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KWARTAAL 2

AFRIKAANS HUISTAAL

TAAK 7 / JUNIE-EKSAMEN/ VRAESTEL 3

Tydsduur

: 2½ uur

TotalePunte

: 100

Datum
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INSTRUKSIES EN INLIGTING:

1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A: Opstel 50 punte
AFDELING B: Langer transaksionele tekste (2x25) 50 punte
2. Beantwoord EEN vraag in afdeling A en TWEE vrae in afdeling B.
3. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy.
4. Jy moet jou werk beplan (bv. ‘n breinkaart/diagram/ vloeidiagram/ kernwoorde)
proeflees en redigeer. Die beplanning moet VOOR die finale produk gedoen
word.
5. Nommer elke skryfstuk korrek volgens die numeringstelsel wat in die vraestel
gebruik is.
6. Die titel / opskrif word NIE in ag geneem by die tel van die woorde.
7. Bestee jou tyd as volg:
AFDELING A: ongeveer 80 minute
AFDELING B: ongeveer 35 minute elk.
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AFDELING A: OPSTEL
VRAAG 1
•

Skryf 'n verhalende, beredenerende of feite opstel van 300 - 350 woorde oor
EEN van die volgende onderwerpe .

•

Skryf asb. die nommer van jou keuse en die titel bo-aan jou opstel.

•

Handig asb. jou beplanning saam met die vraestel in

1.1 Mense en dinge wat my hare laat rys!

[50]

1.2 ‘n Ongewone besoeker op Houtbaai se strande.

[50]

1.3

“ Ry ‘n draai op ‘n dikwielfiets,

[50]

Suig die outydse sweetie in jou kies,
Laat jou hart op die reënboog ry,
Maak tyd om elke dag
‘n rukkie weer kind te bly.” – Antoinette Hill

1.4

In ‘n oogwink het alles verander.

1.5 ‘n Selfoon oomblik wat ek vir altyd wil bewaar.

1.6

[50]

[50]

Kies EEN van die onderstaande prente en ontwikkel jou eie tema.
•

Die aard van die opstel kan verhalend, beredenerend, feitlik,
betogend of bespiegelend wees.

•

Nommer asb. duidelik en gee jou opstel ‘n opskrif / titel.

•

Daar moet ‘n duidelike konnotasie tussen jou opstel en die
prent wees
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1.6.1

[50]

1.6.2

[50]

1.6.3

[50]

1.6.4

[50]
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AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKSTE
VRAAG 2
•

Kies TWEE van die volgende opdragte en skryf 180-200 woorde oor elkeen.

•

Jy moet bewys lewer van jou beplanning en redigering en dit saam ingee. Dui
jou finale produk duidelik aan.

•

2.1

Skryf die nommer EN die titel neer bv. 2.1 Koerantartikel.

KOERANTARTIKEL
[25]

Verwoestende veldbrand eis lewens en rig
duisende rande se skade aan.
Skryf ‘n koerantartikel oor die veldbrand in jou omgewing.

2.2

BRIEF AAN DIE PERS

[25]

Daar is tans hordes Afrikaanse Kunstefeeste in Suid-Afrika wat
jaarliks van krag tot krag gaan.
Skryf ‘n brief aan die pers waarin jy jou gevoel of ervarings van so
‘n kunstefees op skrif stel. Dit kan positief of negatief wees.
Rig jou brief aan:
Die Redakteur
Die Huisgenoot
Posbus 1010
Johannesburg
2233
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HULDEBLYK

[25]

ŉ Geliefde skoolmaat vir wie jy baie omgegee het, is in ‘n
motorongeluk oorlede. Aangesien jy nie die begrafnisdiens kan
bywoon nie vra jy dat hulle asb. jou huldeblyk aan hom/haar sal
voorlees. Skryf die huldeblyk.

2.4

VRIENDSKAPLIKE BRIEF

[25]

Jy was die gelukkige wenner van 'n toer vir twee na 'n land van jou
keuse. Skryf 'n brief aan 'n vriend / in of 'n neef of niggie waarin jy
hom saam nooi en vertel wat julle alles gaan doen.

2.5

AANSOEK OM WERK

[25]

Die volgende advertensie het in die koerant verskyn:
Verdien sakgeld oor naweke by

LEKKER EET RESTAURANT
Werk as kelner / kelnerin
Vereistes: Bo 16 jaar
Moet kan rolskaatse ry
Rig jouaansoekaan:
Die Bestuurder
LEKKER EET RESTAURANT
Posbus 234
Pretoria
2121
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[25]

Dit is duidelik dat die meisie nie baie beïndruk is met haar vriend se
rookgewoontes nie.
Skryf die dialoog wat jy dink tussen hulle plaasvind neer.

GROOT TOTAAL:

[100]
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