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‘n Gesamentlike inisiatief tussen die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en die Universiteit Stellenbosch.
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• Geagte Graad 12 Kandidaat

• Welkom by die Telematics-projek.

• Die 2022 Graad 12-geskiedenisprogram het ten doel om jou begrip van inhoud te versterk en fokus 
op die basiese kennis en vaardighede wat nodig is om daardie finale geskiedenis-eksamen te slaag.

• Hierdie boekie konsolideer die inhoud en vaardighede wat in die klaskamer geleer word.

• Die 2022 Telematiese lesse sal fokus op die vermoë om bronne te lees, te ontleed en te 
interpreteer, en help met die ontwikkeling van vaardighede wat nodig is vir die skryf van opstelle.

INLEIDING

Bladsy 
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Sessie Datum Tyd Onderwerp

1 04/05/2022 15h00-16h00
Brongebaseerdevrae en 
Opselskryf

2 27/07/2022 16h00-17h00 Eksamenvoorbereiding

UITSAAI-SESSIES

Sessie 1

Sessie 2

Hierdie sessie sal fokus op vaardighede vir Brongebaseerde 
en Opstelonderwerpe in Vraestel 1

Hierdie sessie sal fokus op vaardighede wat nodig is om jou 
voor te berei vir die eksamens in Vraestel 2.

Bladsy 
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Onderwerpe Beskrywing

Die oorsprong van die 
Koue Oorlog

Hierdie onderwerp kyk na die spanning tussen die twee 
nasies aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, die 
ideologiese konflik tussen beide die Verenigde State en die 
Sowjetunie en die vrees vir kommunisme in die Verenigde 
State

Vietnam
Hierdie onderwerp kyk na die VSA se betrokkenheid in 
Viëtnam en hoe 'n klein nasie soos Viëtnam 'n oorlog teen die 
VSA kon wen

Die 
Burgerregtebeweging

Hierdie onderwerp handel oor verskeie vorme van protes 
om die ongelykhede in die VSA uit te daag en om segregasie 
te beëindig.

Die Swart Mag 
Beweging

Hierdie onderwerp dek die verskillende rolspelers in die Black 
Power Movement en die stigting van die Black Panther Party

Tik u titel hier Tik u beskrywing hier

HOE OM HIERDIE BOEKIE TE GEBRUIK

Hierdie boekie sal op Vraestel 1 en P2 Onderwerpe fokus :

Elke afdeling word ingelei met 'n breinkaart gevolg deur
konsepte wat jy in die inhoud sal teëkom.

• Die aktiwiteite is ontwerp om die vaardighede te konsolideer wat nodig is om 
uitstekende resultate te behaal!

INLEIDING EN ONDERWERPE

Bladsy 

4 

P1: Brongebaseerde vraag P1: Opstel

1. Die oorsprong van die Koue 
Oorlog

1. Viëtnam

2. Die Burgerregtebeweging 2. Die Swart Mag Beweging

P2: Interne weerstand P2: Die Swart Bewussyn 
Beweging
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WAT U MOET WEET

Bladsy 
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VOOR TYDENS NA

Opsomming van die 

Viëtnam-oorlog
Gebruik die inhoud in 

die video om 'n 

breinkaart te ontwikkel

Gebruik die inhoud 

van die video's om die 

opstel te skryf

Vorme van protes

Identifiseer die 

rolspelers in die 

verskillende vorme 

van weerstand

Teken 'n breinkaart om 

jou opstel te beplan

Die Swart Mag 

Beweging
Verduidelik hoe die 

verskillende aktiwiteite 

van die Swartmag 

Beweeging die 

apartheidsregering 

uitgedaag het

Beantwoord die vrae 

aan die einde van die 

sessie
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ONDERWERP: DIE OORSPRONG VAN DIE KOUE OORLOG

Bladsy 
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KONSEPTE

Konsepte Definisie 

KOUE OORLOG

Ideologiese stryd tussen kapitalisme en kommunisme sonder 

om in `n werklike oorlog betrokke te raak  

OF

`n Periode van konflik en wedywering tussen die kapitalistiese 

Verenigde State en die kommunistiese Sowjetunie sonder om 

in `n werklike oorlog betrokke te raak

KOMMUNISME

Dit is ‘n leerstelling wat ‘n samelewing sonder klas bepleit, 

waarin privaatbesitreg afgeskaf word en alle vorme van 

produksie aan die gemeenskap behoort.

KAPITALISME

‘n Ekonomiese stelsel gebaseer op privaat eienaarskap van 

die middele van produksie en verspreiding van goedere. 

Gekenmerk deur ‘n vrye kompeterende markstelsel wat 

gedryf word deur winsbejag.

YSTERGORDYN
`n Simboliese grens tussen die kommunistiese bloke n 

westerse Europese lande tydens die Koue Oorlog

INPERKING
Die beleid van die VSA om die verspreiding van kommunisme 

te stop

Bladsy 
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ADDENDUM: 

HOE HET DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA EN DIE SOWJETUNIE PROBEER OM TUSSEN 
1946 EN 1961 INVLOEDSFERE IN EUROPA TE  VESTIG?

Bladsy  8

Verwys na die bronne hieronder en beantwoord die 
vrae

BRON 1A 

Die onderstaande bron verduidelik die voorneme van die Verenigde 
State van Amerika om die verspreiding van kommunisme in Europa 
vanaf 1947 te bekamp
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WERKBLAD

Vraag 01 Antwoord 01

1.1.1 Verduidelik die term, 
inperking, in die konteks van die 
Koue oorlog.         (1 x 2) (2)  

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 02 Antwoord 02

1.1.2 Gee DRIE maniere uit 
die bron wat die Verenigde 
State van Amerika kon 
gebruik om die beleid van 
inperking te implementeer.                             

(3 x 1) (3)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 03 Antwoord 03

1.1.3 Gebruik die inligting 
in die bron en jou eie 
kennis en verduidelik hoe 
die  ekonomiese heropbou 
van lande in Wes-Europa 
die ekonomie van die 
Verenigde State van 
Amerika in die laat 
veertigerjare kon 
bevoordeel het.    (1 x 2) (2)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

SESSIE 1 | VOEG U ONDERWERP HIER IN

Bladsy 
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Die oorsprong van die Koue 
Oorlog

1.1.1 Lees Bron 1A en 
beantwoord 
dan die vrae

Vraag 
04

1.1.4 Lewer kommentaar op die 
bruikbaarheid van die inligting 
in hierdie bron vir 'n  historikus 
wat die inperkingbeleid van die 
VSA bestudeer.       (2 x 2) (4)

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

Antwoord 04
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ONDERWERP: DIE BURGERREGTEBEWEGING

Bladsy 10 
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KONSEPTE

Konsepte Definisie 

Burgerregtebeweging

'n Protesveldtog in die VSA wat daarop gemik was om volle 

burgerregte vir Afro -Amerikaners in die 1950's en 1960's te verkry

Burgerregte
Die reg op gelyke behandeling, om te stem en om 

regsgeregtigheid te ontvang

Segregasie
'n Handeling om mense volgens ras te skei

Diskriminasie
Skending van menseregte op grond van geslag, ras en godsdiens

Passiewe Weerstand

Die nie-gewelddadige protesoptog wat deur Mahatma Gandhi 

begin is en aangeneem is deur Martin Luther King Jr. en ander 

burgerregte-aktiviste

Bladsy 11
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BRON 3C

Die volgende is deel van die beroemde ‘Ek het `n droom’ toespraak, gelewer deur Martin Luther King 
Jnr. 

ADDENDUM: WATTER ROL HET DIE BURGERREGTEBEWEGING GESPEEL OM  VERANDERING TEWEEG
TE BRING VIR SWART AMERIKANERS IN DIE  VERENIGDE STATE VAN AMERIKA IN DIE 1960s?

Bladsy 12
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WERKBLAD

Vraag 01 Antwoord 01

3.3.1. Wat, volgens die bron, het 
Dr Martin Luther King Jnr. gehoop 
om te bereik met die Optog na 
Washington?                   (1 x 1) (1)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 02

3.3.2 Wie, volgens die bron, was 
die President van die VSA 
gedurende die Optog na 
Washington?               (1 x 1) (1)

Antwoord 02

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 03 Antwoord 03

3.3.3. Verduidelik die 
impak van die ‘Ek het `n 
droom toespraak’ op die 
geskiedenis van die VSA?          

(1 x 2) (2)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

SESSIE 1 |

Bladsy 13  

Vraag 
04

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

Antwoord 04

DIE BURGERREGTEBEWEGING

3.3 Verwys na Bron 3C om die 
onderstaande vrae te beantwoord

DIE BURGERREGTEBEWEGING

3.3.4. Lewer kommentaar op 
die bruikbaarheid van die 
bron vir `n 
geskiedkundige wat die 
belangrikheid van die 
Optog na die Lincoln 
Gedenkteken in die VSA 
in die 1960`s bestudeer.

(2 x 2) (4)
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WERKBLAD

Vraag 01 Antwoord 01

3.4.1. Haal bewyse van die bron 
aan wat aandui dat rasse 
segregasie `n algemene praktyk in 
die VSA in die 1960s was.

(1 x 2) (2)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 02

3.4.2 Lewer kommentaar op 
Martin Luther King Jnr. se stelling, 
'...Ons smeek nie op ons knieë om 
die stembrief nie, ons eis die 
stembrief...’ 

(1 x 2) (2)

Antwoord 02

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Vraag 03 Antwoord 03

3.4.3. Verduidelik die 
impak wat die media-
(televisie) dekking van die 
Bloedige Sondag op die 
Burgerregtebeweging 
gehad het.         (1 x 2) (2)

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

SESSIE 1 |

Bladsy  15

Vraag 
04

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

Antwoord 04

DIE BURGERREGTEBEWEGING

3.4 Verwys na Bron 3C om die 
onderstaande vrae te beantwoord

DIE BURGERREGTEBEWEGING
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KLASBESPREKINGS

Die Vietnamoorlog

Probleem 01

Hoekom het die VSA by Viëtnam betrokke geraak?

❑ Die Viëtnamese weermag het die Amerikaanse ambassade in 
Viëtnam aangeval. Die VSA het vergeld deur Viëtnam binne te val.

❑ Viëtnam was voorheen 'n kolonie van die VSA en hulle het geveg 
om hulself van buitelandse heerskappy te bevry

❑ Hulle het in die 'Domino-teorie' geglo dat sodra 'n land vir 
kommunisme geval het, die omliggende lande dit ook sou doen

Probleem 02

Wat het gelei tot die ontplooiing van Amerikaanse 
grondtroepe in Viëtnam?

❑ Die Tet-offensief

❑ My Lai-slagting

❑ Golf van Tonkin-voorval

Probleem 03

Waarheen is Suid-Viëtnamese kleinboere geneem om 
hulle teen die Viëtkong te 'beskerm'?

❑ Strategiese dorpe

❑ Strategiese Hamlets

❑ Strategiese dorpe

SESSIE 1 | Die Vietnamoorlog

Bladsy 16 

Hoe goed ken jy die Viëtnam-
oorlog?

Kies die korrekte antwoord
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OPSOMMING
ONDERWERP: DIE OORSPRONG VAN DIE KOUE OORLOG
Verstaan die ideologieë, hoe hulle verskil, die lande wat hulle 
verteenwoordig, politieke rolspelers en hoe hulle bygedra het tot die 
Koue Oorlog

ONDERWERP: DIE VIËTNAM-OORLOG is 'n uitbreiding van die Koue 
Oorlog. Ons kyk na die VSA se betrokkenheid in Viëtnam en hoe 
Viëtnam die oorlog gewen het.

ONDERWERP: DIE BURGERREGTEBEWEGING
Hierdie onderwerp fokus op die ongelykhede in die VSA en hoe die VSA 
se regering deur verskeie vorme van protes uitgedaag is

ONDERWERP: DIE SWART MAG BEWEGING

Black Power het as revolusionêre beweging in die 1960's en 1970's 
begin. Dit het klem gelê op rassetrots, ekonomiese bemagtiging en die 
skepping van politieke en kulturele instellings

SESSIE 1 | Oorsig van onderwerpe

Bladsy 17 

WAT JY MOET 
WEET

In hierdie sessie gaan ons 
kyk na Een Bron-
gebaseerde en Een 
Opstelvraag. Die 
vaardighede is van 
toepassing op AL die 
onderwerpe



GESKIEDENIS2022 WERKBOEK  |  Graad 

12

OPSOMMING VAN VANDAG SE KLAS

Bladsy 18 
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PROBEER LEER

AKTIWITEIT: OPSTELVRAE

DIE SWARTMAGBEWEGING

VRAAG 4.1 
Die Swartmagbeweging was gemoeid met die bevordering 
van swart mag, inboeseming van swart trots en die 
ontwikkeling van self-respek onder swart Amerikaners.

Stem jy saam met die stelling?  Ondersteun jou argument met 
relevante bewyse.

VRAAG 4.2
Verduidelik tot watter mate die idees en optrede van 
Malcolm X, Stokely Carmichael en die Black Panther Party 
gedurende die 1960's swart Amerikaners 'n nuwe sin van 
identiteit in die Verenigde State van Amerika gegee het.

VRAAG 4.3
Die Swartmagbeweging was gemoeid met die bevordering 
van swart mag, inboeseming van swart trots en die 
ontwikkeling van self-respek onder swart Amerikaners.

Bespreek die stelling krities deur gebruik te maak van 
relevante bewyse om jou argument te ondersteun 

AKTIWITEIT: Opstelvrae

Bladsy 19 

1. Ontleed die opstelvraag.

(Wat is die vraag wat gevra  
word jy om te doen?)

2. Doen 'n breinkaart om jou 
te beplan reaksie op die 
opstel vrae.

3. Skryf 'n inleiding en
gevolgtrekking gekoppel 

aan 
die opstel vraag
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SESSIE 2: EKSAMENVOORBEREIDING

Bladsy 20
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Interne reaksie op PW Botha se hervormings

Bladsy 21 
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Geskiedenis Opstel Skryfraamwerk

Vraag: (Skryf `n Opstelvraag in die spasie hieronder)

∙ Onderstreep die kern opdragwoorde

∙ Alle terme/name/datums moet verduidelik word..

Inleiding: (Skryf jou inleiding hieronder)

Jou inleiding moet direk reageer op die vraag wat gevra word.

PARAGRAAF 1:

(A) Eerste sin van die eerste paragraaf (Punt) Kontroleer: Het jy jou kernpunt 

gemaak?)

(B) Ontwikkeling/verduideliking van die punt? (Verduideliking)

(C) Bewyse om jou argument te ondersteun? (Bewyse/Uitbreiding)

1.

2.

3.

(D) Kontroleer: Het jy na die vraag terugverwys/die punt uitdruklik aan die vraag 

gekoppel? JA/NEE?

(E) Koppel aan die argument (Skakel)

SAMEVATTING

Hierdie opstelskryf raamwerk kan gebruik word vir die strukturering van enige 

Geskiedenis-opstel. 

Gebruik dit met die paragraafstrukturering raamwerk (Point > Explain >Example >Link) en 

riglyne vir die skryf van inleidings en samevattings. 

Leerders kan hierdie raamwerk aanpas om so soveel paragrawe te skryf as wat hulle wil.

Bladsy 22
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Wenke: Opstelskrywe

Bladsy 23 
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Die Swart Bewussyn Beweging

VRAAG 4.1 

Die Swartmagbeweging was gemoeid met die bevordering van swart mag, inboeseming van 
swart trots en die ontwikkeling van self-respek onder swart Amerikaners.

Stem jy saam met die stelling?  Ondersteun jou argument met relevante bewyse.

VRAAG 4.2
Verduidelik tot watter mate die idees en optrede van Malcolm X, Stokely Carmichael en die 
Black Panther Party gedurende die 1960's swart Amerikaners 'n nuwe sin van identiteit in die 
Verenigde State van Amerika gegee het.

VRAAG 4.3
Die Swartmagbeweging was gemoeid met die bevordering van swart mag, inboeseming van 
swart trots en die ontwikkeling van self-respek onder swart Amerikaners.

Bespreek die stelling krities deur gebruik te maak van relevante bewyse om jou argument te 
ondersteun 

Bladsy 24


