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Arabisch voor beginners deel 1
Les 9
9.7 Antwoorden oefeningen pp. 160-166
Oefening 1

Beantwoord de vragen.

Æ�r�NÚ�Ó√ ô ¨ô

Nee, ik begrijp niet.

Æ�r�NÚ�Ó√ ô ¨ô
Nee, ik begrijp niet.

Æ�·d��Ó√ ô ¨ô

Æ�Ã�d��� ô ¨ô

Ja, wij gaan uit.

Æ�sÔJ��� ô ¨ô

Ja, wij (be)wonen

Ja, wij kleden ons aan.

Æ�V���c� ô ¨ô
Æ�a�ÚD� ô ¨ô
Nee, hij kookt niet.

Æ�qÔ�ÚQ� ô ¨ô
Æ�»�d�A� ô ¨ô
Nee, hij drinkt niet.

Nee, ik schrijf niet.

ø�Êu���K��� �q��

Ja, ik hoor.

ø�V���c� �q��

π

ø�a�ÚD� �q��

±∞

ø�qÔ�ÚQ� �q��

±±

ø�»�d�A� �q��

±≤

ø�l�L��� �q��

±≥

ø�V�ÚJ� �q��

±¥

Gaat hij (weg)?

Kookt hij?

Drinkt hij?

Hoor je (m)?

Æ�V�Ú�Ó√ ¨�r�F�
Ja, ik schrijf.

1

∏

Zitten jullie (m)?

Æ�l�L��Ó√ ¨�r�F�

Æ�V�Ú�Ó√ ô ¨ô

∑

Kleden jullie (m) je aan?

Æ�»�d�A� ¨�r�F�

Æ�l�L��Ó√ ô ¨ô

∂

Eet hij?

ja, hij drinkt.

Nee, ik hoor niet.

ø�Êu���ÚK� �q��

Æ�qÔ�ÚQ� ¨�r�F�
Ja, hij eet.

µ

(Be)wonen jullie (m)?

Æ�a�ÚD� ¨�r�F�
Ja, hij kookt.

Nee, hij eet niet.

ø�Êu�MÔJ��� �q��

Æ�V���c� ¨�r�F�
Ja, hij gaat (weg).

¥

Wassen jullie (m)?

Æ�f�K��� ¨�r�F�
Ja, wij zitten.

Nee, hij gaat niet (weg).

ø�ÊuÔK���G� �q��

Æ�f�ÚK� ¨�r�F�

Æ�f�K��� ô ¨ô
Nee, wij zitten niet.

≥

Gaan jullie (2) uit?

Æ�sÔJ��� ¨�r�F�

Æ�f�ÚK� ô ¨ô
Nee, wij kleden ons niet aan.

ø�s���ÚH� �q��
øÊU��d��� �q��

Æ�q���G� ¨�r�F�
Ja, wij wassen.

Nee, wij (be)wonen niet.

≤

Openen jullie (v) ?

Æ�Ã�d��� ¨�r�F�

Æ�q���G� ô ¨ô
Nee, wij wassen niet.

ø�5�d�F� �q��

Æ�`�ÚH� ¨�r�F�
Ja, wij openen.

Nee, wij gaan niet uit.

±

Weet je (v)?

Æ�`�ÚH� ô ¨ô
Nee, wij openen niet.

ø�5�L�NÚH� �q��
Begrijp je (v)?

Æ�·d��Ó√ ¨�r�F�
Ja, ik weet.

ø�r�NÚH� q� ��

Ja, ik begrijp. Begrijp je (m)?

Æ�r�NÚ�Ó√ ¨�r�F�
Ja, ik begrijp.

Nee, ik weet niet.

Æ�r�NÚ�Ó√ ¨�r�F�

Schrijf je (m)?
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Æ�l���—Ó√ ô ¨ô

Æ�l���—Ó√ ¨�r�F�

ø�l���d� �q��

Nee, ik keer niet terug.

Ja, ik keer terug.

Keer je (m) terug?

ÆÔ√�dÚ�Ó√ ô ¨ô

ÆÔ√�dÚ�Ó√ ¨�r�F�

øÔ√�dÚI� �q��

Nee, ik lees niet.

Ja, ik lees.

Lees je (m)?

±µ
±∂

Oefening 2 (mannelijk – vrouwelijk)
de vrouw verlaat

Ô…Ó√�d�LÚ�« „Ô �d��

de man verlaat

Jij (v) kijkt naar hem.

Æt�OÓ�≈ �s�dÔE�M�

Jij (m) kijkt naar hem.

Æ�t�OÓ�≈ �dÔE�M�

Zij kijkt naar hem.

Æ�t�OÓ�≈ �dÔE�M�

Hij kijkt naar hem.
Jij (v) gaat met hem mee.
Hij gaat met hem mee.
Jij (v) bent een dag ouder
dan hij.
Hij is een dag ouder dan
hij.
Hij draagt zijn kleren.
Jij (v) draagt jouw kleren.

Æt�OÓ�≈ �dÔE�M�
Æ�t�F� �5����c�
Æ�t�F� �V���c�
ÌÂ�u�O� �t�M�d�ÚJ�
ÌÂ�u�O� �Á�d�ÚJ�
�t���ö� �f�ÚK�
�p���ö� �5���ÚK�

�q���d�« Ô„�d��

Jij (m) gaat met hem mee.

Æ�t�F� �V���c�

Zij gaat met hem mee.

Æ�t�F� �V���c�

Jij (m) bent een dag ouder
dan hij.
Zij is een dag ouder dan
hij.

ÌÂ�u�O� �Á�d�ÚJ�

±

≤

≥

ÌÂ�u�O� �Á�d�ÚJ�

Zij draagt haar kleren.

UN���ö� �f�ÚK�

Jij (m) draagt jouw kleren.

Óp���ö� �f�ÚK�

¥

De dame gaat uit.

Æ…�b�O���« �Ã�d���

De heer gaat uit.

Æb�O���« �Ã�d���

µ

De lerares gaat binnen.

ÆW�L=K�F�LÚ�« �q���b�

De leraar gaat binnen.

Ær=K�F�LÚ�« �q���b�

∂

ÆWÓKÚH=D�« �V�FÚK�

Het kind (m) speelt.

ÆqÚH=D�« �V�FÚK�

∑

ÆW��öÒH�« �VÓ��d�

De boer stapt op/in.

ÆÕöÒH�« �VÓ��d�

∏

ÆV�UÒD�« �”�—�b�

π

ÆbÓ��uÚ�Ó« �r�NÚH�

±∞

Het kind (v) speelt.
De boerin stapt op/in.
De studente leert.

ÆW��UÒD�« �”�—�b�

De student leert.

Het meisje begrijpt.

ÆX�M�Ú�Ó« �r�NÚH�

De jongen begrijpt.

De moeder slaat.

Æ�ÂÔ_Ó« �»d�C�

De vader slaat.

Æ»Ó_« �»d�C�

±±

De oude man gaat zitten.

Æa�O�A�Ó« �f�K���

±≤

De oude vrouw gaat zitten.

ÆW���O�A�Ó« �f�K���
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Oefening 3 voltooid (verleden) – onvoltooid (tegenwoordig)
Jullie (m)
schrijven.
onvoltooid

�sÔJ���

voltooid

voltooid

Jullie (m)
schreven.
onvoltooid

�r���Ó�
voltooid

±µ

�s���ÚK�

�s��� �Ó

∏

�ÊËc��ÚQ�

r���c��Ó√ ±

�r�NÚ�Ó√

�X�LNÓ� ±∂

�Ã�d���

UM���d��

π

�Êu��d�N�

«u��d�� ≤

�r�NÚH�

�X�LNÓ�

�5�L�NÚH�

�X�LNÓ�

�r�NÚH�

�X�LNÓ�

ÔkÓH��Ó√

�XÚE�H��

�r�� �d�{ ±∞

�”�—�œÓ√

�X���—�œ ≥

ÔkÓH���

�XÚE�H��

�”�—�b�

�X���—�œ

�5EÓH���

�XÚE�H��

�5��—�b�

�X���—�œ

ÔkÓH���

�XÓE�H��

�”�—�b�

�X���—�œ

�»�dA� �

�»d��

±∏

ÊUL�NÚH�

UL��LNÓ� ±±

�Êu�F�L���

«u�F�L��

±π

ÊU��K���

U�ÓK��

�qÔ�ÚQ�

ÊU��d�A�

s�ÓJ��

onvoltooid

�Êu���ÚJ�

±∑

UMÚKÓ�Ó√ ≤∞

U��d��

≤±

�Êu�d�C�

�sÔJ�� �

�sÚ�QÓ ���

3

�s��MÓJ��

�sÚ�ÓQ��

±≤

±≥

±¥

�ÊuK���b�

«uK���œ ¥

�l���—Ó√

�X�F���— µ

�l��d� �

�X�F���—

�5F���d�

�X�F���—

�l��d� �

�X�F���—

Ô„�d�Ó√

�XÚ��d� ∂

Ô„�d��

�XÚ��d�

�5���d��

�XÚ��d�

Ô„�d��

�XÓ��d�

Ô√�dIÚ �

� Ó√�dÓ� ∑
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Oefening 3
Plaats voor de werkwoordsvorm de corresponderende vorm van kāna (voltooid).

�q�FÚ�Ó√ �X�MÔ�

Ik deed. / Ik was aan het doen.

�‰ÓQ��� U�MÔ�

�‰ÓQ���

Wij vroegen.

Wij vragen.

�5EÓH��� �X�MÔ�

�5EÓH���

Jij onthield.

�q�L�F� �X�MÔ�
�q�L�F� �X�U�
Jij werkte.
Zij werkte.

Êu���—�b� �r�M� Ô�
Jullie
leerden.

�l�L��� �X�MÔ�
�l�L��� �X�U�
Jij luisterde.
Zij luisterde.

�5K�FHÚ � �X�MÔ�
Jij deed.

13

Jullie
begrepen.

14

Jij onthoudt

�q�L�F�
Jij werkt.
Zij werkt.

15
m

16

Jullie leren.

m

Jij luistert.
Zij luistert.

�5K�FÚH�
Jij doet.

17
m

18
v

�Êu�L�NÚH�
Jullie
begrijpen.

�V�ÚJ� �ÊU�
Hij schreef.

Êu���—�b�

�l�L���

�Êu�L�NÚH� �r��MÔ�

�V�ÚJ�

�ÊuKÔ�ÚQ�
Zij eten.

�Êu��FÚK� «u��U�
Zij speelden.

�Êu��FÚK�
Zij spelen.

�»d�C� �X�MÔ�

�»d�C�

�»d�C� �X�U�
Jij sloeg.
Zij sloeg

Jij slaat.
Zij slaat.

�q�L��Ó√ �X�MÔ�
Ik deed.

�s���ÚH� �sÔ�

m

Zij openden.

8

�VÓ��d� U�MÔ�
Wij stapten
in.

Hij schrijft.

�ÊuKÔ�ÚQ� «u��U�
Zij aten.

7

�q�L��Ó√
Ik doe.

4

9
m

10
m

�s���ÚH�
Zij openen

�VÓ��d�

ÊU��K��� U��U�

ÊU��—�b� U�U�

m

Zij 2 leerden

12

�s�F�L��� �s�M� Ô�
Jullie
luisterden

2

�·d�F�

3

ÊU��K���

4

Hij kent.

Jullie 2 zaten Jullie 2 zitten.
Zij 2 zaten.
Zij 2 zitten.

11

v

Wij stappen
in.

�·d�F� �ÊU�
Hij kende.

1

ÊU��—�b�
Zij 2 leren

m/v

v
5

m

�s�F�L���

6

Jullie luisteren

v
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Oefening 5
Plaats voor dezelfde werkwoordsvormen de corresponderende vorm van bada’a (onvoltooid).
Ik begon te doen.
Ik begin te doen

�q�FÚ�√Ó � Ú√�b�
�q�F�Ú Ó√ Ô√�b�Ó√

Wij begonnen te doen.

�q�FÚH� U�Ú√�b�

Jij (m) begon te doen.

�q�FÚH� � Ú√�b�

Wij beginnen te doen.

�q�FÚH� Ô√�b��

Jij (m) begint te doen.

�q�FÚH� Ô√�b��

Jullie (m) begonnen te doen.

�ÊuÔK�FÚH� �r�Ú√�b�

Jij (v) begon te doen.

�5�K�FÚH� � Ú√�b�

Jullie (m) beginnen te doen.

�ÊuÔK�FÚH� �ÊËƒ�b��

Jij (v) begint te doen.

�5�K�FÚH� �5�z�b��

Jullie (v) begonnen te doen.

�sÚK�FÚH� �s�Ú√�b�

Hij begon te doen.

�q�FHÚ � Ó√�b�

Jullie (v) beginnen te doen.

�sÚK�FÚH� �ÊÚ√�b��

Hij begint te doen.

�q�FÚH� Ô√�b��

Zij (m) begonnen te doen.

�ÊuÔK�FÚH� «Ëƒ�b�

Zij begon te doen.

�q�FÚH� � Ó√�b�

Zij (m) beginnen te doen.

�ÊuÔK�FÚH� �ÊËƒ�b��

Zij begint te doen.

�q�FÚH� Ô√�b��

Zij (v) begonnen te doen.

�sÚK�FÚH� �ÊÚ√�b�

Zij (v) beginnen te doen.

�sÚK�FÚH� �ÊÚ√�b��

Jullie 2 (m + v) begonnen te doen.

Êö�FÚH� UL��Ú√�b�

Jullie 2 (m + v) beginnen te doen.

Êö�FÚH� Ê¬�b��

Zij 2 (m) begonnen te doen.

Êö�FÚH� ¬�b�

Zij 2 (m) beginnen te doen.

Êö�FÚH� Ê¬�b��

Zij 2 (v) begonnen te doen.

Êö�FÚH� U�Ó√�b�

Zij 2 (v) beginnen te doen.

Êö�FÚH� Ê¬�b��

5
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Oefening 6
Maak de bijpassende persoonsvorm.

Æ�q�FÚ�Ó√ �X�MÔ�

Ik deed. / Ik was aan het doen.

®qF�© �X�MÔ�

Æ�5���ÚH� � Ú√�b�

®`��© � √b�

±

Æ�c��ÚQ� U�Ú√�b�

®c�√© U�√b�

≤

ø�Êu�L���d� �r�Ú√�b� �q��

®r�—© -√b� q�

≥

Waar woonden jullie (v)?

ø�sÔJ��� �s��MÔ� �s� Ó√

®sJ�© �7M� �s� Ó√

¥

Zij keerde misschien terug.

Æ�l���d� �bÓ� �X�U�

®l�—© b� X�U�

µ

Jij (v) begon te openen.
Wij begonnen te nemen.
Begonnen jullie (m) te tekenen?

Æ�X�F���— �bÓ� �X�U�

Zij was al teruggekeerd.
Zij 2 (v) kenden.

ÆÊU�d�F� U��U�

®·d�© U��U�

∂

Zij (m) werkten / waren aan het werk.

Æ�ÊuÔK�L�F� «u�U�

®qL�© «u�U�

∑

Zij (v) onthielden.

Æ�sÚEÓH��� �sÔ�

®kH�© �s�

∏

Zij keek / was aan het kijken.

Æ�dÔE�M� �X�U�

®dE�© X�U�

π

Jullie (m) begrepen

Æ�Êu�L�NÚH� �r��MÔ�

®rN�© r�M� ±∞

Zij 2 (v) leerden / waren aan het leren.

ÆÊU��—�b� U��U�

®”—œ© U��U� ±±

Jullie (m + v) dronken / waren aan het drinken.

ÆÊU��d�A� UL��MÔ�

®»d�© UL�M� ±≤

Æ�V�ÚJ� �X�MÔ�

®V��© �XM� ±≥

Æ�s��b�N�A� �X�MÔ�

®bN�© �XM� ±¥

ÆÔ√�dÚI� �ÊU�

®√d�© ÊU� ±µ

Æ�VÓ��d� U�MÔ�

®V�—© U�M� ±∂

Æ�f�ÚK� �X�U�

®f��© X�U� ±∑

Æ�Êu���K��� �r��MÔ�

®fK�© r�M� ±∏

Jij (m) schreef / was aan het schrijven.
Jij (v) getuigde / zag.
Hij las / was aan het lezen.
Wij stapten in / waren aan het instappen.
Zij kleedde zich / was zich aan het kleden.
Jullie (m) zaten / waren aan het zitten.

Oefening 7
Maak de ‚aKTaB-vorm van:
mooier
groter
langer

±µ

lelijker

�`�Ú�Ó√

`O�Ó�

∏

ruimer

�l���ËÓ√

l��«Ë ±

��Ó�

±∂

ouder

�Â�bÚ�Ó√

r�bÓ�

π

minder

�qÓ�Ó√

qOKÓ� ≤

�‰�uÚ�Ó√ q�uÓ�

±∑

imposanter

�rÓE��Ó√

rOE��

±∞

�V��Ó√

VO��� ≥

�q�L��Ó√ qOL��
�d�Ú�Ó√

6

geliefder
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korter
meer
kleiner
beter

�d�BÚ�Ó√ �BÓ�

±∏

geleerder

�rÓK��Ó√

rÓ�U�

±±

nieuwer

�b��Ó√

b�b�� ¥

�d�Ú�Ó√

��Ó�

±π

vieser

�a���ËÓ√

a���Ë

±≤

dierbaarder

�e��Ó√

e�e�� µ

�d�G�Ó√ �G�

≤∞

verder

v�BÚ�Ó√

Ì’U�

±≥

duurder

vÓKÚ�Ó√

Ì‰U� ∂

�s����Ó√ s����

≤±

goedkoper

�h���—Ó√ hO��—

±¥

middelste

Ôj���ËÓ√

j���Ë ∑

Oefening 8
Maak zinnen naar het model:

Het huis is groter dan de kamer.

ÆWÓ��d�G�« �s� �d� Ú�Ó√ �X�O��«

Æw�M� �d�Ú�Ó√ �X�Ó√

U�√ – ��� – X�√ ±

ÆbÓ��u�« �s� �q�L��Ó√ �q���d�«

b�u�« – qO� – q�d�« ≤

Æa�O�A�« �s� �s����Ó√ �X�M��«

aOA�« – s�� – XM��« ≥

Æ�ÂÔ_« �s� �d�BÚ�Ó√ �qÚH=D�«

�Â_«– �B� – qHD�« ¥

ÆV�UD�« �s� �d�G�Ó√ ÔW�L=K�F�LÚ�«

V�UD�« – �G – WLÒKF*« µ

Æ�r�F�« �s� �rÓK��Ú√ ÔW�L�F�«

�rF�« – �U� – W�LF�« ∂

Rood = verbetering
Jij bent groter dan ik.
De man is knapper dan de jongen.
Het meisje is beter dan de oude man.
Het kind is korter dan de moeder.
De lerares is kleiner dan de student.
De tante is geleerder dan de oom.

Oefening 9
Maak de overtreffende trap naar het model:Æ

Ìq���— �‰�uÚ�Ó√

de langste man
het oudste
geloof
de grootste
stem
de dierbaarste
broer
de beste
kippen
het ruimste
huis
de mooiste
wereld

Ìs��œ �Â�bÚ�Ó√

r�b� – s�œ

±≥ de vuilste tuin

ÌÊU���� �a���ËÓ√

a�Ë – ÊU���

±

� �u� �d�Ú�Ó√

��� – u

±¥ de makkelijkste

� …�¡«d� �q�N��Ó√

qN� – …¡«d�

≤

ÌŒÓ√ �e��Ó√

e�e� – Œ√

±µ het mooiste kind

ÌqÚH�� �q�L��Ó√

qO� – qH�

≥

ÌÃU��œ �s����Ó√

��� – ÃU�œ

±∂ het goedkoopste

Ìr��Ó� �h���—Ó√

hO�— – r(

¥

�X�O� �l���ËÓ√

l�«Ë – XO�

±∑

>ÂÔ√ �r���—Ó√

rO�— – �Â√

µ

ÌrÓ�U� �q�L��Ó√

qO� – �U�

±∏ het lelijkste meisje

�X�M� �`�Ú�Ó√

`O�� – XM�

∂

lezing

vlees
de barmhartigste
moeder

7
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het aardigste
woord
het mooiste
lichaam
het kortste
bericht
de dierbaarste
geliefde

de schoonste
kamer
de langste
preek

�W�L�KÓ� �nÓDÚ�Ó√

nOD� – WLK�

±π de schoonste put

Ìd� � �nÓE� Ó√

nOE� – d��

∑

Ì”�—�œ �V�F�Ó√

VF – ”—œ

∏

Ìr���� �q�L��Ó√ qO� – r��

≤∞

de moeilijkste les

�B� – ��

≤±

de geliefdste vrouw

�…Ó√�d� �« �V��Ó√

VO�� – …√d�«

π

�VO��� �e��Ó√ e�e� – VO��

≤≤

de kortste soera

�…�—u�� �d�BÚ�Ó√

�B� – …—u�

±∞

�WÓ��dÔ� �nÓE� Ó√

nOE� ≠ W�d�

≤≤

de grootste sjeik

Ìa�O�� �d�Ú�Ó√

��� – aO�

±±

�W�ÚD�� �‰�uÚ�Ó√ q�u� – W�D�

≤¥

de beste studente

�W��U� �s����Ó√

s�� ≠ W��U�

±≤

Ìd��� �d�BÚ�Ó√

Oefening 10
Lees hardop en vertaal.
Rood = verbetering

Æl� U'« �≈ b�L��� �V���c�

1

øl� U'« �≈ b�L��� �l� �V���c� �s�

2

Ær���'« ���Ó� �a�O�A�« �Ê≈

3

Æ �u�B�« �l�H��d� �u�� �f�OÓ�

4

ø…�—U�O�� �VÓ��d� �q��

5

Nee, Mohamed stapt niet in een auto.

Æ…�—U�O�� b�L��� �VÓ��d� ô

6

Wie opent de deur van de school?

øW���—�bÓ*« �»U� �`�ÚH� �s�

7

Æ«c�� n��u� �r=K�FÔ*« �q�FÚH�

8

Æ…�œUN�A�U� Ó…ö�B�« �ÂU�ù« Ô√�b�� �W�F�LÔ'« Â�u� �

9

Mohamed gaat naar de moskee.
Wie gaat met Mohamed naar de moskee?
De sjeik heeft een groot lichaam.
Hij heeft geen luide stem.
Stapt hij in een auto?

Meester Joesoef doet dit.
Op vrijdag begint de imam het gebed met de
geloofsbelijdenis.

øUNÓH�OÓ� Ô…�œUN�A�«

10

Æ�« �‰u���— Î«b�L��� �ÊÓ√�Ë �« Òô≈ �tÓ��« ô �ÊÓ√ �b�N��Ó√

11

øW��� UH�« Ó…�—u�� � Ú√�dÓ� �q��

12
13

In naam van God (Allah), de Barmhartige, de
Genadevolle.

ÆUN�Ú√�dÓ� ¨�r�F�
ÆrO��d�« s�L���d�« ��« r���

14

Lof zij God (Allah), heer der Werelden.

Æ5LÓ�UF�« �»�— �t]K� �b�L��Ú�«

15

Wie is de heerser van de Dag des Oordeels?

øs��b�« Â�u� Ôp�U� �u�� �s�

16

Hoe is (klinkt) de geloofsbelijdenis?
Ik getuig dat er geen god is dan God (Allah) en dat
Mohamed zijn gezant is.
Heb je de Openingssoera gelezen (gereciteerd)?
Ja, ik heb het gelezen/gereciteerd.

8
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ør�dÓJ�« �Ê¬�dÔI�« �…�d� �‰�ËÓ√ Ó√�dÓ� �s�

17

Waarheen keerde Nabil terug na de preek?

øW�ÚDÔ)« �b�F� qO�� �l���d� �s� Ó√ �≈

18

Tekenen zij de langste sjeik op het papier?

øWÓ��—�u�« vÓK�� Ìa�O�� �‰�uÚ�Ó√ �Êu�L���d� �q��

19

ÆÂU�ù« Ó…�—u� �r���d��Ë �…�b�zU*« vÓK�� È�d��Ô√ ÎWÓ��—�Ë �l�C�

20

Wie reciteerde voor de eerste keer de edele koran?

Wij leggen een ander blaadje op de tafel en wij
tekenen het plaatje van de imam.

Oefening 11
Vul een kleur of gebrek in. Modelantwoorden
Eieren zijn wit.

Æ�i�O�Ó√ �i�O��«

1

Het ei is wit.

Æ�¡UC�O� ÔW�C�O��«

2

Æ�d�L�� Ó√ V
� ÚKÓJ�«

3

Æ�œ�u�� Ó√ �w�«œu���«

4

Æ�d�L�
� _« �d����«

5

De hemel is blauw.

Æ�¡U��—�“ �¡UL���«

6

Zijn gezicht is rood.

Æ�d�L�
� Ó√ �t�N���Ë

7

De arabier is blond.

Æ�dÓI��Ó√ �w��d�F�«

8

Æ�¡«�dÚH� �f�L�A�«

9

De hond is bruin.
De Soedanees is zwart.
De Rode Zee

De zon is geel.

�¡«dÚI�A�« ÔW� b�MÓ�uÔ�«

10

De moskee is groen.

Æ�d�C��Ó√ �l� U'«

11

De aarde is zwart.

Æ�¡«œ�u�� �÷�—Ó_«

12

Æ�¡«d�L�� �b�O�«

13

Æ�d�C��Ó√ �d�CÔ)«

14

Æ�i�O�Ó√ �X�M��« �Á�c�� �t��Ë�

15

Æ�‘�dÚ�Ó√ �w��d�G�LÚ�«

16

v�L��Ó√ �Í�b�M��«

17

Æ�”�d��Ó√ �w��d�G�«

18

de blonde Nederlandse

De hand is bruin.
De groenten zijn groen.
Het gezicht van dit meisje is wit.
De Marokkaan is doof.
De Indier is blind.
De Westerling is stom (niet kunnen praten).

9
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Oefening 12 (thema les 9)
Vertaal de volgende zinnen. Zoek de onvoltooide tijd van de gebruikte werkwoorden op in de
woordenlijst.

ø(‰U��d�« �‰�uÚ�Ó√) Ìq���— �‰�uÚ�Ó√ �sÔJ��� �s� Ó√

1

Waar woont de langste man?

2

Haar meest geliefde zoon zal morgen
weggaan.

3

Is dit meisje mooier dan dat meisje?

4

De Syrische dame eet de grootste appels

5

De sheikh begint met de langste soera.

6

Vanavond ga ik voor de eerste keer naar
Marokko.

7

Ga je in de tuin zitten of niet, Nadia?

8

Ik weet niet waar ik mijn boek heb gelegd.

9
10

Æ�V��Ó_« UN�M��« �V���c�O�� Î«bÓ�
ø�X�M��« ÓpKÚ � �s� �q�L��√ �X�M� �« �Á�c�� �q��
ÆÌÕUH�� �d��Ú Ó√ ÔW� —u���« Ô…�b�O���« �qÔ�ÚQ�
Æ�…�—u�� �‰�uÚ�ÓQ� �aO� �A�« Ô√�b��
Æ�…�d� ‰�ËÓ_ »d�G�LÚ�« �≈ �V���–ÓQ�� (Â�u�O�« �¡U���) �¡U��LÚ�« «c��
øô �ÂÓ√ ÊU�����« � �5��K��� �q�� ¨W��œU� U�

Ligt het niet op de tafel in de kleinste
kamer?
Een blond meisje en een zwarte hond zitten
bij mij.

Æw�U��� �X�F�{�Ë �s� Ó√ �·d�� Ó√ ô
ø�WÓ��dÔ� �d�G�Ó√ � �…b�zULÚ�« vÓK�� (�u��) �f�OÓ�Ó√
Æ�œu��Ó√ �VÚKÓ��Ë �¡«dÚI�� �XM� (w�F� ) Íb�M�� �f�K���
d���ÚK� dÓH�Ó_« �¡v��U�A�« � d�L��Ó_« �VÓ��d�LÚ�« �≈ Ê«dÔEM��

11

Zij (2) kijken naar het rode schip op het
gele strand van de Middellandse Zee.

12

In Casablanca staat een blauw huis met veel
groene planten onder de warme (�—U�) zon.

Æ�j���u��LÚ�« i
 �O�Ó_«
���Ó� �d�C��Ó√ � U��� �tO� �‚�—�“Ó√ �X�O� ¡UC�O��« —«�b�« � �b��u��
Æ�…�—U(« f�L�A�« �X�
��

Deze blinde schrijver heeft een dove zoon
en een stomme dochter.
Wij drinken slechts wijn op zondag na de
preek.

Æ�¡U��d�� �XM��Ë �‘�dÚ�Ó√ �s��« v�L��Ó_« �V� UJ�« «c�N�

15

De leerling onthoudt de les heel erg goed.

ÆÎ«�b�� (ÎUM����) Î«b�O�� �”�—b� �« �cOLÚK��« ÔkÓH�
��

16

Begin je me te begrijpen, Hasan?

17

Ali en Ahmad werken in de kleinste fabriek
van de stad.

18

Gaan jullie na het gebed de moskee uit?

13
14

Æ�W�ÚDÔ)« �bF� � �b��Ó_« Âu�� � Òô≈ Î«d�L�� �»�d�A� ô
ø��L�NÚH� Ô√�b�� �q�� ¨s���� U�
Æ�W�M�b�LÚ�« l�M�B� �d�G
� √Ó � �b�L��Ó√�Ë �wK�� �q�L�F�
ø�…ö�B�« �b�F� l� U'« �s� �Êu���d��� �q��

10
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Oefening 13 (herhaling)
Vul de ontbrekende woorden in.

ÆÍb�O�� U� d�OÓ)« ¡U��

1

Æd��Ú�Ó√ �«

2

øÊUM��Ô� �lÓI� �s� Ó√

3

øÂ�u�O�« dÓI��« �r��Ó� Ó„�b�M�� �q�� ¨—«�e�� U�

4

ÆgÔ�«�d�� �WM�b� �s� ¨»d�G�LÚ�« s� U�Ó√

5

Æ�t�F� �X����– ¨�r�F� øpO�Ó√ �l� �X����– �q��

6

ød�“�u�« �dÓ�U� �s� Ó√ �≈

7

ÆW��—�b�LÚ�« � UN��� �—�œ ¨�r�F� øW�O�d�F�« ÓWG^K�« �X���—�œ �q��

8

Goedenavond meneer.
God is groot.
Waar ligt Libanon?
Slager, heeft u rundvlees vandaag?
Ik kom uit Marokko uit de stad Marrakech.
Ging je met je broer mee?
Ja, ik ging met hem mee.
Waar reisde de minister naar toe?
Heb je de Arabische taal gestudeerd?
Ja, ik leerde/studeerde het (haar)op school

Oefening 14 (herhaling)
Lees de werkwoordsvormen hardop en zet ze in de onvoltooide tijd.

ot

vt

�Êu�L�NÚH�

�sKÚ �L�F�

ot

�r��LNÓ�

�sÚK�L��

Ô√�dÚ�Ó√

� Ú√�dÓ�

Ô√�dÚI�

� Ú√�dÓ�

�5�z�dÚI�

� Ú√�dÓ�

16

17

18

vt

ot
11

vt

ot

ÔpÔK� Ó√

�XÚJÓK�

ÔpÔK�L�

�XÚJÓK�

�l�L��� �X�F�L��

�5�JÔK�L�

�XÚJÓK�

�5�F�L��� �X�F�L��

ÔpÔK�L�

�XÓJÓK�

�l�L��� �X�F�L��

�Êu�F���d�

«u�F���—

�s�L���d� �s��L���—

11

12

13

�l�L��Ó√ �X�F�L��

�sÚKÔ�ÚQ�

�sÔJ���

�s�ÚKÓ��Ó√

�sÓJ��

vt

6

�d�ÚJ�

�d�Ó�

1

7

Ô√�b�Ó√

� Ú√�b�

2

Ô√�b��

� Ú√�b�

�5�z�b��

� Ú√�b�

Ô√�b��

� Ó√�b�

�Êu��d�N�

�r���d��

8
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1
2
3
4

Ô√�dÚI�

� Ó√�dÓ�

�Êu��d�A�

�r��d��

19

�”�—�b�

UM���—�œ

14

�Êu���K���

«u��ÓK��

9

�sÚ��d�F�

�s�Ú��d��

4

ÔkÓH���

Ók�H��

20

�Êu��ÚJ�

«u��Ó�

15

�`�ÚH�

UM���Ó�

10

�l�C�

UM�F�{�Ë

5

(gaan)zitten
openen
bezitten
terugkeren

13
14
15
16

tekenen
leren
schrijven
begrijpen

groot worden
beginnen
vluchten
kennen

5
6
7
8

leggen
horen/luisteren
eten
wonen

9
10
11
12

17
18
19
20

werken
lezen/reciteren
drinken
onthouden

Oefening 15 (herhaling)
Zet in de vergrotende trap.

�d�Ú�Ó√

���

�b�F�Ó√

15

groter

�‰�uÚ�Ó√

q�u�

�»�dÚ�Ó√

16

�G

�b��Ó√

17

�e��Ó√

18

korter

�q�L��Ó√

9

qO�

�V��Ó√

19

b�b�

10

�`�Ú�Ó√

20

goedkoper

e�e�

11

vÓKÚ�Ó√

21

zwakker

duurder

12

�rÓK��Ó√

�U�

2

�qÓ�Ó√

qOK�

3

�s����Ó√

s��

4

���

5

a�Ë

6

nOE�

7

beter

VO��

12

�d�Ú�Ó√
meer

`O��

13

lelijker

nOF{

1

minder

geliefder

�h���—Ó√ hO�—

jO�Ë

geleerder

dierbaarder

mooier

�n�F�{Ó√

V�d�

nieuwer

�B�

Ôj���ËÓ√
middelst

dichterbij

kleiner

�d�BÚ�Ó√

8

verder

langer

�d�G�Ó√

bOF�

�a���ËÓ√
vuiler

‰U�

14

�nÓE�Ó√
schoner
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Oefening 16 (herhaling)
Zet in de overtreffende trap.

�X�O� �rÓE��Ó√ rOE� XO�

7

�rÓE��Ó_« �X�O��«

�…Ó√�d� �« �`�Ú�Ó√

W�O�� …√d�«

1

WHOE� W�d�

2

WF�«Ë —«œ

3

ÌÊU���« �V��Ó√ VO�� ÊU��«

4

�`�Ú�Ó_« Ô…Ó√�dÓ*«

het imposantste huis

de lelijkste vrouw

Ìq���— �s����Ó√ s�� q�—

8

�s����Ó_« �q���d�«

�WÓ��dÔ� �nÓE�Ó√
�nÓE�Ó_« ÔWÓ��d�G�«

de beste man

de schoonste kamer

�d�Ú�Ó_«

…���

9

Ì—«œ �l���ËÓ√
�l���ËÓ_« �—«�b�«

de grootste

het ruimste huis

�d�G�Ó_«

…�G

10

�V��Ó_« �ÊU���ô«
de kleinste

de beste mens

�nÓDÚ�Ó_«

nODÓ�

11

�bÓ��Ë �d�BÚ�Ó√

�B� b�Ë

5

WK�u� b�

6

�d�BÚ�Ó_« �bÓ��u�«
de aardigste

de korste jongen

�XM� �d�G�Ó√ …�G XM�

12

Èd�G�B�« �XM��«

�b� �‰�uÚ�Ó√
�‰�uÚ�Ó_« �b�O�«

het kleinste meisje

de langste hand

13

