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Les 7 
7.9   Antwoorden oefeningen pp. 128-132 
 
Oefening 1 
Maak zelf de nisba-vormen van de volgende woorden. Palestijn/Palestijns enzovoort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palestina ����ÓK�D�5 ����ÓK�DO�w�M 
Syrië ����—uÔW �� ØU�—u ���Í—u  
Jordanië �œ�—Ô_«�Ê ���œ�—Ô√�w 
Tunesië �f��u�� ��u�����w 
Egypte �d�B�� �B���Íd 
Irak  Ú�«�‚«d�F ����«d�w 
Iran  �Ê«d��« �«d��«�w 
Israël  �z«d��≈�qO �z«d��≈�KO�w 
Algerije Ú�«�d�z«e�� d�z«e���Í 
Marokko Ú�«�Ld�G�» ��d�G��w 
Lybië U�O�O�� ��O�� 
Amerika UJ�d��Ó√ �J�d��Ó√�w 
Rusland UO��Ë�— �w��Ë�— 
Koeweit Ú�«���uÔJ�X ���uÔ��� 
Europa Ô√U���—Ë Ô√���—Ë�w 
Frankrijk U����dÓ� �����dÓ��w 
Duitsland Ú�Ó√�LUO��U Ú�Ó√�w��UL 
Italië UO��UD�≈ �w��UD�≈ 
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Oefening 2 
Maak de volgende nisbavormen vrouwelijk.  
 

 
Oefening 3 
Lees hardop  

 
Jullie (v) zijn in jullie 
kamer. Ó√�����s Ô� ��dÓ���ÔJ�sÆ 6 Ik ben in mijn huis. Ó√ U���� �O� Æ 1 

Jullie twee zijn in jullie  
beider kamer. Ó√����Ô� � UL�dÓ���ÔJULÆ 7 Wij zijn in ons huis. �����s �� ��O��UMÆ 2 

Hij is in zijn tuin. ���u �� �����U��tÆ 8 
Jij (m) bent in jouw huis. Ó√���X �� ��O��ÓpÆ 

3 
Jij (v) bent in jouw huis. Ó√���X �� ��O���pÆ 

Zij (m) zijn in hun tuin. ���r �� �����U�N�rÆ 9 Jullie (m) zijn in jullie huis. Ó√�����r �� ��O��ÔJ�rÆ 4 

Zij is in haar tuin. ���w �� �����U�UNÆ 10 
Jij (m) bent in jouw kamer. Ó√���X Ô� ��dÓ���ÓpÆ 

5 
Jij (v) bent in jouw kamer. Ó√���X Ô� ��dÓ����pÆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sexueel, sexualiteit 
nationaliteit ���M���OÏW ���M���w 11 Afrikaans, Afrikaan dÚ��«�I��OÏW dÚ��«�w�I� 1 

huiselijk  ���O���OÏW ���O���w  12 Europees, Europeaan Ô√���—�Ë�OÏW Ô√�—�Ë��w� 2 

nationaal, nationalist 
nationalisme, 
patriotisme 

�MÓ��Ë��OÏW �MÓ��Ë�w 13 Marokkaans, 
Marokkaan �O�d�G��ÏW �w�d�G�� 3 

Arabisch, Arabier ÏW�O��d�� �w��d�� 14 Algerijns, Algerijn ���z«ed��ÏW ���z«ed�Í  4 

maritiem, nautisch,  
zeeman, matroos, 
marine- 

��d����ÏW d�����Í 15 uit Bagdad �œ«b�G����ÏW �œ«b�G���Í 5 

school- �����—�b�OÏW �����—�b�w 16 nachtelijk �K�OÓ��OÏW �K�OÓ��w 6 

islamitisch ö��≈�� ÏW�O ��ö��≈�w 17 Palestijns, Palestijn ���D��ÓK�MO�OÏW ���K�D���MOw� 7 

christelijk, christen, 
christendom ������O�OÏW  ������O�w  18 Israëlisch, Israëliër �KO�z«d��≈�OÏW  �KO�z«d��≈�w  8 

Japans, Japanner ��U�U��OÏW  ��U�U��w�  19 Nederlands, 
Nederlander ���b�MÓ�u��ÏW ���b�MÓ�u�Í 9 

Amerikaans, 
Amerikaan ��Ó√d�J��OÏW  ��Ó√d�J��w  20 kinderlijk, kinderachtig ��ÚH�K�OÏW ���ÚKH�w 10 
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Oefening 4 
 
Plaats het persoonssuffix als lijdend voorwerp achter de werkwoordsvorm. Blauw = antwoord. 
 
Bij 1, 10 en 15 kunnen ook jij (m), jij (v) en zij (v ev) gelezen worden. 

 

 
 

 
Oefening 5 (hebben) 
Maak zinnen naar dit voorbeeld:   

De man heeft een vrouw. ���dKq�� Æ…Ó√�d���« 
Met eindvocalisatie. Rood = correctie (p.130) 
 

Libanon heeft een hoofdstad. �ÊUM��ÔK�� ÏW�L��U�Æ  ÊUM��– WL�U� 1 

De republiek heeft een president. ��—u�N�L��ÚK���fO�z�— �WÆ  W��—uNL'«– fOz— 2 

Het koninkrijk heeft een koning. Ïp�K�� �WÓJÓK�L�LÚK��Æ  WJKL*«– pK� 3 

Nederland heeft een koning. Ó�u�N��«b�M Ïp�K��Æ  «bM�u�– pK� 4 

Ik plaatste het. �t���F�{�Ë 

u�   XF{Ë 

10 Ik vroeg hen 
beide. UL�N����ÓKÓ� 

UL�   X�K� 1 

Jij (m) plaatste 
het. ���F�{�Ë�t  Jij (m) vroeg 

hen beide. ����ÓKÓ�UL�N 
Jij (v) plaatste 
het. ���F�{�Ë�t  Jij (v) vroeg hen 

beide. ����ÓKÓ�UL�N 
Zij plaatste het. ���F�{�Ë�t  Zij vroeg hen 

beide. ����ÓKÓ�UL�N 
Zij beiden (m)  
begrepen mij. ��ULNÓ�w  U�√     ULN� 11 Wij vonden 

haar. U�U��b���Ë w�   U�b�Ë 2 

Zij beiden (v) 
begrepen hen. 

Ó��d��UL��U�  UL� U��d� 12 Jullie twee 
trokken  
haar aan. 

 
َ
 w�    UL���� 3 ِبْسُتماها ل

Wij deden het. �ÁUMÚK�FÓ� u� UMKF� 13 Jullie dronken 
het. �L����d��u�Á u�     r��d� 4 

Zij (m) schreven 
het. ����Ó�uU�  w� u���«   14 Jullie 

bewoonden het. �L���MÓJ��u�Á u�     r�MJ� 5 

Jij (m) sloeg 
ons. ���d�{��UM  

s� X�d{ 

15 

Zij verlieten 
ons. Ô��d��uU� s� �d�u«    

6 

Jij (v) sloeg ons. ���d�{��UM  
Zij sloeg ons. �����d�{UM  
Jullie lazen het. Ú√�dÓ��L��u�Á  u�    -√d� 16 Jullie gingen 

haar binnen. �L��ÚK���œuU� w�     r�K�œ 7 

Zij (v) pakten 
jullie. √��rÔJ���c��  r��√ Êc�√ 17 

Zij leerden het.  �t�M�����—�œ u�     �7�—œ 8 

Hij behoedde je. ÓpÓE�H�� Ø �p?  X�√    kH� 18 Wij hoorden 
jullie twee. UM�F�L��ULÔ� UL��√    UMF� 9 
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De moeder heeft een kind. �qÚH�� �ÂÔú��Æ  �Â_«– qH� 5 

De leraar heeft een leerling. O�LÚK�� r=K�F�LÚK���cÆ  rÒKF*«– cOLK� 6 

De leerlinge heeft een aardige lerares. �…�cO�LÚK��K�� ÏWÓHO�DÓ� ÏW�L=K�F��Æ  …cOLK��«– WHOD� WLÒKF� 7 

Het huis heeft een mooie kamer. ÏWÓKO�L�� ÏWÓ��dÔ� �X�O��ÚK��Æ  XO��«– WKO� W�d� 8 

 
 

 
Oefening 6 (hebben) 
Maak zinnen naar dit voorbeeld:  

De man heeft een boot. 
(Bij de man is een boot.) d�« �b�M���Æ�VÓ��d�� q�� 

Met eindvocalisatie. Rood = correctie (p.130) 

Deze heer heeft een enorm huis.  ���E�� �X�O�� �b�O���« «c�� �b�MrO�Æ 1 

Deze dame heeft een grote hond. �� �b�M �VÚKÓ� �…�b�O���« �Á�c�� ِيٌر َكبÆ 2 

Dit kind heeft een nieuwe schrift. ���b�M �b�� �d��Ú��œ �bÓ��u�« «c���b�Æ 3 

Dit meisje heeft een oud boek. ���b�M  �Á�c�� ِْنِت الب �bÓ� �»U����r�Æ 4 

Die leraar heeft een oud bureau. ���b�M �bÓ� �V��ÚJ�� r=K�F�LÚ�« Óp���–�r�Æ 5 

Die oude dame heeft een kleine kamer. ���b�M �G�� ÏWÓ��dÔ� �W���O�A�« ÓpÚK��Ï…��Æ 6 

Deze school heeft een grote speelplaats. ���b�M �LÚ�« �Á�c���b�—���W  �V�FÚK�� ِيٌر َكبÆ 7 

Die lerares heeft een schone klas. ���b�M �E�� �q�BÓ� �W�L=K�F�LÚ�« ÓpÚK���nOÆ 8 

 
 

 
 
Oefening 7 (thema les 7)  Vertaal de volgende zinnen.  

 
1 Op zekere dag werd een kind geboren in een Marokkaans dorpje. 

(Op een dag der dagen werd geboren een kind in een dorpje Marokkaans.) 
 

 �s�� ÌÂ�u�� � ÂU��Ó_« ®U� ÌÂ�u�� w��© dÓ� � �qÚH�� �b���Ë��W��  ِةي� َمْغِرب . ± 
2 Het (hij) was een mooi kind. (Hij was kind mooi.)  
 ÆÎöO�L�� ÎöÚH�� �ÊU�  ≤ 

3 De jongen woonde in een klein huis op de berg. (Placht de jongen te wonen in huis klein op de 
berg. Woonde de jongen in een huis klein op de berg.) 

 

 �ÊU� �bÓ��u�« �sÔJ���� �G�� �X�O�� ���Ó'« vÓK�� Ì�Æq  
�sÓJ�� �G�� �X�O�� � �bÓ��u�«Æq��Ó'« vÓK�� Ì� 

≥ 
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4 ‚s Morgens keek hij naar de zon. (In de ochtend hij keek naar de zon.)  
 ÎU�U��� ©�« ��BÕU�® �dÓE�� f�L�A�« �≈Æ ¥ 

5 Hij at zijn brood en dronk thee uit een schoon glas. (Hij at zijn brood en hij dronk thee uit een 
glas schoon.) 

 

 �s�� ÎU�U� �»d���Ë �Á�e���� �qÓ�Ó√ �E�� Ì”ÚQ�ÆWÓHO   µ 
6 Hij nam zijn tas en zijn schrift en zijn pen en verliet het oude huis. 

(Hij nam zijn tas en zijn schrift en zijn pen en verliet het huis, het oude.) 
 

 �bÓI�« �X�O���« Ó„�d���Ë �t�LÓKÓ��Ë �Á�d��Ú��œ�Ë �t��ÓD�M�� �c��Ó√Ær� ∂ 
7 Hij ging naar de stad en ging de school binnen.  
 �b�LÚ�« �≈ �V���–ÆW���—�b�LÚ�« �q���œ�Ë �W�M� ∑ 

8 Daar leerde hij de Koran van buiten.  
 „UM��� ÆÊ¬�dÔI�« Ók�H�� ∏ 

97 Hij hoorde dat Marokko een koninkrijk is en Syrië een republiek.  
 Ú�« �ÊÓ√ �l�L�����Ë ÏWÓJÓK�L�� �»d�G�L—uW�� ®U�—u��© �N�L��—uÆW�� π 

10 Heeft Marokko een president? (Is er aan Marokko een president?)  
 �»d�G�LÚK�� �q�� øfO�z�— ±∞ 

11 Nee, het heeft een koning, omdat het een koninkrijk is. (Nee, aan hem is een koning omdat het 
koninkrijk is.) 

 

 ¨ô Ïp�K�� �tÓ�   
�
هُ ِال  ±± ��ÆWÓJÓK�L ن�

12 De hoofdstad van Marokko heet Rabat. (De hoofdstuk van Marokko haar naam is Rabat.)  
 �»d�G�LÚ�« ÔW�L��U� Æ◊U��d�« UN�L���« ±≤ 

13 Is de vader van Aziz niet in zijn vaderland?  
 Ó√��Ó√ �f�OÓ�e�� uø�t�MÓ��Ë � e� ±≥ 

14 Nee, vroeger werkte hij in hun dorp, maar nu heeft hij werk in een Hollandse fabriek*. 
(Nee, vroeger placht hij te werken in hun dorp, maar nu is er aan hem werk in fabriek Hollandse.)  

 

 ô¨  �q�L�F�� �ÊU� Ìs���“ �c�M��)�q�L��(  Ìl�M�B�� � �q�L�� �tÓ� �Êü« �s�JÓ��Ë �rN�����dÓ� � ®Ìq�L�F��©���b�MÓ�uÆ>Í ±¥ 
15 Nu heeft hij een kleine en dure kamer in de stad bij een Tunesische vriend. 

(Nu is er bij hem kamer klein en duur in de stad bij vriend Tunesisch.) 
 

  Ø �tÓ� �Êü«�G�� ÏWÓ��dÔ� �Á�b�M���b�LÚ�« � ÏW�O��U��Ë Ï…���b�� �b�M�� �WM��� Ìo�����uÆ>w ±µ 
 

* hij woonde   = �sÔJ��� �ÊUÓ� * fabriek = l�M�B�� *Rabat = �d�«◊U��    
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Oefening 8 (herhaling) 
Schrijf aaneen.   
 

met zijn broer ���l Ó√��O�t Ó√ l�w�≠ Á ± 
bij jouw vader ���M�b Ó√O�Óp Ó√ bM�w� ≠ „ ≤ 
naar onze stad ≈Ó��� v�b�M���UM ≈M�b� � W≠ U� ≥ 
Wij onthielden hen. ���HÚEUMÔ��r UMEH� ≠ r� ¥ 
Jullie (m) gingen hem binnen. �œ��ÚK���Lu�Á r�K�œ ≠ Á µ 
in hun land  � ِهْم ِبالِد œö� � ≠ r� ∂ 
jouw school ���b�—����Óp Ø ���b�—�����p �—b� W≠ „ ∑ 
Ik sloeg hen. �{�d�����N�r    

X�d{ – r� 

∏ 
Jij (v) sloeg hen. �{�d����N�r  
Jij (m) sloeg hen. �{�d�����N�r  
Zij sloeg hen. �{�d�����N�r  
Jullie schreven haar. Ó��������LuU� r���� ≠ U� π 

 
 
 
Oefening 9 (herhaling) 
Beantwoord de vragen bevestigend.  
 

 ¨�r�F��Ú�«�L�F=K�LÔW � Ú�«�G�dÓ�WÆ ���q Ó«Ú��L�F=K�LÔW �G�« ��dÓ�øW 1 

Ja, de lerares is in de kamer. Is de lerares in de kamer?  

¨�r�F�� ��U��X Ó��OÓK�M�« v�� —U����ÔJ�s �œ ����AoÆ ���q ��U��X Ó��O�M�« vK�� —U����ÔJ�s �œ ����Aøo 2 

Ja, Layla Najjar woonde in Damascus. Woonde Layla Najjar in Damascus?  

�r�F��ÆW���dÓIÚ�« �Á�c�� � U�MÔ� ¨ ���q Ô��M���r �� ��c�Á ÓI�«�d��øW 3 

Ja, wij waren in dit dorp. Waren jullie (m) in dit dorp?  

�r�F�� ¨�fO�z�— b��Ó_« —UA�� W��—u��Æ Ó√Ó��O�f ��Ó_« —UA���— b�z�fO ��—u��øW 4 

Ja, Bashar Al-Asad is de president van Syrië. Is Bashar Al-Asad niet de president van Syrië?  

�r�F��� Ë�d�O�� ¨ ÔW�L��U� ÆÊUM��Ô� Ó√Ó��O���X ���O�d� Ë ��U��LÔW Ô���øÊUM 5 

Ja, Beiroet is de hoofdstad van Libanon. Is Beiroet niet de hoofdstad van Libanon?  

ÔW�L��U� Â«œ�d������Ó√ ¨�r�F�� Æ«b�MÓ�u�� Ó√Ó��O���X Ó√�������d��U� Â«œ�LÔW ��Ó�u�M«bø 6 

Ja, Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Is Amsterdam niet de hoofdstad van Nederland?  
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Oefening 10 (herhaling) 
Beantwoord de vragen ontkennend. 
 

¨ô  U��–�����X ���s Ú�«�L�M�b�W ≈Ú�« �ÓI�d��WÆ ���q �–�����X ���s Ú�«�L�M�b�W ≈Ú�« �ÓI�d��øW 1 

Nee, ik ging niet van de stad naar het dorp. Ging je van de stad naar het dorp?  

¨ô �X���OÓ� ���c�Á K̂�«����UM�OÔW Ó�ÓK�uÎWÆ ���q ���c�Á K̂�«����UM�OÔW Ó�uÓK�øW 2 

Nee, deze Libanese is niet lang. Is deze Libanese lang?  

¨ô �X���OÓ� �'«�‰U� Ô� ����ÊUM Ó�ÓKOKÎWÆ ���q �'«�‰U� Ô� ����ÊUM Ó��KÓKOøW 3 

Nee, er zijn niet weinig bergen in Libanon.  Zijn er weinig bergen in Libanon?  

¨ô U� ��U��X ���bÓ����t ���EÓHOÆÎW ���q ��U��X ���bÓ����t ���EÓHOøW 4 

Nee, zijn kostuum was niet schoon. Was zijn kostuum schoon?  

 ¨ôU� �ÊU� �A�«�� ÍU��ÎUM. ���q �ÊU� �A�«�� ÍU��ÎUMø 5 

Nee, de thee was niet goed. Was de thee goed?  

 ¨ô�X���OÓ� ��UF�«�LÔW ���«��—uÔW ���b�b�Î…Æ ���q ��UF�«�LÔW ���«—u��ÔW ���b�b�ø… 6 

Nee, de Syrische hoofdstad is niet nieuw. Is de Syrische hoofdstad nieuw?  

 
 


