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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 6 
 
6.4   Antwoorden oefeningen pp. 122-126 
 

Oefening 1 

Wat is de gebiedende wijs van: 

���B�M�Fu�Ê ���B�M�F�5 ���B�MFÊU  ���B�M�l ���B�M�l ���B�M�F�s ± 
jullie (m) maken jij (v) maakt zij (2) maken jij (m)/zij maakt hij maakt jullie (v) maken  

�«���M�Fu°« �«���M�Fw° �«���MF°U  ØwF�M���« �«���M�l  �«���M�l° �«���M�F�s°  
maak(t)! maak! maak! maak(t)! maak(t)! maak!  

���·U� ���ÂUM ��ÔJÊu� ��ÔI�‰u ��ÔI�Âu �����‚u ≤ 
jij (m) /zij vreest jij (m)/ 

zij slaapt 
jij (m) bent/ 
zij is 

jij (m) /zij  
zegt  

jij (m)/zij  
staat op 

jij (m) /zij   
(be)stuurt  

���n Ø °�U� ���r Ø °w�U� Ô��s Ø °w�uÔ� Ô��q°w�uÔ�Ø Ô��r Ø °w�uÔ� ���o Ø w�u��°  
vrees! slaap! wees! zeg! sta op! (be)stuur!  

��ÓJ�L�q ���‰UM  ���eË�—  ������ ���B�� ���L� u ≥ 
jij (m) /zij  
voltooit jij (m)/zij krijgt jij (m) /zij 

bezoekt 
jij (m) /zij  
gaat voort  

jij (m)/ 
zij wordt 

jij (m) / 
zij sterft  

Ó��L�qØ°wK�LÓ� ���q Ø �U°w�  �“�— Ø °Í—Ë�“   ���d Ø °Í��� ���d Ø°Í��� ���X Ø °w�u��  
voltooi! krijg! bezoek! ga voort! word! sterf!  

���F=K�r ���b�—�”  ��ÓJ=K�r  �����C�d ��ÓI���q  ��ÓI��d�—  ¥ 
jij (m) /zij 
onderwijst 

jij (m)/zij 
onderwijst 

jij (m) /zij  
spreekt 

jij (m) /zij maakt 
klaar jij (m)/zij kust jij (m) /zij 

besluit  
��=K�r Ø °w�L=K�� �œ�—�” Ø°w���—�œ Ó�=K�r Ø °w�L=KÓ� ���C�dØ °Íd�C�� Ó����q Ø ��Ó�°w�K Ó���d—� Ø Ó���d—Í°  

onderwijs! onderwijs! spreek! maak klaar! kus! besluit!  
 ô���C�l �� ôÂUM� �� ô�b��s�  ���G�O�d  ��ÓH=J�d  ��ÓJ�d�—  µ 

jij (m) /zij legt 
niet neer 

jij (m) /zij slaap 
niet 

jij (m) /zij rookt 
niet 

jij (m) /zij 
verandert  

jij (m) /zij  
denkt (na) 

jij (m) /zij 
herhaalt   

�{�l°w�F�{Ø ���rØ°w��U�  �œ���sØ�œ���M°w  Ó��O�dØÓ��Od°Í Ó�=J�d  ØÓ�=Jd°Í Ó��d—� Ø Ó��d—°Í  
leg neer! slaap! rook! verander! denk (na)! herhaal!  

���F�bO ���d���q  ���I�rO   ��ÚQÔ�q�  ��ÚQ���c  �����b  ∂ 
jij (m) /zij  
brengt terug jij (m) /zij zendt jij (m) /zij 

verblijft 
jij (m) /zij  
eet 

jij (m) /zij 
neemt jij (m) /zij vindt  

Ó√���b Ø Ó√���bO°Í Ó√�—��q�ØÓ√�—����K°w Ó√��r� Ø Ó√���LO°w Ô��q Ø w�KÔ�°  ��c Ø� ���cÍ° ���b Ø °Í�b��  
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breng terug!  zend! verblijf! eet! neem! vind!   
�� ôÓJ�u�Ê �� ô�F�gO  �� ô�I�rO �� ôÔI�Âu  ��d�b�  �����VO ∑ 

jij (m) / 
zij vormt niet 

jij (m) / 
zij leeft niet 

jij (m) / 
zij verblijft niet 

jij (m) /zij staat 
niet op  jij (m) /zij wil jij (m) /zij 

antwoordt  
Ó��u�ÊØ  Ó��u��w° ��g Ø� ��OwA° Ó√���r Ø Ó√��OLw° Ô��rØ  °w��uÔ� Ó√—œ� ØÓ√—��b°Í Ó√���VØÓ√��O�°  

vorm! leef! verblijf! sta op! wil! antwoord!  
�����K���Êu ��ÚJ���d�ÊË ���C�d���Êu �� ô�·U� ô ���ÂUM �� ôÓH=J�d ∏ 

jullie (m) (gaan) 
zitten 

jullie (m) 
breken jullie (m) slaan jij (m) /zij vreest 

niet  
jij (m) / 
zij slaapt niet 

jij (m) /zij denkt 
niet na  

�«���K��u°« �«Ú����dË°« �«�{�d��u°« ���n Ø ��U��°w ���r Ø ��U��°w Ó�=J�d Ø Ó�=Jd°Í  
ga zitten! / zit! breek! sla! vrees!  slaap! denkt na!  

����ÓQÔ��Êu ��ÚH�����Êu  �����L�F�Êu  ���G��ÔK�Êu ��ÚH�N�L�Êu  ��ÚK�����Êu π 
jullie (m) vragen jullie openen jullie (m) horen jullie wassen jullie 

begrijpen 
jullie kleden je 
aan  

�«��ÓQÔ�u°«  �«Ú�����u°«  �«���L�Fu°«  �«Ú���ÔKu°« �«Ú��N�Lu°«  �«Ú�����u°«  
vraag! open! hoor! was!  begrijp! kleed aan!  

      
 
Oefening 2 
Maak onderstaande persoonsvormen ontkennend. Rood = correctie (p. 123).  

���«���d«u ��d���«w �»�d���« w�����–�« �V���–�« ± 
�� ô«u���d�A �� ôw��d�A �� ô�»�d�A �� ôw�����c �� ô�V���c  
�r�NÚ��« Ô«���Ú�  Ô«�V��Ú� �� �q�FÚ��««c �«�����d�s  ≤ 

�r�NÚH�� ô ���ÚJ�� ô  �V��ÚJ�� ô «c�� �q�FÚH�� ô  ô�s���d�A��   
Ó)« �»�d���«�LdÆ ���d���««u Ô«X�O���« �q���œÆ  w��u�L�NÚ��«Æ  «u�L�NÚ��« ≥ 

Æd�LÓ)« �»�d�A�� ô «u���d�A�� ô  ÆX�O���« �q���b�� ô w��u�L�NÚH�� ô «u�L�NÚH�� ô  
w��uÔ� w�� �qÔ� Ô«�dÔJ��  WD�M�A�« �c�� «u��uÔ� ¥ 

w��uÔJ�� ô  ôw�� �qÔI�� �dÔJ�A�� ô  WD�M�A�« �c���� ô «u��uÔJ�� ô  
Ô«ÆV��ÚJ�LÚ�« �s�� �Ã�d�� Æe��Ô)« �sÚKÔ� «Ë�c��  w�K���—Ó√  w��uÔ�  µ 

ÆV��ÚJ�LÚ�« �s�� �Ã�d���� ô Æe��Ô)« �sÚKÔJ�� ô «Ë�c��ÚQ�� ô   w�K���d�� ô  w��uÔI�� ô   
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Oefening 3 
Maak onderstaande persoonsvormen bevestigend. Rood = correctie (pp. 123-124). 

����c°  ô���ÚQ����c° �l�{° �� ô�l�C° �«Ú��F�Kw° �� ôÚH�F�Kw° ± 
neem! (m)  leg neer! (m)  doe! (v)   

  Ô��u«u�° �� ôÔI�u«u�° ÔKÔ�«u° �� ôÚQÔKÔ�«u°  
  zeg! (mv)  eet! (mv)   
�«���LÚK�s ���OÎU�° �� ô�F�sK�L ���OÎU�° �«�����Kw° �� ô�����Kw° �«Ú��V�F° �� ôÚK�V�F° ≤ 

doe iets! (v mv) zit! (v)  speel (m)   
   �VÓ��—�«…—U�O��«° �� ô�VÓ�d …—U�O��«° Ô«����ÔJu°« �� ô����ÔJ«u°  
  stap in de auto! (m)  zwijg! (m mv)   

°«u�d���«  ô«u�dF�° °�q�� �q�B� ô° °ÍdÔE��Ô√ ��ô�MdÔEÍ° ≥ 
weet! (m mv) arriveer! (m)  kijk! (v)   

  �q���œÔ√ «c�� Ú�«�LÊUJ° �� ô�b�q�� ��Ú�« «c�LÊUJ° °�sÔ� �sÔJ� ô°  
  ga (m) deze plaats in!  wees! (v mv)   

°«Ë�—Ë�“ �� ô�e�—Ë«Ë° °w�uÔ� �� ô��uÔIw° °�l�L���« �� ô���l�L° ¥ 
bezoek! (mv) sta op! (v)  luister! (m)   

  Ô��s ÎU�U��dÓ�° ÔJ� ô�s ÎU�U��dÓ�° °�—�“ �� ô—�e°�  
  wees blij (m)!  bezoek! (m)   

°�l�L���« �� ô�L��l °w�ÓQ���« �� ô���Ó�Qw �rÔ� ô rÔI��� µ 
haal bijeen! (m) vraag! (v)  sta op! (m)   

  Ô«Ú�����V ��ÓKÒD�« vËUW�° �� ôÚJ����V ��ÓKÒD�« vËUW�° °«u�L�NÚ��« �� ôÚH�N�L«u°  
  schrijf op de tafel! (m) begrijp! (m mv)   

°�lÓ� ô ��ÓI�l °dÔJ��Ô« �� ô�A�dÔJ° Ô�ÚK�s° �� ôÔIÚK�s° ∂ 
val! (m)  bedank! (m)  zeg! (v mv)   

  °VÚKÓJ�« �s�� «uÔ�U� �� ôÔ�U�«u °VÚKÓJ�« �s�� °�b�� �� ô�b�F°  
  vrees de hond!  (m mv) keer terug! (m)   

 
 
Oefening 4 (thema les 6) 
Vertaal onderstaande zinnen naar het Arabisch. Rood = correctie (p. 264).  

1 Ze heeft niet geweten dat ik het niet heb gedaan. 
 Ó��r ���Fd�· Ó√���MÓ� w�r Ó√Ú��FÚK�tÆ 
2 Hij woonde niet in Beiroet maar in Damascus. 
 Ó��r ����ÔJ�s �� ��O�d�Ë  ËÓ��J�s �ÊU� ����ÔJ�s �œ ����AÆo 
3 Heb je niet gewerkt vanmorgen Fatima? 
 ��U� U�WL Ó√Ó��r ���F�L�K�� wÕU�� Ú�«�O�uÂø 
4 De ministers hebben in hun vergadering van vandaag nog (�b�F��) niets besloten. 
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 Ó��r ��ÔI�d�— Ú�«�u�“�¡«— ���O�� ÎU��F�b �« �������ULN�r Ó�«�OÆÂu 
5 Hij zei tegen haar dat hij dat nooit zou doen. 
 �‰U� Ó���≈ UN�t Ó��s ��ÚH�F�q Óp���– Ó√��ÆÎ«b 
6 Kom binnen, zei de schrijver, en ga zitten. 
 �‰U� ��UJ�«�V�� ∫ÓH�C�q �«Ë���K�f° 
7 Neem me niet kwalijk* antwoordde ik hem, ik ben te laat.  

*neem me niet kwalijk = w���c��«�R�� ô  �X��L�� �uÓ�  Ø  
 Ó√�����t���� ô ∫��«R�c��¨w � �d��ÓQ�� Ø Ó√U� ����ÓQ��dÆ                                                                                             
8 Ik wilde een fiets kopen, maar ik heb hem niet gekocht. 
 Ô��M�X Ô√�b�— Ó√�Ê Ó√�����Íd �œ�«�—ÎW Ó��J�M wÓ��r Ó√���ÆU� 
9 Hij zei niets, maar (hij) nam een glas thee en zette het voor me neer op de tafel. 
 Ó��r ��ÔI�q ���OÓ� ÎU��J�M�t Ó√���c Ó�ÚQ�ÎU ���s �Ë ÍU�A�«�Ë�{�FÓ√ UN��U��� wÓKÚ�« v�zULb�Æ… 
10 Alsjeblieft, drink, het is warm weer vandaag. 
 ��ÓH�C¨�q �«�»�d�� ¨]D�«ÚI�—U� �f Ú�«�O�uÆÂ 
11 Kijk niet naar mij, luister veeleer naar mijn woorden en lees goed wat ik schrijf! 
 �� ô�MÔE�d Ó�≈�w ���q �«���L�l ��ÓJ�K�Ë w�UL�«Ú��dÚ√ ���OÓ√ U� Î«bÚ������tÆ 
12 Laat ons gaan en op een fiets naar de bibliotheek rijden. 
 Ó�ÚK�M�c���V �ËÚ��M�dÓ��V �œ��«�—ÎW Ó�≈Ú�« v�LÚJ��ÆW� 
13 Klop op de deur zodat ze hem opendoen. 
 Ô«Ú��d�‚ �»U��« Ó��OÚH�����Áu Ø ������ vÚH�����uÆÁ 
14 Deze man maakt alleen fietsen als je veel piasters betaalt. 
 �� ô�B=K�̀ ���d�« «c���q �œ�—� U�« ]ô≈ �œ «–≈Ó��F�X Ó��t Ó��� Î«���s Ú�«ÔI ‘ËdØ Ô��dÓ� ÎU�Ë���Æ… 
15 Het was niet noodzakelijk dat jullie ons een brief stuurden voordat jullie naar ons land    

kwamen. 
 Ó��r ��ÔJ�s �s��  

ّ
 �Ó√�Ê ���d��ÔKÓ�≈ «u�O UM—ÎW�U� Ó����q �Ê√ ����Ó�≈ «u�O�œö� vÆU ِزمالال

16 Kom binnen, beste vrienden, en drink, eet en slaap! 
 ��ÓH�CÔKÓ√ U� «u���b�zU�Ó_« w��«�e¨¡ �«���d���Ë «uÔ�ÔK�Ë «u��U�Æ«u 

 
Oefening 5 (leesoefening)   

 َأْمحَُد َمزُْكوم  
 اُم، فـََلزَِم ُحْجَرتَُه.الزُّك اَب َأْمحَدَ َأص

 .ارَُه طَِبيٌب، فـََفَحَصُه َفْحصاً َطِويالً ز 
 َوأََمَرهُ اًء، ْعَد َفْحِصِه، َوَصَف َلُه َدو َوبَـ  
 .اِمالً ك  ُلُزوِم ُحْجَرتِِه أُْسُبوعاً بِ 
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 Ahmed is verkouden. 
1 Ahmed is door verkoudheid getroffen en moet in zijn kamer blijven. 
2 Een dokter bezocht hem en onderzocht hem langdurig. 
3 Nadat hij hem onderzocht had, schreef hij hem medicijn voor en beval hem dat het 

noodzakelijk is (met noodzaak*) om een hele week in zijn kamer te blijven. 
       *Vrij vertaald = ten zeerste, met klem 
 
 
Zoek onbekende woorden op in het woordenboek. 

 ،ْمسلشّ ااح، َوطََلَعِت بلصَّ اَذا أَقْـَبَل  إ
 وق. لسُّ اَويـَْقِصُد   اِجرُ لتّ اُقوُم يَـ 
 َلع. لسِّ ا َويَِبيُع  انَهُ يَـْفَتُح دُكّ فَـ 

 ار. لدّ اَويـَْرِجُع ِإَىل  انَ كَ لدُّ ااِل يـُْغِلُق و لزَّ اَد َوِعنْ 
1 Wanneer de ochtend nadert en de zon opkomt staat de handelaar op en begeeft zich naar de markt. 
2 Hij opent zijn winkel en verkoopt de koopwaar. 
3 Als het twaalf uur is (bij het middaguur) sluit hij zijn winkel en keert terug naar huis. 

 
 
 
Oefening 6 (herhaling) 
Beantwoord de volgende vragen.  

�ÊU�  u�Ó√��qO� ��U��V �b�«W�«�— Æ ���s �ÊU� ��U��V �b�«�W�«�— Ó����q ���B�K��OøUN ± 

De vader van Nabil was de eigenaar van de fiets. Wie was de eigenaar van de fiets voor de 
reparatie (van haar). 

 

�‰U� ���b�« qO�ÓW�«�—  
�
 ≥ �ÁU�Ó√�F�� UN��Ó��d�� �rÓ�bÆ ���‰U� «–UL ���b�« qO�ÓW�«�— ���s Ó√øtO�  ن� ِال

Nabil kreeg de fiets omdat zijn vader er niet 
meer op reed. 

Waarom kreeg Nabil de fiets van zijn 
vader? 

 

��U��X �b�«ÔW�«�—  ��s�� ÌsÚ��— ��—Ó√ÊU —«œ ��qO� Æ Ó√���s ��U��X �b�«ÔW�«�— ���M�c ���Mø «u ≥ 
De fiets bevond zich in een hoek van Nabil zijn 
huis. 

Waar was (bevond zich) de fiets sinds 
jaren? 

 

�œÓ��l ���� qO��L�f �� «�� ��ÚK�Lr=K�F Õö��Æ ���L�s �œÓ��l ���� qO��L�f ��ø «� ¥ 

Nabil betaalde vijf pond aan meester Salah. Aan wie betaalde Nabil vijf pond?  

 ¨ô�rÓ� ��ÚI�b�— ��ÚD�d” Ó√�Ê ���dÓ��V �b�«W�«�—Æ ���q �ÊU� ��ÚD�d�� ”ÚI�b�— Ó√�Ê ���dÓ��V �b�«øW�«�— µ 
Nee, Boutros was niet in staat (om) op de fiets te 
rijden. 

Was Boutros in staat (om) op de fiets te 
rijden? 
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Oefening 7 
Lees hardop en vertaal.  

Ik had hem gezien. Ô��M�X Ó��b �—Ó√�����tÆ ≤ Hij was afwezig 
van zijn werk. 

�»U� ���s ���L�K�tÆ ± 

Zij zeiden dat hij erg ziek is. Ô�U� «u≈���t ��d�i� ��Î«�bÆ ¥ Hij was gezond. �ÊU� ���KÎULOÆ  ≥ 

Vroeg hij naar onze 
gezondheid? 

���q ��ÓQ�‰ ���s ������øUM ∂ Ik vroeg hem naar 
zijn gezondheid. 

��ÓQÚ��X ���s �������tÆ µ 

Mijn vriend vreesde voor mij 
(was bang om mij). 

·U�� ���� wI�bÓK�wÆ ∏ De familie zat om 
hem heen. 

��ÓK���X �zUF�«ÔWK ���uÓ��tÆ ∑ 

De directeur wist niet meer 
dan ik. 

U�  �·�d��Ú�«�L�d�b Ó√Ú����d ���MwÆ ±∞ Hij sliep in zijn 
bed. 

ÊU�� ���ÂUM �� �d�d�ÁÆ π 

Ik kocht een doosje koek. �«�����d���X ��ÚKÓW� Ó��FÆp ±≤ Dezelfde vriendin 
bezocht hem. 

—«“����t ��ÚH�f �B�«ÓI�bÆW ±± 

 
 
 

 
Oefening 8   Vertaal mondeling. Rood = correctie (pp. 126 en 265-266). 

1 Ik kwam. �����XÆ 
2 Ik kwam niet. Ó��r Ó√���T Ø �� U����XÆ 
3 Denk na! Ó�=Jd° 
4 Dacht je niet na? Ó√Ó��r ��ÓH=J�d Ø Ó√Ó� U�]J�d� ø 
5 Ga naar huis! �«�–�� �V�X�O���« �≈° 
6 Ik ben moslim geworden. ���d�  L�K����ÎUÆ 
7 Hij leefde niet lang. Ó��r ���F�g ���bÎ… Ó�uÆWK� 
8 Waarom ging je niet? ��Ó� «–UL�r ���c���V Ø ���c��ø� 
9 Kom binnen! Ô« �q���œØ Ô« w�K���œ© �q�CÓH��Ø w�K�CÓH��®° 
10 Ga de kamer uit! Ô«W��d�GÚ�« �s�� �Ã�d��° 
11 Slaap je altijd hier? ���q ���ÂUM ���z«œ UMÎULø 
12 Ik houd niet van vis. Ô√ ô���V ���«�LÆp 
13 Houd je van vis? ���q �����V ���«�Løp 
14 Houdt hij niet van haar? Ó√�� ô����øUN 
15 Sla mij niet! �� ô�C�d���° 
16 Schrijf op, Fatima! Ô«Ú��� U� ���U�WL° 
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17 Heb je nooit gevlogen? Ó√Ó��r ���D�d Ó√��øÎ«b 
18 Zet de kan op tafel! �{�l ù«���o�d ��ÓKÚ�« v�zUL…b° 
19 Zet de borden in de kast, jongens! Ó√ U��Ëœô¨ �{�F�B�« «u���Êu �)« �W�«e° 
20 Waarom stuurde je geen brief? �� «–ULÓ��r ���d���q —øW�U� 
21 Stuur mij een brief, alsjeblieft! Ó√�—��q� — w�ÎW�U� ���s Ó��C�Kp° 
22 Zeg iets! Ô��q ���OU�° 
23 Sta stil (stop), kinderen! ô�ËÓ√ Ø ‰UHÚ�Ó√ U� «uÔH��œ° 
24 Neem dit boek! ���c ��«c �J�«»U�° 
25 Ga er mee (= met het) naar het dorp! «��–���V  ِِه ب Ó�≈ÓI�« v�dW�° 
26 Wees niet bang! �� ô���n° 
27 Heren, ga zitten! �«���K��«u �œU� U�w��° 
28 Layla, sta op! Ô���uÓ� U� w�OÓKv° 

 


