
 

 

 

 

 

NORTHCLIFF HIGH SCHOOL 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL  

GRAAD 9 

Op ‘n weeklikse basis sal ‘n begripoefening met memorandum asook 

verskeie taaloefeninge met memorandums gepubliseer word.  

[On a weekly basis a comprehension with memorandum as well as a 

variety language exercises will be published.] 

TYE OEFENING 

Skryf elke sin in a) VERLEDE TYD. 

              b) TOEKOMENDE TYD. 

1. Die meisie slaan die bal hard om haar hokkie te verbeter. 
2. Die graad 9 klas is opgewonde. 
3. Die seun het ‘n nuwe paar sokker stewels. 
4. James en Thabo wil vandag visvang.  
5. Ek sien die hondjie blaf. 
6. Emma voel die wind waai. 
7. Die koor staan en sing. 
8. My pa vertel vir die familie ‘n storie. 
9. Die verpleegster sit die pleister op. 
10. Die klas eet koek dan speel hulle buite.  

 

 
 
 
 
 
 
 



TYE OEFENING MEMORANDUM  
 
1. A) Die meisie het die bal hard geslaan om haar hokkie te verbeter.   
    B) Die meisie sal die bal hard slaan om haar hokkie te verbeter. 
 
2. A) Die Gr 9 klas was opgewonde. 
    B) Die Gr 9 klas sal opgewonde wees. 
 
3. A) Die seun het ‘n nuwe paar sokker stewels gehad. 
    B) Die seun sal ‘n nuwe paar sokker stewels hê. 
 
4. A) James en Tabo wou vandag visvang. 
    B) James en Tabo sal vandag wil visvang. 
 
5. A) Ek het die hondjie sien blaf. 
    B) Ek sal die hondjie sien blaf. 
 
6. A) Emma het die wind voel waai. 
    B) Emma sal die wind voel waai. 
 
7. A) Die koor het gestaan en sing. 
    B) Die koor sal staan en sing. 
 
8. A) My pa het vir die familie ‘n storie vertel. 
    B) My pa sal vir die familie ‘n storie vertel. 
 
9. A) Die verpleegster het die pleister opgesit. 
    B) Die verpleegster sal die pleister opsit. 
 
10. A) Die klas het koek geëet toe het hulle buite gespeel. 
      B) Die klas sal koek eet dan sal hulle buite speel. 
 

 
 

 

 

 

 



Begrip-oefening 

Afdeling A:  

Lees die onderstaande en beantwoord dan die vrae wat volg. 

Die 2012 Olimpiese Spele 

 

Die Olimpiese Somerspele sal van 27 Julie tot en met 12 

Augustus 2012 in Londen, die hoofstad van die Verenigde 

Koninkryk aangebied word. Dit sal die dertigste aanbieding van die 

Somerspele sedert 1896 wees. Dit is die derde keer dat Londen die 

spele organiseer na hulle eerste spele in 1908 en daarna in 1948. Die 

Paralimpiese Spele sal ook in London gehou word. 

 

Die vyf Olimpiese ringe wat blou, swart, rooi, geel en groen is, 

verteenwoordig die vyf kontinente wat aan die spele deelneem. 

 

Die Olimpiese Vlam 

Die Olimpiese vlam is 'n vuur wat aangesteek word tydens die 
openingseremonie van die Olimpiese Spele. Dit bly brand tydens die 
duur  
van die Spele tot dit tydens die eindseremonie uitgedoof word. 
Die vlam het sy oorsprong in Olimpia, die plek van die antieke Spele 
in Griekeland, waar 'n fakkel tydens 'n seremonie aangesteek was deur  
sonlig met spieëls daarop te konsentreer. Die eerste moderne Spele 
waar  
die Olimpiese vlam weer aangesteek was, was die negende 
Olimpiade in 1928 in Amsterdam.  
Na die aansteek van die fakkel, word dit deur 'n aflos van mense(maar 
gedeeltelik ook met vinniger vervoermiddels soos ‘n kar ) 
vanaf Olimpia deur 'n groot aantal lande na die stadium van die Spele 
gebring. Die laaste loper het die eer om die Olimpiese vlam aan die 
brand te steek. Die fakkelloop vind vir die eerste keer by die Spele van 
1936 in Berlyn plaas. 
 

http://af.wikipedia.org/wiki/27_Julie
http://af.wikipedia.org/wiki/12_Augustus
http://af.wikipedia.org/wiki/12_Augustus
http://af.wikipedia.org/wiki/2012
http://af.wikipedia.org/wiki/Londen
http://af.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Koninkryk
http://af.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Koninkryk
http://af.wikipedia.org/wiki/1908
http://af.wikipedia.org/wiki/1948
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Spele
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpia
http://af.wikipedia.org/wiki/Antieke_Griekeland
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Somerspele_1928
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Somerspele_1928
http://af.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpia
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Somerspele_1936
http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Somerspele_1936
http://af.wikipedia.org/wiki/Berlyn


Die gelukbringers (mascots) 

Wenlock en Mandeville is die 2012 Olimpiese en Paralimpiese 

gelukbringers. Die storie is dat hulle uit die laaste stukke staal van die 

Olimpiese Stadion gemaak is.  Wenlock is die gelukbringer van die 

Olimpiese spele en Mandeville is die Paralimpiese spele se 

gelukbringer. Hulle is altwee vernoem na dorpies in die Verenigde 

Koninkryk. 

Daar is 38 Olimpiese somersporte wat alles van boks, judo en tafel 

tennis insluit. Die volgende spele word in 2016 in Rio de Janeiro 

aangebied. 

 

Beantwoord die volgende vrae: 

1.1.1 Watter stad gaan die 2012 Olimpiese somer spele aanbied? (1) 
 

1.1.2 Vul die ontbrekende woord in: Hulle het al ____ keer die  
Olimpiese Spele aangebied.       (1) 

 

1.2 In watter jaar het hulle die Olimpiese Spele vir ‘n tweede keer  
aangebied?          (1) 
 

1.3 Wat is die betekenis van die vyf Olimpiese ringe?   (1) 
 

1.4 Sê in jou eie woorde wat die Olimpiese Vlam is?   (1) 



1.5 Hoe lank moet die Olimpiese vlam brand?     (1) 
 

1.6 Waar kom die vlam oorspronklik vandaan?    (1) 
 

1.7.1  Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is:    

 Die eerste moderne Spele waar die Olimpiese  vlam weer                  

 aangesteek was, was die tiende Olimpiade in 1928 in              

 Amsterdam.         (1) 

1.7.2 Haal een woord aan om jou antwoord te motiveer.   (1) 

1.8   Noem twee metodes hoe die vlam na die spele toe vervoer     

 word?          (2) 

1.9   Waarop kan die laaste loper baie trots wees?    (1) 

1.10 Kies die korekte antwoord. Skryf net die regte letter neer. 

Wanneer het die fakkelloop die eerste keer plaasgevind? 

a) 1963 in Berlyn 
b) 1936 in Berlyn 
c) 1836 in Berlyn 
d) 1863 in Berlyn         (1) 

 

1.11  Waaruit is Wenlock en Mandeville gemaak?    (1) 

1.12. WAAR of ONWAAR.   

Hulle is altwee vernoem na dorpies in London.    (1) 

1.12.2 Motiveer jou antwoord.       (1) 

1.13 Wat kan mens op altwee gelukbringers se voorkop vind en                  

 wat was die inspirasie?       (2) 

1.14 Wie dra vriendskap-armbande en wat verteenwoordig dit?  (2) 
 

1.15 Sê in jou eie woorde wat die doel is van die kamera as hulle    
 oog?           (1) 
 

http://af.wikipedia.org/wiki/Olimpiese_Somerspele_1928
http://af.wikipedia.org/wiki/Amsterdam


1.16 Watter stad gaan die volgende Olimpiese spele aanbied?  (1)  
 

Usain Bolt – “Ek gaan 9.4 by Olimpiese Spele hardloop” 

 

Die mees gekykte 9 ½ sekondes van die Olimpiese spele 

is wanneer Usain Bolt van Jamaika op 5 Augustus 2012  

die 100m resies gaan hardloop. In 2009 het Bolt 9.58  

sekondes gehardloop by die Berlyn Wêreld  

Kampioenskap en dus is hy bekend as die vinnigste man  

op aarde. Hy glo hy gaan hierdie jaar sy eie rekord breek  

deur 9.4 sekondes te hardloop. Hy sê dat mense vir hom  

wag om dit reg te kry en wanneer hy dit doen gaan hy  

die Muhammad Ali van die atletiekbaan wees. 

 

Bolt of “Lightning Bolt” soos hy bekend staan is die eerste man om drie 

naellope in een Olimpiese spele te wen. Na hy die rekord in Berlyn 

gebreek het,het die Burgermeester van Berlyn vir Bolt ‘n 3,6m hoë stuk 

van die Berlyn muur gegee om dankie te sê dat hy mure afbreek met sy 

talent. Hierdie stuk muur wat amper 3000kg weeg was na sy oefenkamp 

in Jamaika vervoer. 

 

Bolt sê dat as hy nie atletiek kon doen nie sou hy krieket speel en ‘n 

vinnige bouler wees of hy sou sokker speel vir Manchester United. Hy 

dans graag en geniet alle soorte musiek. 

2.1 Wat glo Usain Bolt gaan hy in die 2012 Olimpiese spele regkry? (1) 

2.2 Watter land verteenwoordig Bolt?      (1) 

 



2.3  Watter dag is die populêrste dag volgens die artikel van die  

Olimpiese spele?         (1) 

2.4 Wat is Usain se huidige Wêreld Rekord?     (1) 

2.5 Vul die korrekte woorde in, skryf net die antwoord neer: 

 As Usain die Wêreld Rekord weer breek, sal hy bekend wees as  

 die _______________ van die atletiekbaan.    (1) 

2.6 Wat is Usain Bolt se bynaam?      (1) 

2.7.1 Waar of Onwaar: 

 Bolt is die eerste mens om drie naellope in een Olimpiese                

 Spele te wen.         (1) 

2.7.1 Motiveer jou antwoord.        (1) 

2.8.1 Wat het hy as geskenk van die Burgermeester van Berlyn    

 ontvang en waar is hierdie geskenk nou?    (2) 

2.8.2 Hoeveel weeg hierdie geskenk?      (1) 

2.9 Watter twee sporte sou Usain beoefen as hy nie atletiek      

 gedoen het nie?         (2) 

                          [35] 

 

 

  

 

 

 

 

 



Begrip Memorandum 

VRAAG 1 

1.1.1 London          (1) 
 

1.1.2 Twee/ 2           (1) 
 

1.2 1948            (1) 
 

1.3 Dit verteenwoordig die vyf kontinente wat deelneem.   (1) 
 

1.4 Dit is ‘n vuur wat brand terwyl die spele aan die gang is.  
EIE WOORDE         (1) 
 

1.5 Van die openingsseremonie tot die eindseremonie.   (1) 
 

1.6 Olimpia          (1) 
 

1.7.1 Onwaar           (1)  

1.7.2 Dit was die negende Olimpiade.      (1) 

1.8 Mens (1) vinnige vervoermiddels(1)     (2) 

1.9 Hulle het die eer om die Olimpiese vlam aan te steek.  (1) 

1.10 B / 1936 in Berlyn         (1) 

1.11 Staal            (1) 

1.12.1 Onwaar         (1)  

1.12.2 Hulle is vernoem na dorpies in die Verenigde Koninkryk. (1) 

1.13 Taxi- lig (1) Geinspireer deur die swart Londen taxi’s(1)  (2) 

1.14 Wenlock(1) Verteenwoordig die 5 Olimpiese Ringe(1)  (2) 

1.15 Om alles afteneem wat hulle sien deur die tyd van die  

   Olimpiese spele. 

 EIE WOORDE         (1) 

1.16 Rio de Janeiro         (1) 



VRAAG 2 
 

2.1 9.4 sek. hardloop         (1) 

2.2 Jamaika          (1) 

2.3 5 Augustus 2012 /wanneer Usain die 100m hardloop  (1) 

2.4 9.58 Sekondes         (1) 

2.5 Muhammad Ali          (1) 

2.6 Lightning Bolt          (1) 

2.7.1 Onwaar           (1)  

2.7.2 Eerste man          (1) 

2.8.1 ‘n Stuk van die Berlyn muur (1) dit is in sy oefen kamp in 

 Jamaika(1)          (2) 

2.8.2 3000kg          (1) 

2.9 Krieket (1) sokker (1)        (2) 

[35] 

 

 

 

 

 


