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INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings:
AFDELING A: Opstel
AFDELING B: Langer Transaksionele Tekste

(2 x 25)

(50)
(50)

2.

Beantwoord EEN vraag in AFDELING A en TWEE vrae in AFDELING B.

3.

Skryf in die taal waarin jy geassesseer word.

4.

Begin ELKE afdeling op 'n NUWE bladsy.

5.

Jy moet jou werk beplan (bv. gebruik 'n breinkaart/diagram/vloeidiagram/
kernwoorde), taalversorg en proeflees. Die beplanning moet VOOR die finale
produk gedoen word.

6.

Alle beplanning moet duidelik aangedui en daarna netjies deurgehaal word.

7.

Jy moet jou tyd soos volg bestee:
AFDELING A: ongeveer 80 minute
AFDELING B: ongeveer 70 (2 x 35) minute

8.

Nommer elke skryfstuk korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie
vraestel gebruik is.

9.

Die titel/opskrif word NIE in aanmerking geneem wanneer die woorde getel
word NIE.

10.

Skryf netjies en leesbaar.
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AFDELING A: OPSTEL
VRAAG 1
Kies EEN van die volgende onderwerpe en skryf 'n opstel van 400–450 woorde.
Skryf die nommer en die titel/opskrif van jou opstel neer.
1.1

O, die skande!

[50]

1.2

Om jou kanse aan te gryp ...

[50]

1.3

'n Groener aarde is elkeen se plig.

[50]

1.4

Jou naam is goud werd.

[50]

1.5

1.6

My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig.
Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite,
Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite;
Hier binne is dit veilig, warm en dig.
– HA Fagan

[50]

Bestudeer die prente hieronder en skryf 'n OPSTEL oor EEN. Skryf die
vraagnommer (1.6.1, 1.6.2 OF 1.6.3) en jou eie titel neer.
1.6.1

[Uit: https://interestingliterature.files.wordpress.com.jpg]
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1.6.2

[Uit: https://thegraphicsfairy.com/wp-content]

[50]

[Uit: https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic]

[50]

1.6.3

TOTAAL AFDELING A:
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AFDELING B: TRANSAKSIONELE TEKSTE
VRAAG 2
Kies TWEE van die volgende onderwerpe en skryf 180 tot 200 woorde oor elkeen.
Skryf die nommer en die titel/opskrif van die teks wat jy gekies het, neer.
2.1

INFORMELE BRIEF: VRIENDSKAPLIKE BRIEF
Jy het 'n groot verleentheid met 'n eerste afspraak beleef.
Skryf 'n informele brief aan jou vriend/vriendin om hom/haar van die
verleentheid, en hoe jy die verleentheid hanteer het, te vertel.

2.2

[25]

FORMELE BRIEF: GELUKWENSING
As die bestuurder van 'n toermaatskappy het jy 'n kompetisie gereël waarin 'n
oorsese reis gewen kon word.
Skryf 'n formele brief aan die wenner van hierdie kompetisie waarin jy
hom/haar gelukwens en meer inligting oor die prys gee.

2.3

[25]

HULDEBLYK
Jou neef/niggie is na 'n lang siekbed oorlede.
Jy lewer die huldeblyk tydens die roudiens/gedenkdiens wat vir jou neef/
niggie gehou word.

Skryf die huldeblyk.

2.4

[25]

KOERANTBERIG
Die redakteur van jou dorp se gemeenskapskoerant het jou gevra om 'n berig
te skryf oor jou dorp wat tydens 'n landwye kompetisie as dorp van die jaar
aangewys is.
Skryf die koerantberig. Verskaf jou eie opskrif.
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TOESPRAAK
Jul skoolhoof nooi jou om by die ouervergadering die skool se ouers toe te
spreek oor die onderwerp:
Tieners wéét wat die lewe van hulle verwag.
Skryf die toespraak.

2.6

[25]

RESENSIE
Die redakteur van 'n gesinstydskrif vra jou om 'n Afrikaanse boek oor aktuele
tienerprobleme te resenseer.
[25]

Skryf die resensie.
TOTAAL AFDELING B:
GROOTTOTAAL:
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