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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 5 
 
5.7  Antwoorden oefeningen pp. 105-110 
 

Oefening 1 

Zet de volgende vormen in de aanvoegende wijs. Rood = correctie (p. 105).  

 �ÊÓ√w�LÓK�F�� ���FÓK�L�5 ¥  �ÊÓ√��ÚJ��� ��ÚJ���5� ≥ �ÊÓ√ �l�M�B�� �l�M�B�� ≤  �ÊÓ√�r�NÚH�� �r�NÚH�� ± 
dat jij weet  dat jij schrijft  dat jij (m) / zij 

maakt  dat hij begrijpt  
 �ÊÓ√«u���d�C�� ���C�d���Êu ∏  �ÊÓ√sÚ��d����� �����dÚ�s� ∑  �ÊÓ√«u�����c�� ���c�����Êu ∂  �ÊÓ√«u���d�B�� ���B�d���Êu µ 

dat zij (m) slaan  dat zij (v) verlaten  dat zij (m) gaan  dat jullie (m) 
schreeuwen  

 �ÊÓ√«u�AO�F�� ���F�AOÊu� ±≤  �ÊÓ√w��uÔI�� ��ÔI��u�5 ±±  �ÊÓ√q���G��� ���G��q� ±∞  �ÊÓ√w��ÓQ���� ����ÓQ���5 π 
dat zij (m) leven  dat jij (v) zegt  dat zij / jij (m) wast  dat jij (v) vraagt  

 �ÊÓ√öÔ�ÚQ�� ��ÚQÔ�Êö� ±∂  �ÊÓ√«uÔKÔ�ÚQ�� ��ÚQÔ�ÔK�Êu ±µ  �ÊÓ√«uÔ�U��� ��Ô�U��Êu ±¥  �ÊÓ√«u��UM�� ����UM�Êu ±≥ 
dat jullie (2) /  
zij (2 v) eten  dat jullie (m) eten  dat zij (m) vrezen  dat jullie (m) slapen  

 �ÊÓ√«uÔK�B�� ���BÔK�Êu ≤∞  �ÊÓ√«u�FÓI�� ��ÓI�Fu�Ê ±π  �ÊÓ√w�F�C�� ���C�F�5 ±∏  �ÊÓ√U��d�A�� ���A�dU�Ê ±∑ 
dat jullie (m) 
arriveren  dat zij (m) vallen  dat jij (v) neerlegt   dat zij (2 m) drinken  

 �ÊÓ√Ê�b����� Ê�b����� ≤¥  �ÊÓ√«uÔ�u���� ����Ô�uu�Ê ≤≥  �ÊÓ√«Ë�b�d�� ���b�d�ÊË ≤≤  �ÊÓ√��ULO�I ���IULOÊ ≤± 
dat zij (v) vinden  dat jullie (m) besturen  dat zij (m) willen  dat zij (2 m) verblijven  

 �ÊÓ√ö���d�� ���d��Êö ≤∏  �ÊÓ√w�K���d�� ���d���K�5 ≤∑  �ÊÓ√«b�d�� ��d«b�Ê ≤∂  �ÊÓ√w�M�M�J�L�� ���L�J�M�Mw ≤µ 
dat zij (2 m) sturen  dat jij  (v) stuurt  dat zij (2 v) willen  dat ik kan   

  �ÊÓ√ «uÔK���d�� ���d��ÔK�Êu ≥∞  �ÊÓ√sÚK���d��� ���d��ÚKs� ≤π 
dat zij (m) sturen  dat jullie (v) sturen  

    
 

 
Oefening 2  
Breng het persoonssuffix in overeenstemming met de nazin.  
Rood = correctie (p. 106).  

 

Ik moet gaan.  �wÓK�� �V���� �ÊÓ√Æ�V��–Ó√ Ú  U�√≠  �V���–Ó√ ��‰U� 

 �t�OÓK�� �V���� �ÊÓ√���b��Æ�q Ú ���u ≠ ���b���q  ≤  Óp�OÓK�� �V���� �ÊÓ√���c��Æ�V Ú Ó√�� �X≠ ���c���V ± 

 UM�OÓK�� �V���� �ÊÓ√�����dÆ�Ã Ú �����s ≠ �����d�Ã ¥  �p�OÓK�� �V���� �ÊÓ√���F�LÆwK Ú Ó√�� �X≠ ���F�L�5K ≥ 

�p�OÓK�� �V����  �ÊÓ√w�F�L���� Ú Ó√�� �X≠ �����L�F�5 ∂ �rÔJ�OÓK�� �V����  �ÊÓ√���MÔE�dÆ«Ë Ú Ó√�����r ≠ ���MÔE�d�ÊË µ 
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Oefening 3  
Vul een vorm van Ó√��ÓJ�s  of Ó��b�—  in (modelantwoord). 

Kun je schrijven? ���q �M�J�L��Óp Ó√�Ê ��ÚJ���Vø ���q _ Ó√�Ê ��ÚJ���Vø ± 

Kan zij tekenen? ���q   UN�M�J�L��Ó√�Ê ���d���rø ���q _ Ó√�Ê ���d���rø ≤ 
Is de moeder in staat brood te 
bakken? 

���q  �—�bÚI��Ô_«�Â Ó√�Ê  ََز ْخبِ تø  ���q _ Ô_«�Â Ó√�Ê �����e�ø  ≥ 
Is de moeder in staat naar ons toe te 
komen? 

���q �—�bÚI�� Ô_«�Â Ó√�Ê ������OøUM ���q _ Ô_«�Â Ó√�Ê ������OøUM ¥ 

Kun je naar mij luisteren? ���q �M�J�L��Óp  �ÊÓ√�wÓ�≈ �l�L����ø ���q _ Ó√�Ê�wÓ�≈ �l�L���� ø  µ 

Kun je met mij mijn opa bezoeken? ���q  Óp�M�J�L��Ó√�Ê ���e�—Ë ���F�� w�bøÍ ���q _ Ó√�Ê ���e�—Ë ���F�� w�bøÍ ∂ 
Ben je in staat te (kun je) 
voetballen? 

���q  �—�bÚI�� �ÊÓ√��ÚK�F�V Ô��dÓ… Ú�«ÓI�bøÂ ���q _ Ó√�Ê ��ÚK�F�V Ô��dÓ… Ú�«ÓI�bøÂ ∑ 

Kunnen jullie naar school gaan? ���q �rÔJ�M�J�L�� Ó√�Ê ���c����Ó�≈ «uÚ�« v�L�b�—øW� ���q _ Ó√�Ê ���c����Ó�≈ «uÚ�« v�L�b�—øW� ∏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

�sÔJ�OÓK�� �V����  �ÊÓ√�s���K���� Ú Ó√�����s ≠ �����K�� �s ∏ N�OÓK�� �V�����r  �ÊÓ√«uÔ�d�F�� Ú ���r ≠ ���FdÔ��Êu ∑ 

�rÔJ�OÓK�� �V����  �ÊÓ√«uÔK�B�� Ú  �r����Ó√≠ ���BÔK�Êu ±∞ Óp�OÓK�� �V���� �ÊÓ√ Ó√�dÚI��   Ú Ó√�� �X≠ ��ÚI�dÔ√ π 

 �p�OÓK�� �V���� �ÊÓ√w�K�FÚH�� Ú  �X��Ó√≠  �5�K�FÚH�� ±≤  �wÓK�� �V���� �ÊÓ√ÂuÔ�Ó√� Ú √� U�≠  ÂuÔ�Ó√� ±± 

 �t�OÓK�� �V���� �ÊÓ√�œu�F�� Ú  �u��≠  �œu�F�� ±¥  UN�OÓK�� �V���� �ÊÓ√�l���d�� Ú  �w��≠ �l���d�� ±≥ 

UM�OÓK�� �V����  �ÊÓ√�gO�F�� Ú  �s����≠ �gO�F�� ±∂ �OÓK�� �V����N�s  �ÊÓ√�Ê�d���� Ú  �s��≠  �Ê�d���� ±µ 

�wÓK�� �V����  �ÊÓ√�b�—Ô√ Ú  U�Ó√≠ �b�—Ô√  ±∏ N�OÓK�� �V�����s  �ÊÓ√�sÚK�M�� Ú  �s��≠ �sÚK�M�� ±∑ 

�rÔJ�OÓK�� �V����  �ÊÓ√«Ë�b�d�� Ú  �r����Ó√≠ �ÊË�b�d�� ≤∞ UN�OÓK�� �V����  �ÊÓ√�b�d��  Ú  �w��≠ �b�d��  ±π 

�p�OÓK�� �V����  �ÊÓ√�Ó��d�� Ú  �X��Ó√– �5�Ó��d�� ≤≤ �rN�OÓK�� �V����  �ÊÓ√«uÔK���d�� Ú  �r��≠  �ÊuÔK���d�� ≤± 

�rN�OÓK�� �V����  �ÊÓ√«uÔK�LÓJ�� Ú  �r��≠ �ÊuÔK�LÓJ�� ≤≥ �sÔJ�OÓK�� �V���� �ÊÓ√ �Ê�d=JÓH�� Ú  �s����Ó√– �Ê�d=JÓH�� ≤≥ 
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Oefening 4 (modelantwoord) Rood = correctie (p. 107). 

Vul de vorm van ‘willen / wensen’ aan.  

Ik wil je bezoeken. ©„�—Ë�“Ó√ �ÊÓ√® �b�—Ô√ ‰U��� 
 

± «œ«—Ó√ «œ«—Ó√ �ÊÓ√ ÎU�U��� ¬dÚI��Æ Zij (2 m) wilden een boek lezen.  

≤ Ê«b�d�� d�� Ê«b��ÊÓ√ULOM���« �≈ U����c�� Æ Jullie (2 m) willen naar de bioscoop gaan. 
Zij (2 v) willen naar de bioscoop gaan. 

≥ —�� �X���� —�� �X���� ÊÓ√� WM��b�LÚ�« �—Ë�e��Æ Zij wenste de stad te bezoeken. 

¥ � UL�������— � UL�������— ÊÓ√� «—Ë�e�� ��Ú�«WI��bÆ Jullie (2 m) wensten de tuin te bezoeken. 

µ � �s�������— � �s�������— ÊÓ√� ÎU�U� �s���d�A��Æ Jullie (v) wensten thee te drinken. 

∂ �s���œ�—Ó√  �s���œ�—Ó√ÊÓ√� �� �≈ �s�����cWM��b�LÚ�«Æ Jullie (v) wilden naar de stad gaan. 

∑ �œ«—Ó√  �œ«—Ó√ÊÓ√� W�U��d�« �V��ÚJ��Æ Hij wilde de brief schrijven. 

∏ U��œ�—Ó√  U��œ�—Ó√ÊÓ√� Î«—�uÓ� �ÂUM��Æ Wij wilden onmiddellijk slapen. 

π «Ë�œ«—Ó√  «Ë�œ«—Ó√�ÊÓ√ …—U�O���« «uÔ�u����Æ Zij (m) wilden de auto besturen. 

±∞ �—Ó√�r���œ Ó√�— �r���œÊÓ√� X�O��Ú�« �≈ «Ë�œu�F��Æ Jullie (m) wilden naar huis terugkeren. 

±± � U����— � U����— ÊÓ√� W�U]H�� öÔ�ÚQ��Æ Zij (2 m) wensten een appel te eten. 

±≤ U������— � � U������— ÊÓ√� ��ÎU��O�� ôuÔIÆ Zij (2 v) wensten iets te zeggen. 

±≥ � �VÓ��d�� � �VÓ��d�� ÊÓ√� …b��b�� WÓ��b�� �lO���Æ Hij wenst een nieuw pak te verkopen. 

±¥ � �VÓ��d�� � �VÓ��d�� �ÊÓ√ W���ÚJ�LÚ�« �≈ �V���c��Æ Wij wensen naar de bibliotheek te gaan. 

±µ �b�d��  �b�d��ÊÓ√� »d�G�LÚ�« � �gO�F��Æ Wij willen in Marokko leven. 

±∂  �q���r�������— �r�������— �q�� ÊÓ√� �rÔ�U�Ó√ «Ë—Ë�e��ø Wensten jullie (m) jullie vader te 
bezoeken? 

±∑ � �œ�—Ó√  � �œ�—Ó√ÊÓ√� Î«b�O�� ÎU�U��� Ó√�dÚ�Ó√Æ Ik wilde een goed boek lezen. 

±∏ � �œ�—Ó√  � �œ�—Ó√ÊÓ√� ÎULOE�� ÎU��O�� �Íd���A��Æ Jij (v) wilde een enorm huis kopen. 

±π �b�d��  �b�d��ÊÓ√� �� WGK̂�« �”�—�bW�O��d�FÚ�«Æ Zij (v) wil de Arabische taal leren. 
Jij (m) wil de Arabische taal leren. 

≤∞ �Ê�œd��  �Ê�œd��ÊÓ√� �����dÔ� vÓK�� �s���K���wÆ Zij (v) willen op een stoel zitten. 

≤± �b�d��  �b�d��ÊÓ√� WM��b�LÚ�« Ó„�d����Æ Hij wil de stad verlaten. 

≤≤ �ÊË�b�d��  �ÊË�b�d��ÊÓ√� V�FÚK�LÚ�« � «u���FÚK��Æ Zij (m) willen op de speelplaats spelen. 
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≤≥ ��d�œ�Ê  �Ê�œd��ÊÓ√�  UL�KÓJÚ�« �s�L�NÚH��Æ Jullie (v) willen de woorden begrijpen. 

≤¥ � �VÓ��d�� � �VÓ��d�� ÊÓ√� ”�—�b�« Ók�H����Æ Zij (v) wenst de les te onthouden. 
Jij (m) wenst de les te onthouden. 

 

 
Oefening 5 

Lees hardop. Rood = correctie (p.107).  

± Ó√�—��ÓK�X ≤ Ó√�—��ÚK���r ≥ Ó√�—��ÚK���s ¥ Ó√�—��ÚKUM µ Ó√�—��ÚK�s 
 zij stuurde*  jullie (m) 

stuurden  jullie (v) 
stuurden  wij 

stuurden  zij (v) 
stuurden 

∂ Ó√��ÓK�L�X ∑ Ó√��ÓK�X ∏ Ó√���b�  π Ô√���V ±∞ Ó√�����X 
 zij bekeerde 

zich*  zij liet 
verkrijgen*  zij bracht 

terug/gaf terug*  ik houd van  Zij wenste/ 
hield van* 

±± ���d��ÚK�s ±≤ ���u���q ±≥ ���u���q ±¥ ���B�q ±µ Ó√Ó��L�X 
 jullie (v) 

sturen  hij maakt 
contact  wij maken 

contact  wij 
arriveren  zij 

verbleef* 

±∂ ���L�J�s ±∑ ���LÔJ�s ±∏ ���LÔJ�s ±π �����nO ≤∞ Ô√�—���q  
 hij kan  jij bent sterk 

zij is sterk  wij zijn sterk  Hij maakt 
bang  ik stuur** 

≤± ���d���q ≤≤ ���F�b�Ê ≤≥ ���F�bO�s� ≤¥ ����ÚH�s ≤µ Ó√�—�œ�  
 wij sturen  zij (v) keren 

terug  jij (v) brengt 
terug  zij (v mv) 

vrezen  ik wilde* 

≤∂ ���d���q ≤∑ ���I�rO ≤∏ ���I�rO ≤π ���I�LO�Êu ≥∞ ���d���K�5 
 hij stuurt  jij/zij verblijft  wij verblijven  zij (m mv) 

verblijven   jij (v) stuurt 

 
17 + 18 = stam I �sÔJL�� Ø�sÔJ�� sterk zijn/sterk worden, macht/invloed hebben 

*of te lezen als: ik jij m/v 
**of te lezen 
als: 

Ó√�—���q hij zond 

 
 
Oefening 6 
Maak (volgens het voorbeeld) van twee zinnen één zin.  
Rood = correctie (p. 108).  
 

���s Ú�«�L�L�J�s Ó√�Ê ���c���V Ú�« �≈�L�bWM�Æ  ���s Ú�«�L�L�J�s �� ´�c��Ú�« �≈ �V�L�bÆWM� U���‰ 
 

±  �XÓ�U��� ´�d���l ���« �≈�O�X Ú�« ��LÆ¡U� ≤ �����V ��ÓK�OÔJ�r �� ´ÚJ�����Êu �œ�—��ÔJ�rÆ 

 Ó�U� �X≈��UN ���d���l ���« �≈�O�X Ú�« ��LÆ¡U�  �����V ��ÓK�OÔJ�r Ó√�Ê ��ÚJ����u« �œ�—��ÔJ�rÆ 
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Zij zei: dat ze ’s avonds naar huis 
terug keert.  Jullie moeten jullie les schrijven. 

≥ ���q ���L�F�X �� ´�u ��Æi�d  ¥ ���w ������uÓ�W © Ω®W��U��dÓ� �– ´�����X ���« �≈�MOULÆ 

 ���q ���L�F�X �t��Ó√ ��i�dø   ���w ������uÓ�W Ó√��UN �–�����X ���« �≈�MOUL Æ 
 Hoorde je dat hij ziek is?  Zij is blij dat ze naar de bios ging. 

µ ��ÚKÓH�s �� ´�c�����Êu �H�« �≈OÚKÆr  ∂ Ó√���L�q ���LÎö ����ÎUM �� ´ÔJ�Êu Ó√�� w��FÎ«bOÆ 

 ��ÚKÓH�s �ÊÓ√ ���c����u« �H�« �≈OÚKÆr   Ó√���L�q ���LÎö ����ÎUM �wÓJ�� ��ÔJ�Êu Ó√�� w��FÎ«bOÆ 

 
Hij telefoneerde dat zij (m mv) naar de 
film gaan.  

Ik lever goed werk zodat mijn vader gelukkig zal 
zijn. 

∑ Ó√�—Ó��V Ó√ ´ ��—�� È��ÎUL Ó�Î«��Æ  ∏ ���s Ú�«�L������ ´ qO�ÚQ���c Ô��q ��Æ¡w 

 Ó√�—Ó��V  ��ÊÓ√ Ó√�— ����ÎUL Ó�Î«��Æ   ���s Ú�«�L���� qO��ÊÓ√ ��ÚQ���c Ô��q ��Æ¡w 
 Ik wens een grote ster te zien.  Het is onmogelijk dat jij / zij alles neemt. 

 �‰U� �»U�A�« ��ÚK�M�Ô� ´ X�d���� W�FÆ…bO  Ó��u Ô��M�X �«���d …√´ Ô��M�X Ó��b Ó�N�L��ÓpÆ 

π �‰U� �»U�A�« ��ÚK�M�X UN��≈ Ô��d�� W��FÆ…bO ±∞ Ó��u Ô��M�X �«���d …√Ó�ÔJ�M�X Ó��b Ó�N�L��ÓpÆ 

 
De jonge man zei tegen het meisje dat 
het een aangenaam toeval was.  

Als ik een vrouw was geweest dan had ik je 
begrepen 

±± �� ô�L�J�M�MÔ√ ´ w��U��b �H�«ÚKOÆr  ±≤ �–��Óp ���s Ú�«�LÚH�d�� ´ ÷Ë�dÓ����s ��Æ…—U�O 

 �� ô�L�J�M�M w�ÊÓ√ Ô√��U��b �H�«ÚKOrÆ  �–��Óp ���s Ú�«�LÚH�d ÷Ë�ÊÓ√ ���dÓ����s ��Æ…—U�O 

 
Ik kan de film niet bekijken 
(aanschouwen). 

 Dat is verplicht dat jullie (v) in een auto stappen. 

 
 
Oefening 7 
Lees en vertaal. 

Boutros/Peter moet studeren/leren. �����V ��ÓK�� vÚD�dÓ√ ”�Ê ���b�—�”Æ ± 
Het is verplicht dat je (m) naar mij luistert. ���s Ú�«�LÚH�d÷Ë Ó√�Ê �����L�l Ó�≈�wÆ ≤ 
Het is nodig dat je eet en drinkt om (opdat je 
leeft) te leven. ���s �C�«�d—ËÓ√ Í�Ê ��ÚQÔ��q �Ë���A�d�» ��ÓJ�w ���F�gOÆ ≥ 
Kan deze dame zelf koken en het huis vegen? ���q ���L�J�s �N���c�Á ���«�O�…b Ó√�Ê ��ÚD���a �Ë��ÚJ�M�f ���O���M� UNÚH��øUN ¥ 
De koning wilde zijn hele koninkrijk bezitten. Ó√�œ«— Ú�«�L�KÔp Ó√�� �Ê�LÓpÔK ���LÓKÓJ���t Ô�]KÆUN µ 
Het is mogelijk dat ik jullie (m) morgenmiddag 
bezoek. / Ik kan jullie morgenmiddag 
bezoeken. 

���s Ú�«�L�L�J�s Ó√�Ê �“Ó√�—ËÔ��r Ó�Î«b ���F�b Ê�«�NÆ d ∂ 
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Oefening 8 
Maak van bovenstaande zinnen vraagzinnen.  

Moet Boutros/Peter studeren/leren? �q�� �����V ��ÓK�� vÚD�dÓ√ ”�Ê ���b�—�”ø ۱ 

Waarom is het verplicht dat je (m) naar mij 
luistert? 

«–UL�� ���s Ú�«�LÚH�d÷Ë Ó√�Ê �����L�l Ó�≈�wø ۲ 

Waarom is het nodig dat je eet en drinkt om te 
leven? 

«–UL�� ���s �C�«�d—ËÓ√ Í�Ê ��ÚQÔ��q �Ë���A�d�» ��ÓJ�w ���F�gOÆ ۳ 

Kan deze dame zelf koken en het huis vegen? �q�� ���L�J�s �N���c�Á ���«�O�…b Ó√�Ê ��ÚD���a �Ë��ÚJ�M�f ���O���M� UNÚH��øUN ٤ 

Wilde de koning zijn hele koninkrijk bezitten?  �q��Ó√�œ«— Ú�«�L�KÔp Ó√�Ê ���LÓpÔK ���LÓKÓJ���t Ô�]KøUN ٥ 

Is het mogelijk dat ik jullie (m) morgenmiddag 
bezoek? / Kan ik jullie morgenmiddag 
bezoeken? 

�s�� Ú�«�L�L�J�s Ó√�Ê √��“�—ËÔ��r Ó�Î«b ���F�b Ê�«�Nød ٦ 

 
 
Oefening 9 
Vul aan wat ontbreekt (modelantwoorden). Rood = correctie (p.109). 
 

Op een zekere dag.  ���ÌÂ�u s� ÂU��Ó_«Æ ۱ 

Ik had een vriendin bezocht. Ô��M�X Ó��b � �—�“ ���bÓI�ÆW ≤ 

Zie daar; een mooie jongeman. Ó�S «– ِشاّب ب qO�L��Æ  ≥ 

Ik (v) ben blij dat ik je (v) ontmoette. ≈���Mw W��U��dÓ� Ó_��Ó� wÓI�O���p Æ ¥ 
Dit is een prettig toeval, kun je (v) met mij 
meegaan? ���c�Á Ô� w��d��W …bO�F�� �Ë���q ���L�J�M�p ����c�� �ÊÓ√ ���Føw  µ 
In de bioscoopzaal kun je (m) een beroemde 
film zien/aanschouwen. �W�U� � ���«�MO�� UL�L�J�MÓp  �b��UA�� �ÊÓ√ÚKO�ÎUL ���A�NÎ«—uÆ ∂ 

Ik vraag je (v) met mij mee te gaan. Ó√Ú�ÔK�V ���M�p Ó√�Ê w�F�� w�����c��Æ ∑ 
 
 
Oefening 10 (thema les 5) 
Vertaal schriftelijk. Rood = correctie (p.109). 

1 Ik moet je (m) spreken. 

 �����V ��ÓK�w Ó√�Ê Ô√Ó�=K�LÓpÚ�« �s�� Ø Æ�L÷Ë�dÚH Óp�L=KÓ�Ô√ �ÊÓ√Æ 
2 Wil je (m) hier komen? 

 ���q ��d�b� Ó√�Ê �����¡w≈ �� �øUM 
3 Waarom wil ze niet werken? 

 ���� ô «–ULd�b� Ø ���¡UA Ó√�Ê ���F�L�qø 
4 Houd je van (de) mooie films? 

 ���q �����V Ó_«Ú��Âö Ó'«�LWKO؟ 
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5 Ik ben blij (om)dat ik je (v) hier trof. 

 Ó√Ó� U��d�ÊU� ©������Ï◊u®  
�
 Ë���b�� ÓpØ Ó��I��O�p ��ÆUM� نين� ِال

6 Ze (m mv) gaan nooit naar de bioscoop, ze willen veel boeken lezen. 

  �≈ �Êu�����c�� ô�MO���«Î«b��Ó√ UL¨ ≈���N�r ��d�b��ÊË Ø ���ƒUA�ÊË Ó√�Ê ��ÚI�d�ƒÔ� «Ë��Ó� ÎU�����…Æ 
7 Ik kan niet zeggen wanneer we terugkomen. 

 Ó√ ôÚ��b�— Ó√�Ê Ø Ó��O�f ���s Ú�«�L�L�J�s Ó√�Ê Ø �� ô�L�J�M�MÓ√ w�Ê Ó√Ô��‰u ������ v�M�F�œu Ø ���d���lÆ 

8 Het is noodzakelijk dat jullie (m) alles goed schoonmaken voordat (  �ÊÓ√ �q��Ó� ) de koningin jullie 

school bezoekt. 

 ���s ا 
�

 Ó√�Ê ���M=EÔHÔ� «u�q ���w�¡ ���O Î«b�ÊÓ√ �q��Ó� ���e�—Ë Ú�«�L�KÔWJ ���b�—����ÔJ�rÆ ِزملال
9 Meisjes, jullie moeten goed naar me luisteren en niet alles vergeten. 
 �� U� UM¨ ©�����V® ��ÓK�OÔJ�s Ó√�Ê �����L�F�s ��w �wÒ�≈ Ø Î«b�O�� �Ë�� ô�M���O�s Ô��q ���wÆ¡ 

10 
De Nederlandse minister van buitenlandse zaken heeft zijn Marokkaanse collega gesproken bij 
diens aankomst op het vliegveld Schiphol. 

 Ó�]K�r �Ë“�d� —U)«���O�W ���NÓ�u�M«b �W�O��—U)« �d�“�Ë Ø �Í�b�MÓ�uÔ�« �“��ÓKO�t���ò —UD�� �≈ �t��u���Ë �b�M�� �w�d�G�LÚ�« ���NÆå‰u 
11 Meer dan een uur lang (meer dan de periode van een uur) zei hij tot haar dat hij haar beminde. 

 Ó√Ú����d ���s ���b�… ��U��W �‰U� Ó���≈ UN�t Ó√����UNØ Æ �W��U� �…�b�� �s�� �d��Ú�Ó√ UN����Ó√ �t��≈ UNÓ� �‰U�Æ 
12 Ik heb je (m) lief, mijn lief, maar ik weet niet hoe ik dat zeggen moet (= (hier) kunnen). 

 Ô√����Óp �� U� �O�Ø  �p����Ô√ U�����O���Ó� w�J�M�MÓ√ ô w��d�· Ó��O�n Ó√Ú��b�— Ó√�Ê Ó√Ô��‰u Óp���–Æ 
13 Wij zijn hier gekomen om u te berichten over leven en dood in de bevrijdingsoorlog.  

 ����Ó�≈ UM�� v�� UM�M����Ô��r ��s Ú�«���…UO �ËÚ�«�L�u�  �� ��d�» ���«�� d�dØ Ú�«���d�» ���«��dd���ÆW 

14 Zij kan niets horen en ze wil het ook niet. 

 �� ô�L�J�M UNØ �� ôÚI�b�— Ó√�Ê �����L�l ���OÎU� �Ë�� ôd�b� ��Ó√ «c��ÎUCÆ 
15 Als jullie (m/v) filmster konden zijn, zouden jullie dat dan willen zijn? 

 Ó��u Ó√��ÓJ�MÔJ�r  Ø�sÔJ�MÓJ��Ó√ ®�s���—�bÓ� Ø �r���—�bÓ�© Ó√�Ê ��ÔJ��u«u ®�sÔJ��© �����Âu ��OÚKÌr ���q Ó√�—�œ���r ®�s���œ�—Ó√© Ó√�Ê ��ÔJ��u«u  ®�sÔJ��©��ø«c 

16 
Dit is een goede gelegenheid, dames en heren, om dit kleine landje te bezoeken en te kijken naar het 
Hollandse landschap. 

 
 w��«b�O���Ë�dÔ� �w�� �Á�c�� ¨w���œU���Ï…bO�F�� ÏW ®Ï…�b�O�� ÏW����UM��© Ø ÓWDO���Ú�« �œö��« �Á�c�� «Ë�—Ë�e���� Ó…��G�B�« «Ë�dÔE�M�����Ë vÓ�≈ 

�Í�b�MÓ�uÔ�« �dÓE�M�LÚ�«. 
17 Hij wachtte tot iedereen naar zijn bed gegaan was. 
 Æb��Ó√ �qÔ� �ÂUM�� v���� �dÓE�����«  

18 
Toen stond hij op om te gaan slapen, maar voordat hij dat deed, sloot (  �q�HÚI�� Ø �qÓHÓ�≠ �qÔHÚI�� ) hij de 

ramen en deuren van het oude huis (sloot hij de ramen van het oude huis en zijn deuren).  
  �r��Ø Æ�t��«u��Ó√�Ë r��bÓIÚ�« �X�O��Ú�« ÓpO�U��� �qÓHÓ� Óp���– �q�FÚH�� �ÊÓ√ �q��Ó� �s�JÓ��Ë �ÂUM�O�� �ÂU� Óp���– �b�F�� 
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Oefening 11 (herhaling) 
Vertaal mondeling. jalasa kan vertaald worden met zitten en gaan zitten.  
 

jij (m) schrijft �V��ÚJ�� jij (m) drinkt  �»�d�A�� jij (m) gaat zitten �f�K���� 
jij (v) schrijft   �5���ÚJ�� jij (v) drinkt  �5��d�A�� jij (v) gaat zitten �5���K���� 

jullie (m) schrijven �Êu����ÚJ�� jullie (m) 
drinken �Êu���d�A�� jullie (m) gaan zitten �Êu���K���� 

jullie (v) schrijven �s����ÚJ�� jullie (v) 
drinken �s���d�A�� jullie (v) gaan zitten �s���K���� 

       
jij (m) legt �l�C�� jij (m) vindt �b���� jij (m) staat op  �ÂuÔI�� �i�N�M�� 
jij (v) legt  �5�F�C�� jij (v) vindt �s��b���� jij (v) staat op �5��uÔI�� �5�C�N�M�� 
jullie (m) leggen �Êu�F�C�� jullie (m) 

vinden �ÊË�b���� jullie (m) staan op  ��uÔI���Êu �Êu�C�N�M�� 
jullie (v) leggen �s�F�C�� jullie (v) vinden �Ê�b���� jullie (v) staan op  �s��uÔI�� �s�C�N�M�� 
       

jij (m) slaapt  �ÂUM�� jij (m) leeft �gO�F�� jij (m) denkt na �d=JÓH�� 
jij (v) slaapt �5��UM�� jij (v) leeft �5�AO�F�� jij (v) denkt na �s�d=JÓH�� 
jullie (m) slapen �Êu��UM�� jullie (m) leven �Êu�AO�F�� jullie (m) denken na �ÊË�d=JÓH�� 
jullie (v) slapen �s�L�M�� jullie (v) leven �s�A�F�� jullie (v) denken na �Ê�d=JÓH�� 
      

jij (m) zendt �q���d�� 
jij (v) zendt �5�K���d�� 
jullie (m) zenden �ÊuÔK���d�� 
jullie (v) zenden �sÚK���d�� 

 

 


