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Arabisch voor beginners deel 1  
Les 10 
10.9  Antwoorden oefeningen pp. 178-180 
 
 
Oefening 1  
Zet in het meervoud (werkwoordsvormen). Sommige vormen kunnen verschillend gelezen worden. 
 

Zij (m) gingen. �–����«u  Hij ging naar de hoofdstad. �–���V ��UF�« �≈ÆWL ± 

Wij (m) gingen. �–����UM  Ik ging naar de hoofdstad. �–�����X ��U'« �≈Æl ≤ 

Jullie (m) gingen. �–�����r��  Jij (m) ging naar de hoofdstad. �–�����X ��U'« �≈Æl  

Jullie (v) gingen. �–�����s��  Jij (v) ging naar de hoofdstad. �–�����X ��U'« �≈Æl  

Zij (v) gingen. �–���s��  Zij ging naar de hoofdstad. �–�����X ��U'« �≈Æl  

Wij kwamen. ���d��UM  Ik kwam uit de kamer. ���d���� �X�s �G�«�dÓ�ÆW ≥ 

Wij gaan naar binnen. ���b���q  Ik ga de school binnen. Ó√�œ���q Ó*«�b�—��ÆW ¥ 

Jullie (m) berijden. ���dÓ����Êu  Jij (m) berijdt de kameel. ���dÓ��V Ó'«�LÆq µ 

Zij (v) berijden. ���dÓ����s  Zij berijdt de kameel. ���dÓ��V Ó'«�LÆq  

Jullie (v) ziten. �����K���s  Jij (v) zit in de tuin. �����K���5 ���« ���ÆÊU� ∂ 
Jullie (m) keren 
terug.  ���d���F�Êu  Jij (m) keert terug van de markt. ���d���l ���s ���«Æ‚u ∑ 

Zij (v) keren terug.  ���d���F�s  Zij keert terug van de markt. ���d���l ���s ���«Æ‚u  

Jullie (m) arriveren. ���BÔK�Êu  Jij (m) arriveert in het dorp. ���B�q ÓI�« �≈�d��ÆW ∏ 

Zij (v) arriveren. ���BÚK�s  Zij arriveert in het dorp. ���B�q ÓI�« �≈�d��ÆW  

Jullie (m) leggen. ����C�F�Êu  Jij (m) legt de tas op tafel. ���C�l �A�«�MÓD�� WÓK�zU*« v�bÆ… π 

Zij (v) leggen.  ���C�F�s  Zij legt de tas op tafel. ���C�l �A�«�MÓD�� WÓK�zU*« v�bÆ…  

Jullie (m) horen.  �����L�F�Êu  Jij (m) hoort de stem van de imam. �����L�l ���u�  Ô*« ÂU�ù«�d���HÆl ±∞ 

Zij (v) horen. �����L�F�s  Zij hoort de stem van de imam. �����L�l ���u�  ÂU�ù« Ô*«�d���HÆl  

Zij (m) getuigen. ���A�N�b�ÊË  Hij getuigt dat er geen god is dan God. ���A�N�b Ó√�Ê �« ôÓ��t Æ�« Òô≈ ±± 

Wij lezen. ��ÚI�dÔ√  Ik lees de openingssoera van de koran. Ó√Ú��dÔ√ ���—uÓ… ��UH�«���W ���s ÔI�«ÆÊ¬d ±≤ 

Jullie (m) tekenen.  ���d���L�Êu  Jij (m) tekent de sjeik. ���d���r �A�«�OÆa ±≥ 

Zij (v) tekenen ���d���L�s Zij tekent de sjeik. ���d���r �A�«�OÆa  
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Oefening 2 
Zet in het meervoud (zelfstandige naamwoorden). 
 

timmermannen �����—U�ÊË �����—U ± 

leraressen ���F=KL� U ���F=K�LÏW ≤ 

met de leraressen ���l Ú�«�L�F=KL� U ���l Ú�«�L�F=K�L�W ≥ 

met de timmermannen ���l �M�«��—U�s� ���l �M�«��—U ¥ 

de studentes ÒD�«��U�� U ÒD�«��U��ÔW µ 

bij de studentes ���M�b ÒD�«��U�� U ���M�b ÒD�«��U���W ∂ 

schrijvers / schrijvend (mv) ��U����Êu ��U��V ∑ 

luisteraars / luisterend (m mv) ��U��F�Êu ��U��l ∏ 

zittend (mv) ��U����Êu ��U��f π 

spelers / spelend (m mv) ��ô���Êu ��ô�V ±∞ 

drinkers /drinkend (m mv) —U����Êu —U��» ±± 

plaatsend/leggend (v mv) �{«ËF� U �{«Ë�FÏW ±≤ 

bewoonsters / wonend (v mv) ��U�M� U ��U��MÏW ±≥ 

bezitsters / bezittend (v mv) ��U�J� U ��U�ÓJÏW ±¥ 

werkneemsters / werkend (v mv) ��U�ö�  ��U�ÓKÏW ±µ 

openend (v mv) ��U��� U ��U���ÏW ±∂ 
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Oefening 3 
Hoeveel? Vertaal onderstaande woorden. 

1 4 bakkers �� ÔWF��—Ó√“U���s�   
2 6 leraren ���—�b�� ÔW�����5 
3 2 leerlingen Ê«cOLÚK�� 
4 3 huizen � u�O�� ÔW�ö�� 

5 9 boeken �F������Ô� ÔW�V 
6 7 steden  ÌÊ�b�� �l����≠ �s�z«b� 

7 10 deuren �d�A���»«u��Ó√ Ô… 

8 3 dagen ÌÂU��Ó√ ÔW�ö�� 

9 5 jaren  �f�L���M��� «u 

10 1 man  �b��«Ë �q���— 
 
 
 
Oefening 4 
Zet in het tweevoud. 
 

De twee mannen gingen naar 
de stad. –����V �d�«��öÊ ≈Ó*« ��M�bÆW –����V �d�«���q ≈Ó*« ��M�bÆW ± 
De twee meisjes aten een 
appel. Ó√Ó�ÓK�X �M��«�ÊU ����UÒHÆW Ó√Ó�ÓK�X �M��«�X ����UÒHÆW ≤ 

Namen zij (v) twee de sapfles? ���q Ó√���c�U �“��U�ÓW �F�«�Bø ���q Ó√���c�  �“��U�ÓW �F�«ø�B ≥ 
Wat schreven jullie twee in 
het schrift van de leraar? Ó� «–U�������UL �œ �Ú���d Ô*«�F=Kør  «–U�Ó����� �X�œ �Ú���d Ô*«�F=Kør ¥ 
Heeft de vader jullie twee 
geslagen? ���q �{�d��ÔJUL Ó_«ø» ���q �{�d��Óp Ó_«ø» µ 
Wie ging er met jullie twee de 
school uit? ���s ���d�Ã ���FÔJUL ���s Ó*«�b�—��øW ���s ���d�Ã ���FÓp ���s Ó*«�b�—��øW ∂ 

Ik hoorde hen twee  in de tuin ���L�F���NLU ���« ���ÆÊU� ���L�F�� UN���« ���ÆÊU� ∑ 
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Oefening 5 
Breng de woorden in redelijk zinsverband. 
 

ÆÊUM��Ô� � �Êu�O��UM��K̂�« �sÔJ����  ÊuO�UM�K�«≠  ÊUM��–  �– sJ� ± 

De Libanezen wonen in Libanon.  

Ó√���s �Ë�{�F�X ÒD�«��U� U� Ú�«����eø  e�)«–  s�√–   U��UD�«– XF{Ë ≤ 

Waar hebben de studentes het brood gelegd?  

�–���V Ó�≈Ú�« v�L�F=K�LÆ�5  V�––  �≈–  ÊuLÒKF*« ≥ 

Hij ging naar de leraren.  

���q ���L�F���r Ó)«�s�“U�� Ó√��fø   s�“U��)«–  r�F�–  f�√– q�*  ¥ 

Hoorden jullie gisteren de bakkers?  

������ v�dÓ„ �����K�LÚ�« u�L�M�b�W ��U'«�l Ó_«�“�—ø‚  uLK��–  v��–  WM�b*«–  „d�– _« l�U'« ‚—“ µ 

Wanneer verlieten de moslims van de stad de blauwe moskee?  

�ËÓ��b ��¬�d �Ë�M��X Ô√���dÈ d�¬ – XM� – b�Ë – Ë – Èd�√**  ∂ 

een andere jongen en een ander meisje  
 

vraagpartikel q�� *  
ander (m. ev.) d��¬ ** 

ander (v. ev.) Èd��Ô√ ** 

 
 
 
Oefening 6 
Maak het actief en passief deelwoord (basisstam) van: 
 
 passief  actief   

verlangd, geeist ��ÚDÔKu�» eisend, student �U���V VK� ± 

in gebruik, toegepast ���F�Lu�‰ werkend, werknemer �U���q qL� ≤ 

gehoord �����Lu�Ÿ horend, luisteraar �U���l l� ≥ 

zichtbaar ���MÔEu�— kijkend, kijker �U���d dE� ¥ 

bewaard ����ÔHuÏ� bewarend, bewaarder �U��Ïk kH� µ 

bereden ���dÔ�u�» rijdend, passagier —«���V V�— ∂ 

bewoond ����ÔJu�Ê wonend, be(woner) �U���s sJ� ∑ 
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 passief  actief   
gedaan ��ÚH�Fu�‰ doende, onderwerp, dader �U���q qF� ∏ 
verlaten  �����dËÏ„ verlatend �U—Ï„  „d� π 
vervaardigd ���B�Mu�Ÿ makend, vervaardiger �U���l lM� ±∞ 

bedankt ���AJu�— dankend �U���d dJ� ±± 
geslagen ���C�dË�» slaand {U�»— »d{ ±≤ 
genomen  ��ÚQ��u�– nemend ¬���c c�√ ±≥ 
getekend ���d��u�Â tekenend —«���r r�— ±¥ 
verantwoordelijk �����RË�‰ vragend, vrager �U�z�q ‰Q� ±µ 
geopend ��ÚH��u�Õ openend, open �U���̀ `�� ±∂ 
bestudeerd ���b�—Ë�” lerend œ«—�” ”—œ ±∑ 
geschreven ��ÚJ��u�» schrijvend, schrijver �U���V V�� ±∏ 
gedronken ���A�dË�» drinkend, drinker �U—�» »d� ±π 
gegeten ��ÚQÔ�u�‰ etend ¬���q q�√ ≤∞ 
gebakken n.v.t. ������u�“ bakkend �U�e� e�� ≤± 
gelezen, waard gelezen 
te worden ��ÚI�dË¡ lezend, lezer �U—�∆ √d� ≤≤ 
geboren ���uÔ�u�œ vader Ë«���b b�Ë ≤≥ 
geplaatst, onderwerp ���u�{u�Ÿ plaatsend, leggend Ë«�{�l l{Ë ≤¥ 
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Oefening 7 (thema les 10) 
Vertaal de volgende zinnen.  
 
1 Hebben de leraressen de oude stad verlaten?  
 ���q Ú�« �XÓ��d���LÚ�« � UL=K�F�L ÓWM�bøW�1bÓI�« ± 
2 Gistermorgen vond ik op de vismarkt twee tassen; een rode tas en een blauwe tas. 
 Ó√����© ÎU�U��� fÓ_« �ÕU����� � � �b���Ë ®f���« ‚us�O��ÓD�M�� �p�L¨ �¡«�d�L�� ÎWÓD�M�� �ËÆ¡U��—�“ ÎWÓD�M�� ≤ 
3 De bakkers bakken het witte brood in een hete oven.  
 Ó)« �e�������“U���ÊË Ó_« �e��Ô)«���OÆs��U� ÌÊ�dÔ� � �i ≥ 
4 De boeren werken iedere dag op het land.  
 ÓH�« �q�L�F��Òö���Êu Ô� ÷�—Ó_« ��� �q�uÆÂ ¥ 
5 Ook de boerinnen van het dorp werken niet weinig.  
 Ó√Ó� U��ÒöÓI�« � U��d��Ó� �WÓ√ ÎöOKÓ� �sÚK�L�F�� ö��ÆÎUC µ 
6 Bij de kruideniers van Basra vind je kaas en eieren.  
 �Ë ÎUM���� �b�������O�� �b�M�� ÎUC�B���« w�UÒI�dÆ… ∂ 
7 De moslims van de stad getuigen dat er geen god is dan God.   
 �A���L�K���� �b�NÚ�« u�L�M�bÓ√ �W Òô≈ �tÓ��« ô �Ê«Æ� ∑ 
8 De imam van de moskee leest met luide stem een stuk uit de Koran voor.  
  Ô√�dÚI��≈�� l��U'« �ÂU��—u�s�� Î… �dÔI�«�B�� Ê¬ÆlÓH���d�� � �u ∏ 
9 Het gebed en de preek waren lang.   
 �B�« �X��U��Ë Ô…ös�O��ÓK�uÓ� ÔW��ÚDÔ)«Æ π 
10 Waarom ga je niet naar de kapper?   
 Ó�≈ �V���c�� ô «œUL��ø‚ÒöÓ(« v ±∞ 
11 De melkboeren drinken geen wijn.  
 �d�A�� ô]K�« �»��U���Êu Î«d�L�� . ±± 
12 Wanneer ga je bij de vriendelijke vrouwen en de spelende kinderen zitten, Fatima?   
 ���� ¨W�L��U� U����« �b�M�� �5��K���� v�Ë � UHODÓK�« � «b�OÓ_«‰UHÚ� Òö�«�5���ø ±≤ 
13 Ik begrijp niet waarom de onderwijzers van de school zijn teruggekomen.  
 –UL�� �r�NÚ�Ó√ ô« ÆW���—�bÓ*« uL=K�F�� �l���— ±≥ 
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14 Weet jij waar de knappe onderwijzeres van deze school heen is gegaan?   
 ���q Ó�≈ �·d�F��Ó√ v���– �s����Ú�« �X�L���—�bÓKOLÓ'« ÔW�N�� ÔWÚ�« �Á�c�LøW���—�b ±¥ 
15 Ze zijn de klas uitgegaan, maar ze hebben niet gezegd waarheen ze zouden gaan.   
 ���d���s�� «u �b�« �W��U�© q�BÓH�«�—�Ë ®”Ô�U� U� �s�JÓ�Ó√ �≈ «u���sÆ ±µ 
16 In Libanon is oorlog tussen Syriërs, Libanezen, Palestijnen en Israeli’s.  
 Ô� ��� ÊUM�� �»�d���O�s ���«��—u�Ë �5K̂�«��UM���Ë �5�O�MOD��ÓK�H�«�Ë �5�O�KO�z«d��ù«�5�OÆ ±∂ 
17 ’s Morgens eten mijn vader en moeder niet.   
 ��ÎU�U� ®ÕU��B�« w��© �� ôÚQÔ�Ó√ �q�Ë w���Ô√w. ±∑ 
18 Bij*  het ontbijt drinken we thee en bij het middagmaal water.  
 ���Ë ÎU�U� �»�d�A�� —uDÔH�« w���¡U� �»�d�A�� �¡«b�G�« wÆ  ±∏ 

* bij = � 
 

Æ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


