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Graad 8-9 EAT

Graad 8-9 – 
Vraestel 1: 

Begriplees en Taal
Deur: Elna Taljard, Loreta Convent School, Pretoria

Tyd: 2 uur Totaal: 80

AFDELING A: 
LEESBEGRIP

 TEKS 1: 
ARTIKEL: Katy Perry

Lees die artikel aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

Katy Perry
1.  Jy kan nie anders as om versot op Katy Perry te  

wees nie. Van haar aansteeklike liedjies en oulike  
klere tot haar spontane persoonlikheid – sy is  
beslis soos die bure se dogter wat groot naam  
gemaak het!

2.  Katheryn Elizabeth Hudson, oftewel Katy Perry,  
is op 25 Oktober 1984 gebore. Sy is ’n  
Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer en aktrise.  
Katheryn het die verhoognaam ‘Katy Perry’ gekies  
om te keer dat mense haar verwar met die  
Amerikaanse aktrise, Kate Hudson.

3.  Katy het in ’n streng Christelike huis grootgeword. Albei haar ouers is pastore wat haar as kind 
verbied het om MTV te kyk. As ’n kind was Katy dus nie baie blootgestel aan popmusiek nie. 
Katy sê sy het gesukkel om te lees, want “sy het nie veel skoolgegaan nie” omdat haar gesin 
gedurig in Amerika rondgetrek het toe sy klein was. “Ek was nie in goeie skole nie, want my 
ouers het nie in openbare opvoeding (public education) geglo nie. Hulle wou hê hul godsdiens 
(religion) moes die opvoeding beïnvloed; daarom was ek in skole wat helfte opvoeding en 

(Foto: Google Image)
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 C. Sy is net ’n gewone meisie uit ’n gewone huis wat baie bekend geword het.
 D. Sy is die bure se dogter en sy hou baie van hulle seun.  (1)

1.4 Hoekom het, Katy Hudson, die verhoognaam Katy Perry gekies?   (1)

1.5  Katy Perry het ’n baie godsdienstige opvoeding (education) gehad. Haal DRIE  
OPEENVOLGENDE WOORDE uit paragraaf 2 aan wat bewys dat hierdie stelling WAAR is.  (1)

1.6  Gee EEN REDE waarom Katy se ouers haar verbied het om MTV te kyk.   (1)

1.7  Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer: Katy het bekend 
geword as (’n gospel-sangeres/’n popsangeres).  (1)

1.8  Vul die ontbrekende woorde in:

Kitty Purry se hare te kam/gospel/positiewe/Amerikaanse/haar huis skoon te maak/
suksesvolle/Engelse

  Die 1.8.1 … sangeres, Katy Perry, is op 25 Oktober 1984 gebore. Katy is ’n baie 1.8.2 … sangeres, 
want al haar liedjies is populêr by haar bewonderaars. Sy hou daarvan om 1.8.3 …  (3)

1.9 Katy Perry is skatryk.
  Gee EEN REDE uit paragraaf 6 wat bewys dat hierdie stelling WAAR is.  (1)

1.10.1   Sê of die vetgedrukte woord LETTERLIK of FIGUURLIK gebruik is: Katy Perry het Justin Bieber 
onttroon as die gebruiker met die meeste aanhangers op Twitter.  (1)

1.10.2  Sê in jou EIE WOORDE wat hierdie sin beteken.  (1)

1.11 Watter rekord het Katy Perry in 2011 behaal? (Skryf die antwoord in jou eie woorde.) (1)

1.12 Watter goeie raad gee Katy vir tieners? (Wenk: kyk in paragraaf 6.) (1)
 [16]

 TEKS 2: 
STROKIESPRENT: Meester

Lees die strokiesprent aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.
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1.13 Hoe weet jy dat Meester baie kwaad vir Neelsie is? Noem TWEE tekens.  (2)

1.14 Hoekom is “GEMORS” en “SKARMINKEL” in hoofletters geskryf?   (1)

1.15 Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer:
 Neelsie se pa sit op ’n stoel en hy lees sy (tydskrif/koerant/nuuspapier).  (1)

1.16 Vul die ontbrekende woord in:
 Neelsie staan voor sy pa met sy hande in sy … (1)

1.17  Neelsie voel beledig (insulted) omdat Meester vir hom gesê het hy is “klein”, maar hy is  
verkeerd. Watter beledigende (insulting) name het Meester vir Neelsie genoem? Noem net  
EEN van hierdie name.   (1)

 [6]

 TEKS 3: 
ROLPRENTRESENSIE: Frozen

Lees die resensie aandagtig deur en beantwoord dan die vrae.

Frozen: ’n Winter-wonderwêreld
1.  Welkom in die wonderlike Koninkryk van Arendelle, waar daar al vir jare lank ’n yskoue winter is!

2.  Frozen, Disney se 53ste tekenprent, is ’n goeie rolprent vir die hele gesin. Die verhaal is 
gegrond op Hans Christian Anderson se sprokie (fairytale), Die Sneeukoningin. Elsa en Anna is 
sussies en albei is prinsesse van Arendelle. Prinses Elsa het spesiale towerkragte (magical 
powers): sy kan ys en sneeu maak. Sy sukkel om hierdie mag te beheer en haar kleinsus, Anna, 
word beseer. Jare later, tydens Elsa se kroning  
(coronation), raak haar mag weer buite beheer en  
sy vlug bang weg. Maar sy laat die Koninkryk van  
Arendelle agter in ’n ewige winter. Anna is die enigste  
persoon wat Elsa kan help en só die koninkryk van  
die koue kan bevry, maar dit gaan nie maklik wees nie!

 (Foto: Google Image)
3.  Die ander karakters in Frozen is die Duke van  

Weselton, die aantreklike Kristoff, Hans, ’n oulike  
prins, Sven, ’n takbok en Kristoff se beste vriend en  
Olaf, die sneeuman wat Elsa geskep het en mal is  
oor warm drukkies. Frozen is ’n rolprent wat jy beslis  
moet gaan kyk!

 Bronne: Huisgenoot.com, Hoezit, Desember 2013 (verwerk en aangepas)
 Google Image
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1.18 Hoekom dink jy is die Koninkryk van Arendelle anders as ander koninkryke?  (1)

1.19 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer en die letter (A –D) neer:
 Frozen is ’n goeie rolprent vir die hele gesin. Dit beteken –
 A. dat Ma en Pa, en jy en al jou boeties en sussies en selfs Ouma hierdie rolprent sal geniet.
 B. dit is ’n rolprent wat net grootmense (volwassenes) mag sien.
 C. dat, as jy van avontuur hou, dit net die rolprent vir jou is.
 D. dat dit ’n fliek is vir kinders van tien jaar oud en selfs jonger.  (1)

1.20 Wat kan prinses Elsa doen wat ander prinsesse nie kan doen nie?  (1)

1.21  Prinses Elsa se spesiale towerkragte het partykeer negatiewe gevolge (consequences).
  Noem TWEE gevolge van prinses Elsa se towerkragte wat bewys dat hierdie stelling WAAR is. 

(Skryf die antwoord in jou EIE woorde.)  (2)

1.22  Watter WOORD in paragraaf 2 sê vir ons dat die winter in die Koninkryk van Arendelle baie lank 
aangehou het? Skryf net die WOORD neer. (1)

1.23  Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf net die antwoord neer: Olaf is ’n (takbok/’n 
sneeuman/’n prins) wat baie  van warm drukkies hou.  (1)

1.24  Van watter karakter in Frozen sal jy die meeste hou? Gee ook ’n rede vir jou antwoord.
 Begin jou antwoord so: Ek hou van …, want …. (1)
 [8]

TOTAAL VIR AFDELING A: [30]

AFDELING B: 
TAALGEBRUIK

Die taalvrae wat volg, is op die onderstaande artikel gebasser.

Ontmoet die tiener met die wêreld se 
langste tong!

Adrianne Lewis (18) van Twin Lakes, Michigan, glo vas sy het  
die langste tong in die wêreld.

Net soos ’n reptiel spog dié tiener met ’n tong van 10,16 cm! 
Haar tong is so lank, sy kan gemaklik haar neus, ken en selfs 
haar elmboog en oog lek. Foto’s van Adrianne se 
indrukwekkende tong het onlangs soos ’n veldbrand op sosiale 
media versprei. Die beroemde Guinness Book of World  
 Records moet nou gaan seker maak of Adrianne regtig die 
langste tong in die wêreld het.

(Foto: Google Image)
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Volgens die rekordboek het Nick Stoeberl, ook ’n Amerikaner, die wêreld se langste tong. Syne is 10,1 
cm lank. As Adrianne se afmetings korrek is, sal sy die nuwe rekordhouer wees.

Adrianne sê sy is bly oor al die aandag wat haar tong nou in die media ontvang. Dié 18-jarige sê dit is 
jammer dat sommige internetgebruikers lelike kommentaar op van haar video’s lewer.

Sy het vroeër op haar Twitter-profiel, @LongTongLewis, gesê: “Ek voel sleg vir glanspersoonlikhede 
wat elke dag in die kollig is. Jy moet soveel snert van mense verduur en dis onregverdig.”

Bron: Huisgenoot.com (verwerk en aangepas)

Vraag 1
Verbeter die spelling, skryftekens en punktuasie in die volgende sin (REDIGERING).

Jippie ek het die lankste tong in die hulle wêreld. (2)

Vraag 2
Skryf die volgende woorde in die KORREKTE VOLGORDE. Begin met die onderstreepte woord. 
(Sv1TOMPIv2(I))

het / gemeet / met ’n liniaal / Adrianne / vandag / in die klas / haar tong. (1)

Vraag 3
Verbind die volgende sinne met die VOEGWOORD tussen hakies.
3.1 Adrianne het haar tong uitgesteek. Sy wil haar tong meet. (want)
3.2 Adrianne het haar tong uitgesteek. Sy wil haar tong meet. (omdat)
3.3 Sy weet sy het ’n lang tong. Sy meet haar tong. (daarom) (3)

Vraag 4
Skryf die volgende sinne in die VERLEDE TYD:
4.1 Adrianne is ’n Amerikaanse tiener.
4.2 Dié tiener spog met ’n tong van 10,16 cm.
4.3 Sy gebruik ’n liniaal om haar tong te meet.
4.4 Guinness Book of World Records wil Adrianne se tong meet. 
4.5 Nick Stoeberl het die langste tong in die wêreld.
 Begin hierdie sin só:
 Verlede jaar … (5)

Vraag 5
Skryf die volgende sinne in die TOEKOMENDE TYD:
5.1 Adrianne plaas haar foto’s op Twitter.
5.2 Almal is verstom oor die lang tong.
5.3 Nick het ’n wêreldrekord.
5.4 Die meisie met die langste tong moet haar tong meet. (4)
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Vraag 6
Skryf die volgende sinne in die NEGATIEWE VORM:
6.1 Adrianne hou daarvan om in die kollig te wees.
6.2 Iemand in Suid-Afrika het ook so ’n rekord.
6.3 Ek het óf ’n lang neus óf groot ore.
6.4 Het jy al ooit jou tong met ’n liniaal gemeet?
 Nee, … (5)

Vraag 7
Gee die MEERVOUD van die woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer.
7.1 Adriane wil ook hierdie jaar een van die (ster) in die Guinness Book of World Records wees.
7.2 Daar is min mense in die wêreld wat hulle (neus) en (elmboog) met hulle tonge kan lek.
7.3 Al die (kind) het vir Adrianne gelag toe sy dit by die skool doen.
7.4 Al die plaaslike koerante en (tydskrif) het ’n foto van Adriane op die voorblad gehad.  (5)

Vraag 8
Gee die VERKLEININGSVORM van die volgende woorde tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord 
neer.
8.1 Toe Adrianne ’n baba was, het sy ’n klein (tong) gehad.
8.2 Hierdie (meisie) se ouma het haar graag op haar (mond) en (ken) gesoen.
8.3 Haar ouma het graag (foto’s) van die mooi dogtertjie geneem. (5)

Vraag 9
Gee die korrekte vorm van die adjektief tussen hakies (TRAPPE VAN VERGELYKING). Skryf net die 
korrekte antwoord neer:
9.1. Hoe (groot) Adrianne geword het, hoe (lank) het haar tong geword.
9.2. Nick se tong is (kort) as Adrianne s’n, maar volgens die Guinness Book of World Records is Hatice 
Kocaman van Turkye die (kort) vroutjie in die wêreld.
9.3. Dit is (goed) om normaal te wees as abnormaal..  (5)

Vraag 10
Gee die korrekte vorm van die ADJEKTIEF tussen hakies. Skryf net die korrekte antwoord neer:
10.1 Nick is ’n (gaaf) kêrel, al is sy tong baie lank.
10.2 Adrianne wil graag ’n (nuut) wêreldrekord stel.
10.3 Sy is ’n (positief) tiener wat haar eie Twitter-profiel @LongTongLewis het.
10.4 Al is die mense snaaks met haar, is elke dag vir haar ’n (genotvol) dag. (4)

Vraag 11
Skryf die volgende GETALLE in woorde. Skryf net die korrekte antwoord neer:
11.1 Adrianne Lewis is ’n 18-jarige tiener van Twin Lakes, Michigan.
11.2 Sy is die (1) meisie in die wêreld met so ’n lang tong.  (2)

Vraag 12
Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG (manlike of vroulike vorm) van die volgende woorde. Skryf net 
die korrekte antwoord neer:
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12.1 Neelsie is ’n pyn vir al sy onderwysers, veral vir die Afrikaanse (onderwyser), mevrou Van Wyk.
12.2 Op skool het Katy baie min meisie-(vriende) gehad omdat haar ouers baie getrek het.
12.3 Sy het nooit haar (ouma) geken nie en sy wou graag eendag ’n (prins) word. (4)

Vraag 13
Kyk na die prentjie hieronder en vul die KORREKTE VOORSETSELS (prepositions) in:

 (Prentjie: Google image)

13.1 Thabo sit (...) sy bed.
13.2 Sy hond, Pluto, lê op die matjie (…) Thabo se bed.  (2)
 

Vraag 14
Kies die regte woorde tussen hakies (VERWARRENDE WOORDE). Skryf net die korrekte antwoord neer:

14.1 (Almal/Alles) moet iets doen om ander mense te 14.2 (hulp/help).
 Dit is die 14.3 (beste/beeste) ding wat ’n mens vir jou medemens kan gee. (3)

TOTAAL VIR AFDELING B: 50
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MEMORANDUM
AFDELING A: 
LEESBEGRIP

 TEKS 1: 
ARTIKEL: Katy Perry

No. ANTWOORD PUNT VLAK

1.1 versot 1 2

1.2 Sy sing mooi liedjies./
Sy dra oulike klere./
Sy het ’n spontane persoonlikheid./
Sy het ’n pragtige stem.
(Enige twee)

2 1

1.3 C. Sy is net ’n gewone meisie uit ’n gewone huis wat baie bekend 
geword het.

1 3

1.4 Sodat die mense haar nie met die Amerikaanse aktrise, Kate Hudson, 
sal verwar nie.

1 1

1.5 “streng Christelike huis” 1 3

1.6 Sy sou negatiewe dinge sien wat nie goed was vir haar Christelike 
opvoeding nie.
(Enige antwoord met so ’n strekking).

1 5

1.7 Popsangeres. 1 1

1.8.1 Amerikaanse 1 1

1.8.2 suksesvolle 1 1

1.8.3 Om haar huis skoon te maak. 1 1

1.9 Katy het ’n kaartjie van R2 miljoen [$200 000] gekoop om ruimte toe 
te gaan.

1 2

1.10.1 Figuurlik. 1 3

1.10.2 Katy het nou baie meer aanhangers as Justin Bieber./
Katy het 59,26 miljoen aanhangers en Bieber het net 57,28 miljoen. 

1 3
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1.11 Katy het die eerste vroulike kunstenaar geword wat vyf No. 1-treffers 
op een album gehad het.

1 1

1.12 Katy is gewild omdat sy altyd vrolik is./
Sy ignoreer mense wat nie van haar hou nie.

1 2

TEKS 2: STROKIESPRENT: Meester 

1.13 Dit lyk asof hy skree, want sy mond is oop en sy tande wys.
Dit lyk of daar spoeg spat./
Sy oë is toegeknyp./
Sy hare staan regop./
Sy skouers is opgetrek.
(Enige tekens)

2 4

1.14 Hy skree hierdie name kliphard. 1 4

1.15 koerant 1 2

1.16 sakke/boeksakke 1 3

1.17 gemors/skarminkel 1 3

TEKS 3: ROLPRENT-RESENSIE: Frozen 

1.18 Daar is al vir jare lank ’n yskoue winter. 1 1

1.19 A. dat Ma en Pa, en jy en al jou boeties en sussies en selfs Ouma 
hierdie rolprent sal geniet.

1 3

1.20 Sy kan ys en sneeu maak. 1 2

1.21 Sy het haar kleinsus, Anna seergemaak./
Sy het veroorsaak dat die Koninkryk van Arendelle altyd winter het.

2 1

1.22 “ewig” (korrek met of sonder aanhalingstekens) 1 3

1.23 sneeuman 1 1

1.24 Ek hou van …, want … (eie antwoorde met ’n rede) 1 4

TOTAAL VIR AFDELING A: 30



22 KLASGIDS HOËRSKOOL | OKTOBER 2015

Graad 8-9 EAT

AFDELING B: 
TAALGEBRUIK

VRAAG ANTWOORD PUNT

1. Jippie! Ek het die langste tong in die hele wêreld. (4x½)=2

2. Adrianne het vandag haar tong met ’n liniaal in die klas gemeet./
Adrianne het vandag in die klas haar tong met ’n liniaal gemeet.  

1

3. 3.1 Adrianne het haar tong uitgesteek, want sy wil haar tong meet. 
3.2 Adrianne het haar tong uitgesteek omdat sy haar tong wil meet. 
3.3 Sy weet sy het ’n lang tong; daarom meet sy haar tong. 

3

4. 4.1 Adrianne was ’n Amerikaanse tiener.
4.2 Dié tiener het met ’n tong van 10,16 cm gespog.
4.3 Sy het ’n liniaal gebruik om haar tong te meet.
4.4  Guinness Book of World Records wou Adrianne se tong meet./gemeet 

het.
4.5 Verlede jaar het Nick Stoeberl die langste tong in die wêreld gehad.

5

5. 5.1 Adrianne sal haar foto’s op Twitter plaas.
5.2  Almal sal verstom wees oor die lang tong./Almal sal verstom oor die 

lang tong wees.
5.3 Nick sal ’n wêreldrekord hê.
5.4 Die meisie met die langste tong sal haar tong moet meet.

4

6. 6.1 Adrianne hou nie daarvan om in die kollig te wees nie.
6.2 Niemand in Suid-Afrika het ook so ’n rekord nie.
6.3 Ek het nóg ’n lang neus nóg groot ore.
6.4 Nee, ek het nog nooit my tong met ’n liniaal gemeet nie. (2)

5

7. 7.1 sterre
7.2 neuse
 elmboë
7.3 kinders
7.4 tydskrifte 

5

8. 8.1 tongetjie
8.2 meisietjie
 mondjie
 kennetjie
8.3 foto’tjies

5

9. 9.1 groter
 langer
9.2 korter
 kortste
9.3 beter

5
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10. 10.1 gawe
10.2 nuwe
10.3 positiewe
10.4 genotvolle

4

11. 11.1 agtien
11.2 eerste

2

12 12.1 onderwyseres
12.2 vriendinne
12.3 oupa
 prinses

4

13. 13.1 op
13.2 voor/langs

2

14 14.1 almal
14.2 help
14.3. beste

TOTAALVIR AFDELING B: 50
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