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Kurrikulum Direktoraat:                               AOO Huistoe-neem Pakket  
Vak Afrikaans EAT Kwartaal 2 

Graad           9 Week  9-10 

Skakel met 

onderrig–en 

assesseringsplan 

Hersiening van die werk wat vir die kwartaal afgehandel is. 

Daar is ook idiomatiese uitdrukkings wat julle kan gaan naslaan en 

leer. 

Inleiding As julle deur al die lesse gewerk het, gaan julle maklik die oefeninge 

hieronder kan beantwoord. 

Konsolidasie  Gaan weer deur die lesse van die kwartaal en doen dan die oefeninge. 

Papiergebaseerde 

bronne:  

Handboek  

Digitale bronne: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOXmc7s_Kb0erklarende 

https://www.thelearningtrust.org/asp-treasure-box 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

ONDERWYSER 

VAARDIGHEDE 
(WAT ek gaan 

onderrig / begelei / 

ondersteun ...) 

ONDERRIGMETODOLOGIEË / 

BENADERING 
(HOE ek gaan onderrig / begelei / 

ondersteun ...) 

Hulpbronne / LOOM 
(WAT ek gaan gebruik om 

te onderrig / begelei / 

ondersteun ...) 

Luister en Praat 

 

Lees en bespreek die 

verskillende aktiwiteite wat 

deur die kwartaal gedoen is  

Handboeke, Taalgidse 

wat taal hersien, met 

taaloefeninge;  

Lees en Kyk   

Skryf en Aanbied   

Taalstrukture en 

Konvensies 

 Hersien die werk wat deur 

die kwartaal afgehandel is 

Die aktiwiteite is 

aangeheg 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

OUER 

Lees deur die 

inligting vir die 

onderwyser 

 U kan toesien dat u kind 

die werk van die kwartaal 

eers weer deurlees voor 

die aktiwiteite gedoen 

word. 

Die aktiwiteite is 

aangeheg 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

LEERDER  

Leerderaktiwiteite:  

1. Julle gaan ‘n verskeidenheid van oefeninge doen soos: 

a. Idiomatiese uitdrukkinge 

b. Begrip en taal 

c. Blokkiesraaisels 

d. ‘n Gedig 

e. Sinonieme en antonieme 

f. Advertensie  (homonieme, homofone, selstandige 

naamwoorde, ens.) 

2. Sodra jy klaar is, mag jy die memorandum gebruik om te kyk of 

jou antwoorde reg is. 

Geniet dit!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOXmc7s_Kb0erklarende
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thelearningtrust.org%2Fasp-treasure-box&data=02%7C01%7CLucia.Petersen%40westerncape.gov.za%7Cad48c1ae734d40b39d9908d7e12b79c3%7Cae74bf7fcfc34760a1fe0731afaa5502%7C0%7C0%7C637225449288902180&sdata=3hqCDRjsW3o9Gh1tHeduLHdTRbyAckk3EBaKYjV9Pxg%3D&reserved=0
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GRAAD 9 EERSTE ADDISIONELE TAAL 

 

HERSIENINGSOEFENINGE 

 

VRAAG 1: IDIOMATIESE UITDRUKKINGS  

Kyk na die prentjies hieronder.  Elkeen van hulle verteenwoordig ‘n idiomatiese 

uitdrukking.   

Kyk of jy elke prentjie by die korrekte verklaring van die idioom onder kan pas. Skryf die 

nommer van die prentjie en die korrekte verklaring langsaan. 
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Kyk of jy die volgende verklarings by die prentjies kan pas: 

A Baie gou kwaad word. 

B Om iets te hê, is beter as om niks te hê nie. 

C Wanneer jy baie gou vergeet wat gesê is. 

D Om geheime te hê wat jy wegsteek. 

E Onder die dommes blink die middelmatiges uit. 

F Ek het so iets gehoor. 

G Hy lyk presies net soos sy pa. 

H Jou laat verneuk / kul.      (1 X 8)  [8] 
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VRAAG 2: OEFENING:  BEGRIP EN TAAL 

Lees die teks oor 10 snaakse feite en beantwoord dan die vrae wat daaroor gestel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bron:https://www.google.com/search?q=10+snaakse+feite&rlz=1C1OKWM_enZA876ZA876&sxsrf=ALeKk03qgJSKesV6MXJXt

UPJ_EW98yuepg:1590854642719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ_Piu-

9vpAhWNRBUIHWp_BEAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=932&bih=593#imgrc=HtW5gm9m2zISAM  (afgelaai op 29 Mei 2020)] 

2.1 Skryf ‘n rede neer waarom ‘n mens nie jou oë met seep kan was nie.        (1) 

2.2 Die stellings hieronder is redes waarom ‘n mens nie jou hare kan tel nie.  Kies slegs 

 die een wat nie pas nie. 

 Jy kan nie jou hare tel nie omdat… 

 A dit heeltemal te veel hare is. 

 B daar hare sal uitval terwyl jy dit probeer tel. 

 C jy elke keer oor sal moet begin as jy jou plek begin verloor. 

 D jou hare is op jou kop en jy sal nie kan sien wat jy doen nie.         (1) 

2.3 Skryf sin 3 oor, maar begin met die voegwoord, terwyl.  Begin so:  Terwyl jou...  (1) 

2.4 Skryf sin 4 in die LYDENDE VORM oor.              (1) 

2.5 Voltooi die volgende sin deur die korrekte beeldspraak tussen hakies te kies. 

 By sin 6 is daar ‘n voorbeeld van (metafoor; personifikasie; vergelyking)        (1) 

2.6 Skryf die sin by sin 7 in die BEDRYWENDE VORM oor.  Begin so: 

 Jy glimlag nou want...               (1) 

https://www.google.com/search?q=10+snaakse+feite&rlz=1C1OKWM_enZA876ZA876&sxsrf=ALeKk03qgJSKesV6MXJXtUPJ_EW98yuepg:1590854642719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ_Piu-9vpAhWNRBUIHWp_BEAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=932&bih=593#imgrc=HtW5gm9m2zISAM
https://www.google.com/search?q=10+snaakse+feite&rlz=1C1OKWM_enZA876ZA876&sxsrf=ALeKk03qgJSKesV6MXJXtUPJ_EW98yuepg:1590854642719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ_Piu-9vpAhWNRBUIHWp_BEAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=932&bih=593#imgrc=HtW5gm9m2zISAM
https://www.google.com/search?q=10+snaakse+feite&rlz=1C1OKWM_enZA876ZA876&sxsrf=ALeKk03qgJSKesV6MXJXtUPJ_EW98yuepg:1590854642719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ_Piu-9vpAhWNRBUIHWp_BEAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=932&bih=593#imgrc=HtW5gm9m2zISAM
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2.7 Beantwoord die volgende vraag in die NEGATIEF.  Jou antwoord behoort die 

 rede te wees waarom jy nommer 5 oorgeslaan het. 

 Het jy regtig nommer 5 oorgeslaan?  Begin so:  Nee, ...          (1) 

2.8 Skryf die volgende sin in die TOEKOMENDE TYD oor. 

 Jy het gekyk of daar ‘n nommer 5 was.             (1) 

2.9 Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies. 

 Deel hierdie plasing met jou vriende. 

  Hulle sal lekker lag. (as)               (1) 

2.10 Goeie Huishouding.  Voltooi die volgende sin deur die korrekte woord tussen 

 hakies te kies. 

 Die BYVOEGLIKE NAAMWOORD  in die stelling hierbo word (attributief; 

 predikatief) gebruik.                       (1)      

             [10] 

VRAAG 3:  SPOTPRENT:  BEGRIP EN TAAL 

Beantwoord die vrae wat oor die volgende spotprent gestel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [BRON:  BEELD, 12 Mei 2015] 

3.1 Gee die MEERVOUD van die volgende woorde:      

3.1.1 skooltas          (1) 

3.1.2 ma           (1) 

3.2 Gee die VERKLEINWOORD van die volgende woorde: 

3.2.1 oog           (1) 

3.2.2 mat           (1) 
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3.3 Kies die woord wat die onderstaande sin die beste voltooi en skryf dit neer. 

  

 Die emosie op die seun se gesig is... 

 A ontevrede 

 B geamuseerd 

 C gelukkig 

 D ongelukkig         (1) 

 

3.4 Gee die ANTONIEM vir :  jonk       (1) 

3.5 Kyk na die prentjie hierbo.  Noem enige  DRIE dinge wat jy sien wat vir ons  

 wys dat die ma en pa baie groot geskrik het.     (3) 

3.6 Wat, dink jy, het die ma en pa in hul seuntjie se sak gevind?   (1) 

           [10] 

 

VRAAG 4: KLARA MAJOLA 
Bestudeer die gedig Klara Majola en gebruik die leidrade om die blokkiesraaisel te 

voltooi. 

Dwars 

 

2. "kromgetrek soos wingerdstok" is 'n  

  voorbeeld van ______. (11) 

5. Sy het na haar pa gaan soek, maar  

  het____________(8) 

6. Die gedig bestaan uit ________ strofes. (4) 

7. Klara se vader kon nie sien nie, hy  

  was dus___________ (5) 

 8. Die eindrym wat in die gedig voorkom, is  

  ____________ (8) 

 

 

 

 

 

 

Af 

 

1. "Warm en Koue" is 'n voorbeeld van    ____.(7) 

3. 'n Ander woord vir strofe is     ________(4) 

4. Die herhaling van die kl-klank, noem ons  ________. (11) 

5. Klara het van die koue gesterf, sy het dus __________(8) 

8. Die woord in die gedig wat na sneeu verwys, is___________(5)  [10] 
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VRAAG 5: SINONIEME EN ANTONIEME 
Leer jou sinonieme en antonieme. Voltooi die blokkiesraaisel deur die leidrade te gebruik. 

 

 

Dwars 

 

4. Gee ‘n sinoniem vir 

 voorskrif (11) 

 

7. Gee die antoniem 

 vir misluk (6) 

 

9. Gee ‘n sinoniem vir 

 respek  (7) 

 

10.Gee die antoniem 

 vir opwaarts (8) 

 

 

 

 

 

Af 

 

1. Gee ‘n sinoniem vir giftig  (7) 

2. Gee ‘n sinoniem vir tydperk  (7) 

3. Verskaf ‘n sinoniem vir porsie  (8) 

5. Verskaf die antoniem vir gaar  (3) 

6. Verskaf die antoniem vir begin  (6) 

8. Gee die antoniem vir diep  (4)       [10] 
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VRAAG 6: ADVERTENSIE (homofone, homonieme, selfstandige naamwoord, lydende 

vorm) 

Lees die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat daarop volg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [ Bron: Huisgenoot, 26.09.2019] 

Vrae: 

6.1 Watter produk word geadverteer?       (1) 

 

6.2 Wie is die teikenmark?         (1) 

 

6.3 Wat is ‘n agie?          (1) 

 

6.4 Die pragboek is vol interessante feite. 

      Word die  onderstreepte  byvoeglike naamwoord attributief of predikatief   

      gebruik?           (1) 

 

6.5 Gee die vergrotende trap van nuuskierig.      (1) 

 

6.6 Gee die meervoud van elk van die volgende woorde: 

6.6.1 vliegtuig                                                      6.6.2 sebra    (2) 

 

6.7 Verskaf die teenoorgestelde geslag van  
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6.7.1 seekoeikoei                                           6.7.2 meisie    (2) 

 

6.8 Vorm ‘n persoonsnaam van Afrika.       (1) 

 

6.9 Vorm ‘n betekenisvolle sin met die homoniem van die onderstreepte woord in die 

 onderstaande sinne. 

6.9.1 Daar verskyn vier diere en twee insekte in die prent. 

6.9.2 Laai dit af by magzter.com        (2) 

 

6.10 Maak ‘n betekenisvolle sin met die homofoon van die onderstreepte woord. 

   Die dokter gee salf vir die fyt op haar vinger.      (1) 

 

6.11 Skryf die volgende sin in die lydende vorm. 
6.11.1 Die agies sal die nuwe feiteboek geniet. 

6.11.2 Die seun hou die gehoorbuis vas.       (2) 

             [15] 

 

 MEMORANDUM 

VRAAG 1 

1. C Wanneer jy baie gou vergeet wat 

gesê is. 

2. A Baie gou kwaad word. 

3. B Om iets te hê is beter as om niks te hê 

nie. 

4. G Hy lyk presies net soos sy pa. 

5. F Ek het so iets gehoor. 

6. H Jou laat verneuk / kul. 

7. D Om geheime te hê wat jy 

wegsteek.(eintlik geraamtes in die kas hê, 

maar  hier is ‘n woordspeling: 

geraamtes in die klas, wat beteken die 

geheime  wat leerders vir mekaar hou en 

wat die klas vir die onderwysers hou) 

8. E Onder die dommes blink die 

middelmatiges uit. (1 x 8)  [8] 

 

VRAAG 2 

2.1 Jou oë sal brand (van die seep).      (1) 

2.2 C jy elke keer oor sal moet begin as jy jou 

plek begin verloor.                                   (1) 

2.3 Terwyl jou tong uitsteek, kan jy nie deur jou 

neus asemhaal nie.                                    (1) 

2.4 Daar is nou net deur jou probeer om 

nommer 3 te doen.                         (1) 

2.5 vergelyking    (1) 

2.6 Jy glimlag nou want ons / hulle het jou 

geflous.               (1) 

2.7 Nee, want daar is nie ‘n nommer 5 nie.   Of    

Nee, daar is nie ‘n nommer 5 nie.              (1) 

2.8  Jy sal kyk of daar ‘n nommer 5 is. (1) 

2.9 As jy hierdie plasing met jou vriende deel, sal 

hulle lekker lag.                          (1) 

2.10 attributief.    (1)[10] 

VRAAG 3 

3.1.1 skooltasse           (1) 

3.1.2 ma’s     (1) 

3.2.1 ogie     (1) 

3.2.2 matjie     (1) 

3.3 B geamuseerd   (1) 

3.4 oud     (1) 

 

3.5-  Die ma se krullers is uit haar hare van skrik. 

-  Die pa se bril is skoon van sy gesig af geskrik. 

-  Die ma en pa is al twee van die mat af geskrik. 

-  Die pa is skoon uit sy skoene geskrik. 

 -  Die ma en pa se oë is sommer groot oop 

geskrik.      (Enige DRIE voorbeelde) (3) 

3.6 Hulle het ‘n kondoom of kondome in sy 

skooltas gevind.                    (1) [10] 
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VRAAG 4: Klara Majola 

 

 

Dwars 

2. vergelyking 

5. verdwaal 

6. drie 

7. blind 

8. kruisrym 

Af 

1. Kontras 

3. Vers 

4. Alliterasie 

5. verkluim 

8. kapok 

 

VRAAG 5:  Sinonieme en antonieme 

 

Dwars 

4. preskripsie 

7. sukses 

9. eerbied 

10. afwaarts 

 

Af 

1.Toksies 

2.periode 

3. gedeelte 

5.Rou 

6.Eindig 

8.vlak 

 

 

VRAAG 6: Advertensie 

6.1 Huisgenoot Het jy geweet?        (1) 

6.2 Ouers van nuuskierige kinders/ nuuskierige kinders     (1) 

6.3 ‘n nuuskierige persoon         (1) 

6.4 attributief           (1) 

6.5 nuuskieriger          (1) 

6.6.1 vliegtuie 

6.6.2 sebras           (2) 

6.7.1 seekoeibul 

6.7.2 seun           (2) 

6.8 Afrikaner           (1) 

6.9.1 Hulle vier fees. (celebrate). (Of ‘n ander gepaste antwoord) 

6.9.2 Ek pak die klere in die laai. (drawer)(Of ‘n ander gepaste antwoord)  (2) 

6.10 Ek het die belangrike feit (fact) gemis. (Of ‘n ander gepaste antwoord) (1) 

6.11.1 Die nuwe feiteboek sal deur die agies geniet word.     

6.11.2 Die gehoorbuis word deur die seun vasgehou.     (2) 

           [15] 

 


