
AARDRYKSKUNDE SG VRAESTEL 1 NOVEMBER 2004

ALGEMEEN

1. Opvoeders behoort eksamentegnieke te hersien.

• Kandidates weet nie wat om uit die vraag te onttrek nie.
• Kandidates  raadpleeg nie die diagramme nie.
• Kandidate lees nie die hele vraag nie, maar skryf enigiets oor enige kernwoord in die

vraag.
• Kandidate neem nie die opskrif van die vraag in aanmerking nie.
• Te veel kandidate beantwoord die verkeerde aantal vrae.
• Opvoeders moet interne vraestelle by skole opstel wat dieselfde formaat het as dié aan

einde van die jaar.
• Kandidate oefen nie hul keuse uit nie bv. winter of somer, ligte (C) of swaar (D)

nywerhede, ens.

2. Baie kandidate verstaan sekere konsepte nie, bv. temperatuurinversie,
grondgebruiksone, straatpatroon, dreineringspatroon, fisiese faktore, basiese behoefte
vir ‘n selfversorgende boeregemeenskap, ens.

3. Kandidate moet aangemoedig word om meer feite te gee as wat van hulle verwag
word.

AFDELING A – FISIESE AARDRYKSKUNDE

VRAAG 1: KLIMATOLOGIE

1.1.1 Kandidate behoort ‘n sinoptiese weerkaart behoorlik te kan lees – hulle het eenvoudig
‘n lys gemaak van die feite wat somertoestande kan verduidelik.  Hulle moet
konsentreer wat op die kaart gelees of sigbaar is.  Leerders moet in staat kan wees om
weerpatrone te kan identifiseer.

1.1.2 Kandidate is nie vertroud met rigtings nie.  Hulle verwar rigting en spoed.
1.1.3 Kandidate het min insig in die verandering in weer getoon.
1.2 Die spotprent beperk jou tot geografiese inligting.
1.2.4 Die oogtoestande was vir baie kandidate onbekend.
1.3 Terminologie soos rookmis en temperatuurinversie en termperatuurin versielaag is

swak beantwoord.
1.4 Kandidate was nie in staat om die grafiek te lees en te interpreteer nie.



VRAAG 2: KLIMATOLOGIE

2.1.2 Kandidate het nie die sleutel gebruik nie, hulle het geantwoord soos wat hulle in die
klas geleer het sonder om die inligting op die diagram te gebruik, bv. dam en knakpunt.

2.1.3 Kandidate het nie die verskil tussen die twee diagramme verstaan nie.
2.1.6 Kandidate het nie die letters op die diagram gebruik nie.  Dit lyk asof kandidate nie

stroomroof geleer is nie.  Indien hulle die letters van die diagram gebruik het, het dit nie
sin gemaak in hul verduideliking nie.

2.1.7 Kandidate was nie in staat om die vraag behoorlik te beantwoord nie.  Hulle skryf slegs
“onbelangrik”, maar verduidelik nie waarom dit onbelangrik is nie.

2.2.4 Baie kandidate was nie in staat om die diagram oor te teken nie – kandidate moet die
geleentheid gegee word om grafieke te trek, diagramme oor te teken, ens.

2.2.5 Kandidate het nie geweet wat ‘n instruksie is nie.

AFDELING B – NEDERSETTINGSAARDRYKSKUNDE

VRAAG 3: LANDELIKE NEDERSETTING EN ONTWIKKELING

3.1 Sommige leerders het nie die terme tipe patroon en patroon begryp nie.
3.2 Kandidate het nie die teoretiese kennis gebruik om tussen landelike en stedelike

nedersettings te onderskei nie en het slegs die kenmerke of aktiwiteite van
Nezaamville gelys.

3.3 Goed beantwoord.
3.4 Swak beantwoord.  Kandidate het nie die diagram gebruik om antwoorde af te lei nie

en het die verskillende kenmerke noord en suid van die Kroneberge verwar.
3.5 Swak beantwoord, want hulle het nie na mikroklimatologiese redes verwys nie.  Baie

kandidate verwys nog na direkte instede van loodregte sonstrale.
3.6.1 Kandidate het nie die term buitelynvorm verstaan nie.  Elke antwoord moet gekoppel

wees aan ‘n vraag, bv. Kalomani = liniêr; Nezaamville = T-aansluiting.
3.6.2 Goed beantwoord, want antwoorde is op die diagram.
3.6.3 Sommige kandidate het slegs ‘n lys van die kenmerke op die diagram gemaak sonder

om dit te interpreteer, bv. verlate skool in stede van skool gesluit.
3.6.4 Kandidate kon slegs aktiwiteite by Nezaamville vanaf die diagram gelys het om

volpunte te kry.
3.6.5 Kandidate wat slegs inligting vanaf die diagram verkry het, het goeie punte behaal.



VRAAG 4: STEDELIKE NEDERSETTINGS

4.1 [a] + [b] is swak beantwoord, want leerders het nie die terminologie geken nie, soos bv.
gespesialiseerde stad en handels- en vervoerstad.

4.2 Kandidate kon die straatpatroon identifiseer, maar kon nie redes daarvoor gee nie.
4.3 Baie kandidate het punte verbeur deur menslike in stede van fisiese faktore te noem.
4.4 Kandidate gee vae antwoorde en gee ook antwoorde wat duidelik genoem word om

nie aanvaar sal word nie.
4.5 Sommige leerders verwar bronne en tipes van besoedeling.
4.6.1 Die konsep grondgebruiksone skyn ‘n probleem te wees.
4.6.2 Goed beantwoord.
4.6.3 Kandidate kon nie ‘n rede gee nie.
4.6.4 Verbasend swak beantwoord.  Kandidate kon nie die hoë geboue in verband bring met

die ekonomiese faktore wat dit beïnvloed nie.
4.6.5 Kandidate moes die tipe besighede gespesifiseer het en nie slegs besighede geskryf

het nie.
4.7 Wanneer ‘n keuse gegee word, moet die leerders hulle keuse uitoefen soos C of D en

nie slegs ja of nee skryf nie.  Alle antwoorde is op die diagram.  Sommige leerders het
slegs kenmerke van swaar nywerhede genoem sonder om dit op die diagram toe te
pas nie.

4.8 Die vraag is misverstaan.  Kandidate pas nie vaardighede wat hulle in tale geleer het
op ander vakke toe nie.

AFDELING C – STREEKSAARDRYKSKUNDE

VRAAG 5

5.1.1 Kandidate het die vraag swak beantwoord, want hulle het nie geweet wat ‘n isohieet is
nie.  Kandidate het gebrekkige vaardighede in die lees en vertolking van kaarte.

5.1.3 Kandidate het nie klimatologie met die afdeling in verband gebring nie.
5.1.6 Baie kandidate het die gevolge van droogte en oorstromings verwar.  Die vraag is nie

akkuraat gelees of verstaan nie.
5.2.1 Oor die algemeen ‘n goedbeantwoorde vraag, maar kandidate moet nie huiwer om

antwoorde vanaf die diagramme af te lei nie, bv. ontbossing.
5.3.1 Swak beantwoord.
5.3.2 Antwoorde moes direk vanuit die leesstuk geneem word.  Oor die algemeen goed

beantwoord.



VRAAG 6

6.1.1 – 6.1.3 Goed beantwoord.
6.1.4 Leerders moet let dat ‘n mens positiewe en negatiewe groei in bevolking vind.

Negatiewe groei is ook groei.
6.1.7 Leerders het nie die ligging van die verskillende provinsies in Suid-Afrika geken nie of

die algemene kenmerke van elke provinsie nie.
6.3 Goed beantwoord.  Suidwes-Kaap as ‘n industriële gebied is verpligtend vir alle

leerders.  Hulle moet die gunstige en ongunstige faktore van industriële ontwikkeling
ken.  EEN WOORD-antwoorde is nie aanvaarbaar nie.

VRAAG 7

7.1.1 Kandidate het gebrekkige basiese wiskundige vaardighede wat in Aardrykskunde
nodig is om die vraag te beantwoord.

7.1.3 Hierdie vraag skakel met Nedersettingaardrykskunde.
7.2 Antwoorde toon gebrekkige leer aan die kant van die kandidate.
7.3 Kandidate moet blootgestel word aan verskillende diagramme en grafieke, want die

vertolking daarvan benodig aandag.
7.4.1 GEAR = Growth, Employment and Redistribution.
7.4.2 Raadpleeg die webblad vir besonderhede van die ekonomiese ontwikkelings-progam.


