Province of the

EASTERN CAPE
EDUCATION

INTERMEDIÊRE FASE

GRAAD 6

NOVEMBER 2011

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

PUNTE:

50

TYD:

2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye.
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AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

(NOVEMBER 2011)

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 3 afdelings:
AFDELING A

LEESBEGRIP

20

AFDELING B

TAAL IN KONTEKS

15

AFDELING C

SKRYFWERK

15

2.

Let noukeurig op spelling en sinskonstruksie.

3.

Lees die vrae noukeurig deur voordat jy begin.

4.

Nommer jou antwoorde korrek soos op die vraestel.

5.

Skryf netjies en leesbaar.

(NOVEMBER 2011)

AFDELING A

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

LEESBEGRIP

VRAAG 1
Lees die onderstaande promosie en beantwoord die vrae wat volg:

Ontmoet ŉ paar van ons KLAS van 2011 wenners
Kinders droom oor wat hulle eendag gaan word. Hulle droom daarvan om gelukkig
te wees en groot dinge te doen. By Shoprite wys ons dat ons in kinders glo.
Daarom help 327 Shoprite winkels kinders wat dit nodig het.
Elke wenner in die Shoprite Klas van 2011 kompetisie se skoolgelde word vir ŉ
jaar betaal.
So hoop ons om die kinders van Suid-Afrika ŉ bietjie nader aan hul drome te bring.

“Wanneer ek grootword wil
ek ŉ prokureur word, want
ek wil die mense van SuidAfrika help. Ek wil hulle
help om ŉ beter lewe te
hê.
Dimakatso Nqabe,
Dynamique Primêr,
Kokstad - KwaZulu-Natal.

Ek wil graag ŉ
veearts word. Ek is
baie lief vir diere. Ons
het sewe katte
gehad, maar hulle is
almal doodgery. Dis
hoekom die twee
katte wat ek nou het,
baie spesiaal is.
Gouwah Mullins,
Windermere
Laerskool, Maitland
- Wes-Kaap.

Wanneer ek grootword, wil ek vir die polisie werk. Ek
wil die mense van die land teen misdaad beskerm.
Ek wil diewe en skelms vang sodat ons veilig kan
wees.
Alshandre Makaoto, Stellaland Primêr, Vryburg Noord-Wes; en Nombulelo Poyana, St. Joseph
Primêr, Uitenhage - Oos-Kaap.

TROTS GEBORG DEUR SHOPRITE
LAER PRYSE WAT JY KAN VERTROU
Aangepas en verwerk uit Huisgenoot, 31 Maart 2011
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1.1

Wat is die naam van die kompetisie?

(1)

1.2

Watter winkel borg hierdie kompetisie?

(1)

1.3

Noem DRIE dinge waarvan kinders droom.

(3)

1.4

Wat is die prys wat elke wenner kry?

(1)

1.5

Kies die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer en die korrekte
LETTER neer:
Dimokatsu wil ŉ prokureur word omdat …

A
B
C

sy slim is.
sy mense wil help.
sy baie geld wil hê.

1.6

Skryf EEN woord uit die leesstuk neer wat dieselfde beteken as: dieredokter

1.7

Waarom is Gouwah Mullins se katte vir haar so spesiaal?

(1)
(1)

(1)
1.8

Watter droom deel Alshandre Makaota en Nombulelo Poyana?

(1)
1.9

Kan net leerders in die Oos-Kaap aan die kompetisie deelneem? Gee ŉ
rede vir jou antwoord.

(2)
[12]
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VRAAG 2
Lees die volgende kompetisie wat in Huisgenoot van 31 Maart 2011 verskyn het
en beantwoord die vrae wat volg:

SPEEL EN WEN!
Het jy geld nodig? Huisgenoot gee vir die
volgende vier weke elke week altesaam R10
000 kontant weg. Al wat jy moet doen, is om
die prent te bestudeer en dan die
aanwysings hier onder te volg.
WEN ELKE WEEK! NEEM SO DEEL
As jy een van die weeklikse pryse wil wen,
moet jy net die Huisgenoot-logo’s tel wat in
die prent weggesteek is.
SMS die letters HG gevolg deur die getal
logo’s en jou naam en adres na 35791.
Vandeesweek se kompetisie sluit op 7 April
om 17:00. Elke sms kos R1,50 en jy kan
soveel keer inskryf as wat jy wil.
BONUSPRYS! BOERPOT VAN R2000!
Jy kan nog meer geld wen as jy die dief in
die gange kan raaksien. Teen die einde van
die kompetisie gaan jy vir ons moet sê waar
hy is en dan kan jy nog ŉ ekstra R20 000
wen!!
2.1

2.2

Om aan die kompetisie deel te neem, moet jy die Huisgenoot logo’s tel.
Hoeveel logo’s sien jy op die bladsy? Skryf net die getal neer.
Kies die korrekte woord wat uit die volgende sin weggelaat is. Skryf net die
vraagnommer en die korrekte LETTER neer.
Om aan hierdie kompetisie deel te neem, het jy ŉ ... nodig.
A
B
C
D

2.3

2.4

(1)

(1)

selfoon
telefoon
rekenaar
faksmasjien

Jy gaan nou inskryf vir die kompetisie. Lees mooi wat nodig is en skryf die
sms wat jy sal tik op jou antwoordbladsy neer.
Mag jy meer as een keer aan die kompetisie deelneem? Skryf ŉ sin uit die
leesstuk neer om jou antwoord te motiveer.

TOTAAL AFDELING A:

(4)

(2)
[8]
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TAAL IN KONTEKS

VRAAG 3
Bestudeer die volgende prentjie en beantwoord die taalvrae.

3.1

Skryf die volgende sin oor in die VERLEDE TYD:
Die pasiënt lê onder ŉ kombers.

3.2

Skryf die sin oor in die TOEKOMENDE TYD:
Die ambulans laai die pasiënt op.

3.3

(1)

Kies die korrekte VOORSETSEL:
Die hond kyk (vir/na) die meisie.

3.4

(1)

(1)

Beantwoord die volgende vraag in die ONTKENNENDE VORM:
Het iemand die ambulans gebel?
Begin jou antwoord met: Nee, ...

3.5

(1)

Skryf die volgende sin oor in die INDIREKTE REDE:
Die rolskaatsryer sê: “Ek sal hier bly.”
Begin so: Die rolskaatsryer sê dat ...

3.6

Verbind die volgende twee sinne met die VOEGWOORD tussen hakies:
Die musiek is hard. Die jongmense hou partytjie. (omdat)

3.7

(1)

Gee die REGTE VORM van die woord tussen hakies:
Daar is twee (ballon) in die lug.

3.8

(2)

(1)

Verskaf die VERKLEININGSVORM van die woord tussen hakies:
Die pasiënt lê onder ŉ klein (kombers).

(1)
[9]
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VRAAG 4
LEERDER KRY SEER BY RUGBYWEDSTRYD

ŉ Leerder van een van die top skole in Port Elisabeth is (4.1 Saterdag) na die
hospitaal geneem omdat hy (4.2 hom/sê/sy/hom) been (4.3 gebreek/gebreuk)
het. Sy (4.4 ouma/Ouma) het vir een van die onderwysers gesê dat hy (4.5 baie
moeg) is. (4.6 Hy slaap in sy kamer al vir agtien uur.)
4.1

Gee die afkorting vir: Saterdag

(1)

4.2

Kies die korrekte voornaamwoord.

(1)

4.3

Kies die woord wat reg gespel is.

(1)

4.4

Kies die korrekte woord.

(1)

4.5

Gee die intensiewe vorm van: moeg

(1)

4.6

Skryf die sin oor in die korrekte woordorde. (tyd, plek)

(1)
[6]

TOTAAL AFDELING B:

15
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SKRYFWERK

VRAAG 5
Doen die volgende twee skryfstukke:
5.1

Jy gaan ŉ kort briefie skryf om baie dankie te sê vir iets wat iemand vir jou
gedoen het. Jy moenie ŉ adres boaan jou briefie skryf nie. Begin met die
naam van die persoon aan wie jy skryf.
Besluit eers aan wie jy gaan skryf en dan waarvoor jy gaan dankie sê. Jou
skryfstuk moet nie meer as ses sinne wees nie (45 – 55 woorde).

(7)

5.2

Jy en ŉ maat moet vir julle kos koop vir middagete, maar kan nie besluit wat
julle moet bestel nie. Skryf ŉ dialoog waar julle twee besluit wat julle gaan
eet. Elkeen van julle moet ten minste drie keer praat en die dialoog moet uit
70 woorde bestaan.
Onthou die volgende:
Skryf die naam van die persoon wat praat langs die kantlyn.
Moenie aanhalingstekens gebruik nie.
Laat ŉ reël oop voor die volgende persoon praat.
Gebruik hakies vir ander inligting bv. (saggies, ens.)

(8)

TOTAAL AFDELING C:

15

GROOTTOTAAL:

50

