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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 

1. Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye.  Maak asseblief seker dat jou 

vraestel volledig is. 

2. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS: 

 Afdeling A - Letterkunde (60 Punte) 

 Afdeling B – Transaksionele skryfwerk (40 Punte) 

3. Beantwoord ALBEI afdelings. 

4. Begin elke VRAAG op ‘n nuwe bladsy. 

5. Beplan jou werk deeglik voordat jy dit neerskryf. 

6. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word.  Geen punte sal vir 

Engelse woorde gegee word nie. 
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SKILPOPPE – Barrie Hough 
 

Daar is VIER vrae oor SKILPOPPE.  Beantwoord AL VIER die vrae 

 

. 

AFDELING A:  LETTERKUNDE 

VRAAG1:  KONTEKSTUELE VRAE 

Lees telkens die uittreksels en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

In jou, my Boere-kleinsus, lê ‘n baie spesiale Juliet opgesluit – ‘n smeulende 

minnares vol vuur en hartstog, ‘n tierwyfie … 

 

1. Wie is hier aan die woord?        (1) 

2. Aan wie word hierdie woorde gesê?      (1) 

Die ander onderwysers dink sy’s snaaks.  Nie snaaks ha-ha nie.  Snaaks-vreemd.  

Party van die kinders ook. 

 

3. Van wie word hier gepraat?       (1) 

Die afgelope drie maande sonder my kind was hel. 

 

4. Wie is “die kind” van wie hier gepraat word?     (1) 

5. Waarom was dit hel?        (1) 

6. Wat doen Anna se ma om van die swaarkry af weg te kom?   (1) 

Ek het in my kamer by die lessenaar voor die venster gaan sit en werk.  Algebra.  

Ek verstaan niks nie. 

 

7. Wie sukkel met Algebra?        (1) 

8. Wie het die persoon in vraag 7, altyd met Algebra gehelp?   (1) 
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“Ek weet dit was my besluit om te gaan, maar ek kan julle nie so alleen hier los 

nie,” het Ma gewroeg en gevryf aan die Griekse kommerkrale wat Meliana, haar 

assistant by die winkel, vir haar gegee het. 

 

9. Elise het vir haar ma gesê sy moenie bekommerd wees oor hulle nie.             

Terselfde tyd noem sy twee name van mense wat na hulle sal omsien      

terwyl sy weg is.  Wie is die twee persone?     (2) 

Dis ‘n jol om saam met Thoko te werk.  Sy speel die Nurse.  Juliet se oppaster.  Sy 

is vet en sag.  Wanneer sy lag, word haar oë skrefies.  Haar hare is fyn vlegseltjies 

met verskillende kleure krale in.  Sy is trots op haar kapsel … 

 

10. Thoko was kwaad omdat sy haar kapsel moet wegsteek.  Wat moet sy op    

haar kop dra?         (1) 

11. Waarom hou Thoko nie van Therese nie?     (1) 

Soos sy altyd maak as sy goed in haar kop sorteer. 

 

12.  Wat stel Brody vir Anna voor om te doen sodat sy die woorde makliker leer 

en verstaan?          (1) 

Ek lees die brief voor, in Ma se mooi skrif op hotelpapier.  Elise luister met toe oë. 

 

13.  Waar is Anna en Elise se ouers, volgens die brief wat hul ontvang het? (1) 

14. Anna se ma gaan besoek kunsmuseums.  Wat doen hul pa?   (1) 

Totaal:  15 Punte 
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VRAAG 2: PARAGRAAF TIPE VRAE 

Bestudeer die volgende diagram van Anna as hoofkarakter in Skilpoppe en 

skryf dan drie paragrawe wat in totaal ongeveer 120-150 woorde is. 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

  

 

 

3.  

 

 

  

 

Feite:  11 Punte 

Taal en styl:  4 Punte 

TOTAAL:  15 PUNTE 

 

 

 

 

INHOUD     (11) TAAL/SPELLING/WOORDESKAT   
(4) 

TOTAAL(15) 

BAIE  
GOED 

REDELIK NIE 
GOED 
NIE 

BAIE 
GOED 

REDELIK NIE GOED 
NIE 

 

11-9 8-6 5-0 5-4 3-2 1  

Anna die jongste in die gesin: 

Hoe lyk sy? 
Beskryf haar gesin.        (4) 
 
 
 

Anna as Juliet: 
 
Waarmee sukkel sy? 
Hoekom wil sy svelt lyk? 
Hoekom is die slottoneel so belangrik?     (3) 
 

Juliet raak verlief: 

Op wie raak Anna verlief? 
Beskryf hoe die geliefde lyk. 
Waarom voel Anna “getwo-time”? 
Wat is die uitkoms aan die einde van die liefdesverhouding? (4) 
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VRAAG 3:  DIALOOG 

Voltooi nou die volgende dialoog tussen Julian en Anna in jou eie woorde. Jou 

respons MOET teksgebonde wees. 

SITUASIE:  Julian, in plaas van Elise, het vir Anna na die toneeloefening gaan oplaai. 

3.1 

Julian:  “Haai, Anna. Hoekom loop jy so moeilik?” 
Anna:  “ ………………………………………………………………………………… (1) 
 

3.2   

Anna:  “Waar is Elise?  Hoekom het sy my nie kom haal nie?” 
Julian:  “  ……………………………………………………………………………… (2) 
 

3.3   

Julian:  “Jammer oor my vrot ou karretjie. My motor is nou nie so oulik soos jou pa  
              s’n nie.  Watter soort motor ry jou pa nou weer?” 
Anna:  “  ………………………………………………………………………………… (1) 
 

3.4 

Anna:  “My ouers is nou oorsee. Waar is jou ma, Julian?” 
Julian:  “  ……………………………………………………………………………… (1) 
 

3.5 

Anna:  “Watter soort werk doen jou pa?” 

Julian:  “  ……………………………………………………………………………… (1) 

 

3.6 

Anna:  “Siestog, kyk daardie arme straatkind, Julian.” 
Julian:  “Moenie vir hom geld gee nie, Anna.” 
Anna:  “Hoekom nie? Wat dink jy gaan hy met die geld doen?” 
Julian:  “  ……………………………………………………………………………… (2) 
 

3.7  

Julian:  “Wat was jou broer se naam nou weer?” 
Anna:  “  ………………………………………………………………………………… (1) 
 

3.8  

Julian:  “En sy vriend se naam?” 

Anna:  “  ……………………………… maar ek wil nie oor  hulle praat nie.”           (1) 
                          

Totaal:  10 Punte 
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VRAAG 4:  LANGVRAAG 

OPDRAG: 

Anna Meyer se moeilike omstandighede veroorsaak dat sy en haar ma nie ‘n 

goeie verhouding het nie.  Toe gebeur iets verskriklik met Elise wat Anna tot 

insig laat kom en sy besef sy het haar ma nodig.   

 Gebruik die riglyne in die diagram hieronder.  Volg die nommers om die 

paragrawe van jou opstel te skryf.  Die punte tussen hakies dui aan hoeveel 

feite verwag word en vorm die liggaam van jou opstel.   

 Skryf ‘n opstel van 250-300 woorde om hierdie stelling en Anna se eerste 

stappe tot ‘n beter verhouding met haar ma te bespreek. 

 Jou opstel moet ‘n inleiding en slot hê. 

 Anna mis haar Ma wanneer Elise en haar kêrel haar uitsluit: 

1. Beskryf waar en hoe dit gebeur het.                                                                        
2. Wat doen Elise en haar kêrel dat Anna nou so alleen voel?   
3. Waarheen gaan Anna in die huis om haar te troos?                                
4. Wat sien Anna in die kas?                                                                        
5. Wat doen Anna daardie aand toe sy in haar Ma se bed is?                         (6) 

 

 Anna drink ‘n blikkie kondensmelk: 

1. Beskryf waar en hoe sy dit drink.                                                                   
2. Waar is almal vanaand dat Anna so alleen voel?                                          
3. Anna noem hierdie haar trooskos, hoe kan dit haar troos?                           
4. Wat sien Anna op die kondensmelkblikkie wat haar meer alleen  

laat voel?                                                                                                      

5. Wat doen Anna daardie aand toe sy klaar die kondensmelk gedrink 
het?                                                                                                         

6. Wat is die gevolge van die aksie?                                                                 (6) 

 

 Anna gee vir haar Ma ‘n tulp: 

1. Dis openingsaand van Romeo en Juliet.  Waarom voel Anna  
hartseer as sy in die skare haar Ma en Pa sien sit?                                 

2. Ching Kung gee vir Anna die einde van die aand ‘n bos tulpe. 
Wat sê hy toe hy die tulpe vir haar gee?                                                  

3. Anna gee vir haar Ma ook ‘n tulp.  Wat doen die Ma?                                  (3) 

Feite:  15 Punte 
Taal en Styl:  5 Punte 
TOTAAL:  20 PUNTE 

 
Totaal Afdeling A:  60 PUNTE 
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AFDELING B:  TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 

 

INSTRUKSIES VIR AFDELING B: 

1. Beantwoord ALBEI vrae in hierdie afdeling. 

2. Elke vraag moet op ’n nuwe bladsy gedoen word. 

3. Beplan jou antwoorde eers deeglik voordat jy jou finale antwoord 

neerskryf. 

4. Doen die beplanning van jou vraag aan die een kant van die bladsy.  

5. Skryf die opskrif: BEPLANNING bo-aan en trek ‘n streep deur die beplanning. 

6. Skryf jou finale antwoord aan die agterkant van die bladsy. 

7. Skryf die getal woorde aan die einde van elke vraag. 

8. Skryf die vraagnommer bo-aan jou finale antwoord, bv. VRAAG 5. 

VOORBEELD: 

         BEPLANNING 

                  

         

      (Linkerkantste bladsy van  

       jou boek.)  

 

 

              

 

          Wees versigtig om nie te veel tyd  

          aan  beplanning te bestee nie. 

           VRAAG 1 

        

 

       (Regterkantste bladsy van jou  

       boek.) 

 

 

 

 

 

 

 

                Bv. (70 woorde) 
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LET WEL: 

Tydens die assessering van hierdie afdeling sal na die volgende gekyk word: 

 kennis van vereistes van skryftaak 

 interpretasie van opdrag 

 inhoud en idees 

 register en toon 

 taalgebruik 

 beplanning 

VRAAG 5:  DAGBOEKINSKRYWING 

Dit is die begin van jou Graad 11- jaar in die hoërskool.  Jy moes baie hard werk 
tot op hierdie punt, aangesien jy goeie punte wil behaal vir universiteitskeuring.  
Jy bring ook jou deel op die sportveld.  Skryf nou jou doelwitte/voornemens vir die 
jaar 2016 neer.  Jy weet jy gaan baie slimmer te werk moet gaan om gekeur te 
word vir jou beroepskeuse.  

 

 Skryf nou in jou dagboek 150 – 200 woorde met die opskrif:  
 

 
My voornemens vir graad 11 

 

 

Maak seker dat jy die volgende punte aanraak: 

 

 Weet jy wie jy werklik is? 

 Akademiese doelwitte vir 2016 

 Sportuitdagings vir 2016 

 Jou ondersteuningstelsel 

 

Beplan deeglik en onthou om jou aantal woorde neer te skryf. 

Totaal:  30 Punte 
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VRAAG 6:  DIALOOG 

Die meeste leerders se beste vriendskappe begin op skool en vir tieners is dit 

belangrik om goeie maats te hê.  Maar om ‘n goeie maat te hê, moet ‘n mens ook ‘n 

goeie maat vir iemand wees. 

OPDRAG: 

Skryf nou jou en jou beste vriend/vriendin se gesprek neer oor hoe julle idees wissel 

om ‘n goeie maat op skool te wees. Julle gesprek moet ongeveer 50-80 woorde lank 

wees.  Beplan jou skryfwerk voordat jy dit neerskryf. 

Totaal:  10 Punte 
Totaal Afdeling B:  40 Punte 

 
GROOT TOTAAL:  100 PUNTE 

 
 
             
 
 
 

 
 


