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Arabisch voor beginners deel 1  
 
Les 4 
 
4.10   Antwoorden oefeningen pp. 67-74 

 
  Oefening 1 Plaats het lidwoord voor de volgende woorden. Met naamvalsuitgang-u. 

 

de oude man, de sjeik �Ó«�A�O�a de jongen Ú�Ó«�uÓ��b de deur Ú�Ó«�»U� de hand Ú�Ó«�O�b 1 

het brood Ú�Ó«�����e het oog Ú�Ó«�F�s�O de moeder Ô_Ó«�Â de vader Ó_Ó«»� 2 

het huis Ú�Ó«���O�X de boter �Ó«�e���bÔ… de zoon �ôÓ«���s de wijn Ú�Ó«���L�d 3 

de eieren Ú�Ó«���O�i de tuin Ú�Ó«�����ÊU� de leraar Ú�Ó«�L�F=Kr� het meisje ل
َ
 4 ِبْنُت ا

het boek �Ó«�J�»U� het kind �Ó«=DÚH�q de leerlinge �Ó«��ÚK�L�cOÔ… de leerling �Ó«��ÚK�L�cO 5 

de planten �Ó«�M� U� het papier Ú�Ó«�u�—�‚ de kamer Ú�Ó«�G�dÓ�ÔW de tekst �Ó«�M�h 6 

    
 

 
Oefening 2  
Vraag met behulp van “waar” - �s��Ó√  - naar de plaats van de woorden in oefening 1.  

Bij de oefening is een modelantwoord opgenomen plus een vertaling. Met naamvalsuitgang-u, behalve voor 
een leesteken. 
 

�s��Ó√  اٱ��A�Oaø �s��Ó√  اٱÚ��uÓ�øb �s��Ó√  اٱÚ�»U�ø �s��Ó√  اٱÚ��Obø  1 

Waar is de oude man? Waar is de jongen? Waar is de deur? Waar is de hand?  

Ó«��A�O�a  w�� 
ٱ
   ��ÆÊU Ó«Ú��uÓ��b ÆX�O��Ú�« w�� Ó«Ú�U��» ÆÓ„UM�� Ó«Ú��O�b ÆUM������ا

De oude man is in de tuin. De jongen is thuis. De deur is daar. De hand is hier.  

�s��Ó√  اٱÚ�����eø �s��Ó√  اٱÚ��Fs�Oø �s��Ó√  اٱÔ_�Âø �s��Ó√  اٱÓ_»ø 2 

Waar is het brood? Waar is het oog? Waar is de moeder? Waar is de vader?  

Ú�Ó«�����e  w�� 
ٱ
 ��Æb�O Ú�Ó«�F�s�O  w�ا

ٱ
 ��Æt���uÚ� Ó«Ô_�Â  wا

ٱ
 ��ÆWÓ��d�GÚ� Ó_Ó«�»  �b�Mا

ٱ
را

ْ
ِبئ

ْ
  Æل

Het brood is in de hand. Het oog is in het gezicht De moeder is in de kamer. De vader is bij de put.   

�s��Ó√  اٱÚ����OXø �s��Ó√  اٱ��e���b…ø �s��Ó√  اٱ�ô��sø �s��Ó√  اٱÚ����Ldø  3 

Waar is het huis? Waar is de boter? Waar is de zoon? Waar is de wijn?  

Ú�Ó«���O�X ÆÓ„UM�� �Ó«�e���bÔ… UM��Æ �ôÓ«���s  w�� 
ٱ
 ��ÆW���—�b�LÚ� Ú�Ó«���L�d  wا

ٱ
  �ÆW��U��eا

Het huis is daar. De boter is hier. De zoon is op school. De wijn is in de fles.  

�s��Ó√  اٱÚ����Oiø �s��Ó√  اٱÚ������ÊUø �s��Ó√  اٱÚ��L�F=Krø �s��Ó√  ِبْنتلْ اٱø 4 

Waar zijn de eieren? Waar is de tuin? Waar is de leraar? Waar is het meisje?  

Ú�Ó«���O�i  � 
ٱ
 ��Æb�OÚ� Ú�Ó«�����ÊU�  �b�Mا

ٱ
 �  ÆX�O��Ú� Ú�Ó«�L�F=K�rا

ٱ
  W��—�b�LÚ� Æا

َ
 ا
ْ
  ��ÆUM ِبْنُت ل

De eieren zijn in de hand. De tuin is bij het huis. De leraar is op school. Het meisje is hier.  
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�s��Ó√  اٱ��J»U�ø �s��Ó√  اٱ�=DÚHqø  �s��Ó√  اٱ���ÚK�L�cO…ø �s��Ó√  اٱ���ÚK�LcOø 5 

Waar is het boek? Waar is het kind? Waar is de leerlinge? Waar is de leerling?  

�Ó«�J�»U�  � 
ٱ
 ÆWÓ��d�GÚ� �Ó«=DÚH�q �M�� �bا

ٱ
 ��Æ�ÂÔ_ �Ó«��ÚK�L�cOÔ…  �b�Mا

ٱ
  ��Ær=K�F�LÚ� �Ó«��ÚK�L�cO ÆÓ„UMا

Het boek is in de kamer. Het kind is bij de moeder. De leerlinge is bij de leraar. De leerling is daar.  

�s��Ó√  اٱ��M U�ø �s��Ó√  اٱÚ��u�—‚ø  �s��Ó√  اٱÚ��G�dÓ�Wø �s��Ó√  اٱ��M�hø 6 

Waar zijn de planten? Waar is het papier? Waar is de kamer? Waar is de tekst?  

�Ó«�M� U�  � 
ٱ
 �  Æ…�b�zULÚ� Ú�Ó«�G�dÓ�ÔWاٱ  ��ÆÊU�����Ú� Ú�Ó«�u�—�‚ vÓKا

ٱ
  Ú�Æ»U��Jاٱ  � ÆX�O��Ú� �Ó«�M�hا

De planten zijn in de tuin. Het papier is op de tafel. De kamer is in het huis. De tekst is in het boek.  
 
 
 

Oefening 3  

Beantwoord de vraag ‘Wie is daar?’ �s�� UM��„ø  met behulp van de volgende woorden. Wat is de betekenis van 

de woorden? Met naamvalsuitgang-u. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Æ„UM�� �u�� „UM�� �s��ø „UM�� �X��Ó√Ø�X��Ó√Æ „UM�� �s��ø „UM�� U�Ó√Æ „UM�� �s��ø 1 

Hij is daar. Wie is daar? Jij bent daar. Wie is daar? Ik ben daar. Wie is daar?  

Ó«Ú��LÔW�L=K�F  Æ„U�M�� „UM�� �s��ø Æ„UM�� b�L���� „UM�� �s��ø Æ„UM��  W���œU�� „UM�� �s��ø  

Daar is een lerares  Wie is daar? Mohammad is daar. Wie is daar? Nadia is daar. Wie is daar?  

Ó«�»Ó_ Æ„UM�� „UM�� �s��ø �ÂÔ_Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø Ó«�r=K�F�LÚ� Æ„UM�� „UM�� �s��ø 2 

De vader is daar. Wie is daar? De moeder is daar. Wie is daar? De leraar is daar. Wie is daar?  

�s���ô« Æ„UM�� „UM�� �s��ø �bÓ��uÚ�Ó« Æ„UM��  �s��„UM��ø ِبْنت
ْ
ل
َ
  Æ„UM�� „UM�� �s��ø �ا

De zoon is daar. Wie is daar? De jongen is daar. Wie is daar? Het meisje is daar. Wie is daar?  

Æ„UM�� �w�� „UM�� �s��ø Ô…�cO�LÚK���Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø Ô…�b�O���Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø 3 

Zij is daar. Wie is daar? De leerlinge is daar. Wie is daar? De dame is daar. Wie is daar?  

�cO�LÚK���Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø �q���d�Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø Ô…Ó√�d�LÚ�Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø  

De leerling is daar. Wie is daar? De man is daar. Wie is daar? De vrouw is daar. Wie is daar?  

Æ„UM�� W�L��U� „UM�� �s��ø �X��Ô_Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø �ŒÓ_Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø 4 

Fatima is daar. Wie is daar? De zus is daar. Wie is daar? De broer is daar. Wie is daar?  

�b�O���Ó« Æ„UM�� „UM�� �s��ø Æ„UM�� b�L��Ó√ „UM�� �s��ø Æ„UM�� vÓK�OÓ� „UM�� �s��ø  

De heer is daar. Wie is daar? Ahmad is daar. Wie is daar? Layla is daar. Wie is daar?  
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Oefening 4  

Beantwoord de vraag ‘Wat is hier?’ UM�� «–U�ø  met behulp van de volgende woorden. Met naamvalsuitgang-u, 

behalve voor een leesteken. Rood = correctie p. 69. 
 

���«���d ÆUM�� UM�� «–U�ø Ó«Ú��L�dÓ��V ÆUM�� UM�� «–U�ø Ó«Ú��J�»U� ÆUM�� UM�� «–U�ø 1 

De zee is hier. Wat is 
hier? De boot is hier Wat is 

hier? Het boek is hier. Wat is hier?  

UM�� ¡U�Æ UM�� «–U�ø ÓJ�«�K� UL ÆUM�� UM�� «–U�ø Ó«Ú������ÊU� ÆUM�� UM�� «–U�ø  

Hier is water. 
Wat is 
hier? De woorden zijn hier. 

Wat is 
hier? De tuin is hier. Wat is hier?  

UM�� Ô��dÊ¬Æ UM�� «–U�ø  UM������e Æ UM�� «–U�ø  UM���“���b… Æ UM�� «–U�ø  

Hier is een koran. Wat is 
hier? 

Hier is brood. Wat is 
hier? 

Hier is boter. Wat is hier?  

UM�� ���Oi Æ UM�� «–U�ø  UM�����bÓ�W Æ UM�� «–U�ø  UM�����b�—��W Æ UM�� «–U�ø  

Hier zijn eieren. Wat is 
hier? Hier is een kostuum. Wat is 

hier? Hier is een school. Wat is hier?  

UM�� ���O�s ���Ë w��tÆ UM�� «–U�ø UM�� ���C�d ��ÓKÓ�« v�zUL�b Æ… UM�� «–U�ø UM�� ��d�b�Ï… �� w 
ٱ
 Ú��ObÆ UM�� «–U�ø 2ا

Hier is een oog in een 
gezicht. 

Wat is 
hier? 

Hier is groente op de 
tafel. 

Wat is 
hier? 

Hier is een krant in de 
hand. Wat is hier?  

UM�� �”ÚQ� WÓ�ËU��ËÆ UM�� «–U�ø UM�� Ó�ÚQ�” �Ë¡U�Æ UM�� «–U�ø UM�� ���L�d ���“ w��U�W Æ UM�� «–U�ø 3 

Hier zijn een glas en 
een tafel. 

Wat is 
hier? Hier is een glas en water. 

Wat is 
hier? Hier is wijn in een fles. Wat is hier?  

    UM�� �b�� …�b�d���ËÆ  UM�� «–U�ø  

    
Hier zijn een hand en een 
krant. 

Wat is hier?  

           
 
 

Oefening 5 (modelantwoorden) 
Beantwoord de vraag ‘Waar ben je?’ Ó√���s Ó√���Xø  met behulp van de volgende woorden.  

w�� met (iemand mee) =  �l��  �b�M�� Ó«�‰ 
Voorbeeld: 

Waar ben je? �X��Ó√ �s��Ó√ �X��Ó√ Øø Ik ben in de kamer. U�Ó√  w�� 
ٱ
 Ú�ÆWÓ��d�Gا

 

1 X�O�� �Ó√U w��  اٱÚ�ÆX�O�� Ik ben thuis (in het huis). �Ó√U �b�M��  
ٱ
 .Ú�ÆX�O�� Ik ben bij het huisا

 VÓ��d�� �Ó√U w��  اٱÚ�ÆVÓ��d�L Ik ben op (in) de boot. �Ó√U  �b�M�� 
ٱ
 .Ú�VÓ��d�LÆ Ik ben bij de bootا

 U�M�� �Ó√U U�M��  �b�M�� 
ٱ
   .Ú�»U�Æ Ik ben hier bij de deurا

 WÓ��dÔ� �Ó√U w��  اٱÚ�ÆWÓ��d�G Ik ben in de kamer. �Ó√U �b�M��  اٱÚ�ÆWÓ��d�G Ik ben bij de kamer. 

 ÊU����� �Ó√U w��  اٱÚ������ÆÊU Ik ben in de tuin. Ó√�U �b�M��  اٱÚ�ÆÊU������ Ik ben bij de tuin. 
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ر 2
ْ
ر.  ��Ó√U w� ِبئ

ْ
ِبئ

ْ
ل
ٱ
ر.  ��Ik  ben in de put �Ó√U �b�M ا

ْ
ِبئ

ْ
ل
ٱ
 .Ik ben bij de put ا

 W���—�b�� �Ó√U  w�� 
ٱ
 ��Ú�ÆW���—�b�L Ik ben op (in de) school. �Ó√U  �b�Mا

ٱ
 .Ú�ÆW���—�b�L Ik ben bij de schoolا

 r=K�F�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��Ú�Ær=K�F�L Ik ben met de leraar �Ó√U  �b�Mا

ٱ
 .Ú�Ær=K�F�L Ik ben bij de leraarا

 W�L=K�F�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��Ú�ÆW�L=K�F�L Ik ben met de lerares. U��Ó√  �b�Mا

ٱ
 .Ú�ÆW�L=K�F�L Ik ben bij de leraresا

 …�b�O�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��Æ…�b�O�� Ik ben met de dame. �Ó√U  �b�M�ا

ٱ
 .Æ…�b�O�� Ik ben bij de dame�ا

3 vÓK�OÓ� �Ó√ UvÓK�OÓ� �l��Æ Ik ben met Layla. �Ó√U vÓK�OÓ� �b�M��Æ Ik ben bij Layla. 

 b�O�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��Æb�O�� Ik ben met de meneer. �Ó√ U �b�M�ا

ٱ
 .Æb�O�� Ik ben bij de meneer�ا

 b�L���� �Ó√U Æb�L���� �l�� Ik ben met Mohammed. �Ó√U Æb�L���� �b�M�� Ik ben bij Mohammed. 

 o�dÓ� �Ó√U  w�� 
ٱ
  .Æo�d]D Ik ben op de weg�ا

Ik ben onderweg.  �Ó√ U �b�M�� 
ٱ
 Æo�d]D Ik ben bij de weg�ا

 W]J�� �Ó√U ÆW]J�� w�� Ik ben in Mekka.   

4 a�O�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��a�O�AÆ Ik ben met de oude man.  U��Ó√ �b�M�ا

ٱ
 .a�O�AÆ Ik ben bij de oude man�ا

 �w�K�� �Ó√U Æ�w�K�� �l�� Ik ben met Ali.  U��Ó√Æ�w�K�� �b�M�� Ik ben bij Ali. 

  U��� �Ó√U  �b�M�� 
ٱ
   .Æ U���M Ik ben bij de planten�ا

 »U� U��Ó√  �b�M�� 
ٱ
   .Æ»U�� Ik ben bij de deur�ا

 ÃU��œ U�Ó√  �l�� 
ٱ
 .bÃU�Æ Ik ben bij de kippen��اٱ  ��bÃU�Æ Ik ben met de kippen. U�Ó√ �b�M��ا

5 q�L�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��Ó'Æq�L Ik ben met de kameel. �Ó√U  �b�Mا

ٱ
 .Ó'Æq�L Ik ben bij de kameelا

 qÚH�� �Ó√U  �l�� 
ٱ
 ��ÆqÚH=D Ik ben met het kind. �Ó√U  �b�M�ا

ٱ
 .ÆqÚH=D Ik ben bij het kind�ا

 ÷�—Ó√ �Ó√U  w�� 
ٱ
   .Ó_Æ÷�— Ik zit in de grondا

 ”U� �Ó√U Æ”UÓ� w�� Ik ben in Fes.   

 »�dÓ� �Ó√U  w�� 
ٱ
   .Æ»�d�G Ik ben in het westen�ا

  
 

 
Oefening 6 (modelantwoord) 
Maak een vraagzin van de volgende zinnen. Met naamvalsuitgang-u, behalve voor een leesteken. 

 

Is de krant in de hand? �q�� Ó«Ú�…�b�d��� �� w 
ٱ
 b�Oø 1�ا

Wanneer zijn Fatima en Ali hier? ����v �Ë W�L��U�UM�� �wK��ø 2 

Waarom is de boter op de tafel? «–UL�� Ó«��eÔ…�b�� ÓK�� v 
ٱ
 Ú�…�b�zULø 3ا

Zijn Nadia en Mohammad met de moeder (mee)? �q�� �œU����Ë W �l�� b�L���� 
ٱ
 Ô_�Âø 4ا
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Is de boot op (in) zee? �q�� ٱÚ��L�d�VÓ� �� w 
ٱ
 d����ø 5�ا

Waar is de kamer in het huis? �s��Ó√ ÔWÓ��d�G�«  � 
ٱ
 X�O���ø 6ا

Wanneer is de leraar op (in de) school? ����v Ú�«�L�r=K�F �� w 
ٱ
 LÚ�W���—�bø 7�ا

Waar is de put in de tuin? �s��Ó√  ر لاٱ
ْ
 w �� �ِبئ

ٱ
 ÊU�����ø 8�ا

 
 
 
Oefening 7 (modelantwoorden) 
Beantwoord de volgende vragen. De vragen zijn gevocaliseerd in de uitwerking.  
Met naamvalsuitgang-u, behalve voor een leesteken. 
 

Nee, de fles is op de tafel.  ¨ôÓ«�e���U�ÔW ��ÓKv  اٱÚ��zUL�b…Æ �q�� Ó«�e���U��� WÓK v 
ٱ
 Ó_�—ø÷ 1ا

Ja, de krant is in de hand.  ¨�r�F��Ó«Ú���d�b�Ô… �� w 
ٱ
 Ú��Oøb 2ٱÚ��ObÆ �q�� Ó«Ú���d�b��� … wا

Nadia is op (in) de speelplaats. �œU���W �� w 
ٱ
 Ú��LV�FÚKÆ Ó√���s �œU���øW 3ا

Nee, zij is op (in de) school.  �w�� ¨ô�� w 
ٱ
 Ú��L�b�—��WÆ �q�� �œU����� W wا

ٱ
 Ú��G�dÓ�øW 4ا

Nee, Layla is in de tuin.  ¨ôÓ��OÓK�� vw  اٱÚ�����ÊU�Æ �q�� Ó��OÓK�� v w 
ٱ
 Ú��L�b�—��Ó√ W��ÎUCø 5ا

Mohammad is een jongen. �����Lb ÆbÓ��Ë ���s ���u �����Løb 6 

Nadia is een meisje. �œU���W ِبْنتÆ ���s ���w �œU���øW 7 

Nee, zij is leerlinge.  ¨ô���w Æ…�cO�LÚK�� �q�� �œU����� W�F=K�LøW 8 

Ja, ik ben in de tuin. U�Ó√ ¨�r�F�� �� w 
ٱ
 Ú�����ÊU�Æ �q�� Ó√���X �� wا

ٱ
 ø 9 َنِبيل�Ú����� U� ÊUا

Nee, hij is in de kamer. ¨ô ���u ��w  اٱÚ��G�dÓ�WÆ �q�� ���u �� w 
ٱ
 Ú�����øÊU� 10ا

Nee, zij is thuis (in het huis).  ¨ô���w �� w 
ٱ
 �Ú���ÆX�O �q��  � wا

ٱ
 Ú�����øÊU� 11ا

De leraar is op (in de) school. Ú�«�L�r=K�F �� w 
ٱ
 �  LÚ�W���—�bÆ ���s�ا

ٱ
 Ú��L�b�—��øW 12ا

De moeder is in de kamer. �ÂÔ_«  � 
ٱ
 �  Ú��G�dÓ�WÆ ���sا

ٱ
 Ú��G�dÓ�øW 13ا

De put is in de tuin.  
ٱ
ر ا

ْ
 w �� �لِبئ

ٱ
 ÊU����� �� «–U� w�ا

ٱ
 Ú�����øÊU� 14ا

De tafel is in de kamer. Ó«Ú��zUL�bÔ… �� w 
ٱ
 Ú��G�dÓ�WÆ �� «–U� wا

ٱ
 Ú��G�dÓ�øW 15ا

Het brood en de boter zijn op tafel. �e����Ú�Ó« �Ë اٱÔ…�b���e� ��ÓK v 
ٱ
 Ú��zUL�b…Æ �� «–U�ÓK vا

ٱ
 Ú��zUL�bø… 16ا
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Oefening 8   Leesoefening   
Waar is….? Vraag en antwoord, voorbeeld:           1.   Waar is de tafel?De tafel is in de kamer. 
Met naamvalsuitgang-u, behalve voor een leesteken. 
 

1  �s��Ó√ 
ٱ
 ��Ú�ø…�b�zUL Waar is de tafel? Ó«Ú�LÔ…�b�zU wا

ٱ
 .Ú�ÆWÓ��d�G De tafel is in de kamerا

2 �s��Ó√  اٱÚ���Jø»U Waar is het boek? Ó«Ú���J�»U  vÓK�� 
ٱ
 .LÚ�Æ…�b�zU Het boek is op de tafelا

3 �s��Ó√  اٱÚ�ød�L�� Waar is de wijn? Ó«Ú��L���d w��  اٱ�e��ÆW��U De wijn is in de fles. 

4 �s��Ó√  اٱÚ�ø…�b�d�� Waar is de krant? Ó«Ú�Ô…�b�d�� w��  اٱÚ�Æb�O De krant is in de hand. 

5 �s��Ó√  اٱ�e��øW��U Waar is de fles? Ó«�e��ÔW��U vÓK��  اٱLÚ�…�b�zUÆ De fles is op de tafel. 

6  �s��Ó√ 
ٱ
 .d�Æ”Ú√ De muts is op het hoofd�اٱ  ��Dø‘u���d Waar is de muts? Ó«]D��‘u���d vÓK[�ا

7  �s��Ó√ 
ٱ
 .Ú�Æ…�b�zUL De eieren zijn op de tafelاٱ  ��Ú�øi�O�� Waar zijn de eieren? Ó«Ú��i�O�� vÓKا

8  �s��Ó√ 
ٱ
 .Ú�ÆWÓ��d�G De man is in de kamerاٱ  ��døq�� Waar is de man? �d�«�q�� w��ا

   vÓK�� Ω op / tegen  
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 Oefening 9  (thema les 4) 

Vertaal de volgende zinnen naar het Arabisch. Er zijn nog geen naamvalsklinkers aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ik ben in de tuin.  �� U�Ó√ w 
ٱ
 U�ÊÆ�����ا

2 Jij (v) bent in de kamer.  w�� �X��Ó√ 
ٱ
 �ÆWÓ��d�GÚا

3 Is hij op school?  w�� �u�� �q�� 
ٱ
 �øW���—�b�LÚا

4 Wij zijn bij het huis. �s����  �b�M�� 
ٱ
 ���ÆX�Oا

5 Waar is Nadia? W���œU� �s��Ó√ø 
6 Zij is bij de planten in de tuin.  �b�M�� �w�� 

ٱ
 �w��  U��M ا

ٱ
 ������ÆÊUا

7 Is Mohammed bij de onderwijzer?  b�L���� �q���l�� Ø �b�M�� ٱør=K�F�LÚ� 
8 Ja, en de onderwijzeres is daar ook. �F���r¨ �Ë اٱW�L=K�F�LÚ�� ÆÎUC��Ó√ Ó„UM�� 
9 Waarom is de moeder thuis (= in het huis)? �� «–UL 

ٱ
 ��ÂÔ_  w�ا

ٱ
 ���øX�O  ا

10 Met wie is de leerling?  øcO�LÚK���« �s�� �l�� 
11 Nadia en Mohammed zijn bij de put.  �b�M�� b�L�����Ë W���–U� 

ٱ
را

ْ
ِبئ

ْ
 . ل

12 Er is boter en brood op tafel. Ï…�b���“ Ó„UM�� �����Ë�e  vÓK�� 
ٱ
 �Æ…�b�zULÚا

13 Is er ook wijn en water? �d�L�� Ó„UM�� �q�� �¡U��Ë øÎUC��Ó√ 
14 Waar zijn de krant en het boek?  �s��Ó√ 

ٱ
 �ø»U��Jاٱ Ô…�b�dÓ' �Ëا

15 
De krant is in de hand en het boek is op de 
tafel en de wijn is in de fles. 

Ó«Ú�Ô…�b�d��  w�� 
ٱ
 �Ë b�O�ا

ٱ
 ��U��J�  vÓK«�ا

ٱ
 �Ë …�b�zULÚ�ا

ٱ
 ��d�LÓ)  w�ا

ٱ
 �ÆW��U��eا

16 
De zon staat aan (= is in) de hemel en de   
maan ook. 

Ó«�A��L�f  w�� 
ٱ
 ���Ë ¡UL�ا

ٱ
 √d�LÓI� ÆÎUC��Ó�ا

17 Wie is de jongen en wie is het meisje?  �u�� �s�� 
ٱ
 bÓ��u�  �w�� �s���Ë�ا

ٱ
 øلِبْنتا

18 De vader is hier en de zoon is daar. Ó«�Ë UM�� »Ó_ 
ٱ
 ��s���ô Æ„UM�ا
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Oefening 10  
Lees de woorden hardop en plaats er het lidwoord voor. Verbind telkens twee woorden door middel van 
wa (en) Schrijf ze daarna op.  
 

1 

koeien 

dÓI�� 
schapen 
r�MÓ� 

stier 

—�u�� 
 

 Ó«Ú�dÓI�� Ó«Ú�r�M�G Ó«—�u��� 

2 
 
 

gazelle 

‰«eÓ� 

roofdier 

l���� 

ooi 

W���F�� 

 Ó«Ú�‰«e�G  Ó«���l��  Ó«�M�W���F  

3 

ezel 

—UL�� 

kat (poes) 

W]D�� 
hond 

ÚKÓ�V  

 Ó«Ú�—UL��  Ó«Ú�W]D�I  Ú�Ó«ÚKÓJV  

4 

aap 

œ�d�� 
kameel 

q�L�� 
vis 

WÓJ�L�� 

 Ó«Ú�œ�d�I  Ó«Ú�q�L��  Ó«���WÓJ�L  

5 

vogel 

…�—uÔH�B�� 

vliegen 

»U��– 

een aap op een beer 

�œ�d�� �»�œ vÓK��  

 Ó«Ú�…�—uÔH�B�F  Ó«��c»U�  Ú�Ó«�œ�d�I  vÓK�� 
ٱ
«��b�ا  

6 

haan 

p��œ 

kip 

W��U��œ 

schorpioen 

»�dÚI�� 

 Ó«��bp�  Ó«��bW��U�  Ú�Ó«»�dÚI�F  

 

de ezel en de vis Ó«Ú��—UL�� �Ë اٱ���WÓJ�L de stier en de schapen �Ë �—�u���Ó« 
ٱ
 Ú�r�M�Gا

de kameel en de aap Ó«Ú�q�L��� �Ë اٱÚ�œ�d�I de koeien en de ooi Ó«Ú��dÓI�� �Ë اٱ�M�W���F 
de aap op de beer en de vliegen Ú�Ó«�œ�d�I  vÓK�� 

ٱ
 Ú�‰«e�Gاٱ c»U� het roofdier en de gazelle Ó«����l�� �Ë��اٱ b��» �Ë�ا

de vogel en de schorpioen Ó«Ú�Ô…�—uÔH�B�F �Ë اٱÚ�»�dÚI�F de hond en de kat Ú�Ó«ÚKÓJ�V �Ë اٱÚ�ÔW]D�I 
 de kip en de haan Ó«��bW��U� �Ë اٱ��bp� 

 



© Drs. A. van Pel/ Modern Standaardarabisch/Arabischvoor beginner deel 1 versie 2022 isbn 978 90 4690 5067        
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze syllabus 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. 

9 

 
 

Oefening 11 (herhaling) 
Lees de volgende zinnen hardop. 

 

�� «–U�øUM Ó√���� s�uø ���w ��Æ„UM ���u ��Æ„UM Ó√���X ��ÆUM Ó√�� U�ÆUM 1 

Wat is hier? Waar is 
hij? Zij is daar. Hij is daar. Jij (m) bent hier. Ik ben hier.  

���q Ó_«�» ��øUM ���q Ó«Ó_�Œ ��ø„UM Ó√���s  اٱ�ô��øs Ó√���s  اٱÔ_ø�Â Ó√���s  اٱÚ�U�ø» 2 

Is de vader hier? Is de broer daar? Waar is de 
zoon? 

Waar is de moeder? Waar is de deur?  

Ó«Ú��J�»U� �� w 
ٱ
 Ú��OÆb Ó«Ú��u�—�‚ ��ÓK vا

ٱ
 �  Ú��zUL�bÆ… Ó«����LÔpا

ٱ
 Ú�����Æd ��Ó„UM ���dÓ�ÆV 3ا

Het boek is in de 
hand. De papieren zijn op de tafel. De vissen zijn in (de) 

zee. Daar is een boot.  

Ó«ÒD���U�V �Ë اٱÚ��L�F=K�r �� w 
ٱ
 Ú��L�dÓ� ÆV Ó«Ú��zUL�bÔ… �� wا

ٱ
 Ú��G�dÓ�ÆW Ó«�M�� U� �� w�ا

ٱ
 Ú�����ÆÊU� Ó«Ú����O�X ��ÓK vا

ٱ
 Ú�����Æq 4ا

De student en de leraar zijn op 
(in) de boot. De tafel is in de kamer. De planten zijn in de 

tuin. 
Het huis is op de 
berg.  

Is de Koran een boek? ���q ÔI�«�d�Ê¬ ��ø»U� 5 

Hoe is het? / Hoe gaat het? Ó��O�n  اٱÚ�ø‰U� 6 

 
 
 

Oefening 12  
Welke woorden horen bij elkaar? Plaats het corresponderende nummer in het bijbehorende vakje. 
Rood = correctie p. 74. 

 

5  U��� 4 ���OX  3���F=K�LW 2 ��ÚKcOL ���Oi  1   ����ÊU� 
9 �«��s 8 q���— 7 ����d  6 ���Ob  ��»U� Ó√» 

12 �Ë��t 11 Ô√�Â  10 ���Lf  Ô��dÓ�W ��ÚK�cOL… d�L�� 
14 U��“W��  13�Ë�—‚   Ó√Œ �—Ú√”  ِْنت ب ���Os¿ 
15 Ô√��X  ���F=Kr Ó��Ld ���O�b… �œ��U�W …Ó√�d���« 

 
*$ayn kan naast oog ook bron betekenen. 
 

1 eieren + kip 6 heer + dame 11 moeder + vader 
2 leerling + leerlinge 7 zee + bron 12 gezicht + hoofd 
3 lerares + leraar 8 man + vrouw 13 papier + boek 
4 huis + kamer 9 zoon + dochter 14 fles + wijn 
5 planten + tuin 10 zon + maan 15 zus + broer 

   


