
education
Department: Education
GAUTENG PROVINCE

Johannesburg Cluster
Common Examination

Vraestel3
Kreatiewe Skryfwerk

November 2011

AFRIKAANS HT
GRAAD 11

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye.



GOO JOHANNESBURG GROEP AFRIKAANS HUISTAAL
NOVEMBER 2011

VRAESTEL3

GRAAD 11

-------------------------------------------;------------------
INSTRUKSIES

1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:

AFDELING A: OPSTEL (50 PUNTE)

AFDELING B: LANGER TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK (30 PUNTE)

AFDELING C: KORTER TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK (20 PUNTE)

2. Beantwoord slegs EEN vraag uit elke afdeling.

3. Nommer jou antwoorde duidelik in ooreenstemming met die
vraagnommer.

4. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy.

5. Fokus op taalgebruik, spelling en let op die aantal woorde per
skryfstuk.

6. Wees kreatief en beplan deeglik. BEPLANNING sal dee I vorm van die
algehele assessering.

7. Gebruik die voorgestelde tydsindeling vir elke afdeling as riglyn
sodat jy jou vraestel betyds kan afhandel.

8. Skryf netjies en leesbaar in BLOU ink.
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AFDELING A - OPSTEL (400-450 WOORDE)

(1 UUR 15 MINUTE)

VRAAG 1

Kies enige EEN van die volgende onderwerpe en skryf 'n opstel van ongeveer
400-450 woorde:

1.1 Dan besef jy dit is nie net jy wat agter die buffel aan is nie, daar's ook 'n
leeu op sy spoor!
Skryf 'n opstel en vertel ons die verhaal van hierdie benarde posisie
waarin jy jou bevind het!

[50]
OF

1.2. "My grootste wens is .... "
Skryf 'n beskrywende opstel oor jou wens.

[50]
OF

1.3

Wanneer ons verantwoordelikhede te veel word.

Beskryf die verskillende verantwoordelikhede wat jy, as tiener, het.

[50]
OF

1.4 As die skoen jou pas ....
Gebruik die bogenoemde titel as inleiding vir 'n bespiegelende opstel

[50]
OF
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MUSI£K KAN 'N PARTYr JHEMAAK OF iBRir:£K.

Beredeneer die geldigheid, al dan nie, van bogenoemde stelling

OF

1.6 Kies EEN van die visuele tekste en skryf 'n opstel daaroor.
Dit kan 'n VERHALENDE, BESKRYWENDE, BESPIEGELENDE,
BEREDENERENDE of ARGUMENTERENDE OPSTEL wees.
Gee vir jou opstel 'n titel.

1.6.1

OF

1.6.2

OF

[50]

[50]

[50]
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[50]

AFDELING A: 50
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AFDELING B - LANGER TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK
(180-200 WOORDE)

(45 MINUTE)

VRAAG 2
Kies EEN vraag en skryf 180-200 woorde oor die onderwerp.
(Die formaat van die skryfstuk is nie by die getal woorde ingesluit nie)

2.1 AANSOEK OM BETREKKING
Daar is 'n pos beskikbaar as skoonheidsdeskundige/boekhouer. Die
salaris is R 6500-00 per maand met medies en pensioen beskikbaar.
Doen aansoek om hierdie betrekking.

[30]
OF

2.2 Skryf 'n KOERANTBERIG na aanleiding van EEN van die onderstaande
hoofopskrifte:

... -... ... . .

. 'y!eggooihond'vihd sy pa.d huist.oe

Chaos by atletiekbyeenkoms

Meisie vermis na aand saam met vriende.
Samaritaan help gestrande gesin

[30]
OF

2.3 DAGBOEKINSKRYWING

Jy het besluit om van die huis af weg te loop. Na 'n paar dae hoor jy hoe
Jou ma op die televisiel radiostasie smeek dat jy moet terugkeer huis toe.
Skryf drie dagboekinskrywings van die tydperk wat jy weg was.

Dink byvoorbeeld aan:
o Redes waarom jy die huis verlaat het.
o Waar jy die afgelope paar dae was.
o Jou gevoell emosies omtrent die terugkeer na jou ouerhuis.

[30]
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SLAGGATE!!
Jy is 'n verslaggewer van die koerant BEELD. Julie ontvang elke dag fakse,
briewe, e-posbriewe en telefoonoproepe waarin mense kla oor die vele slaggate
wat hul motors beskadig.

Jy word gevra om 'n ONDERHOUD met die hoof van SANRAL te gaan voer om
die volgende vas te stel:

o Waarom daar so baie slaggate is?
o Wat hulle (SANRAL) gaan doen om die probleem op te los.

[30]

OF
2.4 VERSLAG

Gif in drankies by kuierplekke sorg vir
groot kommer. Die polisie het jou gevr?
om navorsing hieroor gedoen. Skryf nou
In verslag oor jou bevindings.

[30]
AFDELING B: 30
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AFDELING C -KORTER TRANSAKSIONELE SKRYFSTUK
(100-120 WOORDE)

(30 MINUTE)

VRAAG 3

3.1 Jou ma het enmodem gekoop sodat jy internet by die huis kan gebruik.
Skryf nou, puntsgewys en in vol sinne, die INSTRUKSIES neer, wat sy
moet volg om die modem gekoppel te kry.

[20]
OF

3.2 PLAKKAA T
Ontwerp enplakkaat om leerlinge bewus te maak van JEUGDAG.s
Dink aan die volgende:

• Datum en opskrif.
• Belangrikheid van jeugdag.
• Watter aktiwiteite beplan word

[20]
OF

3.3 Brosjure

Jy beplan om enonderneming te begin gedurende die skoolvakansie as deel
van 'n entrepreneursprojek by jou skool. Dit kan enigiets insluit, van
tuindienste, verfdienste, babas oppas ens. Beplan enbrosjure wat die nodige
informasie bevat om jou onderneming te adverteer.
LW: Punte word toegeken vir die INHOUD van die brosjure en NIE die
versiering daarvan nie.

[20]

AFDELING C: 20

TOTAAL:100
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