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 Tussentoets algemene vragen en grammatica Marokkaans-Arabisch 1A april 2018 (A) (duur: 40 minuten) 
 

- Aantal vragen: 55 
- Daar waar nodig is een klemtoon aangebracht. 
- Marokkaans-Arabisch, hierna te noemen Marokkaans. 
 
1. Zet een kruisje bij het goede antwoord (A, B of C). 
2. Wat is de betekenis van de woorden/zinnen (indien van toepassing)? 
 
1. Welke taal is of talen zijn de officiële talen van Marokko? 
A Marokkaans       B Berbers         C Standaardarabisch 
 
2. Tot welke dialectgroep behoort Marokkaans?  
A Egyptische dialecten     B Levantijnse dialecten     C Maghrebijnse dialecten 
  
3. Verklaar de naam Marokko; l-Me©®ib. 
A De plaats van het Oosten    B De plaats van het Zuiden    C De plaats van het Westen 
  
4. Wat wordt bedoeld met: Marokkaans 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 -k-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. Wat is de basisbetekenis van de letters k-t-b? 
A kantoor          B boekwinkel         C schrijven 
 
8. Wat is de basisbetekenis van de letters d-r-s? 
A koken         B leren             C lezen 
 
9. Wat duidt in het algemeen het voorvoegsel me-..(zoals in me-kteb) aan? 
A een persoon       B de plaats van iets      C een apparaat 
 
10. Wat duidt in het algemeen het voorvoegsel mu- (zoals in mu-derris) aan? 
A een persoon       B de plaats van iets       C een apparaat 
 
11. Welk  woord is grammaticaal mannelijk? 
A msa          B mdina          C yedd 
 
12. Welk woord is grammaticaal vrouwelijk? 
A sma           B blad          C ktab 
 
13. Wat is de Marokkaanse naam voor Casablanca? 
A ‹-Îa® l-Bey‹a        B l-Bayt l-Abye‹       C ‹-Îa® l-Buye‹ 
 
14. Wat is het meervoud van bít? 
A  bitát    B byit           C byut 
 
15. Wat is het meervoud van ‹á®? 
A ‹a®át           B ‹yu®           C ‹a®ín 
 
16. Wat is het meervoud van báb? 
A babáb           B babúb          C bibán 
 
 
17. Wat is het meervoud van yúm? 
A yumayn          B iyyám          C yumiyyát 
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18. Wat is het meervoud van kursi? 
A kurasát          B kursiyát          C krása 
 
19. Wat is het meervoud van blad? 
A bladát          B buldán          C bladiyín 
 
20. Wat is het enkelvoud van ktub? 
A kátib          B kitába          C ktab 
 
21. Welk woord maakt de zin af?   huwa ax-i, _______Karim. 
A smiyt-ha        B smiyt-kum        C smiyt-u 
  
22. Welk woord maakt de zin af?   _____hiya? hiya xt-i. 
A çnu          B çkun          C mnayn 
  
23. Welk woord maakt de zin af?   ana Hu¬andiya, ana _______ Hulanda. 
A dyal          B men          C bla 
 
24. Wat antwoord je als iemand zegt:  s-salám $li-kum? 
A $li-kum le-xba®       B $li-kum s-salám       C ßba• l-xi® 
 
25. Wat antwoord je als iemand zegt:  ßba• l-xi®? 
A $li-kum le-xba®       B $li-kum s-salám       C ßba• n-núr 
 
26. Wat antwoord je als iemand zegt:  la bás? bi-xir? 
A ana men Hulanda.       B l-•emdu li-lláh.        C huwa xú-ya 
 
27. Wat zeg je bij het aanbieden van iets?  
A tfe‹‹el           B men fe‹lek         C ¬¬ah yxelli-k 
 
28. Welk voorzetsel moet worden ingevuld? ntuma  ______le-mdina. 
A li-/le          B $el           C f- 
 
29. Wat is de correcte vertaling van:  thuis?    
A be-‹-‹á®          B le-‹-‹á®           C fe-‹-‹á® 
 
30. Wat is de correcte vertaling van: De kinderen zijn op school.?    
A d-drari m$a l-me‹®asa.      B d-drari $end l-muderris.     C d-drari fe-l-me‹®asa. 
 
31. Welk woorden zijn passend? ki ____________Karim, ______la-bas?  
A dayrín, huwa.      B dáyra, ntuma        C dáyer, huwa 
 
32. Welk vraagwoord is van toepassing? ____________ntuma?, •na men hulanda. 
A mnayn          B waç           C çnu  
 
33. Welk vraagwoord is van toepassing? ____________le-wlad? 
A açnu           B waç           C fayn, fin 
 
34. Wat is de correcte vertaling van:  dit meisje, die jongen, deze kinderen ?    
A dik l-bent, duk l-weld, had d-drari. B had l-bent, dak l-weld, had d-drari. C had l-bent, dik l-weld, hadu d-drari. 
 
35. Wat is de correcte vertaling van:  Deze boeken zijn van mij.?    
A duk le-ktub, hadak dyal-i.          B hadik le-ktub, huma dyal-i.   C had le-ktub dyal-i. 
 
36. Wat is de correcte vertaling van:  De grote stad is schoon.?    
A le-mdina kbira nqiya.           B le-mdina le-kbira nqiya.    C le-mdina le-kbira n-nqiya. 
 
37. Wat is de correcte vertaling van:  Het goede kantoor is groot.?    
A l-mektaba mezyana u kbira.     B l-mekteb le-kbir mezyan.    C l-mekteb l-mezyan kbir. 
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38. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A kbir      B ß©i®     C ß•i•     D m®i‹    E mesdud     
 
39. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A mekteb     B mektaba   C me‹®asa    D dars     E m•e††a     
 
40. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A mu$ellim    B muhendis   C mu•ami    D walid    E muderris     
 
41. Welk woord past niet in het rijtje (A, B, C, D of E)?    
A muderris    B ‹e®ß     C me‹®asa    D ‹u®uß    E walidin    
 
42. Wat is de correcte vertaling van: Het grote boek ligt boven op de kleine kast?    
A le-ktab kbir fuq maryu ß©i®.     B le-ktab le-kbir fuq l-maryu ß-ß©i®.   C ktab le-kbir fuq maryu ß-ß©i®a.   
 
43. Wat is de correcte vertaling van:  Wij wonen in Amsterdam.?    
A •na ka nseknu f-Amsterdam.    B •na ka yseknu  f-Amsterdam.   C •na ka tseknu f-Amsterdam. 
 
44. Wat is de correcte vertaling van:  Ik ga morgen naar de stad?    
A ©edda ©adi nemçi l-le-mdina.    B men be$d nemçi l-le-mdina.      C ©edda ©adi nemçi b-le-mdina.    
 
45. Welk vraagwoord is van toepassing: __________ q®i-ti? q®i-t ¤-¤urnal. 
A fayn, fin         B çkun           C çnu    
 
46. Welk woord maakt de zin af: ®-‰iba† ___________l-Me©®ib. 
A blad           B mdina            C $aßima(t)   
 
47. Hoe luidt de vertaling van:    çafet-ni.? 
A Jij zag mij.         B Jullie zagen mij.         C Zij zag mij.    

 
48. Hoe luidt de vertaling van:    çefna-ha.? 
A Zij zagen haar.       B Wij zagen haar.         C Wij zagen hem.    
 
49. Welke persoonsvorm is correct?  l-yum Karim_________ l-xubz fe-l-•anut.  
A çrat          B ka-yeçri          C çrit  
 
50. Welke persoonsvorm is correct?  l-yum ©adi _________ xu-ya. 
A ¡u®ti      B n¡ú®            C ka-n¡ú®   
 
51. Met welke tijd komt het werkwoord fhemtu in de zin  - waç fhemtu ‹-‹e®s -  overeen:? 
A tegenwoordige tijd      B toekomende tijd       C verleden tijd   
 
52. Hoe luidt de ontkennende zin van:  Zij drinkt koffie bij jouw broer.? 
A maçi ka-teç®eb l-qehwa $end xu-k.  B ma-ka-teç®eb-ç l-qehwa $end xu-k.  C ka-ma-çe®bet-ç l-qehwa $end xu-k.
   
53. Hoe luidt de ontkennende zin van: Nederland is een klein land.? 
A ma-kayna-ç Hu¬anda blad ß©i®a.  B ma- Hu¬anda blad ß©i®a-ç.     C Hu¬anda ma-çi blad ß©i®a.   
 
54. Hoe luidt de gebiedende wij s van: Ga zitten! 
A gles!  B gles-kum!         C ka tegles!  

  
55. Hoe luidt de Nederlandse vertaling van “ma-klaw-ç l-mekla” en tot welke categorie behoort het werkwoord? 
A Zij aten het eten.     B Zij eten het eten wel.      C Zij aten het eten niet. 
    zwakke werkwoorden        holle werkwoorden              zwakke werkwoorden 
 
 


