
© 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. 

1 

 
Arabisch voor beginners deel 1  

 
Les 6 
 
6.7  Antwoorden oefeningen pp. 107-112 
 
Oefening 1 
Lees de werkwoordsvormen van de woordenlijst in les 6.2.3 (pp. 97-98) hardop. 
Bedenk dat werkwoorden in een woordenlijst de derde persoon enkelvoud van de voltooide tijd aanduiden 
(‘hij deed’). GEEN UITWERKING 
 
Oefening 2 
Maak al deze woorden vrouwelijk (‘zij deed’).  
 
Werkwoorden klinker na R2 = a 

zij ging naar  binnen ÓK���œ�X daẖal-at zij kwam terug �F���—�X  raja$-at 

zij deed ÓK�FÓ��X fa$al-at  zij ging uit ���d���X �s�� ẖaraj-at min 

zij kende / wist Ó��d���X $araf-at zij verliet Ó��d���X  tarak-at 

zij leerde  ���—�œ�X daras-at zij  (ver)zocht / vroeg ��ÓKÓ��X  ṭalab-at 

zij schreef ����Ó��X katab-at zij vroeg Ó�ÓQ���X  sa‚al-at 

zij sloeg  ���d�{�X ḍarab-at zij ging weg �����–�X  ḏahab-at 

zij keek  �dÓE���  na¡ar-at zij woonde  �MÓJ���X  sakan-at 

    
Werkwoorden, klinker na R2 = i 

zij begreep �LNÓ��X fahim-at zij kleedde zich / trok aan  َِبس
َ
 labis-at ْت ل

zij (be)reed / stapte op �����—�X rakib-at zij onthield ÓE�H���X ḥafi¡-at 

zij dronk ��d���X çarib-at zij speelde ���FÓ��X la$ib-at 

zij hoorde �F�L���X sami$-at zij werkte  ÓK�L���X $amil-at 

    
 
Oefening 3 
Maak ze nu vragend (‘deed hij?’, ‘deed zij?’). Vragende vorm kan met een vraagpartikel gemaakt worden. 
Enkele voorbeelden. 

 

deed hij?  �q���q�FÓ�ø hal fa$ala? speelde zij? �q�� ���FÓ��Xø hal la$ib-at? 

dronk hij? ø�»d�� �q�� hal çarib-a? werkte zij? �q�� ÓK�L���Xø hal $amil-at? 
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Oefening 4 
Oefen op dezelfde wijze de andere persoonsvormen van de basisstam. GEEN UITWERKING 
 
 
Oefening 5 
Benoem de persoonsvormen. 
Wat is het? Vrouwelijk, mannelijk, meervoud, enkelvoud of tweevoud?  Daar waar meerdere antwoorden 
mogelijk zijn is bij de vertaling het hele werkwoord aangegeven.   

 

± Ó√���c���s 2e p mv v Jullie namen. 

 

≤ Ó��dÓ√ 3e p ev m Hij las. 

≥ Ó�Nr� 3e p ev m Hij begreep. 

¥ �œ�—��«u 3e p mv m Zij leerden. 

µ Ó��F��U� 3e p dualis v Zij twee speelden. 

∂ �Ë���b�Ê 3e p mv v Zij vonden. 

∑ �F�L���s�� 2e p mv v Jullie hoorden. 

∏ ��d��U� 3e p dualis v Zij twee dronken. 

π �{�d���X  1e p ev slaan �{�d���X 2e p ev m �{�d���X  2e p ev v �{�d���X  3e p ev v 

±∞ Ó��dÚ√�  1e p ev lezen, 
studeren Ó��dÚ√�  2e p ev m Ó��dÚ√�  2e p ev v Ó��dÓ√�  3e p ev v 

±± �—���FUM 1e p mv Wij keerden terug. 

 ±≤ Ó√���c��r� 2e p mv m Jullie namen. 

±≥ Ó√���c�Ê 3e p mv v Zij namen. 

±¥ �—�����X 1e p ev instappen 
(be)rijden �—�����X 2e p ev m �—�����X 2e p ev v �—�����X 3e p ev v 

±µ ��ÓJ�M�X 1e p ev wonen ��ÓJ�M�X 2e p ev m ��ÓJ�M�X 2e p ev v ��ÓJ�M�X 3e p ev v 

±∂ ���dÚ���UL 2e p dualis mv Jullie twee verlieten.  

±∑ �–�����X 1e p ev gaan �–�����X 2e p ev m �–�����X 2e p ev v �–�����X 3e p ev v 

±∏ Ó�ÓK��UM 1e p mv Wij verzochten / eisten. 

 ±π Ó��������s 2e p mv v Jullie schreven. 

≤∞ Ó������s 3e p mv v Zij schreven. 
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3e p ev v Ó��dÓ√�  2e p ev v Ó��dÚ√�  2e p ev m Ó��dÚ√�  1e p ev lezen Ó��dÚ√�  ≤± 

 

Wij onthielden.  1e p mv ���HÚEUM ≤≤ 

Zij twee begrepen. 3e p dualis m Ó�NLU ≤≥ 

Zij gingen. 3e p mv m �–����«u ≤¥ 

Jullie deden 2e p mv v Ó��FÚK���s ≤µ 

Wij kenden. 1e p mv ���dÚ�UM ≤∂ 

Jullie werkten. 2e p mvm ���LÚK���r ≤∑ 

Jullie twee dronken. 2e p dualis m+v ��d����UL ≤∏ 

3e p ev v Ó����X�� 2e p ev v Ó����X�� 2e p ev m Ó����X�� 1e p ev schrijven Ó������X ≤π 

 

Hij schreef. 3e p ev m Ó����V ≥∞ 

Jullie schreven. 2e p mv m Ó��������r ≥± 

Wij schreven. 1e p mv Ó�����UM ≥≤ 

Zij schreven. 3e p mv m Ó�����«u ≥≥ 

3e p ev v �œ��ÓKX� 2e p ev v �œ��ÚKX�  2e p ev m �œ��ÚKX�  1e p ev binnengaan �œ��ÚKX� ≥¥ 

 Zij gingen binnen. 3 p mv v �œ��ÚK�s ≥µ 

3e p ev v �Ë�{�F�X 2e p ev v �Ë�{�F�X 2e p ev m �Ë�{�F�X 1e p ev leggen / 
plaatsen �Ë�{�F�X ≥∂ 

 
Jullie plaatsten. 2e p mv m �Ë�{�F���r ≥∑ 
Hij ging. 3e p ev m �–���V ≥∏ 
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Oefening 6 
Vul een werkwoordsvorm in die de zin compleet maakt. (Modelantwoorden) 
 

1 De leraar heeft het boek op de tafel gelegd.  �l�{�Ë�LÚ�Ó«�F=K�r �J�«�»U� ��ÓK vÚ�Ó«�zUL�b… Æ 

2 Hij hoorde dat Mohammed ziek is. �l�L�� Ó√�Ê �����LbÎ« ��dÆi� 
3 Heeft Nadia de les onthouden? ���q �XÓE�H�� �œU����b�« W�—ø” 
4 Wanneer keerde de man terug naar het kantoor? ���� v�l���— �d�«���q ≈Ó� v�LÚ�Ó«ÚJ��øV 

5 Waarom bereed hij de kameel? ���–UL �V���— Ó«Ú����Løq 
6 Hij zei dat het kind op de speelplaats speelde.  �‰UÓ�≈�Ê Ó«=D�ÚH�q �V�FÓ� � �LÚ�Ó«ÚK�FÆV 

7 Het meisje keerde in de avond terug naar huis.  ��LÚ�Ó«¡U�� �X�F���—  ِبْنُت
ْ
ل
َ
 Ó�Ó« vÚ����OÆX≈ ا

8 De leraar droeg een nieuw pak. ≈�Ê Ú�«�L�F=K�r  ِبَس
َ
 …ÎWÓ��b�����b�b�Æ  ل

9 Heeft hij het boek gelezen? ���q Ó√�dÓ� Ó«Ú��Jø»U� 
10 Ja, en hij schreef in het schrift. ���F�r�Ë ¨Ó����V � Ó«�b�Ú���Æd 
11 Hij verliet Nieuw-Cairo en ging naar Bagdad. ���dÓ„ Ó«Ú���UI�dÓ… Ó«Ú����b�b�Ó… �Ë�–���V Ó�≈�� v�GÆœ«b 
12 Woonde hij in Parijs? ���q ��ÓJ�s øf�—U� � 
13 Hoe verliet hij Damascus? �ËÓ��O�n ����dÓ„ �œ���Aøo 
14 Hebben jullie een kameel bereden?  

Nee, we zijn in de bus gestapt. ���q �—�������r ���LÎöø �— ¨ô����Ó« UMÚ�Æ’U� 
15 Wanneer kwam de vader hier aan? ����v �Ë���q Ó_«�» ≈Ó��� vøUM 

  
 

 
Oefening 7 (Modelantwoorden) 
Beantwoord de volgende vragen.  

 
Ja, zij bestudeerde 
de les. ¨r�F�� �œ�—���X �b�«�—”Æ Bestudeerde zij de 

les?  �q���œ�—���X �b�«�—ø” ± 
Nee, ik las de les 
niet.  U� ¨ôÓ��dÚ√�  �b�«�—”Æ Las jij (m) de les? �q�� Ó��dÚ√�  �b�«�—”ø ≤ 
Nee, ik onthield de 
les niet. U� ¨ô ���HÚE�X �b�«�—”Æ Onthield jij (v) de 

les? �q�� ���HÚE�X �b�«�—”ø ≥ 
Ja, hij schreef een 
les. ¨r�F�� Ó����V �œ�—ÎU�Æ Schreef hij een 

les? �q�� Ó����V �œ�—øÎU� ¥ 
Nee, hij ging de 
kamer niet binnen.  ¨ôU� �œ���q �G�«�dÓ�WÆ Ging hij de kamer 

binnen? �q�� �œ���q �G�«�dÓ�øW µ 
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De moeder legde 
het kind in de auto. �Ë�{�F�X Ô_«�Â =D�«ÚH�qÆ…�—UO���« �  Waar legde de 

moeder het kind? Ó√���s �Ë�{�F�X Ô_«�Â Ó«=D�ÚHøq ∂ 
De leraar legde de 
tekst op het bureau. �Ë�{�l Ú�«�L�F=K�r �b�«�—”� ÆV��ÚJ�LÚ�« vÓK�� Waar legde de 

leraar de les? Ó√���s �Ë�{�l Ú�«�L�F=K�r �b�«�—”ø ∑ 
Wij wisten (het) 
van Mohammed. ���dÚ�UM Æb�L���� �s�� Hoe wisten jullie 

twee (het)? Ó��O�n ���dÚ���øUL ∏ 
Ik at brood. Ó√Ó�ÚK�XÆe����Ú�«  Wat at je (m) Ó√ «–U�Ó�ÚK�Xø π 
Ik dronk koffie. ��d���X Æ…�u�NÓI�« Wat dronk je (v)? �� «–U�d���Xø ±∞ 

 
 
Oefening 8 
Zet de klinkertekens in de volgende zinnen, met eindvocalisatie. 
 

De jongen speelde in de tuin. �V�FÓ� Ú�«�uÓ��b ��Ú�« w����U�ÊÆ ± 
Nabila at brood. Ó√Ó�ÓK�X ��ÓKO��� W��Î«eÆ ≤ 
Nabil werkte in de bibliotheek. ���L�q ���� qO�Ú�« w�LÚJ����W�Æ ≥ 
De moeder sloeg het kind. �{�d���X Ó«Ô_�Â =D�«ÚH�qÆ ¥ 
De leerling begreep de les. Ó�N�r ���«ÚK�L�cO �b�«�—�”Æ µ 
De vader bereed / stapte op een kameel. �—���V Ó_«�» ���LÎöÆ ∂ 
Hassan verliet de school. ���dÓ„ ����Ú�« s�L�b�—��ÓWÆ ∑ 
De leerlinge schreef de letter op het papier. Ó������X ���«ÚK Ô…�cO�LÚ�«���d�· ��Kv Ú�«�u�—Ó��WÆ  ∏ 
De broer dronk water uit een glas. ��d�» Ó_«�Œ �¡U� ���s Ó�ÚQÌ”Æ   π 
Yousouf kwam aan in India. �Ë���q ����u n≈Ó�Ú�« vN�MÆb ±∞ 
Mevrouw Layla nam (kocht) eieren en groente op de 
markt . Ó√���c�  ���«�O�bÔ… Ó��OÓK�� v�OÎUC �Ë���CÎ«d �����« w‚uÆ ±± 
Het meisje keerde terug naar de put op de speelplaats. �—���F�X Ú�«�M��X Ó�≈ v 

ْ
 بِ ال

ْ
 ≥± Ú�« w�LÚK�F�VÆ�� رِ ئ

 
 
 
Oefening 9 (thema les 6) 
Vertaal de volgende zinnen.  

 
1 Ik heb het brood en de kaas gepakt en de wijn gedronken. 

(Ik heb genomen het brood en de kaas en ik heb gedronken de wijn) 

 Ë �e��Ô)« � �c��Ó√��s����Ú�« ©Ú�«�M����®ÓW �Ë�X��d�� d�LÓ)« ©�LÓ)«�d®Æ 
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2 ’s Morgens at de jongen weinig, maar ’s avonds at hij heel veel. 

(In de ochtend at de jongen weinig, en maar hij in de avond hij at veel heel.) 

 �B�« � ÕU�)ÎU�U���( Ú�« �qÓ�Ó√Ó� �bÓ��uÎöOK �Ë �t�M�JÓ�)Ë��s�JÓ�( �LÚ�« � �¡U�®�¡U���© ��Ó� �qÓ�Ó√ÆÎ«�b�� Î«� 
3 Deze schrijver heeft niet begrepen dat de aarde oud is. 

(Niet heeft begrepen deze schrijver dat de aarde oud is.) 

 �� �rNÓ� U�Ú�« «cÓ√ �V��UJ�bÓ� �÷�—Ó_« �ÊW�1 ©ÏW�1bÓ�®Æ   
4 Heeft dit meisje naar het bord gekeken? (Heeft gekeken dit meisje naar het bord?) 

 ���q  � �dÓE����c�� ��Á ِْنُت الب Ó�≈]K�« vÕ�u ©Õ�u]K�«®ø 
5 Nee, ze heeft een schrift en een pen gepakt en ze is weggegaan. 

(Nee, zij heeft genomen/gepakt een schrift en een pen en ze is weggegaan.) 

 ô¨ �œ � �c��Ó√��Ú��Ë Î«d�Ë ÎULÓKÓ�Æ�X�����– 
6 Wanneer zijn jullie teruggekomen? 

 �r���F���— v���� ©���F���—®�sø 
7 Wie heeft dat kleine kind geslagen? (Wie heeft geslagen dat kind, het kleine?) 

 �s��=D�« Óp���– �»�d�{ ÚH�B�« �q�G� ©��G�B�«®ø 
8 We wisten niet dat het kind daar was. (Niet wisten wij dat het kind was daar.) 

 Ó√ UMÚ��d�� U�=D�« �Ê �qÚH�ÊU� „UM��Ø Ó„UM��Æ 
9 Zijn ze naar het kantoor teruggekeerd? 

 �F���— �q��«u ®�s�F���—© �LÚ�« vÓ�≈V��ÚJ ©�LÚ�«�V��ÚJ®ø 
10 Goeiemorgen, Nadia en Nabil, hebben jullie de les geleerd? 

(Goeiemorgen, o Nadia en Nabil, hebben jullie twee geleerd de les?) 

 �ÕU��� ”�—�b�« UL�����—�œ �q�� qO����Ë W��œU� U� d�O��Ú�«Ø �”�—�b�«ø 
11 Nee, wij hebben naar de kippen in de grote tuin voor het huis gekeken. 

(Nee, wij hebben gekeken naar de kippen in de tuin de grote voor het huis.) 

 ô¨ Ú�« � ÃU��b�« vÓ�≈ U��dÓE��X�O���« �ÂU�Ó√ ��ÓJ�« ÊU����� ©�X�O���«®Æ 
12 Wie heeft de eieren weggenomen? (Wie heeft weggenomen de eieren?) 

 �s�� i�O���« �c��Ó√ ©�i�O���«®ø 
13 Ik vroeg waarom hij het oude boek op de kleine tafel heeft gelegd. 

(Ik vroeg waarom hij heeft gelegd het boek het oude op de tafel de kleine.) 

 Ú�« �l�{�Ë «–UL�� �XÚ�ÓQ���bÓI�« �»U��J�� �r�Ú�« vK�b�zUL�… �B�«…��G ©�…��G�B�«®Æ 
14 Ze  hebben in dit kleine huis gewoond. (Zij hebben gewoond in dit het huis het kleine.) 
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 «u�MÓJ�� Ø �sÓJ�� ��G�B�« �X�O��Ú�« «�c�� w�� ©��G�B�«® Æ 

15 De kip heeft water uit de put gedronken. (uit = من) (Heeft gedronken de kip water uit de put.) 
 �X��d�� �s�� �¡U� ÔW��U��b�« ر

ْ
ِبئ

ْ
رِ © ال

ْ
ِبئ

ْ
 Æ)ال

16 Goedemorgen (dag) Nabil, heb je gehoord dat mevrouw Najjar op een kameel heeft gereden? (rijden op = 
berijden) 

 �ÕU��� d�O��Ú�« ®Âö��© qO��� U�¨ �F�L�� �q�����« �ÊÓ√ �XøÎö�L�� �X�����— —U���M�« Ó…�b�O 
17 Ik heb gelezen dat Cairo heel oud is. (Ik heb gelezen dat Cairo oud heel (is).) 
 Ú√�dÓ�ÆÎ«�b�� ÏW�1bÓ� Ó…d��UI�« �ÊÓ√ �  
18 Hebben jullie (v) de weg naar Beiroet gevonden? (Hebben jullie (v) gevonden de weg naar Beiroet?) 
  Ëd�O�� vÓ�≈ �o�d]D�« �s���b���Ë �q�� ©� Ëd�O��®ø 

 

 
 
 

Oefening 10 (herhaling) 
Maak de passende persoonsvorm en vertaal.  

zij (v) aten √�Ó�ÚKs� ®�s�© q�√ ± 
wij dronken ��d��UM ®s�© »d� ≤ 
jij (m) onthield,  jij (v) onthield ���HÚE�X ¨���HÚE�X © kH�√®X� ≥ 
zij (m) speelden Ó��F��«u  VF�®r�© ¥ 
jullie twee (m + v) verzochten / eisten Ó�ÓK��UL�� © VK�√®UL�� µ 
jullie (m) woonden ��ÓJ�M�r�� © sJ�√®r�� ∂ 
hij nam Ó√��c� ®u�© c�√ ∑ 
jij (m) begreep, jij (v) begreep Ó�N�LX ¨�Ó�N�LX� © rN�√®X� ∏ 
zij kende / wist ���dÓ��X ®w�© ·d� π 
zij (m) sloegen �{�d��«u ®r�© »d{ ±∞ 
zij (v) vonden �Ë���b�Ê ®�s�© b�Ë ±± 
zij twee (m) keken ��ÓEd« ®UL�© dE� ±≤ 
wij hoorden ���L�FUM ®s�© l� ±≥ 
jullie (m) hebben je aangekleed Ó������r�� © f��√®r�� ±¥ 

 
 



© 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. 

8 
 

 
Oefening 11 (herhaling) 
Welk woord past niet in het rijtje?  
 
A  B  C  D  E  F  

���O�d Ë Beirut ���b�—��W school Ó√Ó��q eten �œÚ���d schrift Ó√» vader �—���l terugkeren 

���Bd Egypte ���OX huis ���Oi eieren ��»U� boek Ô√�Â moeder ���d�Ã uitgaan 

���Gœ«b Bagdad ���dÓ�V boot ����e brood ���Lq kameel �ËÓ�b zoon/ 
jongen �œ���q ingaan 

Ô���ÊUM Libanon �—���V be(rijden) ��d�» drinken ���b�d… krant  ِت نْ ب dochter/ 
meisje ��ÓJ�s wonen 

Ô��M�bÊ Londen Ô��dÓ�W kamer �“��U�W fles �Ë�—‚ papier ���b opa �–���V gaan 

�œ���Ao Damascus ����ÊU� tuin ¡U� water ����d inkt ���Oa oude man ���dÓ„ verlaten 

Ô��M�bÊ Londen �—���V be(rijden) �“��U�W fles ���Lq kameel ���Oa oude man ��ÓJ�s wonen 
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Oefening 12 (herhaling) 
Vul het ontbrekende woord in. Blauw = antwoord. 
 

–������X �œU� W �≈Ú�«�L�b�—��W �l�� ÆqO�� ± 
Nadia ging met Nabil naar school.  

���q Ó√���c�  ���FUN ÎULÓKÓ� �Ëd��Ú��œÎ«ø ≤ 
Heeft ze een pen en een schrift meegenomen?  

¨ô  U�Ó√���c�  ���F UNÓ�ÓKÎUL �Ë�œÚ���Î«d �q�� �s�JÓ��Ë Ø Ó√���c�  UN�F�� �J�«�»U� �Ë�«‚�—�uÆ ≥ 
Nee, ze heeft geen pen en schrift meegenomen maar ze nam een boek en papier 
mee.  

�q�� Ú�«�L�F=K�r ����un �bÓ� �œ���q Ú�«�L�b�—��øW ¥ 
Is meester Yousouf net de school ingegaan?  

¨ô  U��œ���q Ú�«�L�b�—��ÓW �Ë �t�M�JÓ�Ú�« ��LÚK�F�V ���l cO�LÚK���« Ø ��ö���«cOÆ µ 
Nee, hij ging de school niet in, (maar) hij is op de speelplaats met de leerling(en).  

 Ø «–UL���s�� �Ë�{�l �J�«�»U� vÓK�� Ú�«�zUL�bø… ∂ 
Wie (waarom) legde (hij)  het boek op de tafel?  

�ÊÓ√ ��l�L�� ��ÎöO� �Ë�{�l �J�«�U�» ��ÓKv Ú�«�zUL�b…Æ ∑ 
Hij hoorde dat Nabil het boek op de tafel heeft gelegd.  

  
 
 
 
 


