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Arabisch voor beginners deel 2 

Les 1 

1.9  Antwoorden oefeningen pp. 28-34 

 

Oefening 1  

Maak de meervoudsvorm ‚aKTāB-un van de volgende woorden. Wat is de betekenis?  

Rood = correctie (p. 28) 

6* en 20*: het meervoud van “ding” en van “naam” is een diptoot.  

 

 

 

 

 

 

enkelvoud meervoud enkelvoud  enkelvoud meer-
voud 

enkel-
voud  enkel-

voud meervoud enkelvoud 

oor –¬«�Ê �–Ô√�Ê 3 maan Ú�Ó√�—UL Ó��d�L 2 
papier 
(en) 
 

�‚«—�ËÓ√ �‚�—�Ë 1 

ding �¡UO��Ó√ �¡�w�� 6* opa Ó√�œ«b�� �b�� 5 heer �—Ó√�U�» �—�» 4 

boom �—U���Ó√ d���� 9 werk Ó√�‰UG�� �q�G�� 8 reis Ó√H��U�— �dÓH�� 7 

baan, 
werk �‰UL��Ó√ ���q�L 1

2 
school- 
bord Ó√�Õ«uÚ� �Õ�uÓ� 11 oom Ó√L��U�Â �r�� 10 

persoon �’U���Ó√ �h���� 1
5 vlag Ó√�Âö�� �rÓK�� 14 kind Ó√�‰UHÚ� �qÚH�� 13 

tijd � U��ËÓ√ �XÚ��Ë 1
8 jongen Ó√�œô�Ë �bÓ��Ë 17 brood Ó√�“U��� �e���� 16 

pen �ÂöÚ�Ó√ �rÓKÓ� 2
1 naam Ó√�¡UL�� �r���« 20* middag �—UNÚ�Ó√ �d�NÔ� 19 

oven �Ê«dÚ�Ó√ �Ê�dÔ� 2
4 lichaam Ó√�ÂU��� �r���� 23 vis Ï„UL��Ó√ Ïp�L�� 22 

       R = Ë deur �»«u��Ó√ �»U� 25 

       R = Í gods-
dienst �ÊU��œÓ√ �s��œ 26 

       R = Ë oom  �‰«u��Ó√ �‰U� 27 

       R = Ë dag Ó√�ÂU�� �Â�u�� 28 

       R = Ë licht �—«u��Ó√ �—u�� 29 

       R = Í staart �‰U��–Ó√ �q���– 30 
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Oefening 2 
Maak de meervoudsvormen KuT¨B-un van de volgende woorden. Wat is de betekenis? 
Rood = correctie (pp. 28-29).   

Nr. 5 en 17 plus nr. 12 en 20 zijn dubbel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

enkelvoud meervoud enkelvoud  enkelvoud meervoud enkelvoud  

wijn �—u�L�� �d�L�� ≤ oorsprong �‰u��Ô√ �q��Ó√ ± 

tijdperk �—u�B�� �d�B�� ¥ bloem �—u���“ �d���“ ≥ 

hoofd �”Ë�ƒ�— �”Ú√�— ∂ gezicht �Áu����Ë ��Ë�t�� µ 

vlees �Âu��Ô� �r��Ó� ∏ rug �—u�NÔ� �d�NÓ� ∑ 

borst(kas) �—Ë�b�� �—�b�� ±∞ kennis �ÂuÔK�� �rÚK�� π 

hart �»uÔKÔ� �VÚKÓ� ±≤ paleis �—u�BÔ� �d�BÓ� ±∞ 

volk �»u�F�� �V�F�� ±¥ brug �—u���� �d���� ±≥ 

koning Ï„uÔK�� Ïp�K�� ±∂ les �”Ë�—�œ �”�—�œ ±µ 
schuld, 
misdaad �»u���– �V���– ±∏ gezicht �Áu����Ë �t����Ë ±∑ 

hart �»uÔKÔ� �VÚKÓ� ≤∞ buik �ÊuÔD�� �sÚD�� ±π 

    ziel �”uÔH�� �fÚH�� ≤± 

   R2 = Í draad Ï◊u�O�� Ïj�O�� ≤≤ 

   R2 = Í sjeik �Œu�O�� �a�O�� ≤≥ 

   R2 = Í  leger �‘u�O�� �g�O�� ≤¥ 

   R2 = Í oog �Êu�O�� �s�O�� ≤µ 

   R2 = Í huis � u�O�� �X�O�� ≤∂ 

   œ œ Õ grens �œË�b�� �b�� ≤∑ 

   ’ ’ Ê tekst �’u�B�� �h�� ≤∏ 
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Oefening 3 
Maak de meervoudsvormen maKåTiB-u van de volgende woorden. Wat is de betekenis? 
Rood = correctie (p. 29)  

Nr. 13 = uitzondering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Oefening 4 
Maak de meervoudsvormen KiTåB-un van de volgende woorden. Wat is de betekenis? 
Rood = correctie (p. 30).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  betekenis 
enkelvoud meervoud enkelvoud  

lepel �o��ö�� ÏWÓI�FÚK�� 2 boot, 
schip �V��«d�� �VÓ��d�� 1 

speelplaats �V��ö�� �V�FÚK�� 4 fabriek �l��UB�� �l�M�B�� 3 

huis �‰“UM�� �‰e�M�� 6 keuken  َُمطاِبخ �a��ÚD�� 5 

kleding ِبُس َمال �f��ÚK�� 8 centrum �e��«d�� �eÓ��d�� 7 

koninkrijk L��Ôp��U ÏWÓJÓK�L�� 10 kantoor, 
bureau J���V��U �V��ÚJ�� 9 

moskee ���U�b�� �b������ 12 school b��«—�” ÏW���—�b�� 11 

raad, zitting �f��U��� �f�K���� 14 café  I��U�Á �v�NÚI�� 13 

  graf  َمقاِبُر Ï…�d��ÚI�� 15 

Volgens de vorm maKåTīB-u 

slot �oO��UG�� �‚ö�G�� 17 sleutel ��UH���̀ O �ÕU�ÚH�� 16 

    lamp  ُِح يَمصاب �ÕU��B�� 18 

betekenis enkelvoud meervoud enkelvou
d  betekenis 

enkelvoud meervoud enkelvoud  

lang �‰«u�� uÓ��q� ∂ bron, put  ٌر
ْ

ٌر  ِبائ
ْ
 ± ِبئ

klein �—UG�� �G���� ∑ zee  ِبحاٌر �d���� ≤ 
berg �‰U��� q���� ∏ hond �»ö�� �VÚKÓ� ≥ 
groot �—U��� ��Ó��� π man �‰U�— �q���— ¥ 
kort �—UB�� �BÓ��� ±∞ dorp, land  ِالدٌ ب �bÓK�� µ 
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Oefening 5 
Maak de meervoudsvormen KuTTåB-un van de volgende woorden. Wat is de betekenis?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening 6  
Maak de meervoudsvormen KuTaBå'-u  van de volgende woorden. Wat is de betekenis? 
Rood = correctie (p. 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening 7 
Maak de meervoudsvorm van de volgende woorden.  

 

 

betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  

bewoner, inwoner �ÊUÒJ�� �s��U� µ handelaar �—U���� �d��U� ± 
passagier �»UÒ��— �V��«— ∂ schrijver �»U��Ô� �V��U� ≤ 
student ÒKÔ��»U �V��U� ∑ arbeider �‰U�L�� �q��U� ≥ 
priester, waarzegger �ÊU�NÔ� �s��U� ∏ heerser, 

oordelaar �ÂUÒJ�� �r��U� ¥ 

betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  

aardig, vriendelijk �¡UHÓDÔ� �DÓ�nO ∂ president, chef �¡U��ƒ�— fO�z— ± 
dichter �¡«d�F�� d��U� ∑ collega, 

klasgenoot �¡ö���“ qO��“ ≤ 
minister �¡«—�“�Ë “�Ëd� ∏ leider �¡UL���“ rO���“ ≥ 
vertegenwoordiger, 
agent �¡öÓ��Ë ���ËqO π prins �¡«d��Ô√ ��Ó√� ¥ 
oud Ô��¡U��b �bÓ�r� ±∞ schoon �¡UHÓE�� nOE�� µ 

betekenis enkelvoud meervoud enkelvoud  betekenis 
enkelvoud meervoud enkelvoud  

mes ��UJ���5 =J���5 2 tuin �5�U���� �� �ÊU��� 1 

raam/venster ÔpO�U���  Ï„U���� 4 postzegel  ِواب
َ
 3 ٌع طابِ  ُع ط

staat �‰�Ë�œ ÏWÓ��Ë�œ 6 miljoen  ِيُن َمالي �Êu�OÚK�� 5 

fruit �t��«uÓ�  ÏW�N��U�(c)  8 dirham �r��«—�œ �r���—�œ 7 

1/1000 pond �rO��ö�� ���rO=K 10 mens �”U�� �ÊU���≈ 9 

eiland �d�z«e�� Ï…�d�e�� 12 vogel ��UB���� �—uÔH�B�� 11 
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Oefening 8 
Beantwoord de volgende vragen (modelantwoorden). 

Rood = correctie. Ë√ = of (p. 31) 

 
Gisterochtend was ik 
thuis. �� f��Ó√ÎU�U� Ô��M�XÆX�O���Ó« �  Ó√���s Ô��M�X �� f��Ó√ø ÎU�U� ± 

Ik was in de stad.  Ô��M�X�  «Ú��L�M�bWÆ ���q Ô��M�X Ú�« ��L�M�b WÓ√�Ë ÓI�« ��d��øW ≤ 
Vandaag at ik  
‘s ochtends.  �O�«�u�Â Ó√Ó�ÚK�X ÕU��B�« �Æ  ����Ó√ vÓ�ÚK�X �O�«�u�Âø ≥ 
Bij het ontbijt at ik 
brood en een appel. ��ÔH�« wÔD—u Ó√Ó�ÚK�X Î«e���� �ËÎW��UÒH��Æ «–U� Ó√Ó�ÚKX� ÔH�« �ÔDø—u ¥ 
Ik zal vanavond op 
kantoor eten. ��Ó« «cÚ��L¡U�� ��PÔ��q ÆV��ÚJ�LÚ�« � Ó√���s ����ÚQÔ��q ��ø¡U�*« «c µ 
Morgen zal ik naar 
Marokko terugkeren.  Ó�Î«b ��ÓQ�—���l vÓ�≈ Æ»d�G�LÚ�« �ËÓ√ �≈���s �����d���l Ó�øÎ«b ∂ 
Gisteravond at en dronk 
ik in het koffiehuis. ��� f��ÓQ�¡U� Ó√Ó�ÚK�X �Ë��d���X � ÆvNÚI*« Ó√���sÓ√ Ó�ÚK�X �Ë��d���X �� f��Ó√ø�¡U� ∑ 
Vanochtend at en dronk 
ik hier. ���O�« �ÕU��uÂ Ó√Ó�ÚK�X �Ë��d���XÆUM��  �ËÓ√���s ��d���X �ËÓ√Ó�ÚK�X ���O�« �ÕU��uøÂ ∏ 
Ja, ik ga vaak naar 
Amsterdam. Ó√ ¨rF���–���V  �≈Ó√������d�� Â«œÎ«—«d Æ ���q ���c���V  �≈Ó√������d�� Â«œøÎ«—«d π 

De moeder van Nabil 
zei: Je hebt het mooiste 
gebroken dat ik had. 

Ó�U��X Ô√�Â  �¡�w�� �q�L��Ó√ � �d��Ó�∫qO���
�Í�bÓ�Æ 

Ó�U� «–U��X Ô√�Â qO��� ���b�MÓ� U��� d
«����M���« UN]J��døW 

±∞ 

 
 

tas Ïj�M�� ÏWÓD�M�� 14 tuin �o�z«b�� ÏWÓI��b�� 13 

hoofdstad �r��«u�� ÏW�L��U� 16 poes / kat ÏjÓD�� Ø � U]D�� yj�� Ø ÏW]D�� 15 

moeder � UN��Ô√ �ÂÔ√ 18 straat �Ÿ—«u�� �Ÿ—U� 17 

stam �q�zU�Ó� ÏWÓKO�Ó� 20 kamer �·�dÔ� ÏWÓ��dÔ� 19 

kus �q��Ô� ÏWÓK��Ô� 22 dorp �ÈdÔ� ÏW���dÓ� 21 

broer Ï…�u��≈  Ø �Ê«u��≈ �ŒÓ√ 24 verhaal �h�B�� ÏW�B�� 23 

bloed �¡U��œ �Â�œ 26 zus � «u��Ó√ �X��Ô√ 25 

belasting �V�z«d�{ ÏW���d�{ 28 water �ÁUO�� �¡U� 27 

geliefde �¡U����Ó√ �VO��� 30 kerk �f�zUMÓ� W��O�MÓ� 29 



© Drs. A. van Pel/ Arabisch voor beginners deel 2 versie 2022 ISBN 978 90 469 0106 9                                                                                                                                      
Alle rechten voorbehouden. Niets 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. Op alle antwoorden rust mijn auteursrecht. 

6 

 

 
Oefening 9 (thema les 1)  
Rood = correctie (p.32 en p. 256). 
 

1 Mijn vrienden staan vandaag vroeg op uit hun slaap. 

 ��O�«�Âu ���M�N�i Ó√���b�zU��� w��=J�� Î«d�s ���u���rNÆ 
2 Gisteren hebben jullie schone kleren aangetrokken, maar jullie wassen ze nooit. 

ْمِس بِ  
�
ِبْسُتْم َمالبِ  اال

َ
 ÓHOEÎW Ó��J�MÔJ�r �� ô�G��ÔK��uÓ√ UN��ÆÎ«b�� َس ل

Ø  ِِبْسُتن� َمالِبَس ب
َ
ْمِس ل

�
 ÓHOEÎW Ó��J�MÔJ�s �� ô�G��ÚK�MÓ√ UN��ÆÎ«b�� اال

3 De kleine jongens kammen hun haar en soms poetsen ze hun tanden. 
 ���L�AÔj Ó_«�Ë�œô �B�«�—UG ���F�d���r �ËÓ√���� ÎU�UO�M=EÔH�Êu Ó√����UM�N�rÆ 

4 Die moeders hebben de borden, messen, lepels en vorken in de keukenkasten gelegd. 
 �Ë�{�F�X Ô√Ó�Ë��Óp Ô_«��� UN �B�«���Êu �Ë���«��UJ�5 �ËÚ�«�L��ö�o �Ë�A�«�u� U� �� ��z«es Ú�«�LÚD��aÆ 

5 In kantoren en fabrieken, in scholen en op speelplaatsen, in parken en straten waren mensen  
aan het werk(en). 

 �ÊU� �M�«�”U ���F�LÔK�Êu Ú�« ��L��UJ�V �ËÚ�«�L��UBl �ËÚ�« ��Lb«—” �ËÚ�«�L��ö�V �ËÓ(« ��z«bo �Ë�A�««u—ŸÆ 
6 Het land heeft geweldige leiders, maar weinig geld en daarom is het zwak. 
 ��ÚK��ÓK�b �“���¡UL �—©�¡U��ƒ ®���ÂUE®�¡ULÓE��©  ËÓ��J�s ÔH�«ÔK�”u Ó�ÏWKOK �Ë���c��Óp �w�� �{�FÓHOÆW   

7 Voor het feest hebben de heren hun mooiste pak aangetrokken.  
ِبَس  

َ
 œUÔ… Ó√���L�q ���bÓ��W ���s ���b��ôN�r ©Ó√���L�q ���b��ôN�r ®��ÚK��ÚHÓKW ��©�FKÆ®bO�»��� ل

8 Overmorgen keren de Palestijnse legers terug naar hun steden en dorpen.  
 ���F�b �G�«�b �����d���l Ô'«�O�‘u �H�«ÓK���D�MO�OÔW �� �≈�b���Ë UNÔ�d«ÆU� 

9 Ik ga dikwijls naar de kerk in het centrum (midden) van de hoofdstad. 
 Ó√�–���V ��Î«—«d  �≈�«ÓJ��OM�W � �Ë���j ��UF�«�L�WÆ 

10 (Mijn) Dierbare en geliefde broeders, vrede over u en over uw kinderen. 
  U�≈���u«Ê Ó√���eÓ√Ë ¡«��¡U��¨ ���«�Âö ��ÓK�OÔJ�r �Ë��Ó√ vK�Ë�œôÔ��r Ó√©Ú���UHÔJ�rÆ® 

11 Drinken die mannen wijn of water uit hun diepe glazen? 
 ���q ���A�d�» Ô√Ó�Ë��Óp �d�«�U�‰ ���LÓ√ Î«d�Â ®ËÓ√© �� �¡U��s Ô�R�Ë��N�r �«�F�LÓIOøW 

12 Overdag lezen de kinderen uit de Koran en ’s nachts slapen* ze in hun kleine kamers.  
 ���� Î«—UNÚI�dÔ√ Ó_«�Ë�œô Ó_«©Ú��‰UH�� ®�s Ú�«ÔIÊ¬d ]K�« �Ë�Oq ����UM�Êu �zU�©�L�ÊuÔ� � ®�d��N�r  ®�rN��U��dÔ�©�B�«��G…Æ 

13 De oudste sjeik van de drie sjeiks woont bij zijn zusters in Rabat.  
 ����ÔJ�s Ó√Ú����d ���OÌa ���s �A�«�OŒu ���«��ö�W Ó��b��© È�l ®Ó√����«u�t �d�« �Æ◊U� 

14 Hij zocht naar veel dingen, maar (hij) vond slechts weinig. 
 Ó����g ���s Ó√���¡UO Ó�����… Ó��J�M�t �Ë U����b  

ّ
 ®Ó��Ë© ÎöOK���b Ó�öOK� Ó�ÓIÚjÆ  إال
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Oefening 10  
Zet de woorden tussen haakjes in  de passende vorm.  
 

���c�Á Ô��RË�” ”ËR� ®«c�© ≥ ���c�Á ÔH�«ÔK�”u ”uKH�« ®«c�© ≤ ���c�Á ���Fu�»  ®«c�©»uF� ± 
Dit zijn glazen.  dit geld  Dit zijn volkeren.  

���¡ô�R �F�«�‰U�L ‰U�LF�« ®«c�© ∂ �� �¡ô�R�A�«�Ou�Œ ŒuOA�« ®«c�© µ ���c�Á ���bË�œ œËb� ®«c�© ¥ 
deze werknemers  deze sjeiks  Dit zijn grenzen.  

 ���¡ô�R �u�«�“«—�¡ ¡«—“u�« ®«c�© π ���¡ô�R ���b�I� U �b� ®«c�©I U ∏ ���¡ô�R Ó_«���¡U�� Ó_« ®«c�©¡U��� ∑ 
deze ministers  Dit zijn vriendinnen.  deze geliefden  

��ÓKÓp �b�«�Ë�‰ ‰Ëb�« ®p�–© ±≤ ��ÓKÓp Ú�«�L—«b�” ”—«b*« ®p�–© ±± ��ÓKÓp �B�«�u�— —uB�« ®p�–© ±∞ 
die staten  die scholen  die plaatjes  

Ó�ËÔ√Óp�� ���«�—U�� p�–© ®���«—U�� ±µ ��ÓKÓp ����U��5 ©p�– ®5�U�� ±¥ ��ÓKÓp  الِبحاُر ©p�– ®—U���« ±≥ 
die handelaren  Dat zijn tuinen.  die zeeën  

��ÓKÓp ÔI�«d�È ©p�– ®ÈdI�« ±∏ Ó�ËÔ√Óp�� Ó_«���b�¡U� ©p�– ®_«¡U�b� ±∑ Ô√Ó�ËÓp�� �ÂUÒJÔ(« ©p�– ®ÂUÒJ(« ±∂ 
die dorpen  die vrienden  die heersers  

���c�Á ��JU���V Ác� ©V�J�® ≤± ��c« ��ÚH�U�Õ «c� ©`O�UH�® ≤∞ ��ÚKÓp�Ÿ—«u�A�«  ©p�– ®Ÿ—«uA�« ±π 
Dit zijn kantoren/bureaus.  Dit is een sleutel.  die straten  

���c�Á ��GU��O�o Ác� ‚öG� ≤¥ ���c�Á ��d«���V � Ác©V�d�® ≤≥ �c���Á ö�����V Ác� ©VFK�® ≤≤ 
Dit zijn sloten.  Dit zijn schepen.  Dit zijn speelplaatsen.  

��ÚKp� ��BU���l  pK�©lMB�® ≤∑ ��ÚKÓp ���U“�Ê  pK�©Êe�® ≤∂ ���c�Á ���O�Up�  Ác�©„U���® ≤µ 
Dat zijn fabrieken  Dat zijn winkels.  Dit zijn ramen.  

���¡ô�R U��”  ¡ôR�©≈ÊU��® ≥∞ ��ÚKÓp  
َ
 ∏≥ ®�pK�©f�K  ُس بِ المَ  pK�©l�U�® ≤π ��ÚKÓp  ُع ابِ وط

Dit zijn mensen.  Dat zijn postzegels.  Dat zijn kleren.  
���¡ô�R �Uœ� «  ¡ôR�©b�O�® ≥≥ ���¡ô�R —�U�‰  ¡ôR�©q�—® ≥≤ ���¡ô�R �¡U���  ¡ôR�©…√d�«® ≥± 

Dit zijn heren.  Dit zijn mannen.  Dit zijn vrouwen.  
Ó�ËÔ√Óp�� Ó√��«u�   p��Ë√©X�√® ≥∂ Ó�ËÔ√Óp�� Ï…�u��≈¿  p��Ë√√©Œ® ≥µ Ó�ËÔ√Óp�� Ô√��� UN  p��Ë√©�Â√® ≥¥ 

Dat zijn zussen.  Dat zijn broers.®*of  ©≈���Ê«u   Dat zijn moeders.  
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Oefening 11 
Vul de ontbrekende uitgangen in.  

Zijn jullie moslims of christenen? ����q Ó√�����r �����K �Êu�LÓ√�Ë ������O�O�Êuø 1 

Leerden/bestudeerden de studentes hun les? �œ�—���X ÒD�«��U�� U �œ�—���N�sø 2 

de stadsbewoner / de stadsbewoonster ��U��s Ú�«�L�WM�b Ø ��U��M ÔWÚ�«�L�WM�b 3 

met de schoolleraren / met de schoolleraressen ���l ���F=KLw W���—�b�LÚ�«  Ø���F=KL� U W���—�b�LÚ�« 4 

de andere mensen �M�«�”U ��ü«�d�ÊË 5 

voor de andere mensen ��”UMK d�ü«�s� 6 

Het werk (is) voor de werknemers / werkneemsters. �F�«�L�q ��ÚK��UFK �5Ø ��ÚK��UFö�  7 

de oorlog tussen de Syriërs en de Irakezen Ó(«�d�» ���O�s  ِوِريي  8 يَن  َوالِعراِقيِ َن الس�

 
 

Oefening 12 (herhaling) 

Lees de vraag hardop en stel de vraag in het meervoud. Rood = correctie (p.34). 
 

Wonen jullie (m) hier? / 
Wonen zij (v) hier? ���q ����ÔJ�M�Êu ��øUM  Ø���q ����ÔJ�s ��øUM øUM� sJ�� q�  ± 

Wonen jullie (v) daar? ���q ����ÔJ�s ��ø„UM ø„UM� 5MJ�� q� ≤ 
Sloegen de leraren de 
leerlingen? ���q �{�d�» �F*«=K�L�Êu ���«ö�� øcO �rÒKF*« »d{ q� ���« øcOLK ≥ 
Wanneer woonden jullie (m) 
in Beiroet? ��Ô� v��M���r ����ÔJ�M�Êu �� ��O�dø Ë ø Ë�� � sJ�� XM� v�� ¥ 
Gingen jullie (m) een keer 
naar Rabat of Tanger? ���q �–�������r ���dÎ… ≈�d�« �Ó√ ◊U��Ë Ó��M��øW �X��– q�  …�d�≈�d�« �Ë√ ◊U� Ó�øW�M µ 
Wat doen de portiers bij de 
deuren? �� «–U�ÚH�F�q ���«��«�u�Êu ���M�b »U��«؟ »U��« bM� »«�u��« qFH� «–U� ؟ ∂ 

Waar werken de boeren? Ó√���s ���F�L�q  
ّ

 ∑ ø  qLF� s�√ÒöH�«øÕُحوَن الَفال

Hoe zitten de kleermakers?  Ó��O�n �����K�f Ó)«Ô�U�O�Êuø ø◊U�O)« fK� nO� ∏ 
 

 

Oefening 13 (herhaling) modelantwoord 

Beantwoord de volgende vragen.  
 
Bakken de bakkers van de Arabische 
landen elke dag? �� e�� q�����« Ë“U Ê«bK��W�O�d�F�« Ô��q øÂu� ± 
Ja, de bakkers van de Arabische landen 
bakken elke dag.  ¨rF�� َيْخِبُز �����“U��« Ë�O��d�F�« Ê«bÚK���W Ô��q ���uÂÆ  
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Hoeveel keer doen ze dat? �Ëøp�– ÊuKFH� …�d� r� ≤ 
Zij doen dat drie keer per dag. ��ÚH�FÔK�Êu �–��Óp�� �� �Àö � «�dÔ��q ���uÂÆ  
Hoeveel keer bakt de Nederlandse 
bakker elke dag? �ËÓ)« e�� …�d� r�Ô� �ÍbM�u�« “U���q ���uøÂ ≥ 
De Nederlandse bakker bakt één maal 
per dag.  َيْخِبُز Ó)«�“U�� Ô�«Ó�u�M�b�Í ���dÎ… Î…�b��«Ë Ô��q ���uÂÆ  
Wanneer bakken de bakkers? Ó)« e�� v��øÊË“U�� ¥ 
De bakkers bakken aan het begin van 
de dag en in de voormiddag en aan het 
einde van de dag. 

  C�« ��Ë —UN�M�«��Æ—UN�M�« �W�UN�� ��Ë v� ِبدايِة  � Ó)«�“U���ÊË َيْخِبُز 

Wat at jij vandaag bij het ontbijt? �XK�√ «–U� �ÂuO�« ø—uDH�« � µ 
Vandaag at ik brood en kaas bij het 
ontbijt. Ó«Ú��O�u�Â Ó√Ó�ÚK�X ÔH�« �—uDÆW�M�����Ë Î«e����   
Drink je thee of koffie in de 
namiddag? �� q�Ë�A�d�» �U�ÎU Ó√�Â Î…uN� ødBF�« � ∂ 
In de namiddag drink ik thee. �d��Ó√ �»�U�ÎU �F�« ��BdÆ  

Ging je naar school met de bus of de 
tram of de auto of de fiets? 

�X��– q� ≈Ó√ ’U��U� W�—b*« ��Ë Ó√ Â«��U��Ë ���U�Ó√ …—U�O�Ë 
�b�U�øW�«�— 

∑ 

Ik ging met de fiets naar school. �–�����X ≈Ú�« ��L�b�—�W� �b�U���«�—WÆ  
 

 

Oefening 14 (herhaling) 

Is de zin grammaticaal goed of fout of is de zin logisch? 

 

De bakkers bakken. �e���� �“U��)«�ÊËÆ «Ëe�� ÊË“U��)«Æ ± 
Verliet de bakker de 
bakkerswinkel? �q�� Ó„�d�� �“U��Ó)« Ú�«�L�����eø…  q� „d� Ó)«�“U�� ø…e��*«  ≤ 
Ik keek naar de marktbakkers. � �dÓE�� ≈ ���“U��Í ���«‚uÆ � dE� ≈�� ����« Ë“U��‚uÆ ≥ 
Ik hoorde dat de bakkers in de 
moskee zijn. �F�L��Ó√ �X�Ê ��)«U“��s ��U'« �lÆ ��Ó√ �XF�Ê e��)«Ë�Ê l�U'« �Æ ¥ 
Waar zijn de vier bakkers? �s��Ó√ �“U��Ó)«�ÊË ���—Ó_«�FøW s�√ Ó)«ÊË“U�� _«øWF�— µ 
Het begin van de dag na het 
ontbijt. ايةُ ِبد —UN�M�« �b�F�� ÔH�«ÔD—uÆ ÓW�UN� —UNM�« ���F�b H�«D—uÆ ∂ 
Wij eten kaas en drinken thee in 
bij het avondeten. ��ÚQÔ��q �����MÎW �Ë���A�d�» �U�ÎU ��F�« �¡UAÆ �� »dA�Ë ÍU� q�Q����MÎW ¡UAF�« �Æ ∑ 
met de stadsbakker �l�� “U���� Ú�«�LWM�b l� Î«“U��� WM�b*« ∏ 
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