HOËRSKOOL STELLENBOSCH

AFRIKAANS HUISTAAL
VRAESTEL 1
GRAAD 9

DESEMBER 2014
TYD: 2 UUR
TOTAAL: 50

TAAK 11

INSTRUKSIES
Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS:
AFDELING A: LEESBEGRIP = 20 punte
AFDELING B: TAALKUNDE = 30 punte
1. Beantwoord ALLE vrae.
2. Begin elke vraag op ‘n nuwe bladsy.
3. Nommer elke vraag soos dit op die vraestel genommer is.
4. Skryf netjies en leesbaar.
5. Trek ‘n streep dwarsoor die bladsy na elke vraag.

AFDELING A: LEESBEGRIP
VRAAG 1: TEKS 1
LEES die onderstaande teks aandagtig deur. Beantwoord die daaropvolgende vrae in
duidelike volsinne, tensy anders gevra.

INTERESSANTE	
  BROKKIES	
  OOR	
  GRAFFITI	
  
1
2

Graffiti kom van die Italiaanse woord graffito, wat “krap” of “gekrabbel”,
beteken.

3
4
5
6

Vier uit elke honderd Suid-Afrikaanse tieners het al op mure geverf.
Kinders kerf boodskappe op skoolbanke uit as hulle voel niemand luister na
hul probleme nie. Dit is ‘n manier om van hul frustrasies ontslae te raak.
Boesmantekeninge is eintlik graffiti-kuns.

7
8
9

Vandag is muurskilderye en reliëfwerk op die mure van antieke stede van
onskatbare geskiedkundige en argeologiese waarde. Daaruit kan vasgestel word
hoe die mense van daardie tyd geleef het en watter dialekte hulle gepraat het.

10
11
12
13
14
15
16

Mans is beter graffiti-skrywers as vroue. Hulle is snaakser en pittiger.
Jy begaan ‘n kriminele oortreding as jy ‘n muur met verf betakel. In die
meeste lande word dit as vandalisme beskou. In Singapoer moet jy veral jou
spuitkannetjie in toom hou. Daar kan jy ‘n boete van R5 000 of drie jaar
tronkstraf kry vir jou spuitkankunswerk.
Is jy op soek na leë mure waarop jy jou slimmighede wil beoefen?
Onthou – net gekke en dwase skryf op mure en glase.

17
18
19
20
21
22

Wanneer die meeste mense slaap, sluip die graffiti-kunstenaars met
spuitkannetjies rond. Op soek na leë mure waarop hulle hul “kuns”, slimmighede,
politiek en stuitighede kan beoefen.
Elke oggend wanneer ek werk toe ry, tref die rooi letters op die
voetgangeroorbrug bokant die pad my oog: Katja, be my Valentine. Met ‘n
hele rits rooi harte agterna.

23
24
25
26

Ek het al baie gewonder oor dié Katja, en oor die man wat in die nag op die
boog van die brug geklim het en sy lewe gewaag het om dié
liefdesboodskap aan sy Katja met ‘n kannetjie rooi spuitverf vir almal uit te
spel.

27 Is sy ‘n skoonheid? En het haar bewonderaar toe haar hart met sy spuitkan
28 verower?
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Katja ry seker met dié pad werk toe. Dié dat haar bewonderaar juis op
hierdie brug kom spuitverf het. Hoewel die stadsraad, op wie se eiendom
dit geverf is, seker nie so dink nie, het Katja se bewonderaar haar ‘n heel
besonderse geskenk gegee.
Hy het haar nie net op Valentynsdag van sy gevoel verseker nie – dit is
nou al maande dat sy dalk elke oggend as sy werk toe ry, verseker word
dat iemand haar so liefhet dat hy dit aan die hele wêreld wil verkondig.
‘n Vriend van my sê, hy wens hy kan die man in die hande kry . . . hy sal
sy velle aftrek, want net gekke en dwase skryf op mure en glase.

38 Maar hy het dit opgemerk. Mense sien graffiti raak. Hulle praat daaroor.
39 Dit maak kwaad. Dit laat lag. Dit laat jou wonder . . . soos met Katja.
40
41
42
43
44
45

Graffiti-kuns is al so oud soos die mensdom. Van die vroegste tye af het
mense hul sêgoed op mure uitgekerf. Dis vandag nog so. As dit sleg gaan
met die ekonomie of as belasting verhoog word, kan jy die mense se
gevoel daaroor op die stadsmure lees. As die volk ongelukkig is oor ‘n
politieke saak, spuit hulle hul gevoelens met kannetjies verf teen die mure
uit.

46 Graffiti kan spot . Dit kan kla. Dit kan woede laat opstu. Dis ‘n ergernis vir
47 stadsrade en mense met groot, kaal tuinmure. Maar dis so onmiskenbaar
48 deel van ‘n stad soos rook en brandstofdampe.
Verwerk uit SARIE, 3 Oktober 1990.

VRAAG 1
1.1 Waarom is Boesmantekeninge eintlik ook graffiti-kuns?
[1]
1.2 Waarom is muurskilderye op die mure van antieke stede vandag so
waardevol?
[2]
1.3 Wat is ‘n “kriminele oortreding”? (reël 11)
[1]
1.4 Waar of onwaar : 4 % van alle Suid-Afrikaanse kinders het al op mure geverf. [1]
1.5 Wat laat die skrywer dink, dat mans beter graffiti-kunstenaars as vroue is?
[2]
1.6 Verduidelik in jou eie woorde, wat jy onder “vandalisme” verstaan. (reël 12)
[1]
1.7 Wat kan alles met ‘n mens gebeur, indien jy in Singapoer die wet oor graffiti-kuns
oortree?
[2]
1.8 Wat beteken die uitdrukking : “Net gekke en dwase skryf op mure en
glase”? (reël 16)
[1]
1.9 Skryf in jou eie woorde : “Hy sal sy velle aftrek”(reël 37)
[1]
1.10 Gedurende watter tyd van die dag is die graffiti-kunstenaars so aktief?
[1]

1.11
1.12
1.13
1.14

Op watter datum is dit tradisioneel dwarsoor die wêreld Valentynsdag?
[1]
Noem die 3 verskillende effekte wat graffiti-kuns op die meeste mense het. [3]
Noem 2 sake waaroor daar tradisioneel op mure geskryf word.
[2]
Maak dit saak, dat die “rits harte” wat op die muur vir Katja geteken is, met
rooi verf gedoen is? Beteken die kleur rooi hier iets spesiaals?
[1]
AFDELING A : /20/

AFDELING B : TAALKUNDE
VRAAG 2 : TEKS 2
“Kunswerke” wat skreeu – selfs die (2.1 stil) woonbuurte loop deur onder
graffiti.
Graffiti word ook as ‘n teken van (2.2 stedelike) verval beskou. Die dae is lankal
verby dat (2.3 iemand) op die muur van ‘n stasietoilet ‘n kleinerige prentjie geteken het
van ‘n gesiggie wat tussen twee hande deur (2.4 oor) ‘n muur loer en dan daarby
geskryf het : “Kilroy was here!”
Deesdae word ( 2.5 inwoners) van alle woonbuurte van ( 2.6 Kaapstad) begroet deur
reuse-“kunswerke” wat in veelkleurige, borrelende, skadu-omlynde, driedimensionele
letters op veiligheidsmure, die pilare van brûe, mure van (2.7 openbare) geboue en
padtekens op (2.8 hulle) skreeu.
Graffiti op mure is ‘n ou probleem in die Kaap en neem skerp toe. Graffiti (2.9 is) die
“in-ding”. En om (2.10 graffiti) te bestry, is nie maklik nie. Na raming was sowat 6 000
mure, hekke, deure en ander openbare oppervlakke ( 2.11 twee) jaar gelede met
graffiti bedek.
2.1 Gee die oortreffende trap.
2.2 Skryf die stam neer.
2.3 Benoem die woordsoort.
2.4 Benoem die woordsoort.
2.5 Gee die verkleining.
2.6 Gee die persoonsnaam.
2.7 Benoem die woordsoort.
2.8 Benoem die woordsoort.
2.9 Noem die vorm (soort / tipe) van die werkwoord.
2.10 Watter tipe selfstandige naamwoord is dit?
2.11 Verander hierdie telwoord na ‘n rangtelwoord.
2.12 “Kunswerke wat skreeu” – benoem (soort / tipe) die werkwoord wat hier
voorkom.
/12/

VRAAG 3
3.1 Die burgemeester van Kaapstad sê : “Graffiti is ‘n groot gemors!”
Skryf die bostaande sin in die indirekte rede.

[1]

3.2 Verdeel in lettergrepe:
kunstenaar

[1]

3.3 As niks gedoen word om die graffiti te stuit nie, word die boodskap onbewustelik
uitgestuur, dat die gemeenskap vandalisme duld.
3.3.1 Verander “boodskap” na ‘n persoonsnaam.
3.3.2 Gee ‘n sinoniem vir “stuit”.
3.3.3 Gee die persoonsnaam vir “vandalisme”.

[1]
[1]
[1]

3.4 Kunstenaars skilder dikwels letters wat ‘n boodskap uitspel – hulle verf op mure,
hekke en deure.
3.4.1 Is die werkwoord, skilder, in die bostaande sin oorganklik of onoorganklik
gebruik?

[1]

3.4.2 Die verkleinwoord van “mure”, is “muurtjies”.
Benoem (watter soort) die tipe morfeem wat gebruik is, om die verkleinwoord
van “mure” te vorm.
[1]
3.5 Net gekke en dwase skryf op mure en glase.
Gebruik ‘n metamorfeem om die werkwoord (skryf) in die bostaande sin na ‘n
selfstandige naamwoord te verander.
[1]
3.6 Kunstenaars het dikwels in die nag met hul spuitkanne rondgesluip en na mure
gesoek, sodat hulle daarop kan verf.
3.6.1 Skryf die hulpwerkwoord van tyd in hierdie sin neer.
3.6.2 Wat is die stam van “kunstenaars”?

[1]
[1]
/10/

VRAAG 4
Hierdie prent wys die (4.1 spuitkanne) wat die kunstenaars gebruik om op die mure te
skilder.
Die situasie oor graffiti word vererger, omdat die teenwoordigheid van graffiti in ‘n
sekere omgewing mense (4.2 ontmoedig ) en afskrik om in daardie omgewing te gaan
woon of inkopies te doen. ‘n Gevoel van (4.3 onveiligheid) ontstaan, en
eiendomspryse (4.4 daal) .
Graffiti kan dus ‘n ( 4.5 vernietigende) uitwerking op (4.6 ‘n ) gemeenskap hê, blyk uit
‘n ondersoek wat vir die (4.7 Kaap) stadsraad gedoen is.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Gee die verkleining.
Verduidelik die betekenis van die premorfeem (“ont-“) in hierdie voorbeeld.
Verduidelik die betekenis van die premorfeem (“on-“) in hierdie voorbeeld.
Gee die antoniem.
Benoem die woordsoort.
Benoem die woordsoort.
Skryf in die korrekte vorm.
Skryf in die ontkennende vorm : “Graffiti-kuns is altyd ‘n slegte gewoonte.”
/8/
AFDELING B : /30/
GROOTTOTAAL : /50/

MEMORANDUM : GRAAD 9
AFRIKAANS HUISTAAL VRAESTEL 1

DESEMBER 2014

AFDELING A : LEESBEGRIP
VRAAG 1
1.1 Omdat Boesmantekeninge ook ‘n “gekrabbel” / tekeninge op rots of klip is – soos
die graffiti wat vandag op mure verskyn.
1.2 ‘n Mens kan nou, jare later, vasstel hoe die mense van daardie tyd geleef het en
watter dialekte hulle gepraat het.
1.3 Dit is wanneer ‘n wet oortree word / hierdie oortreding is strafbaar voor die wet.
1.4 Waar
1.5 Hulle is snaakser en pittiger.
1.6 Vandalisme beteken om ander mense / die staat se eiendom te beskadig.
Gewoonlik sonder rede – of om jou persoonlike standpunt iewers in die openbaar
op publieke eiendom ten toon te stel.
1.7 Jy kan ‘n boete van R5 000 kry, of drie jaar tronkstraf kry.
1.8 Net dom / onnosel mense skryf op enigiets anders as papier. “Mure en glase” kan
enigiets wees, waar mense nie veronderstel is om op te skryf nie.
1.9 Hy sal ‘n pak slae kry / ernstig gestraf word.
1.10

Wanneer ander mense slaap – dus waarskynlik in die middel van die nag.

1.11

14 Februarie

1.12

Mense praat daaroor. Dit maak hulle kwaad. Dit laat hul wonder en dit laat
hulle lag.

1.13

Slegte ekonomie (= dus as mense nie geld het nie) of as mense ongelukkig is
oor ‘n politieke saak.

1.14

Ja – rooi is tradisioneel die “kleur van liefde”.
TOTAAL AFDELING A = 20 punte

AFDELING B : TAALKUNDE
2.1 stilste
2.2 stad
2.3 onbepaalde voornaamwoord
2.4 voorsetsel
2.5 inwonertjies
2.6 Kapenaar
2.7 Byvoeglike naamwoord (attributief)
2.8 Persoonlike voornaamwoord
2.9 Koppelwerkwoord
2.10

Soortnaam

2.11

Tweede

2.12

Selfstandige werkwoord / hoofwerkwoord
Vraag 2 : /12/

VRAAG 3
3.1 Die burgemeester van Kaapstad sê dat Graffiti ‘n groot gemors is.
3.2 kuns – te – naar
3.3.1 boodskapper
3.3.2 stop
3.3.3 vandaal
3.4.1 oorganklik
3.4.2 fleksie
3.5 skrif
3.6.1 het rondgesluip
3.6.2 kuns
Vraag 3 /10/
VRAAG 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

spuitkannetjies
sonder
nie
styg / toeneem
byvoeglike naamwoord (attributief)
onbepaalde lidwoord
Kaapse
Graffiti-kuns is nooit ‘n slegte gewoonte nie.”
Vraag 4 /8/
AFDELING B : /30/
GROOTTOTAAL : /50/

