
GRAAD 5: AFRIKAANS HUISTAAL 

 

Geagte ouers,  

Al die werk van kwartaal 2 (wat vir die leerders moontlik was om by die huis te voltooi) is 
alreeds op die skool se webtuiste gelaai. Hierdie werk was afgebaken volgens die onderrig 
en assesseringsplan wat aan ons as onderwysers verskaf is deur die Departement van 
Basiese Onderwys. Volgens daardie onderrig en assesseringsplan is week 9 tot 10 
gereserveer vir formele assessering, dus kom daar geen nuwe werk vir hierdie week by nie.  
Hierdie dokument bevat wel verduidelikings en notas van die belangrikste werk wat u saam 
u kind in hierdie grendeltydperk voltooi het. Laat u kind asseblief hierdie notas in diepte 
deurgaan of selfs opsommings daarvan maak en dan weer al die gegewe aktiwiteite in hulle 
DBE handboeke deurgaan om te kyk of hulle die werk reg verstaan het. Dit sal help om die 
leerders se voorkennis te versterk en dien as voorbereiding om terug skool toe te keer. 
Wees verseker dat al die werk in diepte verduidelik sal word wanneer die skool weer open. 

Vriendelike groete 

Juf. C. Cloete 

 

Opsomming van notas se inhoud: 

Taalstrukture en konvensies (Kwartaal 2) 

1. Werk met woorde: 

 Sinonieme en antonieme 
 Homonieme en homofone 

2. Woordvorming: 

 Basis/stam woorde 
 Samestellings 
 Afleidings 
 Voor- en agtervoegsels 

3. Woordsoorte: 

 Hoofwerkwoorde 
 Hulpwerkwoorde 
 Selfstandige naamwoorde 
 Byvoeglike naamwoorde 

4. Werk met sinne: 

 Enkelvoudige sinne (sinsuitbreiding met ’n byvoeglike en bywoordelike bepaling) 
 Saamgestelde sinne 



 Tydsvorme  

5. Spelling en punktuasie: 

 Koppelteken 
 Kommapunt 
 Uitroepteken 
 Vraagteken 

 

Notas volg op volgende bladsy... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwartaal 2 

Taalstrukture en konvensies 

 

1. WERK MET WOORDE 

Sinonieme en antonieme 

Sinonieme Antonieme 

Woorde met min of meer dieselfde 
betekenis 

Woorde met ’n ander/ teenoorgestelde 
betekenis. 

Byvoorbeeld: Mooi = Pragtig Byvoorbeeld: Mooi = Lelik 

 

Homonieme en homofone 

Homonieme Homofone 

Woorde met dieselfde spelling en uitspraak, 
maar verskil in betekenis (m.a.w. klink en lyk 
dieselfde). 

Woorde met dieselfde uitspraak, maar verkil 
in spelling en betekenis (m.a.w. klink net 
dieselfde). 

Byvoorbeeld:  
1. My ma maak lekker kos. 
2. Hierdie T-hemp kos te duur. 

Byvoorbeeld:  
1. Hy loop vier(trots) en regop. 
2. My sussie is vier(4) jaar oud. 

 

2. WOORDVORMING 

 

 

 

 

 

 

 

Nuwe woorde word gevorm deur middel van afleidings, samestellings en samestellende 
afleidings. 

 ’n Afleiding is ’n woord wat ontstaan deur middel van: 
- die toevoeging van ’n voorvoegsel (Byvoorbeeld: oninteressant) 

           of 

Die stam of basis van ’n woord = die eenvoudigste vorm 
waaruit die woord bestaan. 

     Byvoorbeeld: hondjies 

   Vriendelike 

   Kinderstemme  



- die toevoeging van ’n agtervoegsel (Byvoorbeeld: werkloos) 
 Samestellings word gevorm wanneer twee bestaande woorde saamgevoeg word om 

’n nuwe woord te skep (Byvoorbeeld: klas+kamer= klaskamer, lees+boek=leesboek) 
 Samestellende afleidings ontstaan wanneer ’n woord uit twee of meer woorde en ’n 

agtervoegsel gevorm word. (Byvoorbeeld: drie+hoek+ig= driehoekig) 

 

3. WOORDSOORTE: 

Werkwoorde: 

’n Werkwoord dui ’n handeling aan = “doen woord” 

 

Selfstandige naamwoorde: 

 ’n Selfstandige naamwoord (s.nw.) dui die naam van mense, plekke, diere of dinge 
aan. 

 ’n Selfstandige naamwoord kan as ’n onderwerp of voorwerp in ’n sin optree. 
 Selfstandige naamwoorde kan die meervoud of verkleining neem. (Byvoorbeeld een 

bok, baie bokke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofwerkwoord Hulpwerkwoord 
Kan alleen in ’n sin staan. Kan nie alleen in ’n sin staan nie. 

Byvoorbeeld: sit, staan, lag, dans ens. Byvoorbeeld: het, is, word, moet, wil, kan 
ens. 

Selfstandige 
naamwoorde: 

Eiename: Sannie, Vanderbijlpark, Toyota 

Soortname: Boom, stoel, hond 

Versamelname: ’n skool visse, ’n swerm bye 

Stofname: hout, goud, silver 

Maatname: ’n Koppie suiker, ’n emmer 
water 

Abstrakte s.nw : Liefde, jaloesie, geluk, 
hartseer 



 

Byvoeglike naamwoorde: 

 ’n Byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. 
 Byvoeglike naamwoorde het gewoonlik trappe van vergelyking (Byvoorbeeld: groen, 

groener, groenste). 
 Byvoeglike naamwoorde kan ’n intensiewe vorm hê (Byvoorbeeld: grasgroen). 

Byvoorbeeld: Sannie sit onder die groen boom. 

 

4. WERK MET SINNE: 

Enkelvoudige sinne 

In ’n enkelvoudige sin kan die volgende sinsdele geidentifiseer word: 

Gesegde Dit dui die handeling (aksie) in die sin aan en kan uit ’n hoofwerkwoord 
of ’n hoofwerkwoord+ ’n hulpwerkwoord bestaan. 

Onderwerp Dit is iemand of iets wat die handeling laat plaasvind. Dit kan bestaan 
uit ’n selfstandige naamwoord (+ ’n lidwoord) of voornaamwoord. 

Voorwerp Dit dui die saak aan wat die handeling direk of indirek ondergaan. 

Bepalings Bepalings bevat nie gesegdes nie en is woorde of frases wat die 
gesegde, onderwerp en voorwerp uitbrei. Die byvoeglike bepaling brei 
die onderwerp of voorwerp uit, terwyl die bywoordelike bepaling die 
gesegde uitbrei. 

 

’n Enkelvoudige sin het net een gesegde. Die gesegde kan uit ’n hoofwerkwoord alleen of uit 
’n hoofwerkwoord + ’n hulpwerkwoord bestaan, byvoorbeeld: 1) Die kat slaap, of  2) Die kat 
het geslaap. By enkelvoudige en hoofsinne is die normale woordorde: onderwerp + gesegde 
+ die res van die sin. 

 

Saamgestelde sinne 

’n Saamgestelde sin bestaan uit minstens een hoofsin en een bysin wat elk sy eie gesegde 
het. Bysinne het omgekeerde woordorde en word ingelei deur ’n onderskikkende 
voegwoord of ’n betreklike voornaamwoord, byvoorbeeld: Ek gaan slaap omdat ek moeg is. 

 

Tydsvorme van sinne 

Teenwoordige tyd Dit gebeur nou. 
Verlede tyd Dit het gebeur. 



Toekomende tyd Dit gaan nog/sal gebeur. 
 

5. SPELLING EN PUNKTUASIE 

Skryftekens 

Koppelteken (-) Word gebruik om aan te dui dat ons met een woord te doen 
het, maar dat die dele van die woord nie vas geskryf kan word 
nie omdat dit die lees van die woord moeilik sal maak. 

 

Leestekens 

Kommapunt (;) Word gebruik by ’n pouse – die pouse by ’n kommapunt is 
langer as díe van ’n komma, maar korter as díe van ’n punt. 
Byvoorbeeld: Jy lyk baie moeg; jy het ’n blaaskansie nodig. 

Uitroepteken (!) Word gebruik om ’n uitroep van ontsteltenis en dringendheid 
uit te druk of om ’n versoek, bevel of waarskuwing aan te dui. 
Byvoorbeeld: Passop die trap! 

Vraagteken (?) Word gebruik aan die einde van ’n direkte vraag. 
Byvoorbeeld: Wanneer gaan ons fliek? 

 

 

 


