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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 8 
 
8.9  Antwoorden oefeningen pp. 162-166 
 

Oefening 1  
Vul het betrekkelijke voornaamwoord in (indien nodig). Rood = correctie (p. 162).  
 

�d�«���q Í�c]�Ó« �¡U� Ó�≈�OÆUM �Ë���q �d�«���q Ó�≈ vÓ��d���W �—«“Îö�� U�Æ 1 

De man die naar ons toe kwam. De man kwam in een dorp aan dat hij voorheen had bezocht.  

Ú�«�L�dÓ√Ô… w��]�Ó« �¡U��  Ó�≈�OÆUM ÓJ�«ÚQ�” ]�Ó«w�� �� UNO��LÆd 2 

De vrouw die naar ons toe kwam. Het glas waarin wijn is.  

Ó_« �œô�Ë�s��c]�Ó« ��ÚK�F��ÆÊu ��d�����r Íc=�Ó« ��d���ÁUM Ô�K̂ÆUM 3 

De jongens die spelen. Jullie hebben hetgeen gedronken dat wij allen hebben gedronken.  

���«� UM w��]ö�Ó« ���« ���ÆÊU� ���O�d Ë  w��]�Ó«�� UNO��d�» �Ë���OÆg 4 

De meisjes die in de tuin zijn. Beirut waarin oorlog en leger zijn.   

���F���X ���s Ú�«�F�Lq ]�Ó«Í�c ���LÚK���t .���q Ó�N�L�X  U��œ�—���X ©of w��]�Ó« �œ�—����UN®ø 5 

Ik ben moe geworden van het werk dat ik heb gedaan. Heb je begrepen wat je heb geleerd?  

Ó_«Ó��r Í�c]�Ó« ���F�d�    ِِه بÆ ���s ���u Í�c]�Ó« �{�d��øp 6 

De pijn die ik voelde. Wie is degene die jou heeft geslagen?  

���—U�OÏ… �—����ÆU�UM Ó√��w  Í�c]�Ó«����ÔJ�s �œ ����AÆo 7 

Een auto waarin wij instapten. Mijn broer die in Damascus woont.  

�A�« �—UŸ Í�c]�Ó« ���L�A�� w�tOÆ �M��X ���L ww��]�Ó« ©����ÔJ�s® ��UMÆ 8 

In de straat waarin wij lopen. De dochter van mijn oom (mijn oom zijn dochter/mijn nicht) die hier 
is  (die hier woont). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© 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. 

 

2 
 

Oefening 2 
Hoe luidt de derde stam van deze persoonsvormen? 
Niet alle gevormde werkwoorden III hebben een betekenis, geen betekenis is n.v.t.  

 

 
 

Oefening 3 
Vervoeg onderstaande werkwoorden in de voltooide en onvoltooide tijd. 

tellen  �b�F�� Ø �b�� blijven Ø ��qÓ� ®�XÚK�KÓ�©  ��qÓE�� verdwalen Ø��q�{�q�C�� oplossen ��q��Ø�q���� 
 

Roze =  R2 + R3 blijven bij elkaar in voltooide tijd. 
Bruin = R2 + R3 blijven bij elkaar in de onvoltooide tijd. 

 

ÂuÔI��� �w�IÓ� ÂU�� UM�LNÓ� XÚ��d��� Ó�V��� ± 
hij staat op hij 

ontmoette hij stond op  wij begrepen ik kende / wist hij schreef  

ÂËUI��� vÓ�ô UÓ��ËÂ� ��U�UM�L XÚ��—U�� �V��U� III 
hij weerstaat hij kwam 

tegen 
hij 
weerstond 

n.v.t. n.v.t. hij correspondeerde 

b�e��� �w�I�� �‰U� UMÚK���Ë �X���FÓ� �”�—�œ ≤ 
hij neemt toe hij bleef hij verkreeg wij arriveerden ik speelde hij studeerde  

 Ó�U�v �q��U� UMÚK��«Ë �X����ô �”�—«œ III ُد ُيزايِ 

hij overtreft n.v.t. n.v.t. wij gingen door ik speelde 
samen hij studeerde samen 

vÓIK�� �XO���� “��œ � UMÚK�L�� X�F���—� Ók�H��  ≥ 
hij ontmoet ik vergat ik nam toe wij deden ik keerde terug hij onthield  

��w�ö �U���O�X �“œ��  UMÚK��U� �X�F��«— �UÓkÓ�  III 
hij komt tegen n.v.t. ik overtrof wij behandelden ik ging terug hij lette op  

���M�bË ���b�  ���d�—�  ��ÓE�dU� Ó√���c �  ََل بِ ق ¥ 
hij roept ik riep ik passeerde wij keken ik nam hij ontving / accepteerde 

��Í�œUM �œU���X� ��—�—U�  Ó�U��dU� ��¬�c � �q��U� III 

hij schreeuwt ik 
schreeuwde n.v.t. wij evenaarden / 

wij debatteerden ik verwijtte hij stond tegenover 

 tellen �b�F��Ø�b�� blijven Ó�Ø�qÓE���q verdwalen �q�C��Ø��q�{ oplossen �q����Ø��q�� 

pv onvolt.  voltooid onvolt. voltooid onvolt. voltooid onvolt. voltooid 

ik Ó√�b�� � �œ�b�� Ó�Ó√�q �XÚK�KÓ� �q�{Ó√ �XÚKÓK�{ Ó√���q �XÚKÓK�� 
jij (m) �b�F�� � �œ�b�� �qÓE�� �XÚK�KÓ� �q�C�� �XÚKÓK�{ �����q �XÚKÓK�� 

jij (v) �b�F���s� � �œ�b�� �5=KÓE�� �XÚK�KÓ� �5=K�C�� �XÚKÓK�{ �����5=K �XÚKÓK�� 
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Oefening 4 
Lees hardop en vertaal. Rood = correctie (p. 163). 

 Ik gaf hem het cadeau. Ó√�bÓ�« �t���OÓD����ÆW 1 

Het cadeau dat ik hem gaf (heb gegeven). �bÓ�«��ÔW �tÓ� UN���OÓD��Ó√ �]�Ó« Æ 2 

De reiziger (heeft) bezocht verschillende steden. —«“� ÆWÓH�K������ ÎU��b�� �d��U��LÚ�« 3 

Steden waarin hij vreemde dingen zag (heeft gezien). ÆW���dÓ� �¡UO��Ó√ UNO�� ÈÓ√�— �Ê�b�� 4 

�bÓ��Â c]�« �»U��J�« ÍÓpÓ� �t���OÓD��Ó√¨  w� Ìo�b�B��Ó√ � �sÔJ�����������dÂ«œ° 5 

Overhandig het boek, dat ik jou heb gegeven, aan een vriend van mij die in Amsterdam woont!  

Zeker, maar waar woont hij? ÎUF��Ó�¨ s�JÓ��Ë� ø�sÔJ���� �s��Ó√ 6 

U� —UD�I�U� � �dÓ�l�d���« c]�«Í �������—�t f�—U� �Æ           7 

Ik reisde met de sneltrein waarin ik in Parijs ben ingestapt.  

≈�ÊÓ√ �ÊuÔ�ËU��� �‰U��d�« �ÊÎUC�F�� �r�N�C�F�� «u��—U��� Æ 8 

De mannen proberen met elkaar te vechten/strijden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

hij �b�F�� �b�� ÓE���q ��qÓ� �q�C�� �q�{ �����q ���q 
zij �b�F�� � �b�� ÓE���q Ó�]K�X �q�C�� �X]K�{ �����q  ���X]K 
wij �b�F�� U��œ�b�� ÓE���q UMÚK�KÓ� �q�C�� UMÚKÓK�{ �����q UMÚKÓK�� 
jullie (m) �b�F���ÊË �r���œ�b�� ÓE��K̂�Êu �r��ÚK�KÓ� K̂�C���Êu r��ÚKÓK�{� ����K̂�Êu �r��ÚKÓK�� 

jullie (v ) �Ê�œ�b�F�� �s���œ�b�� ÓKÚE���sÚK �s��ÚK�KÓ� �sÚK�K�C�� �s��ÚKÓK�{ ����ÔK�sÚK �s��ÚKÓK�� 
zij (m)  �b�F���ÊË «Ë�b�� ÓE��K̂Êu� Ó�«uK̂  K̂�C���Êu «uK̂�{  ����K̂�Êu ��«uK̂  
zij (v) �Ê�œ�b�F�� �Ê�œ�b�� ÓKÚE���sÚK �sÚK�KÓ� �sÚK�K�C�� �sÚKÓK�{ ����ÔK�sÚK �sÚKÓK�� 
jullie 2 ��«�b�FÊ UL���œ�b�� ��ÓEÊ]ö UL��ÚK�KÓ� Ê]ö�C�� ÚKÓK�{L��U ����Ê]ö ��ÚKÓKL��U 
zij 2 (m) Ê«�b�F�� «�b�� ÓE��Ê]ö öÓ�� ]ö�C��Ê  ]ö�{ ����]öÊ  ]ö�� 
zij 2 (v) Ê«�b�F�� ��b��U ÓE��Ê]ö ]KÓ�U� Ê]ö�C��  U�]K�{ ����Ê]ö  U�]K�� 
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Oefening 5  
Beantwoord de volgende vragen. Rood = correctie (p. 163). 

vÓ�≈  �dÓ�U� �s��Ó√�o�b�� �« dÚJ�� «–U��Ë ø�‰ÓQ�� �« dÚJ�� ød��U��� ÍdÚJ�� �ÊÓ√ �l�L�� U��b�M�� ± 
Waar reisde de vriend van Shukrallah heen? En wat vroeg Shukrallah nadat hij hoorde dat Shukri op reis zou gaan? 

 �dÓ�U� �o�b���« dÚJ��  Æ«b�MÓ�u�� vÓ�≈�l�L�� U��b�M�� �« dÚJ�� d��U��� ÍdÚJ�� �ÊÓ√ ÎWÓ�U�— Óp�F�� �c��ÚQ�� �ÊÓ√ Óp�M�J�L�� �q�� ∫�tÓ�ÓQ�� ¨
���b���Ë ÎW 

�
 �ød��U ِخيِال

 

De vriend van Shukrallah reisde naar Nederland. Toen Shukrallah hoorde dat Shukri op reis zou gaan vroeg hij hem: 
“Kun je een brief en een cadeautje met je meenemen voor mijn broer Shakir?” 

ِة  ي�
�
 ≥ √ÍdÚJ�� �dÓ�U� �WÓKO��Ë�…�d�zU]D�U� ø®…�d��U��«�Ë —UD�I�U� �ËÓ © ِبا

Met welk middel reisde Shukri (met het vliegtuig of de trein en de boot)? 

�dÓ�U� ÍdÚJ�� ��…�d��U��U ���Ë�F�b  Óp���–—UD�I�U�Æ  

Shukri reisde per boot en daarna met de trein. 
ø�d��U��� �ÊU� �s��Ó√ vÓ�≈ �s��Ó√ �s�� ≥ 

Van waar naar waar reisde hij? 

�d��U��� �ÊU� �s�� �— �¡UMO�� vÓ�≈ ¡UC�O��Ú�« —«�b�«ËÆÂ«œ�d��  
Hij reisde van Casablanca naar de haven van Rotterdam. 

øÂ«œ�d��Ë�— �¡UMO�� � ®ÈÓ√�— Ω © �b��U� «–U� ¥ 
Wat zag hij in de haven van Rotterdam? 

�d��Ë�— �¡UMO�� � ÈÓ√�—«œÎ…���Ó� ÎUMÔH�� Â �d��Ú�Ó√ UN��Ó√�Ë �¡UMO��ÆrÓ�UF�« �    

In de haven van Rotterdam zag hij vele schepen en dat zij de grootste haven in de wereld is. 

 �V���— �s���Ë �W���b�MÓ�uÔ�« �W�L��UF�« vÓ�≈ �q���Ë U]* �Á�b��U� �s�� ِبِهø µ 

Wie hielp hem toen hij in de Nederlandse hoofdstad aankwam en wie verwelkomde hem? 

�Á�b��U�  �nO�DÓ� �h����W���b�MÓ�uÔ�« �W�L��UF�« vÓ�≈ �q���Ë U]* Æ �V���— ِبِه �� u��Ó√ ¨d��U�ÚJÆ�« d  

Toen hij in de de Nederlandse hoofdstad aankwam hielp hem een vriendelijk persoon. Shakir, de broer van Shukrallah 
verwelkomde hem. 

 
Oefening 6  
Stel naar aanleiding van de tekst van deze les vijf vragen. (modelantwoord) 

 

Wie reisde en waar reisde hij heen? ø�d��U��� �s���Ó√ �≈�Ë �d��U��� �s�� ± 
Wat nam hij met zich mee en waarom? ø«–UL���Ë �t�F�� �c��Ó√ «–U� ≤ 
Wanneer reisde hij en hoe reisde hij? �dÓ�U� v���� ø�dÓ�U� �n�OÓ��Ë ≥ 
Wat is de naam van de grootste haven in Europa? �« U��� �r�*«�¡UMO Ó_«Ú���d øU���—ËÔ√ � ¥ 
Hoe arriveerde Choukri in de Nederlandse hoofdstad?  ÍdÚJ�� �q���Ë �n�OÓ��L��UF�« �≈�b�MÓ�uÔ�« �WøW�� µ 
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Oefening 7 (thema les 8) 
Vertaal schriftelijk. Rood = correctie (pp. 164 en 267-268). 
1 Daar passeert iemand ons. 
 ��Ó„UM ���L�d Ó√���b  ِنابÆ 
2 Ruik je de heerlijke geur van de roos die in de tuin staat? 
 ���q ���A�r �z«�d�«��ÓW ]K�«�c�c�Ó… ÚK��u�—�œ�… ]�«���« � ���øÊU� 
3 Antwoord op mijn vraag: houd je van aardappels met (») rundvlees en salade? 

 Ó√���V ��ÓK�� ∫w�«R�� v�q �����V ���«��UDf�  
َ
 ÌdÓI�� �Ë��ÓKÓDøW  ِم حْ بل

4 De minister, die een prachtig huis heeft, herhaalde dat hij het probleem (tekort) van de woningnood 
( W]K�� ���s��U ) zou oplossen. 

 Ó��d�— �u�«�d�“ ]�« Íc≠ Ó��t ���O�X �z«—�l ≠ Ó√���t ���O���q ���A�JÓKÓW ��K��W Ú�«�L��U�Æs 
5 Ik denk dat je de volgende keer de krant beter moet lezen. 
 Ó√Ô��s Ó√��Óp �����V ��ÓK�OÓ√ p�Ê �������s ��Ó…¡«d Ó'«�…b�d Ó√ Ø�Ê ��ÚI�dÓ√ Ó'«Ó…b�d Ó√����Æs 
6 Komende maand vertrekt mijn oom Uthman uit Beiroet en hij zal per boot naar Europoort reizen, 

waar hij enkele dagen zal blijven. 
 �N�A�«�d  

ْ
 O�œUG�— ���L�� w���� ÊUL�O�Ë  Ëd���O��U��d ��U��U��d�… Ô√ �≈�—Ë��Ë]�«  —u�� �I���O�� UN� v�F�i��� َل بِ قْ مُ ال

Ó_«ÆÂU�� 
7 Hij wilde ons niet helpen toen wij dat vroegen. 
 Ó��r ��d�œ Ó√�Ê �� UM��ÓKÓ� U��b�M�� U��b��U���Æ�t�M�� «c 
8 Wij discussiëren over alles en proberen zo iedereen te bestrijden die (ons) tegenstand biedt. 
 ����UM�g Ô� ��q ���w�¡ �Ë��ÓJ�� «cËU��‰ Ó√�Ê ����UI�q Ó��b��«Ë �q ��—UF�{ÆUM 
9 Alle jongens die ik in Tanger ontmoet heb, hadden een vader die in Nederland werkt. 
 �ÊU� ��ÔJ��q Ó_«�Ë�œô ]�«�s�c Ó��I��O�N�r �� ��MÓ√ W��» ���F�L�q �� �Ó�u�MÆ«b 
10 Een moeder die zes kinderen had, telde altijd voordat ze het eten maakte (het aantal van) de stoelen 

rond de tafel in de eetkamer. 
 � UN��Ô_« �s�� �ÂÔ√¨ UHÚ�Ó√ ÔW���� UNÓ� �X���U�‰¨  ÎUL�z«œ � �b��≠ �ÂUF]D�« �d�C���� �ÊÓ√ �q��Ó� ≠  �œ�b�� �w�«dÓJ�«

ÆqÚ�Ó_« �W��dÔ� � �…b�zULÚ�« �‰�u�� �]�« 

11 Ze bracht haar man met genoegen een zak met appels en bananen in zijn kantoor waarin hij vaak 
ook ’s avonds werkte. 

 �XÓK���Ë �“ �≈�Ë��ÔJ� UN�q �� Ì—ËdÎU�O�� �� �tO��Ë �ÕUÒH���u�Ë �“���u �� �ÚJ���ÊU� Íc]�« �t� ���F�L�q �� �tO� � Î«—«d
Ú�«�LÆÎUC��Ó√ �¡U� 

12 Overhandig je broer dit mooie cadeau dat ik zelf gekocht heb.  
 =K���r  

�
 »�[� »�����bÓ�« �Á�c����Ó'« ÓW�LÓWKO Æw�ÚH�M� UN�����d� يَك ِخ ِال

13 Twee kooplieden die naar Bagdad reisden, zagen in de woestijn een put waaruit ze water 
probeerden te nemen. 
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 �Ê≈ ��U��d��s �� U�U���U�Ê«d �� �≈�G�B�« � ¬— œ«b���¡«d  ِئْ ب 
ً
 ËU�ô Ó√�Ê ��ÚQ���� «c�M�¡U� UNÆ� را

14 Hij moet contact met ons opnemen. 
 ���V� ��ÓK�O�t Ó√�Ê �����B�q ÆUM� 

  

 
Oefening 8 (leesoefening) De vertaling staat op p. 251 
Lees dit stukje enkele malen hardop, plaats vervolgens het verhaal in de tegenwoordige tijd en lees het nogmaals. 
Vertel het dan na (uit het Tunesische leesboek IQRA). 

 �َُزوُر تُوِ�س َصاِلح 
َرِكَب َصاِلح ِقَطارًا َرسِیعًا، َوقََصَد َمِدینََة تُوِ�س. َساَر ِقَطاُر َصاِلح َسْريًا َحِثیثًا، فََوَصَل تُوِ�س بَْعَد 
َساَعتَْني. نََزَل َصاِلح، وَجَعَل َجيُول �َِشَوارِعِ تُو�ِس. َشاَهَد بُنْيَاً� �َِلیًا، َوَ�سًا َكثِريِ�ن. َدَ�َل َصاِلح 

یًال، َونَْعًال َرِفيعَا. َوَرَجَع قَاِصدًا ِبَالَدُه، َ�انُوً�  ى َصاِلح ثَْوً� َمجِ ْعَجبًا  م َكِبريًا، ِليَْشَرتَِي ثَْوً� َونَْعًال. َرشَ
 ِبُتوِ�س.

Ó��B�b Ω �–���V Ó�≈v zich begeven naar ��YO� Ω ��l�d snel 

�����‰u Ω ���LwA lopen, rondgaan ��U��b Ω �—Ó√È zien 

���MÊUO Ω �����vM gebouw ��U� u Ω �����eÊ winkel 

���u» Ω ��ÚK��f kleding ���Fq Ω ���M�b‰ sandaal 

���dÈ Ω �«�����dÈ  kopen �—lO� Ω ���Ë qOL�œO�o mooi en fijn 

��œö Ω ©��UM® Ó��d��W stad (hier dorp) V���F�� Ω verbaasd over  

 

In het boek staat O�œË qO�n , de fa is waarschijnlijk een typfout. 

 
 
Oefening 9 (herhaling) 
 
1   Lees hardop. Dit zijn werkwoordsvormen van de basisstam. Wat is kenmerkend?  

Antwoord: de basisstam kent verschillende categorieën en de klinkers na R2 in de imperfect* 
verschillen. 

�O��ÔI�Âu ∂ Ó√�Ê ��ÚJ���V µ ���F�L�q ¥ �����K�f ≥ �«��g° ≤ Ó√�Ê ���B�q ± 
hol ww  sterk ww  sterk ww  sterk ww  zwak ww  sterk ww  
R2 = w  klinker na R2 = u  klinker na R2 = a  klinker na R2 = i  R3 = y  R1 = w   
futurum*  subjunctief*  imperfect*  Imperfect*  imperatief*  subjunctief  
 
*futurum = toekomende tijd *perfect = voltooide tijd 
*subjunctief = aanvoegende  wijs *imperatief = gebiedende wijs 
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2  Dit zijn werkwoordsvormen van de tweede stam. Wat is kenmerkend? 
Antwoord: R2 is verdubbeld, de categorie is verschillend. De klinkers in de imperfect na zijn u en 

 na R2 i. 

��ÓD�u�— ∂ �����O�d µ ��ÓI�u�Â  ¥ �����Mw  ≥ ��ÓJ���d  ≤ ��ÓH=J�d ± 
hol ww  hol ww  hol ww  zwak ww  sterk ww  sterk ww  
R2 = w  R2= y  R2 = w  R3 = y      
imperfect  imperfect  imperfect  imperfect  imperfect  imperfect  

 
3  Dit zijn werkwoordsvormen van de derde stam. Wat is kenmerkend?  

Antwoord: na R1 is å ingevoegd, de categorie is verschillend.  
De klinkers in de imperfect zijn u en na R2 i. 

 
4  Dit zijn werkwoordsvormen van de vierde stam. Wat is kenmerkend? 

Antwoord: vóór R1 is alif-hamza ingevoegd, de categorie is verschillend.  
De klinkers in de imperfect zijn u en na R2 i. 
 

�Ó√Ú�ÓK�o µ Ó√��ÓJ�s ¥ Ó√�����d ≥ Ó√��ÓK�f ≤ Ó√�—���q ± 
sterk ww  sterk ww  sterk ww  sterk ww  sterk ww  
perfect  perfect  perfect  perfect  perfect  

���I�rO ±∞ Ó√�ÂU� π ���FwD ∏ ���d���q ∑ ���L�J�s  ∂ 
hol ww  hol ww  zwak ww  sterk ww  sterk ww  
R2 = w  R2 = w  R3 = w      
imperfect  perfect  imperfect  imperfect  imperfect  

 
5  Wat hebben de tweede, derde en vierde stam gemeenschappelijk? 

Antwoord: De klinkers in de imperfect zijn u en na R2 i. 
 
6  Wat is een kenmerkend verschil tussen de vorm van de voltooide tijd (perfect) en van de onvoltooide 
 tijd (imperfect)? 

Antwoord: klinkerverandering. 
 
7  Wat is kenmerkend voor de aanvoegende wijs (subjunctief)? 

Antwoord: De klinker u in de imperfect wordt a. Geen klinker u en geen vrouwelijke-, meervouds- en 
dualis-n bij sterke ww. Bij holle en zwakke ww valt de lange klinker weg. 

 

���ÚJ�� �ÊÓ√ �5���ÚJ� ��ÚJ�� �ÊÓ√�V �V��ÚJ�� 
���ÚJ�� �ÊÓ√U �ÊU���ÚJ�� u���ÚJ�� �ÊÓ√« �Êu����ÚJ�� 

  
8  Wat is kenmerkend voor de apocopaat (de ingekorte wijs)? Wat heeft deze gemeenschappelijk met de 

gebiedende wijs? 

�b��UA�� ∏ �b��U��� ∑ ����UJ�V ∂ ����öw µ Ó�ôv ¥ ��U��q ≥ ��U��q ≤ ����UI�q ± 
sterk ww  sterk ww  sterk ww  zwak ww  zwak ww  sterk ww  sterk ww  sterk ww  

      R3 = y  R3 = y        
imperfect  imperfect  imperfect  imperfect  perfect*  perfect  perfect  imperfect  
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Antwoord: de ingekorte vorm van de imperfect, geen klinker u en geen vrouwelijke-, meervouds- en 
dualis-n bij sterke ww. Bij holle ww valt lange klinker weg, behalve bij zij v ev, jullie en zij m mv en de 
dualisvorm. Bij zwakke ww valt de lange klinker weg, behalve bij het meervoud. 
De gebiedende wijs is de 2e persoonsvorm van de apocopaat zonder prefix -t. 

 

���ÚJ� rÓ� �5���ÚJ� ��ÚJ�� �rÓ��V �V��ÚJ�� 
U���ÚJ�� �rÓ� �ÊU����ÚJ�� «u����ÚJ�� �rÓ� �Êu����ÚJ�� 
�Ÿ�b�� �rÓ� u���b�� �qÔI�� �rÓ� �‰uÔI�� 

  °w�uÔ� °�q� 
 


