Benedicta
Vrae
1.1. Op watter dag het die verteller die slegte nuus gekry? (1)
1.2. Watter een van die horlosies dui die tyd aan wat die verteller die nuus van
haar seun gekry het? (1)

A

B

C

D

1.3. Skryf net die nommer en die letter van die korrekte antwoorde neer.
In die konteks van die storie het die verteller dalk sopas teruggekom van…
a.
b.
c.
d.

die tandarts.
die haar haarkapper.
‘n inkopiesentrum.
‘n motorhawe.

1.4. Wie het saam met die verteller gaan inkopies doen? (1)
1.5. Wat het die verteller vreemd gevind toe sy haar dogter afgelaai het? (1)

1.6. Een van die volgende antwoorde is korrek. Kies die korrekte antwoord en
skryf net die nommer en die letter neer. (1)
Die verteller was onsteld om haar man se kar voor haar dogter se deur te
sien omdat…
a.
b.
c.
d.

Sy toe alreeds geweet het dat haar seun deur ‘n krokodil gebyt was.
Sy weet haar skoonseun studeer en dat haar man hom dalk mag pla.
Haar man haar by die winkelsentrum moes ontmoet.
Hy veronderstel was om hulle dogter huis toe te vat.

1.7. Wat is die verteller se skoonseun se naam? (1)
1.8. Watter een van die volgende prentjies is ‘n voorstelling van die uitdrukking
wat op die verteller se man se gesig was toe hy by die hek verskyn het. (1)

A.

B.

C.

D.

1.9. Wat is die verteller se seun se naam? (1)
1.10. Kies die prentjie van die dier wat die verteller se seun aangeval het. (1)

A.

B.

C.

D.

1.11. Hoe laat het die verteller se man en haar skoonseun, Francois, die nuus
gehoor? (1)
1.12. Sê of die volgende stelling Waar of Onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoord
uit die storie. (2)
Hulle weet presies wat gebeur het toe Christiaan deur die krokodil aangeval
is.

1.13. Kies die prentjie van die vervoer wat moontlik gebruik is om Christiaan in
Hoedspruit te kry. (1)

A.

B.

C.

D.

1.14. Kies die prentjie van die vervoer wat gebruik gaan word om Christiaan in
Pietersburg te kry. (1)

A.

B.

C.

D.

1.15. Wat stel Francois voor moet hulle doen voordat hulle deurry Pietersburg
toe? (1)
1.16. Wat sê Kinta van Niekerk toe hulle bel? Gee twee feite. (2)
1.17. Wat sê die mense in Hoedpsruit toe hulle bel? Gee twee feite. (2)
1.18. Watter van sy ma se fisiese eienskappe het Christiaan geërf? (1)
1.19. Skryf net die nommer en die letter van die antwoorde wat nie korrek is nie
neer.
Christiaan se ma...
a.
b.
c.
d.

is nie seker of hy dit die keer gaan maak nie.
weet hy gaan dit die keer nie maak nie.
hoop hy gaan dit die keer maak.
bid dat hy dit die keer ook sal maak.

1.20. Sê of die volgende stelling Waar of Onwaar is. Gee ‘n rede vir jou antwoord
uit die storie. (2)
Christiaan het al verskeie noue ontkomings in sy lewe gehad.

1.21. Is Christiaan se ma 100% seker dat hy gaan lewe? (2)
1.22. Drie van die volgende antwoorde is korrek. Skryf net die nommer en die
letter van die antwoorde wat nie korrek is nie neer.
Christiaan het, toe hy pas een jaar oud was…
a.
b.
c.
d.

‘n gewas op die brein gehad.
vir ure aaneen geslaap.
vog op die brein gehad.
‘n hoë, geïrriteerde huil gehad.

1.23. Drie van die volgende antwoorde is korrek. Skryf net die nommer en die
letter van die antwoorde wat nie korrek is nie neer.
Watter tipe dokter het Christiaan nie ondersoek nie, toe hy vog op die brein
gehad het?
a.
b.
c.
d.

‘n Militêre dokter.
‘n Kinderarts.
‘n Neuroloog.
‘n Fisioterapeut.

1.24. Hoekom het die militêre dokter vir Christiaan ‘n afspraak by ‘n kinderarts in
die Kaap gemaak? (3)
1.25. Waarin spesialiseer ‘n kinderarts? (2)
1.26. Waarin spesialiseer ‘n neuroloog? (1)
1.27. Wanneer het Christiaan se ma geweet dat hy genees was? (2)
1.28. Net een van die volgende stellings is korrek. Skryf net die nommer en die
letter neer.
Christiaan...
a.
b.
c.
d.

is deur ‘n motorfiets omgery.
het ‘n motorfiets gery toe hy geval het.
het ‘n motorfiets met ‘n kar gestamp.
het die motorfiets gery waarmee hy in ‘n ongeluk was.

1.29. Kies die TWEE bene in die geraamte waar die tibia en die fibula is. (2)

A

B

C

D

E

F

1.30. Hoekom wou hulle sy been afsit?Verduidelik omvattend. (2)
1.31. Wat is die enigste ding wat Christiaan oorgehou toe die motorfiets hom
raakgery het? (1)

1.32. Drie van die volgende antwoorde is korrek. Skryf net die nommer en die
letter van die antwoorde wat nie korrek is nie neer.
In Christiaan se beroep…
a.
b.
c.
d.

neem hy mense op toere deur die veld.
werk hy in die bos.
kyk hy dat mense nie onwettig op diere jag maak nie.
maak hy seker mense het die regte kaartjies vir die vertoning.

1.33. “Stroper” het verskeie betekenisse. Kies die verduideliking wat die beste
pas in die konteks van die storie. (1)
a. ‘n Toestel wat gebruik word om elektriese drade se omhulsel te
verwyder.
b. ‘n Persoon wat plekke plunder, veral in tye van wanorde.
c. ‘n Masjien wat gebruik word op plase om gewasse mee te maai.
d. ‘n Persoon wat onwettig op diere jag maak.
1.34. Met wie anders het Christiaan kragte gemeet in die Caprivi? (1)
1.35. Hoe het Christiaan weggekom van die verwoede olifantbul wat die deur van
sy bakkie van bo tot onder oopgeskeur het? (1)
1.36. Hoekom het ‘n olifant Christiaan en die groep wat hy op ‘n staptoer geneem
het bestorm? (3)
1.37. Wat is die funksie van ‘n skut, soos Phillios, wat gewoonlik ‘n staptoer deur
die veld vergesel? (3)
1.38. Trek die volgende insidentverslag oor in jou boek en voltooi dit n.a.v. die
olifant wat Christiaan en ‘n staptoer aangeval het. (5)
Insidentverslag
1.38.1. Wanneer het
die insident gebeur? (2)
1.38.2. Waar het dit
gebeur? (2)
1.38.3. Met wie het dit
gebeur? (3)
1.38.4. Sê in 5 sinne
wat gebeur het. (5)

1.39. Waarmee het Christiaan eers probeer doen om die olifant weg te jaag?
Kies die regte prentjie en skryf net die letter en die nommer. (1)

A.

B.

C.

D.

1.40. Wat moes hulle einde ten laaste doen omdat die olifant hulle sou vertrap
het? (1)
1.41. Wat het Christiaan se tog van Skukuza na Orpen op tweede nuwejaar
moeiliker gemaak? (1)
1.42. Wat is die datum van tweede nuwejaar? (1)
1.43. Hoekom moes Christiaan op die dag terugloop militêre basis toe? (1)
1.44. Wat het Christiaan by hom gehad as beskerming? (1)
1.45. Kies die prentjie van die dier wat Christiaan die keer aangeval het. (1)

A.

B.

C.

D.

1.46. Drie van die volgende stellings is korrek. Skryf die nommer en die letter van
die stelling wat nie reg is nie. (1)
a.
b.
c.
d.

Die buffel het Christiaan met sy horings opgetel.
Die buffel het op Christiaan getrap.
Die buffel het op Christiaan gekniel.
Die buffel het Christiaan teen die heining vasgegooi.

1.47. Hoekom was Christiaan gelukkig dat die buffel weggehardloop het nadat hy
hom in die nek geskiet het? (2)

1.48. Kies die TWEE prentjies van die diere wat vir Christiaan ‘n gevaar sou
inhou as hy onder die buffel vasgekeer sou wees. (2)

A.

B.

C.

D.

1.49. Wat se beserings het Christiaan nou met die krokodilaanval opgedoen? (4)
1.50. Wat is die verteller se oudste seun se naam? (1)
1.51. Kies die prentjie van die voertuig waarin die verteller en haar oudste seun
ry. (1)

A.

B.

C.

D.

1.52. Skryf die nommer en die letter van die korrekte antwoord neer. (1)
Wat se beroep beoefen die verteller se skoonseun?
a.
b.
c.
d.

Onderwyser.
Dokter.
Prokureur.
Rekenmeester.

1.53. Wat sê Francois is die beste plek vir Christiaan se soort beserings? (1)
1.54. Wat is ‘n “indonkerende landskap”? (2)
a.
b.
c.
d.

‘n Landskap wat baie bome en bosse het.
‘n Landskap wat donker word omdat die son sak.
‘n Landskap wat baie groen is.
‘n Landskap wat verbrand het.

1.55. Hoekom sal dit onhoudbaar wees om hulle gedagtes en vrese te deel? (2)

1.56. Watter DRIE padtekens sou nie op die padteken gewees het nie wat die
rigting aangedui het na die Ultra City waar die verteller en haar familie
gestop het om bene te rek? Gee die drie tekens en sê hoekom dit nie op
die padteken sou wees nie. (6)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.57. Wat wou die verteller besoek by die Ultra City? (1)
1.58. Wie gee haar die aanduidings na die plek wat sy wil besoek? (2)
1.59. Wat doen die verteller vir die eerste keer sedert sy die nuss van Christiaan
gehoor het in die badkamer? (1)
1.60. Wie troos haar? (1)
1.61. Wat bied die vrou die verteller eerste aan wat sy van die hand wys? (1)
1.62. Wat bied die vrou die verteller tweede aan wat sy wel gebruik? (1)
1.63. Hoe wys hierdie vrou dat sy absolute simpatie met die verteller het terwyl
hulle bakkie toe stap? (1)
1.64. Wat sê die vrou sal sy vir die verteller doen? (1)
1.65. Hoekom kan die vrou met die verteller simpatiseer? (1)
1.66. Wat is die vrou se naam? (1)
1.67. Hoe voel die verteller na haar ontmoeting met die vrou? (1)
1.68. Wat is die tema van die verhaal? (1)
1.69. Wat se tipe verteller is aan die woord in die verhaal? (1)
1.70. Wat veroorsaak die intrige in die verhaal? (3)
1.71. Wat is die klimaks in die verhaal? (1)

1.72. Verduidelik die afloop in jou eie woorde. (3)
1.73. Is dit nodig vir jou as die leser om te weet wat toe met Christiaan gebeur
het? (3)

