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OPDRAG 23 A: TAAL IN KONTEKS: HOMONIEME, HOMOFONE, TYE 

VAN DIE WERKWOORD, AFRIKAANS SONDER GRENSE, BLADSY 

90 

1. BESPREKING 

A. WAT IS HOMONIEME?  

Homonieme is woorde wat dieselfde gespel word, maar dit het meer 

as een betekenis. 

LEER DIE BETEKENIS VAN DIE VOLGENDE HOMONIEME: 

lig (light) en lig (lift) 

➢ Skakel die lig af as jy by die deur uitloop. 

➢ Lig jou voet op! Jy trap op my papier 

bly (live) en bly (happy) 

➢ Ek bly in die stad. 

➢ Ek baie bly dat ek die Afrikaanse toets geslaag (pass) het   

lui (lazy) en lui (ring of a telephone)  

➢ Thabo is baie lui, want hy doen nooit sy huiswerk nie.  

➢ Antwoord jou selfoon! Daar lui hy weer. 

 

B. WAT IS HOMOFONE? 

Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar dit word verskillend 

gespel. 

 

LEER DIE BETEKENIS VAN DIE VOLGENDE HOMOFONE: 

swaar (heavy) 

➢ My tas is baie swaar, want ek het al my boek ingepak.  

swaer (brother in law) 

➢ John is my swaer, want hy is my suster se man. 

reis (journey) 

➢ My reis oorsee was baie interessant. 

rys (rice) 

➢ Die rys op die stoof het gebrand. 

hard (hard) 

➢ Die stoel waarop ek sit, is baie hard. 
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hart (heart) 

➢ My hart is baie seer, want almal het my op sosiale media 

geblok. 

voet (foot) 

➢ Eina! Daar is ‘n doring (thorn) in my voet. 

voed (feed) 

➢ Tydens die grendeltyd (lock down) is daar baie honger mense 

om te voed. 

nood (need) 

➢ Daar is baie mense in nood, want hulle het nie kos om te eet 

nie.  

noot (note) 

 Jy sing vals! Jy sing daardie noot te laag.  

 

INSTRUKSIES: 

 

1. MAAK JOU EIE SINNE MET DIE VOLGENDE HOMOFONE EN 

SKRYF DIT IN JOU SKRIF: 

a. leer en leër 

b. maar en maer 

 

2. MAAK JOU EIE SINNE MET DIE VOLGENDE HOMONIEME EN 

SKRYF DIT IN JOU SKRIF: 

 a. sy en sy 

b. nooi en nooi  

 

3. Doen Taal in konteks: Homonieme, homofone, tye van die 

werkwoord in Afrikaans sonder grense, bladsy 90 

 

NB: MOENIE NET DIE ANTWOORDE SKRYF NIE!! SKRYF DIE HELE 

SIN UIT. 

 


