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Arabisch voor beginners deel 1  
 
Les 8 
 
8.5   Antwoorden oefeningen pp. 144-146
Alleen onbekende woorden in de oefeningen zijn gevocaliseerd. 
 
Oefening 1  
Schrijf een verhaaltje van drie regels naar aanleiding van het plaatje (met voorzetsels)  
op bladzijde 142.  (Modelantwoord) 
 
In / op dit plaatje zijn (bevinden zich) een hond, 
twee vogels en vlees. �B�« �Á�c�� w��Ær��Ó��Ë Ê«—uÔH�B���Ë �VÚKÓ� �…�—u 1 

Het vlees is (bevindt zich) voor de hond en de 
(eerste) vogel is (zit) op zijn rug. �VÚKÓJ�« �ÂU�Ó√ �r��]K�«�Ë �—uÔH�B�F�«Ô… ©Ô_«Ë�® d�NÓ� vÓK��Æ�Á  2 

De (tweede) vogel is (zit) onder de hond. �F�«�BuÔH�—Ô… ©O�U���«ÔW® ��ÓJ�« �X��ÚKÆV 3 

 
 
Oefening 2  
Maak een bezitsconstructie van de volgende woordcombinaties. Zoek de woorden die je niet kent op 
in de woordenlijst. Rood = correctie (p. 144). 

(het) kind - de vrouw het kind van de vrouw / 
de vrouw haar kind ��ÚH�q «Ú��L�dÓ√�…  qHD�«– …√d*« 1 

(het) hart - de hond  het hart van de hond / 
de hond zijn hart Ó�ÚK�V ÓJ�«ÚK�V  VKI�«– VKJ�« 2 

(het) huis - de oom  
het huis van de oom / 
de oom zijn huis ���O�X �F�«�r  XO��«– �rF�« 3 

(de) hand - de geliefde  de hand van de geliefde / 
de geliefde zijn hand ���b Ó(«�VO�  bO�«– VO�(« 4 

(de) broer – de man   
de broer van de man / 
de man zijn broer Ó√��u �«q���d _« Œ– �«q�d 5 

(de) fles - de wijn de fles van de wijn / 
de wijnfles*  �“��U�ÔW Ó)«�Ld U�e�«�W – dL)« 6 

(de) moeder - het kind 
de moeder van het kind / 
het kind zijn moeder Ô√�Â =D�«ÚHq  �Â_«– qHD�« 7 

(de) planten - het meisje de planten van het meisje / 
het meisje haar planten ��� U� �M��«�X   U�M�«– XM��« 8 

(de) fles - de man de fles van de man / 
de man zijn fles �“��U�ÔW �«q���d �U�e�«W– �«q�d 9 

(het) huis - de mens 
het huis van de mens / 
het mensenhuis ���O�X ù«ÊU���  XO��«– ù«ÊU��� 10 

(het) hoofd - de vader het hoofd van de vader / 
de vader zijn hoofd �—Ú√�” Ó_«�» �«d√” – _«» 11 

(de) hand - de zoon 
de hand van de zoon / 
de zoon zijn hand ���b �ô«��s  bO�«– s�ô« 12 

(de) hoofdstad - Libanon 
de hoofdstad van Libanon / 
Libanon’s hoofdstad ��U��LÔW Ô����ÊUM  WL�UF�«– ÊUM�� 13 

(het) ei - de kip het ei van de kip  
de kip zijn ei / het kippenei ���O�CÔW �b�«��U��W WCO��« ≠ W�U�b�« 14 

(de) krant - de dame 
de krant van de dame / 
de dame haar krant ���b�dÔ… �«���O�b�…  …b�d'« – …b�O��« 15 
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Extra voorbeelden: 
 

* het wijnglas  ÚQ��”  ��ÚK���Ld   /ÚQ��”  ��ÚK�M�cO� een glas wijn ÚQ��”�s��  «Ú����Ld 
* het melkglas  ÚQ��”  ��ÚKVOK��� een glas melk  ÚQ��”�s��  «Ú��VO�K�� 
* het waterglas  ÚQ��”  ��ÚK�¡UL een glas water  ÚQ��”�s��  «Ú��¡UL 

 
 
 
Oefening 3 
Vul in kies uit de volgende voorzetsels: 

Ó√�ÂU� Ó��u�‚ Ó�≈v ���M�b ���l ��w ���s 
 

1 ÊU�� Ó(«�VO� ���l Ø �b�M�� Ó(«��O��W � ���«��ÆÊU� De geliefde (m) was met / bij de 
geliefde (v) in de tuin. 

2 ���M�b ��c« ���«�O�b ���O�X ���L�qO � —U�ÌŸ ���LÌqO ���M�b ��U�T ���«��Æd 
Deze heer heeft een mooi huis (lett: 
bij deze heer is) in een mooie straat 
bij het strand (lett: de kust van de 
zee). 

3 ���d�» ���s Ú�«�L�b�M��W Ó�≈v ÓI�«�d��ÆW Hij vluchtte van de stad naar het 
dorp. 

4 �A�«�L�f � ���«�¡UL Ó��u�‚ Ó_«�—Æ÷ De zon is (staat aan) in de hemel 
boven de aarde. 

5 ��ÓK�f ÓJ�«ÚK�V Ó√�ÂU�  Ø���M�b Æ»U��« De hond zat voor / bij de deur. 

 
 
Oefening 4 
Beantwoord de volgende vragen. (Modelantwoord) 
 

Ik ging naar de markt. �–�����X Ó�≈Æ‚u���« v Ó�≈ vÓ√���s �–��ø�X�� 1 

De hond is tussen jou en 
hem.  �VÚKÓJÚ�«���M�OÓp �Ë���O�M�tÆ  «–U� �M�O��Óp �Ë���O�M�tø 2 

Nee, de oom woonde niet in 
Beirut na de oorlog. U�¨ô ��ÓJ�s �F�«�r �d�O�� � Ë ���F�b Ó(«�d»Æ 

���q ��ÓJ�s �F�«�r �d�O�� � Ë ���F�b 
Ó(«�dø» 

3 

Dit pak / kostuum is van mijn 
vader. ���c�Á ���«�bÓ� ÔW��w�ÓQÆ ���L�s ���c�Á �«���bÓ�øW 4 

Nee, hij is niet bij ons, hij is 
thuis. �f�OÓ� ¨ô Ó��b��Æ�t���O�� � �u�� ¨UM ���q ����Ó� s�b��ÔJ�rø 5 

(de) deur - het huis de deur van het huis / 
de huisdeur �»U� ���«�O�X  »U��«– �«�OX 16 

(het) water - de zee het water van de zee /   
het zeewater �¡U� ���«��d  ¡U*«– d���« 17 

(de) zus - de broer 
de zus van de broer / 
de broer zijn zus Ô√�X�� Ó_«Œ  X��_«– Œ_« 18 
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Ja, ik heb (bij mij is) een 
woord over (de) vrede. �r�F��¨ ���M�bÍ Ó��K�LÏW ���s ���«öÆÂ ���q ���M�b�„ Ó��K�LÏW ���s ���«øÂö 6 

Zij at met haar moeder. Ó√Ó�ÓK�X ���lÆUN��Ô√  ���l ���s Ó√Ó�ÓK�Xø 7 

Nee de aarde is onder de 
hemel. ¨ô Ó_«�—�÷ �X���� ���«ULÆ¡ ���q Ó_«�—�÷ Ó��u�‚ ���«ø¡UL 8 

 
 
Oefening 5 (thema les 8) 
Vertaal de volgende zinnen (met eindvocalisatie).  
Rood = correctie (p. 145), bruin = genitiefconstructie, blauw = naamwoordelijk deel bij kåna, 
modelantwoord. 
 
1 Mijn vriend woonde in het centrum (midden) van de oude stad. 

 �b�� �sÓJ�� wI)�� �ÊU��sÔJ���� wI�b( � W�M�b�LÚ�« �j���Ë� Æ�W�1bÓI�« 
2 Vroeger was dit een vriendelijk dorp, (wat nu betreft) nu is het (zij) een plaats van oorlog. 

  Ìs���“ �c�M���X��U�  �Á�c��dÓ��ÓHODÓ� ÎW��ÎW �ËU��Ó√  �Êü«Ó�N�w �»�d�� �ÊUJ��Æ 
3 Mijn vader werkte in Palestina totdat zijn volk naar Jordanië vluchtte.  
 Ó√ �q�L��� w)�q�L�F�� w�Ó√ �ÊU�( ���� �5D��ÓK�� �v ���»�d �t���F�� ≈�Ô_« �Ê�œ�—Æ 
4 De vrede tussen het Westen en het Oosten is het gevolg* van veel (= een lange) strijd.  

  �s�O�� �Âö���«�Ë �»�d�G�«‚�d�A�« ������OÔW Ì‰U��� Ó�uÆÌq� 
5 Jij (v) bent met je grootvader het oude huis uitgegaan in de richting van de andere sector. 

 �b�� �l�� �X���d���s�� �„ �bÓI�« �X�O���«ü« r���I�« �u���� r�d��. 
6 Ik ben gelukkig, want tussen jou en mij is vrede.  

 �F�� U�Ó√�bO  
�
 (M�O�� �Âö���«�M�O���Ë w Óp� ن� ِال

�
هُ ِال  M�O���Ë ��O�� Æ®�Âö���« Óp� ن�

7 Hij is in zijn land gebleven totdat een bom zijn huis verwoestte.  

  � �w�I�� ِبالِدِه ����Æ�t���O�� ÏWÓK���MÔ� �X���d�� v 
8 Gisteren is de oorlog begonnen tussen het Syrische leger en het Libanese volk.  

ْمِس بِ  
�
 Ó√�b�� u���« g�OÓ'« �s�O�� �»�dÓ(«—�« �V�F�A�«�Ë �ÍK̂�UM��Æ�w � اال

9 Waar zijn zij (m mv) na de strijd heen gegaan?  

 ≈�����– �s��Ó√ �«u ø‰U��I�« �b�F�� 
10 Oom Ali was gelukkig met zijn kinderen en zijn vrouw. 

 ÊU�� �K�� �r�F�« �w���F Î«bOÆ�t�����Ë�“�Ë �Á�œô�ËÓ√ �l�� 
11 Abu Layla, hebt u wijn of* water gedronken uit dit kleine glas? 

 U�Ó√ U�* )u�Ó√ ( �G�B�« ”ÚQÓJ�« �Á�c�� �s�� �¡U� �ÂÓ√ Î«d�L�� �X��d��� �q�� �vK�OÓ���ø�… 
12 Een kleine hond heeft deze morgen het rundvlees gepakt en het (hem) opgegeten. 

 ��Ó√ �ÕU��B�« «c���G�� �VÚKÓ� �c ���«]K���r Ú�«��dÓI�Í Ó√�ËÓKÓ��tÆ 
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*gevolg = W��O����* *of = �ÂÓ√ 
*Bij de vocatief (aanroeping)van Ab¨ 
Layla verandert de -¨ in een å- uitgang  
 

Ó√ U�Ó� U��OÓKv 

 
 
 
 
Oefening 6 (herhaling) Vertaal mondeling.  
 
1 in het huis met zijn vader voor de oorlog 
 ��w «����O�X ���l Ó√�O�t Ó����q Ó(«�d�» 
2 op het tafel aan haar broer voor de school 
 vÓK�� «Ú��zUL�b�… Ø D�«ËU�WÓ�  

�
 Ó√�ÂU� Ú�«�L�b�—���W هايِخ ِال

3 op (de) zee van haar zuster achter de tuin 
 ��w Ú�«����d ���s Ô√����UN �Ë�¡«— «�����ÊU� 
4 per schip een pen voor jou tussen zee en bergen 

 ���s Ó�o�d Ú�«�L�dÓ��V Ó�ÓK�r Ó�Óp  ØÓ��p  �s�O������Ìd �Ë��Ì‰U� 
5 naar Damascus een boek van Jubran richting Aleppo 
 Ó�≈v ���œ�Ao ���»U� ������Ê«d ���� �u��ÓKV 
6 naar Cairo het boek van Laila uit de hoofdstad 
 Ó�≈v ��UI�«�d… ���»U� Ó�ÓK�Ov ���s Ú�«UF���L�W 
7 uit Beiroet bij je moeder in de hoofdstad van Syrië 
 ���s ���O�d Ë ���M�b Ô√��Óp Ø ����p ��w ��U���L �W��—u�U 
8 naar Syrië bij jou sinds een tijd  
 Ó�≈v ��—u�U Ó��b��ÓpÓ„�b�M�� Ø  ���M�c �“��Ìs 
9 in Bagdad met hun oom na de strijd  
 ��w ����Gœ«b ���l ���LN�r ���F�b �I�«‰U� 
10 uit Marokko met hun tante onder de zon  
 ���s Ú�«�L�Gd» ���l ���L��N�r �����X �A�«�Lf 
11 zonder kinderen naast de school op het hoofd  
 �œ�ÊË Ó√Ì‰UHÚ� ���M�V «Ú��L�b�—���W vÓK�� �d�«Ú√” 
12 over een boek op de speelplaats in je hand  
 �s�� ���»U� ��w Ú�«�LÚK�F�V ��w ���bÓ„  Ø���b�„ 
13 rond de schrijver tegen het leger boven de grond  
 ���u�‰ «��UJ��V �{�b Ó'��«�Og Ó��u�‚ Ó_«�—÷ 
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14 uit Nederland  voor het raam tussen jou en mij. 
 ���s ��Ó�u�M«b Ó√U��Â «�A����„U ���O�Mw �Ë���O�MÓp Ø ���O�M�p 
15 uit Frankrijk voor de avond met zijn echtgenote  
 ���s Ó��d��U� Ó����q «Ú��L�¡U� ���l �“�Ë�����t 
16 naar Koeweit over een andere man aan (bij) het strand  
 Ó�≈v �«ÔJ�u��X  �s���—��Ìq ¬��Ìd ���M�b ���UT «�����d 

 
 
Oefening 7 (herhaling) 
Vertaal mondeling. 
 
De hond at het dure vlees. √�Ó��q ÓJ�«ÚK�V ]K�«���r �«��UGw Æ 1 

Ik dronk uit de fles. ��d���X ���s �e�«��U�ÆW 2 

Zijn gezicht is lelijk maar zijn hart is goed. �Ë���N�t ���̀ O� �ËÓ��J�s Ó�ÚK���t Ó��OΩ© V ����Æ®s 3 

De jongens speelden rond het oude huis. Ó��F�V Ó_«�Ë�œô ���u�‰ ���«�O�X ÓI�«�bÆr� 4 

Hij leerde over (de) vrede en (de) oorlog. �œ�—�” ���s ���«Âö �ËÓ(«�dÆ» 5 

De hemel is boven de aarde. ���«�¡UL Ó��u�‚ Ó_«�— Æ÷ 6 

Ik heb veel eieren en weinig brood. 
(lett: Bij mij eieren veel en brood weinig.) ���M�� Íb�O�i Ó����� �Ë�����e Ó��K ÆqO 7 

Hij heeft een dure kamer in een duur huis 
van deze man. (lett: voor / aan hem is) Ó��t Ô��dÓ�ÏW ÏW�O��U� ���� w�O�X �� Ì‰U��s ���O� u �����« «c�OÆb 8 

De vogel (is) voor het raam en de planten 
(zijn) achter hem. �F�«�BÔH�—u Ó√�ÂU� �A�«�„U�� �Ë�M�«� U� �Ë�¡«—�ÁÆ 9 

Zij (m) gingen naar (in de richting van) de 
berg. �–������ «u���u Ó'«��Æq 10 

De strijd van de Arabieren tegen Israel. ���‰U� «�F��d�» �{�b ��≈�z«dÆqO 11 

Hij woonde in de enorme hoofdstad sinds 
de oorlog. �ÊU� ����ÔJ�s ����UF�« w�L�W �F�«�E�LO�W ���M�c Ó(«�dÆ» 12 

 
 

 


