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Toets april 2012 (A) (duur: 35 minuten) 
Algemene vragen en grammatica Modern Standaardarabisch 

 
- Zet een kruisje bij het goede antwoord. 
- Let op! Een aantal woorden is bewust niet gevocaliseerd. 
 
 
 

1. Uit welke losse letters is het volgende woord samengesteld?                                            

 A +  +    B  +  +  +  C +  +   
2. Welk woord ontstaat als je de letters aaneen schrijft?   

A   B    C 

+  +  +                           ?Welk woord ontstaat als je de letters aaneen schrijft3.  

 A    B    C 
4. Hoe schrijf je het woord Nederland in het Arabisch? 

A    B    C 
5. Hoe heet Egypte in het Arabisch? 

 A    B    C 
6. Welk klinkerteken wordt op de eerste letter van de Arabische naam Samir geplaatst? 

 A    B   C 

7. Hoe denk je de naam Johannes in het Arabisch te schrijven? 

 A   B    C 
8. Hoe schrijf je de naam Aicha in het Arabisch? 

A    B    C 
9. Welk woord komt het meeste voor? 

   
 A    B    C 

10. Welk woord betekent mobieltje? 

 A   B   C 
11. Welke van deze drie woorden is mannelijk? 

 A    B    C 
12. Welke van deze drie woorden is vrouwelijk? 

A    B    C 
13. Welk woord is bepaald door het lidwoord? 

A    B    C 
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14. Welk woord kun je aanvullen?                                    ______      
A    B    C 

 ______15. Welk woord maakt de zin af?                                                

A    B    C 
   ______16. Welk woord maakt de zin af?                                                    

A    B    C  
  ______17. Welk woord maakt de zin af?  

A    B    C  
18. Welk woord maakt de zin af?                                              ______   

A    B     C  

19. Welk woord maakt de zin af?                                 _______  

A    B    C  
20. Wie is hij? Hij is onze ..                                        ______  

 A    B    C  
21. Wat antwoord je als iemand zegt:   

A    B  C  

 22. Wat antwoord je als iemand zegt:                                                                           

A     B    C  
23. Wat antwoord je als iemand zegt:                                                                             

A    B    C   
24. Welk voorzetsel moet worden ingevuld?                                   ______  

A     B     C  

25. Welk werkwoord moet worden ingevuld?                                ______  

A    B    C  
26. Welk voorzetsel is het juiste?                               ______  

A     B     C  

27. Welk voorzetsel is het juiste?                              ______  

A     B     C  
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28. Welk vraagwoord is van toepassing? ______  

 A    B    C  
29. Welk vraagwoord is van toepassing?  ______  

A     B     C  

30. Welk vraagwoord is van toepassing?                             _____ 
A    B    C  

31. Welk woord past niet in het rijtje? 

A  B  C    D  E  

32. Welk woord past niet in het rijtje? 

A  B  C    D  E  
33. Wat is de juiste schrijfwijze van: een huisdeur?                   

A      B      C    
34. Wat is de juiste schrijfwijze van: de grote huisdeur?                   

 A     B     C    

 _____35. Welk achtervoegsel plaats je achter het voorzetsel?                   

A    B    C   

_____36. Welk achtervoegsel plaats je achter het zelfstandig naamwoord?          

A    B    C    

37. Hoe luidt het meervoud van:     

A    B    C  

38. Hoe luidt het meervoud van:     

A    B    C  

39. Hoe luidt de schrijfwijze van: Die man is ziek.?   

A   B   C  

40. Hoe luidt de schrijfwijze van: Dit mooie meisje is aardig.?   

A B  C  

41. Hoe luidt de tweevoudsvorm van: de twee kleine kamers.?   

A  B   C  

42. Met welke tijd komt het werkwoord in de zin overeen?                             
Ategenwoordige tijd  Bverleden tijd  C  tegenwoordige tijd 
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43. Hoe luidt de vocalisatie van:   

AB  C  

44. Hoe luidt de vocalisatie van:   

AB C  

45. Hoe luidt de ontkennende zin van:   
A   B  C 

46. Hoe luidt de ontkennende zin:     

A  B  C   

47. Hoe luidt de ontkennende zin:                                             
A  B C 

48. Hoe luidt de verleden tijd van “De man is ziek”?                                  

A  B  C 
49. Hoe luidt de toekomende tijd van: Hij schrijft.? 

A  B            C 
50. Hoe luidt de overtreffende trap in: Ik ben langer dan mijn broer.?                                                                                                    

 A   B   C 

51. In welk jaar is de persoon geboren?           

 A1938   B 1957   C 1948 

         52. Waar werkte zijn vader?  

Aministerie van financiën B ministerie van justitie C ministerie van onderwijs 

         53. Wat was zijn moeder?   

Agezelschapsdame  B hofdame   C huisvrouw 

54. Wat wordt bedoeld met:  
AMoge hij in vrede rusten. B Moge God hem helpen. C Moge God hem belonen. 

 

  


