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Arabisch voor beginners deel 1  
 
Les 5 
 
5.9  Antwoorden oefeningen pp. 86-90
De antwoorden zijn gevocaliseerd en hebben einduitgangen. De dolkalif is vanaf nu weggelaten. 

Oefening 1 
Maak met de volgende woordcombinaties zinnen volgens het model.    

 

Dit is een groot huis.    ���� «c�O�X Ó����Æ   
 

Let op de juiste vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord. 

Dit is een lelijke man.  «c��—����q Ó��̀ O�Æ `O�� q�— 1 

Dit is een mooie dame.  �Á�c�����O�bÏ… ���LÓKOÏWÆ �O�qO� …b 2 

Dit is een goedkoop boek. «c�� ���»U� �—���hOÆ hO�— »U�� 3 

Dit is een dure wijn. 
«c�� ���L�d Ì‰U�Æ  

 �Á�c�����L�d ��U��OÏWÆ  
Ì‰U� d� (m)  

WO�U� d� (v)   
4 

Dit zijn schone eieren (c). «c�� ���O�i ���E�nOÆ nOE� iO� 5 

Dit zijn vieze kippen (c).  «c�� �œ�ÃU� �Ë���aÆ a�Ë ÃU�œ 6 

Dit is een oud huis. «c�� ���O�X Ó��b�r�Æ r�b� XO� 7 

Dit is een nieuwe tuin. «c�� �����ÊU� ���b�b�Æ b�b� ÊU��� 8 

Dit is een grote school. �Á�c�� ���b�—��ÏW Ó����ÆÏ… ��� W�—b� 9 

Dit is een kleine kamer. �Á�c�� Ô��dÓ�ÏW ���G��ÆÏ… �G� W�d� 10 

Dit is een lange jongen. «c�� �ËÓ��b Ó��q�uÆ q�u� b�Ë 11 

Dit is een klein meisje. �Á�c�� �M��X ���G��ÆÏ… �� XM��G� 12 

  
 

Oefening 2  
Maak met dezelfde woorden zinnen volgens het model:  

Dit huis is groot.    �� «cÚ�«���O�X Ó����Æ   
 

Deze man is lelijk. �« «c���d���q Ó��̀ O�Æ `O�� q�— 1 

Deze dame is mooi. �« �Á�c�����O�bÔ… ���LÓKOÆÏW �O�qO� …b 2 
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Dit boek is goedkoop. Æ�hO���— �»U��J�« «c�� hO�— »U�� 3 

Deze wijn is duur. 
 «c��Ó)«ÆÌ‰U� �d�L  

ÏW�O��U� �d�LÓ)« �Á�c�� Æ 
Ì‰U� d� (m)  

WO�U� d� (v)   
4 

Deze eieren (c) zijn schoon.  Æ�nO�E�� �i�O���« «c�� nOE� iO� 5 

Deze kippen (c) zijn vies. Æ�a���Ë �ÃU��b�« «c�� a�Ë ÃU�œ 6 

Dit huis is oud. Æ�r��bÓ� �X�O���« «c�� r�b� XO� 7 

Deze tuin is nieuw. Æ�b��b�� �ÊU������« «c�� b�b� ÊU��� 8 

Deze school is groot. ÆÏ…���Ó� ÔW���—�b�LÚ�« �Á�c�� ��� W�—b� 9 

Deze kamer is klein. ÆÏ…���G�� ÔWÓ��d�G�« �Á�c�� �G� W�d� 10 

Deze jongen is lang. Æ�q�uÓ� �bÓ��u�« «c�� q�u� b�Ë 11 

Dit meisje is klein. ���G�� �X�M��« �Á�c��ÆÏ… ��G�� XM� 12 

 
 

Oefening 3  
Maak met dezelfde woorden zinnen volgens het model: 

 

dit grote huis    ��«c �«���O�X �«ÓJ��� 
 

deze lelijke man  �« «c���d���q �«ÓI�̀ O� `O�� q�— 1 

deze mooie dame  �« �Á�c�����O�bÔ… Ó'«�LÓKOÔW �O�qO� …b 2 

dit goedkope boek  �« «c���J�»U� �«�d���hO hO�— »U�� 3 

deze dure wijn  
«c�� Ó)«�L�d �«��UGw� 

Ó)« �Á�c���L�d �«��UG�OÔW 
Ì‰U� d� (m)  

WO�U� d� (v)   
4 

deze schone eieren (c)  «c�� �«���O�i �«�M�E�nO nOE� iO� 5 

deze vieze kippen (c)  «c�� �«�b�ÃU� �«�u���a a�Ë ÃU�œ 6 

dit oude huis  «c�� �«���O�X �«ÓI�b�r� r�b� XO� 7 

deze nieuwe tuin  «c�� �«�����ÊU� Ó'«�b�b� b�b� ÊU��� 8 

deze grote school  �Á�c�� Ú�«�L�b�—��ÔW �«ÓJ���Ô… ��� W�—b� 9 
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deze kleine kamer  �Á�c�� �«�G�dÓ�ÔW �«�B�G��Ô… �G� W�d� 10 

deze lange jongen  «c�� �«�uÓ��b �«]Du�q� q�u� b�Ë 11 

dit kleine meisje �Á�c�� �«�M��X �«�B�G��Ô… �B� XM� 12 

 
 

Oefening 4 
Maak de zinnen uit de oefeningen 1, 2 en 3 vragend (met eindvocalisatie) 
1 

Is dit is een lelijke man?  q�� «c��—����q Ó��̀ O�ø `O�� q�— 1 

Is dit is een mooie dame? q��  �Á�c�����O�bÏ… ���LÓKOøÏW �O�qO� …b 2 

Is dit een goedkoop boek? q�� «c�� ���»U� �—���hOø hO�— »U�� 3 

Is dit een dure wijn? 
q�� «c�� ���L�d Ì‰U�ø 
q��  �Á�c�����L�d ��U��OÏWø 

Ì‰U� d� (m)  
WO�U� d� (v)   

4 

Zijn dit schone eieren (c)? q�� «c�� ���O�i ���E�nOø nOE� iO� 5 

Zijn dit vieze kippen (c)? q�� «c�� �œ�ÃU� �Ë���aø a�Ë ÃU�œ 6 

Is dit een oud huis? q�� «c�� ���O�X Ó��b�r�ø r�b� XO� 7 

Is dit een nieuwe tuin? q�� «c�� �����ÊU� ���b�bø b�b� ÊU��� 8 

Is dit een grote school? q�� �Á�c�� ���b�—��ÏW Ó����øÏ… ��� W�—b� 9 

Is dit een kleine kamer? q�� �Á�c�� Ô��dÓ�ÏW ���G��øÏ… �G� W�d� 10 

Is dit een lange jongen? q�� «c�� �ËÓ��b Ó�u�q�ø q�u� b�Ë 11 

Is dit een klein meisje? q�� �Á�c�� �M��X ���G��øÏ… � �B� XM� 12 

 
2 

Waarom is deze man lelijk? «–UL�� �« «c���d���q Ó��̀ O�ø `O�� q�— 1 

Is deze dame mooi? �« �Á�c�� �q�����O�bÔ… ���LÓKOÏW ؟ �O�qO� …b 2 

Wanneer is dit boek goedkoop?  v����«c�� �«�J�»U� �—���hOø hO�— »U�� 3 

Waarom is deze wijn duur? 
 «–UL��«c�� Ó)«�L�d Ì‰U�ø  
«–UL�� Ó)« �Á�c���L�d ��U��OÏWø  

Ì‰U� d� (m)  
WO�U� d� (v)   

4 

Waarom zijn deze eieren (c) schoon?  «–UL�� «c�� �«���O�i ���E�nOø nOE� iO� 5 
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Zijn deze kippen (c) vies?  �q��«c�� �«�b�ÃU� �Ë���aø a�Ë ÃU�œ 6 

Waarom   dit huis oud? «–UL�� «c�� �«���O�X Ó��b�r�ø r�b� XO� 7 

Is deze tuin is nieuw? �q�� «c�� �«�����ÊU� ���b�b�ø b�b� ÊU��� 8 

Waarom is deze school groot? «–UL�� �Á�c�� Ú�«�L�b�—��ÔW Ó����øÏ… ��� W�—b� 9 

Is deze kamer klein? �q�� �Á�c�� �«�G�dÓ�ÔW ���G��øÏ… �G� W�d� 10 

Is deze jongen lang? �q�� «c�� �«�uÓ��b Ó�u�q�ø q�u� b�Ë 11 

Is dit meisje klein? �q�� �Á�c�� �«�M��X ���G��øÏ… �B� XM� 12 

 
 

3 

Wie is deze lelijke man?   �s���« «c���d���q �«ÓI�̀ O�ø `O�� q�— 1 

Waar is deze mooie dame?  �« �Á�c�� �s��Ó√���O�bÔ… Ó'«�LÓKOøÔW �O�qO� …b 2 

Waar is dit goedkope boek? �« «c�� �s��Ó√�J�»U� �«�d���hOø  hO�— »U�� 3 

Hoe is deze dure wijn?  
 �n�OÓ�«c�� Ó)«�L�d �«�UGwø  
�n�OÓ� Ó)« �Á�c���L�d �«��UG�OÔWø 

d�  Ì‰U�(m) 
WO�U� d� (v) 

4 

Waar zijn deze schone eieren (c)? «c�� �s��Ó√ �«���O�i �«�M�E�nOø nOE� iO� 5 

Waar zijn deze vieze kippen (c)?  «c�� �s��Ó√ �«�b�ÃU� �«�u���aø a�Ë ÃU�œ 6 

Waar is dit oude huis? «c�� �s��Ó√ �«���O�X �«ÓI�b�r�ø r�b� XO� 7 

Waar is deze nieuwe tuin?  «c�� �s��Ó√ �«�����ÊU� Ó'«�b�b�ø b�b� ÊU��� 8 

Waar is deze grote school?  �Á�c�� �s��Ó√ Ú�«�L�b�—��ÔW �«ÓJ���øÔ… ��� W�—b� 9 

Waar is deze kleine kamer?  �Á�c�� �s��Ó√ �«�G�dÓ�ÔW �«�B�G��øÔ… �G� W�d� 10 

Wie is deze lange jongen?   �s��«c�� �«�uÓ��b �«]Du�q�ø q�u� b�Ë 11 

Wie is dit kleine meisje? �Á�c�� �s�� �«�M��X �«�B�G��øÔ…ø �B� XM� 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Drs. A. van Pel/ Modern Standaardarabisch/Arabischvoor beginner deel 1 versie 2020 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. 

5 
 

Oefening 5 (modelantwoord) 
Maak twaalf zinnen waarin telkens één zelfstandig naamwoord anders is, uitgaande van bijvoorbeeld deze zin:  

Het ei is in de tuin.   ��Ú�«�O�CÔW �����« w��ÆÊU�  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oefening 6 
Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in. Met eindvocalisatie. 

 

De aarde is vuil. Ó_«�—�÷ �Ë����ÏW Æ ®a�Ë© ÷—_« 7 
een oude  
school ���b�—��ÏW Ó��1bÏW ®r�b�© W�—b� 1 

Jij (m) bent lang. Ó√���X Ó��q�uÆ ®q�u�© X�√ 8 
een 
goedkope 
kamer 

Ô��dÓ�ÏW �—ÏW�BO�� ®hO�—© W�d� 2 

Nadia is klein.  W�œU�����GÏ…Æ ®�G�© W�œU� 9 
De  tuin is 
kort. ���«���ÊU� Ó��B�Æ �B�© ÊU����«® 3 

De man en de 
jongen zijn kort. 

�d�«��q� �Ëu�«�Ó��b 
Ó��B�ÆÊ« 

 b�u�«Ë q�d�«
®�B�© 

10 dure wijn 
���L�d  Ì‰U�(m) 
���L�d ��U��OÏW (v) 

‰U�© d��® 
 

4 

De vrouw is 
groot. «Ú��L�dÓ√Ô… Ó����Ï…Æ ®���© …√d*« 11 

Beiroet is 
ver. ���O�d� Ë ���bOFÏ…Æ ®bOF�©  Ë�� 5 

De jongen is 
mooi/knap. �u�«Ó�b� ���L�qO Æ  b�u�«®qO�© 12 Nieuw-Cairo ��UI�«�dÔ… Ó'«b�bÔ… ®b�b�© …d�UI�« 6 

 
  

Het ei is in de kamer. Ó«����O�CÔW ��« wWÓ�d�GÚ�Æ 1 

Het ei is op de tafel. ��Ú�«�O�CÔW vÓK�� Ú�«…�b�zULÆ 2 

Het ei is in de hand. ��Ú�«�O�CÔW ��« wb�OÚ�Æ 3 

Het ei is in de put.  ��Ú�«�O�CÔW �� wر
ْ
ِبئ
ْ
 Æ 4ال

De tuin is bij het huis ���«���ÊU��M�� X�O��Ú�« �bÆ 5 

De put is in de tuin.   ُر
ْ
ِبئ

ْ
 Ú�« w����ÆÊU� 6��ال

De planten zijn in de tuin. �«� U��M ��Ú�« w����ÆÊU� 7 

Het kind is in de tuin. �qH=D�Ó« �����« w��ÆÊU� 8 

De moeder is bij het huis �ÂÔ_« �M��X�O��Ú�« �bÆ 9 

De jongen is in de tuin  �bÓ��uÚ�«��Ú�« w����ÆÊU� 10 

Het meisje is in de tuin. �X�M��Ú�« ��Ú�« w����ÆÊU� 11 

De kamer is in het huis.  ÔWÓ��d�GÚ�Ó«��Ú�« w��X�OÆ 12 
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Oefening 7 (modelantwoord) 
 
a) Zet in het tweevoud:  

��b �—��q ���Os Ô√�–Ê ���O�CW �œ��U�W 
 
b) Herhaal onderdeel a, maar plaats nu ook het lidwoord ervoor. 
c) Doe onderdeel a en b nog een keer, maar plaats er nu ook een van de volgende voorzetsels voor: 

 
 
   

d) Plaats ten slotte een passend bijvoeglijk naamwoord achter je antwoorden in onderdeel a, b en c. 
a ��bÊ« �—��öÊ ���OMÊU Ô√�–�ÊU ���O�C�ÊU �œ��U��ÊU 
 twee handen twee mannen twee ogen twee oren twee eieren twee kippen 
b �Ó«�ObÊ« �Ó«�d��öÊ Ó«Ú��F�OMÊU Ó«Ô_�–�ÊU Ó«Ú����O�C�ÊU Ó«��b��U��ÊU 
 de twee handen de twee mannen de twee ogen de twee oren de twee eieren de twee kippen 
c  w�� Ú�Ó«�O�b��s �« �l���d��ÓK�Os w�� Ú�Ó«�F�O�M�Os Ô_Ó« �l���–���Os  �b�M��Ú�Ó«���O�C���Os  �l��Ó«��b��U����Os 
 in de twee 

handen 
met de twee mannen in de twee ogen met de twee oren bij de twee eieren met de twee kippen 

d ��bÊU���G�� Ê« �—��öuÓ� ÊÊö� ���OMÊU����Ó� ÊU Ô√�–�ÊU�ÓKOL�� ÊU ���O�C�ÊU����Ó� ÊU �œ��U��ÊU���G�� ÊU 
 twee kleine 

handen 
twee lange mannen twee grote ogen twee mooie oren twee grote eieren twee kleine kippen 

 Ú�Ó«�ObÊ« 
�Ó«���G�BÊU 

�Ó«�d��öÊ ]D�Ó«�uÊö Ú�Ó«�F�OM ÊU
Ú�Ó«����ÓJÊU 

Ô_Ó«�–� ÊU
Ú�Ó«�ÓKOL��ÊU 

Ú�Ó«���O�C� ÊU
Ú�Ó«����ÓJÊU 

�Ó«�b��U��Ó« �ÊU����G�BÊU 

 de twee kleine 
handen 

de twee lange 
mannen 

de twee grote 
ogen 

de twee mooie 
oren 

de twee grote 
eieren 

de twee kleine kippen 

  Ú�« w���O�bs�� 
�«����G�Bs�O 

�l�� �«�d��ÓK s�O
�Ó«ÓK�u]Ds�O 

 w��Ú�Ó«�F�O�Ms�O 
Ú�Ó«�����ÓJs�O 

 �l��Ô_Ó«�–�� s�O
Ú�Ó«��ÓKO�L��s�O 

 �b�M��Ú�Ó«���O�C��s�O 
Ú�Ó«ÓJ�����s�O 

�« �l���b��U��� s�O
Ó«�B�����Gs�O 

 in de twee kleine 
handen 

met de twee lange 
mannen 

in de twee grote 
ogen 

met de twee 
mooie oren 

bij de twee grote 
eieren 

met de twee kleine  
kippen 

 
Oefening 8 
Lees hardop en vertaal. 
Nadia is lang. �œU���Ó� WuÓK�WÆ 1 

De broer is lelijk. Ó«Ó_�Œ Ó���`O Æ 2 

De zus is lang. Ó«Ô_���X Ó�uÓK�WÆ 3 

Dit is een bekende heer (meneer). ���� «c�O�b ���F�d·ËÆ 4 

Deze dame (mevrouw) is lelijk. ���c�Á Ó«����O�bÔ… Ó���O�WÆ 5 

Dat huis is oud. �–��Óp ���«�O�X Ó�r�bÆ 6 

Die kamer is nieuw. ��ÚKÓp Ú�«�G�dÓ�ÔW ���b�b�…Æ 7 

���M�b ���l ��w 



© Drs. A. van Pel/ Modern Standaardarabisch/Arabischvoor beginner deel 1 versie 2020 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. 

7 
 

Het kleine hoofd is mooi. Ó«�d�Ú√�” Ó«�B���G ��qOLÆ 8 

Het grote gezicht is ook mooi. Ó«�u����t Ó«Ú�ÓJ��� ���qOL Ó√��ÎUCÆ 9 

Het kleine ei is duur. Ó«Ú����O�CÔW Ó«�B���GÔ… ��U��OWÆ 10 

De vele eieren zijn goedkoop. Ó«Ú����O�i Ó«Ú�ÓJ��� �—hO�Æ 11 

Dat is (hij) de vader. �–��Óp ���u Ó«Ó_»Æ 12 

Dat is een moeder. ��ÚKÓp Ô√�ÂÆ 13 

die moeder  ��ÚKÓp Ó«Ô_�Â 14 

Dat is (zij) de moeder. ��ÚKÓp ���w Ó«Ô_�ÂÆ 15 

Dit is een klein kind ���� «cÚH�q ���GÆ 16 

dit kleine kantoor / bureau ��Ú�« «c�LÚJ���V �B�«��G 17 

dat mooie plaatje ��ÚKÓp Ó«�Ô…�—u�B Ó«Ú���ÓKOLÔW 18 

die opa �–��Óp Ú�«���b 19 

die grote opa �–��Óp Ú�«���b ÓJ�«��� 20 

die goede oma ��ÚKÓp Ú�«���bÔ… «Ú������MW� 21 

Mohammad is kort.  �����LÓ� b�BÆ 22 

een kleine jongen  �ËÓ��b ����G 23 

de kleine jongen Ó«Ú��uÓ��b Ó«�B��G� 24 

een klein meisje �M��X ����GÏ… 25 

het kleine meisje Ó«Ú��M��X Ó«�B���G…� 26 

Dit is een man. ���— «c��qÆ 27 

deze man ��Ó« «c��d���q 28 

Dit is de man. ���� «c�u �d�«��qÆ 29 

Dit is een vrouw. …Ó√�d���« �Á�c��Æ 30 

deze vrouw Ô…Ó√�d�LÚ�« �Á�c�� 31 

Dat is een vader. »Ó√ Óp���–Æ 32 

die vader �»Ó_« Óp���– 33 
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Oefening 9 (thema les 5) 
Vertaal de volgende zinnen. 

 

1 Deze jongen is zeer klein. ���bÓ��u�« «c ��G�� ÆÎ«�b�� 
2 Dat meisje is ook bekend.  ÓpÚK�� 

ْ
 ��F��ÏWÓ�Ë�d Ó√ÆÎUC� ْنُت بِ ال

3 Die timmerman heet Nabil. �—U���M�« Óp��– �t�L���« qO���Æ 
4 Deze vader en deze zoon zijn zeer lang. ���»Ó_« «c ���Ë���ô« «c�s uÓ�Êö� ÆÎ«�b�� 
5 Ik heet Nadia en ik ben klein. �œU� wL���«��Ó√�Ë W U�Æ…��G�� 
6 Wie is die grote, mooie vrouw? �s�� �LÚ�« ÓpÚK�� ®�w��©Ô…Ó√�d Ú�«ÓJ�Ô…�� Ú�«øWÓKOL�� 
7 Waarom is dit kind schoon en dat kind vuil? �qÚH=D�« «c�� «–UL�� �nOE�� �qÚH=D�« Óp��–�Ë øa���Ë 
8 In de zee is veel water en weinig vis.  w���¡U� d�����« ���Ó� Ïp�L���Ë �KÓ�ÆqO 
9 De kaas is duur en de eieren zijn goedkoop 

op de grote markt. Ó«Ú��s���� Ú�«�Ë Ì‰U��i�O�� ���—�hO ���ÓJ�« ‚u���« w��Æ… 
10 In het kleine Libanon is de hemel mooi. Ó« ÊUM��Ô� w���G�B���Ó« …�¡UL��� �L��ÆWÓKO 
11 Wie is die jonge vrouw? Ú�« ÓpÚK�� �s���LÓ√�dÔ… �G�B�Ó« ø…��\ Ô…√�d�LÚ�« ÓpÚK�� �G�B�Ó«…��¨ ø�w�� �s�� 
12 Er (daar) zijn veel schone eieren op de vuile 

grond. Ó„UM�� �i�O�� �E���nO ���Ó� ÓK��Ó« ÷�—Ó_« vÚ�ÆW�����u 

13 Het water is in een schone put, de wijn is in 
een glas en een krant is in de hand. Ú�Ó« w�� �¡UL ر

ْ
 � »�E��d���Ë ”ÚQÓ� w�� �d�L��Ú�«�Ë WÓHOÏ…�b� Æb�OÚ� ِبئ

14 Zijn jullie daar, Nadia en Nabil? ø„UM�� UL����Ó√ �q�� qO����Ë W���œU� U� 

15 Is de nieuwe leerling bij de onderwijzer in de 
oude school? 

øW�1bÓIÚ�Ó« W���—�b�LÚ�« w�� r=K�F�LÚ�« �b�M�� �u�� �q�� ¨b�b��Ú�Ó« �cOLÚK���Ó« 
Ø �q�� b�b��Ú�Ó« �cOLÚK���Ó« øW�1bÓIÚ�Ó« W���—�b�LÚ�« w�� r=K�F�LÚ�« �b�M�� 

16 Zijn dat huis en die school veraf of* dichtbij?  ÊU����dÓ� �ÂÓ√ ÊU��bO�F�� ÔW���—�b�LÚ�« ÓpÚK���Ë �X�O��Ú�« Óp���– �q��ø 
17 Is de jongen gezond? Nee, hij is ziek. Æi�d�� �u�� ô ørOK�� �bÓ��uÚ�Ó« �q�� 
18 In de tuin staan (zijn) veel planten en er is 

zon en licht. Æ—u�M�«�Ë �f�L�A�« Ó„UM���Ë …���Ó� � U��� ÊU�����Ú�« w�� 
19 Londen en Parijs zijn heel groot.  Ê�b�MÔ�ÊU����Ó� f�—U��ËÎ«�b�� Æ 
20 Veel goud is duur. ��ÓJÚ�Ó« �V���c�Ó«ÆÌ‰U� �� 

*of = ÂÓ√  
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Oefening 10 (leesoefening) 
Bekijk de plaatjes aandachtig en lees vervolgens de tekst hardop. 

 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 

Oefening 11 (herhaling) Modelantwoord 
Vul aan: 

 
 
 
 
 
 

Dit zijn koeien. c��ÓI�� «dÆ Dit is een hond. c��VÚKÓ� «Æ 
Dit is een ezel. L�� «c��—U Æ Dit is een deur. c��»U� «Æ 
Dit is een sleutel. �ÚH�� «c��ÕUÆ Dit is een venster. „U���� «c�Æ 
Dit is een vis ���Á�c ���LÓJWÆ Dit is hout. c��VÓD�� «Æ 
Dit is een kam c��j�A�� «Æ Dit is een trommel. c����Ó� «qÆ  

de vader en de moeder Ó_«�» �ËÔ_«�Â 13 de zon en de maan �A�«�L�f �Ë�d�LÓIÚ�«  1 

klein en groot ����G �Ë���Ó�  14 het huis en de tuin ���«�O�X �Ë�ÊU�����Ú�«  2 

lang en kort Ó��q�u �Ë���BÓ� 15 het meisje en de jongen �M��«�X �Ë�bÓ��uÚ�« 3 

veel en weinig Ó���� �Ë�qO�KÓ� 16 het kind en de moeder  =D�«ÚH�q �Ë�ÂÔ_« 4 

deze man en deze vrouw ��d�« «c����q �Ë�d�LÚ�« �Á�c��Ô…Ó√ 17 de broer en de zuster  Ó_«�Œ �Ë�X��Ô_« 5 

dat oog en dat gezicht ÓpÚK�� �F�«�O�s �Ë�t���u�« Óp���– 18 de zee en de rivier  ���«���d �Ë�d�N�M�« 6 

een krant in de hand ���b�dÏ… ��w b�O�« Æ 19 de kip en het ei  �b�«��U�ÔW �ËÔW�C�O��Ú�« 7 

Het boek ligt/is op de tafel. �J�«�»U� ��ÓKv …�b�zULÚ�« Æ 20 de hemel en de lucht  ���«�¡UL �Ë�¡«uÓ�« 8 

De boter is op de tafel. �e�«���bÔ… ��ÓKv …�b�zULÚ�«Æ 21 de oma en de opa Ó'«�bÔ… �ËÓ'«�b 9 

De wijn is in de fles. Ó)«�L�d ��w W��U��e�«Æ 22 de heer en de dame ���«�O�b �Ë���«�O�bÔ… 10 

De put is in de tuin.  ُر
ْ
 w ÊU������«Æ 23 Beirut en Libanon  ���O�d  Ë�ËÊUM��Ô�� 11��  الِبئ

de leerling en de leerlinge ���«ÚK�L�cO �Ë���«ÚK�L�cOÔ… 24 lelijk en mooi Ó��̀ O� �Ë�qO�L�� 12 
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Oefening 12 (herhaling) Modelantwoord 
 
Beantwoord de volgende vragen.  

 

Het nieuwe pak is mooi. ���«�bÓ�ÔW Ó«Ú����b�b�Ô… ÓKOL��ÆW Ó��O�n Ú�«���bÓ�ÔW Ó'«�b�bø… 1 

Ja, die leraar is daar.  ¨r�F���–��Óp Ú�«�L�F]K�r ��UM Æ ���q �–��Óp Ú�«�L�F]K�� rø UM 2 

Ja, ik ben in de tuin.  U�Ó√ ¨r�F����Ú�« w����ÊU�Æ ���q Ó√���X ��Ú�« w����øÊU� 3 

De oude meneer Hassan Timmerman is 
thuis. Ó«�A��O�a ����Ó« s�M�—U�� ÆX�O���« w�� Ó√���s �A�«�O�� a���M�« sø—U�� 4 

Nee, Nadia Timmerman is klein.  ¨ô�œU���Ó« W�M�—U�� Æ…��G�� ���q �œU����M�« WÓ� —U�����ø… 5 

Nee, Mohammed is groot. ¨ô�����L bÆ��Ó� ���q �����L�� bø�G 6 

Ja, ik ben een lange leerling. U�Ó√ ¨r�F�� ��ÚK�cOL Ó�uq�Æ ���q Ó√���X ��ÚK�LÓ� cOuøq� 7 

Nee, ik ben een lange leerlinge.  U�Ó√ ¨ô��ÚK�cOLÏ… ÆWÓK�uÓ� ���q Ó√���X ��ÚK�cOLÓ� …��Bø… 8 

Ja, dat boek is goedkoop. ¨r�F�� �–��Óp Ú�«�J�»U� �—hO�Æ ���q �–��Óp Ú�«�J�— »U�øhO� 9 

De oude krant is in de hand. Ó«Ú���d�b�Ô… ÔW�1bÓIÚ�Ó« Æb�O�« w�� Ó√���s Ú�«��d�b� …øW�1bÓIÚ�Ó« 10 

 
 

Oefening 13 (herhaling) 
Beantwoord de volgende vragen: 

Waar zijn de vissen? ���« �s��Ó√øp�L                       Met wie is de dame? Ó«�b�O���Ô…   ø�s�� �l�� 
De vissen zijn in het water. Ó«Ôp�L��� ¡ULÚ�« w��Æ De dame is met het kind. Ó«�b�O���Ô… �l�� qÚH=D�«Æ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het papier is op het bureau. Ó«��u��‚�— V��ÚJ�LÚ�« vÓK��Æ Waar is het papier? Ú�« �s��Ó√ø‚�—�u 
    

 
 

                                        
 


