
SINSLEER

ENKELVOUDIGE SIN



Het net een gesegde (een werksaksie) 

[Gesegde kan uit meer as een werkwoord bestaan : (het geëet) ; (sal ophou eet)] 

 

Hy EET om te lewe. 

gesegde 

                 nie werksaksie nie (infinitief)  



Ontleding van ‘n enkelvoudige sin:

Hierdie meisie met die pragtige hare sal elke pouse vir die honger
seun in die klaskamer ‘n heerlike sappige vy gee om te eet.

Hoofsin Hierdie meisie sal ‘n vy vir die seun gee.
Onderwerp Hierdie meisie

Gesegde sal gee
Direkte Voorwerp ‘n vy

Indirekte voorwerp vir die seun



Hierdie meisie met die pragtige hare sal elke pouse vir die honger
seun in die klaskamer ‘n heerlike sappige vy gee om te eet.

Hoofsin Hierdie meisie sal ‘n vy vir die seun gee

met die pragtige hare Byvoeglike sinsnede

elke pouse Bywoordelike sinsnede van tyd

honger Byvoeglike bepaling

in die klaskamer Bywoordelike sinsnede van plek

heerlike sappige Byvoeglike sinsnede

elke pouse Bywoordelike sinsnede van tyd

om te eet Infinitief



Ontleding van enkelvoudige sin: 

Hierdie meisie met die pragtige hare sal elke pouse vir die honger seun 

in die klaskamer 'n heerlike sappige vy gee om te eet. 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

2. Onderwerp 

WIE / WAT? 

3. Direkte 

voorwerp 

WIE/WAT? 

Kom nie altyd in 

'n sin voor nie. 

1. GESEGDE (doen) 

4. Indirekte                

     voorwerp 

aan 

vir        Wie/wat? 

met  

oor 



SAMEGESTELDE SINNE



Wat is 'n samegestelde sin? 

1. Meer as 1 gesegde 

2. Bestaan uit 'n hoofsin en bysin(ne). 

Wat is 'n bysin? 

1. 'n Klomp woorde met 'n  gesegde. 

2. En daar is 5 soorte: 

 
*   gesegdesin 
*   onderwerpsin 
*   voorwerpsin 
*   byv. bysin 
*   byw. bysin 

Voegwoorde 

dat ; omdat ; sodat 
of ; asof 
tensy ; alhoewel 
wanneer , waar 

 Betreklike vnw. 

(byvoeglike bysin) 
wat, wie se 
in wie ; op wie  
oor wie ; met wie ; 
waarin ; waarop ; 
waaroor ; waarmee 

 



Hoe ontleed ek ‘n samegestelde sin?
1. Onderstreep die gesegdes.

2. Maak dan ‘n hakie om die bindende woorde en sluit die hakie by die 1ste 
komma/punt daarna.

◦ BINDENDE WOORDE: 

3. Skei nou die hoofsin en bysin.

4. Ontleed die hoofsin.

5. Benoem die bysin.

VOEGWOORDE
dat / omdat / sodat /of / asof / tensy / waar / 

wanneer / alhoewel

BETREKLIKE VNW wat / wie se / in wie / op wie / 

KEN DIE 
STAPPE!!!!



Watter soort bysinne kry ons en hoe lyk hulle? 

LW : Bysinne word altyd in onderstaande volgorde getoets: 

Gesegdesin 

Onderwerpsin 

Direkte voorwerpsin 

Byvoeglike bysin 

Bywoordelike bysin 



GESEGDESIN:
Die bysin volg op 'n kww. (koppelwerkwoord) in die 
hoofsin en voltooi dus die hoofsin. 

Jan word (wat hy graag wil wees).

KOPPELWERKWOORDE is , word , lyk, blyk, skyn, heet, klink, voorkom

kww



ONDERWERPSIN:
Daar sal nie ‘n onderwerp in die hoofsin wees nie en
die onderwerpsin gaan in die plek daarvan optree.

(Wat hy vertel ) is onwaar.

WIE of WAT is onwaar ? D.w.s. waar is die onderwerp.

ONDERWERPSIN



VOORWERPSIN:
As daar nie ‘n voorwerp in die hoofsin is nie en op die vraag

(doen) WAT? ‘n antwoord is:

Piet eet (waarvoor hy lus is).

WAT

VOORWERPSIN



BYVOEGLIKE BYSIN:
Vertel meer van die O + V in die hoofsin:

Die kind (wat so mooi glimlag), eet ‘n roomys (wat 
vining smelt).

byvoeglike bysin byvoeglike bysin



BYWOORDELIKE BYSIN:
Vertel meet van die GESEGDE in die hoofsin EN sê
wanneer ; waar ; hoe ; hoekom. 

Hettie eet (tot die son opkom). (tyd)

Hettie eet (waar die kos neergesit is).             (plek)

Hettie eet (dat die spoeg spat).   (wyse)

Hettie eet (omdat sy honger is).                       (rede)

wanneer

waar

hoe

hoekom



Ofskoon hy nie wou gaan nie, het sy vrou hom 
gedwing.

Ofskoon hy nie wou gaan nie, het sy vrou hom 
gedwing.

(Ofskoon hy nie wou gaan nie), het sy vrou hom 
gedwing.



Skryf die hoofsin en bysin(ne) neer en benoem die 
bysinne. ONTLEED ALTYD EERS DIE HOOFSIN.

(Ofskoon hy nie wou gaan nie), het sy vrou hom 
gedwing.

Hoofsin : Sy vrou het hom gedwing.

Gesegde : het gedwing

Onderwerp:

Direkte voorwerp:

sy vrou

hom

Ofskoon hy nie wou gaan nie: Bywoordelike bysin van rede

Hoekom?



Hy koop wat hy wil omdat hy geld het.

Hy koop wat hy wil omdat hy geld het.

Hy koop (wat hy wil) (omdat hy geld het.)



Hy koop (wat hy wil) (omdat hy geld het.)

Hoofsin : Hy koop

Gesegde: koop

Onderwerp: hy

wat hy wil Voorwerpsin

omdat hy geld het Bywoordelike bysin van rede

Wat?

Hoekom?



Hy klink of hy baie lui is.

Hy klink of hy baie lui is.

Hy klink (of hy baie lui is).



Hy klink (of hy baie lui is).

Gesegdesin of hy baie lui is

kww



Die man wat dit beweer, is mal.

Die man wat dit beweer, is mal.

Die man (wat dit beweer), is mal.



Die man (wat dit beweer), is mal.

Hoofsin Die man is mal

Gesegde is  mal

Onderwerp Die man

wat dit beweer Byvoeglike bysin



Wat hy gedoen het, is onaanvaarbaar.

Wat hy gedoen het, is onaanvaarbaar.

(Wat hy gedoen het), is (onaanvaarbaar.)



(Wat hy gedoen het), is (onaanvaarbaar.)

Hoofsin “Dit” is onaanvaarbaar

Gesegde is

onaanvaarbaar Byvoeglike naamwoord

Wat hy gedoen het Onderwerpsin

Onderwerp Daar is nie ‘n onderwerp nie



Die vrou met wie hy gesels, is dom.

Die vrou met wie hy gesels, is dom.

Die vrou (met wie hy gesels), is dom.



Die vrou (met wie hy gesels), is dom.

Hoofsin Die vrou is dom

Gesegde is

Onderwerp Die vrou

dom Byvoeglike naamwoord

met wie hy gesels Byvoeglike bysin



Hy hardloop of die duiwel agter hom is.

Hy hardloop of die duiwel agter hom is.

Hy hardloop (of die duiwel agter hom is).



Hy hardloop (of die duiwel agter hom is).

Hoofsin Hy hardloop

Gesegde hardloop

Onderwerp hy

HOE hardloop hy?

of die duiwel agter hom is Bywoordelike bysin van wyse



Wanneer hulle intrek, is ‘n geheim.

Wanneer hulle intrek, is ‘n geheim.

(Wanneer hulle intrek), is ‘n geheim.



(Wanneer hulle intrek), is ‘n geheim.

Hoofsin “Dit” is ‘n geheim

Gesegde is

Voorwerp ‘n geheim

Onderwerp Daar is nie ‘n onderwerp nie

Wanneer hulle intrek Onderwerpsin



Die man wat die skewe neus het, hardloop asof die 
duiwel hom jag.

Die man wat die skewe neus het, hardloop asof die 
duiwel hom jag.

Die man (wat die skewe neus) het, hardloop (asof die 
duiwel hom jag).



Die man (wat die skewe neus) het, hardloop (asof die 
duiwel hom jag).

Hoofsin Die man hardloop.

Gesegde hardloop

Onderwerp Die man

wat die skewe neus het Byvoeglike bysin

asof die duiwel hom jag Bywoordelike bysin van wyse

HOE?



Wat ek doen, is maklik.

Wat ek doen, is maklik.

(Wat ek doen), is maklik.



(Wat ek doen), is maklik.

Hoofsin “Dit” is maklik.

Gesegde is

maklik Byvoeglike naamwoord

Onderwerp Daar is nie ‘n onderwerp nie

Wat ek doen onderwerpsin



Die manne is waar hulle wil wees.

Die manne is waar hulle wil wees.

Die manne is (waar hulle wil wees).



Die manne is (waar hulle wil wees).

Gesegde is

koppelwerkwoord

Onderwerp Die manne

waar hulle wil wees Gesegdesin



Wat hier aangaan, weet ek nie.

Wat hier aangaan, weet ek nie.

(Wat hier aangaan), weet ek nie.



(Wat hier aangaan), weet ek nie.

Hoofsin Ek weet nie

Gesegde weet

Onderwerp Ek

Voorwerp Daar is nie ‘n voorwerp nie

Wat hier aangaan Voorwerpsin



Tensy dit reën, gaan die byeenkoms voort

Tensy dit reën, gaan die byeenkoms voort

(Tensy dit reën), gaan die byeenkoms voort



(Tensy dit reën), gaan die byeenkoms voort

Hoofsin Die byeenkoms gaan voort

Gesegde gaan

Onderwerp Die byeenkoms

voort Byvoeglike naamwoord

Tensy dit reën Bywoordelike bysin van rede



Hy beskerm wat syne is.

Hy beskerm wat syne is.

Hy beskerm (wat syne is).



Hy beskerm (wat syne is).

Hoofsin Hy beskerm

Gesegde beskerm

Onderwerp hy

Voorwerp Daar is nie ‘n voorwerp nie

Wat syne is voorwerpsin



Die man word wat hy wil wees.

Die man word wat hy wil wees.

Die man word (wat hy wil wees).



Die man word (wat hy wil wees).

Hoofsin Die man word “….”

koppelwerkwoord

Gesegde word

Onderwerp Die man

Wat hy wil wees Gesegdesin

REDE : Die bysin volg op ‘n koppelwerkwoord in die hoofsin en
voltooi die hoofsin.



Die kind eet waarvan hy hou.

Die kind eet waarvan hy hou.

Die kind eet (waarvan hy hou).



Die kind eet (waarvan hy hou).

Hoofsin Die kind eet.

Gesegde eet

Onderwerp Die kind

Voorwerp Daar is geen voorwerp nie

Die kind eet WAT?

waarvan hy hou Voorwerpsin

REDE : Daar is nie ‘n voorwerp in die hoofsin
nie en daar is ‘n antwoord op die vraag WAT?



Wat hy daar vertel is onsin.

Wat hy daar vertel is onsin.

(Wat hy daar vertel) is onsin.



(Wat hy daar vertel) is onsin.

Hoofsin “……” is onsin

Gesegde is (koppelwerkwoord)

onsin Byvoeglike naamwoord

Onderwerp Daar is nie ‘n onderwerp nie

Wat hy daar vertel Onderwerpsin

REDE : Daar is nie ‘n onderwerp in die hoofsin nie.


