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12. Semantiek
1.1 Die water word deur die pype gelei.

Sy armpyp het gebreek.

Sy broekspype bewe.

Hy steek sy pyp aan.

Die orrel het baie pype.

Sy het die beker van smart tot op die bodem geledig.

Daar is koraakiwwe op die bodem van die see.

Die bodem van die myn is kleiagtig.

Hy dra h hoed in die son.

Die hoed van die paddastoel het afgebreek.

Op die ewenaar is dag en nag die hele jaar deur ewe lank'

Daar skort iets aan die ewenaar van my motor.

Hy k yp my aan die arm

Ek is diep in die knyp.

Die koue knyp so vroeg in die oggend.
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4.6 Die dame is viets uitgevat in haar cntwerperspakkie.

Ek ry skool toe met my fiets.

4.7 Die hert is meerbekend as h takbok.

Maak vuur in die herd.

5.1 ffngevoelige, vegetariEr

5.2 slim*lrundige, ledigheid/niksdoen

5.3 regte, filosoe#wysgeer

5.4 volwasseres, gewild

55. hekel aan, fisieke

6.1 skater

6.2 beaam

6.3 bespied

6.4 gesneuwel

6,5 opgehemel

1.5

2.1 Die vuurhoutjiekop is van swael gemaak.

Een swael maak nie h somer nie.

2.2 Die hoogste adellike titel in Nederland is di6 van h graaf.

Spit die grond om met die graaf.

2.3 NIy stewels is van leer.

Hy het teen die leer opgeklim.

2.4 Daar is h staaf goud in die kluis.

Staaf assebliefjou meniag met feite.

2.5 Petrus is my beste maat.

Jy moet die galjoen teruggooi in die water, want dit is onder maat.

2.6 ly kan nie met jou skouers so bloot ia die openbaar verskyn nie.

Jy kan aie bloot aslnvaar dat alles die waarheid is nie.

Y3 ly sal spyt wees as jy nie jou huiswerk doen nie.

Die kind is wees gelaat fia $y ouers se dood.

3. Dit is poliseme, want dit is betekenisonderskeidings wat die woord "golf' na binne vertoon en dit
staan onder een lemrea ia die woordeboek.

Die klip is deksels swaar.

My swaer is met my suster getroud.

Die vors heers oor sy koninkryk.

Die rugbyspetrer is fors en sterk gebou.

Die skape wei in die veld.

Ek wy my lewe aan my kinders.

Die argeoloog het h groot vonds gemaak toe hy die beendere opgrawe.

Hulle samel geld in om die fonds vir die toer te sterk.

Sy ftal in haar rol as ouer.

Die Karoo lyk vaal in die droogte.
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