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GRAAD 8: WEEK 5: 29 JUNIE TOT 3 JULIE 2020 

 

OPDRAG 23 B: MEMORANDUM: TAAL IN KONTEKS: SINNE EN 

AFRIKAANS SONDER GRENSE, BLADSY 90 

A2. MAAK SINNE MET DIE VOLGENDE HOMONIEME. 

1. sy (silk) 

My nuwe hemp is van sy gemaak. 

sy (his) 

Sy hare is te lank. 

2. nooi (girlfriend) 

My broer se nuwe nooi is nie vriendelik nie.  

nooi (invite) 

Jy moet haar na die partytjie toe nooi. 

B2. MAAK SINNE MET DIE VOLGENDE HOMOFONE.  

1. leer (learn/ study) 

Ek het baie werk om te leer vir die toets. 

leër (army) 

My pa is ‘n soldaat (soldier), want hy is in die leër.  

2. maar (but) 

Ek is baie moeg, maar ek kan nie slaap nie. 

maer (thin) 

Mary is maer omdat sy baie gewig verloor (lose weight) het.   

 

C. Taal in konteks: Homonieme, homofone, tye van die werkwoord 

(bladsy 90) 

1. VUL DIE REGTE HOMONIEME IN: 

a. Die storie van die leeuwelpie is waar (true). 

 Ek wonder waar (where) hulle die welpie gekry het. 

b. Ek wil jou van (of) ‘n spesiale leeutjie vertel. 

 Die een Australiër se van (surname) was Rendall.  

c. Ek roer (stir)die kos wat ek kook. 

 Die toneel waar die leeus sy eienaars weer sien, roer (moves) my.  
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2. KIES DIE REGTE HOMOFONE IN DIE SIN. 

a. Die leeutjie leun (leans) teen die TV. 

b. Jy vertel mos nou ‘n leuen (lie). 

c. Hulle lei (lead) die welpie aan ‘n band deur Londen se strate. 

d. Christian het nooit gely (suffered) nie, maar was gelukkig.  

 

3. SKRYF DIE SINNE IN DIE TEENWOORDIGE TYD. 

a. Hulle koop ‘n leeuwelpie in ‘n winkel. 

b. Hulle is baie lief vir die leeutjie. 

 

4. SKRYF DIE SINNE IN DIE TOEKOMENDE TYD  

a. Miljoene mense sal oor die storie van die leeu praat.  

b. Die leeutjie sal gelukkig in die woonstel wees. 

  

5. SKRYF DIE SINNE IN DIE VERLEDE TYD  

a. In die boek het hulle van die leeu se lewe in Londen vertel. 

b. Die leeutjie se naam was Christian.  

 

 

 


