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Dit is een vertaling van de uitleg van het bekende boek
‘Lessen Arabisch voor niet-Arabisch sprekenden’ geschreven en gedoceerd
door Dr. V. Abdur Rahim aan de Islamitische Universiteit in Medina.
De uitleg is geschreven door Hoesayn ibn Ahmad,
docent Arabisch aan de Islamitische Universiteit in Medina.
Deze vertaling mag niet als referentie genomen worden. Dit document is
slechts een hulpmiddel, een leraar is noodzakelijk. Het is moeilijk om de
grammaticale termen van het Arabisch te vertalen. Enkele grammaticale
termen die wel vertaald zijn, zijn slechts vertaald om de betekenis te
benaderen. We gebruiken bewust niet de woorden nominatief, genitief enz.
Het gebruik van de woordenschat en de grammaticale termen gebeurt
volgens de regels in het Arabisch en niet zoals in het Nederlands.
Het Arabisch moet men in het Arabisch leren.
Team An-Nasieha

Deel 1
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De vierde les – س اﻟﱠﺮاﺑِ ُﻊ
ُ اﻟ ﱠﺪ ْر
 إِﻟَـﻰ،  ِﻣ ْﻦ،  َﻋﻠَﻰ،  ﻓِـﻲ:ـﺠﺮﱢ
ُ ُﺣ ُﺮ
َ وف اﻟ

ـﺠ ﱢﺮ
ُ ( ُﺣ ُﺮوvoorzetsels) : veroorzaken een kasrah op de laatste letter van
َ ف اﻟ
1

het woord erna.

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Mohammed is in het huis.
Yaasir is in de kamer.
Aaminah is in de keuken.

ِ ﻣـﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒـﻴ
.ﺖ
َْ
َُ
.َ& ِﺳٌﺮ ﻓِـﻲ اﻟﻐُْﺮﻓَِﺔ
.ِآﻣﻨَﺔُ ﻓِـﻲ اﻟ َـﻤﻄْﺒَ ِﺦ

De pen is op het bureau.
Het kind is op het bed.
De student is op de stoel.

De leraar is uit de klas gegaan.
Fatima is van India.
Deze pen komt van Mohammed.
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ِ َاﻟ َﻘﻠَﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟـﻤ ْﻜــﺘ
.ﺐ
َ
ُ
.اﻟﻂﻓْ ُﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ ِﺮﻳ ِﺮ
ﱢ
ِاﻟﻄﱠﺎﻟ
.ﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُﻜ ْـﺮِﺳﱢﻲ
ُ

ِ ﺧﺮج اﻟـﻤ َﺪرﱢ
.ﺼ ِﻞ
ْ س ﻣ َﻦ اﻟـ َﻔ
ُ ُ َ ََ
ِ َﻓ
.ﺎﻃ َﻤﺔُ ِﻣ َﻦ اﻟـ ِﻬْﻨ ِﺪ
ِ
.ـﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ َﻫ َﺬا اﻟ َﻘﻠَ ُﻢ ﻣ ْﻦ ُﻣ

Deze vier zijn voorzetsels, maar niet alle voorzetsels in het Nederlands zijn horoef djar, zie les 8, 10 en 15.
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.ﺐ َﺧﺎﻟِ ٌﺪ إِﻟَـﻰ اﻟ َـﻤ ْﻌ َﻬ ِﺪ
َ َذ َﻫ
.ﺐ َﻋﻠِ ٌﻲ إِﻟَـﻰ اﻟ ُـﻤ ِﺪﻳ ِﺮ
َ َذ َﻫ
ِﱠ
ِ ﺐ إِﻟَـﻰ اﻟ ِـﻤْﺮ َﺣﺎ
.ض
ُ ﺐ اﻟﻄﺎﻟ
َ َذ َﻫ

Khaalid is naar het instituut gegaan.
‘Ali is naar de directeur gegaan.
De student is naar de wc gegaan.

أَﻳْ َﻦ؟

ِ( اvraagwoord), men vraagt hiermee naar de plaats.
 أَﻳْ َﻦis een اﺳﺘِ ْﻔ َﻬﺎم
ﻢ
ﺳ
ْ ُْ
ـﺤ ﱠﻤ ٌﺪ؟
َ أَﻳْ َﻦ ُﻣ
.ـﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﻓِـﻲ اﻟﻐُْﺮﻓَِﺔ
َ ُﻣ
ِ َأَﻳﻦ ﻓ
ﺎﻃ َﻤﺔُ؟
َْ
ِ َﻓ
.ﺎﻃ َﻤﺔُ ﻓِـﻲ اﻟ َـﻤﻄْﺒَ ِﺦ

Waar is Mohammed?
Mohammed is in de kamer.
Waar is Fatima?
Fatima is in de keuken.

َﻣﺎذَا؟

 َﻣﺎ َذا؟is zoals  َﻣﺎ َﻫ َﺬا؟, voor niet-personen.
Wat is er op het bureau?
De pen is op het bureau.
Wat is er op het bed?
Het uurwerk is op het bed.
Wat is er op het bureau?
Mohammed is op het bureau.





ِ ََﻣﺎذا َﻋﻠَﻰ اﻟـﻤ ْﻜـﺘ
ﺐ؟
َ
ِ َاﻟ َﻘﻠَﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟـﻤ ْﻜـﺘ
.ﺐ
َ
ُ
َﻣﺎذا َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ ِﺮﻳ ِﺮ؟
.ﺎﻋﺔُ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ ِﺮﻳ ِﺮ
َ اﻟ ﱠﺴ
ِ ََﻣﺎذا َﻋﻠَﻰ اﻟـﻤ ْﻜـﺘ
ﺐ؟
َ
ِ َـﺤ ﱠﻤ ٌﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟـﻤ ْﻜـﺘ
.ﺐ
َ ُﻣ
َ
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ﺚ ﻻَ ﻳُـﻨَـ ﱠﻮ ُن
ُ اﻟﻌﻠَ ُﻢ اﻟ ُـﻤ َﺆﻧﱠ
َ
Vrouwelijke eigennamen accepteren geen tanwien.






ٌَﻋﺎﺋِ َﺸﺔ
ٌِآﻣﻨَﺔ
َﻣْﺮﻳَـ ٌﻢ
ِ َﻓ
ٌﺎﻃ َﻤﺔ

َﻋﻠِ ﱞﻲ

َ& ِﺳٌﺮ

ِﻣ َﻦ ْال

َُﻋﺎﺋِ َﺸﺔ

ُِآﻣﻨَﺔ
َﻣْﺮﻳَ ُـﻢ

ِ َﻓ
 ُﺎﻃ َﻤﺔ


َﻋ ﱠﻤ ٌﺎر

ـﺤـ ﱠﻤ ٌﺪ
َ ُﻣ

 ْال+ ِﻣ ْﻦ

ِ  ِﻣﻦ اﻟﺒـﻴdit was eerst ﺖ
ِ ِﻣﻦ اﻟْﺒـﻴ
ﺖ
َْ َ
َْ ْ
De soekoen op de noen wordt een fathah om de opeenvolging van twee
soekoens te vermijden.2

Bron:

2

http://ia800301.us.archive.org/26/items/MadinaArabicCourseNotes-Book3/SharhMadeenahBook1.pdf

De hamzat wasl in  الtelt niet mee want deze wordt niet uitgesproken indien er iets voor komt.

