
12. Semantiek

1. lVlaak sinne met die poliseme van die volgende
rvoorde. Gebruik 'n verklarende rvoordeboek orn jou
te help.
1.1 pyp
1,3 hoed
1.5 knyp

2. \,faak sinne met die volgende rvoorde otn te r,q,5 fl21
clkeen nteer as een betekenis het.
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8.2 Die karakter beskou homself as minderwaar
en kinderagtig.

8.3 Die leeu dink dit is belangrik om liggaamlik
passief te n'ees.

8.4 Die bobbeiaan voel bedruk oor sy kind se
mislukte poging.

8.5 Daar is 'n tekort aan ondenterpe vir die
berugte kunstenaar.

9. Kies die korrekte woorde tussen hakies.
9.7 Strokies het dikwels ,n ligte en (geestige,

geestel ike) strekking.
9.2 Ilie kunstenaar kan maklik aan sy stlrl (erken

herken) lvord.
9.3 Die leeu is (openbaar, openiik) gekant teen cli

jag t.an ander diere.
9.4 Die bobbejaan verstrek ,n (geldige, geldelike)

verskoning vir sy optrede.
9.5 Die boodskap nord (meesteragtig, rneesterlik)

in die strokie uitgebeeld.
9.6 Louis is 'n sensitietve siel rvat maklik deur Kot

se rvoorde (geklvets, gekwes) rtord.
9.7 Louis en Koos is albei van heel nederige

(afkorns, herkoms).
9.8 Louis staar 'n groot deel van sy dag net tra die

(rande, rante) in die verte.
9.9 Alhoervei Koos dit nie sal s€ nie, dink hy Loui

is baie (geleerd, geleer).
9.10 Koos beskou homself as iemand wat altvd ,n

plan sal kan (praktiseer, prakseer).

10. Maak duidelike sinne met die n:oorde rvat iy nie
nie.in t hierbo gekies het

11. l,{aak sinne met die volgende woorde om dieverskil in betekenis te toon.
1 1.1 sondaar eru sondebok
11.2 naamlose er7 namelose
1 1.3 beoordeel ell veroordeel
1 1.4 rydetik en tydig
1 1.5 fisiese en fisieke
1 1.6 prakseer eru praktiseer
1 1.7 kwes eil kwets
1 1.8 lidmate eil ledemate

72. \,Vatter rvoordpare in 11 kan as paronieme
(stamvenvante woorde) beskou rvord?

13. Gee een woord vir:
13.1 iemand wat nie kan lees en skryf nie
13.2 taal rvat deur gebare oorgedra word
13.3 iemand rvat die herkonts=r,an woorde

bestudeer
13.4 ,n kenner van taalkunde
13.5 iemand lvat ,n ander se rverk oorskryf sonder

om die bron te vermeld
13.6 iernand nat namens ,n outeur skryf teru,yi

die outeur erkenning vir die werk kry13.7 ,n naam rvat ,n skryrver gebruik sodat sv of
h:rr r^'".^ iJ^*r:r- r,

2.1 srvael

2.3 leer

2.5 nlaat
2.7 r4rees

1.2 bodem
1.4 eryenaar

2.2 graaf

2.4 staaf

2.6 bloot

4.2 vors en fors
4.4 vonds en fonds
1.6 viets en fiets

3. Is golf in dic volgende sinne poliseme of
homonieme? Verduidelik.

'n Golf het oor clie skip se dek gespoel.
'n Golf van misdaad het die stad getref,
Die n,and het golf op golf aangeval.

ivlaak verklarende sinne rnet die volgende
homofone.
4.7 st{raar en swaer
4.3 wei en w1.,

4.5 faai en vaal
4.7 hert en herd

4.

5. Gee sinonieme vir die vetgedrukte rvoorde.
5.1 Die strokie handel oor 'n sensitiewe, groente-

etende leeu.
5.2 Die bobbeiaan is baie intelligent, utaar is ,rr

ekspert op die gebied van leegl€.
5.3 Lolris is 'n ware denker rvat diep oor sake c1ink.
5.4 Seifs vir grootrnense is die strokies baie

popul€r.
5.5 Die bobbeiaan het 'n renons in enigiets n'at

te veel liggaamlike lnspanning vereis.

6. \\htter een van die rvoorde tussen hakies pas <Iie
beste in die konteks?
6.1 Almai (glirnlag, skater, giggel) uitbundig oor die

snaakse strokie.
6.2 Die bobbejaan (beaam, bevestig, bekragtig)

Lorris se rvoorde, rvant hulle voei eenders oor
die saak.

6.3 Werfbobbejaan (koekeloer, bespied, beloer)
lr'€reld vanaf sy ho€ paal.

6.4 Hulie gedenk die soldate wat in die oorlog
(gesneulvel, die emmer geskop, gesterf) iret.6.5 Die kunstenaar se rverk *,orO trat (opgehem
geprys, geeer).

7. jv{aak kort sinne met die woorde wat iy nie byr S
hierbo gekies het nie.


