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VAK EN GRAAD Afrikaans Huistaal Graad 12 
KW 2  
ONDERWERP Taalstrukture: Betekenisleer (Semantiek) 
INLEIDING • In vorige grade het julle geleer dat woorde op grond van hul 

betekenis in verskillende groep verdeel kan word. Woorde soos 
koud en warm is bv. antonieme, terwyl woorde soos mooi en 
aantreklik weer sinonieme is. 

• Jy het ook in Morfologie (Woordvorming) geleer dat elke woord 
’n stam (basisvorm) het. Die stam van skoenloos is bv. skoen en 
- loos is ’n agtervoegsel. In hierdie les gaan ons weer na die 
stam van ’n woord verwys. 

INHOUD 
(KONSEPTE EN 
VAARDIGHEDE) 
 
 
Die vraestelle 
wemel van hierdie 
tipe vrae. Dit is ‘n 
vraag of twee wat 
jy kan regkry, 
maar dan moet jy 
die terme ken en 
kan onderskei. 
CG 

ANDER terminologie in Betekenisleer: poliseme, paronieme, 
homonieme, homofone en doeblette. 

• Poliseme is woorde waarvan die uitspraak en spelling 
dieselfde is, maar die betekenis verskil. Daar is ’n 
verband is tussen die oorsprong van die woorde. Die 
woord polisemie kom van die Griekse woorde poli- wat 'baie' 
beteken, en sem wat 'teken' beteken. 
Voorbeelde: 

o voet (= onderste deel): Die huis is aan die voet van 
die heuwel geleë. Een van sy skoene maak sy voet 
seer. 

o skool (= groepering): Die skool kom vroeg uit. Die 
skool sardyne swem vinnig. 
 

• Paronieme is woorde wat dieselfde stam (basisvorm) het, 
maar die spelling en betekenis verskil; die woorde word 
verskillend gespel en elke woord het ’n ander betekenis. 
Voorbeeld: Ons besittings is kosbaar. Die grap is kostelik. Die 
woorde “kosbaar” en “kostelik” het dieselfde stam (= kos). ’n 
Mens kan egter sien dat die woorde verskillend 
gespel/geskryf word. Die woord kosbaar beteken “waardevol”, 
terwyl kostelik weer “grappig of komies” beteken. 
 

• Homonieme: 
o Die woord “homoniem” kom van twee Latynse 

woorddele: “homo” wat “dieselfde” beteken en “niem” 
wat “naam” of “woord” beteken. Homonieme is woorde 
wat dieselfde gespel (geskryf) word, maar hul 
betekenis verskil. Voorbeelde: Hy kam sy hare. Die 
hoenderhaan se kam is rooi. In die eerste sin verwys 
“kam” na die aksie wanneer jy ’n kam of borsel deur 
jou hare te trek om dit netjies te laat lyk en in die 
tweede sin verwys dit na ’n uitgroeisel op ’n 
hoenderhaan se kop. 
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• ’n Ander voorbeeld van ’n woord wat as ’n homoniem beskou 
kan word, is die woord as: Een betekenis is “verbrande hout” 
en ander betekenisse is “indien”, “ ’n begrip in Wiskunde” of “ 
’n onderdeel van ’n fiets”. 
 

• Homofone: 
o Die woord “homofoon” kom van die Latynse woorddele 

“homo” wat “dieselfde” beteken en “foon” wat na klank 
verwys. Homofone is dus woorde waarvan die 
uitspraak dieselfde is (dit klink dieselfde) , maar die 
spelling en betekenis verskil. 

o Voorbeelde: Ons reis per trein. Ons eet baie rys. Die 
woorde reis en rys klink dieselfde (word dieselfde 
uitgespreek), maar reis beteken “om te toer”, terwyl rys 
na ’n voedselsoort verwys. Nog ’n voorbeeld is fonds 
(geld) x vonds (iets wat gevind is). 
 

• Doeblette is woorde met dieselfde vorm en ’n 
gemeenkaplike oorsprong, maar met ’n verskil in betekenis. 
Dit word ook dubbelvorme/ tweelingwoorde genoem omdat 
die vorm van die twee woorde baie na mekaar “lyk”. 
Voorbeelde: 

o Die vleis is sag gekook. Die gees is gewillig, maar die 
vlees is swak. 

o Jan is siek, daarom bly hy tuis. Sy is darem ’n gawe 
dogter. 

 
2. Leerders sukkel dikwels om homonieme en homofone 

van mekaar te onderskei. Die tabel hieronder sal jou 
help om die verskil tussen homonieme en homofone te 
onthou: 

 
 Homonieme Homofone 
Spelling Dieselfde (D) Verskil (V) 
Uitspraak Dieselfde (D) Dieselfde (D) 
Betekenis Verskil (V) Verskil (V) 

 
Jy moet dus onthou: Homonieme = DDV en Homofone = VDV 

 
3. Leerwenk: 

 
Goeie woordeskat sal jou baie help met die beantwoording van 
vrae oor Betekenisleer. As jy gereeld lees, sal jou woordeskat 
verbeter. 
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4. Hoe kan vrae oor Betekenisleer in ’n eksamen gestel word? 
 

Poliseme: 
Maak twee sinne met die woord “sport” waarin dit twee 
verskillende betekenisse het. 

 
Moontlike antwoorde: 

 Die leer se hoogste sport het gebreek toe hy daarop getrap 
het. 

 Sy het die hoogste sport in haar loopbaan bereik. 
 

Paronieme: 
 Die eenvoudigste manier waarop ’n vraag oor paronieme 

gestel kan word, is: 
 “Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies: Suid-
Afrikaners (immigreer/emigreer) na Australië, 
Amerika en Engeland.” 

 
By hierdie soort vraag moet jy weet wat paronieme is, verder moet jy 
die verskil tussen “immigreer” en “emigreer” ken en die regte keuse 
kan uitoefen. Onthou dat jou antwoord (die woord wat jy kies) in die 
konteks van die sin moet pas. Die woorde “na Australië, Amerika en 
Engeland” is dus belangrike leidrade. (Die antwoord is emigreer). 

 
 Vrae oor paronieme kan moeiliker gestel word indien jy gevra 

word om die paroniem in ’n sin van jou eie te gebruik: 
 
“In die onderstaande sin word die woord ‘beoordeel’ 
gebruik. Maak 'n sin waarin jy die woord ‘veroordeel’ 
gebruik: Beoordeel die skrywer. Is hy/sy geloofwaardig?” 

 
By hierdie soort vraag moet jy weet wat ’n paroniem is en dan moet 
jy ’n sin met die paroniem van ’n gegewe woord maak. In hierdie 
voorbeeld word die paroniem waarmee jy die sin moet maak, gegee 
en daar word nie van jou verwag om ’n verduidelikende/verklarende 
sin te skryf nie. Jy moet weet wat “veroordeel” beteken (Jou 
woordeskat sal jou help om te verstaan dat dit iets anders as 
“beoordeel” beteken) en dan moet jy ’n sin met “veroordeel” maak. 
(’n Moontlike antwoord is: Die seuns wat die diere mishandel 
het, is deur die hele gemeenskap veroordeel.) 

 
 ’n Vraag oor paronieme kan nog moeiliker wees indien dit 

soos volg gestel word: 
“Die paroniem van ‘beoordeel’ is ‘veroordeel’. Skryf 
’n sin van jou eie sodat die betekenis van ‘veroordeel’ 
duidelik blyk.: ’n Beroep het amper ’n manier geword 
om mense te beoordeel.” 
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Hierdie vraag is effens moeiliker as die vorige omdat jy nie net ’n sin 
moet skryf nie, maar ’n verduidelikende sin. Soms word die woord 
“verduidelikende” i.p.v. “verklarende” in ’n vraestel gebruik, maar die 
vereiste is dieselfde: Jy moet ’n sin skryf waarin die betekenis van 
die woorde (in hierdie geval “veroordeel”) duidelik na vore kom. (Die 
moontlike antwoord is:  Die seuns wat die diere mishandel het, 
is deur die hele gemeenskap veroordeel.) 

 
Homonieme en Homofone: 
Vrae oor homonieme en homofone word gewoonlik op die 
volgende manier gestel: 

 “Gebruik die homoniem van "As" in die onderstaande sin in 
'n verduidelikende sin: 
As die storie heeltemal verregaande is, kan dit dalk 'n satire 
wees.” 

 Gebruik die homofoon van die woord “feit” in ’n 
verduidelikende sin: 
Met behulp van genetiese ontleding is dit nou ’n bewese feit 
dat Chamaeleonidae wel in Afrika ontstaan het. 

 
By hierdie vrae moet jy weet ’n homoniem/’n homofoon is (Jy moet 
DDV en VDV onthou). Dan moet jy weet wat die gegewe woorde in 
die sinne beteken: wat beteken “as” en “feit”? Daarna moet jy jou eie 
sinne neerskryf waarin jy die homoniem/homofoon van daardie 
woorde gebruik sodat dit duidelik is dat die woord nou ’n ander 
betekenis het. Onthou dat jy in albei hierdie voorbeelde gevra word 
om ’n verduidelikende/verklarende sin van jou eie neer te skryf.  
(Die moontlike antwoorde is: 

 Nadat die vuur geblus is, het hy met ’n stokkie in 
die as gekrap. 

 Die tannie het ’n fyt in haar vinger wat baie seer is.) 
 

Doeblette: 
Sommige eksamenvrae oor doeblette vereis dikwels dat jy sinne met 
die woorde moet vorm om die verskil in betekenis aan te dui, bv.: 
Maak sinne met kwes en kwets om die verskil in betekenis aan te 
dui. Moontlike antwoorde: Die jagter kwes die bok, daarom hardloop 
die bok nog steeds. ’n Mens moenie ander mense se gevoelens 
kwets nie. 
 
In ander vrae oor doeblette kan jy gevra word om die korrekte 
woord uit dié tussen hakies te kies, bv.: 
Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies in die onderstaande 
sin: Die sekretaris van die sportklub doen (klerikale/ klerklike) werk. 
(Antwoord: klerklike) 
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 Foute wat leerders in eksamenvrae oor Betekenisleer begaan: 
 

• Leerders wat nie die begrippe leer en ken nie, raak verward in 
die eksamen. 

 
• As leerders ’n homoniem moet neerskryf, verander hulle die 

woord (bv. Waar die homoniem van “leer” gevra word, maak 
           hulle ’n sin met “geleer”, wat nie ’n homoniem van “leer”is 
         nie.) JY MAG DIT NIE DOEN NIE!!!!! 
 

• SPELLING by Betekenis MOET korrek wees.!!!!! 
• Ook by sinonieme en antonieme.  

 
 

AKTIWITEIT  
Beantwoord die onderstaande vrae in jou werkboek. 
 
1. Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies: 

Die hoenderbedryf ly baie (geldige/ geldelike) verliese weens die 
invoer van hoenderstukke. 

2. Gebruik die homoniem van die onderstreepte woord in ’n 
verklarende sin van jou eie: 
Sin: Zozibini Tunzi sê vroue kan nie in ’n boks geplaas word nie. 

3. Maak twee sinne met die woord “kruin” waarin die woord elke 
keer ’n verskillende betekenis het. 

4. Gebruik die homofoon van die woord “eet” in ’n verduidelikende 
sin van jou eie: Die kleintjies eet spekboomblare. 

5. Die kleintjies is tydelik in kampe aangehou. 
In die bostaande sin word die woord “tydelik” gebruik. Maak ’n 
verklarende sin waarin jy die woord “tydig” gebruik. 

6. Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies in die 
onderstaande sin: Die tannie is ’n ou (insittende/ ingesetene) 
van ons dorpie. 

BRONNE Papierbron Digitale bron 
Geel 
afgerolde 
boek- notas 
oor 
Betekenisleer 
by 
taalafdeling 
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Jy kan ’n aanlyntoets oor Betekenisleer 
voltooi deur op die volgende skakel te klik: 
https://bit.ly/betekenisleertoets 
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