
Noorbeeld van Kwartaalassessenng

1. Kies die soort fisiese kenmerk wat in elk van hierdie prente gewgs
word uit die lys (skryf net die letter van die prent en die korrekte
fisiese kenmerk neer). 4x1
bergreeks

kaap

kuslyn

bergpiek

c

Fisiese kenmerke

heuwels

waterval
plato

rivierstelsel

2. Vul die korrekte woord in om A— F in die prent bo-aan bladsy 43 te voltooi
(skrgf net die letter en die woord neer).

mond sytak I opvanggebied ll kusvlakte I I oorsprong II vallei

a) Die A van die Uiesoprivier is in die Rotsberge.
b) Hierdie rivier is 'n B van die Uiesoprivier.
c)Hier vloei die rivier teen 'n C af.
d) Hier gaan die rivier oor die D
e) Hierdie rivier se E is in Sandy-baai.
f) Hierdie prent wys die F gebied van die Uiesoprivier. 6x1 = (6)



3. Verbeter die
onderstreepte foute in elk
van die volgende sinne.
a) 'n Groep of ketting

van berge word 'n
plotorand genoem.

b) 'n Vallei is 'n hoë
gebied tussen heuwels
of berge.

c) Riviere vloei altyd
opdr.ggnd.

d) 'n Baai is 'n hoë stuk

c

land wat in die see
Tekening om die vloei van 'n rivier te wys.inloop.

e) Die mond van die Tugelarivier is in die uKhahlamba-
Drakensberge.

4. Skryf twee paragrawe. Die eerste paragraaf moet twee natuurlike fisiese
kenmerke van 'n plek wat jg ken, noem en beskryf. Die tweede paragraaf moet
die skakels tussen hierdie kenmerke en die menslike aktiwiteite in die gebied
beskryf. (5)

5. Kyk na die foto en beantwoord
die vrae.
a) Hoe het mense die natuurlike

omgewing verander?
b) Hoekom, dink ju, het mense dit

gedoen?
c) Waarvandaan kon hulle die

klippe gekry het om die brug
te bou?

d) Wat sê die boomstompe
in die prent vir jou van die
riviervallei?

e) Soek die letters X en Y in die 'n Brug oor die Tlalengrivier.
prent. In watter rigting vloei
die rivier: van X tot Y, of van Y tot X?
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