
Graad 9 Natuurwetenskappe 

MATERIE EN MATERIALE 

HERSIENING: Deeltjiemodel van materie & Chemiese reaksies 

Leerdergids: Voltooi die oefening in jou werkboek. Los asb. 12 

bladsye oop VOOR jy die oefening begin.  

 

INFORMELE AKTIWITEIT - DEELTJIEMODEL VAN MATERIE - KWARTAAL 2 

VRAAG 1 

1.1 Kies die korrekte antwoord vir elk van die volgende vrae.  

1.1.1 Watter een van die volgende stellings is korrek volgens die deeltjiemodel van 

materie? 

A. Die kragte tussen die deeltjies van vloeistowwe is sterker as die van 

vastestowwe.  

B. Die energie van vastestof deeltjies is hoër as die energie van gas 

deeltjies.  

C. Die spasies tussen die deeltjies van vloeistowwe is groter as die 

spasies tussen die deeltjies van ŉ gas.  

D. Die deeltjies van vastestowwe beweeg stadiger as die deeltjies in 

vloeistowwe.  

 

1.1.2 ŉ Vastestof verander direk in ŉ gas. Hierdie verskynsel staan bekend as: 

 A. Verdamping 

 B. Sublimasie 

 C. Stol 

 D. Kondenseer 

 

1.1.3 Twee balle naftaleen (motbolle) word in ŉ kas gesit. Die balle verander later in 

ŉ gas. Hierdie verskynsel staan bekend as: 

 A. Sublimeer 

 B. Kondenseer 

 C. Smelt 

 D. Stol 



1.1.4 Kies die term wat die volgende proses die beste beskryf: “Wanneer ŉ stof van 

gasfase na vloeistof fase verander.” 

 A. Kondenseer 

 B. Stol 

 C. Sublimeer 

 D. Smelt 

 

1.1.5 Watter EEN van die volgende stellings is ŉ voorbeeld van ŉ hipotese? 

 A. Ys smelt en vorm ŉ vloeistof. 

 B. Ys smelt in die teenwoordigheid van hitte.  

 C. As ys verhit word, verander dit in ŉ vloeistof.  

 D. Wat vorm wanneer ys smelt? 

 

1.1.6 Watter een van die volgende partikels in ŉ atoom is neutraal? 

 A. Chloroplas 

 B. Elektrone 

 C. Protone 

 D. Neutrone  

 

1.1.7 ŉ Voorwerp met ŉ digtheid van 1 g/cm3 sink in water. Die digtheid van die 

voorwerp is moontlik ... 

 A. 1,2 g/cm3 

 B. 0,9 g/cm3 

 C. 0,8 g/cm3 

 D. 0,7 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Gee EEN woord/term vir elk van die volgende stellings. Skryf slegs die 

woord/term langs die vraagnommer neer.  

 1.2.1 ŉ Sub atomiese partikel met ŉ positiewe lading.  

1.2.2 ŉ Proses waartydens partikels van ŉ gas van ŉ area met ŉ hoë 

konsentrasie na ŉ area met ŉ lae konsentrasie beweeg.  

 1.2.3 Die hoeveelheid spasie wat ŉ voorwerp opneem. 

1.2.4 ŉ Suiwer stof wat vorm weens ŉ chemiese reaksie tussen twee of meer 

verskillende elemente. 

1.2.5 Materie wat vloei wat nie ŉ spesifieke vorm het nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRAAG 2 

Die deeltjiemodel word gebruik om waterstof, natrium en verdunde soutsuur in die 

blokkies hieronder: 

 

 

A: Waterstof                           B: Natrium                            C: Verdunde soutsuur  

 

2.1 Watter blok (A, B of C) verteenwoordig: 

2.1.1 ŉ Vastestof? Gee ŉ rede vir jou antwoord en verwys na die kragte 

tussen die deeltjies.  

2.1.2 Deeltjies met die meeste kinetiese energie? 

 Verduidelik jou antwoord in terme van die deeltjie model van materie.  

2.2 Hoeveel tipes molekules kom voor in blok C? 

2.3 Is die stof in blok C ŉ suiwer stof of ŉ mengsel? 

 Gee ŉ rede vir jou antwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRAAG 3 

3.1 Die deeltjiemodel van materie kan gebruik word om verskillende stowwe voor 

te stel.  

 

 

A      B       C  

 

3.1.1 Skryf die letter neer van die diagram wat ŉ verbinding voorstel. 

3.1.2 Vergelyk die drie fases van materie in terme van kragte tussen die 

deeltjies.  

3.1.3 Watter diagram, A, B of C, verteenwoordig ŉ mengsel? 

3.1.4 Is die stof by A, ŉ verbinding of ŉ element? Verduidelik jou antwoord.  

 

3.2 Oorweeg die volgende: 

Water word met sout gemeng tot ŉ versadigde oplossing vorm. Die oplossing 

word gelos om ŉ ruk lank te staan. Geen deeltjies het uitgesak nie. Antwoord 

die vrae wat volg. 

3.2.1 Gee die naam van die oplosmiddel. 

3.2.2 Gee die naam van die opgeloste stof. 

3.2.3 Gee die naam van oplossing.  

3.2.4 Is hierdie oplossing ŉ suiwer of ŉ onsuiwer stof? Gee ŉ rede vir jou 

antwoord.  

3.2.5 Hoe kan ŉ mengsel geskei word?  

 

3.3 Hoe kan die volgende mengsels geskei word? 

 3.3.1 Grond en water 

 3.3.2 Water en olie 

 3.3.3 Alkohol en water 

 3.3.4 Meel en ystervysels  



VRAAG 4 

Josephine wil die faseverandering ondersoek wanneer sy ys verhit.  

Kyk na die diagram hieronder om te sien wat sy doen.  

 

 

 

 4.1.1 Wat is die doel van die hitte? 

 4.1.2 Watter faseverandering vind plaas wanneer ys verhit word? 

 4.1.3 Watter faseverandering sal plaasvind as jy aanhou om ys te verhit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometer 



VRAAG 5 

Die volgende diagram wys die faseverandering wat plaasvind in materie. Gee die 

korrekte byskrif vir elk van die genommerde dele: 

 

 

5.1 Noem die proses wat plaasvind by: 

 5.1.1 A 

 5.1.2 B 

 5.1.3 C 

 5.1.4 D 

 5.1.5 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

E 

Hitte energie vanaf die omgewing 

Hitte energie vrygestel na die omgewing 

Afsetting 



VRAAG 6 

6.1 Oorweeg die volgende chemiese reaksie en antwoord die vrae wat volg: 

 

NaOH + HCl    NaCl + H2O 

 

 6.1.1 Is hierdie reaksie gebalanseer? 

 6.1.2 Gee ŉ rede vir jou antwoord.  

 6.1.3 Skryf die chemiese reaksie in woorde neer.  

 6.1.4 Skryf die chemiese formule neer vir die produkte.  

 6.1.5 Skryf die chemiese formule vir die reaktante.  

6.1.6 Teken ŉ diagram wat ŉ water molekule. Gee ŉ sleutel vir die simbole 

wat jy gebruik.  

 6.1.7 Hoe word die atome in ŉ molekule bymekaar gehou? 

 

6.2 Wanneer ŉ leerder in helder kalkwater in blaas met ŉ strooitjie verander die 

helder kalkwater in ŉ melkerige wit oplossing omdat die leerder 

koolstofdioksied uitasem.  

 6.2.1 Skryf die chemiese formule vir koolstofdioksied neer.  

6.2.2 Kies vanuit die HELDER KALKWATER, MELKERIGE OPLOSSING en 

KOOLSTPFDIOKSIED en identifiseer die volgende: 

 6.2.2.1 Die reaktante. 

 6.2.2.2 Die produkte.  

  

 


