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Arabisch voor beginners deel 2 
 
Les 9 
 
9.10  Antwoorden oefeningen pp. 188-196 
 
Oefening 1 
Lees de tekst van deze les en zoek de afgeleide werkwoordsstammen op. 
+ 
Oefening 2 
Plaats de in oefening 1 gevonden persoonsvormen van de voltooide tijd in de onvoltooide tijd of omgekeerd. 
 

± vÓ�≈ � �dÓ�U� Ik reisde naar. III Ô√vÓ�≈ �d��U� Ik reis naar. 

≤ w�MÓIÓ�«— Hij vergezelde mij. III ��w�MÔI��«d Hij vergezelt mij. 

≥ �t��ÚK��U� Ik ontmoette hem. III  �هُ ا
ُ
 .Ik ontmoet hem قاِبل

¥ UMÚIÓKÓD���« Wij stegen op. VII �o�KÓD�M�� Wij stijgen op. 

µ UMÚHÓ��u�����« Hij hield ons tegen. X UMÔH���u������ Hij houdt ons tegen. 

∂ �g��ÓH�� Hij controleert. / Hij onderzoekt. II �g��Ó� Hij controleerde. / Hij onderzocht. 

∑ ��D��Ó√ Geef mij! IV ��D��Ó√ n.v.t. 

∏ �r]KÓJ���� (m) U spreekt. / Je spreekt.  V �X�L]KÓJ�� (m) U sprak. / Je sprak. 

π �X�L]K�F�� Ik leerde. V Ó√�r]K�F�� Ik leer. 

±∞ �q�LÓ�Ô√ Ik voltooi./ Ik maak af. II �XÚK�LÓ� Ik voltooide./ Ik maakte af. 

 
 
Oefening 3 
Maak de vijfde en zesde stam van de volgende persoonsvormen. Rood = correctie (p. 189).  

VI �·�—UF���� V �����·�d�F I ���·d�F ± 
Hij leert iemand kennen. Hij maakt kennis. Hij kent. / Hij weet. 

VI �ÊÓ√©® ���UÓ���w V ÊÓ√©� ®����]K��w�� I  ®�ÊÓ√©��w���K�� ≤ 
dat je (v) bij elkaar gaat zitten  geen betekenis (dat) je zit (v    )  

VI ����CU�—s��� V �����C�ds��� I ��d�C��s� ≥ 
Jullie (v) zijn in conflict. / - tegenstrijdig. geen betekenis Jullie (v) slaan. 
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VI �����l�{«u  V �����l�{�u  I ���C�l  ¥ 
Jij (m) bent -. / Zij is bescheiden. / - nederig. geen betekenis Jij (m) / Zij plaatst / - legt neer. 

VI ��v��UL�� V ��v�A�L�� I ���L�Aw µ 
Hij houdt bij. / Hij blijft bij. / Hij komt 
overeen. 

Hij wandelt. Hij loopt. / Hij gaat. 

VI ��H��U�Êu�L�� V ���Êu�L�NÓH�� I ��ÚH�N�L�Êu ∂ 

Jullie begrijpen elkaar. Jullie (m) proberen te 
begrijpen. 

Jullie (m) begrijpen. 

VI �q��«u���� V �q���u���� I ���B�q ∑ 
Wij zijn met elkaar verbonden. Wij bereiken. Wij arriveren. 

VI ��u«�nÓ� V ��]��u�n I �nÓ��Ë ∏ 
Hij ontmoette in de strijd. / Hij vocht (met 
iemand). 

Hij kwam tot stilstand. 
/ 
Hij stopte. 

Hij stond (stil). / Hij stopte. 

 
 
 
Oefening 4  
Maak de zevende, achtste en tiende stam van de volgende persoonsvormen. 

 X  VIII  VII I  
geen  
betekenis XÓIÓ��u�����«� Zij ging 

akkoord. �XÓIÓH���«  geen  
betekenis �XÓIÓ��u���«  Zij was 

geschikt. �XÓI���Ë 1 

geen  
betekenis �XÚIÓKÚD�����« geen  

betekenis �XÚIÓK]��«  Ik vertrok. / werd 
gelanceerd. �XÚIÓKÓD���«  

Ik was 
vrolijk.  �XÚIÔKÓ� 

2 
Ik scheidde. �XÚIÓKÓ� 

Jullie (m) 
laten achter. �Ê�uÓI�������� geen  

betekenis �Ê�uÓI������  geen  
betekenis �Ê�uÓI���M��  Jullie (m) 

blijven �Ê�uÓI���� 3 
geen  
betekenis w�M�������� Hij bouwt. �M������v Het is gebaseerd  

op. w�M���M�� Hij bouwt. w�M���� 4 
Jullie (v) 
herkenden. �s��Ú��d�F����« Jullie (v) 

gaven toe. �s��Ú��d�����« geen  
betekenis �s��Ú��d�F���« Jullie (v) 

wisten. �s��Ú��d�� 5 

geen  
betekenis Í�c��ÚQ������ Jij (v) neemt 

/ pakt aan. ����Í�c�� geen  
betekenis Í�c��ÓQ�M�� 

Jij (v) pakt / 
neemt. 
(aanv. wijs) 

Í�c��ÚQ�� 6 

geen  
betekenis �q���u����« Hij nam 

contact op. �q�B���« geen  
betekenis �q���u���« Hij 

arriveerde. �q���Ë 7 
geen  
betekenis �bÓI�F�����« Hij geloofde. �bÓI�����« Het werd 

gehouden. �bÓI�F���« Hij knoopte 
vast. �bÓI�� 8 
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Oefening 5  
Welke afgeleide stam van het werkwoord herken je? Plaats een Romeins cijfer achter de werkwoorden. 
Rood = correctie (p. 189).  
 

��]K�L�X �ËU���U ���F]K�L���r �«��ÓHÚIUM �«Ú���ÓI�O�X ± 
II III V VIII VIII  

��]K�r �ËU��Ê ���F]K�r �«��ÓH�o �«Ú���ÓIv  

overhandigen helpen leren overeenkomen ontmoeten  

�����V ≠ �����V ���F=K�r �����ËUF�Ê ����UI�q �������F�L�q ≤ 
IV  I II VI III X  

�V��Ó√ ���V ��]K�r ���ËUF�Ê ��U��q �«�����F�L�q  

liefhebben onderwijzen samenwerken strijden gebruiken  

���rOI ���I�q ��ÚKÓIv ��ÚK�Iw �b����Êu ≥ 
IV I I IV I  

Ó√�U�Â Ó��q  Ó��I�w Ó√Ú�Iv �œ�U  

verblijven verminderen vinden gooien aanroepen, 
uitnodigen  

Ó�U��d ���B�M�l ���B�M�l �������L�F�Êu ���MÓD�K�o ���MÓJ���d ¥ 
III V II VIII VII VII  

Ó�U��d ���B�M�l ���M�l �«�����L�l �«��ÓDÓK�o �«��ÓJ���d  

reizen doen alsof fabriceren vergaderen, 
bijeenkomen 

vertrekken, 
gelanceerd worden 

breken, 
kapot gaan  

�ËU�Ú�UM �����K�L�5 ����ÓKU� ���ËUF�Ê ��]K�L���r µ 
III IV I VI II  

�ËU��‰ Ó√��ÓK�r �U���q ���ËUF�Ê ��]K�r  

proberen onderwerpen, 
zich bekeren tot de islam doden samenwerken onderwijzen  

���F�K�r Ó√�����F�L�q �����d�Ã ��U�ÔK«u Ó���ÔK«u ∂ 
IV X I III I  

Ó√��ÓK�r �«�����F�L�q ���d�Ã ��U��q Ó����q  

informeren gebruiken uitgaan strijden doden  

���F]KUL �u��=��n �������L�F�Êu ���L�s���F �������L�l ∑ 
V II VIII I VIII  

���F]K�r �Ë]��n �«�����L�l ���L�l �«�����L�l  

leren te werk stellen vergaderen, 
bijeenkomen 

vergaderen, 
bijeenkomen 

vergaderen, 
bijeenkomen  
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�»d��ÚI�� �X�BÓ�UM�� �r]KÓJ���� �VÓ�«— ��ÓH���g ∏ 
VIII VI V III II  

�«Ú����d�» ��Ó�UM�h ��ÓJ]K�r �VÓ�«— Ó����g  

naderen verminderen spreken controleren onderzoeken  
 
 
Oefening 6 
Beantwoord de volgende vragen over de tekst (modelantwoorden). Rood = correctie (p. 190). 
 

Íb�MÓ�uÔ�« �oÓ�«—Æ�w��UM��Ô� �»U� � Íb�MÓ�uÔ�« �oÓ�«— �s��� ø…d��UI�« vÓ�≈ dÓH���« �W��UN�� w��  ± 
Een jonge Libanees vergezelde de Nederlander. Wie vergezelde de Nederlander aan het einde 

van de reis naar Cairo? 
 

Ó�≈ ö���Ë U]*—UD�LÚ�« v¨ Æ„�d�LÔ'« �n]��u�� UL�NÓHÓ��u�����« Ó�≈ ö���Ë U]* �„�d�LÔ'« �n]��u�� �q�FÓ� «–U�ø—UD�LÚ�« v  ≤ 
Toen beideen op het vliegveld arriveerden hield de 
douaneambtenaar hen tegen. 

Wat deed de douanebeambte toen zij beiden 
arriveerden op het vliegveld? 

 

 �b������ÚQ���� Ô…ÆdÓH���« “«u�� w�� ‰u��b�« 
�b���� �q�� ��ÚQ����Ô…  w�� �ÂÓ√ dÓH���« “«u�� w�� ‰u��b�«

ød��¬ ÌÊUJ��  
≥ 

Het inreisvisum staat in het paspoort Staat het inreisvisum in/op het paspoort of op 
een andere plek?  

�B�I�« �V��U� �r]K�F���GK̂�« �W�O��d�F�« ÓW � WÆÊUM��Ô� �B�I�« �V��U� �r]K�F�� �s��Ó√�GK̂�« �W�O��d�F�« ÓWøW ≥ 
De man uit (van) het verhaal leerde de Arabische taal in 
Libanon. 

Waar leerde de man uit (van) het verhaal de 
Arabische taal?  

�I�� w�� �„�d�LÔ'« �n]��u�� �b���Ë��O��U��LÚ�« �Wd  ÎU�u��U��Ë ÎU���Ô��Ë ÎU��ö��

 ‚�d�� ÓW��U��“�Ë …�d��UI�« �qO��œ�Ë�b�M���Ëd�zU��� �‚Ë Æå Ë��I�� w�� �„�d�LÔ'« �n]��u�� �b���Ë «–U���Oød��U��LÚ�« �W µ 

De douanambtenaar trof kleding, boeken, een 
woordenboek, een gids van Cairo, een fles Arak en een 
doos (slof) sigaretten aan in de koffer van de reiziger. 

Wat trof de douaneambtenaar aan in de 
koffer van de reiziger?  

 
 
Oefening 7 (thema les 9)   
Vertaal schriftelijk Rood = correctie (pp. 191 en 269-269) 

1 Ik reis morgen naar Damascus. Ó�≈ �d��U�ÔQ�����œ v�oA ÆÎ«bÓ� 
2 Ik reis naar Athene.  �d��U�Ô√≈Ó���Ó√ vÆUMO 
3 Herinner je je iets?  øÎU��O�� �d]��c���� �q�� 
4 Je (m) bent te laat (gekomen)! � �d��ÓQ��° 
5 Nee, ik herinner me weinig.  ô¨ �KÓ� �d]��c��Ó√ÆÎöO 
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6 Ik was naar Tanger gereisd. Ó�≈ � �dÓ�U� �bÓ� �X�MÔ��MÓ� v��WÆ 
7 Is het vliegtuig al opgestegen? �q�� ÓK�����«ÓI]D�« �X�zU…�dø 
8 Ik reisde naar Bagdad. Ó�≈ � �dÓ�U��Æœ«b�G�� v 

9 De moeder werd van haar kind gescheiden. N�KÚH�� �s�� �ÂÔ_« �XÓK�BÓH���«UÆ 
10 Wie niet ademt, gaat dood. Æ� u�L�O�� �f]H�M���� ô �s�� 

11 
De leraar behandelde een moeilijk onderwerp.* 
*= Ÿu�{�u��  

�ZÓ�U� Ú�«�LÆÎU��F�� ÎU�u�{�u�� �r=K�F 

12 Het bleek dat hij ziek was. Æi�d�� �t��Ó√ �s�O���� 

13 Meisjes, wat hebben jullie gekocht?   UM�� U�¨ ø�s�����d�����« «–U� 

14 Met wie sprak jij? �� �s�� �l��ÓJ]K�L�Xø 
15 We moeten de wereld veranderen.  �����V ��ÓK�OÓ√ UM�Ê ���G�O�d Ó�UF�«Ær 
16 Laten we elkaar helpen. Ó�ÚK�M���ËUF�ÊÆ 
17 We maakten kennis met elkaar in het café. ���—UFÚ�Ú�« � UM�LÚI�NÆv 
18 De kan is gebroken. «���ÓJ���d ��ù«Æo�d 
19 Zijn woorden weerspiegelen zijn gedachten.   ���M�F�J�f Ó��K��UL�t Ó√Ú��—UJ�ÁÆ 
20 Ik heb een pond (valuta) nodig. Ó√���ÃU� Ó�≈�� v��Æ… 
21 De dokter behandelt de zieke. ����UF�Z ]D�«�VO� Ú�«�LÆi�d 
22 De beambte kon niet lezen. Ó����r �������D�l Ú�«�L�u]��n Ó√�Ê ��ÚI�dÓ√Æ 
23 De ministers vergaderen om vier uur. �������L�l �u�«�“�¡«— � ���«��U�W  ِةَع الّرابÆ 
24 Ik verwacht niet dat ze komt. Ó√ ô���u]��l Ó√���� UN��ÚQÆw� 
24 Wanneer kunnen we u ontmoeten? ������ v�L�J�MÓ√ UM�Ê ��ÚK�� wI ِْم كُ بø 
26 Wie vergezelde je? ���s Ó�«—ÓIÓpø 
27 We zijn het eens (= overeengekomen).  �«��ÓHÚIÆUM 
28 Hij vergezelde mij. Ó�«—ÓI�MÆw 
29 Ze heeft zich goed voorbereid op uw bezoek. �«�����F�b�  ���O�� Î«be�—U���ÔJ�rÆ 
30 Kijk je vaak naar films? ���q ����UA�b Ó_«Ú��Âö Ó�øÎ«�� 
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Oefening 8 
Vorm van onderstaande werkwoorden een actief deelwoord. Wat is de betekenis?  
 

�o��«d�� �oÓ�«— ≥ �q��U� �q�FÓ�  ≤ �q�zU� �‰U� ± 
vergezellend  vergezellen / 

vergezeller  doende / dader doen  zeggend zeggen  

�Â�bÓI�� Ó��b�Â ∂ � Ï„d���A�� �«�����dÓ„ � µ �r=K�F��  ��]K�r  ¥ 
aanbiedend/ 
aanbieder aanbieden  deelnemend aan 

/ deelnemer deelnemen  onderwijzend 
/ onderwijzer onderwijzen  

Ì‘U� ���Av π �n�K������ �«����ÓK�n ∏ �d��U��� Ó�U��d ∑ 
gaande gaan  verschillend verschillen  reizend / 

reiziger reizen  

j��������l� �ŸUD�����« ±≤ Ïj���u���� Ój���u��  ±± �o�zU� �‚U� ±∞ 
kunnend kunnen  gemiddeld in het midden 

plaatsen  sturend / 
chauffeur 

sturen  

�rOI��  �ÂU�Ó√  ±µ �l�zU� �ŸU� ±¥ �Ã�Ë�e���� �Ã�Ë�e�� ±≥ 
verblijvend verblijven  verkopend / 

verkoper verkopen  *getrouwd in het huwelijk 
treden  

�dÓH�B��� �dÓH��Ó√� ±∏ “U��L��� “U����«� ±∑ >s�L���� v�M�L�� ±∂ 
gelig geel worden  uitstekend zich 

onderscheiden  wensend wensen  
*in huwelijkse staat zijnde = getrouwd. In MSA een actief deelwoord, in het Nederlands een passief deelwoord. 

 
Vorm van onderstaande werkwoorden een passief deelwoord. Wat is de betekenis? 
Rood = correctie (p. 191).  

gegeten ���‰u�ÚQ eten �qÓ�Ó√ ≤ verantwoordelijk �‰Ë�R���� vragen �‰ÓQ�� ± 

gedronken ��d�A��»Ë drinken �»d�� ¥ geen betekenis �q�B���� contact 
opnemen 

�q�B����« ≥ 

gevonden �œu���u�� vinden b���Ë� ∂ toegestaan �Õu�L���� toestaan `�L��� µ 

gezonden q���d��� sturen �q���—Ó√ ∏ geschreven »u��ÚJ��� schrijven �V��Ó� ∑ 

bezet �q������� bezetten �q�����« ±∞ uitgenodigd / 
geroepen 

u���b��� uitnodigen / 
roepen 

U��œ  π 
bezig / bezet / 
druk 

�‰u�G�A�� bezig 
houden 

�q�G�� ±≤ gebruikt q�L�F������� gebruiken q�L�F�����«� ±± 

geen betekenis �”uÔK���� zitten �fÓK�� ±¥ onderwerp / 
thema 

�Ÿu�{�u�� plaatsen / 
deponeren 

�l�{�Ë ±≥ 

gebouwd ���w�M�� bouwen v�M��  ±∂ ingestort �—UN�M�� instorten �—UN���« ±µ 

bewaard Ï�uÔH���� bewaren / 
behoeden 

Ók�H�� ±∏ genomen / gepakt �–u��ÚQ�� nemen / pakken �c��Ó√ ±∑ 
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Oefening 9 
Vorm een actief deelwoord en vul dit op correcte wijze in. Rood = correctie (p. 193).  
Er is keuze uit de volgende werkwoorden: 

�«�����dÓ„ � ���e�Ë�Ã Ó�U��d ��vA »U�� ·U�� ÂU�� ŸU�� �‰U� Ó�«—�o �–���V ��ÓJ�s ��ÓK�f 

  �w�I�� v]K�� Ó����V Ó√ÂU�� �œU� Ó√�—���q �—���l —«“� �Ë���q �ËÓ��n Ó��bÂ� 
 

Het meisje zit op de stoel. �M��«�X ÏW���U� ��ÓKÔJ�« v�dÆ�w�  ± 

Zij (v vm) zijn bang (vrezend) voor de hond. ���s � UH�zU� ���s ÓJ�«ÚKVÆ ≤  

De jongens slapen in hun bed. Ó_«�Ë�œô �L�zU��Êu �� �dd����rÆ   ≥ 
de vergezellende jonge man aan het eind van mijn 
reis/ de aan het einde van mijn reis vergezellende 
jonge man 

�»U�A�« Ú�«�L��«d�o �� ��W�UN ��ÓHÍd ¥ 

Ik ontmoette een man die tegen mij zegt (mij 
zeggende) ‘welkom in Egypte’.  

Ó��I�— �XO��Îö Îö�zU� Ó√ò w����Ë Îö���N�� � ÎöÆåd�B µ 

Ik wil de boeken kopen, waar is de verkoper? Ô√Ó√ �b�—Ó√ �Ê����d�Í ÔJ�«���V ¨Ó√���s �zU��«lø ∂  

Hij woont (is woonachtig) in een mooi huis. ���u ��U��s �� ��O�X ��ÆqOL   ∑ 

Zij gaat (is gaande) naar school. ���w ��«–ÏW� Ú�« �≈�L�b�—ÆW� ∏  

De bezoeker bezoekt het land. ���e�—Ë �e�«�z«�d ���«ÓKÆb  π 
de lopende meisjes op straat 
de op straat lopende meisjes 

� UM���« Ú�«��UL� UO  ��A�«—UŸ ±∞ 

Morgen reis ik (ben ik reizend) naar Marokko.  U�Ó√ Î«bÓ�����U��d Ú�« �≈�L�GdÆ» ±± 
Mijn vriendin trouwde gisteren nu is zij getrouwd 
(in huwelijkse staat). 

���e�Ë���X ��ÓI�bÓ√ ����Ë ¨f�Êü« ���w �����e���ËWÆ ±≤ 
de deelnemende mannen aan het project 
de aan het project deelnemende mannen 

�LÚ�« �‰U��d�«�A��dÔ��Êu � Ú�«�L�A�dŸË ±≥ 

De schrijfster schreef het boek. Ó����� �X��UJ�«ÔW� �J�«Æ»U� ±¥ 
de staande auto voor de deur / 
de voor de deur staande auto 

Ô…—U�O���« �«��«uÓHÔW Ó√�ÂU� »U��« ±µ 

de bij de school arriverende lerares Ú�«�L�b�—ÔW� �«��«uÓKÔW Ú�« �≈�L�b�—��W ±∂ 

Wie is de afzender van deze brief? �s�� ���d���q ���c�Á �d�«Ó�U�øW  ±∑ 
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De families keren terug van de reis. �zUF�«� ö —��«�FÏW ���s ���«ÓHÆd ±∏ 

De arbeider is afwezig van zijn werk. ��UF�«�q �zU��V ���s ���L�K�tÆ ±π 

de van de school terugkomende leraren  �Êu���—�b�LÚ�«�«��zUF�b�ÊË ���s Ú�«�L�b�—��W ≤∞ 
de verblijvende emigranten in Europa 
de in Europa verblijvende emigranten 

Ú�«�L��UN�d�ÊË Ú�«�L�LOI�Êu Ô√ ��—Ë��ËU ≤± 
Ik bood de papieren aan, dat wil zeggen ik ben de 
aanbieder. 

Ó��b��Ó_« �X�Ë�‚«— ¨ ��F��Ó√ÆÂ�bÓI�LÚ�« U� ≤≤  
de biddende man in de moskee / 
de in de moskee biddende man 

 �q���d�«Ú�«�L�B=Kw ��U'« �l ≤≥ 
de resterende groenten in de kast / 
de in de kast resterende groenten 

Ó)«�C�d� «Ë �«��U�ÔWO �)« ���«eW ≤¥ 
 

 
 
 
Oefening 10 
a Geef van onderstaande deelwoorden van stam I aan of ze actief of passief zijn. Wat is de betekenis? 
b Vorm daarna de deelwoorden terug naar het bijbehorende werkwoord. 
c Geef aan tot welke categorie deze werkwoorden behoren (sterk, hol of zwak). 
d Benoem de vorm (mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud of meervoud). 
  

d d c  b  a   
m/v 

ev/
mv 

categorie betekenis 
werk-
woord betekenis actief/passief   

vrouwelijk   ev sterk zitten �fÓK�� zittend actief ����UÏW ± 

vrouwelijk   ev sterk 
bevatten / ruim 
zijn 

�Ë���l omvangrijk / ruim actief Ë��«�FÏW  

vrouwelijk    ev zwak 
verdubbelen / 
vouwen 

���Mv opnieuw actief ���U�OÏW  

mannelijk   ev sterk gaan �–�V�� gaand actief –�V��«  

mannelijk   ev zwak voorbijgaan �C��v verleden actief Ì÷U�  

vrouwelijk   ev sterk schrijven �V��Ó� geschreven passief ÚJ������uÏW  

mannelijk   ev sterk komen �Â�bÓ� komend actief ��œUÂ � ≤ 

mannelijk   ev sterk kennen �·�d�� bekend passief ���F�d�·Ë  

mannelijk    ev sterk schrijven �V��Ó� schrijvend / 
schrijver 

actief ���U�V  

mannelijk   mv sterk schrijven �V��Ó� geschreven passief ��ÚJ����u�Êu  
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mannelijk   ev hol verkopen �ŸU� verkocht passief ���lO�  

vrouwelijk   ev sterk vinden �b���Ë gevonden passief ���u���œuÏ…  

mannelijk   ev sterk vragen �‰ÓQ�� verantwoordelijk passief �����R‰Ë� ≥ 

mannelijk   ev sterk passeren �d�� passerend actief ��—U  

mannelijk ev sterk passeren �d�� gepasseerd passief ���L�d�—Ë  

mannelijk ev sterk vinden �b���Ë vindend actief Ë��«�b  

mannelijk   ev sterk vinden �b���Ë gevonden passief ���u���œu  

mannelijk   ev sterk nemen �c��Ó√ genomen passief ��ÚQ��–u�  

mannelijk  ev sterk nemen �c��Ó√ nemend actief ��¬c � ¥ 

mannelijk   ev hol sturen �‚U� sturend actief �zU��o  

mannelijk   ev hol bezoeken �—«“ bezocht passief ���e—Ë�  

mannelijk   ev hol bezoeken �—«“ bezoekend  actief “�z«d �  

mannelijk   ev hol verkopen �ŸU� verkopend  actief �zU�l�  

vrouwelijk ev zwak lopen v�A�� lopend actief ���U�OÏW  

mannelijk   ev hol afwezig zijn �»U� afwezig actief �zU��V µ 

mannelijk ev zwak nodigen U��œ genodigd passief ���b���u  

mannelijk ev zwak blijven �w�I�� blijvend actief Ì‚U�   

mannelijk   ev zwak vergeten �w���� vergeten passief ���Mw���  

mannelijk   ev zwak 
uitnodigen / 
roepen 

U��œ uitnodigend  actief ÌŸ«œ  

vrouwelijk mv sterk schrijven �V��Ó� schrijvend actief ���U� U�  
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Oefening 11 
a Geef van onderstaande deelwoorden van de afgeleide stammen aan of ze actief of passief zijn, wat is de 
 betekenis? 
b Vorm daarna de deelwoorden terug naar het bijbehorende werkwoord. 
c Geef aan tot welke categorie deze werkwoorden behoren (sterk, hol of zwak). 
d Benoem de vorm (mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud of meervoud). 

Rood = correctie (pp 193-194).  
 
d d c   b  a   
m/v ev/mv categorie betekenis stam werkwoord betekenis actief/passief   

mannelijk   ev sterk 
zich 
onderwerpen 

IV �rÓK��Ó√ moslim actief ���K��r� ± 

vrouwelijk  ev sterk onderwijzen II �”�—�œ onderwijzende / 
lerares 

actief �—�b����ÏW  

mannelijk  ev sterk spreken V �À�b���� sprekend / 
spreker 

actief �������À�b  

mannelijk  ev sterk 
zenden / 
sturen 

IV q���—Ó√� zendend 
afzender 

actief ��q���d�  

mannelijk  mv sterk reizen III Ó�U��d reizenden / 
reizigers 

actief ��U����d�ÊË  

vrouwelijk  ev sterk verschillen VIII �nÓK�����« verschillend actief ÓH�K������ÏW  

mannelijk   ev sterk uitwisselen VI ‰�œU���� afwisselend actief ����‰�œU�� ≤ 

mannelijk  ev sterk 
zich 
(af)scheiden 

VII ÓH���«�q�B afzonderlijk actief ���MÓHq�B�  

mannelijk  ev sterk geel worden IX �«���dÓH gelig actief ���B�dÓH�  

mannelijk  ev sterk ontvangen X �«����ÚI��q� toekomst actief ������I��q�  

vrouwelijk  ev sterk bezetten VIII �«�q���� bezet / bezetter 
passief / 
actief 

����]K��ÏW  

vrouwelijk  mv sterk 
te werk 
stellen 

II �n]��Ë ambtenaressen passief � UH]��u��  

vrouwelijk ev sterk controleren III —�VÓ�« gecontroleerd passief ��dÏW��Ó�« ≥ 

mannelijk  ev sterk 
zenden / 
sturen 

IV Ó√q���—� gezant passief ��q���d�  

vrouwelijk  ev sterk uitwisselen VI ���‰�œU� wederkerig passief �����Ó��œUÏW  

mannelijk  ev sterk deelnemen VIII �«Ó„����� gezamenlijk passief ���A���Ï„  

vrouwelijk  ev sterk gebruiken X �«�����F�q�L  gebruikt passief �������FÏWÓK�L   

vrouwelijk  mv hol 
vormen / 
samenstellen 

II Ó��u�Ê bestanddelen / 
factoren actief ����uÓJ� U  

vrouwelijk ev hol weerstaan III Â�ËU�� tegenstander actief ��ÂËUI� ¥ 

mannelijk  mv hol verblijven IV �ÂU�Ó√  verblijvend actief ���LO�I�Êu  
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vrouwelijk  ev zwak geven IV Ó√vÓD��  gegeven passief ���F�vD   

mannelijk  ev hol 
nuttigen / 
aanreiken 

VI �‰�ËUM�� communicant actief �����‰ËUM  

vrouwelijk  ev hol instorten VII �—UN���« ingestort  passief  ���M�—UN  

vrouwelijk  mv zwak 
dagvaarden / 
oproepen 

X v���b�����« dienstplichtige passief �������b��v  

vrouwelijk ev hol kunnen X �ŸUD�����«  in staat zijnde actief j�������ÏW�F� µ 

mannelijk  mv hol verblijven IV �ÂU�Ó√ verblijf passief ���ÂUI   

vrouwelijk  ev hol kunnen X �ŸUD�����«  mogelijk passief �������ŸUD   

vrouwelijk  ev zwak bidden II v]K�� zij die bidt actief �O>K�B��ÏW  

mannelijk  ev zwak gelijk zijn III �È�ËU gelijkwaardig actief ���ÌËU   

vrouwelijk  mv zwak geven IV vÓD��Ó√ donor actief ���F�j  

vrouwelijk ev zwak wensen V �L��v�M wensend actief �L����ÏW�O�M ∂ 

mannelijk  mv zwak bidden II v]K�� gebedsruimte passief ���BÒK�v  

vrouwelijk  ev hol bang worden V �·�u���� angstig actief �������·�u   

vrouwelijk  ev zwak gelijk zijn VIII �����«È�u niveau passief �������Èu   

mannelijk  ev hol 
onderschei-
den 

VIII �“U����« perfect / 
uitstekend   actief ���L�“U�  

mannelijk mv sterk gebruiken X �q�L�F�����« gebruiker actief �ÊuÔK�L�F������  
 

 
Oefening 12 
a Beantwoord de onderstaande vragen.  
b Vorm van het werkwoord in zin drie een passief deelwoord. 
c Vorm van het werkwoord in de zinnen vijf en zes een actieve deelwoord. 
 
Modelantwoord Bruin = toevoeging. 

1 Waar kom je vandaan?   ���s Ó√���s Ó√Ó√ Ø �X�����X 

 Ik kom uit Nederland.  �s�� U�Ó√Ó�u���MÆ«b 

2 Waar ben je (m/v) geboren?  Ó√���s � �b���Ë Ø � �b���Ë ø 
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 Ik ben in Nederland geboren.  � �b���Ë� Ó�u���MÆ«b 

3 In welke stad ben je (m/v) geboren? �W��Ó√ � �W�M�b�� �Ë���b� � �b���Ë Ø ø 

 Ik ben in Amsterdam geboren. Ï…�œuÔ��u�� Ø �œuÔ��u�� U�Ó√ � ÆÂ«œ�d������Ó√ 

4 Ben je Nederlander / Nederlandse.  �q��Ó√�X�� ��Ó�u�M�b Ø �Í  �q��Ó√�X�� ��Ó�u�M�b��øW 

 Ja, ik ben Nederlander / Nederlandse. ¨r�F��  U�Ó√Ó�u���M�b�� Ø �ÍÓ�u�M�b��ÆW 

5 Waar woon je (m/v)? Ó√���s ����ÔJ�s  Ø�5�MÔJ����ø 

 Ik woon in Amsterdam  ÆÂ«œ�d������Ó√ � �sÔJ��Ó√ 

6 Ben je (m/v) getrouwd?  �X��Ó√ Ø Ã�Ë�e���� �X��Ó√ �q��øW���Ë�e���� 

 Ja, ik ben getrouwd (m). / Ja ik ben getrouwd (v). ÆW���Ë�e���� Ø Ã�Ë�e���� U�Ó√ ¨�r�F�� 

 Nee, ik ben niet getrouwd (m). /  
Nee, ik ben niet getrouwd (v). 

ÆÎW���Ë�e���� Ø ÎU��Ë�e���� �X��Ó� ¨ô 
           
Maak nu op dezelfde wijze vragen: 
Waar komt hij/zij/vandaan? 
Waar is hij/zij geboren? 
Waar komen jullie (m+v) /zij (mv m+v) vandaan? 
Enzovoort. GEEN UITWERKING 
 
 
Oefening 13  
Mondeling, geen schriftelijke uitwerking. Rood = correctie (p. 195). Bruin = toevoeging. 
 

Kijk (nu) op de landkaart! WÓD�dÓ)« ÍdÔE��Ô« Ø �dÔE��Ô«°  
Waar bevinden zich (liggen) de onderstaande  
(= ondergenoemde) landen?  

�s��Ó√ �b��u�� ®�lÓI��© ø�t�KÓH��Ó√ …�—u��c�LÚ�« Ê«bÚK���« 

Ken je (m/v) de hoofdstad?   �5�d�F�� Ø �·d�F�� �q��øW�L��UF�« �w�� U� 

 
± ���«Ê«œu �O�«�Ls ���Bd UO�O�  Ô���ÊUM 
 Soedan Jemen Egypte Libië Libanon 

 Âu��dÓ)« �¡UF�M�� …�d��UI�« dÓ�«ÔK�f  Ë�d�O�� 
 Khartoem Sana’a (Sanaa) Cairo Tripoli Beiroet 
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≤ ��U�—u  �F�«‚«d Ô_«�—�œÊ� ��ÊUL  Ú�«ÔJ�u��X 
 Syrië Irak Jordanië Oman Koeweit 

 o�A���œ œ«b�G�� ÊU�L�� jÓI����  W�M��b���«X���uÔJ 
 Damascus Bagdad Amman Mascat (Muscat) Koeweit stad 

≥ Ú�«�L�Gd» Ó'«�z«ed  ����uf  ��ÓK��j�s� �«���z«dqO 
 Marokko Algerije Tunesië Palestina Israel 

 ◊U��d�« W�M��b�� d�z«eÓ'« f��u�� ÔI�«�b”  Ø W�O��d�A�«�« Â«— VO�Ó√ �q�� 

 Rabat Algiers Tunis 
Oost-Jerusalem / Ramallah  
(zelf uitgeroepen) 

Tel Aviv en Jerusalem  
(zelf uitgeroepen) 

¥ ÓDÚ�U�U  �O�«ÊU�u �«�����U�UO Ó��d��U� ��Ó�u�M«b 
 Malta Griekenland Spanje Frankrijk Polen 

 ��U�U�O ��Ó√UMO b�—�b�� f�—U� �u���—«Ë 
 Valetta Athene Madrid Parijs Warschau 

µ �M�«�LU�  �«�d�Ó��M�b…  ��u���«d  �«��UD�UO Ú�«��ULUO 
 Oostenrijk Ierland Zwitserland Italië Duitsland 

 U�U�OO�� s�K���œ Ê�d�� U�Ë�— 5���d�� 
 Wenen Dublin Bern Rome Berlijn 

∂ ��œUA ��ÚKUJO�  �M�«�dËZ�  ���«ub� �«�L���bU„�— 
 Tsjaad België Noorwegen Zweden Denemarken 

 �«�����LUMO q��Ú�Ë�d� uÔK��ËÔ√ rÚ�u�NÚ�u��� Ô��M�us�UN 
 Ndjamena Brussel Oslo Stockholm Kopenhagen 

∑ �—��ËUO ��Ó�u�M«b �«����ÓK��«d  �«��ÓK�Mb  ���«�F�œu��W 

 Rusland 
Nederland / 
Holland 

Engeland Ijsland Saoedi-Arabië 

 uÔJ��u�� Â«œ�d����Ó√ Ê�b�MÔ� pO��UOÚJ�— —÷U� 
 Moskou Amsterdam Londen Reykjavik Riyadh 

∏ �����d��s  �«Ê«d�  ���d��UO  ��ÚK—UGU� ¡«d���B�« 
 Bahrein Iran Turkije Bulgarije de Sahara 

 W��UM�LÚ�« Ê«d�NÓ� …�dÓI��Ó√ UO��u�� n.v.t. 
 Manama Teheran Ankara Sofia n.v.t. 

          


