
AKTIWITEIT 1 – NEDERSETTINGS: 

1.  Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter A – D langs die 

vraagnommer (1.1.1 – 1.1.5) neer, byvoorbeeld 1.1.6.B.  

 

1.1 Die kleinste landelike nedersetting is ‘n:  

A  plaasdorpie 

B  geisoleerde plaasopstal 

C  lae orde dienste 

D  dorpie  

 

1.2 ‘n Nedersetting word geklassifiseer as ‘n landelik as gevolg van… 

A  hoeveelheid mense wat in die nedersetting woon.  

B  grootte van die nedersetting 

C  funksie van die nedersetting 

D  hoeveelheid lae orde aktiwiteite in die nedersetting uitgevoer word.  

 

1.3 Standplaas word deur die volgende faktore beinvloed:  

A  water, beskerming, klimaat, helling  

B  water, beskerming, reliëf, brandstof (hout) 

C  water, topografie, hoogte bo seevlak, helling 

D  historiese omstandighede, water, landbougrond 

 

1.4 Droëpuntnedersetting gebeur naby… 

A  woestyne 

B  oases 

C  moerasse 

D  hoogliggende gebied  

 

  



1.5 Landbou is ‘n voorbeeld van ‘n … ekonomiese aktiwiteit.  

A  kwatenêre 

B  tersiêre 

C sekondêre 

D primêre  

2. Verduidelik kortliks wat ‘n nedersetting is. 

3. Bestudeer die volgende skets noukeurig en beantwoord die vrae:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Noem die faktore wat die ligging van elk van die nedersetting A, B, C en H 

beinvloed. 

3.2 Noem en bespreek die sosio-ekonomiese/ menslike faktore wat aanleiding gegee 

het tot die vorming van die nedersettings (D, B and J).   

3.3 Klassifeer die bostaande nedersetting as ‘n landelike- of stedelike nedersetting. 

3.4 Gee TWEE redes vir jou antwoord in vraag 3.3.  

  



AKTIWITEIT 2 – NEDERSETTINGS 

1. Bestudeer die skets wat die moontlike nedersetting ligging toon en beantwoord 

die vrae wat volg.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Onderskei tussen die ligging en die standplaas van ‘n nedersetting. 

1.2 Pas elk van die nedersettings gemerk A, B, C, D en E by een van die faktore:  

  1.2.1 Beskerming teen naburige stamme. 

  1.2.2 Beskikbaarheid van ‘n permanente waterbron. 

  1.2.3 Naby vrugbare grond en boumateriale. 

  1.2.4 Droëpunt 

1.3 Gee twee redes waarom A nie ‘n ideale standplaas vir ‘n nedersetting is nie.  

 

  



2. Pas die geografiese term by die korrekte definisie.  Skryf slegs die vraagnommer 

en die antwoord, bv. 2.1 B. 

Geografiese term Definisie 

2.1  Standplaas A.  Aanhoudende verbouiings weens die aansluiting van 

groot uitbreidende nedersettings.  

2.2  Sekondêre sektor B.  Die grond of area waarop ‘n nedersetting gebou word.  

2.3  Ligging C.  Ekonomiese aktiwiteite wat produkte produseer deur rou 

materiale te gebruik.  

2.4  Konurbasie D.  Grootste stad of stedelik agglomerasie 

2.5  Metropolis E.  Groot deel van ‘n stedelike ontwikkeling, oorspronklik 

dorpe wat die stad en dorpe skei wat uitwaarts groei en 

bymekaar uit kom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIWITEIT 3 – NEDERSETTINGS: 

1. Verwys na die volgende figuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Wat is die verhouding tussen die twee faktore wat op die grafiek aangedui word? 

1.2  Noem die TWEE grootste tipe stede.  

1.3  Verduidelik die term reikwydte. 

1.4  Vergelyk 3 en 5 met mekaar.  

 

2. Bestudeer die volgende diagram en kies die korrekte word tussen hakies:  

 2.1 Die plaasopstal is (‘n enkel/meervoudige) gebou/e.  

2.2 Die hoeveelheid nedersettings (neem toe/neem af) soos wat jy op beweeg met 

die stedelike hiërargie vanaf die plaasopstal tot by die konurbasie.  

2.3 Die grootte van die bevolking (neem toe/ neem af) soos jy af beweeg met die 

stedelike hiërargie vanaf die konurbasie tot by die plaasopstal.   

2.4 ‘n Groot stad kan ook ‘n (megalopolis/metropolis) genome word 

2.5 Die enigste voorbeeld van ‘n konurbasie in Suid-Afrika word in die 

(Gauteng/Kwazulu- Natal) omgewing aangetref. 

2.6 Die verhouding tussen die grootte van die bevolking en die hoeveelheid 

nedersettings is (direk/indirek) proporsioneel. 

2.7 Die (plaasdorpie/ dorpie) is ‘n voorbeeld van ‘n landelike nedersetting. 



 

 

 


