbare nonsens wat die ernstige studie van plantsensitiwiteit eintlik lank teruggesit
het. Teen dié tyd is die storie dat windaf-plante ‘n vretery aan hul windop-bure ruik en dadelik
reageer deur tanniene in hul blare te stoor om hulself onverteerbaar te maak welbekend. Dit
verklaar hoekom wildsbokke en boerbokke so knaend windop moet wei.
Ons weet ook dat plante aan blaarvretende ruspes “ruik” en dié reuk op hul blare afskei om
die ruspe se vyande te lok! Die sensitiefste reuksin behoort aan die wortelpunte, wat oor
groot afstande grondwater en voedingstowwe kan ruik, en terselfdertyd gifstowwe kan
vermy. Plante beweeg nie vinnig soos diere nie, behalwe waar hulle met diere te doen het –
soos die toeklap van ‘n Venus-vlieëvanger of die toevou van ‘n kruidjie-roer-my-nie.
Ons sien dus nie hul tydsame gedrag raak nie, maar hulle weet waar die kalenderjaar trek
en pas hul gedrag presies aan – om nie te praat van dag en nag, en die volg van die sonbaan
van sonneblomme en madeliefies nie. Plante sien nie net waar val skadu bo-op hulle nie,
maar weet ook wat die bedreiging van ‘n spesifieke skadu behels.
Onlangs het ‘n Australiër ‘n klomp plantgedrageksperimente gedoen wat almal weer laat
regop sit het. Al raak sy by tye heel psigedelies uitgehaak (sy praat nie net met plante nie,
maar hulle praat heel spraaksaam terug – waarskynlik nadat sy van hul aktiewe bestanddele
ingeneem het!), neem wetenskaplikes haar proewe ernstig op. Sy is goed opgelei en haar
eksperimente is korrek, verbeeldingryk en herhaalbaar.
Haar bevindings is dat die kruidjie-roer-my-nie kondisioneerbaar is, soos Pavlov se honde,
wat begin kwyl wanneer hulle kosklokkies lui. Hulle kan gewoond raak aan ‘n stimulus wat
onskadelik blyk. Wortels groei agter die geluid van water aan, al vloei dit in ‘n toe pyp. Hulle
groei ook weg van geraas af. En nog meer sulke wonderlike ontdekkings. Die fisiologie van
plante se “sintuie” (meer as ons s’n: Hulle kan ook swak elektriese velde aanvoel) en plante
se “intelligente” reaksies op hul waarnemings is nog onbekend. Hulle het nie senuwees of ‘n
brein nie. Maar onlangs is die “skokkende” ontdekking gedoen dat plante wel elektriese
boodskappe deur hul weefsel stuur.
Al hierdie dinge is slegte nuus vir vegetariërs en veganiste, wat tot nou toe plante as net
halflewend en dus eties eetbaar en doodmaakbaar (mag pluk/uitgrawe) beskou het. Wat
gaan julle nou eet, mense?
Bron: Verwerk uit Beeld, Julie 2020
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VRAE
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

Watter skokkende nuus het Nestlé pas bekendgemaak en wat is die rede
vir hierdie stap wat die maatskappy neem?

(2)

Wat het veroorsaak dat die studie rakende plantsensitiwiteit vir baie lank
nie die nodige aandag geniet het nie?

(1)

Dit is insiggewend dat plante skynbaar ’n reuksin het. Noem twee
voorbeelde hiervan. Noem ook waar ons die sensitiefste reuksin aan
die plant vind.

(3)

Volgens die artikelskrywer sien plante beslis dagliglengtes raak en weet
waar die kalenderjaar trek. Wat is ’n gevolg hiervan?

(1)

Hoekom beweer die skrywer dat die Australiese wetenskaplike “psigedelies
uitgehaak” raak?

(2)

Waarom, dink jy, neem wetenskaplikes hierdie plantkundige se proewe
ernstig op?

(2)

Verduidelik wat verstaan jy onder die stelling dat die kruidjie-roer-my-nie so
kondisioneerbaar is soos Pavlov se honde.

(1)

Noem een uitstaande kenmerk van wortels, volgens Monica Gagliano,
die Australiese wetenskaplike.

(1)

Plante kan skynbaar ook swak elektriese velde aanvoel en elektriese
boodskappe deur hul weefsel stuur! Wat is jou mening rakende hierdie baie
interessante inligting en hoe sal dit in die toekoms jou omgang en interaksie
met plante beïnvloed?

(2)

Wat sal jou boodskap aan jou veganistiese vriende en familie wees na
die lees van hierdie artikel?

(1)
[16]

EN

Bladsy 3 van 9

TEKS B

Bron: Beeld, 21 Julie 2020
VRAE
1.11

Wat verstaan jy onder die woord paniekaankope (eerste spraakborrel)?

(1)

1.12

Dink jy die visuele uitbeelding, oor hoe die mense sjokolade aankoop, dui in
’n mate daarop dat hulle paniekerig aankope doen? Motiveer volledig.

(2)

1.13

Wat sou jy uit die oogpunt van ’n gesondheidsbewuste vir die kopers
in TEKS B sê?

(1)
[4]

TOTAAL VAN AFDELING A: 20
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AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
Lees die teks hieronder en maak ’n opsomming van SEWE voorbeelde van dieremaniere wat
die skrywer waargeneem het.
LET WEL:
1
2
3
4

Jou opsomming moet in jou eie woorde (in volsinne) in paragraafvorm aangebied
word en mag nie meer as 80 woorde beslaan nie.
Jy moet EEN samehangende paragraaf skryf.
Dit is nie nodig om vir die opsomming ’n titel te gee nie.
Dui die getal woorde aan wat jy vir die opsomming gebruik het.

TEKS C

DIEREMANIERE
Die Australiese buidelmuis het as onverwagte held na vore getree tydens die vernietigende
Australiese bosbrande. Meer as ’n miljard diere is in die brande dood. Stories van die
welwillende buidelmuis wat ander diere doelbewus na sy vuurbestande gate gelei het, het
opslae gemaak. ’n Studie het gate met 90 m lange tonnels en 28 ingange gevind. Die
vlugtende velddiertjies is nie deur die buidelmuis verwelkom nie, maar die vreemdelinge se
teenwoordigheid is verduur. ’n Ander held van die bosbrande was ’n Engelse springerSpanjoel wat die afgebrande boslandskap aangedurf het en beseerde buideldiere in bome
uitgesnuffel het. Dolfyne wat op hul sterte loop, word selde buite ’n dolfynpark gesien. Billie,
wat uit ’n dolfynpark in Adelaide vrygelaat is, het sy pêl Wave geleer en gou het hulle lekker
op die oseaan “gedans”. ’n Giggelende rot? Nee! Kinders en ape lag, ja. In ’n Duitse studievideo jaag ’n grys-bont rot die navorser se hand – sodat sy pels liggies gefrommel kan word.
Die snelvuur ultrasoniese piepgeluide wat hy maak, is van pure plesier. Hy wys sy
uitgelatenheid nes honde en kinders – sulke spontane sprongetjies. In Australië leer
ontsnapte mak papegaaie, veral kokketiele, hul wilde broerders woorde wat hulle by mense
geleer het. Maar soms het ons geveerde vriende ’n vuilbek en laat waai met vloekwoorde! Die
roep van ’n mannetjiespou is geen plesier vir die oor nie. Met sy manjifieke stert maak dit nie
saak nie. ’n Ondersoek dui dat die mooistes nie die beste sangers is nie, dié met sangtalent
is weer nie so mooi nie. Die pronkeriges sing maar eentonige liedjies. Dalk is ’n sangstem
onnodig om ’n maat die hof te maak. En ’n zoemende by in die venster? Bye raak
pessimisties!.
Bron: Verwerk uit Sarie, Mei 2020
TOTAAL AFDELING B: 10
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES
VRAAG 3: ADVERTENSIE
Lees en kyk na die advertensie hieronder en beantwoord dan die vrae wat volg:
TEKS D

1
2
3
◄
◄
7
8
9

4

10

5

11

6
►
►

12
13
14
Bron: Beeld, 7 Julie 2020

VRAE:
3.1

Gebruik die verkleiningsvorm van die onderstreepte woord (reël 3) hieronder
aangehaal in ’n sin van jou eie. Vorm dan ’n samestelling met dié onderstreepte
woord as kern van jou samestelling.
Jy kry ’n sertifikaat en gratis toegang tot die aanlyn WAT.

3.2

(2)

Verander onderstaande sin (reëls 4 tot 6) na ’n vraagsin deur slegs van die
woorde in die sin gebruik te maak. Gee dan die vergrotende trap vir die
onderstreepte uitdrukking mees persoonlike.
Die mees persoonlike geskenk wat jy vir iemand kan gee, is ’n woord
in jou moedertaal.

(2)

3.3

Watter klankverskynsel kan in die woord besonderhede voorkom?

(1)

3.4

Is die stelling “die grootste projek ooit rondom Afrikaans” ’n feit of ’n mening?
Motiveer.

(2)
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3.5

Verklaar die afkortings:
3.5.1 www

3.6

3.5.2 HAT

(2)

Wie is die teikenleser wat die adverteerder met hierdie advertensie wil bereik?

(1)
[10]

VRAAG 4: STROKIESPRENT
Bestudeer die strokiesprente (TEKS E) hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TEKS E

Raampie (1)

Raampie (4)

Raampie (2)

Raampie (5)

Raampie (3)

Raampie (6)
Bron: Beeld, Julie 2020

VRAE
4.1

Verduidelik kortliks wat Zitts se probleem in raampie 1 is.

(1)

4.2

Wat in raampie 2 is ‘n bewys dat Zitts effens verward is?

(1)

4.3

Waaruit kan jy agterkom dat Zitts se ma in raampie 3 ietwat gefrustreerd is?

(1)

4.4

Iemand wat verslaaf is aan sjokolade noem ons ‘n sjokolis/sjokoholis. Skryf ‘n
persoonsnaam met dieselfde postmorfeem neer.

(1)
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4.5

In raampie 1 is daar ‘n voorbeeld van ‘n bepaalde en onbepaalde lidwoord. Skryf die
betrokke gedeeltes neer en benoem die lidwoorde.
(2)

4.6

Vorm ‘n swak verlede deelwoord van die woord tussen hakies. Skryf slegs die
vraagnommer en die deelwoord neer.
Ma se (braai) burger proe heerlik.

(1)

4.7

Wat impliseer raampies 4-6 van Ma se vorige burgerpogings?

(1)

4.8

Herskryf Sus se woorde in raampie 6 in ‘n volledige sin wat ‘n infinitief bevat.
Onderstreep die infinitief.

(1)

4.9

Herskryf Pa se woorde in raampie 6 in ‘n volledige sin in die direkte rede met ‘n
gepaste tussenwerpsel om sy ontsteltenis te dramatiseer.
(1)
[10]

VRAAG 5: ARTIKEL
Bestudeer die artikel (TEKS F) hieronder en beantwoord die vrae.
TEKS F:

1

2

3

Gambit se les: dit gaan oor harte, nie feite

Gambit, een van die wêreld se oudste
stompneusdolfyne, is Maandag by
uShaka Marine World in Durban dood.
Hy het verlede jaar sy 48ste
verjaardag gevier wat hom een van
die oudste stompneusdolfyne in
aanhouding ter wêreld maak, Gambit
was in die 1970’s een van die eerste
dolfyne van die destydse Durbanse
akwarium.
Dr. Judy Mann, mariene bioloog en
bewaringstrateeg van die SuidAfrikaanse vereniging van mariene
biologiese navorsing (SAAMBR), sê
hy was nog taamlik jonk toe hy na die
akwarium gebring is. Mann sê sy het
Gambit vir die eerste keer gesien toe
sy as skoolkind die Durbanse
Akwarium besoek het.
“In 1992 het ek by die akwarium begin werk en sedertdien het ek baie met hom te
doen gehad. Ek het deur die jare baie tyd saam met hom deurgebring en
gesien hoe hy met die mense bande bou.”
Mann sê Gambit het haar geleer oor die impak wat ‘n emosionele verbintenis kan
hê. “Ek is ‘n wetenskaplike en ek het mariene biologie studeer. Ek wou altyd mense
leer oor die feite van die oseaan, want ek het gedink as hulle die feite weet, sal hulle
omgee. Gambit het my geleer dat dit nie net oor feite gaan nie, maar om verbintenisse
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4
5

6

met mense se harte te kweek. Gambit het ‘n ongelooflike teenwoordigheid gehad. Dit
is daardie emosionele verbintenis wat Gambit my geleer het.”
Mann sê hy het ‘n groot persoonlikheid gehad en hy was lief daarvoor om die ster
van die vertoning te wees. “Hy het ongelooflike energie gehad en die publiek was baie
lief vir hom. Hy het ook daarvan gehou om speletjies met sy versorgers te speel.”
Oor die omstredenheid oor dolfyne wat in akwariums aangehou word, sê Mann in ‘n
perfekte wêreld sou daar nie ‘n behoefte aan bewaring gewees het nie. “Daar sou nie
‘n behoefte aan akwariums of bewaringspogings gewees het nie, want almal sou vir
die natuur omgegee het. Ons lewe egter nie in ‘n perfekte wêreld nie. Ons woon in ‘n
wêreld waar die omgewing teen ‘n ongelooflike spoed vernietig word. Ons het gedink
as ons mense inlig oor die omgewing, sou dit help, maar dit doen nie.”
Mann sê Gambit en sy ander dolfyn-vriende help om mense te wys wat onder die
oseaan se oppervlak woon. “Ons sou nooit daagliks duisende skoolkinders op ‘n boot
laai en na die see neem om wilde diere te sien nie. Op dié manier wys ons duisende
jong mense wat in die oseaan aangaan.”
Bron: Beeld, Julie 2020

VRAE
5.1
5.2
5.3

Skryf die diftong wat in die titel voorkom neer – skryf die betrokke woord en
onderstreep die diftong.

(1)

Wat is die funksie van die onderstreepte agtervoegsel in die woord oudste
(paragraaf 1)?

(1)

Gee die meervoud van die onderstreepte woord in onderstaande sin:
Dr. Judy Mann, mariene bioloog ... (paragraaf 2). Skryf slegs die vraagnommer en die
meervoudsvorm neer.

(1)

5.4

Herskryf die eerste sin van paragraaf 3 in ‘n spesifieke vraagsin.

(1)

5.5

Skryf in die lydende vorm:
Gambit het my geleer dat dit nie net oor feite gaan nie, maar om verbintenisse met
mense se harte te kweek. (paragraaf 3)

(1)

5.6

Wat is die funksie van die komma in die sin by 5.5 hierbo?

(1)

5.7

Gebruik aangehou in paragraaf 5 se eerste sin as ‘n skeibare werkwoord/
deeltjiewerkwoord in ‘n nuwe sin.

(1)

5.8

Gee die verkleiningsvorm van bewaringspogings (paragraaf 5).

(1)

5.9

Skryf ‘n byvoeglike bysin uit paragraaf 5 neer.

(1

5.10

Die akwariumpersoneel kan nie duisend skoolkinders op ‘n boot laai en hulle sommer
gou die seelewe of ‘n __________ visse laat sien nie.
Gee die korrekte versamelnaam.

(1)
[10]

TOTAAL AFDELING C: 30
GROOTTOTAAL: 60
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