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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 Teks: Transaksioneel/
Naslaan-/Informatief

(50)
(30)
(20)

2.

Beantwoord EEN vraag uit ELKE afdeling.

3.

Skryf in die taal wat geassesseer word.

4.

Begin elke afdeling op ’n nuwe bladsy.

5.

Jy moet jou werk beplan (bv. ’n kopkaart/vloeidiagram/diagram/sleutelwoorde,
ens.), redigeer en jou skryfstukke proeflees. Die beplanning moet VOOR die
finale produk gedoen word.

6.

Alle beplanning moet duidelik aangedui word. Trek ’n streep deur die beplanning as jy jou finale weergawe klaar oorgeskryf het.

7.

Jy word sterk aangeraai om 80 minute aan AFDELING A te bestee,
40 minute aan AFDELING B en 30 minute aan AFDELING C.

8.

Nommer elke teks soos wat dit op die vraestel genommer is.

9.

Voorsien elke teks van ’n gepaste titel/opskrif.
LET WEL:

10.

Die titel/opskrif word nie in aanmerking geneem as die woorde
getel word nie.

Skryf netjies en leesbaar.
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AFDELING A: OPSTEL
VRAAG 1
•

Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ’n OPSTEL van 400–450 woorde.

•

Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.

•

Dui jou finale produk duidelik aan.

Ek is nie perfek nie ...
en dis goed so!

[50]

1.2

Tieners is nie geldslim nie.

[50]

1.3

“Bome is gedigte
wat die aarde
teen die horison skryf.
Maar
ons kap hulle af
en maak papier daarvan.”

1.1

1.4

1.5

[Khalil Gibran]

[50]

Siena was maar altyd so: los van kop en los van
tong, maar ek het van beter geweet ...

[50]

Toetse wat jy nié moet dop nie!

[50]
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1.6.1

[Uit: http://treeclipart.org]

[50]

1.6.2

[Verwerk uit: Public Sector Manager, Mei 2012]
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1.6.3

[Uit: Vrouekeur, 12 Desember 2008]

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

Kies EEN van die opdragte hieronder en skryf ’n TEKS van 180–200 woorde.

•

Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.

•

Dui die finale produk duidelik aan.

2.1

FORMELE BRIEF AAN DIE PERS
Reageer op die artikel hieronder wat in die koerant verskyn het deur ’n BRIEF
AAN DIÉ KOERANT te skryf.
Rig jou brief aan:
Die Redakteur
Volksblad
Posbus 267
Bloemfontein
9300

Wettig handel in horings, vra boer.
PRETORIA. – Die moratorium wat geplaas is op die handel in renosterhoring
is die grootste rede vir die toename in renosterstropery in Suid-Afrika.
Daarom gaan ’n wildboer van Limpopo die hooggeregshof in Pretoria vra om
die handel in renosterhoring te wettig.
Sy verklaring lui: “Dit is my oortuiging dat die instel van die moratorium die
enkele belangrikste rede vir die toename in renosterstropery in Suid-Afrika is.
Ek glo om kommersiële handel in renosterhoring onder behoorlike beheer toe
te laat, is ’n meer sinvolle en volhoubare oplossing vir renosterstropery. Dit
sal renosterboere ook in staat stel om wins te maak.”
[Verkort uit: Volksblad, 19 Oktober 2012]
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GESKREWE ONDERHOUD
As uitgaande voorsitter van die Matriekkomitee voer jy ’n onderhoud met die
nuwe voorsitter oor sy/haar planne vir sy/haar termyn.
[30]

Skryf die ONDERHOUD wat in die skoolkoerant geplaas word.
2.3

FORMELE VERSLAG
Jy het jou rybewys nog net ’n week gehad en toe gebeur dit ... iemand ry in
jou vas!
[30]

Skryf ’n FORMELE VERSLAG vir jou versekeringsmaatskappy.
2.4

REDAKSIONELE KOMMENTAAR
As redakteur/redaktrise van julle skoolkoerant is jy verantwoordelik vir die
redaksionele kommentaar.
Jy wy jou laaste redaksionele kommentaar aan tieners se ongeërgdheid
rakende respek teenoor ander tieners, ouers en onderwysers.
[30]

Skryf die REDAKSIONELE KOMMENTAAR.
TOTAAL AFDELING B:
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AFDELING C: KORTER TEKS: TRANSAKSIONEEL/NASLAAN-/INFORMATIEF
VRAAG 3
•

Kies EEN van die opdragte hieronder en skryf ’n TEKS van 100–120 woorde.

•

Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.

•

Dui die finale produk duidelik aan.

•

Grafiese ontwerp mag gebruik word, maar dit tel nie punte nie.

3.1

ADVERTENSIE
Julle skool hou jaarliks ’n Afrikaansweek. Die graad 12’s is vir die tradisionele
potjiekoskompetisie verantwoordelik.
[20]

Stel ’n ADVERTENSIE vir die kompetisie saam.
3.2

DAGBOEKINSKRYWING
Die volgende plakkaat het op die lamppale verskyn:

Beeld
Kinders
ontsteld:
tegnologie
verban
Maak DRIE DAGBOEKINSKRYWINGS oor hoe jy hierdie week by die skool
en huis beleef het.
3.3

[20]

INSTRUKSIES
Jy het seker al ’n woordewisseling tussen mense dopgehou.
Stel ’n lys INSTRUKSIES saam oor die moets én die moenies wanneer jy met
jou mond baklei.

[20]

TOTAAL AFDELING C:
GROOTTOTAAL:

20
100
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