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Arabisch voor beginners deel 2 

Les 2 

2.10  Antwoorden oefeningen pp. 52-56 

Oefening 1  Rood = correctie (p. 257) 
 

1 Ik bied je een boek aan. II �Â�bÓI�� Ó���b �Â ÆÎU�U��� ÓpÓ� �Â�bÓ�Ô√ 
2 Ik spreek met jou.  II  �r=KÓJ��  �r]KÓ� �L=KÓ�Ô√pÆ 
3 Ik vertegenwoordig de staat. II  �q���L��  �q���� ����Ô√ �qÚ�«Ó��Ë�bW Æ 
4 Dit kost mij veel.  II  �n=KÓJ��  �n]KÓ� �MÔH=KÓJ�� «c��ÆÎ«���Ó� w 
5 Ik vorm een vorm (qÚJ��). II  �q=J�A��  �q]J�� ÆÎöÚJ�� �q=J��Ô√ 
6 Ik kus je.  II ��ÓI���q ��Ó��q ��Ó�Ô√��Ó�Ô√ ¨ÆÓpÔKÆ�pÔK 
7 Ik verzeker je tegen brand (o�d��). II �s���R�� �s��Ó√ Æo�dÓ(« �b�{ Óp�M���ƒÔ√ 
8 Ik herhaal het een keer. II  �—�dÓJ��  �—�dÓ� ÆÎ…�d�� �Á�—�dÓ�Ô√ 
9 Ik druk mezelf uit (mezelf w�ÚH��). II  �d���F��  �d���� Æw�ÚH�� �d����Ô√ 
10 Ik voltooi het werk.  II  �q�LÓJ��  �q�LÓ� Æq�L�F�« �q�LÓ�Ô√ 
11 Ik denk na over jou.  II � �d=JÓH�� � �d]JÓ� Æ�pO� ¨ÓpO� �d=JÓ�Ô√ 
12 Ik verander de wereld.  II ���O�G �d  �d�OÓ� ÆrÓ�UF�« �d�OÓ�Ô√ 
13 Ik besluit dat. II  �—�dÓI��  �—�dÓ� ÆÓp���– �—�dÓ�Ô√ 
14 Ik beweeg mijn hand. II Ô„�d���� Ó„�d�� ÆÍb�� Ô„�d��Ô√ 
15 Ik stel een boek samen. II �� �n=��R  �n]�Ó√ ÆÎU�U��� �n=��ƒÔ√ 
16 Ik groet u. II �r=K���� vK�� �r]K�� K��v �r=K��Ô√ ��ÔJ�OÓK �r©��Óp�OÓK ¨���p�OÓK® 
17 Ik zoek een vriend II  �g��ÓH��  �g��Ó� Æo�b�� �s�� �g��Ó�Ô√ 
18 Ik maak de kamer schoon. II �n�C�M��  �n�C��  ��Ô√=E�n Ó��d�G�«WÆ 
19 Ik organiseer een feest. II  �r=E�M��  �r]E�� ÆWÓKÚH�� �r=E��Ô√ 
20 Ik stapel boeken op. II  �V���d��  �V���—  �V���—Ô√ÎU���Ô�Æ 
21 Ik maak de maaltijden klaar. II  �d�C����  �d�C��  �d�C��Ô√W�L�FÚ�Ó_« ¨ U����u�«Æ 
22 Ik onderwijs de leerlingen de les. II ���F�r=K  �r]K��  Ô√�r=K�� ���«��öÆ”�—�b�« �cO 
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Oefening 2  
Lees hardop en vertaal.  
 

De leraar onderwees. œ��—�” Ú�«�L�F=KrÆ 11 Zij (m) dachten aan je.  «Ë�d]JÓ���ÆpO 1 

De lerares onderwees. �œ�—���X Ú�«�L�F=K�LWÆ 12 Zij (v) dachten aan 
hem. Ó��ÓJ�d�Ê ���tOÆ 2 

Ik voltooide het werk. q�L�FÚ�« �XÚK�L�Æ 

13 

Ik sprak de student. X�L]KÓ�� ��U]D�«ÆV 

3 
Jij (m) voltooide het werk. Ó�q�L�FÚ�« �XÚK�LÆ Jij (m) sprak de 

student. X�L]KÓ�� ��U]D�«ÆV 
Jij (v) voltooide het werk. Ó��XÚK�L q�L�FÚ�«Æ Jij (v) sprak de student. X�L]KÓ�� ��U]D�«ÆV 
Zij voltooide het werk. Ó�ÓK�L �Xq�L�FÚ�«Æ Zij sprak de student. X�L]KÓ�� ��U]D�«ÆV 
Ik voltooide mijn werk. XÚK�LÓ�� �K�L��Æw 

14 

Ik sprak hem. Ó��t���L]K Æ 

4 
Jij (m) voltooide mijn werk. XÚK�LÓ�� �K�L�� Æw Jij (m) sprak hem.  Ó��t���L]KÆ  
Jij (v) voltooide mijn werk. XÚK�LÓ�� �K�L��Æw Jij (v) sprak hem.  Ó����L]K�tÆ  
Zij voltooide mijn werk. XÓK�LÓ�� �K�L��Æw zij sprak hem. Ó��L]K���t Æ 
Ik veranderde mijn werk. � �d�O� �K�L��wÆ 

15 Hij sprak de studente. Ó�ÆW���U]D�« �r]K 5 
Jij (m) veranderde mijn werk. � �d�O� �K�L��wÆ  
Jij (v)  veranderde mijn werk. �K�L�� � �d�O�wÆ 
Zij veranderde mijn werk. �d�O��  �K�L��wÆ 
Ik veranderde jouw werk. � �d�O� ÆÓpÓK�L�� 

16 Hij sprak haar. ÆUN�L]KÓ� 6 
Jij (m) veranderde jouw werk. � �d�O� ÆÓpÓK�L�� 
Jij (v) veranderde jouw werk. Æ�pÓK�L�� � �d�O� 
Zij veranderde jouw werk. �d�O��  ÆÓpÓK�L�� 
Wij veranderden jouw werk. Ó��O�d�� U��LÓKpÆ 17 Het koste hem veel. Ó�]KÓH�t Ó�Î«�� Æ 7 

Ik voltooide ons werk. UMÓK�L�� �XÚK�LÓ� Æ 

18 Dit koste hem een 
dirham. ÆÎUL���—�œ «c�� �tÓH]KÓ� 8 

Jij (m) voltooide ons werk. UMÓK�L�� �XÚK�LÓ�Æ  
Jij (v) voltooide ons werk. UMÓK�L�� �XÚK�LÓ� Æ 
Zij voltooide ons werk. UMÓK�L�� �XÓK�LÓ� Æ 
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Wij dachten na over ons werk. 
Wij dachten aan ons werk. U��d]JÓ� �� ��L�KÆUM 19 Hij herhaalde de  

woorden. Ó��d�— ÓJ�«�KÆ UL 9 

Wij dachten aan jullie. 
 �rÔJO�� U��d]JÓ�Æ 20 

 

Wanneer herhaalde  
ik de woorden? ø UL�KÓJ�« � �—��dÓ� v���� 

10 

Wanneer herhaalde 
 jij (m) de woorden? ø UL�KÓJ�« � �—��dÓ� v���� 
Wanneer herhaalde  
jij (v) de woorden? ø UL�KÓJ�« � �—��dÓ� v���� 
Wanneer herhaalde  
zij de woorden? ø UL�KÓJ�« � �—��dÓ� v���� 

Oefening 3  
Zet bovenstaande zinnetjes in de onvoltooide tijd.  
 

De leraar onderwijst. ��b��—�” r=K�F�LÚ�«Æ 11 Zij (m) denken aan je. ��ÓH�ÊË�d=J pO�Æ 1 

De lerares onderwijst. b����”�— W�L=K�F�LÚ�« Æ 12 Zij (v) denken aan 
hem. =JÓH���� �Ê�dÆ�tO 2 

Ik voltooi het werk. Ó�Ô√�L�q q�L�FÚ�«Æ 

13 

Ik spreek de student. Ô√�r=KÓ� ��U]D�«ÆV 

3 
Jij (m) voltooit het werk. ��ÓJ�q�L q�L�FÚ�«Æ Jij (m) spreekt de 

student. 
 

���r=KÓJ ��U]D�«ÆV 

Jij (v) voltooit het werk. ��ÓJ�L�5K q�L�FÚ�« Æ Jij (v) spreekt de 
student. ����U]D�« �5�L=KÓJVÆ 

Zij voltooit het werk. ÓJ���q�L q�L�FÚ�«Æ Zij spreekt de student. �� �r=KÓJ��U]D�«ÆV 
Ik voltooi mijn werk. Ó�Ô√�q�L �K�L��Æw 

14 

Ik spreek hem. Ó�Ô√=K�L�tÆ 

4 
Jij (m) voltooit mijn werk. ÓJ���q�L �K�L��Æw Jij (m) spreekt hem.  ÓJ��=K�t�L 
Jij (v) voltooit mijn werk. ÓJ��K�L �5ÆwK�L�� Jij (v) spreekt hem.  ÓJ��=K�L�t�MO 
Zij voltooit mijn werk. ÓJ���q�L �K�L��Æw Zij spreekt hem. ÓJ��=K�t�L 
Ik verander mijn werk. Ó�Ô√ �d�O�K�L��w Æ 

15 Hij spreekt de studente. ÓJ���r=K ����U]D�«ÆW 5 
Jij (m) verandert mijn werk. �G���d�O �K�L��wÆ  
Jij (v) verandert mijn werk. �G��d�O�s� �K�L��wÆ  
Zij verandert mijn werk. �G���d�O �K�L��wÆ 
Ik verander je werk. Ó�Ô√�d�O ÆÓpÓK�L�� 

16 Hij spreekt haar. ÓJ���L=KÆUN 6 
Jij (m) verandert je werk. �G���d�O ÓpÓK�L��Æ 
Jij (v) verandert je werk. �G��d�O�s� �pÓK�L��Æ 
Zij verandert je werk. �G���d�O ÆÓpÓK�L�� 
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Wij veranderen jouw werk. �� �d�OG���LÓKpÆ 17 Het kost hem veel. ��ÔH=KÓJ��Ó� �t ÆÎ«� 7 

Ik voltooi ons werk. Ô√�q�LÓ� UMÓK�L��Æ 

18 Dit kost hem een 
dirham. ���tÔH=KÓJ ÆÎUL���—�œ «c�� 8 

Jij (m) voltooit ons werk. �q�LÓJ�� UMÓK�L��Æ  
Jij (v) voltooit ons werk. �5K�LÓJ�� UMÓK�L��Æ  
Zij voltooit ons werk. ÓJ���q�L UMÓK�L��Æ 
Wij denken na over ons werk. 
Wij denken aan ons werk. ��=JÓH�d ÆUM�K�L�� � 19 Hij herhaalt de 

woorden. �—�dÓJ�� Æ UL�KÓJ�« 9 

 
Wij denken na over jullie. 
Wij denken aan jullie. 
 

�d=JÓH�� �rÔJO�� Æ 20 

Wanneer herhaal ik  
de woorden?  v�����—��dÓ�Ô√ ø UL�KÓJ�« 

10 

Wanneer herhaal jij 
(m) de woorden?  v�����—��dÓJ�� ø UL�KÓJ�« 
Wanneer herhaal jij (v)  
de woorden?  v�����s�—��dÓJ�� ø UL�KÓJ�« 
Wanneer herhaalt zij de 
woorden?  v�����—��dÓJ�� ø UL�KÓJ�« 

 

Oefening 4 
Maak de zinnen af met een bijpassend woord of uitdrukking. (modelantwoord) 
Rood = correctie (p. 53) 

Ik lees iedere dag de krant. Ó√Ô√�dÚ� �qÔ� Ó…�b�dÓ'« ÌÂ�u��Æ 1 

Heb je alles begrepen? �� �qÔ� �X�LNÓ� �q���¡wø 2 

Deze moskee is de mooiste moskee in de hele wereld. rÓ�UF�« � Ìl��U� �q�L��Ó√ �l��U'« «c�� Ô��t=KÆ 3 

Maakt zij elke dag het eten klaar voor hun 
echtgenoten? 

���q �����C�d Ô��q ���uÌÂ ]D�«�ÂUF  
�
 ø 4 ن� هِ واِج زْ ِال

Op welke plaats heeft hij het boek neergelegd? Ó√ ��Í ��ÌÊUJ �Ë�{�l �J�«�»U�ø 5 

Enkele mensen gingen naar binnen en ze kwamen met 
elkaar naar buiten. 

�œ���q ���F�i �M�«”U �Ë���d�Ã ���«�F�i �«���F�iÆ 6 

Dit is dezelfde man. ���� «cÚH�f �d�«��qÆ 7 

Dit is hetzelfde meisje ���c�Á ��ÚH�f �M��«�XÆ 8 

een andere jongen en een ander meisje �ËÓ��b ��¬�d �Ë�M��X ��Ô√�dÈÆ 9 

andere meisjes en de andere tassen ��� UM Ô√���d� U� �Ë�A�«�MÔj Ô_«���dÈÆ 10 

Koop geen boeken! �� ô�A��Íd �V��ÔJ�« ° 11 
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Hij koopt slechts één boek. �� ô�A�� Ídإ 
�

 Î«b��«Ë ÎU�U���Æ 12 ال

Hij schrijft deze woorden niet. �� ôÚJ���V �Á�c�� �«ÓJ�K� ULÆ 13 

Heb je aan je (m) (jouw) moeder gedacht? ���q Ó���ÓJ � � �dÓp���b��«Ë ®Óp��Ô√©ø 14 

Als de zon opkomt is de morgen al begonnen. Ó� «–≈ÓK�F�X �A�«�L�f �ÕU��B�« Ó√�b�� �bÓ�Æ 15 

De boer staat op (uit zijn slaap). ���M�N�i  َالف 
�

 s �t���u��Æ 16��� ُح ال

Hij trekt zijn kleren aan en neemt zijn tas. ��ÚK���f  َِسهُ َمالب �Ë��ÚQ���c �t��ÓD�M��Æ 17 

Hij duwt zijn schapen met zijn stok voor zich uit. ���bÓ��l Ó��M�L�t  ِصاُه  َع ب�t��U�Ó√Æ 18 

 
 
 
Oefening 5  
Lees tekst 2 nogmaals en beantwoord de vragen (modelantwoord). Rood = correctie (p. 55) 
 

 Ú√�dÚ��«�h�M�« Èd��Ô√ Î…�d�� ÆWÓK����Ó_« vÓK�� �V��Ó√Ë 
± øÕU��B�« Ô√�b���� v����   Wanneer begint de ochtend? 

 
ÕU��B�« Ô√�b���� Æf�L�A�« �X�FÓKÓ� –≈ 
ÕU��B�« Ô√�b���� �d�� �b�M���L�A�« ‚ËÆf 

De ochtend begint als de zon opkomt. 
De ochtend begint bij zonsopkomst. 

≤ �u�� U� f��ÚK�� �r���«  
�

 ?ø Wat is de naam van  het kledingstuk van de boerحالَفال

  f��ÚK�� �r���« 
�

 u�� Æ»U�ÚK De naam van het kledingstuk van de boer is djalabba� �� ِح الَفال
(galabiya). 

≥  �q�FÚH�� «–U� 
�

 ?ør�M�G�U�  Wat doet de boer met de schapen ُح الَفال

  �lÓ��b�� 
�

 Æ De boer duwt zijn schapen voor zich uit met zijnصاُه َع بِ �t��U�Ó√ �t�L�MÓ�  ُح الَفال
stok.  

¥ ��q ���M�b�Á ����øÀ«d Heeft hij een ploeg? 

  ¨r�F��À«d���� �Á�b�M��Æ Ja, hij heeft een ploeg. 

µ ���« �q�FÚH�� «–U��‰UÒI ���« �ø‚u  Wat doet de kruidenier op de markt? 

  �V���d��Æ�t�F�zUC� �‰UÒI���« De kruidenier stapelt zijn waren op. 

∂ «–U� �����C�d Ô√�Â ���� qO��e�Ë��øUN Wat bereidt de moeder van Nabil voor haar 
echtgenoot voor? 

 �e��Ô)« qO��� �ÂÔ√ �d�C���� Ó…�u�NÓI�«�Ë �WN��UH�« �i�F���Ë ÆUN���Ë�e�� De moeder van Nabil bereidt brood, koffie en wat 
fruit voor haar echtgenoot voor. 

∑ «–U� �M��=E�n Ô√�Â øqO��  Wat maakt de moeder van Nabil schoon? 

 �� �ÂÔ√ �n=E�M�� qO� ََس البِ م ÆUN��UHÚ�Ó√�Ë UN���Ë�“ De moeder van Nabil maakt de kleren van haar man 
en kinderen schoon. 
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∏  «–U����G� �q�FÚH�d��· ���«�O�X �Ë���tO�ULø Wat doet zij met de kamers en gangen van het huis? 

  �X�O���« �·�dÔ� �f�MÚJ����UL���Ë�tOÆ Zij veegt de kamers en gangen van het huis. 

π Ó√�� U��Ó� qO��N�q ���u �������F��øq  En Nabil, is hij gehaast (haastig)? 

 ��f�OÓ� ¨ô ��ÆÎö���F���� Nee, hij is niet gehaast. 

±∞ «–U� ���G���q ��øqO� Wat wast Nabil? 

 �� �q���G��qO� Æ�t�OÓK��—�Ë �t���b���Ë �t�N���Ë Nabil wast zijn gezicht en zijn beide handen en 
voeten. 

±± ��q ���M=E�n ���«�O�X Ó√��ÎUCø Maakt hij het huis ook schoon? 

  ô ¨ôX�O���« �n=E�M��Æ Nee, hij maakt het huis niet schoon. 

±≤ ���q ���F�d�Á Ó√��ÓI�d Ó√�Â Ó√���uøœ Is zijn haar blond of zwart? 

 Æœ�u��Ó√ �Á�d�F�� Zijn haar is zwart. 

±≥ Ó��O�n ����=K�r ��ÓKÔ√ v���tø Hoe groet hij zijn moeder? 

 UNÔK��ÓI�� Hij kust haar. 

±¥ –U��� «�F=K�L�t Ú�«�L�F=K�r Ú�« ��L�b�—��øW Wat leert de meester hem op school? 

 
�F�LÚ�« �t�L=K�F��=K�r ���b����Ó_«�Ë W�Ë …�¡«d�I�«�Ë W��U��J�«�M�«�Ë �u��bO��U�Ó_« 

��O�MÓ��u�«�Ë W�Ë UO��«d�GÔ'«���«�Ë a�—U«�d��O�{U�� U Ë«�b�s�Æ 
De meester leert hem het alfabet, lezen en schrijven, 
grammatica, vaderlandse liedjes, aardrijkskunde, 
geschiedenis, rekenen en (over) godsdienst. 

±µ �� «–U��A���� Íd�M�b �zU�l Ô)«�Cød Wat koop je bij de groenteverkoper? 

 d�CÔ)« l�zU� �b�M�� Íd����Ó√ ���Ë �r��ULÓ�Æt��«uÓ��Ë �f��UD Ik koop bij de groenteverkoper tomaten, aardappelen 
en fruit. 

±∂  «–U����q�FÚH Ô√�Â ���� qO��F�b �� U��d�Ã �«���MøUN Wat doet de moeder van Nabil nadat haar zoon is 
weg gegaan? 

 ���F�b �� U��d�Ã �«���MUN  �X�����–qO��� �ÂÔ√ Æ—U�CÔ)« �≈ Nadat haar zoon is weggegaan ging de moeder van 
Nabil naar de groenteman. 
 
 
 
Oefening 6 (thema les 2) 
Vertaal schriftelijk naar het Arabisch.  Rood = correctie p. 54 en 257-258) 

1  Na veel vermoeiend werk heeft de schrijver zijn boek voltooid. 

 Ó���L�q ��UJ�«�V ����U��t ���F�b ���LÌq �V�F���� Ó���Æ  
2 De melkboer staat ’s morgens vroeg op en rijdt op zijn ezel (—UL��) naar de boeren van het dorp. 

  �U��B�« ÕÎ«d=J���� �ÊU��]K�« �i�N�M�� Ó��d�� ��r���V  �≈ �V���c���Ë �Á�—UL�� 
ّ

 »�ÆW���dÓIحي  َفال

3 Hij neemt van hen melk en boter en kaas en betaalt hen de prijs. 

 Î«b���“�Ë ÎUM��Ó� �r�N�M�� �c��ÚQ�� �b���“©Î…�����Ë ®�M����© ÎUMÎW���Ë ®�b �r�NÓ� �lÓ�s�L���«Æ 
4 Dan verlaat hij hen en daalt met alles af naar de markt in het centrum (midden) van de stad. 

  �r�NÔ��d���� ��r�� �‰e�M���Ë���qÔJ�U Ó�≈ ®�¡�w�� �qÔJ�©���« v�bÓ*« �j���Ë � ‚u�M�ÆW  
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5 Sommige mensen denken niet na over wat ze doen, anderen verzekeren alles en veranderen niets. 

 ô �� U��Ó√ ¨�q�FÚH�� ULO� ”U�M�« �i�F�� �d=JH �”U�M�«ü«�d�� Ó���s���R�O ©ü«�ÊË�d�� Ó���M���R�O®�Êu �d�O�G�� ô�Ë �¡�w�� �qÔ� ÆÎU��O�� 
6 De onderwijzer neemt de schriften van zijn leerlingen mee naar huis. 

 �� �d��U��œ �r=K�FÔ*« �c��ÚQ��Æ�t���O�� �≈ �t�F�� �Á�cO�ö 
7 Daar stapelt hij ze op in een hoek van zijn bureau en maakt voor zichzelf koffie klaar. 

  sÚ��— � ®�tO�© Ó„UM�� UN�����d�� َِتب
ْ
 Æ…�u�NÓ� �t��ÚH�M�� �d�C�����Ë ِه َمكـ

8 Wij spraken lange tijd met enkele rechters en herhaalden dezelfde woorden. 

  �i�F�� UM�L]KÓ�ÒJÔ(«ÂU �b��ÓK�uÓ� Î…�KÓJ�« �fÚH�� U��—��d��Ë ®Îö�uÓ� ÎU�Ú��Ë© ÎWÆ UL 
9 Ik weet zelf niet hoe ik hier ben gekomen. 

  �·d��Ó√ ô َِنْفسي ب Ó�≈ �XÚK���Ë �n�OÓ�ÆUM�� v 
10 Op school leer je elke dag rekenen en grammatica en het alfabet, en soms leert de onderwijzer    

je ook aardrijkskunde en geschiedenis. 

 
���—�b�LÚ�« � �”�—�b�� ÌÂ�u�� �qÔ��W � UO�{U��d�« ÓW��b����Ó_«�Ë �u���M�«�Ë �a�—U���«�Ë UO�«d�GÔ'« �r=K�F�LÚ�« Óp�L=K�F�� ÎU�UO��Ó√�Ë 

ÎUC��Ó√Æ 
11 Hier is eten en drinken voor iedereen. 

 Æb��Ó√ Ø �b��«Ë �qÔJ�� �»«d���Ë �ÂUFÓ� UM�� 
12 Trekken die vrouwen dikwijls andere kleren aan of poetsen ze de hele dag hun huizen? 

  �¡U��M�« Óp��Ó�ËÔ√ �f��ÚK�� �q�� َِس َمالب  �ÂÓ√ Î«—«d�� Èd��Ô√�sÚH=E�M��  �s�N��u�O��Ô� �q—UN�M�«  �—UN�M�«©ø�t]KÔ�® 
13 Zoek je de suikerpot of de melkkan. Ze staan allebei (UL��ö��) in de keukenkast. 

  s�� �g��ÓH�� �q���W��d]J���« Æa��ÚD�LÚ�« �W��«e�� � UL��ö�� øs��]K�« o�d��≈ �s�� �ËÓ√ 
14 Verhalen en katten zijn mij dierbaar, zei de grote schrijver van kinderboeken. (groot is hier met 

beroemd vertaald) 

 ‰U�� �V��U� �V��Ô� «‰UHÚ�Ó_ Ú�«�L�N�A�—u  �Ê≈Æw� Ï…e�e�� ÓjÓD�I�«�Ë �h�B�I�« 

 
 

Oefening 7 (herhaling) 

Lees hardop en vertaal. 

Ú�«�L�F=K�L�Êu =D�«�‰«u �ËD̂�«ö�» �I�«�—UB ≤ �� ��O���� UMÔpO�U� �ËÓ√���»«u Ó�����…Æ ± 
de lange leraren en de korte studenten  In ons huis zijn vele ramen en deuren.  

���R�¡ô ���«� UM �ËÔ√Ó��Ë��Óp Ó_«�Ë�œô ¥ ���ÕU� �O�«�uÂ �Ë��U��¡ �O�«�uÂ  ≥ 
deze meisjes en die jongens  vanochtend en vanavond  

�‘Ë�dÔ��Ë � «��� ∂ Ó√ �„U���� �ÂU� ِواب
�
 µ ع الط

ponden en piasters  voor het postzegelloket  
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 ÎU�U���¡U����Ë� ∏ �L�� ��œö�� �Á�c��ÓKOÆW  ∑ 
’s ochtends en ‘s avonds  Dit is een mooi land.  

�r���—�œ�Ë �rO�ö�� ±∞ «—«d���Ë ÎU�UO��Ó√� π 
malims (1/1000 v/e Egyptisch pond) en dirham  soms en vaak  

Î«bÓ��Ë �Â�u�O�« ±≤ UL�z«œ�Ë Î«b��Ó√� ±± 
vandaag en morgen  nooit en altijd  

È�dÔI�«�Ë �Ê�b�LÚ�« ±¥ Î«—UN���Ë Îö�OÓ� ±≥ 
de steden en de dorpen  ’s nachts en overdag  

 
 
 

 

Oefening 8 (herhaling)  
Wat is het enkelvoud van onderstaande woorden? Zoek de woorden die je niet herkent op in de  
woordenlijst. Rood = correctie (p. 55) 

d�LÓ�� —ULÚ�Ó√� �rÓKÓ� ÂöÚ�Ó√� »U�� �»«u��Ó√ Õ�uÓ�� Õ«uÚ�Ó√� ± 
maan pen deur (school)bord/plaat  

�Ë�—Ó�ÏW Ó√�Ë�‚«— ��ÓH�d √����—UH� ���L�q  Ó√���‰UL �q�G�� �‰UG��Ó√  
blad, papier reis werk bezigheid  

���uÂ� Ó√�ÂU�� �ËÓ��b Ó√�Ëœô� ��—u� Ó√���—«u ���LÓJÏW Ó√��„UL� ≤ 
dag jongen licht vis  

���w�¡ Ó√��¡UO� �����dÏ… Ó√���—U� ���b Ó√��œ«b� Ô√�–�Ê �Ê«–¬  
ding boom opa oor  

Ïp�K�� ��ÔKÏ„u �Ë��t� 

 

�Áu���Ë 

 

���b ���b�œË �X�O��  � u�O�� 

 

 

 

≥ 
koning gezicht grens huis  

�g�O�� ���O�‘u �Ê�dÓ� Ô��ÊËd �rÚK�� ���ÂuK �VÚKÓ� Ô�»uK�  
leger eeuw kunde hart  

�—�b�� ��—Ëb� ÏjO�� ���OÏ◊u �fÚH�� ��ÔH�”u �V�F�� ���F�»u ¥ 
borst draad ziel volk  

�f�K���� ����U��f ÏWÓJÓK�L�� ����ULÔp �ÕU�ÚH�� ��`O�UH� �f�L�� ���”uL  
zitting koninkrijk sleutel zon  

ÏWÓK��Ô� Ô����q ��BÓ� ��—UB�  ٌر
ْ
 بِ  ِبئ

َ
 VÚKÓ� ���»ö µ� ٌر ائ

kus kort put hond  

�r��U� ��ÂUÒJ� �»U��� Ô���V� �fO�z�— �—�ƒ�¡U� ÏWÓ��dÔ� Ô��d�·  
heerser, rechter boek president, chef kamer  
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Oefening 9 (herhaling)  
In elk rijtje zit één woord dat er om een of andere reden niet in past.  
Rood = correctie (p. 56).  
 

∂ µ ¥ ≥ ≤ ± 
�¡U�¬ Ó√Ú��Âö ��� U� ��ÔpO�U� Ô��d�· �V��UJ�� 

Ó√���œ«b �Ë�—�‚ �œ�ÃU� Ô��d�· �œ�Ë�‰ �”�—«b�� 
Ô√��� UN ����UJ�V �����d  Ó√���»«u ���u�— �t��«uÓ� 
Ó√���¡UM ��—«b�” ���‰U� ���O� u ���u�— �—�œUB�� 
Ó√�Ë�œô ����ö�V ���ÕUÒH ����U��5 ���B�h �f��U��� 

vaders (geen √) papier (col) 
overig is mv 

bomen (col) 
(geen alif na R2) 

kamer 
(geen lange klinker) 

verhalen (geen  
KuTab-vorm) fruit (geen ma-) 

 
 

 

���Ó√ Ô√��¡«d� �q��U� ��‰U�L� �V��«— �—�»UÒ� �s��U� ��ÊUÒJ� ∂ 
prins arbeider passagier bewoner  

�q���� ��‰U�� ���“�rO �“��¡UL� �DÓ��nO Ô�ÓD¡UH� �d�“�Ë �Ë�“¡«—�  
berg leider vriendelijk minister  

�d���� ��—u�� �a�O�� ���OŒu� �r���� Ó√���ÂU� �qÚH�� Ó√Ú��‰UH ∑ 
brug oude man lichaam kind  

� �u�� Ó√��«u�  �h�� Ô��’uB �q��Ó√ Ô√���‰u �”Ú√�— �—�”Ëƒ  
stem, geluid dief oorsprong hoofd  

�5=J�� ���5�UJ ÏWÓI�FÚK�� ����ö�o �VÓ��d�� ����«d�V �l�M�B�� ����UB�l ∏ 
mes lepel boot fabriek  

�b������ ����U��b ÏW���—�b�� ��—«b�” Ï…�—uÔH�B�� ����UB�� Ï„U���� ��ÔpO�U�  
moskee school vogel venster  


	Oefening 4
	Rood = correctie (p. 53)

