
SOSIALE WETENSKAPPE 
GRAAD 7                                                                                                                        TOTAAL:  60                                                                                                                 
TYD:  1 UUR 
 
Instruksies: 

 Lees die vrae deeglik deur. 

 Maak seker dat jy al die vrae beantwoord. 

 Laat 3 lyne oop en trek ’n lyn daarna. 

 Trek ’n 3cm punte kantlyn aan die regterkant van elke bladsy. 

 Nommer jou antwoorde volgens die vraestel. 
 

Afdeling A:  Geografie (30) 
Afdeling B:  Geskiedenis (30) 
 
Afdeling A:  Geografie 

Bestudeer die volgende kaart deeglik: 

Okavango Delta 

Makgadikgadipan 

Johannesburg 

Kang 

Maun 



Vraag 1  Kaartwerk 

Lees die onderstaande inligting en beantwoord die vrae wat volg: 
 
 
Mnr.        en Mev.       Schnauzer het vanaf Duitsland na Botswana gereis 
om tydens hul safari soveel moontlik van die wilde diere en die land te 
sien. Hulle is deurgaans in direkte verbinding met natuurbewaarders wat 
hulle lei na waar die diere te sien is. Hulle maak gereeld van GPS-
koördinate gebruik om hulle weg te vind. Die paartjie het met ’n vliegtuig 
vanaf Frankfurt na Johannesburg gevlieg en vandaar na die hoofstad van Botswana, Gaborone.  
 

 
 

Totaal:  30 
 
 

 

1.1 Tussen watter twee lengtelyne sal jy sê, sal die Schnauzers Botswana vind? (2) 

1.2 Tussen watter twee breedtelyne sal jy sê, sal hulle vir Botswana vind? (2) 

1.3 In watter rigting het hulle gevlieg toe hulle van Johannesburg af gevlieg het? (1) 

1.4 In watter van die twee halfronde sal ons die land Botswana vind? (2) 

1.5 Die natuurbewaarders het aan hulle die koördinate vir leeus, sebras en buffels 
verskaf. Identifiseer die koördinate waar die drie spesies gesien kan word. 

 
(3) 

1.6 Die toeriste besluit toe om eers die sebras by Kang te gaan sien en vandaar sou 
hulle tot by Maun ry om die Okavango Delta vanaf ’n boot te verken.  Bereken die 
afstand wat hulle sou ry vanaf Gaborone tot by Maun. Jy mag die tou of jou 
liniaal gebruik. 
 

 
(2) 

1.7 Hoe lank is al die reguit grenslyne aan die westekant van Botswana tesame? (1) 

1.8 Watter steurnisse in die pad kan hulle dalk op hul roete tussen Orapa en Rakops 
vind wat hulle reis dalk kan moeilik maak? 

(2) 

1.9 Toe hulle weer in Gaborone aankom, wou hulle graag die volgende roete aanpak 
en die volgende dorpe sien: 
Gaborone  -  Kanye  -  Lobatse  -  Werda -  Hukuntsi   
Maak ’n duidelike uiteensetting van hoe jy vir hulle sou verduidelik het om die 
roete te volg. Maak gebruik van afstand en rigting om te sorg dat hulle by 
Hukuntsi uitkom. 
 

(10) 

1.10 Verskaf die hoofstede van die volgende state in  
Suider-Afrika: 
 

 

 a) Angola (1) 

 b) Zambië (1) 

 c) Malawi (1) 

 d) Lesotho (1) 

 e) Madagaskar (1) 



Afdeling B:  Geskiedenis 
 
Vraag 1  Die koninkryk van Mali en die stad Timboektoe gedurende die 14de eeu. 
 
Mnr. en Mev. Schnauzer het na hul safari in Botswana na Mali vertrek.  Hulle het voorheen 
gehoor van die man met die naam Mansa Musa en Timboektoe. Nou wil die twee graag meer 
gaan leer. 
 

1. Wie sal vir die Schnauzers die meeste inligting kan gee aangaande die 
geskiedenis van die Ryk van Mali? (1) 

2.   Hoe sal die Schnauzers weet dat daardie persoon die waarheid praat? (1) 

3. Die Schnauzers is besige en hastige mense en hulle is die hele tyd aan die 
beplan. Watter maniere sal die persoon gebruik om hulle aandag te behou, 
sodat hulle met aandag kan luister? 
 

(1) 

4. Verskaf die regte antwoord vir die ontbrekende woorde in die paragraaf oor die 
verlede van Mali: 
 
Volgens oorlewering het Mali ook as ______4.1_____ bekend gestaan. Die Ryk 

van Mali is in die jaar 1230 onder die heerskappy van _____4.2_____ gestig in 

’n gebied wat voorheen bekend gestaan het as_____4.3______.  Vandag is die 

hoofstad van die republiek van Mali ____4.4____ en een van die tale wat al vir 

baie jare daar gepraat word is ____4.5______. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 

5.   Baie interessante inligting aangaande Abu Bakr Keita ll is aan hulle vertel, maar 
hulle het deurmekaar geraak met die feite. Terug in Duitsland het die 
Schnauzers vir vriende die volgende vertel: 
 

Abu Bakr Keita ll was ook bekend as Mansa Maghan Kon Fatta. Hy was 
die 11de Mansa van Bali. Hy het 200 skepe gestuur om die Indiese 
Oseaan te gaan verken, maar net een het teruggekom. Daarna het hy self 
met 2000 skepe vertrek om die vermistes te gaan soek en geen skip het 
teruggekeer nie. 
 
Skryf die leesstuk oor en maak die foute daarin reg sodat hulle die regte 
storie vir hul vriende kan weergee. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 

6. Tydens hul verblyf in Mali, het hulle ’n boek, genaamd Description of Africa in 
die hande gekry en aandagtig begin lees. 
 

 

6.1 Wie was die skrywer van hierdie boek? (1) 

6.2 Hierdie persoon het sy eie naam verander. Watter gebeure het daartoe gelei dat 
hy sy naam, al-Hasan ibn Muhammad al-Wazzan, verander het? 

(3)   

 
 

 

 

 

 

  



7. Die Schnauzers het hierdie kaart in ’n museum in Timboektoe gevind en kon nie 
mooi verstaan waaroor dit gaan nie.Bestudeer die kaart en beantwoord die vrae 
wat dan volg: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 Die geboortenaam van die persoon wat die Schnauzers op hierdie kaart sien, is 
Musa Keita ll. As wie het hy ook bekend gestaan? 
 

(1) 

7.2 Watter volk het hierdie kaart in 1375 geteken? (1) 

7.3 Wat is jou opinie oor die kaart? Dink jy dit is redelik akkuraat? (1) 

7.4 Kies die antwoord wat nie pas nie en skryf dit neer: 
Hierdie kaart is ’n voorbeeld van ’n (geskrewe / visuele / mondelinge / voorwerp) –
tipe bron. 
 

 
(1) 

7.5 Tydens die hajj na Mecca, is daar baie goud saam geneem. Sommige van die 
goudstawe was op kamele gelaai, maar bediendes het ook elkeen 8,8 kg goud 
saam gedra. Ongeveer hoeveel goud was altesaam op die pelgrimstog na Mecca 
saamgeneem? 
 

(1) 

7.6 Beskryf hoe die Ryk van Mali regeer is tydens hierdie tydperk. (2) 

7.7 In watter stad sal die Schnauzers die Groot Moskee, die grootste moddergebou 
nog ooit gebou, vind? 
 

(1) 

8 Die groot verrassing van die Schnauzers se ganse Afrika-ekspidisie was hul 
besoek aan Timboektoe.  
 

 

8.1 Op watter twee maniere het handelaars uit die suide en noorde die stad 
Timboektoe bereik? 
 

(2) 

8.2 Timboektoe het bekend gestaan as ’n groot leersentrum. Noem drie onderwerpe 
wat in Timboektoe bestudeer kon word. 

(3) 

 

Totaal:  30 
Groottotaal:  60 

 
 

 


