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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: 

BEGRIPSTOETS  
VERDERE ONDERWYS- EN OPLEIDINGSFASE 

PUNTE 30 
 

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
______________________________________________________________________________ 

 

1. Beantwoord al die vrae.  
2. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf.  
3. Nommer jou antwoorde soos wat die vrae op die vraestel genommer is.  
4. Alle vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
__________________________________________________________________________________ 

   Ken jy jou kat se persoonlikheid? 

  1 Wetenskaplikes het data van meer as 3 700  kateienaars geanaliseer en  
   bepaal dat katte vyf dominante persoonlikhede het: die uitbundige kat, 
   die senuweeagtige kat, die baasspelerige kat, die spontane kat en die  
   aangename kat. Een uit vier eienaars het gesê hulle het ŉ aangename kat 
   wat koel en sosiaal is. 22% van die eienaars se katte was baasspelerig en 
   selfversekerd. Hulle wou seker maak hulle kry wat hulle wil hê. 
{{{ 

2 Professor Peter Neville spesialiseer al meer as dertig jaar in die studie van gedrag by 
diere. Hy sê dis belangrik om jou troeteldier se persoonlikheidstipe te verstaan as jy hom gesond 
wil hou. Deur klein veranderinge in jou daaglikse roetine te maak, kan jy jou kat gelukkig hou. 

3 Die uitbundige kat verwelkom jou verbaal wanneer jy tuiskom. Hy kan in groot 
moeilikheid kom as gevolg van sy ondersoekende natuur. Hierdie tipe kat word gou verveeld en 
kan goed begin verniel en breek. Die kat leer gou dat sy eienaar meer op vokale kommunikasie 
reageer en dat sy eienaar meer aandag aan die kat gee as die kat met die eienaar “praat”. Jy kan 
die uitbundige kat gelukkig hou met gereelde kort, daaglikse speelsessies. Maak seker daar is baie 
soorte speelgoed en verskillende teksture speelgoed. Beloon jou kat se sosiale gedrag deur hom te 
prys of iets lekkers te gee. Moet nooit op jou kat skree of hom fisies straf vir ongewenste gedrag 
nie. Dit sal jou kat onseker maak oor jou liefde vir hom. 

4 ŉ Senuweeagtige kat het ŉ sagte geaardheid en kan uiters skaam wees. As hy reg hanteer 
word, kan hy baie selfvertroue kry en so liefdevol soos ander katte word. Om só ŉ kat gelukkig te 
hou, is dit die beste om hom baie veilige spasies te gee wat hy as skuilplek of toevlugsoord kan 
gebruik. Gee ook vir die kat ŉ hoë stellasie waarvan hy die wêreld vanaf ŉ afstand kan bekyk. Op 
hierdie manier kan hy uitdagings soos kinders en honde vryspring en veilig voel. Skep ŉ roetine 
vir jou kat. Dit troos hom as hy weet wanneer dit etenstyd en speeltyd is. 
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5 Besit jy miskien ŉ baasspelerige kat? Hy is maklik om te herken, want hy is die leier van 
die katte in huise waar daar meer as een kat is. Hy gebruik sy intimiderende gedrag en sterk 
teenwoordigheid om te kry wat hy wil hê wanneer hy dit wil hê. As jy meer as een kat het, moet 
jy aparte areas hê waar jy hulle voer asook aparte bakke vir elke kat. Op dié manier sal jy jou 
baasspelerige kat keer om die ander katte se kos te steel. Hy sal ook nie die ander katte kan keer 
om by hulle eie kos uit te kom nie. Deel jou liefde vir elke kat individueel of in groepe terwyl die 
baasspelerige kat buite sig is. Op hierdie manier word kompetisie nie uitgelok nie. 

6 Die impulsiewe kat het die meeste energie. Alle katte gaan deur ŉ speelse stadium 
wanneer hulle klein katjies is, maar ŉ kat met hierdie persoonlikheid bly spontaan. Hou in die dag 
kort sessies met interaktiewe speelaktiwiteite. Dit sal hom help om in die nag te rus en te slaap.  

7 Die aangename kat is superkoel en kan sosialiseer. Dit is gewoonlik die resultaat van 
behoorlike sosialisering as ŉ klein katjie. Hy is ŉ uitstekende rolmodel vir die gesinne wat 
daaraan dink om nog ŉ kat aan te skaf. Hy neem kleiner katjies onder sy vlerk en leer hulle goeie 
gewoontes. ŉ Goed aangepaste kat kan eindelose kalmte, troos en drukkies aan sy eienaar 
verskaf. 

8 Pas jou kat se persoonlikheid by een van hierdie vyf? Of het jy miskien ŉ kat in die sak 
gekoop? 

______________________________________________________________________________ 

VRAE 

LET WEL: 

 Beantwoord al die vrae. 

 Skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. 

______________________________________________________________________________ 

1. Wie het uitgevind wat die vyf hoof katpersoonlikhede is?    (1) 

2. Watter persentasie van die eienaars se katte is aangenaam?    (1) 

3 Met watter woord word ŉ baasspelerige kat in paragraaf 1 geassosieer? Haal die 

 woord aan.          (1) 

4. Professor Neville is onervare in gedragsleer by diere. 

 Motiveer waarom hierdie sin ONWAAR is.      (1) 

5.  Skryf EEN woord neer wat in die plek waar die oop spasie is, pas: 

 Volgens professor Neville kan jou troeteldier dalk __ word as jy nie sy persoonlik- 

 heidstipe verstaan nie.         (1) 

6.1 Waarom is “praat” in paragraaf 3, reël 4 in aanhalingstekens geskryf?   (1) 

6.2 Gee jou eie voorbeeld hoe jou kat jou verbaal sal verwelkom. Skryf net EEN woord 

  neer.            (1) 

7. “Hierdie tipe kat word gou verveeld en kan goed begin verniel en breek..”  
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 (Paragraaf 3, reël 2) 

 Wat is die betekenis van die woord “verveeld”? 

 Kies die korrekte antwoord: 

 7.1 Hy raak gou uitgekuier met alles. 

 7.2 Hy baklei graag met ander katte. 

 7.3 Hy vat nie lank om kwaad te word nie. 

 7.4 Hy het te veel energie.        (1) 

8. Haal EEN woord uit paragraaf drie aan wat vir jou sê dat jy meer as een keer ŉ dag 

 met jou kat moet speel.         (1) 

9. Noem TWEE dinge wat nodig is wanneer jy met jou kat speel.   (2) 

10.  Kies die KORREKTE antwoord uit die twee tussen hakies: 

 As jy op jou kat skree, reageer hy op ŉ (emosionele manier/sosiale manier).  (1) 

11. “Senuweeagtige katte het ŉ sagte geaardheid en kan uiters skaam wees.” (Paragraaf 5) 

11.1 Is hierdie ŉ mening of ŉ feit?        (1) 

11.2 Motiveer jou antwoord.        (1) 

12. Skryf EEN woord neer wat in die plek waar die oop spasie is, pas: 

 ŉ Senuweeagtige kat het gewoonlik nie baie __ nie.     (1) 

13. Wat het ŉ senuweeagtige kat vir skuilplek nodig?  

 Haal DRIE agtereenvolgende woorde aan.      (1) 

14.  Waar sal ŉ senuweeagtige kat baie veilig voel?     (1) 

15. Waarom kan kinders en honde ŉ uitdaging vir ŉ senuweeagtige kat wees?  (1) 

16. ŉ Senuweeagtige kat se kos moet die hele dag beskikbaar wees.  

 Motiveer waarom hierdie stelling ONWAAR is.     (1) 

17. Hoe sal jy weet jy het ŉ baasspelerige kat? Kies die korrekte antwoord. 

 17.1 Hy speel graag met al die ander katte. 

 17.2 Hy het kontrole oor al die ander katte. 

 17.3 Hy baklei die heeltyd met die ander katte. 

 17.4 Hy is bang vir die ander katte.       (1) 

18.  ŉ Baasspelerige kat gebruik net sy sterk teenwoordigheid om te kry wat hy wil hê. 

 Motiveer waarom hierdie sin ONWAAR is.      (1) 

19.  Hoe sal jy seker maak elke kat kry genoeg kos as jy meer as een kat het?  

 (Paragraaf 5)          (2) 

20. “Deel jou liefde vir elke kat individueel of in groepe terwyl die baasspelerige kat  

 buite sig is.” (Paragraaf 5, laaste reël) 

 Wat beteken “buite sig”?        (1) 
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21.  Kies die KORREKTE antwoord uit die twee tussen hakies: 

 Die impulsiewe kat (tree op sonder om te beplan/kan homself dissiplineer).  (1) 

22.1 Tussen wie is die interaktiewe speelaktiwiteite? (Paragraaf 6)    (2) 

22.2 Wanneer vind hierdie speelaktiwiteite plaas? Skryf net EEN woord neer vir ŉ  

 antwoord.          (1) 

23.  Waarom is die aangename kat ŉ goeie rolmodel?     (1) 

24. “Of het jy miskien ŉ kat in die sak gekoop?” (Paragraaf 8) 

 Wat sal hierdie idioom in die konteks van die leesstuk beteken? Kies die korrekte  

 antwoord.           

 24.1 Jy het ŉ opregte kat gekoop. 

 24.2 Jou kat is ŉ optelkat.    

 24.3 Jou kat het geen persoonlikheid nie. 

 24.4 Jou kat het ŉ beter slaapplek nodig.      (1) 

                      (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


