
HOËRSKOOL GRENS 
 
VAK: AFRIKAANS HUISTAAL  LITERATUUR 
DATUM: AUGUSTUS 2020 
GRAAD: 8 
PUNTE: 45 PUNTE 
 
INSTRUKSIES: 
Trek ‘n kantlyn aan die regterkant 
Beantwoord al die vrae. 
Begin elke afdeling bo-aan ‘n nuwe bladsy. 
Skryf netjies en leesbaar. 
 
AFDELING A: VELDIEP – FANIE VILJOEN 
 
VRAAG 1 
LEES DIE ONDERSTAANDE GEDEELTE UIT DIE TEKS VAN VELDIEP EN BEANTWOORD DIE 
VRAE WAT VOLG. 
  
 
Haar vingers het sy gesig verken.  Sy het een liggies in die kuiltjie van sy wang gedruk.  “Alle engele 
het dimples,” het sy gesê. 
“Hoe weet jy dit?” 
“Wat anders kan jy wees?” het sy geterg.  Later het haar vinges sy oë bereik.  Sy het ‘n liedjie van 
Coldplay begin sing: “Honey you should know that I could never go on without you.  Green eyes, 
green eyes...” 
Haar stem het soos asem in hom kom lê. 
Hy het sy kop oor haar gebuig en haar op haar voorkop gesoen en toe op haar mond.  Haar lippe 
was sag en agterna het sy vir hom geglimlag.  Hy het in haar oë gekyk en hy was gelukkig. 
 
 
 
Kies die regte woord tussen hakies: 
 
1.1 Die seun wat die meisie soen is (Dirk / Tim / Sarel), ’n hoofkarakter in die  

verhaal, Veldiep. (1) 
1.2 (Jess / Chantel / Sandra) het haar kêrel gelos om saam met Janu te wees. (1) 
1.3 Die karakters in die verhaal is almal in (Hoërskool Waterkloof / Hoërskool Caldwell). (1) 
1.4 (Wimpers / Kuiltjies / Sproete) is die korrekte Afrikaanse woord vir “dimples“. (1) 
 
Beantwoord die onderstaande vrae: 
 
1.5 Tim ken sy beste vriend al van laerskooldae af.  Wat is sy naam? (1) 
 
1.7 Is die volgende stelling waar of onwaar?   Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Die hoofkarakters in die verhaal woon almal in dieselfde woonstelblok. (2) 
 
1.8 Waarheen gaan Tim wanneer hy onsteld en hartseer is sodat hy kan beter voel? (1) 
1.9 Tim het ‘n pragtige swart perd.  Wat is die perd se naam? (1) 
1.10 Watter ander stokperdjie het Tim? (1) 
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(10) 
 
VRAAG 2 
 
LEES DIE ONDERSTAANDE GEDEELTE UIT DIE TEKS EN BEANTWOORD DIE VRAE WAT 
VOLG. 
 
  
 
Langsaan is die Pec Deck vir mens se borspiere.  Hy skuif oor soontoe.  Die apparaat werk saam 
met jou eie liggaamsgewig.  Dis ‘n bietjie lig vir Tim, maar hy sal net meer repetisies doen.  Met sy 
arms gebuig en in lyn met sy bors, sy voorarms teen die armskutte, swaai hy hulle vorentoe.  Hy 
voel die spiere in sy borskas span.  
Dis ‘n warm aand, en dit maak sy lyf nog warmer.  Later by die huis sal hy ‘n koue stort vang, dan ‘n 
bietjie rekenaarspeletjies soeel of TV kyk en dan bed toe. 
Hy doen vier stelle van dertig elk vinnig na mekeaar. 
Uitasem lig Tim sy voete van die apparaat af, en skielik is daar iets by sy been. 
Slang! skiet dit onmiddelik deur sy kop, perfek ingeprent deur sy ma se vrese. 
Hy besef gou hy is verkeerd.  Dit is iets wollerig.  Die hond gee ‘n tjankblaffie. 
 
 
Gebruik verkieslik volsinne om die onderstaande vrae te antwoord. 
 
2.1 Die hond behoort  aan Amber. Wat is die hond se naam? (1) 
2.2 Amber se pa is ‘n argitek.  Watter beroep volg haar ma? (1) 
2.3 Wat het hierdie meisie gedoen wat veroorsaak dat die hele skool van haar praat? (2) 
2.4 Het Amber ‘n goeie selfbeeld?  Motiveer jou antwoord. (2) 
2.5 Watter dieper boodskap probeer die verhaal van Amber oordra aan tieners? (1) 

 
 
2.6 Pas die korrekte korrekte antwoord in kolom B by kolom A.  

Skryf slegs die letter bv. 2.6.1 F 
 
Kolom A Kolom B 
2.6.1   Tim geniet hierdie stokperdjie. A   Sara 
2.6.2   Tim se jonger suster. B   Marli 
2.6.3   Flirteer met Tim. C   Fotografie 
 D   Chantel 
 

(3) 

` (10) 
 

Afdeling A: [20] 
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AFDELING B:  GEDIGTE 
 
VRAAG 3 
LEES DIE GEDIG: EKSIEPERFEKSIE  
 
Eksieperfeksie 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Ek lyk op ‘n haar na my Ma 
en Boetie trek op Pa. 
Eksieperfeksie. 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Eet lae-GI-hawermout, 
groente, vrugte, witvleis en min sout. 
Eksieperfeksie. 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Staan soggens op vir gym: 
swem, Pilates, gewigte, spin. 
Eksieperfeksie. 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Pa en Ma het goeie werk, 
kinders presteer, en Sondae is dit kerk. 
Eksieperfeksie. 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Ons hou van kuns en maak musiek, 
word omring deur ‘n goeie vriendekliek. 
Eksieperfeksie. 
 
Ons is ‘n eksieperfeksie gesin. 
Net ek word ‘n bietjie vet. 
Ek gaan gereeld na die toilet, 
druk ‘n vinger in my keel en spoel 
en was en was my hande. 
 
Eksieperfeksie. 
 
Beantwoord die onderstaande vrae.  
 
3.1 Wat beteken die woord“eksieperfeksie”? (1) 
3.2 Wat beteken dit as jy “op ‘n haar” na iemand lyk? (1) 
 
3.3 Kyk na die herhaling in die gedig: 
3.3.1 Wat word herhaal? (1) 
3.3.2 Waarom word dit herhaal? (1) 
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3.4 Noem 4 dinge wat volgens die spreker ‘n voorvereiste is vir ‘n eksieperfeksie gesin? (4) 
3.5 Watter lid van die gesin is nie eksiesperfeksie nie? (1) 
3.6 Watter boodskap het die gedig vir jou as tiener? (1) 

(10) 
 

4 
 



VRAAG 4 
 
LEES DIEONDERSTAANDE GEDIG EN BEANTWOORD DIE VRAE WAT DAAROP VOLG. 

 

Toemaar die Donker Man 
(Vir Simone)  
 
Op die groen voetpad 
van die horison ver 
om die aarde skat, 
stap 'n ou man wat 
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'n oop maan dra in sy hare 
Nagtegaal in sy hart 
jasmyn gepluk vir sy oop knoopsgat 
en 'n rug gebuk aan sy jare.  
 
Wat maak hy, Mammie?  
 
Hy roep die kriekies 
Hy roep die swart 
stilte wat sing 
soos die biesies, my hart 
en die sterre wat klop 
tok-tok liefling, 
soos die klein toktokkies 
in hul fyn-ver kring.  
 
Wat is sy naam, Mammie?  
 
Sy naam is Sjuut 
Sy naam is Slaap 
Meneer Vergeet 
uit die land van Vaak 
sy naam is toemaar 
hy heet, my lam 
Toemaar die donker man  
  
Mammie...  
 
Toemaar die donker man.        Ingrid Jonker 
 
 
Beantwoord die onderstaande vrae. 
 
4.1 Vir wie is hierdie gedig geskryf? (1) 
4.2 Noem die TWEE troetelname wat die ma vir haar kind gebruik. (2) 
4.3.1 Gee ‘n voorbeeld van ‘n metafoor uit die eerste strofe. (1) 
4.3.2 Watter twee sake word in die metafoor uit die eerste strofe met mekaar vergelyk? (2) 
4.4 Verduidelik in jou eie woorde hoe die man lyk. (1) 
4.5 Haal ‘n woord uit die gedig aan wat dieselfde beteken as die onderstaande beskrywing: 
4.5.1 ‘n Voëltjie wat baie mooi sing (1) 
4.5.2 ‘n Wit blommetjie met ‘n aangename geur. (1) 

(9) 
 
VRAAG 5 
 
LEES DIE ONGESIENE GEDIG EN BEATWOORD DIE VRAE WAT VOLG. 
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Whatsapp 
 
Ek kan nie wag om vir Lea te vertel! 
Whatsapp is goedkoper as om te bel. 
My vingers vlieg oor die sleutelbord 
totdat die letters ‘n boodskap word. 
 
Lara het my genoooi om by haar te gaan “speel”. 
Ha-ha-ha, ek het my byna dood verveel. 
Twaalf jaar oud en sy speel nog pop? 
Dit het ons mos toeka al gestop! 
 
Hulle huis lyk sowaar soos ‘n hippie-nes: 
bont lappe, wierook en al die res. 
Toe ek haar uitvra van wie sy hou, 
het sy nie verstaan ek praat van ‘n όú! 
 
Lara se ma kan glad nie kos maak, 
alles was sleg en sonder smaak. 
Haar broer lyk vir my alte dik gerook... 
En haar pa was besig om mampoer te stook! 
 
Eindig met emoji wat lag en tong uitsteek. 
Ek stuur die boodskap, Lea gaan haar breek! 
Hier piep my foon, ek lees die whatsapp gou. 
Nee!  Wat? Aaaaaah! Diepe berou...! 
 
Lara is bo Lea op my foon se lys. 
Ek voel hoe my nekhare stadig rys. 
Haar antwoord laat my nog slegter voel: 
“As jy nie van ons hou nie, is dit cool.” 
 
Deesdae kyk ek regtig baie goed 
dat boodskappe gaan aan wie dit moet! 
Maar ek het gelukkig oor niks meer berou, 
want met skinder het ek net dáár opgehou! 

Jonelle du Toit 
  
 
 
 
 

Vraag 5… 
 
 
 
VRAAG 5 
 
5.1 Pas die term in Kolom A by die beskrywing in Kolom B: byvoorbeeld 5.1.1  G 
 
 
Kolom A 
 

Kolom B 
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5.1.1  Alliterasie A.  Alles was sleg en sonder smaak. 
5.1.2  Metafoor B.  Ha-ha-ha 
5.1.3  Vergelyking C   Hulle huis lyk sowaar soos ‘n hippie-nes: 

      bont lappe, wierook en al die res. 
5.1.4  Klanknabootsing D.  Haar broer lyk vir my alte dik gerook... 
5.1.5  Paarrym E.   het sy nie verstaan ek praat van ‘n όú! 
5.1.6  Assonansie F .  Hulle huis lyk sowaar soos ‘n hippie-nes: 

 
(6) 

 
AFDELING B [25] 

 
 

TOTAAL: [45] 
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