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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 10 
 
10.4  Antwoorden oefeningen pp. 208-210 
 

Oefening 1 
Beantwoord de volgende vragen over tekst 10. (modelantwoorden voor zover mogelijk). 
Rood = correctie (p. 208). 
 

 Ó√�V�� _« vÓK���WK����∫ 
± Ó√���s �������F�K�r ���s �Ë�zU�q �M�«ÚIq Ó√ «–≈�—�œ�  Ó√�Ê ����U��d Ó�≈�� vÓK�b ���s الِبالدø 
 Waar win je informatie in over vervoersmiddelen als je naar een land wilt reizen? 

 Ó√ «–≈�—�œ�  Ó√�Ê�� ��U��d Ó�≈�� vÓK�b ���s  الِبالِد Óp�M�J�L�� �� �b��Ó√ È�bÓ� qÚI�M�« q�zU��Ë �s�� �r�K�F������ �ÊÓ√ÆW��UO���« �V��UJ 

 Als je naar een land wilt reizen kun je bij één van de toeristenbureaus informeren naar de vervoersmiddelen. 

≤ ���q �ÊU� �ÊU���ù« �c�«Í �‘U� ���s Ó√Ú��n ���M�W �������F�L�q ��ÚH�f �Ë�zU�q �M�«ÚIq Ó��� UL�����F�LÔK�� UN���s ÓI�« ��dÊ �F�«�Aøs�d 
 Gebruikte de mens die duizend jaar geleden leefde dezelfde vervoersmiddelen zoals wij nu in de twintigste 

eeuw gebruiken? 

  ¨ô ÊU� U�ù«���ÊU� �c�«Í �‘U� ���s Ó√Ú��n ���M�W  �q�L�F��������ÚH�f �Ë�zU�q �M�«ÚIq Ó��� UL�����F�LÔK�� UN���s ÓI�« ��dÊ �F�«�As�dÆ 
 Nee, de mens die duizend jaar geleden leefde gebruikte niet dezelfde vervoersmiddelen als wij in de 

twintigste eeuw. 

≥ ���q ��U��X Ó��t ���z«dÔj �œ��ÓIOÏW ����U��b�Á ��ÓK�� v���b�b� ��ô«� U�U� Ó_«�—��WFø 
 Had hij een nauwkeurige kaart die hem hielp bij het bepalen van de vier windrichtingen? 

 ¨ô �tÓ� �X��U� U� ���z«dÔj �œ��ÓIOÏW ����U��b�Á ��ÓK�� v���b�b� ��ô«� U�U�Ó_« �—��WFÆ 
 Nee, hij had geen nauwkeurige kaarten die hem hielpen om de vier windrichtingen te bepalen. 

¥ ������U� v�X «Ô'�G�� UO�«dN�LÎW ��ÚK�F�d�» �ËÔH�«�dø” 
 Wanneer was aardrijkskunde (geografie) belangrijk voor de Arabieren en de Perzen? 

 ��U��X «Ô'�G�� UO�«dN�LÎW ��ÚK�F�d�» �ËÔH�«�d” ÆÂö��ù« —UA�����« �XÚ��Ë 
 Aardrijkskunde was belangrijk voor de Arabieren en Perzen ten tijde van de verspreiding van de islam. 

µ ���q Ó�U��d�  Ó√���X Ó�≈��≈ v�bÚ�« È��ÚKÚ�« Ê«b�F�d�O�øW 
 Reisde jij naar een Arabisch land (één van de Arabische landen)? 

  � �dÓ�U� ¨�r�F��Ó�≈Ú�« v��ÚKÊ«b Ú�«�F�d�O�W ª �q������Ë f��u��Ë »d�G�LÚ�« Æd�B 
 Ja, ik reisde naar Arabische landen zoals: Marokko, Tunesië en Egypte. 

  
 
 



© 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. 

2 

 

 
Oefening 2 Rood = correctie (p. 208).  
Maak van de volgende werkwoorden de maßdarvorm.  
Hoe luiden de eventuele afgeleide stammen, het actieve deelwoord en de gebiedende wijs?  Zoek, indien 
je de betekenis niet kent, de woorden in een woordenboek op. 
 

gebiedende 
wijs 

actief deelwoord maßdar stam werkwoord  

�I�����«�q°  �����M�I�q  UÓI�����«�‰  VIII �qÓI�����« ± 
verplaats! mobiel, vervoerbaar verplaatsing, verhuizing verplaatsen, verhuizen, overstappen 

o��Ú��«°  Ìo��ÚK�� �¡UI��Ú��« VIII vÓI��Ú��« ≤ 
ontmoet! samenkomend ontmoeting, bijeenkomst ontmoeten, samenkomen 

�r�K�F�����«°  ���r�K�F����  �ÂÓö�F�����« X �«�����FÓK�r  ≥ 
informeer! vraagsteller informatie, inlichtingen informeren, informatie inwinnen 

�r�K��Ó√°  �r�K���� �Âö��≈ IV Ó√��ÓK�r  ¥ 
onderwerp je! moslim islam  zich onderwerpen, zich bekeren tot de islam 

�V���— �V���d�� �VO����d�� II �—���V µ 
orden, sorteer! rangschikkend volgorde, rangorde ordenen, sorteren, rangschikken, regelen 

�L�����«�l° ���L�����l �ŸUL�����« VIII �l�L�����« ∂ 
luister! luisteraar, toehoorder verhoor, het luisteren  luisteren, afluisteren, aanhoren,  

 
Overige afgeleide stammen (- = niet van toepassing) 

X VIII VI V IV III II I  

-  �qÓ�UM�� �q]I�M�� - �qÓ�U� �q]I�� �qÓI�� ± 
-  overleveren rondreizen - uitwisselen 

(woorden) vooruitgaan vervoeren 

vÓIÚK�����«  vÓ�ö� v]IÓK�� vÓIÚ�Ó√ vÓ�ô - �w�IÓ� ≤ 
liggen  

ontmoeten 
(elkaar) ontvangen 

werpen, 
gooien zie I - aantreffen, 

ontmoeten 

 - �rÓ�UF�� �r]K�F�� �rÓK��Ó√ - �r]K�� �r�K�� ≥ 
 - 

geleerdheid 
veinzen 

leren 
mede- 
delen 

- onderwijzen 
weten, 
kennen 

�rÓK������« �rÓK����« �rÓ�U��� �r]K����  �rÓ�U� �r]K�� �r�K�� ¥ 
berusten 
zich overgeven 

zie V 
zich verzoenen  
met 

ontvangen, krijgen 
aanvaarden, 

 
in vrede  
leven met 

overhandigen, 
groeten, beschermen 

veilig zijn 

- - - �V���d�� - -  - µ 
- - - geordend worden - -  -  

-  �l��U��� �l�L���� �l�L��Ó√ - �l�L�� �l�L�� ∂ 
-  over de tong 

gaan 
(af)luisteren laten 

horen 
- reciteren horen,  

beluisteren   
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Oefening 3 
Verander onderstaande maßdars terug naar hun bijbehorende werkwoord, wat is de betekenis?              
Rood = correctie (p. 209).  Voorbeeld onderwijzen:  

leren, studeren �—�œ�” Ú �f�—�b�� 
 

± �‰u��œ Ú �q���œ binnengaan ±∂ �ÂUO�� Ú �ÂU� opstaan 
≤ �¡«d��Ï… Ú Ó√�dÓ� lezen ±∑ �d��Ó√ Ú �d��Ó√ bevelen 
≥ ÏW��«—�œ Ú �”�—�œ leren ±∏ ÏWÓ�d�F�� Ú �·�d�� weten 
¥ ÔK���”u Ú �fÓK�� zitten ±π ��ÚQ�a�— Ú �Œ�—Ó√ dateren 
µ �d���—Ë Ú �d�� passeren ≤∞ ���Ë�‰u Ú �q���Ë arriveren 
∂ �Âö��≈ Ú �rÓK��Ó√ zich onderwerpen ≤± �q��UI�� Ú �q��UI�� met elkaar vechten 

∑ �À�b���� Ú �À�b���� spreken ≤≤ ��ÚH���gO Ú �g��Ó� onderzoeken 

∏ �—UA����« Ú �«d�A���� verspreiden ≤≥ �‰U��—≈ Ú �q���—Ó√ sturen, zenden 

π �rÚK�� Ú �rÓK�� weten ≤¥ ����ÏWÓ�ÓQ¨ �R���‰« Ú �‰ÓQ�� vragen 

±∞ ��ÏW��«b Ú  Ó√�b�� beginnen ≤µ �‰U�ÚI�����« Ú �q��ÚI�����« ontvangen 

±± �ŸUL����« Ú  �l�L����« bijeenkomen ≤∂ �b��UA��Ï… Ú �b��U� getuigen 

±≤ ÏW��U�≈ Ú �ÂU�Ó√ verblijven ≤∑ >s�L�� Ú v�M�L�� wensen 

±≥ �‰UB�≈ Ú �q���ËÓ√ vervoeren ≤∏ �»ö�I���« Ú �VÓKÓI���« omslaan 

±¥ �Â�u�� Ú �ÂU� slapen ≤π �¡UD��≈ Ú vÓD��Ó√ geven 

±µ ���d���OÏW Ú v���— opvoeden ≥∞ Ï…�œ�u�� Ú �œU� terugkeren 

 
 
 
 
 
Oefening 4 
Vervang de ‘dat’zin door een maßdar. Rood = correctie (p. 209). Voorbeeld: 

 

 qO��� �b�d��Ó√�dÚI�� �ÊÓ√ ÆW�U��d�« Ú ���b�d ��qO� WÓ�U���d�« Ó…�¡«d��Æ Nabil wil de brief lezen. 
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± Æ»U��J�« �V��ÚJ�� �ÊÓ√ �b�d�� Ú  �b�d��ÓW��U��� Æ»U��J�« Wij willen het boek schrijven. 

≤ ���—�b�� �ÊÓ√ «Ë�œ«—Ó√Æ»U��J�« «c�� «u Ú �œ«—Ó√ «Ë�f�—�b�� Æ»U��J�« «c�� Zij wilden het boek 
bestuderen. 

≥ Æ�V���c�� �ÊÓ√ Óp�OÓK�� �V���� Ú  Óp�OÓK�� �V����»U��c�«Æ Je moet gaan. 

¥ ÔI�� �ÊÓ√ �b�d�� �Âu ِبَنْفِس ÆWÓK���d�« Ú  �b�d���ÂUO��� �ÆUN��ÚH�� �WÓK���d�U Je wilt dezelfde reis maken. 

µ Ú�« �l�L���� �ÊÓ√ � �œ«—Ó√�LÔK�FÆ U�u Ú  � �œ«—Ó√�l�L�� Ú�«�LÔK�FÆ U�u Zij wilde informatie 
verzamelen 

∂ �� �q�������D�lO �bÓ�« �r=K���� �ÊÓ√øW�� Ú �D������ �q�� �lO�rOK���� �bÓ�«øW�� Kan hij het cadeau 
overhandigen? 

∑ �̀ �L���� �q�� øWÓ��d�G�« �q���œÓ√ �ÊÓ√ w�� Ú  w�� `�L���� �q���‰u���œ øWÓ��d�G�« Sta je mij toe de kamer binnen 
te gaan? 

∏  �œ«—Ó√dÓ� �ÊÓ√ r��ÂUM�� d�� �Æ�Ád� Ú  r�dÓ� �œ«—Ó√�Â�u�M�« Æ�Ád�d�� �  Karim wilde in zijn bed 
slapen. 

π �M�M�J�L�� ô �ÊÓ√ w�b�� �—Ë�“Ó√�I�Æw Ú �M�M�J�L�� ô wÓ…�—U�“ �b���I�Æw  Ik kan mijn vriend niet 
bezoeken. 

±∞ ÆrKO�H�« �b��UA�� �ÊÓ√ �ÂÔ_« � �œ«—Ó√  Ú �ÂÔ_« � �œ«—Ó√ Ó…�b��UA�� �H�«ÆrKO De moeder wilde de film zien. 

   
 
Oefening 5 
Vervang het werkwoord in de zin door �ÂU� �»  + een maßdar (met eindvocalisatie). Rood = correctie (p. 210).  

Let goed op of het werkwoord in de voltooide of onvoltooide tijd staat. Voorbeeld: 
 

Ú�√���V Ó�U��d�«ÓWÆ Ú Ó√Ô��Âu  تاَبِة  .Ó�U��d�«Æ�W Ik schrijf de brief ِبكـِ

�X����Ó� �d�«Ó�U�ÓWÆ  Ú  �X�LÔ� َِتاَبِة ب  .Ó�U��d�«�W. Ik schrijf de brief كـِ

 
 

± �e���b�LÚ�« b�L��Ó√ �—Ë�M�ÓWÆ  Ú ��ÔI �Âub�L��Ó√  َِة بِزيار  �LÚ�«�b�M��WÆ Ahmed bezoekt de stad. 

≤ �ÂÔ_« �n=E�M��  َِمالب
ْ
مَ يِف  بَتْنِظ  »_Ú ���ÂuÔI �ÂÔ  .َس ال

ْ
 .Æ De moeder wast de klerenِس البِ ال
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≥ d���A��ÓKO��� ÍÆ�V��ÔJ�« W Ú �ÂuÔI�� WKO���   ِراِء ِش ب �V��ÔJ�«Æ Nabila koopt de boeken. 

¥ �GK̂�« �”�—�b��ÓW ���d�F�«�OÓWÆ     Ú ��ÔI�Âu  بِدراَسِة �GK̂�«�W  ِِة ي� الَعَرب    Æ Hij studeert de Arabische 
taal. 

µ �G�LÚ�« vÓ�≈ � �dÓ�U�dÆ» Ú 
�X�LÔ�  َِسَفرٍ ب  �G�LÚ�« vÓ�≈dÆ» 

Ik reisde naar Marokko. 
�X�LÔ�  ِارٍ ِسفب �G�LÚ�« vÓ�≈d»Æ 

∂ Æ«b�MÓ�u�� vÓ�≈ �d��U��� Ú 
��ÔI�Âu  ٍبَسَفر  Æ«b�MÓ�u�� vÓ�≈ 

Hij reist naar Nederland. 
��ÔI�Âu  ٍبِسفار  Æ«b�MÓ�u�� vÓ�≈ 

∑ ���b�� u�»Ó_« �t�M��«Æ Ú 
��ÔI�Âu �»Ó_«  اِء عبُد  �M��«�tÆ 

De vader roept zijn zoon. 
��ÔI�Âu �»Ó_«  َِدْعَوِة ب  �M��«�tÆ 

∏  � �œU����«�X�M Ó�≈�—�b�LÚ�« v���WÆ Ú �X��U�  ِْوَدٍة َع بِ  ْنُت الب  Ó�≈�—�b�LÚ�« v���WÆ Het meisje keerde naar 
school terug. 

π �‚«—�ËÓ_« �n]��u�LÚ�« �g���ÓH��Æ Ú ÔI���Âu  �n]��u�LÚ�« بَتْفتيِش ‚«—�ËÓ_«Æ De ambtenaar controleert de 
papieren. 

±∞  �s�� UMÚIÓKÓD���« —UD���d�O��Æ Ë  Ú  UM�LÔ� ِِاْنِطالِق ب �d�O�� —UD�� �s��Æ Ë Wij vertrokken van het 
vliegveld van Beirut. 
 

 

 

Oefening 6 (thema les 10) 
Vertaal schriftelijk (modelantwoorden). Rood = correctie (p. 270). 
 
1 Wanneer verhuizen die studenten van Algiers naar Alexandrië? 

 ������ v�O�M���I�q Ô√Ó�Ë��Óp ]D�«ÓK��ÔW D̂�« Ø�»ö ���seÓ'« Ó�≈ d�z«øW��—�b�MÓJ��ù« v 

2 Wij reizen dan over Caïro naar Khartoem en van daar naar de Jemenitische hoofdstad. 

 ���r �� Ø�F�b �–��Óp �� Ø�d��U��M Ó�≈Ô��dÓ)« v�� Âu�d Î«—Ë ِالقاِهَرةب �Ë���s ��Ó„UM Ó�≈�W�L��UF�« v �O�M�L�O�«ÆW 
3 Het is voldoende zich te informeren bij een reisbureau in het centrum van de stad. 

 
��ÚJ�Hw �ô«�����F�Âö Ó��bÓ√ È���b �����« �V��UJ��UO�W �Ë ����j Ú�«�L�b�M�WÆ Ø  

��ÚJw�H Ó√�Ê �������F�K�r Ú�«�L��U��d Ó��bÓ√ È���b �����« �V��UJ��UO�W �Ë ����j Ú�«�L�b�M�ÆW 
4 Als je daar een kaartje koopt, vervoert een schip of vliegtuig je naar de plaats van bestemming. 

 
≈–�« «�����d���X ���tO ���cÓ��dÓ… ��ÓHÌd ��ÓIÓKÓp�� ���H�MOÏW ���s���« sÔH Ó√�Ë U��z�dÏ… ]D�« �s���zU� «d Ú�« �≈�LÊUJ Ú�«�LÚI�BÆœuØ 

Ô� «–≈�L�X  ِراءِش ب� ���cÓ��d�… ��„UMÓ� ¨���u�· ��ÓIÓKÓp�� ���H�MOÏW Ó√�Ë �zU��dÏ… �≈ Ú�«�LÊUJ Ú�«�LÚI�BœuÆ 



© 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 

 

5 Vroeger reisden de mensen per paard of per kameel temidden van talrijke gevaren. 

 
���M�c �“��Ìs Ó�U��d �”U�M�«  ِالِحصاِن ب  Ó√�Ë  ِالَجَمِل ب �ËÓ√ Ój���� Ì—U����b�b�Æ…Ø  

w{U*« ��ÊU� ¨ �”UM�« ����U��d�ÊË  ِالِحصاِن ب Ó√�Ë  ِالَجَمِل ب �ËÓ√ Ój���� Ì—U����b�b�Æ… 
6 Je moet inlichtingen verzamelen over de streken die je bezoekt. 
 ®�V����© ��ÓK�OÓp Ó√�Ê �����L�l ���FÔK� U�u ��s Ú�«�Lo��UM ���«�� w���e�—ËÆU�  
7 Zo heb je meer plezier van je reis. 
 ��ÓJ�� «cÚH�d�Õ Ó√Ú��� d َِسَفِركبÆ 
8 Voor het bepalen van de windrichting die je wilt kiezen, heb je een kaart nodig. 
 �����ÃU� �� �≈dÓD��W �������b�b� �ô«���ÁU� �c�«Í ���b�d Ó√�Ê �����—U��Á Ø �c�«Í ���b�d �«�����—UO�ÁÆ 
9 Denk goed na voordat je begint met een taal te leren. 
 Ó��d=J ���OÓ� Î«b���q Ó√�Ê �����bÓ√  ِِم ب

�
 GÔ��� �WK̂�« �sÆ UG� َتَعل

10 De ambtenaar stond bij de ingang van het vliegveld de paspoorten van de reizigers te controleren. 

 
Ú�« ÊU��Lu�]��n ��ÓH���g ��� «“«u ��ÓHd Ú�«�L��U��s�d �b�M�� �œ��‰u Ú�«�L—UDÆ  Ø 

�ÂU� Ú�«�L�u]��n  ِيِش َتْفتِ ب ��� «“«u ��ÓHd Ú�«�L��U��s�d �� bM��b��q Ú�«�L—UD Æ 
11 De transportmiddelen zijn goed tegenwoordig (‘in deze dagen’), maar de honger van de armen neemt toe. 
 Ë��q�zU� �M�«ÚIq ���O�bÏ… �� ��c�Á Ó_«ÂU�� �ËÓ��J�s ���M�L Ø u��e�b� �Ÿ�u�� ÔH�«ÓIÆ¡«d 
12 De geschiedwetenschap helpt bij het verbreiden van de kennis van de mens over zijn verleden. 
 ����U��b ÚK���r ���«ÚQa�—  ��«����A—U ���FdÓ��W �ô«��ÊU� ���s �{U��tOÆ 
13 De volkeren hebben verschillende gewoontes, maar allen willen vrede en rijkdom. 
 ��ÚK�F�A�»u � «œU� �������KÓHÏW Ó��J�M�� UN�b�d Ô�K̂���« UN�Âö���«Ë �Ë�dÆ¡UM�G�« Ø … 
14 Vaders leren zoons de kennis van het leven en van de dood van generatie (qO��) op generatie.  

 ���F=K�r �¡U�ü« ��Ó«�¡UM���r ���FdÓ�ÓW Ó(«�…UO�Ë Ú�«�L�u�  ��s ���OÌq�� �≈ �OÆq 
15 De oude Arabieren speelden een rol in het verzamelen van geografische en historische kennis. 
 �� ÊU�ÚK�F�d�» ÔI�«�b�¡U� �œ�Ë�— ���� �� ØN�r l�L�� � ���FÔK� U�u ���G�W�O�«d �Ë��ÚQW�O��— Æ 

 


