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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 7 
7.6  Antwoorden oefeningen pp. 143-146 
 

Oefening 1 (modelantwoord) Rood = correctie (p. 143).  
Verander telkens één persoonssuffix. Voorbeeld:  
 

Ik nodig jou (m) bij ons uit. u���œÓ√Ó„ ÆUM�OÓ�≈ Ik nodig hem bij ons uit. ‰U��� ∫u���œÓ√Á� ÆUM�OÓ�≈ 
 

 
 
Toevoeging bij oefening 2 (Zie 7.4) samenvatting 
Maak een uitzonderingszin van de volgende zinnen, volgens een van de onderstaande voorbeelden.  
Let op de verschillende tijden in de oefening bijgaands nogmaals onderstaand de tijden: 
 

Bij een tegenwoordige tijd: Wij drinken alleen melk. (Niet drinken wij behalve melk.) 

lå + ‚illå + accusatief ô  �»�d�A��≈Òô ÎUM��Ó�Æ Ú �»�d�A�� ÎUM��Ó� . ‰U��� 

lå + ‚illå + nominatief Niemand is aanwezig behalve de man. /Alleen de man is aanwezig. 
De naamval van hetgeen dat uitgesloten 
wordt is gelijk aan de naamval waaruit 
uitsluiting volgt. 

ô  �d�C���� �b��Ó√ 
�

 ���q���d�«Æ ‰U� إال

lå + ©ayru + genitief Niemand is aanwezig 
behalve de jongen. 

ô  �d�C�����d�OÓ� �b��Ó√ �bÓ��uÚ�«Æ ‰U��� 

lå + ©ayra + genitief 
Wij drinken alleen melk. 
(Niet drinken wij 
behalve melk.) 

ô  �»�d�A�� �d�OÓ�Ìs��Ó�Æ Ú �»�d�A�� ÎUM��Ó� . ‰U��� 

©ayru + genitief onbekend �d�OÓ� �·Ë�d�F�� 

met laysa (niet zijn) ‚illå + nominatief 
Ik heb slechts één boek.  
(Niet is er bij mij een boek, behalve één.) 

�f�OÓ�  Íb�M���»U���   
�

 ���b��«ËÆ Ú �»U��� Íb�M�� ‰U� إال

Wij nodigen haar bij ons 
uit. 

u���b��U� ÆUM�OÓ�≈ Wij nodigen jou (m) bij ons uit. ÆUM�OÓ�≈ Ó„u���b�� ± 
Zij 2 (m) ontmoetten jullie 
2 (m). 

Ó��IUOÔ�ÆUL  Zij 2 (m) ontmoetten hen 2 (m). ÆUL��UO�IÓ�  ≤ 

Ik geef jullie. O�¬�rÔJÆ ©Ó√v�geven® Ik geef haar.  ÆUNO�¬©v�Ó√geven® ≥ 
Ik verzoek jullie (v) te 
komen. 

Ó√�—��u�sÔ� Ó√�Ê ��ÚQ�5��Æ Ik verzoek je (v) te komen. Æw�ÚQ�� �ÊÓ√ �„u���—Ó√ ¥ 

Wij treuren om hen  (m). ������ wJON�rÆ Wij treuren om jullie (m). Æ�rÔJO�� wJ���� µ 

Genazen jullie (v) haar? ���q ��ÓH�O���MNUø  Genazen jullie (v) hen (m)? �r�N�M���OÓH�� �q��ø  ∂ 

Ik vergat jou (v). ����O��pÆ  Ik vergat jullie (m). Æ�rÔJ��O���  ∑ 

Wij nodigen hen (v) uit. ���bu�����sÆ  Wij nodigen hem uit. Æ�Áu���b��  ∏ 
Ik verzoek haar weg te 
gaan. 

Ó√�—��u�U Ó√�Ê ���c���VÆ Ik verzoek hem weg te gaan. Æ�V���c�� �ÊÓ√ �Áu���—Ó√ π 
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Bij een verleden tijd: Wij dronken alleen melk. (Niet dronken wij behalve melk.) 
må + ‚illå + accusatief U�  UM��d�� 

�
 ���ÎUM��Ó�Æ Ú UM��d�� ÎUM��Ó�Æ ‰U إال

of Daar was niemand behalve de jongen. (Niet was daar iemand behalve de jongen) 
må  of lam + ‚illå  + 
nominatief 

U�  „UM�� �ÊU��b��Ó√  
�

  √bÓ��u�«ÆØ �rÓ�  „UM�� �sÔJ���b��Ó� إال
�

 bÓ��u�«Æ� إال
of Wij dronken alleen melk. (Niet dronken wij behalve melk.) 
må + ©ayra + genitief U� UM��d��  �d�OÓ�Ìs��Ó�Æ Ú ÆÎUM��Ó� UM��d�� ‰U��� 

lam + ©ayra + genitief   �rÓ� �»�d�A���d�OÓ� Ìs��Ó�  Æ  Ú   ÆÎUM��Ó� UM��d�� ‰U��� 

lam + ‚illå + accusatief  �rÓ� �»�d�A�� 
�

 ���ÎUM��Ó�Æ                                   Ú ÎUM��Ó� UM��d��Æ ‰U إال

lam + ©ayru + genitief Daar was niemand behalve de jongen. rÓ�  „UM�� �sJ���b��Ó√  �d�OÓ��bÓ��u�«Æ 
 Niemand heeft je gezien behalve de leraar.  rÓ� Ó„�d���d�OÓ� �b��Ó√ r=K�F�LÚ�«Æ 

 
 
Oefening 2 Rood = correctie (p. 143) (modelantwoord).  
Maak een uitzonderingszin van de volgende zinnen. Let op: er zijn diverse mogelijkheden.  
 

± Ó√Ó��q ÆÎ«e����  U� Ó√Ó��q  
�

 ÆÎ«e����  U� Ó√Ó��q  �d�OÓ�Ìe����Æ Hij at alleen إال
brood. 

≤ Ê«“U���� Ó„UM�� ÊU�Æ � �sÔJ��  Ó„UM�� 
�

 U��ÆÊ U� U��Ê  Ó„UM���d�OÓ� ��Æs���“U�� Daar waren alleen“»�� إال
twee bakkers. 

≥ ��d���X ��¡UÆ 
U� ��d���X  

�
 UÆ¡�� إال

U�  �X��d��Ó��O �d��¡UÆ 

Ó��r  � �d��Ó√ 
�

 UÆ¡�� إال

Ó��r � �d��Ó√ �d�OÓ� ��¡UÆ 
Ik dronk alleen 
water. 

¥ ���MÔ� Íb�dÓ�ÏW ��Ï…�GÆ �X���OÓ�  Ï…�G�� ÏWÓ��dÔ� Íb�M�� 
�

 ÆÏ…�b��«�Ë Ik heb slechts één إال
kleine kamer. 

µ Ó√�—��Ó√ U�u�Ê ���d���lÆ ô Ó√�—��U�u  
�

 .Ó√�Ê ���d���lÆ Ik verzoek haar alleen dat ze terug gaat إال

∂ Ó�N�L�X Ó��KÎWL ��«Ë�bÎ…Æ U� Ó�N�L�X   
�

 Ó��KÎWL ��«ËÎ…bÆ U� Ó�N�L�X  �d�OÓ�Ó��K�WL ��«Ë�b�…Æ Ik begreep slechts إال
één woord. 

∑  ÎU�UÒH�� �qÔ��Ë���CÎ«d°  ô ���qÔJ  
�

 !ÎU�UÒH���Ë���CÎ«d°  Eet slechts appels en groenten  إال

∏ ���A�� «u�L�f � «��uKO�Æ  ����L�A «u 
�

 L�f � «��uKO�Æ  ����L�A «u �d�OÓ����Lf � «��uKO�Æ Zij liepen slechts��� إال
vijf kilometer. 

π �KÔ�Ó� w��U� ÎU�UFÎU° ô �KÔJ�� w 
�

 !Ó���U� ÎU�UFÎU° Eet alleen speciaal eten إال

±∞ �«�»�d�� Ó√��ÎW��U� �¡UO° ô  �»�d�A�� 
�

 !Ó√����U� �¡UOÎW° Drink alleen speciale dingen إال
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Oefening 3 
Lees hardop en zet in de onvoltooide tijd. Rood = correctie (p. 143).  
 

lopen/gaan - ik, jij (m), jij (v) �5�A�L�� wA�L�� wA��Ó√ ���A�O�X ¨���A�O�X ¨���A�O�X ± 

Jullie roepen/nodigen uit.   �Êu���b�� �r���u���œ ≤ 

ontmoeten - ik, jij (m), jij (v) �s�OÓIÚK�� vÓIÚK�� vÓIÚ�Ó√ Ó��I�XO ¨Ó��I�XO ¨Ó��I�XO ≥ 

Zij huilt.   wJ���� �XÓJ�� ¥ 

Zij komt.   w�ÚQ�� �X��Ó√ µ 

Jullie (m) lopen/gaan.   �Êu�A�L�� �r���O�A�� ∂ 

Zij beiden (v) lopen/gaan.   �O�A�L��ÊU ���AU� ∑ 

Zij beiden (v) klagen.   Ê«�uÔJ�A�� ��ÓJU� ∏ 

genezen - ik, jij (m), jij (v) �5H�A�� wH�A�� wH��Ó√ ��ÓH�O�X ¨��ÓH�O�X ¨��ÓH�O�X π 

Zij roept/nodigt uit.   ���b��u  �X���œ ±∞ 

Zij beiden (v) blijven.   �OÓI����ÊU U��OI�� ±± 

Jullie (m) blijven.   �Ê�uÓI���� �I���r��O ±≤ 

huilen - ik, jij (m), jij (v) �5J���� wJ����  wJ��Ó√ ��ÓJ�O�X ¨��ÓJ�O�X ¨��ÓJ�O�X ±≥ 

komen - ik, jij (m), jij (v) �5�ÚQ�� w�ÚQ��  w�¬ Ó√���O�X ¨Ó√���O�X ¨Ó√���O�X ±¥ 

Hij bouwt.   ����� v�M�� ±µ 

Zij geneest.   wH�A�� ��ÓH�X ±∂ 

klagen  - ik, jij (m), jij (v) �5�J�A�� ÔJ�A��u ÔJ��Ó√u ���uÓJ�  ¨���uÓJ�  ¨���uÓJ�  ±∑ 

Zij beiden (m) ontmoeten.   ÊU�OÓIÚK�� Ó�UOI ±∏ 
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Oefening 4 
Vervoeg onderstaande afgeleide zwakke werkwoorden. Rood = correctie (p.144). 
 

 gelijk zijn / - maken 
stam III  

gelijk zijn / -maken  
stam III 

bidden  
stam II 

bidden   
stam II 

 ËU���Í �ËU�È   ��=K�Bw ]K��v 
 onvoltooide tijd voltooide tijd onvoltooide tijd voltooide tijd 

ik Ô√ËU�Í �ËU��X�� =K��Ô√w �X�O]K�� 

jij (m) ��ËU�Í �ËU��X�� =K�B��w �X�O]K�� 

jij (v) ��ËU���s �ËU��X�� =K�B���5 �X�O]K�� 

hij ��ËU�Í �ËU�È ��=K�Bw ]K��v 

zij ��ËU�Í �ËU��  =K�B��w �X]K�� 

wij ��ËU�Í �ËU�UM�� ��=K�Bw UM�O]K�� 

jullie (m) ���ËU��ÊË �ËU��r���� ��K̂�BÊu� �r���O]K�� 

jullie (v) ��ËU��s� �ËU��s���� ��5=K�B� �O]K���s�� 

zij (m) ���ËU��ÊË �ËU�«�Ë K̂�B��Êu� ]K��«�u 

zij (v) ��ËU��s� �ËU��s�� 5=K�B��� �O]K���s 

jullie 2 (m + v) ��ËU�U�� �ËU�U�L���� ��UO=K�BÊ� U�L���O]K�� 

zij 2 (m) ��ËU�U�� �ËU�U�� UO=K�B��Ê� U�O]K�� 

zij 2 (v) ��ËU�U�� �ËU�U� ��UO=K�BÊ� U��]K�� 
 

 eindigen  
stam VIII 

eindigen  
stam VIII 

geven   
stam IV 

geven   
stam IV 

 wN���M�� v�N�����« w�D�F�� vÓD��Ó√ 
 onvoltooide tijd voltooide tijd onvoltooide tijd voltooide tijd 

ik wN����Ó√ �O�N�����«�X �D��Ô√w ÓD��Ó√�X�O 

jij (m) wN���M�� �O�N�����«�X �D�F��w ÓD��Ó√�X�O 

jij (v) �5N���M�� �O�N�����«�X �D�F���5 ÓD��Ó√�X�O 

hij wN���M�� v�N�����« ���D�Fw vÓD��Ó√ 
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zij wN���M�� �N�����«�X �D�F��w �XÓD��Ó√ 

wij wN���M�� �O�N�����«UM ���D�Fw ÓD��Ó√UM�O 

jullie (m) �Êu�N���M�� �O�N�����«�r�� �ÊuÔD�F�� ÓD��Ó√�r���O 

jullie (v) �5N���M�� �O�N�����«�s�� �D�F���5 ÓD��Ó√�s���O 

zij (m) �Êu�N���M�� «�u�N�����« �ÊuÔD�F�� ÓD��Ó√«�u 

zij (v) �5N���M�� �O�N�����«�s �D�F���5 ÓD��Ó√�s�O 

jullie 2 (m + v) ÊU�ON���M�� �O�N�����«U�L�� �D�F���O�ÊU ÓD��Ó√U�L���O 

zij 2 (m) ÊU�ON���M�� U�O�N�����« �D�F���O�ÊU U�OÓD��Ó√ 

zij 2 (v) ÊU�ON���M�� �N�����«U� �D�F���OUÊ U�ÓD��Ó√ 
 

 uitzonderen 
stam X 

uitzonderen 
stam X 

 ���������  v�M�������« 
 onvoltooide tijd voltooide tijd 

ik �������Ó√ �X�O�M�������« 

jij (m) ��������� �X�O�M�������« 

jij (v) �5M�������� �X�O�M�������« 

hij ��������� v�M�������« 

zij ��������� �X�M�������« 

wij ��������� UM�O�M�������« 

jullie (m) �Êu�M�������� �r���O�M�������« 

jullie (v) �5�M�������� �s���O�M�������« 

zij (m) �Êu�M�������� «�u�M�������« 

zij (v) �5�M�������� �s�O�M�������« 

jullie 2 (m + v) �ÊU�O�M�������� U�L���O�M�������« 

zij 2 (m) �ÊU�O�M�������� U�O�M�������« 

zij 2 (v) �ÊU�O�M�������� U��M�������« 
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Oefening 5 
Vul een passend woord in en let hierbij op de juiste vervoeging. Rood = correctie (p. 144). 

�v�Ó� �vÓH�A������ ÌÊU� Ì‰U� Ì÷U� Ì‘U� Ì‰U� Ì÷U� Ì‰U� Ì‰U� 

        �vM�F�� Ìs�G�� 
 

�M���« � Ê�b�MÔ� �≈ � �dÓ�U� �WÚ�«WO�{ULÆ ± 
Ik reisde verleden jaar naar Londen.  

 

 
Ú�« �X��Ó√�—�L v�M��Ú�«�UFw  Øw��UG�«  Øw��U)« Æ 

 

≤ 
Ik zag het hoge / dure / lege gebouw.  

 

 
c��«  �»U��J�«�Ì‰U� �b��ÆÎ«  

 

≥ 
Dit boek is erg duur.  

�F�L���X Ú�« �ÊÓ√�L s��Ó(« Óp�Kw�U���«  Æ� U� �bÓ� 

 

¥ 
Ik hoorde dat koning Hassan de Tweede dood was. 

 
 

Ô«��Ú�«u�� Ú�«�L � U�uÔK�FWO��U���«°  

 

µ 
Schrijf (mv) de volgende informatie op! 

 

 
‰U� w�{U� �W�LÓJ���LÚ�«(rechtbank)  rÚJÔ(« «c�N� Î«�b�� �bOF�� �t��≈.(oordeel)   

 

∂ 
De rechter van de rechtbank zei dat hij erg gelukkig is met dit vonnis.  

 

 
�« �XÓ��d����ÔW�O�M�G�LÚ�« Ú�«�L�G�O�dÚ�« � ÔW�L ÊU��d�N  =)(festival.  

 

∑ 
De Marokkaanse zangeres nam deel aan het festival.  

 

 
�w��  Ï…U�Ó� °WÓKOL�� 

 

∏ 
Zij is een mooi/knap meisje. 

 

 
 �u�� U�v�M�F��  ø UL�KÓJ�« �Á�c�� 

 

π 
Wat is de betekenis van deze woorden?  

 

 
ÔJ�« �Á�c���RË�” W�O��U�Æ  

 

±∞ 
Deze glazen zijn leeg.  

 

 
 �‰U��d�« �¡ô�R����U��Êu ÆŸ—U�A�« � 

 

±± 
Deze mannen lopen op straat.  

 

 
ÓH�A������v AMC ��Ó√����d�·Ë�d�F�� Â«œ ���bÎ«Æ 

 

±≤ 
Ziekenhuis AMC Amsterdam is erg bekend. 
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Oefening 6 (thema les 7) 
Vertaal schriftelijk (modelantwoord). Rood = correctie (p. 266). 
 

1 
Vrijdag na het middageten werd mijn broer 
Farid ziek. 

���b�F�� �W�F�LÔ'« �Â�u �¡«b�G�« Æb�dÓ� w�Ó√ �÷d�� ± 

2 
Hij begon te klagen over hevige pijn in zijn 
rug.  

ÔJ�A�� Ó√�b��s�� u� d�NÓ� � �b�b�� ÌrÓ�Ó√�ÁÆ ≤ 

3 
Ik voel pijn in mijn buik, mijn hoofd en mijn 
rug, zei hij. (Zet ‘zei hij’ voorop.) 

�‰U�>>  ��≈wØ w�M��≈ Íd�NÓ� ��Ë w�Ú√�— ��Ë �ÚD�� � ÌrÓ�ÓQ� �d�F��Ó√<< Æ ≥ 

4 
Dokter, kunt u mij genezen van deze 
gevaarlijke ziekte? 

VO�Ó� U�¨ �H�A�� �ÊÓ√ Óp�M�J�L�� �q���O�� ��� �sÚ�« «c�L÷�d ø�DÓ)« ¥ 

5 

Beste Hasan, ik kan morgen onmogelijk bij je 
komen*, want ik heb veel koorts en moet in 
(mijn) bed blijven (= het bed houden: 

���« �Â�eÚK�� d�d  / �ÂeÓ�). 

 U��F�« s�����s�� ¨e�e �����LÚ�«O�q �M�M�J�L�� ô Øw �ÊÓ√ �“Ó√Ó„�—ËØ�ÊÓ√ ��¬ �w

�OÓ�≈Óp Î«bÓ�¨  
�
 �Ó…—«dÓ(« ÏW�F�H���d�� ÆÍd�d�� �Â�eÚ�Ó√ �ÊÓ√ �wÓK�� �V���OÓ� wن� ِال

µ 

6 
We hebben ons deze week erg vermoeid, we 
willen nu slapen. 

���F��Ó� UM�� Î«��Ô_« «c�����Ÿu Ó��M�b�d Ó√�Ê ���ÂUM �Êü«Æ ∂ 

7 
De dokter zei dat hij veel moest eten, maar hij 
drinkt alleen maar water. 

�‰U� ]D�«�VO� ��≈�t ®�V����© ��ÓK�O�t Ó√�Ê ��ÚQÔ��q Ó� Î«��®Ë©Ó��J�M�t �� ô�A�d�» 

]ô≈ �¡U�Æ 
∑ 

8 Moest je dit doen of heb je het zelf gewild?  ���q �ÊU� ����Óp�OÓK�� �V Ó√�Ê ��ÚH�F�q ��Ó√ «c�Ë Ó√�—�œ�  �M�ÚH��Óp Ó√�Ê ���ÚH�FÓK�tø ∏ 

9 
Huil niet, Layla, ik wilde je geen pijn doen. 
(niet verwonden) 

�� ô��Ó� U� wJ�OÓ� vK��SÓ� w�r Ó√Ô��s Ô√�b�— Ó√�Ê �ËÓ√�p�F��* ©Ó√���d���p®Æ π 

10 
De geur van deze roos is heerlijk, maar als je 
je neus erin steekt verwondt ze je. 

�z«—��ÔW ���c�Á �u�«�—�œ�… Ó��c�cÏ… �ËÓ��J�s Ó√ «–≈�œ��ÚK�X Ó√��ÓHÓp �� UNO��d����ÓpÆ ±∞ 

11 
Je mag alleen lopen waar ze geen huizen 
gebouwd hebben. 

ô �����L�̀ Ó�Óp Ó√�Ê ���L�A�w ©ô ��Óp�M�J�L Ó√�Ê ���L�A�w®  
�

 O�Y Ó��r �����M«u��� إال

���OÆÎU�u 
±± 

12 
Slapen Âu�M�«® ) is gezond voor (de) zieke en (de) 

gezonde mensen, zei hij. 
�‰U� �Ê≈ �M�«�u�Â ���rOK ��”U�MK Ú�«�L�d{v �Ë��”U�MK ���«�KÆ5LO ±≤ 

13 
Ze beval hem een periode van drie dagen in 
bed te blijven en dan (erna) terug te komen. 

�t��d��Ó√  ِْن ب
�
 ¨��ÓI�� � vd�d�Á ©ÓQ��Ê ��ÚK�e�Â ���d�d�Á® ���L�b�… ���W�ö Ó√ÂU���� ا

Ó��t��d��ÓQ  ِْن ب
�
 d���lÓp���– �b�F�� Æ��� ا

±≥ 

14 
Als ze haar hand uitstrekt kan ze de bloem 
plukken. 

�� «–≈�b�  ���bU� UN�M�J�L�� Ó√�Ê ��ÚI�D�n �e�«���dÆ… ±¥ 

15 Je vindt alleen rozen met dorens. �� ôÚKÓI Ø v ô�����b �u�«�—Ë�œ ]ô≈  َِشْوكبÆ ±µ 

16 
Klaag niet, ik nodig je uit voor een heerlijke 
maaltijd in een uitstekend restaurant. �� ô�AÚp¨ Ó√�œ��Ó„u ��ÓDÌÂUF Ó��c�c �� �ÚD�FÌr ���L“U�Æ ±∂ 

 
5*Hier ook vrij vertaald met: dat ik je bezoek. 

9*pijn doen, pijn voelen, verwonden =  �l���u�� Ø �l���Ë (uitzonderlijke vervoeging in de imperfect)  

 
 



© Drs. A. van Pel/ Arabisch voor beginners deel 2 versie 2022 ISBN 978 90 469 0106 9                                                                                                                                      
Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Op alle antwoorden rust mijn auteursrecht. 

8 

 

 
Oefening 7 (herhaling) 
Beantwoord mondeling de volgende vragen (modelantwoord). Rood = correctie (p.146).  
 
Beantwoord de volgende vragen! Ó√�� �V��ÓKÓK����Ó_« v�O��U���« W°W √ 

�tÓKO��“ qO��� �w�IÓ� v�u�� fO�LÓ'« �Âu�� w�{ULÚ�« ]D�« w��o�dÆ øv�u�� �tÓKO��“ qO��� �w�IÓ� v���� ± 
Nabil trof zijn klasgenoot Musa vorige week donderdag 
onderweg.  

Wanneer trof Nabil zijn klasgenoot Musa?  

 �Y�O�� ÎU�—U� v�u� È�d�� v���— ٍِبَحَجر Æ  v�u� È�d�� «–UL��ÎU�—U�ø ≤ 
Musa rende vluchtend weg omdat hij een steen gooide. Waarom rende Musa vluchtend weg?  

 v�u�� �»�d�� U��b�M���O�� �X��Ó√ÏW�d���� Ï…—UÆ øv�u�� �»�d�� U��b�M�� �q�B�� «–U� ≥ 
Toen Musa vluchtte kwam er een snelle auto aan. Wat gebeurde er toen Musa vluchtte?  

�M�« �tÓK�L�� �”UÆvH�A�����LÚ�« �≈ øvH�A�����LÚ�« �≈ v�u�� �q�L�� �s�� ¥ 
De mensen droegen Musa naar het ziekenhuis. Wie droeg Musa naar het ziekenhuis?  

Ó� U� �b�F���B������Ó_« �t�¡U¨�d��Ó√ �tÓ� «Ë�O�K�L�F�«WÆ  v��� �d��Ó√�O�K�L�F�« «ËøW µ 
Nadat de artsen hem onderzocht hadden opereerden zij 
hem. 

Wanneer voerden zij de operatie uit?  

¬���dÓ„  ْن
�
ال „d�d�� w�� vÓI��Ó„ �s�� �d��Ú�Ó√ �Ë Ìd�N�� �…�b��¬���dÓ�� ِبا

�
 ِبا

�� ôÓ√�Ë �»�d�A���qÔ�ÚQ  
�

 �U� �¡U�O��Ó√WÆ�  إال

�÷�dÚ��«*  v�u�L�� �qÔ��Ë �VO�]D�« Óp��Ó√ 

�‰U� U� �tÓ� ����Ó_« � �¡UÓH�A�����LÚ�«Æv 

∂ 

Ik beveel je in je kamer te blijven voor de duur van ten 
minste (meer dan) één maand en ik beveel je slechts 
speciale dingen te eten en te drinken. 

Veronderstel, jij bent de arts en zeg tegen 
Musa wat de artsen tegen hem zeiden in 
het ziekenhuis. 

» 

�� ô WKO��� �XÓKÓ�Ó√�w�¡ �b�L��Æs�O���u�� �…  WKO��� �XÓKÓ�Ó√ «–U����b�Løs�O���u�� �… ± 
Nabila at gedurende twee dagen niets. Wat at Nabila gedurende twee dagen?  

��U� U� ¨ô�X ÆÎ«�b�� ÎW�C�d�� øÎ«�b�� ÎW�C�d�� �X��U� �q�� ≤ 
Nee, ze was niet erg ziek. Was ze erg ziek?  

 �X��U��c�c]K�« ÔW���z«�d�«Ô… ���œ�—�u�¡«d�L�� �… �Ë w���� �jÊU������« Æ  
�
 ≤ …c�c]K�« ÔW���z«�d�« �X��U� �…�d���“ø�ِة ي� ِال

De lekkere geur kwam (was) van de rode roos in het 
midden van de tuin. 

Van welke bloem kwam (was) de lekkere 
geur? 

 

UN��ÚH�� �X���d�� ���M�b U�Ó√�œ���X �� UNÓH��Ó√�s Ú�«�u�—�œ…Æ �n�OÓ� øUN��ÚH�� �X���d�� ¥ 
Zij verwondde zichzelf toen zij haar neus dichter bij de 
roos bracht (haar neus deed naderen naar de roos). 

Hoe verwondde zij zichzelf?  

 Ó��d�÷�� Ø dÚH�÷  veronderstellen  =  * 
 


