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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 11 
  
11.5  Antwoorden oefeningen pp. 208-210 
 
Oefening 1  Rood = correctie (pp. 220). 
Spreek uit. 

ÆÆ¥   �M���« ��W  ∏¥≥ ÂUF�« �   π[≤µ �W��U���« �  ± 
in het jaar 400 in het jaar 843 om 9.25 uur  

≥¥ Ô…U�ÓH�«  ‰« ±≥  ُِت نْ الب  ‰« ��UÒH��ÎW  Íb�M��∏∑ ≤ 
het 34e meisje het 13e meisje Ik heb appels 87.  

∑∞µ �M���« ��W  b�O���  �l��±≤≥  ±∏ �bÓ��u�« �l�� ‰« ≥ 
In het jaar 705  met 123 heren met de 18e jongen  

±∞ 
���«UÔW�� 
‰«  

 ±π[∑∂µ[≤¥≥ ��ÚHÌf ÆÆÆ,ÆÆÆ,±≤   ¥ 

Het is 10 uur. 19.765.243 12.000.000 zielen  

∑[µµ ���«W�U  µ[≤≥ ���«��UÔW  ¥[≥∞ ���« ���U�W  µ 
Het is 7.55 uur. Het is 5.23 uur. om 4.30 uur  

���…�—U� µ¥≥  ÓD�M��ÎW  ±±  ÎU��—�œ ≥¥  ∂ 
543 sigaretten 11 tassen 34 lessen  

±≤ ���NdÎ« ���u=��n ���s  Ó�Î…U� ���l ±∂  ��MU�œ�‚  �π  ∑ 
bestaande uit 12 
maanden met 16 meisjes in 9 dozen  

 
 
 
Oefening 2 (thema les 11) 
Vertaal schriftelijk. Zoek onbekende woorden op. Rood = correctie (pp. 271). 

1 De minister van Cultuur en Opvoeding heeft zijn vakantie onderbroken voor een discussie met zijn collega’s. 
 �«��ÓIÓD�l �Ë“Ó�U���« �d�ÓH�Ë �W���«�d�O��« �W�“U��t�� �L��Ó�UM�A�� �W�l ���“Æ�t�zö 
2 Vanuit het oosten naderden zij de korenvelden aan de voet (onder) aan de berg. 
 �«Ú����d��ÓI�« �‰uI�� «u�L�� ̀���X Ó'«���� q�s ���N�A�« �W�dÆ‚ 

3 Het was een groep bestaande uit 15 officieren en 245 soldaten ( ���MÍb  ). 

 ��U� �X©���w® ����ULÎW ���R=��� ÎWH�s ���L��ÓW ���A�Ë ÎUD�U{ �d  ®�s��©��zU���Os �Ë���L���W �ËÓ√�—���F�5 ���M�bÆÎU� 

4 Het jaar bestaat uit twaalf maanden, vier seizoenen, 52 weken en 365 dagen. 
 ��ÓQ�]��n ���«�M�� ÔW�s �«���M�w ���A�d ���N�Ë Î«d���s Ó√�—��Ô� �WF�B�Ë Ì‰u���s �«���M�Os �Ë���L�5� ��Ô√���Ë ÎU�u���s ����ö�L�WzU �Ë���L�W� 
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�Ë�����5 ���uÆÎU� 
5 In de winter sneeuwt het in het noorden, maar in het zuiden regent het. 
 �A�« ��� �¡U�ÓI�l �«��ÚK�Z �A�« ��Ë ‰ULÓ��J�s Ú�« ����M�� �»uÓI�l Ú�«�LÓDdÆ 
6 Als de boer gezaaid heeft, wacht hij totdat bloemen en planten opgroeien, dan begint hij te oogsten. 
 ���F�b Ó√�Ê �“�—�Ÿ  َالف 

ّ
 Æصادالِح بِ  √u]��l ������ v�M���X ���e�«�Ë �—u�M�«�� � U��r �����bÔ����� ¨ُح ال

7 Meestal heeft de maand februari 28 dagen, maar één keer per vier jaar heeft deze maand 29 dagen. 
 ÎU���U� �A���NÓ� d���� d�«d��UL�O�Ë W���A�ÊËd ���u�Ë ÎU�Ó��J�� �s�dÓQ� Î…�—���� l�M�� � «u�N�A�« «c�N�� d���FÏW �Ë���A�d�ÊË ���uÆÎU� 
8 Mijn grootvader is 72 jaar oud en woont nog steeds ( ‰�e�� rÓ�� �sÔJ���� ) in hetzelfde huis als waarin hij geboren 

werd. 
 ���b�� Í�« �Á�dL���M�Ë ÊU����F��Êu ���M�Ë ÎWÓ��r ���e�‰ ����ÔJ�s �� �ÚH���« f�O]�« �X�tO� �b���Ë ÍcÆ 
9 Dat was in het jaar 1912, voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. 
 �ÊU� �–��Óp �� ��M�W Ó√Ú��n �Ë�����F�L�WzU �Ë�«���M�w ���A�d Ó����q ��«b��W Ó(«�d�»  ْى رَ الُكب ®vÓ�ËÔ_« W�O�LÓ�UF�« »�dÓ(«©Æ 

 
 
Oefening 3 (geen eindvocalisatie) 

Hoe laat is het?
  ��U���« �rÓ�øW Ø ��U���«ÔW �rÓ�ø Oefen nu zelf. (bij de klokjes) 

  

ÔW�U���« ��«u�«…bÆ   Het is één uur. ��U���«ÔW ��«u�«�bÔ… �Ë�d�«l��Æ Het is 1.15 uur. 

��U���«ÔW ÔWO�U���« �Ë�M�«n�BÆ  Het is 14.30 uur. ��U���«ÔW ��«u�«Ô…b ���«ËYÚKÆ Het is 1.20 uur. 

��U���«ÔW ���«ÔW����U ≈Òô YÚK���«Æ  Het is 14.40 uur. ��U���«ÔW ���«ÔWO�U ���A�d Òô≈ …���Lo�zU��œ fÆ Het is 14.00 uur  
min 5 minuten. 

ÔW��U���« ���«W�F��U� �d�A���Ë o�zU��œÆ Het is 09.10 uur. ��U���«ÔW ���«��UÔWM ���� Ø �¡U��ÎU�U� Æ Het is 8 uur  
’s ochtends / ’s avonds 

��U���«ÔW �d�«ÔW�F��« �F���bÊ�« d�NÆ  Het is 16.00 uur   
��U���«ÔW ��U)«��ÔW �Ë���L�Ë f���A�ÊËd WÓIO���œÆ  Het is 5 uur en 25 minuten. 

��U���« ��W ���«�œU�� Òô≈ �W��L�Ë Ìf���A�s�d �� Ø s�d�A
WÓIO��œ Æ 

om 6 uur min 25 minuten 

��U���«ÔW �œU(«��ÓW ���AÓ…d ���� Ø ÎU�U��¡U�Æ Het is 11 uur ’s ochtends / ’s avonds. 

    
Oefening 4 (leesoefening uit een Tunesisch leesboek, getiteld ‘IQRA‚) 

Het herfstseizoen  �q�BÓ�«n�d��Ú� 
De herfst kwam en de regen viel.  �Â�bÓ�«n�d��Ú�¨ ÆdÓD�LÚ�« �‰�e���Ë 
De boer nam zijn ploeg en ploegde de grond,  �c��ÓQÓ� 

ّ
َفال

ْ
 d�����t��«¨ Æ÷�—Ó_« �À�d���Ë  ُح ال

daarna zaaide hij graan en bleef hij om de genade van zijn 
Heer smeken `�LÓIÚ�« �—�c�� �r��¨ �— ÓW�L���— u���d�� �w�I���Ë���t¨ 



© 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. 

3 

 

en (bleef) wachten op de vrucht van dat werk. Æq�L�F�« Óp���– Ó…�d�L�� �d�E���M���Ë 
 

 �q�BÓ�¡U��AÚ�« De winter 

�¡U���AÚ�« w��¨ ÚJ��V�����« �d��¨ �F���Ë��d�« �n�BÕU¨ In de winter nemen de wolken toe, stormen de 
winden,  

���ËÚIb���d�« �n�B¨ L���« �d�D�L���Ë¡U dreunt de donder en regent het (de hemel) 

���« ÔjÓ�U������Ë i�F�� w�� ZÚKÆw��«u�M�« en valt er sneeuw in sommige streken. 

�—U��M�« �”U��M�« �q�F�A�OÓ� �rN��u�O�� w�� De mensen doen dan het vuur aan in hun huizen 

�s�� ��b���e�« �…Æd�d�N�� vanwege de hevige (de hevigheid van de) kou. 

 
 
Oefening 5 (herhaling) Modelantwoord 
Vul een passend vragend of betrekkelijk voornaamwoord in. Rood = correctie (p 222). 

 
 
Oefening 6 (herhaling) 
Noem een zelfstandig naamwoord van dezelfde stam als de werkwoordsvorm: 

werk �q�L�� ���q�L boek �»U��Ó� Ó����V fabriek ���l�M�B ���M�l kunde ��ÚK�r �K���r ± 

liefda-
digheid �ÊU���≈ Ó√�����s vergade-

ring �«�ŸUL���� �«�����L�l les �”�—�œ �œ�—�” leraar ���r=K�F ��]K�r ≤ 

liefde, 
affectie ÏW������ Ó√���V oogst �œUB�� ���B�b islam �Âö��≈ Ó√��ÓK�r reiziger ����U��d Ó�U�d� ≥ 
 

Wanneer / waarom kwam ze naar deze 
school? ����v  Ø«–UL�� ¡U���  Ó�≈�� v�c�Á øWM�b*« ± 
Ken je de film die wij gisteren gezien 
hebben? �q�� ���Fd�· �H�«O rÚKÍc]�« �—Ó√���ÁUM Ó√��øf ≤ 
Waar  / waarom zaait de boer het koren dat 
hij in de herfst oogst? �s��Ó√ «–UL�� Ø ���e�—�Ÿ ]H�«�ÕÒö ÓI�«�L�̀ Íc]�« �����B�b Ó)« �øn�d ≥ 
Begrijp je wat je leest? �q�� ��ÚH�N�r U� ��ÚI�dÔ√ø ¥ 
De sigaretten die je rookt zijn niet goed 
voor de gezondheid.  ِجاي  w ���b���M UN �X���OÓ��b�O��Î…W���BK�� Æ µ��»� ُر الس�
Hoeveel koffers heb je gekocht? �rÓ� �«�����d���X ���s Ó(«�zUIøV ∂ 
Waar is de minister van Buitenlandse 
Zaken heen gereisd?  �s��Ó√ vÓ�≈Ó�U��d �Ë�d�“ —U)«���OøW ∑ 
Hoe laat vertrekt het vliegtuig naar Mekka? Ó√ ��W�� ��U��W �����M���K�o �d�zUÒD�«Ô… �� �≈]JøW ∏ 
Wanneer zal ik de directeur van de fabriek 
die mij bezocht heeft, ontmoeten?  ����v ��ÓQÚ�ÓI�� v�b�d� Ú�«�L�B�Ml Íc]�« �—«“��øw π 
Hoe gaat het met de oom van je broer? �n�OÓ� �‰U� Ø  �r��Ó√��øpO ±∞ 
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Oefening 7 (herhaling) 
Beantwoord de volgende vragen. (modelantwoord) 

Ó��r ���� UM�s ø”U�M�« Ó��r ���M�bÓ„ ���s Ó(«�zUIøV ± 
�� UM���� �Êu�ö��ÆÎUB �l���—Ó√ Íb�M�� V�zUI��Æ�  

Hier zijn drie personen. Ik heb vier koffers  

Ó��r �—���� Îö�Ë øUMÓ��r �«���dÎ…√ ��øUM Ó��r ��U�ÎU� ŸU� ���… �b�«�—ø” ≤ 
 Æ�¡U��� �l�����Ë Ì‰U�— ÔW�F���� UM�� ��U� �”�—�b�« �W ÎU���U� �ÊË�d�A��  

Hier zijn negen mannen en negen vrouwen. In het leslokaal zijn twintig studenten  

Ó��r Ó�Óp ���s Ú�«�uÚ�øX Ó��r U���«��øW ≥ 
��U� �nB�� �Í�bÓ�Æ�W «ÔW��U��� Æ…�b��«u�«  

Ik heb een half uur. Het is één uur.  

Ó��r ���F=K�� � ÎUL�c�Á Ú�«�L�b�—øW� Ó��r ���A�d�» ���s Ú�«ÓI�N�uø…  ¥ 
���—�b�LÚ�« �Á�c�� ��W�L=K�F�� ÔW���L�� �5Æ �u�NÓIÚ�« �s�� Î«b��«Ë ÎU�U��M�� �»�d��Ó√Æ…  

In deze school zijn vijf leraren. Ik drink één kopje koffie.  

Ó��r Ó��B���« � Îö�MøW Ó��r ���u� ÎU� Ô_«����øŸu µ 
Ì‰u�BÔ� ÔW�F���—Ó√ �W�M���« �Æ ÆÌÂU��Ó√ ÔW�F���� Ÿu����Ô_« �  

In een jaar zijn vier seizoenen. In één week zijn zeven dagen.  

Ó√���s �Ë���b�  ��ÚKÓp Ú�«�L�dÓ√ø… Ó√���s �Ë���b� ø ∂ 
�b�� � Ô…Ó√�d�LÚ�« ÓpÚK�� � �b���Ë �W�M�Æ�…�bO�F�� Æ«b�MÓ�u�� � � �b���Ë  

Deze vrouw is geboren in een verre stad. Ik ben in Nederland geboren.  
 
 
Oefening 8 (herhaling) 
Vertaal mondeling. 

Ó√�Ë�‰ ��U��V ¥ �s�� ��U���«��øW ≥ ���w Ô_«Ó�ËvÆ ≤ ���u Ó_«�Ë�‰ Æ ± 

de eerste student  Wie is de derde?  Zij is de eerste.  Hij is de eerste.  

ÓH�«�B�q �l�«�d�« ∏ ��UF�«�r ��U���«Y � ∑ ���—U�O���t ��U���«ÔWO ∂ Ó√��Ë�‰ ��U����W µ 

het vierde seizoen  de derde geleerde  zijn tweede auto  de eerste studente  

��UF�«�d ±≤ ���«ÔWM ��U���«�FÔW ±± Ú�«�O�u�Â ��U���«�s ±∞ �A�«�N�d ��U)«�f π 

de tiende  het negende jaar  de achtste dag  de vijfde maand  

�d�«���q ��U���«�Y ±∂ �A�«��Ô…d �œU���«��ÔW ±µ ���O����U���« UN�w ±¥ Ó√���s Ú�«�u�d�“ ���«��UøY ≥±  

de derde man  de zesde boom  haar tweede huis  Waar is de derde minister? 
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Oefening 9 (herhaling) 
Welke (afgeleide) stam van het werkwoord herken je? Rood = correctie (p. 223). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

VI �XÓK��UH�� µ IV �fÓK��Ó√ ¥ I �f�K���� ≥ III �V��U� ≤ I ��ÚJ�u�» ± 

zij reageerde laten zitten hij zit corresponderen geschreven 

III �g��UM�� ±∞ II �q�FÓH�� π II �n]��u�� ∏ V �XÓK�FÓH�� ∑ VII UMÚK�FÓH���« ∂ 
discussiedeelnemer geen betekenis ambtenaar geen betekenis wij  raakten 

opgewonden 
II �gO�ÚH�� ±µ VIII �ŸUL�����« ±¥ VII �»ö�I���« ≥ V ÓQ���M�� ±≤ IV �r�K���� ±± 

onderzoek vergadering het omslaan voorspellen moslim 

VIII �l�L������ ≤∞ I ���Ú�Ô« ±π I V��Ú�Ô«�  ±∏ X �‰UFÚH�����« ±∑ X �q�FÚH�����« ±∂ 
jij (m) / zij luistert schrijf ! (v) schrijf ! (m) geen betekenis geen betekenis 

   VIII �q�B���« ≤¥ IV √�q�FÚ�� ≤≥ VII v�BÓI���« ≤≤ X �q�L�F������ ≤± 
 contact opnemen geen betekenis aflopen jij (m)  / zij gebruikt 


