
GEOGRAFIE VRAESTEL 1 NOVEMBER 2008 
 
Algemeen 
 

• Daar behoort reeds in Graad 10 en 11 klem op die onderrig van geografiese konsepte 
(begrippe) geplaas te word. 

 

• Die meeste handboeke bevat ‘n  woordelys wat gebruik moet word om hierdie konsepte 
te onderrig. 

 

• Kandidate se interpretasievermoë is oor die algemeen baie swak as gevolg van 
taalstoornisse en hierdie kandidate kon nie verduidelikings gee waar dit vereis is nie. 

 

• Skole behoort op die nuwe inhoudsraamwerk sowel as die toepassing daarvan te 
fokus. 

 

• Kandidate moet die instruksies op die vraestel, en veral die nommering van  vrae, 
noukeurig volg. 

 

• Kandidate kon die faktore identifiseer, maar was in die meeste gevalle nie in staat om 
hulle op die daaropvolgende vraag toe te pas nie. 

 

• Onderwysers moet kandidate bewus maak van die verskil tussen data- stimulus- en 
data-respons-tipe vrae. 

 

• Scenarios is gestel, maar kandidate kon nie die verband tussen die scenario en die 
vakinhoud uitlig nie. Scenarios in 'n bylae moet nie soos 'n begripstoets gehanteer word 
nie. Die onvermoë om dit op werklike situasies toe te pas of dit daaraan te koppel, het 
baie kandidate benadeel en dit was duidelik dat hulle nie vir hierdie taak voorberei is 
nie. 

 

• Onderwysers moet nie slegs op inhoud  fokus nie, maar ook op Leeruitkoms 3, waar 
toepassing op werklike situasies vereis word.  

 

• Kandidate moet geleer word om sleutelwoorde in vrae te identifiseer voordat hulle die 
vrae beantwoord.   

 
AFDELING A 
VRAAG 1 
 

• Alhoewel hierdie vraag meer gewild was as vraag 2, het kandidate minder punte as in 
vraag 2 behaal.  

 

• Vrae oor konsepte is swak beantwoord. Kandidate het die verslag in 1.3 bloot as ‘n 
begripstoets gebruik en verwag om die antwoorde daarin te kry, in plaas daarvan om 
dit as bron vir die kry van antwoorde te gebruik. Hulle het ook probleme ervaar om 
hulle geografiese kennis te sintetiseer met dit wat in die bron verstrek is. 
Onderwysers moet kandidate voorberei om bronne te verstaan, te gebruik en te 
interpreteer deur hulle met ‘n verskeidenheid van bronne in elke eenheid te 
konfronteer. 

 

• Die gebrek van kennis van basiese terme was duidelik toe kandidate gesukkel het om 
die terme in vraag1.1.2 te identifiseer. Hierdie kwessie is alreeds in talle vorige 
verslae onder die aandag gebring en onderwysers word daaraan herinner dat hulle 



seker moet maak dat hulle kandidate oor die nodige vaardigheid beskik om hierdie 
basiese terme(konsepte) te verstaan. ‘n Gebrek aan begrip van die term hitte-eiland 
het ‘n domino-effek op die res van die vraag gehad. 

 

• Die afdeling oor fluviale prosesse en landvorme is swak beantwoord. Onderwysers 
word daaraan herinner dat dieselfde probleem met geomorfologie in die ou sillabus 
ervaar is. Baie min kandidate kon die proses van die bewegende meander in vraag 
1.5.3 beskryf. Hulle kon ook nie die verband tussen figure 1.5A, 1.5B en 1.5C insien 
nie. Sommige kandidate het kennis van die werk getoon, maar kon nie die inhoud 
met die scenario wat in die vraag beskryf is, in verband bring nie. Vraag 1.5.4 is goed 
beantwoord. 

  

• Kandidate kon die hangvorme in 1.6 identifiseer, maar kon nie logiese verduidelikings 
wat van hulle geverg is, verskaf nie. Hulle het ook gesukkel om die tipe 
massabeweging te identifiseer.  

 
VRAAG  2 
 

• Alhoewel min kandidate hierdie vraag aangepak het, is dit beter beantwoord omdat  
daar meer opsies en direkte vrae as in vraag 1 was. Die kortvrae is oor die algemeen 
goed beantwoord. 

 

• Kandidate is in vraag 2.3.1 gepenaliseer omdat hulle nagelaat het om SUID- 
Atlantiese- en SUID-Indiese-hoogdrukke te noem. Onderwysers moet in hulle 
eksaminering hierdie soort weglating streng penaliseer. Baie kandidate kon nie die 
verskil noem tussen weerstoestande in die Suid-Afrikaanse binneland gedurende die 
winter en dié gedurende die somer nie en kon ook nie 'n verduideliking daarvoor gee 
nie. Bergwindtoestande is ook swak beantwoord. Die gebruik van kaarte wat somer- 
en wintertoestande uitbeeld, sowel as sinoptiese weerkaarte, is onontbeerlik as 
onderwysstrategie in hierdie afdeling. Alhoewel die sinoptiese weerkaart nie 
geëksamineer is nie, bly dit die basis waarop weer en klimaat onderrig behoort te 
word. 

 

• Vraag 2.4 is swak beantwoord. Kandidate het die gewilde vrae oor middelbreedte-
siklone verwar met risiko’s verbonde aan middelbreedte-siklone. Vraag 2.5 is die 
vraag in afdeling A wat die swakste beantwoord is. Patrone kon geïdentifiseer word, 
maar geen verduidelikings kon gegee word nie. Kandidate het nie geweet hoe om op 
die vraag te reageer nie. Onderwysers moet kandidate onderrig om aksiewoorde 
soos verduidelik, bespreek, noem, en identifiseer te interpreteer en korrek te gebruik. 
Kandidate wat geweet het wat massabeweging is het goed gevaar in vraag 2.4. 

 



AFDELING B 
 
VRAAG  3 
 
3.1  - 3.2 Hierdie vrae is goed beantwoord. 

Sommige kandidate was egter onseker oor hoe om die vraag te beantwoord, 
en veral oor hoe om die stelling WAAR te maak. Baie kandidate het Waar of 
Vals geskryf in plaas van A of  B om die stelling waar te maak. 
In vraag 3.2.1 het die meeste kandidate verwys na  landelike ontvolking 
instede van na  landelik-stedelike migrasie.  

3.4.2 Kandidate kon weer eens nie onderskei tussen stedelike groei en stedelike 
uitbreiding nie. 

3.5 Kandidate moes na die diagram verwys ten einde hierdie vraag te kon 
beantwoord. 

3.6.1 – 3.6 3 Hierdie vrae is swak beantwoord omdat kandidate sosio-ekonomiese en 
fisiese faktore met mekaar verwar het. 

3.6.5 Kandidate het nie die onderskeie konsepte geken nie. 
 
VRAAG 4 
 
4.1– 4.2 Hierdie vrae is goed beantwoord. 
 
4.3 Alhoewel die scenarios baie onrealisties was, is die vrae goed beantwoord 

omdat kandidate hulle met die situasies kon vereenselwig.    
 
4.3.2 Hierdie vrae is swak beantwoord omdat kandidate nie kon onderskei tussen 

die verskillende vorms van desentralisasie nie, d.w.s. 
nywerheidsdesentralisasie: nywerhede wat wegbeweeg funksionele of 
kommersiële desentralisasie: kantore wat wegbeweeg. 

 
4.4 Hierdie vraag is swak beantwoord. 

Onderwysers moet gunstige sowel as beperkende faktore in 
nywerheidsontwikkeling beklemtoon. 

 
4.5 Hierdie vraag is swak beantwoord. Die vraag het op ROI’s en hulle rol in 

toerisme gefokus. Slegs 'n paar kandidate kon hulle met die Wildekus 
vereenselwig omdat hulle nie geweet het waar dit geleë is nie. 

 


