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WOORDEBOEK-OEFENING vir graad 10 Afrikaans Huistaal 
 
OPDRAG: Voltooi die onderstaande aktiwiteit (bll. 1 – 4)oor ‘n verskeidenheid 

taalvrae in jou skryfboek. 
Jy kan die meeste van die antwoorde vanaf die gegewe inligting 
kry. 

Lees en kyk 
Lees en kyk na die volgende strooibiljet. Beantwoord dan die vrae. 
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Beantwoord die volgende vrae oor die strooibiljet. 
1. Wat is die doel van hierdie strooibiljet? 
2. Wie is die teikengroep van hierdie boek? 
3. Waarvoor sal jy hierdie boek kan gebruik? Gee ’n rede vir jou antwoord. 
4. Watter twee persone kan jy kontak as jy meer inligting oor hierdie woordeboek wil hê? 
5. Noem twee maniere waarop jy met een van die streeksverkoopsbestuurders kontak kan 

maak. 
6. Waarom is hierdie woordeboek die ideale woordeboek vir leerders by die skool en die 

huis? 
7. Maak ’n lysie van die tipe inligting wat jy alles in die woordeboek kan kry by diername. 

 
Woordeboekgebruik 
Taalstrukture en -konvensies 
Die onderstaande woordeboekuittreksels kan jou help om van die daaropvolgende vrae te 
beantwoord. 
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Die Pharos Junior tweetalige woordeboek fokus op leerders van graad 4-7 en het nuwe, 

unieke kenmerke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord die volgende vrae. 

1. Lees die volgende sin: 
 

a) Skryf die voegwoord neer. 

b) Skryf die sin nou as twee aparte sinne neer. 
c) Waarom word Pharos Junior skuins gedruk? 

 

2. Verduidelik kortliks wat die woord unieke in die eerste sin in die strooibiljet beteken. 
3. Die woord nuut het meer as een intensiewe vorm volgens die woordeboekuittreksel. 

Skryf dit neer. 
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Die (jonk) seun is (oud) as sy klasmaat. 

Pharos a) Junior tweetalige b) woordeboek is geskik vir c) Afrikaans en d) Engels vir 

leerders in e) graad 4–7. 

Die woordeboek fokus op leerders van graad 4 tot 7 en bevat sowat 5 000 trefwoorde. 

4. Skryf ’n woord uit die woordeboekuittreksel neer wat dieselfde betekenis het as 

uniek. 

5. Gebruik die woordeboekuittreksels en beantwoord die vrae. 

a) Verdeel die woord skoolwoordeboek in lettergrepe. 

b) Skryf ’n woord neer wat die teenoorgestelde betekenis as junior het. 

c) Skryf die korrekte vorm van die woord tussen hakies neer. 
 

6. Skryf die volle woord neer van die volgende afkortings wat in die strooibiljet voorkom. 

Gebruik die woordeboekuittreksels. 

a) Tel. 

b) Faks. 

c) Sel 

7. Skryf die korrekte afkorting vir die skuinsgedrukte woorde neer: 
 

8. Skryf die syfers volledig in woorde uit. 
 

9. Die woord wag kan twee verskillende betekenisse hê. 

a) Kies die korrekte antwoord. Hierdie tipe woorde staan bekend as 

(homofone/homonieme/sinonieme/antonieme). 

b) Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd: Hy wag al baie lank vir sy koffie. 

10. Lees die volgende sin: 

Die korrekte verkleinwoord vir die woord wang is … 

a) wangekie 

b) wangkie 

c) wangetjie 

d) wangtjie. 

11. Skryf die korrekte verkleining vir die woorde neer. 

a) Junior 
b) woordeboek. 

12. Maak ’n sin met die homofoon van die woord graad. 
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