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BAIE   BELANGKRIK !!!!!! 
VERY  IMPORTANT!!!!! 

 
*************THIS TASK IS A FORMAL ASSESSMENT IN TERM 2.*************** 
 
 
 Your tasks for term 2 is as follows:- 
 

 Task 4 / Taak 4 which is your prepared speech / voorbereide toespraak 
 

 Task 5 / Taak 5 which is a literature assignment / letterkunde based on one poem and 
one short story for 35 marks. 

 
 Task 6 / Taak 6 which is the June examination but this is subject to DIRECTIVES from 

DEPARTMENT. 
 
INSTRUKSIES / INSTRUCTIONS: 
 

 You are required to answer the questions of this task 5 neatly on a page. 
 

 This will be collected when we return to school. 
 

 Use all the necessary resources given to answer the questions. 
 

 You will receive the memo once this task has been marked. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
INSTRUKSIES EN INLIGTING: 
 
1. Hierdie  vraestel  bestaan  uit  TWEE  AFDELINGS. 
 

 AFDELING  A :  Prosa  -  Die Geskenk 

 AFDELING  B :  Poësie – Ek het ‘n huisie aan die Rand 
 

2. Volg  die  instruksies  by  elke  vraag. 
 
3. Beantwoord  AL  die  vrae. 
 
4. Laat  ‘n  reël  oop  na  elke  antwoord. 
 
5. Skryf  netjies  en  leesbaar. 
 

Hierdie  vraestel  bestaan uit 5 bladsye  
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AFDELING A:  
 
VRAAG 1 :  DIE GESKENK -  ELSA JOUBERT 
 
Lees die uittreksels uit  “ Die geskenk ” en beantwoord die vrae : 
 
 

 
Ek sien Pa skaars , net soggens by brekfis. Hy kom laat van sy werk af ,                       1 
en drink dan ‘n drankie en gaan dan uit. Soms sê hy vir my ; “Toe, kom sit hier,” 
wanneer hy sy drankie drink. Dan sit ons en kyk deur die groot glasventer na die  
baai wat daar onder lê, en ons kyk na die liggies wat so een vir een en dan 
sommer in trosse aangaan. Ons praat nie baie nie. Eers was die liggies vir                   5  
my mooi, maar nou wanneer ek so by Pa sit, smeer hulle en loop saam en my 
keel trek saam, my keel word droog en ek kan nie praat nie. 
 
 
Dan skink Pa vir my koeldrankie en ek probeer dit sluk. Hy sluk vinniger en dan 
gooi hy sy koerant opsy, en sê : “Nou ja, ek eet vanaand uit. Nôra sore vir jou, 
nè ?”                                                                                                                                 10   

            (blaai om asseblief) 
 

VRAE: 
 
1.1 Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Skryf slegs die antwoord langs die  
 vraagnommer neer. 
 
 In hierdie verhaal is daar ‘n  (eerstepersoonverteller / derdepersoonverteller )  (1) 
 
1.2 Waarna verwys die titel ?          (1) 
         
1.3. Wanneer sien die verteller haar pa ?        (1) 
 
1.4.  Haal EEN woord uit die uittreksel aan wat vir ons sê dat die verteller naby die see  
  woon.              (1) 
 
1.5. Waarom “smeer” die liggies as die meisie na hulle kyk?      (1) 
 
1.6. Voltooi die sin: 
 
 ‘n Weduvrou is ‘n vrou wat …..         (1) 
 
1.7. Kies die korrekte antwoord tussen hakies : 
 
 Elke aand na werk het die pa ‘n drankie gedrink en ( tuisgebly / uitgegaan )   (1) 
 
1.8. Hoe het die verteller van haar pa se verhouding met die weduvrou geweet?   (1) 
 
1.9. Hoekom sou die verteller nie haar pa ken as sy hom met die weduvrou sien nie ?  (1) 
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My pa kom baie laat saans in. Somtyds kan ek nie langer wakker bly 
nie, dan slaap ek. Somtyds lê ek wakker totdat ek die voordeur hoor. 
Nora se kamer is ver. Somtyds gaan ek na hulle kamer. Ek het 
gisteraand gegaan en my kop op hulle kussing neergesit. Dis toe dat ek 
op die tafeltjie langs sy kant die rekening van die juwelierswinkel sien: 
‘n goue horlosie vir ‘n baie groot klomp geld. Dit is al ‘n maand tevore 
gekoop. ‘n Maand gelede is nie so vreeslik lank nie. 

 
1.10. “Somtyds gaan ek na hulle kamer. Ek het gisteraand gegaan en my kop op hulle  
 kussing neergesit.” 
 
 1.10.1. Wie se kamer is dit ?         (1) 
 1.10.2. Kry jy die meisie jammer ?  Sê JA of NEE.       
 1.10.3. Gee ‘n rede vir jou antwoord.        (1)

  
1.11. Hoekom voel die dogter hartseer met haar pa se verhouding met die weduvrou?  (1) 
 
1.12. Haal vier opeenvolgende woorde uit die uittreksel aan wat vir ons sê dat die horlosie  
 duur was.            (1) 
 
1.13.Hoekom is die dogter verbaas dat haar pa vir haar ‘n geskenk gee ?    (1) 
 
1.14. Toe die meisie besef dat die horlosie die weduvrou s’n is, beskadig sy dit. Wat sou 
 jy gedoen het as jy in haar situasie was ?        (1) 
 
1.15. Kies elke keer die struktuurelement uit KOLOM B wat pas by die sin in KOLOM A  
  

Kolom A Kolom B 

1.15.1.    Die pa gee vir die dogter die geskenk A.   Ontknoping 

1.15.2.    Die dogter besef dat die horlosie eintlik die 
                weduwee s’n is.  

B.   slot 

1.15.3.    Die meisie beskadig die horlosie. C.    verwikkeling 

 D.    hoogtepunt 

               (3) 
          TOTAAL AFDELING A:  18 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
AFDELING  B : POЁSIE 
 
VRAAG  2 : 
 
Lees  die  onderstaande  gedig (bl.4)  “Ek  het  ‘n  huisie  aan die  Rand”  deur  Pirow  Bekker 
en  beantwoord  die  vrae  wat  volg : 
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Ek het ‘n huisie aan die Rand 
 
Ek het ‘n huisie aan die Rand.  Dis nag. 
Ek het my huisie tweemanhoog ommuur; 
‘n draad gespan; ‘n kopbeen sê: Bly weg! 
Dit is ‘n fort waar ek my saans verskans. 
 
Daarbuite hoor ek mense hardloop, skote, knal, 
deure klap, rubberbande snerp op teer. 
Dan stilte. Daarbuite hoor ek ruite val 
(of is dit binne waar diefwering makeer?). 
 
Ek het ‘n huisie aan die Rand. Dis nag. 
My huis, my paradys, bly lekker onverteur. 
Kyk hoe blink die koppie aan die draad: 
tot hier bring niemand, maar niemand deur. 
 
Ek het ‘n huisie aan die Rand. Dis nag. 
Die alarm by die Trellidor hou knipoog wag. 

 
 
 
2.1  Hierdie gedig is ‘n voorbeeld van ‘n sonnet. Gee twee eienskappe van ‘n sonnet.  (2) 
 
2.2  Waar  is  die  spreker  se  huis ?         (1) 
 
3.3  Haal  een  woord  uit  strofe  1  aan  wat  vir  ons  sê  hoe  hoog  die  muur 
  rondom  die  spreker  se  huis  is.           (1) 
              

3.4  Verduidelik hoekom die volgende stelling ONWAAR is: 
 
  3.4.1    Die  spreker  voel  gedurende  die  dag  die  onveiligste  in  sy  huis. 
      Haal  slegs  TWEE  WOORDE  uit  die  gedig  om  jou  antwoord  te   
      motiveer.           (1) 
 
  3.4.2    Die  spreker  se  huis  se  venters  het  gebreek. 
      Haal  VYF  WOORDE  uit  die  gedig  om  jou  antwoord  te  motiveer.  (2) 
 
3.5  Haal  TWEE  WOORDE  uit  strofe  2  aan  wat  na  klanknabootsing  aandui.  (1) 
 
3.6  Watter  sintuig  gebruik  die  spreker  die  meeste  in  strofe  2 ?    (1) 
 
3.7  Die  spreker  is  doodseker  dat  hy  veilig  in  sy  huis  is.  (strofe 2) : 
 
  3.7.1    Sê  JA  of  NEE. 
  3.7.2    Haal  ‘n  versreël  aan  om  jou  antwoord  te  motiveer.    (2) 
 
3.8  Haal  ‘n  voorbeeld  van  ‘n  metafoor  uit  strofe  3  aan. 
  Skryf  slegs  VIER  WOORDE  neer.        (1) 
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3.9  Kies  die  regte  antwoord.   
   
  3.9.1   Die  stemming  in  strofe  1  en  2  is  _____  en  _____ terwyl   
   die  stemming  in  strofe 3  en  4   _____  en  _____  is. 
 
   A vrees ;  gevaar  /   veiligheid ;  vertroue 
   B vrees ;  veiligheid  /  gevaar  ;  vertroue      (1) 
 
  3.9.2 “’n  kopbeen  sê”  is  ‘n  voorbeeld  van  … 
 
   A ‘n  metafoor 
   B ‘n  vergelyking 
   C personifikasie         (1) 
 
3.10  Hoekom  gebruik  die  gedig  kort  sinnetjies ?       (1) 
 
3.11  Wat,  dink  jy,  is  die  tema  van  die  gedig ?       (1)  
 
                                       TOTAAL AFDELING B:  17 
 
 
 

GROOTTOTAAL :   35 
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