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Arabisch voor beginners deel 2 

Les 12 

12.6  Antwoorden oefeningen pp. 239-242 

Oefening 1 
Lees deze werkwoordsvormen hardop actief en passief. 
Rood = is correctie (p. 239). *Kan gelezen worden als ik, jij (m/v) en zij ev. 

Ó�N�L�X¿ ���dÓ�X�¿ ��ÚJ��V� ��ÚH�F�q ���B�M�l �L�F���q actief ± 

�X�LNÔ�¿ XÓ�d���¿ V��ÚJ��� �q�FÚH�� �l�M�B�� �q�L�F�� passief 

�������F�L�q ����UI�q ���F]K�r ��]K�L�X ���L�F�X Ó����g actief ≤ 

���L�F�����q ��UI���q �r=K�F�� �X�L=K�� �X�F�L�� �g��Ô� passief 

���M�u�— �����F]K�r �������F�K�r �q�L�F�����« ���A��dÔ„ �����ËUF�Ê actief ≥ 

�—�u�M��� �r]K�F���� �rÓK�F������ �q�L�F����Ô« Ô„��d���A�� �Ê�ËUF���� passief 

�Ã�Ë�“ �l�L������ �d��Ó� �rÓK�F�����« ���u=��n �Ë]��n actief ¥ 

�“�Ë�Ã ���L�����l Ô����d Ô«�����K�F�r ]��u���n �n=��Ë passief 

Oefening 2  
Welke werkwoordsvormen zijn actief en welke passief? 
Rood = is correctie (p. 239). *Kan gelezen worden gelezen worden als: ik, jij (m/v) en zij ev. 

���F�L�q ÓH���F�q ��ÚH�F�q �q�FÓ� actief ± 

�FÚH���q �q�FÔ� passief 

ÓJ�����d �������F�L�q ���L�q actief ≤ 

��ÓJ���d �������F�L�q �L���q passief 

����UI�q ��U��q actief ≥ 

�r=K�F�� �q��UI�� �q��Ô� Ô���u�q passief 

�X�F�{�Ë¿ �Ë��ÓK�X¿ �Ë�{�l ���C�l �����F]K�r actief ¥ 
�Ë�{�F�X ���{u�l passief 
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Oefening 4  
Beantwoord de volgende vragen. Modelantwoorden. Rood = correctie p. 239. 
 

��Ó√ ��W ��U��W ���bÚ√�  �F�U��Lq �O�«�u�Âø �����Ë v���b� ø  ± 

Op welk uur (hoe laat) begon je met het werk vandaag. Wanneer ben je geboren?  

 �O�«�u�Â ���bÚ√�  �F�U��Lq  ��«����U�W�…�d��UF�«  ÆÎU�U��� �Ë���b�  � Æs�OÓHÚ�Ó√ �W�M��  
Vandaag ben ik om tien uur ’s ochtends met het werk 
begonnen. Ik ben geboren in het jaar tweeduizend.  

���q �«�����bÚ√U� Ø ��U�Ú√�b ��U���«ÓW ��UF�«Ó…d ��øÎU�U� U� �«���LÓp �zUF�«�Køw ≤ 

Begonnen wij om tien uur vanmorgen? Wat is jouw familienaam?  

 �r�F���«�����bÚ√U� Ø U�Ú√�b�� ��U���«ÓW ��UF�«Ó…d ��ÎU�U�Æ �«���Lw �zUF�«�Kw  ®w��ÓK�zU� �r���«©Æ—U���M�« �u��  

Ja wij begonnen om tien uur vanmorgen. Mijn familienaam is Najjar.  

���«ÔWM ���R=�ÏWH ���s Ó��r ���NøÎ«d ���q Ó√���X �����e�� øÃ�Ë���e���ËøW ≥ 

Uit hoeveel maanden bestaat het jaar? Ben je getrouwd (m/v)?  

���«ÔWM ���R=�ÏWH ���s ±≤ ÆÎ«d�N��  �X��Ó� ¨ô�����e��ËÎU Ø �����e���ËÎWø  

Het jaar bestaat uit 12 maanden. Nee, ik ben niet getrouwd (m/v).  

���q ��U��Êu ���«��U��¬ w�d ���Nd ���«øWM  ÓpÓ� �q��©®Óp���bÓ� Ó√�Ëøœô ¥ 

Is november de laatste maand van het jaar? Heb je zonen (jongens, kinderen)?  

�f�OÓ� ¨ô ��U��Êu ���«��U w��¬�d ���Nd ���«�MWÆ ¨�r�F��  w��©®�Í�bÓ� Ó√�ËœôÆ  

Nee, november is niet de laatste maand van het jaar. Ja, ik heb zonen (jongens, kinderen).  

 
 
 
Oefening 4 
Verander in de onderstaande zinnen de actieve (vetgedrukte) vorm van het werkwoord in een passieve 
vorm. Let op: het lijdend voorwerp in de actieve zin wordt onderwerp in de passieve zin, pas (indien 
noodzakelijk) de vervoeging van het werkwoord aan. Met eindvocalisatie. Rood = correctie (p. 240). 
 

Nabila overhandigt morgen de krant. �r=K���� ��Ó'« WKO�Ó� Ó…b�dÆÎ«b  

De krant wordt morgen overhandigd.  �r]K����Ó'«Ó� Ô…b�d�Æ«b   

Hij nodigde zijn vriend uit voor een bezoek aan Damascus. ��œU ���œ �…—U�e�� �tÓI�b���AÆo ± 

Zijn vriend werd uitgenodigd voor een bezoek aan Damascus. �w���œ ��ÔI�b�—U�e�� �t�œ �…���AÆo  

Ik zei hem dat ik naar Marokko reisde. Ô�ÚK�X Ó�U� w��≈ �tÓ��d�G*« �≈ � d»Æ ≤ 
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Hem werd gezegd dat ik naar Marokko reisde. ��O�q ��≈ �tÓ�Ó�U� w�dÚ�« �≈ � �L�Gd»Æ  

Hij verkoopt het huis. ���lO� Æ�XO��«  ≥ 

Het huis wordt verkocht. ��U��Ÿ ���«�O�XÆ   

De lerares opent de deur. Ó������X Ô*«�b�—��ÔW �»U��«Æ ¥ 

De deur werd geopend (door de lerares). Ô����̀ �»U��« �s��© �b*«���—W®Æ  

Ik schreef de brief. Ó������X �d�«ÆÓW�U� µ 

De brief werd geschreven. �X����Ô� �d�«Ó�U�ÔWÆ  

Wij zagen de mooie zee. �—Ó√��UM ���«��Ó'« �dÆ�qOL ∂ 

De mooie zee werd gezien. �z�—�w ���«���d Ó'«�qOLÆ  

Hij verrast zijn echtgenote. ��UH���T �Ë�“Æ�t���� ∑ 

Zijn echtgenote wordt verrast. �UH��ÔQ ����Ë�“Æ�t  

Ik vroeg hem naar de brief. ��ÓQÚ����t ��s �d�«Ó�U�Æ�W   ∏ 

Hem werd naar de brief gevraagd. ����ÓK�t ��s �d�«Ó�U��WÆ   

Wij voegen enkele woorden toe. O�C���n ���FÓJ�« �i�KÆ� UL  π 

Enkele woorden worden toegevoegd. ���·UC ���F�i ÓJ�«�KÆ� UL  

Hij stuurde de jongen naar school. Ó√�—���q �u�«Ó��b Ó*« �≈�b�—ÆW� ±∞ 

De jongen werd naar school gestuurd. Ô√�—���q �u�«�b� Ó*« �≈�b�—ÆW�  

Wij legden de kleding in de kast. UM�F�{�Ë Ó*«�)« � �f�öÆ�W�«e ±± 

De kleding werd in de kast gelegd. �X�F�{�Ë  َُس البِ الم �)« ���«eÆ�W  

De ambtenaar berichtte de mensen. �d����√ Ô*«�u]�ÓHÆ�”U�M�« ÔW   ±≤ 

De mensen werden door de ambtenaar bericht.  �َر ْخبِ ا �”U�M�« �s��© Ú�«�L�u]��WH®Æ   



© 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. 

4 

 

De directeur verwelkomt de gasten. �V���d�� Ô*«Æ�·u�O�C�U� �d�b  ±≥ 

De directeur wordt door de gasten verwelkomt. ���d���V Æ�·u�O�C�U� �d�b*«   

Hij gaf Karim geld. vÓD��Ó√ Ó� r�dÆÎ«œuÔI��  ±¥ 

Karim werd geld gegeven. Ô√�w�D�� ÆÎ«œuÔI�� r�d�   

Ik noem mijn dochter Yasmin. Ô√w�L�� �M���w 5�L��U� (Yasmin) Æ ±µ 

Mijn dochter wordt Yasmin genoemd. v�L���� �M�� 5�L��U� (Yasmin) Æ  
 
 

Oefening 5 
Vertaal. Bruin = toevoeging. 
 

1 Men beweert. �r���e��  

 Zij beweren. ���e���Êu�L 

2 Men zegt. �‰UI��  

 Zij zeggen. �ÊuÔ�uÔI�� 

3 Men beweerde. �r���“   

 Zij beweerden. «u�L���“ 

4 Men zei. ���qO  

 Zij zeiden. Ô�U�«u 

5 Men dacht. �d=JÔ� Ø �sÔ� 

 Zij dachten. �MÓ�«u �d]JÓ� Ø«Ë 

6 Men vindt. (er wordt gevonden, er is) �b��u��  

 Zij vinden. �ÊË�b���� 

7 Men kan hier lopen. �J�L�LÚ�« s��� wA�LÚ�« sÆUM  

 Het lopen is hier mogelijk. ���L�J�s Ú�«�L�� wAUMÆ 

8 Men mag hier niet lopen. �� ô�L�J�s Ú�«�L�� wAÆUM 
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 Het lopen is hier verboden. wA�LÚ�« �M�L��UM�� �Ÿu 

 Het lopen is hier niet toegestaan.  �̀ �L���� ôwA�LÚ�« ÆUM�� 

9 Men moet zich goed aankleden. �����V ��ÓK�O�t Ó√�� �ÊÚK���f ���OÆb  

12 Men mag hier alles zeggen. 
(Het is toegestaan dat elk ding  hier wordt gezegd.) 

�� �¡w� �qÔ� �‰UI�� �Ê√ �̀ �L����ÆUM 

 Het is mogelijk dat zij hier alles zeggen. ÔI�� �ÊÓ√ �s�J�L��Ô�u �qÔ� «u�� �¡w�ÆUM 
 
Oefening 6  
Vul een voegwoord in. Rood = correctie (p. 241). 

De thee wordt geschonken totdat de suiker smelt, 
vervolgens wordt het aangeboden aan de drinkers. 

���B�V  ÍU�A�«����v ���c�»Ë �̂J��«d¨  �r����ÓI�b�Â �A�« �≈U  Æ5�— ١ 

Hij stierf zoals hij leefde. � U� ULÓ� �‘U�Æ ٢ 

Zij er hier sigaretten of niet? ���q ����u�b ��„UM� ���zU��d �ÂÓ√ øô ٣ 

Hier wordt geen thee geteeld maar men importeert het 
uit het buitenland. 

�� ô�e�—�Ÿ �� ÍU�A�« UM�q�� ��œ—�u�������Á ���s —U)«ÆÃ ٤ 

De dag begint terwijl de zon ons nadert. ����b�Ô√ �M�«�—UN U��b�M�� ��ÚI��d�» �A�«�L�f ��ÆU�M ٥  

De zon verdwijnt vervolgens begint de nacht. ���G�VO �A�«�L�f  �r�������bÔ√ ]K�«�OÆq ٦ 

De maand is dertig of éénendertig dagen. �A�«�N�d ����öu�Ê ���u ÎU� �ËÓ√«Ë���b �Ë��ö�ÆÊu ٧ 

Wat doe je als je je vervoeren wilt van Rabat naar 
Bagdad wilt? 

�� «–U�ÚH�F �q «–≈Ó√�—�œ�  �ô«�����‰UI ���s �d�«�� �≈ ◊U��Gœ«bø ٨ 

Iemand vergezelde mij toen ik naar Tunesië reisde. Ó�«—ÓI�MÓ√ w���b U�LÓ� Ó�U��d�  �� �≈��uÆf ٩ 

Ik ben naar Egypte gekomen om mijn studie af te 
maken. 

�����X �� �≈�B�d  �wÓJ��Ô√Ó��L�q �œ��«—Æ� ١٠ 

Een vriend kwam bij mij langs voordat hij naar 
Marokko reisde (reist). 

���d �� w��o�b  �ÊÓ√ �q��Ó�����U��d ≈�G*« �dÆ» ١١ 

 
 
 

Oefening 7 (thema les 12) 

Vertaal schriftelijk (modelantwoorden). Geen eindvocalisatie. Rood = correctie (p. 272). 

1 Als je wilt slagen moet je werken. (Wie slagen wil moet werken.) 

 
Ó� «–≈�B� �b �M�«ÕU�© ¨�V����® ��ÓK�OÓp Ó√�Ê ���F�L�q ÆØ Ó√ «–≈�—�œ�  Ó√�Ê ���M���̀¨ ©�V����®  Óp�OÓK���q�L�F�� �ÊÓ√Æ  

�s�� Ó√�œ«— Ó√�Ê �����M�̀ ��ÓK�O�t Ó√�Ê ���F�L�qÆ 
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2 Als hij niet was gekomen, was zij weggegaan. 
 Ó��u Ó��r ��ÚQ�  Ó��c�����X Æ 
3 Ofschoon ze alle boeken gelezen had, wist ze weinig. 

 ��U��X ���Fd�· �KÓ��Ë ÎöO�Ê≈ Ó��dÓ√�  Ô��q ÔJ�«��VÆ 
4 Het is alsof zij nooit een woord geleerd heeft. 

 ÓQ���Ó� UN�r �����F]K�r Ó��KÎWL Ó�Új Ó√ Ø��Î«bÆ 
5 Men stierf zoals men leefde. (Zij stierven zoals zij leefden). 

 ��U�Ó� «u��U� UL«u Æ 
6 De mannen liepen (gingen voort) totdat zij bij een gouden poort kwamen. 

 ��ÓI�b�Â �d�«�� �‰U��Ë v�����»U� �≈ «uK �–����Æ 
7 Terwijl ze de krant lazen reed de trein het station binnen. 

 ���M�bÓ� U��d�ƒÓ'« «Ë�b�dÓ… �œ���q �I�«�—UD Ó�«��L]DW ©Ó�]DÓW �I�«—UD®Æ 
8 Ik ben geboren toen Palestina bezet werd. 

 �� �X]K����Ô« UÒ* � �b���ËÓK��5D Æ 
9 We gaan met ons werk door totdat we moe zijn. 

 �������L�d  ِنالِ مَ َع ب ���� v�����F�V Ø ��ÔJ�Êu ���F��U�5 Æ 
10 Hij heeft mij zo hard geslagen dat ik ziek ben geworden. 

 �{�d��� �{��dÎU ÎU�uÓ� Ó��B�d�  ��ÎUC�dÆ  Ø�{�d��� �{��dÎU ÎU�uÓ� Óp���c�� W��O����Ë ���d�  ��ÎUC�dÆ 
11 Zijn jullie met de trein gekomen of met de auto? 

 ���q Ó√���O���r �� Ø�����r �I�U�—UD Ó√�Â ���U��—U�Oø… 
12 Men leeft niet om te eten, maar men eet om te leven. 

 �� ô�gOF «ù���ÊU� ���OÚQÔ��q Ó��J�M�t ��ÚQÔ��q ���O�F�gOÆ 
13 Sinds de familie Najjar naar Parijs is verhuisd, is zij door veel Libanese vrienden bezocht. 

 
���M�c Ó√�Ê �«����ÓIÓK�X �zU�ÓKÔW �M�«�—«“ ¨f�—U� �≈ —U��Ó� U���� ���s Ó√�b���zU� UNK̂�«����UM�O5 Æ 

���M�c �«����‰UI �zU��WK �—«“ ¨f�—U� �≈ —U���M�«Ó� U���� ���s Ó√�b���zU�K̂�« UN����UM�O5 
14 Ik zeg dit niet om je pijn te doen, maar (veeleer) om je te helpen. 

 Ó√ ôÔ��‰u ��«c  ْوِجَعَك
�
  q��� ِلَوَجِعَك   /ِال

�
 Ø ���L��U��b��ÓpÆ ساِعَدَك ِال

15 Nadia en Fatima wilden hun grootmoeder bezoeken die in het kleinste dorp van de streek woont. 
 Ó√�œ«—�  �Ë W�œU���U��L“ W�—U�Ó… ���b��N���« UL�� w��ÔJ�s Ó√ ����G�d Ó��d���W ��ÚK�L�MÓDÓIWÆ  Ø 
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���« ULN���b�� «—Ë�e�� �ÊÓ√ WL��U��Ë W�œU� � �œ«—Ó√w �sÔJ����  �d�G��Ó√ �WIÓD�M�LÚK�� �W���dÓ�Æ 
16 Of je geeft me antwoord of je schrijft de zin nog een keer (= een tweede maal). 
 Ó√�� U����O��M�Ë wÓ√�� U��ÚJ���V Ô'«�LÓKÓW ��Î…�d ��U��OÎW Ø Æ®Èd��Ï√© Ó√�� U����O��M�Ë wÓ√U�� ��ÓJ�d�— ��ÓW�U� Ô'«�LWKÆ 
17 Er is besloten dat de prijs van brood en melk verhoogd zal worden. (verhogen = �lÓ��d�� Ø �lÓ��—) 
 Ó��d�—Ó√ «Ë�Ê ���L�s Ô)«��e �ËÓ(«�VOK© �K�«��s® Æ�lÓ��d�O�� Ó√ �—�dÔ��Ê ���L�s Ô)«��e �ËÓ(«�VOK ©�K�«��s® Æ�lÓ��d�O��Ø 

�d� �—�dÔ�lÚ� ���Ls Ô)«��e �ËÓ(«�VOK© �K�«��s®Æ 
18 Men zegt dat het leven in Noord-Afrika beter is geworden sinds de onafhankelijkheid. ( ÚI�����«‰ö ) 
 ‰UI��� Ó(« �Ê≈Ó…UO �« �Ú�UOI�d �A�«��UL�O�W �� �X�M�������M�c �ô«��ÚI��‰öÆ 
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