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INSTRUKSIES EN INLIGTING

1.1 Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae gebaseer op die voorgeskrewe in-
houdsraamwerk vir 2006 soos volg:

VRAAG 1: SLAWERNY
VRAAG 2: DIE SOEKE NA VRYHEID
VRAAG 3: DIE INDUSTRIËLE REWOLUSIE
VRAAG 4: VERANDERINGE IN SUIDER-AFRIKA TUSSEN 1750 EN 1850

2.

3.

4.

5.

6.

Elke vraag tel 50 punte en begin met 'n sleutelvraag.

Kandidate moet enige DRIE van die vier vrae beantwoord.  Elke vraag be-
staan uit beide brongebaseerde vrae wat 30 punte tel en 'n skriftelike stuk wat
20 punte tel.

Leerlinge se antwoorde moet die toepassing van kennis, vaardighede en in-
sig demonstreer.

Leerlinge wat slegs die bronne oorskryf in die beantwoording van die vrae sal
benadeel word.

Skryf netjies en leesbaar.

.
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Die volgende Leeruitkomste en Assesseringstandaarde word in hierdie
modelvraestel geassesseer:

Leeruitkomste Assesserinstandaarde

Die vermoë van die leerder om die volgende te doen:

Leeruitkomste 1 • Uittrek van relevante inligting en data uit die bronne en
organiseer dit logies

• Bestudeer inligtingsbronne om hul bruikbaarheid vir die taak te
beoordeel

Leeruitkomste 2 • Verduidelik historiese konsepte

• Identifiseer die sosio-ekonomiese en politieke magsverhoudinge
wat in samelewings werksaam is

• Verduidelik hoekom daar verskillende vertolkings van geskied-
kundige gebeure, mense se optrede en veranderinge bestaan

Leeruitkomste 3 • Verstaan en herlei statistiese inligting (data) na grafiese of ge-
skrewe inligting

• Beplan en konstrueer 'n argument op grond van bewyse

• Gebruik die bewyse om 'n gevolgtrekking te maak

• Kommunikeer kennis en begrip skriftelik

Kandidate moet na die volgende twee vlakke verwys wanneer hulle die uitgebreide
geskrewe vraag beantwoord.

VLAKKE VAN VRAE
VLAK 1

• Bespreek of verduidelik na aanleiding van 'n gegewe argument wat in die
skriftelike stuk gegee is

VLAK 2
• Beplan en konstrueer 'n argument gebaseer op bewyse.  Gebruik die bewyse

om 'n slotsom te bereik
• Kommunikeer die argument duidelik, logies en samehangend
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VRAAG 1:  SLAWERY

WAT WAS DIE VERBINTENIS TUSSEN DIE ATLANTIESE SLAWEHANDEL EN
RASSISME?

Gebruik Bronne 1A, 1B en 1C om die volgende vrae te beantwoord:

1.1 Bestudeer Bron 1A

(a)

(b)

(c)

(d)

Wat dink jy was die rede hoekom Olaudah flou geval het? (2 x 2)

Verduidelik hoekom wit mense vir Olaudah 'so savage' gelyk het.
(1 x 2)

Beskryf die toestande onder die dekke. (2 x 1)

'Ek het nou gewens dat die dood my kon verlos.'

Hoekom dink jy het Olaudah so gevoel? (1 x 3)

  (4)

  (2)

  (2)

  (3)

1.2 Verwys na Bron 1B.

(a)

(b)

Verduidelik jou respons op die illustrasie van David Livingstone.
(1 x 3)

Hoe bruikbaar dink jy is die skets vir 'n geskiedkundige wat die tyd-
perk van die slawehandel bestudeer? (1 x 2)

  (3)

  (2)

1.3 Gebruik Bron 1C.

(a)

(b)

Volgens hierdie bron, hoe dink jy het eienaars hul slawe beskou?
(2 x 2)

Uit die illustrasies, watter indrukke het jy van die slawehandelaars?
(3 x 1)

  (4)

  (3)

1.4 Vergelyk bronne 1A en 1C.  Verduidelik die ooreenkomste tussen Olaudah se
ervarings met die illustrasies in bron 1C. (2 x 2)   (4)

1.5 Verwys na bronne 1A, 1B en 1C.  Hoekom dink jy is die menseregte van
slawe geskend?   (3)

1.6 Gebruik al die bronne en jou eie kennis en skryf 'n opstel van ongeveer 20
reëls (omtrent 200 woorde) oor die verband tussen die Atlantiese slawe-
handel en rassisme.

(20)

OF
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1.7 Gebruik al die bronne en jou eie kennis om 'n kort artikel van ongeveer 20
reëls (ongeveer 200 woorde) vir jou skool se koerant te skryf waarin jy jou
mening gee hoekom die Atlantiese slawehandel tot die rassistiese houding
teenoor swartes, wat vandag nog 'n probleem is, bygedra het. (20)

[50]

VRAAG 2:  DIE STEWE NA VRYHEID

2.1 HOE HET DIE AMERIKAANSE VRYHEIDSOORLOG DIE OU MAGSBASIS
BETWIS?

Gebruik Bronne 2A, 2B en 2C om die volgende vrae te beantwoord:

2.1.1 Gebruik Bronne 2A en 2B.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Wat, volgens die bron, het Amerikaners as hulle vanself-
sprekende regte beskou? (2 x 1)

Verduidelik hoe regerings hul mag om te regeer, verkry.
(1 x 2)

Hoekom is die Onafhanklikheidsverklaring opgestel? (1 x 2)

Verduidelik hoekom daar die stryd teen Brittanje was. (1 x 2)

Watter belangrike beginsels van die Onafhanklikheidsver-
klaring kan, na jou mening,  ondersteun word? (1 x 2)

Gebruik jou eie kennis en inligting uit die bronne en verdui-
delik watter invloed die Onafhanklikheidsverklaring op
mense elders in die wêreld gehad het. (1 x 2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

2.1.2 Verwys na Bron 2C.  Watter VIER redes word in die Aanhef vir die
skryf van die Grondwet gegee? (4 x 1)   (4)

2.1.3 Gebruik al die bronne en jou eie kennis en skryf 'n opstel van on-
geveer 20 reëls (omtrent 200 woorde) waarin jy verduidelik hoe die
Amerikaanse Vryheidsoorlog die ou magsbasis betwis het en die
weg vir die skryf van 'n nuwe grondwet vir die Verenigde State van
Amerika gebaan het. (20)

OF
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2.1.4 Gebruik die inligting uit die bronne en jou eie kennis en skryf 'n ver-
slag van ongeveer 20 reëls (omtrent 200 woorde) aan jou plaaslike
koerant oor die redes vir die Amerikaanse Vryheidsverklaring. (20)
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2.2 WAT WAS DIE TOESTANDE IN FRANKRYK VOOR DIE REWOLUSIE?

Gebruik Bronne 2D, 2E en 2F om die volgende vrae te beantwoord:

2.2.1 Bestudeer Bron 2D.

(a)

(b)

Verduidelik waarom die mense van Frankryk ongelukkig
was. (2 x 1)

Watter bewyse is daar dat Frankryk met grondwetlike ver-
anderings besig was? (2 x 2)

  (2)

  (4)

2.2.2 Gebruik Bron 2E.

(a)

(b)

Gebruik jou eie woorde en verduidelik wat Lodewyk XV1
bedoel het met sy uitspraak:  'Ek is die staat' ('I am the
state'). (1 x 2)

Verduidelik die begrip absolute monarg. (1 x 2)

  (2)

  (2)

2.2.3 Vergelyk bronne 2E en 2F.  Watter verskille in die begrip van
magword deur hierdie bronne uitgedruk? (2 x 2)   (4)

[50]
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VRAAG 3:  DIE INDUSTRIËLE REWOLUSIE

WAT WAS DIE TOESTANDE VAN DIE WERKENDE KLAS IN BRITTANJE
GEDURENDE DIE INDUSTRIËLE REWOLUSE?

Gebruik bronne 3A, 3B en 3C om die volgende vrae te beantwoord:

3.1 Lees deur Bron 3A.

(a)

(b)

Beskryf die toestande van die huis waarin die kinders gebly het.
(2 x 1)

Wat kan jy van die kinders uit die sin 'hulle klere was slegs toiings
wat met tou vasgebind is', leer? (1 x 2)

  (2)

  (2)

3.2 Watter bewyse is daar in Bron 3A wat 'n aanduiding is dat die kinders geen
onderrig ontvang het nie?  Noem TWEE voorbeelde. (2 x 2)   (4)

3.3 Hoe gepas is die titel 'onkunde' ('ignorance')? (2 x 2)   (4)

3.4 Verwys na Bron 3B.

(a)

(b)

Watter boodskap dra hierdie bron oor? (1 x 2)

Hoekom, dink jy, het hulle kinderarbeid gebruik? (1 x 2)

  (2)

  (2)

3.5 Lees Bron 3C noukeurig deur.  Hierdie bron verwys na die inwoners van vyf
huise in Cherry Tree Yard.  Trek die tabel hieronder in jou antwoordeboek
oor.  Kies twee huise en gebruik die inligting uit die sensus om die volgende
vrae oor die inwoners te beantwoord.

    
Huisasdres Familiestruktuur Beroepe Ekonomiese status

(2 x 3)   (6)

3.6 Watter addisionele inligting verskaf Bronne 3A en 3B omtrent die familielewe
en kinders wat Bron 3C nie gee nie? (2 x 1)   (4)

   
3.7 Verduidelik wat hierdie bronne ons van die beheer wat werknemers tydens

die Industriële Rewolusie oor kinders gehad het, vertel. (2 x 2)   (4)
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3.8 Tydens die Industriële Rewolusie het plaaslike rade en kerke amptenare aan-
gestel om die leeftoestande van die arm mense in die distrik of kerk te onder-
soek.  Vandag sal dit die werk van 'n maatskaplike werker wees.  Jy is 'n
amptenaar.  Hierdie bronne bevat inligting wat jy vir jou verslag benodig.  Stel
'n verslag van ongeveer 20 reëls (omtrent 200 woorde) op oor die maatskap-
like en ekonomiese toestande in Leeds tydens die Industriële Rewolusie. (20)

OF

3.9 Gebruik die inligting in hierdie bronne en jou eie kennis oor die Industriële
Rewolusie en skryf 'n opstel van ongeveer 20 reëls (omtrent 200 woorde)
waarin jy die toestande van die werkende klas sowel as die kinders in
Brittanje, tydens die Industriële Rewolusie, beskryf. (20)

[50]
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VRAAG 4:  VERANDERINGS TUSSEN 1750 EN 1850

HET DIE MFECANE SUID-AFRIKA IN DIE 1800's VERANDER?

Gebruik bronne 4A, 4B en 4C om die volgende vrae te beantwoord:

4.1 Verwys na Bron 4A.

(a) Watter beeld van Shaka het die vroeë historici gehad? (1 x 2)   (2)

(b)

(c)

(d)

(e)

Watter uitwerking het die Mfecane, volgens historici, op die swart
kapteins gehad? (3 x 1)

'Die Voortrekkers het onbetwiste grondgebied binnegeval.'
Verduidelik of jy dink dat hierdie stelling oor 'onbetwiste
grondgebied' geregverdig is.  Verduidelik jou antwoord. (1 x 3)

Kan jy historici wat die Mfecane wil regverdig ondersteun?
Verduidelik jou antwoord. (1 x 3)

In die 1990's het die meeste historici gevoel dat Shaka nie alleen
vir die Mfecane verantwoordelik was nie.  Gee DRIE redes vir
hierdie stelling. (3 x 1)

  (3)

  (3)

  (3)

  (3)

4.2 Gebruik Bron 4B.

(a)

(b)

(c)

Verduidelik Cobbing se argument ten gunste van die Mfecane.
(1 x 2)

'Blanke toetrede tot Suider-Afrika het nadelige gevolg vir swart ge-
meenskappe gehad.  Gebruik jou eie kennis en begrip van die
Mfecane om te verduidelik hoe korrek hierdie stelling is. (2 x 2)

Hoe bruikbaar dink jy is Cobbing se stelling oor die Mfecane vir 'n
geskiedkundige wat die tydperk van die Mfecane bestudeer?(1 x 2)

  (2)

  (4)

  (2)
       

4.3 Verwys na Bronne 4A en 4B.  Verduidelik die verskillende interpretasies van
die Mfecane.   (4)

4.4 Verwys na Bron 4C.

(a) 'Die kind was slegs 'n geraamte en kon nie eens staan weens sy
swak toestand nie.'  Verduidelik jou respons oor sulke kindermis-
handeling. (2 x 2)   (4)
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4.5 Gebruik inligting uit die bronne en jou eie kennis en skryf 'n opstel van onge-
veer 20 reëls (omtrent 200 woorde) waarin jy verduidelik of die Mfecane ver-
andering in Suid-Afrika gebring het. (20)

    
OF

4.6 Skryf 'n verslag aan jou plaaslike koerant van ongeveer 20 reëls (omtrent 200
woorde) waarin jy na die skending van menseregte tydens die Mfecane ver-
wys. (20)

[50]

TOTAAL: 150


