
© Drs. A. van Pel/ AN-NA TAALTRAININGEN ARABISCH/TOETS:Arabisch (Egyptisch) deel I Kullu Tamaam (2019) 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze test mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

1 
 

Toets algemene vragen en grammatica Egyptisch-Arabisch april 2019 (A) (duur: 30 minuten) 
 

- Waar nodig is een klemtoon aangebracht. 
- Uitspraak: ç= sj  /, ¤= zj /, ©= gh, / x= kh, / $ = stemhebbende wrijfklank uit de keel, lijkt een beetje op samengeknepen /a/, • 
 vervangt de h met een lus. 
- Egyptisch-Arabisch, hierna te noemen Egyptisch (zie voor overige klinkers en medeklinkers kullu tamåm: inleiding.) 
 
1. Zet een kruisje bij het goede antwoord (A, B , C, D of E). 
2. Wat is de betekenis van de woorden/zinnen (indien van toepassing)? 
 
1. Wat is de officiële taal van Egypte? 
A Caïreens        B Berbers         C Modern Standaardarabisch 
 
2. Tot welke dialectgroep behoort Egyptisch?  
A Egyptische dialecten     B Levantijnse dialecten     C Maghrebijnse dialecten 
  
3. Wat is de Arabische naam voor Egypte. 
A ygipta         B maßr          C ilyunan 
  
4. Wat wordt bedoeld met: Egyptisch is gebaseerd op een “wortelsysteem”? 
A Klinkers vormen de basis.    B Medeklinkers vormen de basis.  C Voorvoegsels vormen de basis. 
  
5. Welke letters behoren tot de “zonneletters”? 
A -©-b-f-m         B -n-z-r-s         C -x-q-w-y 
 
6. Hoe luidt de term voor: “aan het lidwoord assimilerende medeklinkers”? 
A maanletters        B zonneletters       C sterreletters 
 
7. Welke korte klinkers kent het Egyptisch? 
A  e - i - u          B  a - i - u         C e - o - i 
 
8. Wat antwoord je standaard op: ßabå• ilx´r? 
A ßabå• $al´kum       B ßabå• issalåm        C ßabå• inn¨r 
 
9. Wat antwoord je op: ma$a³ssalåma ? 
A A¬¬a mabs¨†       B A¬¬a mabr¨k       C A¬¬a³ysallimak 
 
10. Wat is een “hamza”? 
A een klinker       B een cijfer        C een medeklinker 
 
11. Welk woord is grammaticaal mannelijk? 
A mudarris        B mudarrísa         C bint 
 
12. Welk woord is grammaticaal vrouwelijk? 
A mudarris        B bint           C walad 
 
13. Wat is de Egyptische naam voor Caïro? 
A Kaira          B ilQåhira         C Dimaç‚ 
 
14. Hoe luidt de Nederlandse vertaling van: ismak ‚´? 
A  Wat is haar naam?    B Wat is je naam?       C Wat is zijn naam? 
 
15. Hoe luidt de Nederlandse vertaling van: da mˆn? 
A Wat is dat?         B Wie zijn zij?        C Wie is dat? 
 
16. Hoe luidt de Nederlandse vertaling van: uxt? 
A zuster          B broer          C broers 
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17. Hoe luidt de ontkenning van:    huwwa mudarris? 
A huwwa lå mudarris.      B huwa ma mudarris.      C huwwa miç mudarris. 
 
18. Hoe luidt de Nederlandse vertaling van: ma-$aleçç? 
A Het doet er niet toe.      B Ik vind het heel erg.      C Het is niet genoeg! 
 
19. Wat is het enkelvoud van het zelfstandige naamwoord “†alaba”? 
A †ilib          B †alababiyin         C †ålib 
 
20. Hoe luidt het woord voor:    schrijver?  
A kåtib          B maktab          C kitåb 
 
21. Welk woord maakt de zin af?   huwwa axi, _______ Karˆm. 
A ismaha         B ismu          C ismuhu 
  
22. Welk woord maakt de zin af?        hiyya di_____? hiyya uxti. 
A ‚´?          B ya-ta®a?         C mˆn? 
  
23. Welk woord maakt de zin af?    inta _______? ana min Hulanda. 
A døl          B min          C mn´n 
 
24. Wat antwoord je als iemand zegt:  issalåmu $al´kum? 
A mabr¨k         B wi $al´kum issalåm      C ßabå• ilx´r 
 
25. Wat antwoord je als iemand zegt:   ßaba• ilx´r? 
A $al´kum kuwayyisˆn     B $al´kum issalåm       C ßaba• inn¨r 
 
26. Wat antwoord je als iemand zegt:  mabr¨k  
A ana min Hulanda.       B il•amdu li³llåh.        C A¬¬a³ybårik fˆk 
 
27. Wat zeg je bij het aanbieden van iets?  
A itfa‹‹al          B min fa‹lak         C law sama•t 
 
28. Welk voorzetsel moet worden ingevuld? intum  ______  ilb´t. 
A  li           B  min           C f³ 
 
29. Wat is de correcte vertaling van:  huwwa lissa fi³lmustaçfa.?    
A Zij is nog op school.       B Hij is nog in het ziekenhuis.    C Hij is niet in het ziekenhuis. 
 
30. Wat is de correcte vertaling van:  fˆ mukalma $ålaçånak.?   
A Er is telefoon voor je.       B Voor jou staat een telefoon.    C Jij staat voor een telefoon. 
 
31. Welk woorden zijn passend?   ____________ya karˆm? ___________ il•amdu li³llåh! 
A ‚ahlan wa sahlan     B izzayyak         C kull£•åga tamåm. 
 
32. Hoe luidt het enkelvoud van:   døl min Maßr, humma Maßriyyˆn. 
A di min Maßr, huwwa Maßri.    B da min Maßr, huwwa Maßri.   C da min Maßr, hiyya Maßriyya. 
 
33. Welk vraagwoord is van toepassing?   ____________ ‚awlåd? 
A mn´n          B ga®a‚´           C ya-ta®a, $andaha 
 
34. Wat is de correcte vertaling van:  die jongen, deze kinderen?    
A ilwalad døl, il‚awlåd di    B ilwalad da, il‚awlåd døl    C ilwalad di l, il‚awlåd  døl 
 
35. Wat is de correcte vertaling van:  mijn boeken    
A ikkutub bit¨$i.             B ikkitåb bita$ti.       C ikkutub bitå$i 
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36. Wat is de correcte vertaling van:  De grote stad is schoon.    
A ilbalad ikkibˆra ni‹ˆfa.          B ilbalad ikkibˆr ni‹ˆf.     C ilbalad ikkibˆra inni‹ˆfa. 
 
37. Wat is de correcte vertaling van:    Het goede kantoor is groot.    
A ilmaktab ikkibˆr kwayyis.     B ilmaktab ikkwayyis kibˆr.    C ilmaktab ikkwayyis ikkibˆr. 
 
38. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A kibˆr           B ßu©ayya®   C fa‚ˆr    D ma®ˆ‹    E ©ani     
 
39. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A maktab           B maktaba   C madrasa   D dars     E ma•a††a  
   
40. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A muwa¡¡af          B muhandis   C mu•åmi   D walad    E mudarris  
   
41. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A mudarris          B dars     C madrasa   D dur¨s    E balad   
 
42. Wat is de correcte vertaling van:   talat kutub gudåd. 
A Drie boeken zijn nieuw.      B drie nieuwe boeken      C drie oude boeken   
 
43. Wat is de correcte vertaling van:    Wij wonen in Amsterdam.  
A i•na såkin f³Amsterdam.     B i•na sakna f³Amsterdam.     C i•na saknˆn f³Amsterdam. 
 
44. Wat is de correcte vertaling van:    Ik ga naar huis.?    
A ana³m®awwa• ilb´t.       B ana gayy ilb´t.         C ana³msåfir ilb´t.  
 
45. Wat is de correcte vertaling van:  ma-kunnåç $arfˆn.? 
A Zij wisten het niet.      B  Jullie wisten het niet.     C  Wij wisten het niet. 
 
46. Wat is een juist antwoord:     ya-ta®a, ilMinya balad f³ilMa©rib? 
A Ja, Minya is een stad in Marokko.  B Nee, Minya is een stad in Spanje.  C Nee, Minya is een stad in Egypte. 
 
47. Hoe luidt de vertaling van:             Zij had tijd. 
A kån $andaha wa‚t.       B $andaha wa‚t.         C kånit $andaha wa‚t.    

 
48. Hoe luidt de vertaling van:      een telefoonnummer? 
A nimra tiliføn        B nimrit tiliføn        C nimrit ittiliføn  
 
49. Hoe luidt de vertaling van:      Vandaag drinkt hij veel melk.  
A innaha®da yiç®ab laban kitˆr.   B bukra yiç®ab laban kitˆr.    C innaha®da yiç®abu laban kitˆr.  
 
50. Welke persoonsvorm is correct?     Waar werk (vr.) je? 
A bitiçta©ali f´n?      B bitiçta©al f´n?       C bitiçta©alu f´n? 
 
51. Met welke tijd komt het werkwoord in de zin overeen? kunt£ fi³lma†$am imbåri•. 
A tegenwoordige tijd      B toekomende tijd       C verleden tijd   
 
52. Hoe luidt de ontkennende zin van: Jullie drinken koffie bij mijn broer. 
A intu tiçrabu miç ‚ahwa $and ax¨-ya. B intu ma-tiçrab¨ç ‚ahwa $and ax¨-ya. C intu miç tiçrabu ‚ahwa $and ax¨-ya.
   
53. Hoe luidt de ontkennende zin van: Nederland is een klein land. 
A Hulanda balad ma-ßu©ayya®aç.  B Hulanda miç balad ßu©ayya®a.   C Hulanda lå balad ßu©ayya®a. 
 
54. Hoe luidt de gebiedende wij s van: Zwijg! 
A uskut!  B sikit!          C yuskut!   


