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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 4 
 
4.6  Antwoorden oefeningen pp. 88-92 
 

Oefening 1  

Wat is de wortel van deze werkwoordsvormen? Let op: hier staat niet altijd de hij-vorm. 

Voorbeeld bij 1:  

kunta = jij (m) was. Dit komt van kåna = zijn en de wortel van kåna = K-W-N 

$içtu = ik leefde. Dit komt van $åça = leven en de wortel van $åça = $ -Y-Ç 

Rood = correctie (p. 88).  

۱ �X�MÔ� zijn �X�A�� leven �X�L�� slapen �XÚH�� bang zijn 

 „ Ë Ê K-W-N  Ÿ ‘ Í $-Y-Ç Â Ë Ê  · Ë Œ  

۲ � �d�� worden �XÚK�� krijgen �XÚKÔ� zeggen �X�� sterven 

 — Í ’  ‰ Í Ê  ‰ Ë ‚    Ë Â  

۳ � �—�“ bezoeken � �b�� terugkeren �XÚI�� rijden / 
sturen �X���� wensen 

 — Ë “   Ÿ Ëœ  ‚ Ë ”  ¡ Í ‘  

٤ � �œ“ toenemen � �d�� vliegen �X���� afwezig 
zijn �X����  komen 

 “ œ Í  — Í ◊  » Í ⁄  ¡ Í Ã  

 verkopen � �d�� voortgaan s�A��� leven �Ê�d�B�� worden ِبْعُت  ٥

 Ÿ Í »  — Í ”  ‘ Í Ÿ  — Í ’  

٦ ����·U bang zijn  �ÂU�Ó√ slapen �s���D�� vliegen �e��œ�Ë� bevoorraden 

 · Ë Œ   Â Ë Ê  — Í ◊  œ Ë “  

۷ �u���œ��r�Æ laten 
gewennen �i�O���« wit worden �������s afwezig 

zijn  �œ�u���« zwart 
worden 

 œ Ë Ÿ  ÷ Í »  » Í ⁄  œ Ë ”  

۸ ���MÚK�s verkrijgen / 
krijgen ��O�����Êu komen A���ƒUË�Ê wensen   —Ó√«Ë�œ« willen 

 ‰ Í Ê  ¡ Í Ã  ¡ Í ‘  œ Ë —  
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Oefening 2 
Zet de werkwoorden uit oefening 1 in de onvoltooide of voltooide tijd. Blauw = antwoord. 

± ��ÔJ�Êu jij (m) bent Ó√��O�g ik leef ��MU�Â jij (m) slaapt ���U�� �5 jij (v) bent 
bang  

≤ ���B�� jij (m) wordt ��MU���5 jij (v) krijgt  Ó√Ô�u�‰ ik zeg ���Lu���5 jij (v) sterft 

≥ Ó√�“Ë�— ik bezoek Ó√��u�œ ik keer terug ����u���5 jij (v) rijdt / 
jij (v) stuurt ��AU�¡  jij wenst 

¥ ��e��b jij (m) neemt toe Ó√���� ik vlieg ���GO�V jij (m) bent 
afwezig  ����O���5  jij (v) komt 

µ �lO��Ó√ ik verkoop ������ jij (m) gaat 
voort  ��s�A�F� zij (v) leven �Ê�d�� zij (v) werden 

∂ 
��ÚH�X jij (m) vreesde 

�X�L�� ik sliep ��� �d jij (v) vloog �“�œ�Ë�  jij (m) 
bevoorraadde �XÓ�U� zij vreesde 

∑ ���u�F�œ �ÊË jullie (m) laten 
gewennen  �i�O���� hij wordt wit  �����G�s jullie (v) zijn 

afwezig  ���u���œ  hij wordt 
zwart 

∏ ����ÚK�s jullie (v) 
(ver)kregen  �����r�� jullie (m) 

kwamen �ƒU�Ë« zij (m) 
wensten ��d�ÊË�b� zij (m) willen 

 
 

Oefening 3 

Vertaal onderstaande zinnen naar het Arabisch. Rood = correctie (pp. 89 en 261).  

1 Ik verkoop een boek. ��� �lO�Ó√ÆÎU�U 
2 Ik leef hier. ��Ó√ÆUM�� �gO 
3 Ik was ziek. d�� �X�MÔ�d�� Ø ÎUC��C�ÆÎW 
4 Ik zei iets. ��O�� �XÚKÔ�ÆÎU 
5 Ik sliep goed. ÆÎ«b�O�� �X�L�� 
6 Ik was bang voor hem.  �XÚH��Æ�t�M�� �·U�Ó√ �X�MÔ� Ø Æ�t�M�� 
7 Ga je voort? ���� �q����Ø ������s�ø 
8 Word je bakker? �B�� �q��øÎ«“U���� �� �B�� �q����s� �“U����Î…ø 
9 Vlieg je dikwijls? j�� �q���øÎ«—«d�� �d� �D�� �q��� �s�øÎ«—«d�� 
10 Stuur je zelf? ���� �q�� �‚uøÓp��ÚH�M� ���� �q���u�5 �p��ÚH�M�ø 
11 Wanneer bezoek je ons? U��—Ë�e���� v����  Ø��—Ë�e��UM�M�ø 
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12 Sta je altijd vroeg op? �q�� �C�N�M�� Ø �i�N�M���5 Î«d=J���� ÎUL�z«œø 
13 Wanneer kom je terug? �œu�F�� Ø �œu�F�� v�����s�ø 
14 Wat krijg je van me?   «–U���UM�� Ø �‰UM���5 w�M��ø 
15 Waarom ben je bang? ø�·U��� «–UL�� ��U��� «–UL���5ø 
16 Wat wil hij? �� «–U�d�b�ø  
17 Hij houdt niet op. �� ô�‰«eÆ 
18 Hij maakt me bang. �����uÔ��MwÆ 
19 Zij versiert zich.  ���e��s� ��ÚH��ÆUN 
20 Hij versiert haar. �e����MUN 
21 Zij is zeer gegroeid. �œ«“�  ��ÆÎ«b  � �œ«“��Ó���Î…Æ 
22 Wij leven ons leven. ���F�gO ����UOUM. 
23 Wij werden student(en). ���d U� 

ُ
 ط
�

. ال
ً
 با

24 Wij verkochten alles.  ِناْع ب Ô��q ���w�¡Æ 
25 Waarom waren jullie afwezig? ���� «–UL�����r Ø �������sø  ØÔ��M���r �zU��5�ø ���MÔ��s ��zU� Uø 
26 Waarom zijn zij afwezig? ���� «–UL�G��O�Êu Ø �G�����s øØ ���r ���zU� Ø �Êu���s �zU�� Uø 
27 

Wat wilden (wensten*) die 

meisjes? «–U� � �œ«—Ó√ Ø � �¡U� ø  UM���« Óp��Ó�ËÔ√ 
28 Ze zochten een kamer in de stad. �s�A��Ó� �A���Ó� Ø«u �b�LÚ�« � ÎW��dÔ��M�ÆW 
29 Ben je bang van (de) mannen? ��U��� �q���5  Ø�·U��� ø‰U��d�« �s�� 
30 Dit aantal is gegroeid. Æœ�b�FÚ�« «c�� �œ«“ 
31 Fatima, je krijgt wat je wilt. WL��U� U�¨ ��UM��Æ�5�zUA�� U� �5 
32 Wanneer zul je hier wonen?  �sÔJ������ v����Ø �������MÔJøUM�� �5 
33 God heeft de wereld geschapen. �o]K��  �rÓ�UF�« Ô�«Ø ÆUO���b�« 
34 Man en vrouw leven samen. �F��ÎUF�� Ô…Ó√�d�LÚ�«�Ë �q���d�« �gO �Ê≈ �q���d�« �F�� Ô…Ó√�d�LÚ�«ÆÎUF�� ÊUAO 
35 Zij slapen in één bed. �Êu��UM�� �s�L�M�� Ø Æ�b��«Ë Ìd�d�� � 
36 Als jij blijft, ga ik weg  «–≈���X�OÓI�� Ø �X�OÓI¨ Æ�X�����– 
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*wilden kan hier ook worden gelezen als ‘wensten’.  �œ«—Ó√ = willen en wensen 

 
Oefening 4  
Vertaal de volgende voorwaardelijke zinnen. Rood = correctie 

Als je ziek wordt bezoek ik je. ≈�� «–�d�  ��ÎUC�d �“�—��ÓpÆ 1 

Als je op de deur klopt opent de portier hem. ≈Ó� «–�dÚ��X �»U��« Ó������t ����«Æ»«�u 2 

Als je goed slaapt zullen we morgen naar de 

dierentuin gaan. ≈�� «–�L�X ����ÎUM Ó����M�c���V Ó�Î«b ≈�� ��b�WI� Ó(«�O�«u UÆ 3 

Als je hier was (geweest) toen hij ons bezocht dan 

had ik je aan hem voorgesteld. Ó���u Ô��M�X ���� UM�M�bU� —«“�U� Ó�ÓI�b����Óp ≈Ó��O�tÆ 4 

Als hij naar mij geluisterd had dan was hij niet in 

de put gevallen. Ó���u �ÊU� Ó��b �«�����L�l ≈Ó��w Ó��Ë ULÓ��l  � ِرالب
ْ
 Æ 5ئ

Wij zullen jullie morgen bezoeken zo God het wil. �M���e�—ËÔ��r Ó�Î«b ≈�Ê �¡U� Æ�« 6 

 
 
 
 
Oefening 5 (thema les 4) 
Vertaal schriftelijk. (Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst.)  
Rood = correctie (pp. 90 en 261-262).  
 

1 Deze vrouwen sturen de auto niet, maar zij rijden er wel in. 
 �� ô���‚u ���R�¡ô �M�«�¡U� ���«—UO�Ó… Ó��J�M�N�s ���dÓ����MÆUN 
2 Waarom ben je (m) voor deze dame niet opgestaan van je stoel?  
 ��Ô� U� «–UL�L�X ���s Ô��d���OÓp Ø ��ÚI�F�bÓ„ ���N�c�Á ���«�O�bø… 
3 Gisteren is de dochter van de president van de republiek teruggekomen uit de hoofdstad van Marokko.  
 Ó_U���f �œU��  ®�X�F���—© �M��X �—�zfO Ú�«���L�N��—u�W ���s ��U��L�W Ú�«�L�GdÆ» 
4 Ze was daarheen gegaan per boot maar gisteren vloog ze met een vliegtuig van de Franse 

luchtvaartmaatschappij.  
 ��U��X Ó��b �–�����X≈ Ó��O UNØ �� �≈Ó„UM ��U��U��d�… ®�VÓ��d�LÚ�U�© �ËÓ��J�s Ó_U���f �—U��  D�U�z�…d  �s��d�zU�� « ��dÓ��W ]D�«�OÊ«d 

ÓH�«�d�����OÆW 
5 Vorige week vrijdag bezocht de minister van binnenlandse zaken het restaurant  

‘De kalief van Bagdad’  met enkele van zijn vrienden. 
 ���u�Â Ô'«�LWF� Ô_« �����Ÿu Ú�«�{UL�—«“ w �Ë�d�“ ��«�b�«�K�O�W ��ÚD�F�r ��ò�K�WHO ���G�� åœ«b�l ���Fi Ó√���b�zU��tÆ 
6 Waarom is je collega Driss weggebleven van zijn werk op het vliegveld? 
 ���»U� «–UL �“��ÔKOÓp �� f�—œ�s ���L�K�t Ú�« ��Lø—UD 
7 Ik heb vanmorgen op de groentemarkt bananen, appels, sinaasappels en tomaten gekocht. 
 ���ÕU� Ú�«�O�uÂ �«�����d���X �� �‚u Ú�«���C�d� «Ë ���u�Ë Î«“���Ë ÎU�UÒH���d���Ë ÎôUIÓ���ULÆ�r 
8 Deze koopman verkoopt aardappels en andere groenten voor de halve prijs. 
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 ���lO� ���zU��« «c�l Ø ��U���«�d ����UD�f �Ë���C�d� «Ë Ô√���d�� È�M�B�n ���«�LÆs 
9 Ik trof mijn vriend aan in dezelfde kamer in hetzelfde ziekenhuis. 
 Ó��I�XO ���b�I��� � wÚHf �G�«�dÓ��W �Ë�� �ÚHf Ú�«�L�����AÓHÆv 
10 Veel arbeiders zijn bang voor hun directeur en daarom zeggen ze niet wat ze denken. 
 ���·U� Ó����� ���s �F�«‰U�L Ø ���‰U�L Ó�����ÊË ���s ���bd����r Ø �z�—��ON�r �Ë���c��Óp �� ôÔIÔ�u�Êu � U��ÓH=J�d�ÊË ©���tO®Æ 
11 De meeste leerlingen voelen pijn in hun hoofden en ruggen en zeggen dat ze ziek zijn, wanneer (U�LÓ�) de 

examentijd begint. 
 ���A�F�d Ó√�VÓKÚ� ���«��ö�cO ÓQ�Ó�Ìr �— ��ƒ��ËN�r �ËÔ��N—u���r Ó��OÔIÔ�u�Êu ≈���N�r ���d�{v Ó�L U�����bÔ√ �ËÚ��X �ô«����Æ U�U� 
12 Weet u waarom de een alles krijgt en de ander niets? 
 ���q ���Fd�· ���� «–UL�‰UM ��«u�«�b Ô��q ���w�¡ �Ë�� ô�‰UM ��ü«�d ���OÎU�ø 
13 Ik heb zelf gezien dat die jongens in de lucht vlogen. 
 �—Ó√���X �M�ÚH��Ó√ w�Ê Ô√Ó�Ë��Óp Ó_«�Ë��U� œô�� «u�D���ÊË ���« �Æ¡UL 
14 Jullie kregen weinig geld ofschoon jullie hard werkten. 
 ��ÚK���r ��ÔKÎU�u Ó��KÓKOÎW ���l Ó√���ÔJ�r ���LÚK���r Ó��� Î«�Ø ���F�����r �F�U��LÆq 
15 Als ik rijk was zou ik een groot kasteel kopen op de top van een hoge berg. 
 Ó��u Ô��M�X Ó��MÎUO  ِ

َ
 Ó��B�� Î«d�E�� ÎULOÓK�� v�L�W ����Ìq Ì‰U�Æ ْشَتَرْيُت ال

16 Hij vreesde voor de dood omdat het leven kort is. 
 �·U� ���s Ú�«�L�u�   

�
 Ó(«Ó…UO ���B��…Æ ن� ِال

 
 
 
Oefening 6 (herhaling)  
Een Nederlandse vertaling is onder de zin toegevoegd. Rood = correctie (p. 91). 
Lees hardop de vraag en geef een antwoord.  Geen uitwerking. 
 

���q ��ÚH�N�MOLwø ≥ ���q ���d���l �M��«øX ≤ ���q �����L�l �B�«�uø  ± 
Begrijp je (v) mij?  Keert het meisje terug?  Hoort hij de stem?  

�� «–U��B�M�l �M�«ø—U�� ∂  «–U���ÚI�d�ƒÊË�ø  µ ���q ���c���V �Êü«ø ¥ 
Wat maakt de 
timmerman?  Wat lezen jullie (m)?  Gaan wij nu?  

���s ����ÔJ�s �b����Aøo π ���q ��ÚD���a ]D�«U�����Êuø ∏ ������ v�����bÔ√ �J�U���U�øW ∑ 
Wie woont in 
Damascus?  Koken de koks?  Wanneer zal zij /jij (m) 

met schrijven beginnen?  

���q ���G��ÚK�s  
َ
 ∞± �ø ±≤ ���s ���Fd�·ø  ±± ���q ���b���q �G�«�døWسمالبِ ال

Wassen zij (v) de 
kleren?  Wie weet (het)?  Gaat zij /jij (m) de kamer 

binnen?  

���q �“�—�  Ô√��Óp Ú�«�O�uøÂ ±µ �����ÂU� v ���s ���u���tø ±¥ ���q Ô�ÚK�X Ô��q ���wø¡ ±≥ 
Bezocht jij (m) jouw 
moeder vandaag?  Wanneer stond hij op?  Zei je (m) elk ding?  

���q ���L�X ���OÎ«b ���c�Á ]K�«�OÓKøW ±∏ ���L�s ���5�U�ø ±∑ ������ v�O�F�œu Ú�«�L�F=Kør ±∂ 
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Sliep je (m) vannacht 
goed?   Waarvoor ben je (v) 

bang?  Wanneer zal de leraar 
terugkomen?  

���»U� «–UL Ó√���L�� b�s ���L�K�tø ≤± �‰U� «–U� Ú�«�Lød�b   ≤∞ ���q �‰U� ���OÎU�ø ±π 
Waarom was Ahmad 
afwezig van zijn werk?  Wat zei de directeur?  Heeft hij iets gekregen?  

 
 

Oefening 7 (herhaling) Vul aan (modelantwoord). Rood = correctie (p. 91).  

Mijn collega was afwezig van zijn werk. »U�� �“ wKO����s ���L�K�t Æ ± 
Ik had hem de vorige avond nog gezien. Ô��M�X �bÓ� �—Ó√�����t ]K�«�OÓWK  ِةقَ الّساب. ≤ 
Toen ik bij de poort van de fabriek arriveerde 
zeiden zij tegen mijn dat hij ziek was. 

���M�bU� �XÚK���Ë ≈�»U� � Ú�«�L�B�Ml �Ô�U«u ��w �t��≈ ��Æi�d ≥ 
Daarom ging ik naar de directeur en vroeg naar 
zijn ziekte. 

���c��Óp  d�b�LÚ�« �≈ �X�����–�Ë��ÓQÚ��X ���s �t�{�d��Æ ¥ 

Maar de directeur wist niet meer dan ik. �ËÓ��J�s «Ú��L�d�b �� ô�Fd�· �d��Ú�Ó√ ���MÆw µ 
Ik vrees voor de gezondheid van mijn vriend. Ó√·U� vÓK�� ������ W�I�bÆw ∂ 
Ik bezocht hem dezelfde avond in het 
ziekenhuis. 

�“�—���t �fÚH�� ]K�«�O�WK  �ÆvÓH�A�����LÚ�« ∑ 

Ik heb hevige pijn in mijn buik. ���M�bÓ√ ÍÓ��r �b���b� �� �ÚD�MÆw ∏ 
 

 

Beantwoord:  

Wat bood de werknemer zijn collega in het ziekenhuis aan en wat zei Karim tegen Driss?  
Rood = correctie (p. 92).              Ó� «–U��b�Â ��UF�«�q ���e�KO��t Ú�« ��L�����AÓHv �ËU� «–U���‰ r�dÓ� ��f�—bø  

Ó��b�Â ��UF�«�q ���e�KO��t �f�L�� � ôUI���d�� �Ë�Ë Î«“�u��ÓW�ÚK�� p�FÓ�Æ 
De werknemer bood zijn collega vijf sinaasappels, bananen en een doosje koek aan. 

�‰U� r�dÓ� ��f�—b ∫Ó��O�n ������p ¨���q ���M�bÓ„ �rÓ�Ó√ p�MÚD�� � ¨���q �����V ��ÓK�OÓ√ p�Ê �c��ÚQ�� »u��Ô(«¨ 
���q Ó√���X �ÃU����� �œU��u���… �ËÓ√ d��¬ �¡�w��ø �Ë��U�s�� �« Ó„U� �O��UF�«W° 

Karim zei tegen Driss: Hoe is het met je gezondheid, heb je pijn in je buik, moet je pillen nemen, 
heb je een kussen nodig of iets anders? Beterschap, inshallah! 

 
Oefening 8 (herhaling) 

Maak deze voorwaardelijke zinnen af (modelantwoord). 
 

≈Ó√ U� «–Ó�ÚK�X  ÓpFÓJÚ�«ÎW�U]H�� �XÚK�� Æ ± 
Als je de koek niet eet krijg je een appel.  
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≈�“ «–�—�  ��UI�«…d ‰u�NÚ�« u�Ó√ � �b���ËÆ ≤ 
Als je Cairo bezoekt zul je (m) de Sfinx vinden/aantreffen.  

≈Ó� «–�dÓ√ �����J�« s»U�� �O��Ó��Fd�· W�B�I�« �qÔ�Æ ≥ 
Als Hasan het boek leest dan kent hij het hele verhaal.  

≈�� «–�d�  ���s Ó√����� Â«œ≈�d�« � ◊U��LÚ�« � �d��U��� �·�u��Ó�»d�GÆ ¥ 
Als je (v) van Amsterdam naar Rabat vliegt dan zul je in Marokko 
reizen. 

 

Ó��u Ô��M�X ���KÎUJ Ó�ÎU�O��U� �X�MÔJ Æ µ 
Als ik koning was zou ik rijk zijn.  

 

 

 

Oefening 9 (herhaling) 
Plaats het persoonssuffix achter de voegwoorden. Rood = correctie (p. 92). 
 

 

w�M��Ó√  Øw��Ó√ Ω Ó√U� ≠ Ó√�Ê ≥ Ó��J�MÓp Ω Ó√���X ≠ Ó��J�s ≤ UN��Ó√ Ω ���w ≠ Ó√�Ê  ± 

Ó��J�M�rÔJ Ω Ó√�����r ≠ Ó��J�s ∂ �s�N��Ó√ Ω ���s ≠ Ó√�Ê µ Ó��J�MUL�N Ω ��UL ≠ Ó��J�s ¥ 

�rÔJ��Ó√ Ω Ó√�����r ≠ Ó√�Ê π  ُكْم ن�
�
  ≠ Ω Ó√�����r ِال

�
  ∏ ن� ِال

�
ِك ِال   ≠ Ω Ó√���X ن�

�
 ∑ ن� ِال

ِني ن�
�
ي   /ِال ّنِ

�
  ≠ �Ω Ó√U ِال

�
  ≥± ن� ِال

�
هُ ِال   ≠ Ω ���u ن�

�
 ∞± Ó��J�M�sÔJ Ω Ó√�����s ≠ Ó��J�s ±± ن� ِال


