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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
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[UILEG MEDINA BOEK: LES 1]

ِ اﻟ ﱠﺪرس اﻟ ﱠﺴ
De zesde les – س
ﺎد
ُ
ُْ
ِﻫ ِﺬﻩ
َ

 َﻫ ِﺬ ِﻩis een اﺳ ُﻢ إِ َﺷ َﺎرة
ْ (aanwijzend voornaamwoord), hetgeen men aanwijst is
( َﻋﺎﻗِ ٌﻞeen persoon) of ( َﻏْﻴـُﺮ َﻋﺎﻗِﻞeen niet-persoon) en is:

-

( ُﻣ ْﻔَﺮٌدenkelvoudig)
ﺚ
ٌ ( ُﻣ َﺆﻧﱠvrouwelijk)
ﻳﺐ
ٌ ( ﻗَ ِﺮdichtbij)

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:

ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ
Dit is een auto.
Dit is een strijkijzer.
Dit is de fiets van Anas.

.ٌَﻫ ِﺬ ِﻩ َﺳﻴﱠ َﺎرة
.ٌَﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻣ ْﻜ َﻮاة
ِِ
ٍ َاﺟﺔُ أَﻧ
.ﺲ
َ َﻫﺬﻩ َد ﱠر

اﻟﻌﺎﻗﻞ
Dit is Khadiedjah.
Dit is een meisje.
Dit is de zus van
de ingenieur.

ِ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺧ
.ُـﺠﺔ
ﻳ
ﺪ
َ َ َ
ِِ
.ﺖ
ٌ َﻫﺬﻩ ﺑِْﻨ
ِِ
.ﺖ اﻟ ُـﻤ َﻬْﻨ ِﺪ ِس
ُ َﻫﺬﻩ ﺑِْﻨ
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Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Dit is een oor en dit is een oog.



Dit is een hand en dit is een voet.



Dit is een lepel en dit is een pot.



Dit is een neus en dit is een mond.




ِِ
ِِ
.ﲔ
ٌْ َﻫﺬﻩ أُذُ ٌن َو َﻫﺬﻩ َﻋ
.َﻫ ِﺬﻩِ ﻳَ ٌﺪ َو َﻫ ِﺬﻩِ ِر ْﺟ ٌﻞ
.َﻫ ِﺬﻩِ ِﻣ ْﻠ َﻌ َﻘﺔٌ َو َﻫ ِﺬﻩِ ﻗِ ِﺪٌر
ِِ
.ﻒ َو َﻫ ِﺬﻩِ ﻓَ ٌﻢ
ٌ َْﻫﺬﻩ أَﻧ
.ﻒ َو َﻫ َﺬا ﻓَ ٌﻢ
ٌ َْﻫ َﺬا أَﻧ

ُاﻻﺳ ِـﻤﻴﱠﺔ
ْ ُـﺠ ْﻤﻠَﺔ
ُ اﻟ

ُاﻻﺳ ِـﻤﻴﱠﺔ
ْ ُـﺠ ْﻤﻠَﺔ
ُ ( اﻟde nominale zin) bestaat uit minimum twee woorden die een
betekenisvolle en nuttige zin (ٌﻴﺪة
َ )ﺟ ْـﻤﻠَﺔٌ ُﻣ ِﻔ
ُ vormen.

ِ
.ﺐ
ﺎﻟ
ﻃ
ﺪ
ﻤ
ﺤ
ـ
ﻣ
َ
ﱠ
ٌ
َُ
ٌ
Mohammed is een student.

َﺧﺒَـٌﺮ

[ اﻟـﺨﱪvormt samen met  اﻟـﻤﺒﺘﺪأeen
betekenisvolle zin. Deze
beschrijft اﻟـﻤﺒﺘﺪأ.]

ٌُﻣْﺒـﺘَ َﺪأ

[Het eerste woord in een nominale zin is een
naamwoord en wordt  اﻟـﻤﺒﺘﺪأgenoemd. Dit is
de zaak waarover men spreekt.]
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Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:

ِﻣـﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﻃَﺎﻟ
.ﺐ
َُ
ٌ
.ﺎب ُﻣ ْﻐﻠَ ٌﻖ
ُ َاﻟﺒ
ِ اﻟـ ِﻤْﻨ
.ﻳﻞ َو ِﺳ ٌﺦ
ﺪ
ُ
.ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ
ِ
.ﻚ ﻗَ َﻤٌﺮ
َ َذﻟ
ِ َﻓ
.ٌﺎﻃ َﻤﺔُ ﻃَﺎﻟِﺒَﺔ
ِاﻟﻨﱠﺎﻓ
.ٌﻮﺣﺔ
ﺘ
ﻔ
ﻣ
ة
ﺬ
َ
ُ
ْ
ُ
َ َ
.ٌِﻫ َﻲ ُﻣ ْﺴﻠِ َﻤﺔ
ِﺗ
.ﺲ
ـﻤ
ﺷ
ﻚ
ﻠ
ْ
َ
َ
ْ
ٌ

Mohammed is een student.
De deur is dicht.
De (zak)doek is vuil.
Hij is een moslim.
Dat is een maan.
Faatima is een studente.
Het raam is open.
Zij is een moslima.
Dat is een zon.

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:


Wiens tas is dit?


De kamer is open.




Bron:

َﺣ ِﻘﻴﺒَﺔُ َﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ؟
َﺣ ِﻘﻴﺒَﺔُ َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا؟

.ٌﻮﺣﺔ
َ ُاﻟﻐُْﺮﻓَﺔُ َﻣ ْﻔﺘ
.ﻮح
ٌ ُاﻟﻐُْﺮﻓَﺔُ َﻣ ْﻔﺘ

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

