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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 3 
 
3.7  Antwoorden oefeningen pp. 66-70 
 

Oefening 1  
Maak de zinnen naar dit model.  
 

Hoeveel boeken zag je? Ó��V��ÔJ�« �s�� �X��Ó√�— ��rø  �rÓ�Ó√�— ÎU�U�����X��ø 
Hoeveel dieren zag hij? u�O�� �rÓ���u�O��Ú�« �s�� ÈÓ√�— �rÓ�Ø øÈÓ√�— ÎU�«� U�«ø  �—Ó√ ¨È��Ê«u�O ‰U��� (voorbeeld) 

   
 

 ÎU��—�œ �rÓ�Ók�H�� Ø ø �rÓ�Ók�H�� �—�b�« �s�� ø”Ë Ók�H��¨ ”�—�œ 1 

Hoeveel lessen onthield hij?  onthouden, les 

�F�L�� ÎU��u�� �rÓ��r��Ø ø�F�L�� �rÓ��r�� �u��Ó_« �s�� ø « �F�L���r��¨  �u�� 2 

Hoeveel stemmen hoorden jullie? jullie hoorden, stem/geluid 

�L��ULÓ� �rÓ�ÎW �s���c��Ó√ Ø ø�s���c��Ó√ �rÓ�  �s��]D�« ør��UL �s���c��Ó√¨ r��ULÓ�¿ 3 

Hoeveel tomaten namen jullie? jullie (v) namen, tomaat 

 Ø øw� �q�L�F�� ÎUCO�H���� �rÓ� �rÓ�w� �q�L�F��  �s��iO�H�����« ø �L�F��w� �q¨ iO�H���� 4 

Hoeveel korting maak (geef) je me? jij maakt, korting 

 Ø ø«uÔKÓ�Ó√  ÎWÓ�UD�� �rÓ� �rÓ�Ó√«uÔKÓ� �« �s��f��UD�� ø «uÔKÓ�Ó√¨ WÓ�UD�� 5 

Hoeveel aardappels aten zij? zij aten (m), aardappel 

 Ø ø�X�FÓ��œ ÎU��d�� �rÓ� �rÓ��X�FÓ��œ �« �s��‘ËdÔI ø �X�FÓ��œ¨ ‘�d�� 6 

Hoeveel piasters betaalde je? jij (m) betaalde, piaster 

 Ø øÍd���A�� ÎUD�A�� �rÓ� �rÓ�Íd���A��  �s��Ó_«UA��◊ ø Íd���A��¨ j�A�� 7 

Hoeveel kammen koopt hij? hij koopt, kam 

ÊËÔ√�dÚI�� ÎW�B�� �rÓ� �ƒ�dÚI��©Ë�Ê® Ø ø �rÓ�ÊËÔ√�dÚI�� �ƒ�dÚI��©Ë�Ê®  �s���«�B�Ih ø ÊËÔ√�dÚI�� �ƒ�dÚI��©Ë�Ê®¨ W�B�� 8 

Hoeveel verhalen lezen jullie (m)? jullie (m) lezen, verhaal 

 ø�»�d�A�� Î…�u�NÓ� �rÓ� �»�d�A��¨ …�u�NÓ�¿ 9 

Hoeveel koffie drinkt hij?  hij drinkt, koffie 

 �rÓ���ÚD�� Ìr��Ó� ÓW�FÚD���5�� �rÓ� Ø ø��ÚD�� s� �5��ÓD�� lr��]K�«ø ��ÚD���5��¨ Ìr��Ó� W�FÚD�� 10 

Hoeveel stukken vlees kook je? jij (v) kookt, stuk vlees 

�rÓ� ÎW�L�KÓ� �X�LNÓ��rÓ� Ø ø  UL�KÓJ�« �s�� �X�LNÓ�ø �X�LNÓ�¨ W�L�KÓ� 11 

Hoeveel woorden begreep zij? zij begreep, woord 

�̀ �L���� ÎU�Ú��Ë �rÓ� UNÓ� Ø ø �rÓ��̀ �L���� UNÓ� Ó_« �s���Ë U� ø UNÓ� �̀ �L����¨ XÚ��Ë 12 

Hoeveel tijd sta je haar toe? jij (m) staat toe aan haar, tijd 
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Ó√�— Îö���— �rÓ� Ø ø«Ë �rÓ�Ó√�—«Ë �« �s��‰U��d ø q���— ¨«Ë√�— 13 

Hoeveel mannen zagen zij? zij (m) zien, man 

 Ø ø�s���d�� ÎU��M� �rÓ� �rÓ����« �s�� �s���d�� UM ø X�M� ¨�s���d�� 14 

Hoeveel meisjes zien jullie / zie je? jullie/jij (v) zien / ziet, meisje 

*Het enkelvoud van tomaten (c) (1 stuks) is:  �L��ULÓ�ÏW  / *Koffie heeft geen meervoud. 

 
Oefening 2 
Rood = correctie (p. 67). 
 

Hoe duur is dit? Hoe duur is deze tas?  َِكْم ب c��ø«  َِكْم ب ÓD�M�A�« �Á�c��øW 

Stel de vraag en geef het antwoord met behulp van onderstaande woorden. 
 

‰U���/  :voorbeeld  …��� ©® «�� Syrische 
pond ®� UN�O�M��© �t�O�M�� Egyptische pond 

W�OIÓ(« �Á�c��__  5���©®Æ ��OIÓ(« �Á�c�� �rÓJ�øW ��OIÓ(« �Á�c��ÔW���K� Æs�O�� 
deze koffer  - (twee pond) Hoeveel is deze koffer? Deze koffer is (kost) twee pond  

±   r��Ó� uKO�__  ©µ Æ® «��   �rÓJ�øÌr��Ó� uKO� Æ� «�� f�LÓ� Ìr��Ó� uKO� 
 kilo vlees – (5 pond) Hoeveel kost één kilo 

vlees? Een kilo vlees kost vijf pond. 

≤ qOLÓ'« o�d��ù« Óp���–≠©∂ Æ®ÚjÓIÓ�  UN�O�M��  �rÓJ�             øqOLÓ'« o�d��ù« Óp���– �o�d��ù« Óp���– �qOLÓ'« �X��� ÚjÓIÓ� � UN�O�M��Æ 
 die mooie kan – (slechts 6 pond) Hoeveel kost die mooie 

kan? Die mooie kan kost slechts zes pond. 
≥  …u�NÓ� ÊU��M��__ ©∏ Æ®‘ËdÔ� �rÓJ� �ÊU��M�� ø…u�NÓ� �ÊU��M�� �…u�NÓ� ÆÌ‘ËdÔ� �WO�UL��� 
 koffiekopje – (8 piaster) Hoeveel kost een 

koffiekopje? Een koffiekopje kost acht piaster. 
¥  …b��«Ë W�U��œ__ ©±∞ Æ®r��«—�œ �rÓJ� ø…b��«Ë W�U��œ ÏW�U��œ �b��«ËÏ… Ær��«—�œ �…d�A�F� 
 Één kip – (10 dirham) Hoeveel kost één kip? Éen kip kost tien dirham. 
µ  …dÔJ�« �Á�c��__ Æ®…b��«Ë …��© �rÓJ� ø…dÔJ�« �Á�c�� Ô…dÔJ�« �Á�c�� �K���… �b��«ËÆ… 
 deze bal – (1 pond) Hoeveel kost deze bal? Deze bal kost één pond. 
∂  d�L�� W�U��“__  Ë …��©∂ Æ®‘ËdÔ� �rÓJ� ÔW�U��“ d�L�� ø ÔW�U��“ �…�K� d�L�� ÔW�����Ë ÆÌ‘ËdÔ� 
 een fles wijn – (1pond en 6 piaster) Hoeveel kost een fles 

wijn? 
Een fles wijn kost één pond en zes 
piaster. 
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Oefening 3 
 

Hoe laat is het? Het is twee uur. ��U���«ÔW ÆW�O��U���«   �rÓ���U���«øW 
 
Stel de vraag en geef het antwoord naar dit model met behulp van rangtelwoorden. 
De avond wordt ook voor de middag gebruikt.  
 
 
 
 
 

± ≥ �¡U��� ≤ ∏ ÎU�U��� ≥ ¥ �¡U��� 
 ��U���« �rÓ�øW  ��U���« �rÓ�øW  ��U���« �rÓ�øW 
 ��U���«ÔW ����U���« W�¡U���Æ  ��U���«ÔW �M��U���« WÎU�U���Æ  ��U���«ÔW ةعَ بِ الّرا �¡U���Æ 
 Het is drie uur ’s middags.  Het is acht uur ’s ochtends.  Het is vier uur ’s middags. 

 

 

Oefening 4 

Welke dag van de week is het vandaag?  �s�� ÌÂ�u�� �ÍÓ√ø�Â�u�O�« Ÿu����Ô_« ÂU��Ó√ 
Vandaag is het zondag. Æb��Ó_« �Â�u�� �Â�u�O�« 

 
Tijdsbepalingen staan normaal gesproken in de accusatief (3e naamval) maar bij de namen van de 
dagen wordt hier een omschrijving bedoeld en wordt de nominatief (1e naamval) gebruikt. 
Oefen vraag en antwoord op de overige dagen van de week.  
 

1 Vandaag is het maandag.  �Â�u�O�«s�O�M��ù« �Â�u��Æ 
2 Vandaag is het dinsdag.  �Â�u�O�« �Â�u��¡U��ö���«Æ 

3 Vandaag is het woensdag  �Â�u�O�«¡UF���—Ó_« �Â�u��Æ 

4 Vandaag is het donderdag. �Â�u�O�« fO�LÓ)« �Â�u��Æ 

5 Vandaag is het vrijdag.  �Â�u�O�«W�F�LÔ'« �Â�u��Æ 

6 Vandaag is het zaterdag.  �Â�u�O�«X�����« �Â�u��Æ 
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Oefening 5 

Beantwoord de volgende vragen (modelantwoorden). Rood = correctie. 
De zinnen 6 en 7 zijn aangepast aangezien telwoorden boven de tien nog niet behandeld worden in 
deze les.  

±  ø„�b�M�� ÎU�U��� �rÓ�©±≠ ≤ ≠ ≥ ≠ ¥ ≠ µ ≠ ∂ ≠ ∑ ≠ ∏ ≠  π ≠ ±∞® Hoeveel boeken heb je? 

  Æ�b��«Ë �»U��� Íb�M��≠  ÆÊU�U��� Íb�M��– �� Íb�M�� Æ�V��Ô� ÔW�ö–  Æ�V��Ô� ÔW�F���—Ó√ Íb�M��≠ �V��Ô� ÔW���L�� Íb�M��enz.  . 
 Ik heb één boek. - Ik heb twee boeken. – Ik heb drie boeken. – Ik heb vier boeken.  enz 

≤ ÓWF�����« �‰U��d�« �X��Ó√�— �q�� øœ«b�G�� Ÿ—U� � Heb je de zeven mannen in de 
Bagdadstraat gezien? 

  ¨�r�F��ÓWF�����« �‰U��d�« �X��Ó√�— Æœ«b�G�� Ÿ—U� � Ja, ik heb de zeven mannen in de 
Bagdadstraat gezien. 

≥ øbÓ��u�« «c�� �d�L�� �rÓ� Wat is de leeftijd van (hoe oud is) deze 
jongen? 

 �bÓ��u�« «c�� �d�L�� �f�L�� Ì5M��  � «u�M�� ØÆ De leeftijd van deze jongen is vijf jaar. 

¥  �s���ÊU� ‰�uÚ�Ó_«¨ ‰�ËÓ_« �a�O�A�«¨  w�U���« �a�O�A�«øY��U���« �a�O�A�« �ËÓ√ Wie was de langste?  
De eerste, tweede of derde sjeik? 

  �ÊU��‰�uÚ�Ó√ �‰�ËÓ_« �a�O�A�« ÆÌa�O�� De eerste sjeik was de langste sjeik. 

µ ÓJ�� ÎW�M�� �rÓ� � �X�MøWM�b�LÚ�« �Á�c�� Hoeveel jaar heeft zij in deze stad 
gewoond? 

 ÓJ���X�M �sÔJ���� �X��U� Ø s�O���M�� �WM�b�LÚ�« �Á�c�� �Æ Zij heeft twee jaar in deze stad gewoond. 

∂ d�� �rÓ��o�œUM�B�« �s�� È ���ÓJ�«… � �«�B�W��ÚHU��« �W���� ø”�—�b�« «c�N�� Hoeveel grote dozen zie je op de derde  
pagina van deze les? 

 —Ó√�È �d�A�� Ó…��M�œU��o …���Ó�Æ (Let op: diptoot) Ik zie tien grote dozen.  

∑ j�M�A�« �s�� �rÓ��Ë ِبها qÚHÔ�ø En hoeveel tassen met een slot?  

 —Ó√�È �l���� ���M�j qÚHÔI� Æ Ik zie negen tassen met een slot. 

 
 
Oefening 6 
Lees hardop onderstaande woordcombinaties. Wat is de betekenis?  
Rood = correctie (p. 68). 
 

                                                                             

 

�d�A�� � U��O�� ۱
۰ s�O��u���“ �l�� ÊU�ÓI��b�� ÊU�ÚQ�� �u�O���Ê« �b��«Ë ± ÏW�«Ë— Ï…�b��«Ë ± 

10 sjeiks (v) met 2 klanten 2 tuinen 2 zaken 1 dier 1 roman 

�Àö�� �j�M�� ≥ ÔW��ö�� �◊UA��Ó√ ≥  �Àö��� UM�� ≥ �Àö�� �¡U��� ≥ ÔW��ö�� Ì‰U�— ≥  ÔW��ö��ÌÂuÔK�� ≥ 
3 tassen 3 kammen 3 meisjes 3 vrouwen 3 mannen 3 wetenschappen 

�f�L�� �”—«b�� µ  ÔW���L��Ì‰UHÚ�Ó√ µ �l���—Ó√ Ì”uL�� ¥  �l���—Ó√�O�� «b� ¥ ÔW�F���—Ó√ �œô�ËÓ√ ¥ ÔW�F���—Ó√ ÒU�Ó√ÌÂ ¥ 
5 scholen 5 kinderen 4 zonnen 4 dames 4 jongens 4 dagen 

ÔW�F���� ÌŒu�O�� π w�UL�� � «�b�� ∏ ÔW�F���� b��Ó√�œ« ∑ �X�� � ôU� ∂ ÔW���L�� ÌÂUL��Ó√ µ �f�L�� � UN��Ô√ µ 
9 sjeiks 8 oma‘s 7 opa’s 6 tantes 5 ooms 5 moeders 

 

Voorbeeld met drie mannen  �l����ö��W Ì‰U�— 
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Oefening 7 (thema les 3) 
Vertaal schriftelijk (met eindvocalisatie). Rood = correctie (pp. 69 en 258-259). 
 

1 Hoeveel kinderen heeft deze man? 

 Ó��r ÎöÚH�� ©�ËÓ�bÎ« ®���N�d�« «c��qø 
2 Hoeveel dochters heeft die dame? 

 Ó��r �M�ÎU� ����ÚKÓp ���«�Ob��…ø 
3 Hoe oud is zijn tweede zoon? 

 Ó��r ���L�d �«���M�t ���« øw�UØ �«���M�t ���«��U wÓ��r ���L�d�Á øØ ���L�d�Á Ó��rø 
4 Hoeveel grote steden heeft de Libanese republiek? 

 Ó��r Ó� ÎW�M��b��Î…�� ��ÚK���L�N��—u�W K̂�«���O�UM�Wø 
5 Hoeveel water drinkt een (de) hond iedere dag? 

 Ó��r ���s Ú�«�¡UL ���A�d�» ÓJ�«ÚK�V Ô��q ���uÌÂø 
6 Zie je iemand? Nee, niemand. 

 ���q ���dÓ√ È��ô øÎ«b¨ Ó√ ô���bÆ 
7 Hoeveel kost één tas in deze winkel? 

 �ÓJ�r ���MÓDÏWÏ…�b��«Ë  �� �Ú�« «c�L���eÊ�� ø�MÏWD ��«Ë�bÏ… �ÓJ�r �� �Ú�« «c�L���eÊø 
8 Hoe is het weer bij jullie in de lente? 

 Ó��O�n]D�« ÚI�f ���M�bÔ��r ©Ó��b��ÔJ�r®  ��d�«lO�ø 
9 ’s Winters eten we veel en drinken we weinig (maar in de zomer eten we weinig en drinken we veel). 

 �A�« ��¡U� ��ÚQÔ��q Ó����Ë Î«����A�d�» Ó��KÎöO ©�ËÓ��J�s �B�« ��O�n �qÔ�ÚQ�� Ó� ÎöOK�»�d�A���Ë Ó�Î«��®Æ 
10 In de herfst vallen in Europa de bladeren van de bomen. 

 ��ÓI�l Ó_«�Ë�‚«— ���s ��A�«��d Ô√ ��—Ë��ËU Ó)« ��n�dÆ 
11 Zes van de acht studenten hadden hun les niet geleerd. 

 ≈�Ê ����ÓW Ô��»Òö ���s �«D̂�»Òö ���«��UL�O�W  U��U��bÓ� «u �œ�—���œ «u�—���N�rÆ 
12 Weet je wat de prijs van één glas is op de zwarte markt? 

 ���q ���Fd�· �5��d�F�� Ø �� U��u ���L�s Ó�ÚQÌ” ��«Ë�b�… ���« �‚u ����«�u�¡«œø 
13 Ik heb deze krant al voor de vierde keer gelezen. 

 Ó��b Ó��dÚ√�  ���c�Á Ó'«�b�dÓ… ��ÚK�L�d�… �d�«�F�«�WÆ 
14 Deze echtgenoot is zeven jaar ouder dan zijn echtgenote. 

 ����e�« «c�Ë�Ã Ó√Ú����d ���s �“�Ë�����t  ِِع بْ سَ ب ��Ì5M ©��� «uM®Æ 
15 Op woensdag spelen jullie (m) voetbal op de speelplaats achter de bibliotheek. 

 ���u�Â Ó_«�—���¡UF ��ÚK�F���Êu Ô��dÓ… ÓI�«�bÂ Ú�« ��LÚK�F�V �Ë�¡«— Ú�«�LÚJ�����WÆ 
16 Meneer, geef mij alstublieft (met) 10 piaster korting. 

 �� U��OÍb¨ ��=H�i �� w��s Ó��C�KÓp ���F�A�d�… Ô��dÌ‘ËÆ  
17 Dit is onmogelijk, ik heb zelf 9 pond betaald. 

 ���� «c�������qO Ó��bÓ��F�X �M�ÚH���� w���l ���M�O� UNÆ 
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18 Hoeveel romans en verhalen en boeken over filosofie en psychologie heb je te koop? 

 �I�«�Ë � U�«Ë�d�« �s�� �rÓ��BÓH��ÚKÓH�« s�� �V��ÔJ�«�Ë h�W fÚH�M�« rÚK���Ë Óp���bÓ� Ó„�b�M�� Ø ÚK�����Olø 
19 In het jaar 2008 ga ik elke vrijdag naar de moskee voor het gebed. 

 �W�M�� � ≤∞∞∏ ©�O��UL���Ë s�OÓHÚ�Ó√�W® ��ÓQ�–���V≈ ��U'« �l Ú�«©�L®�b���� ���BK�…ö Ô��q ©���uÂ® Ô'«�L�WFÆ 
20 Het jaar bestaat uit vier seizoenen, de maand uit vier weken en de week uit zeven dagen. 

 ���«�MÔW ���R=�ÓHÏW  �ÂUF�«©���R=��n ®���s Ó√�—���F�W Ô��BÌ‰u �Ë�A�«�N�d ���R=��n ���s Ó√�—���F�W Ó√�lO�U� �ËÔ_«�����Ÿu ���R=��n ���s �����F�W Ó√ÌÂU��Æ 
 

 
 
 
Oefening 8 (herhaling)  
Vertaal mondeling (geen eindvocalisatie). Rood = correctie (p. 69). 
 

 Ik stap in de auto. Ó√…—U�O���« �VÓ��—Æ 1 

De lerares keerde terug naar school. U���ÔWL=K�F�LÚ�« �X ÆW��—�b�LÚ�« �≈ �l���d�� 2 

De timmermannen werkten in de ruime 
fabriek. �ÊU� Æl��«u�« Ìl�M�B�LÚ�« � �ÊuÔK�L�F�� �ÊË�—U���M�« 3 

De jongen had begrepen dat het boek 
moeilijk was (is).  �ÊU�ÆV�F�� �»U��J�« �ÊÓ√ �rNÓ� �bÓ� �bÓ��u�« 4 

Waar plaatste de moeder van Mohammed 
haar kind? Ó√øUNÓKÚH�� b�L���� �ÂÔ√ �X�F�{�Ë �s�� 5 

Weet jij wat mijn opa tegen mij zei? øw�� Í�b�� �‰U� «–U� �·d�F�� �q�� 6 

Toen de slager uit de winkel kwam pakte de 
hond het vlees en at het op. Æ�tÓKÓ�Ó√�Ë �r��]K�« �VÚKÓJ�« �c��Ó√ Ê�e���LÚ�« �s�� �—«�eÓ'« �Ã�d�� U��b�M�� 7 

 
 
Oefening 9   
Vul de ontbrekende woorden in (modelantwoord).  
 

Ó√���– f�����X  �≈�q���� ]K�«ÊU�� �Ë��ÓQÚ��X ���s s�L�� �W�M��Ô'« �M��B�n ÆuKO� 1 

Gisteren ging ik naar de winkel van de melkboer en vroeg naar de prijs van een halve kilo 
kaas. 

 

Ó��‰UI ��¬ U� ∫w���W¨ Ó��O���X ���c�Á ÔW�M��Ô'« ��U��OÎW ��S� UN���—�BOÏW �Ë���K��OÆW 2 

Hij zei tegen mij: juffrouw deze kaas is niet duur, ze is goedkoop en lekker.  

�ËÔ�ÚK�X Ó��t∫�rÓJ� ���B�n øuKOJ�« 3 

Ik zei tegen hem: hoe duur is een half kilo?  

Ó��‰UI��≈ ∫�t ����Ls d�A���… Ô√�—ËËØ �—u��ËÆ 4 

Hij zei: de prijs (ervan) is tien euro (in het Arabisch geen meervoud van euro).  

Ó����d���X�� ∫ «cÎ«��Ó� Ø Ì‰U� ���bÎ«Æ 5 

Ik schreeuwde: dit (dat) is erg duur / erg veel.  

�ËÓ√��U��MÓ√ ô ∫w��bÎ«�Ë ÆÓ��J�s ���M�bÍ ���O�i �ËÓ����s �ËÏW�M���� �¡UC�O�� �Ë�� wÓ√�—���h ���s Ô'«��Æs 6 

Hij antwoordde mij: nee, helemaal niet. Maar ik heb eieren en melk en witte kaas dat is 
goedkoper dan (gewone) kaas. 

 

 


