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INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE AFDELINGS:
AFDELING A:
AFDELING B:
AFDELING C:

Opstel
Langer Transaksionele Tekste
Korter tekste, Transaksionele,
Naslaan- en Informatiewe Tekste

(50)
(30)
(20)

2.

Beantwoord EEN vraag uit ELKE afdeling.

3.

Skryf in die taal waarin jy geassesseer word.

4.

Begin ELKE afdeling op ŉ NUWE bladsy.

5.

Jy moet jou werk beplan (bv. ŉ breinkaart/diagram/vloeidiagram/kernwoorde,
ens.), proeflees en redigeer. Die beplanning moet VOOR die finale produk
gedoen word.

6.

Alle beplanning moet duidelik aangedui word en daarna netjies deurgehaal
word.

7.

Jy behoort ongeveer 80 minute aan AFDELING A, 40 minute aan
AFDELING B en 30 minute aan AFDELING C te bestee.

8.

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

9.

Voorsien elke teks van ŉ gepaste titel/opskrif. LET WEL: Die titel/opskrif word
nie in aanmerking geneem as die woorde getel word nie.

10.

Skryf netjies en leesbaar.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Afrikaans Huistaal/V3

3
NSS

DBE/November 2010

AFDELING A: KREATIEWE TEKSTE (OPSTEL)
VRAAG 1
•
•
•
•
•

Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ŉ OPSTEL van 400 tot 450 woorde.
Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.
Dui die vraagnommer en die onderwerp duidelik by die finale skryfstuk/teks aan.
Dui die lengte van jou skryfwerk aan. Tel die woorde en dui dit tussen hakies aan
die einde van die skryfstuk aan.
LET WEL: Trek ŉ streep deur die beplanning NADAT jy jou finale poging oorgeskryf
het.

1.1

Hoe lyk my
toekoms?

[50]
OF
1.2

DIE ÉÉN LES IN MY
LEWE

[50]
OF

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Afrikaans Huistaal/V3

4
NSS

DBE/November 2010

1.3

Span jou seile!

[50]
OF
1.4

Die waarde van
werklikheidsreekse

[50]
OF
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Afrika-aans
Dit is:
helder, bruikbaar, bruisend.
Myne:
woorde, werke, wese!
Dit was:
baas, meester, gehaat …
Dit moet:
vry word, vreedsaam
kan kotiljons.
Sodat dit:
pols, lewe, bloei
omdat dit moet:
Afrika- aans wees!
Want dit is:
onstuitbaar ek.
Tinus Wasserfall
[50]
OF

1.6

1.6.1

[50]

[Uit: Art Explosion 300,00 Image Collection, 7 April 2010]
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1.6.2

[Uit: Art Explosion 300,000 Premium Image Collection, 7 April 2010]

[50]

1.6.3

[Uit: Art Explosion 300,000 Premium Image Collection, 7 April 2010]

TOTAAL AFDELING A:
OF
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AFDELING B: LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE
VRAAG 2
•
•
•
•
•
2.1

Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ŉ skryfstuk van 180 tot 200 woorde.
Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.
Dui die vraagnommer en die onderwerp duidelik by die finale skryfstuk/teks aan.
Dui die lengte van jou skryfwerk aan. Tel die woorde en dui dit tussen hakies aan
die einde van die skryfstuk aan.
LET WEL: Trek ŉ streep deur die beplanning NADAT jy jou finale poging oorgeskryf
het.
KLAGTEBRIEF
Skryf ŉ KLAGTEBRIEF aan die SABC/M-Net waarin jy jou kommer uitspreek
oor die sepies wat tans uitgesaai word. Jy kan onder andere verwys na jou
mening dat sepies waardes aftakel en dat daar niks opbouend daarin is nie.
Wees hoflik en maak ook voorstelle oor hoe dié saak aangespreek kan word.
Rig jou brief aan:
Die Programbestuurder SABC/M-Net
Posbus 007
Johannesburg
2010

[30]

OF
2.2

HULDEBLYK
ŉ Geliefde skoolmaat/onderwyser vir wie jy baie omgegee het, is oorlede. Jy
is gevra om ŉ HULDEBLYK vir die persoon te skryf. Dit gaan tydens die
begrafnisdiens voorgelees word.

[30]

OF
2.3

RUBRIEK
Die redakteur van die skoolkoerant het jou gevra om ŉ RUBRIEK te skryf
waarin jy raad aan tieners gee oor dinge wat jongmense se lewens
deurmekaar krap en hoe hulle dit kan oorbrug. Skryf oor minstens TWEE
situasies.
OF
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TOESPRAAK
Jy is die kaptein van ŉ sportspan by jou skool. Julle het hierdie seisoen pragtig
presteer en neem Saterdag aan die laaste wedstryd deel. Neem ŉ terugblik op die
span se ontwikkeling vanaf julle eerste wedstryd tot waar julle nou is. Skryf ŉ
MOTIVERINGSTOESPRAAK wat jou span sal aanspoor om Saterdag hulle beste te
lewer.
TOTAAL AFDELING B:
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AFDELING C: KORTER TEKSTE: TRANSAKSIONELE/NASLAAN-/INFORMATIEWE
TEKSTE
VRAAG 3
•
•
•
•
•
•
3.1

Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ŉ skryfstuk van 100 tot 120 woorde.
Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.
Dui die vraagnommer en die onderwerp duidelik by die finale skryfstuk/teks aan.
Dui die lengte van jou skryfwerk aan. Tel die woorde en dui dit tussen hakies aan
die einde van die skryfstuk aan.
Grafiese ontwerp mag gebruik word, maar dit tel nie punte nie.
LET WEL: Trek ŉ streep deur die beplanning NADAT jy jou finale poging oorgeskryf
het.
DAGBOEKINSKRYWING
Maak DRIE DAGBOEKINSKRYWINGS in jou dagboek:
•
•
•

Inskrywing een moet handel oor: Ek is bang …
Inskrywing twee moet handel oor: Ek hoop …
Inskrywing drie moet handel oor: Wat ek nou weet …

[20]

OF
3.2

INSTRUKSIES
Jy werk by ŉ gimnasium as fiksheidsinstrukteur. Jy wil graag mense motiveer
om aan te sluit. Daar is ŉ uitstalbord waarop daar DRIE soorte oefeninge vir
beginners gedemonstreer word. Jy is gevra om volledige instruksies by elke
oefening te voorsien. Skryf die INSTRUKSIES vir elke oefening neer.
Maagoefeninge

Beenoefeninge

Strekoefeninge

[Uit: Art Explosion 300,000 Premium Image Collection, 7 April 2010] [20]

OF
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PLAKKAAT
Jy het ŉ passie vir oumense en wil graag ŉ projek by jou plaaslike ouetehuis
loods. Maak ŉ PLAKKAAT om jou mede-leerders oor jou voorneme in te lig,
die projek(te) bekend te stel en hulle ondersteuning/samewerking te vra.
LET WEL: Dié is ŉ informatiewe teks. Jy sal dus GEEN punte vir versiering
verdien NIE.
TOTAAL AFDELING C:
GROOTTOTAAL:
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