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p. 34, oefening 10 waaien (ww.) – habba  

p. 34, oefening 10 het waaien – hub¨b 

p. 51, 3.5 puntkomma – faßla manq¨†a 

p. 61, woordenlijst krant )א(
p. 69, oefening 5 bij, met  ،
p. 77, woordenlijst wat Ali betreft… hij ،
p. 84, 2 vrouwelijke borst – ƒady-un 

p. 85, 4 Parijs – bårˆs 

p. 85, 5.8 Vrede zij met u א

p. 87, oefening 6 
Vul het juiste bijvoeglijk 
naamwoord in dat tussen 
haakjes staat 

p. 90, oefening 11 zin 13 א
p. 92, woordenlijst tekst )(
p. 92, woordenlijst les – dars-un )(
p. 93, woordenlijst vraag – su‚ål-un א)(

p. 101, 6.4 
Zoals we in les 4.2 al zagen 
hebben (zelfstandige) 
naamwoorden… 

p. 102, 1e kader thuis – fi-l-bayti א
p. 102, 2e kader op school – fi-l-madrasa-ti א
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p. 104 
Ik hoorde dat Mohammed 
ziek is. א.

p. 104 
Hij zei dat de leraar niet in 
de klas is. 

א
.א

p. 104, 6.4.5 
met leraressen – ma$a 
mu$allimåt-in 

p. 106, 6.6 Ja, mevrouw? ؟
p. 109, oefening 6 zin 6 א....
p. 113, 7 Syrië 

p. 114, regel 5 
En zo werd de moeder van 
Nadia Libanese. 

א
.

p. 118, 7.2 Deze man is niet lelijk. א .א
p. 122, 5 Jullie verlieten haar. .
p. 127, 2e regel van onder vraag א
p. 129, oefening 2 vraag 2 

p. 136, 8.1 (het) hart van de hond א
p. 141, 5 van de tong 

p. 144, oefening 2 zin 10 א−א

p. 145, oefening 4 zin 3 
א
؟ א

p. 150, 2 yaKTuBu … )–(
p. 167, 10 3e regel van boven ...א ...א
p. 202, thema les 6 zin 16 

p. 202, thema les 7 zin 14 ....
p. 203, thema les 8 zin 7 
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p. 16 2e regel van boven א...
p. 17, woordenlijst zoeken naar /  (II) 
p. 20, 5 artsen )(
p. 21, b massa’s )(
p. 21, c graven, kerkhoven )(
p. 23, 1.5 goden )(
p. 25, 1.7 Ali 

p. 25, 1.7 4e regel van boven 
א
...

p. 26, kader kwark 

p. 26, kader gelukwensen / (II)

p. 27 schreeuwen /
p. 28, oefening 1 zin 30 

p. 35, 2 2e regel van boven 

p. 35, 2 4e regel van boven 

p. 36 3e regel van boven 

p. 36 5e regel van onder 

p. 36, kader stok )(
p. 37, kader vegen /
p. 37, kader koopwaar 

p. 37, kader gang )(
p. 37, kader ontbijten /
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p. 41, 3 stam I: veilig zijn /
p. 48, 2.6 ‘behalve dat’ 

p. 51, kader je vindt (m.) 

p. 53, oefening 4 zin 12  

p. 53, oefening 4 zin 16 א
p. 54, oefening 5 zin 2 א
p. 57, 3 2e regel van boven ..
p. 58, kader pardon ..
p. 72 5e regel van boven 

p. 73, kader ziekte )א(
p. 73, kader gang )(
p. 75, 4.1.1 sterven 

p. 94 4e regel van boven 

p. 94 3e regel van onder א
p. 94, kader vrijgevig, edelmoedig )א(
p. 95, kader aanschouwen, toekijken (III)/
p. 95, kader telefoneren א/
p. 95, kader moeten /
p. 99, 5.2.2, 2 met… א/
p. 99, 5.2.2, 4 We kunnen komen. א
p. 104 1e regel Arabische tekst ...
p. 104 2e regel Arabische tekst א ...א
p. 105, kader zij acteert 

p. 105, kader prijs )א(
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p. 112 3e en 5e regel van boven א
p. 112 2e regel van onder 

p. 119, 6.2.2 sturen (IV)  
p. 120, 6.3 conversatie א
p. 122, kader doe ons eer, vereer ons 

p. 127, 7 2e regel van boven א...
p. 127, 7 3e regel van onder ...
p. 129, kader uitstrekken / (I)

p. 131, 7.1.2 slijten/rafelen /
p. 136, 7.2 laatste regel: geen 

betekenis /
p. 136, 7.2.1 kader IV geven /
p. 138, 7.3.1 veroveraar/binnendringer 

p. 138, 7.3.1 roepend א
p. 139, 7.3.2 betekenis 

p. 140, 7.3.2 de gebogen weg א א
p. 148 2e regel van onder 

p. 148, kader reis )(
p. 152, 8.1.1 houden van /)(
p. 154, 8.5 III vervolgen א/א
p. 160, kader gekookt 

p. 160, 8.8.1 een half glaasje olie א
p. 162, oefening 1 zin 3 א
p. 163, oefening 5 zin 1 

p. 173, 9.2.4 elkaar helpen, 
samenwerken /
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p. 174, 9.2.4 weerspiegeld worden  א/
p. 174, 9.2.4 omslaan, over de kop gaan א/
p. 180, 9.6.2 de bekende א
p. 186, 9.8.3 IV geven /
p. 186, 9.8.3 VII verstrijken א/
p. 186, 9.8.3 verzoeker (jur.) 

p. 186, 9.8.3 gebedsruimte 

p. 186, 9.8.3 IV geven /

p. 198, 10 3e regel van boven 
ontbreekt gedeeltelijk א

א א .א
p. 199, kader verhuizen א/ (VIII)

p. 199, kader informeren א/  (X)

p. 200, kader verbreiden א/ (VIII)

p. 200, kader doorgeven / (VI)

p. 202, 10.1.2 IX (het) vergelen א א
p. 203, 1 X (het) invoeren/import  
p. 205, 10.1.3., 4 Hij verdoofde de zieke 

volledig. א .א
p. 206, kader comfortabel 

p. 217, 11.2 Amsterdam, 15 september 
١٥٢٠٠٨א 2008

p. 229, 12.1.2, 3 werd betoogd   ← 
p. 230, 12.1.2. wordt gepasseerd / wordt 

bitter –=  
p. 230, 12.1.3, 3 V laten sterven   ← 
p. 232, 12.1.4 Het boek werd door de 

directeur geschreven. א .א
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p. 254, les 12 2e regel: uit Marokko  
 


