
GR 8: Geskiedenis afbakening November 2019

Eerste wêreld oorlog

100 Punte

1.5 ure

BL 176 + 182 + 238-261

Belangrike definisies om te ken:

 Sluipmoord
 Erfgenaam
 Onafhanklik
 Neutraal
 Vrywillige
 Werf
 Gemeenskap
 Terugval
 Teenaanval
 Sluipskutters
 Voorbereidend
 Ingrawing
 Deurgrawing

 Staande
 Swamsiektes
 Amputasie
 Onstabiliteit
 Patriotisme
 Moreel
 Ontnugter
 Stuurboord
 Oorlewendes
 Onbesonge helde
 Kabinet
 Opgeskort

Hierdie definisies word verdeel in DRIE vrae. Pas kolom A by B, Definieer die 
volgende terme en waar en vals. 

Ken die volgende 10 datums. Hierdie 10 datums moet geken word om vraag 1 te 
voltooi.

 3 Jaar- Anglo Boereoorlog
 1842- Mynwet
 1914- Eerste wêreld oorlog begin
 1918- Eerste wêreld oorlog eindig
 1916- Militêre dienswet het ingetreë
 1919- Duitsland onderteken gealieerde moonthede
 1939- Hitler begin die tweede wêreld oorlog
 1884- Berlynse akte
 1802- Oorlog tussen Frankryk en Brittanje eindig
 1803- Britte het die kaap gegee aan Nederland
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Wenke vir die eksamen vraestel:

 Weet wanneer die eerste wêreld oorlog begin en geindig het.
 Watter lande was betrokke by die oorlog en wie was die twee lande wat die 

oorlog begin het
 Wat was die hoof rede vir die eerste wêreld oorlog 
 Wie het op die ou einde die oorlog gewen
 Die mees algemeenste beroep van vrouens tydens die oorog
 Ken jou kaartwerk baie goed. Wêreld kaart en Kaart van Europa.
 Ken al die lande op die Berlynse konferensie tabel BL 176
 Ken al 25 blou woorde wat gegee is op die afbakening
 Ken al 10 datums wat gegee is op die afbakening
 Indien ‘n antwoord vals is MOET daar ‘n verduideliking gegee word vir die 

volle twee punte.
 BL 243 se kaart is NB
 Emily Pankhurst se tydlyn is NB

Oostenryk, Serwië, Duitsland, Rusland, Frankryk en België is belangrik op die 
kaart. Bestudeer ook waar hulle op die kaart verskein.
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 Sluipmoord
Die verrassende moord op iemand, gewoonlik om politieke of godsdienstige 
redes.

 Erfgenaam
Iemand wat ‘n reg het om iets te erf.

 Onafhanklik
Staan alleen; vry van ander lande

 Neutraal
Kies nie kant nie.

 Vrywillige
Kies uit vrye wil.

 Werf
Kry of oortuig iemand om by die leer aan te sluit.

 Gemeenskap
Groep mense wat vir dieselfde doel werk.

 Terugval
Beweeg weg van die vyand omdat die vyand te sterk is.

 Teenaanval
‘n Aanval wat gedoen word in reaksie op een deur ‘n vyand.

 Sluipskutters
Soldate wat versteek is en akkurate en oor ‘n lang afstand uit hul 
wegkruipplek skiet. 

 Voorbereidend
Gedoen om reg te maak vir hoofaksie.

 Ingrawing
Toe loopgrawe gegrawe is terwyl soldate hulself moes verdedig.

 Deurgrawing
Toe soldate tonnels met sterk ondersteunende dakke in die loopgrawe 
geskep het.

 Staande
Stagnate.

 Swamsiektes
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Toestande veroorsaak deur swamme (organismes wat op organiese materie 
teer)

 Amputasie
Afsny van ‘n deel van die liggaam soos ‘n hand, arm of been.

 Onstabiliteit
Nie stabile nie, met onvoorspelbare gedrag weens veranderings van gemoed.

 Patriotisme
Sterk gevoelens van liefde vir jou land.

 Moreel
Vertroue, geesdrif en dissipline.

 Ontnugter
Verlies van hoop; baie teleurgesteld.

 Stuurboord
Die kant van ‘n skip (of vliegtuig) wat op die regterkant is as ‘n mens 
voorentoe kyk.

 Oorlewendes
Mense wat geleef het.

 Onbesonge helde
Mense wat soos helde geveg het, maar wat nie erken is nie.

 Kabinet
‘n Kommitee van senior regeringsministers wat verantwoordelik is vir die 
bepaling van regeringsbeleid.

 Opgeskort
Vir ‘n rukkie gestop.
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