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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

EKSAMEN JUNIE 2016 – VRAESTEL 2 

EKSAMINATRISE:  Mev. van Rhyn  MODERATOR:  Me. Kruger 

TYD:   2½ uur     PUNTE:  100 

_________________________________________________________________ 

AFDELING A: LETTERKUNDE 

AFDELING B: TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 

_________________________________________________________________ 

 

AFDELING A:  VIRUS – Jaco Jacobs  

 
 
VRAAG 1:  KONTEKSTUELE VRAE 
 
 
Lees die onderstaande uittreksel en voer dan die  
opdrag uit. 
 
 

Dis vandag Sondag, besef hy. Presies ‘n week na die  
uitbreking. Nie dat die dae se name meer saak maak nie.  
Dit voel nie asof daar net ‘n week verbygegaan het nie.  

 

 

Beantwoord die vrae puntsgewys: 

1.1.1 Wat is die naam van die hoofkarakter in die verhaal?    (1) 

1.1.2 Waar het die wetenskaplikes gedink, het die epidemie begin?  (1) 

1.1.3 Na watter plek het die hoofkarakter gevlug toe dit nie meer veilig by  
hulle huis was nie?         (1) 

1.1.3. Volgens Jake bestaan ‘n jong seun van sy ouderdom, se lewe  
normaalweg uit drie dinge. Noem twee.      (2) 

1.1.4 In watter land speel die storie af?       (1) 

            (6) 
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Ja, liewe luisteraars, as daar enige van julle daar buite is, hierdie DJ het nog nie sy 

sin vir humor verloor nie. En terwyl die kragopwekkers nog werk, saai ek uit. Jy’s 

ingeskakel by jou gunsteling-radiostasie – en as dit nie jou gunsteling is nie, sorry vir 

jou, want dis die enigste radiostasie wat nog op die lug is. 

………………… Glo my, hulle is die goed wat jou kleintyd nagmerries gegee het. As 

jy gelukkig is, verskeur hulle jou binne sekondes. As jy nie so gelukkig is nie en dit 

oorleef…wel, dís die scary deel…)  

 

 

Beantwoord die volgende vrae: 

 

1.2.1 Wie is die omroeper/uitsaaier wat hier praat?     (1) 

1.2.2 Vir hoe lank beplan hierdie omroeper nog om uit te saai?   (1) 

1.2.3  Is die persoon regtig ‘n radio-omroeper? Hoekom sê jy so?   (1) 

1.2.4 Wat noem hierdie DJ die virus wat uitgebreek het?    (1) 

1.2.5 Wat is die regte naam van die virus?      (1) 

1.2.6 Wie is die goed wat jou “kleintyd nagmerries gegee het” van wie die DJ  

praat?           (1) 

1.2.7 Wat bedoel hy met “die scary deel”?      (1) 

1.2.8 Watter tipe geluid maak die besmettes wanneer hul opgewonde raak? (1) 

1.2.9   Hoe word die virus oorgedra?       (1) 

1.2.10   Noem twee redes waarom die mense na DJ Max se radiostasie luister? (2) 

                    (12) 
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VRAAG 2:  PARAGRAAFTIPE VRAE 
 
2.1 Liza is ‘n baie spesiale meisie. Van die oomblik wat Jake haar ontmoet 

het, het sy ‘n indruk op hom gemaak.  
 
 Skryf ‘n paragraaf van omtrent 80 woorde waarin jy meer oor Liza vertel. 
 
 Onthou om die volgende punte by jou paragraaf in te sluit: 
 

- Beskryf Liza se voorkoms, soos die kleur van haar oë en hare.  (1) 

- Watter klere het sy gedra toe Jake haar die eerste keer gesien het?  (1) 

- Vertel meer van Liza se pa.       (2) 

- Wie was Liza se nuwe bewonderaar?      (1) 

- Is Liza ‘n bang meisie? Motiveer jou antwoord.     (1) 

- Wat wou Liza na skool doen?       (1) 

(7) 

 

2.2 Skryf ‘n paragraaf van omtrent 80 woorde waarin jy DIE VIRUS bespreek: 
 
 Onthou om die volgende punte by jou paragraaf in te sluit: 
 

- Hoe lank die virus al bestaan.       (1) 

- Hoe die virus so vinnig versprei het.      (1) 

- Wat die regte naam van die virus is.      (1) 

- Hoe word die virus oorgedra word.      (1) 

- Wat is die simptome van die virus?      (1) 

(5) 
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VRAAG 3: Beantwoord op die Antwoordblad in die Antwoordboek 

- Veronderstel Jake se ma het nog geleef en sy vra hom uit na wat alles 
gebeur het op die plaas met Edna en die klein dogtertjie. 
 

- Voltooi nou die gesprek tussen Jake en sy ma. Hou by die inhoud van die 
voorgeskrewe teks wanneer jy hierdie vraag beantwoord. 
 
 

3.1 Jake se ma: Jake, hoe was dit moontlik dat Meyer nie besef het dat Edna 
gebyt nie?  
Jake:  ________________________________________________ 

________________________________________________ (1) 

3.2      Jake se ma: Wie het op Edna se begrafnis uit die Bybel gelees en gebid? 

 Jake:  ________________________________________________ (1) 

3.3 Jake se ma: Na Edna oorlede is, moes Meyer almal ondersoek. Waarom  
was hy die regte persoon om dit te doen, Jake? 

 
 Jake:  ________________________________________________ (1) 
 
3.4 Jake se ma: Waarvoor moes Meyer op die uitkyk wees terwyl hy die res  

van julle ondersoek het? 
 
 Jake:  ________________________________________________ (1) 
 
3.5 Jake se ma: Wat is die naam van die dogtertjie op die plaas en hoe oud is   

sy?   
 

Jake:  ________________________________________________ (2) 
 

3.6      Jake se ma: Wat is Liza se bynaam vir die dogtertjie?    

Jake:  ________________________________________________ (1) 

3.7 Jake se ma: Waar het die dogtertjie dan grootgeword, Jake?  

 Jake:  _______________________________________________  (1) 

3.8     Jake se ma: Hoeveel bytmerke het die dogtertjie gehad?   

 Jake:  ________________________________________________ (1) 

3.9 Jake se ma: As sy gebyt is, hoekom is sy nie deur die virus besmet nie?  

 Jake:  ________________________________________________ (1) 
          (10) 
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VRAAG 4:  LANGVRAAG 

Onderwerp: 
 

Jake se lewe het verskriklik verander vandat die Virus uitgebreek 
het.   Hy was eers net ‘n gewone skoolseun, maar hy sal nie weer 
dieselfde wees nie. 

 

- Skryf ‘n OPSTEL van 150 – 250 woorde waarin jy meer vertel van Jake, 

asook hoe sy lewe op verskeie maniere verander het. 

- Gebruik die ideekaart hieronder om jou OPSTEL te skryf. 

- Voorsien jou opstel van ‘n goeie inleiding en slotparagraaf asook ‘n opskrif. 

- Volg nommers 1 – 3 om die liggaam van jou opstel te skryf. 

- Doen eers beplanning. Trek dan die beplanning dood. 

Punte-toekenning: 

- 16 Punte word toegeken vir feite. 

- 4 Punte vir ‘n goed gestruktureerde opstel waarvan die taal en styl korrek is. 
 

1 

 Vertel van Jake se voorkoms en ouderdom, asook waar hy woon. (3) 

 Wie was sy beste vriend op skool en wat was sy gunsteling  
sportsoort voor die virus uitgebreek het.     (2) 

 Watter tipe boeke het hy altyd graag gelees?    (1) 

 Wat doen Jake wanneer hy angstig (bang) is?    (1) 

 
2 

 Wat weet jy alles van sy familie?      (3) 

 Verduidelik hoe Liza Jake se lewe gered het.    (2) 
 

3 
     Die virus het Jake se lewe heeltemal verander.  

 Verduidelik deur te verwys na hoe hy eers glad nie met ‘n geweer  

kon skiet nie en hoe hy geleer het.     (2) 

 Hoe sy vriendskap met Liza ontwikkel het.    (2) 

 

(20) 

      TOTAAL – AFDELING A:  60 PUNTE 
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__________________________________________________________________ 

AFDELING B:  TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 

INSTRUKSIES: 

1. Beantwoord al twee vrae in hierdie afdeling. 
2. BEPLANNING IS BELANGRIK. 
3. Skryf netjies. 
4. Sterkte!  

___________________________________________________________________ 
 

VRAAG 7: DAGBOEKINSKRYWING 

Jou Pa het ‘n baie goeie, nuwe werk gekry in Durban en daarom moet julle gesin 

nou soontoe trek.  

Skryf ‘n inskrywing in jou dagboek waarin jy jou gedagtes en gevoelens neerskryf 

oor die trek Durban toe. 

Hier is ‘n paar idees om in gedagte te hou: 

- Hoe voel jy daaroor om na ‘n nuwe skool te gaan? 

- Hoe voel jy daaroor om vir jou vriende totsiens te sê. 

- Hoe voel jy daaroor om nuwe vriende te moet maak? 

- Jou vrese maar ook jou opgewondenheid oor ‘n nuwe omgewing? 

Onthou: 

1. Die inhoud van jou dagboekinskrywing moet tussen 150-200 woorde 

lank wees.   

2. Beplan jou skryfstuk voordat jy dit neerskryf. 

3. Onthou al die reëls ten opsigte van ‘n dagboekinskrywing. 

4. Skryf die aantal woorde neer. 

           (30) 
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VRAAG 8:   E-POS 

 

Jy is deel van jou skool se sportspan en beplan om die Junie-vakansie te gaan toer 

in die Kaap.  

Skryf ‘n e-pos aan Sportmans Warehouse waarin jy hulle vra vir borge en/of 

donasies vir julle span. 

Jy wil hulle inlig oor: 

- Wie is jy. 

- Watter sportspan en skool jy verteenwoordig. 

- Waar julle gaan toer. 

- Watter tipe borge het julle nodig? (Bv. sportsakke en klere, of fondse vir 

akkommodasie en reiskoste). 

 

Gebruik die volgende struktuur vir die e-pos: 

Aan info@sportsmanswearhouse.co.za 

Van  

Onderwerp  

Boodskap 

 

 

 

 

Onthou: 

1. Die inhoud van jou e-pos moet tussen 50-80 woorde lank wees.   

2. Beplan jou e-pos voordat jy dit neerskryf. 

3. Skryf die e-pos in die voorgestelde formaat neer.  

4. Skryf die aantal woorde neer.      (10) 

 

                                                                TOTAAL – AFDELING B:  40 PUNTE 


