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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
Doelstellingen:
• اﻟﺑدل ﻻﺳم اﻹﺷﺎرة
• ف
َ اﻟظرف أ َ َﻣﺎ َم و َﺧ ْﻠ
• س
َ ََﺟﻠ
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ِ اﻟ ﱠﺪرس اﻟﺜ
De achtste les – ﱠﺎﻣ ُﻦ
ُْ
ِ ا ِﻹ َﺷﺎرةُ إِﱃ اﻟـﻤﻌ ﱠﺮ
ف ل
َُ
َ

(aanwijzen naar een met  ألbepaald woord)1

Deze man is een handelaar.



Die man is een arts.



Dit huis is van de handelaar.



Dat huis is van de arts.



Deze man de handelaar.



Die man de arts.



(van)

 ﻟِـis een 2 َﺣ ْﺮ ُف َﺟﺮ.

ِ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺮﺟﻞ ﺗ
.ـﺎﺟٌﺮ
َ
ُُ
ِ
ِ
.ﻴﺐ
َ َذﻟ
ٌ ﻚ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﻃَﺒ
ِ ﻫ َﺬا اﻟﺒـﻴﺖ ﻟِﻠﺘ
.ﱠﺎﺟ ِﺮ
ُ َْ َ
ِ
ِ ِﺖ ﻟِﻠﻄﱠﺒ
.ﻴﺐ
َ َذﻟ
ُ ﻚ اﻟﺒَـْﻴ
ِ ﻫ َﺬا اﻟﱠﺮﺟﻞ اﻟﺘﱠ
.ﺎﺟُﺮ
َ
ُُ
ِ
ِ
.ﻴﺐ
َ َذﻟ
ُ ﻚ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟﻄﱠﺒ

ﻟِـ

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Dit huis is van de handelaar.
Dit huis is van de arts.
Dit huis is van de leerkracht.
Dit huis is van Mohammed.

1
2

ِ ﻫﺬا اﻟﺒـﻴﺖ ﻟﻠﺘ
.ﱠﺎﺟ ِﺮ
ُ َْ َ
ِ ﺖ ﻟﻠﻄﱠﺒِﻴ
.ﺐ
ُ َﻫﺬا اﻟﺒَـْﻴ
.ﻟﻠﻤ َﺪ ِّر ِس
ُ َﻫﺬا اﻟﺒَـْﻴ
ُ ﺖ
.ﺖِ ﻟِ ُـﻤ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
ُ َﻫﺬا اﻟﺒَـْﻴ

Het met  ألbepaald woord na een  اﺳم إﺷﺎرةwordt  ≈( ﺑدلappositie, bijstelling) genoemd.
Zie les 4.
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وف اﳉﺮ
ُ ُﺣ ُﺮ
Hun betekenis:
Het begin, de aanvang.
Het einde, de afloop.
De plaats of tijd.
De hoogte, boven.
Het bezit.

 اﻟﺒِ َﺪاﻳَﺔ:ِﻣ ْﻦ
 اﻟﻨِّ َﻬﺎﻳَـﺔ:إِ َﱃ
 اﻟﻈﱠْﺮﻓِـﻴﱠﺔ:ﰲ
اﻻﺳﺘِ ْﻌﻼء
:َﻋﻠَﻰ
ْ
 اﻟ ِـﻤْﻠﻚ:ِل

ﻟِ َـﻤ ْﻦ؟

ﻟِـ َﻤ ْﻦ

(van wie?)

men vraagt hiermee naar personen.

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Van wie is dit huis?
Dit huis is van de handelaar.
Van wie is dat huis?
Dat huis is van de arts.

ِﻟ
ﺖ؟
ُ ـﻤ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﺒَـْﻴ
َ
ِ ﻫ َﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺘ
.ﱠﺎﺟ ِﺮ
ُ
َ
ِ
ِﻟ
ﺖ؟
َ ـﻤ ْﻦ َذﻟ
ُ ﻚ اﻟﺒَـْﻴ
َ
ِ
ِ ِﺖ ﻟِﻠﻄﱠﺒ
.ﻴﺐ
َ َذﻟ
ُ ﻚ اﻟﺒَـْﻴ
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ﻒ
َ ﺎم ≠ َﺧ ْﻠ
َ أَ َﻣ
(tegenover ≠ achter)

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Het schoolbord is tegenover de leerlingen.
Het schoolbord is achter de leerkracht.
Waar is de auto van de imaam?
- Hij staat tegenover de school.

ِ اﻟ ﱠﺴﺒﻮرةُ أَﻣﺎم اﻟﻄﱡﻼﱠ
.ب
ََ َُ
.ﻒ اﻟ ُـﻤ َﺪ ِّر ِس
َ ﻮرةُ َﺧ ْﻠ
َ ُاﻟ ﱠﺴﺒ
أَﻳْ َﻦ َﺳﻴﱠ َﺎرةُ ا ِﻹ َﻣ ِﺎم؟
.ِﻫ َﻲ أ ََﻣ َﺎم اﻟ َـﻤ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ

Zinsontleding:

Waar zat Haamid?

Hij zat achter Mahmoed.

ﺲ َﺣ ِﺎﻣ ٌﺪ؟
َ َأَﻳْ َﻦ َﺟﻠ
.ـﺤ ُﻤﻮٍد
َ ﺲ َﺧﻠ
ْ ْﻒ َﻣ
َ ََﺟﻠ

:اﻟ ﱡﺴ َﺆ ُال

De vraag

:اب
ُ اﻟـ َﺠ َﻮ

Het antwoord

•ﻒ
ُ ﻀ
َ  َﺧ ْﻠis ﻇَْﺮ ُف َﻣ َﻜ ٍﺎن. En is tevens ﺎف
َ اﻟ ُـﻤ3.

• ـﺤ ُﻤﻮ ٍد
ﻣ
is ﺎف إِﻟَﻴ ِﻪ
ْ َ ْ ٌ ( ُﻣ َﻀaan wie de zaak is toegeschreven). [En is
tevens

3
4

ور
ﺮ
ـﺠ
ﻣ
met een kasrah op het einde.]4
ٌ ُْ َ

In les 5 heb je de betekenis van bezit geleerd, hier leer je  اﻹﺿﺎﻓﺔmet de betekenis van plaats.
Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid. Zie les 5.
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ﺲ َﺣ ِﺎﻣ ٌﺪ؟
َ َأَﻳْ َﻦ َﺟﻠ

Waar zat Haamid?

ِ ﺎم اﻟﻄﱡﻼﱡ
.ب
َ ﺲ أ ََﻣ
َ ََﺟﻠ

Hij zat tegenover de studenten.

:اﻟ ﱡﺴ َﺆ ُال

De vraag

:اب
ُ اﻟـ َﺠ َﻮ

Het antwoord

ٍ ف ﻣ َﻜ
• ﺎم
َﻣ
أ
is ﺎن
ُ ﻀ
َ اﻟ ُـﻤ.
َ ُ ﻇَْﺮ. En is tevens ﺎف
ََ

ِ  اﻟﻄﱡﻼﱠis ﺎف إِﻟَْﻴ ِﻪ
•ب
ٌ ﻀ
َ ( ُﻣaan wie de zaak is toegeschreven). [En is
tevens

ور
ﺮ
ـﺠ
ﻣ
met een ﻛﺴﺮة
op het einde.]5
َ
ٌ ُْ َ
َْ

Deze man is een handelaar.

ِ ََﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮﺟﻞ ﺗ
.ـﺎﺟ ٌﺮ
ُُ

• [ َﻫ َﺬاis een اﺳ ُﻢ إِ َﺷ َﺎرة
ْ (aanwijzend voornaamwoord), hetgeen men
aanwijst in dit voorbeeld ( )اﻟ ﱠﺮﺟﻞis

ُُ

( َﻋﺎﻗِﻞeen persoon) ,

ِ
( ُﻣ َﺬ ﱠﻛ ٌـﺮmannelijk) en ﻳﺐ
ﺮ
ﻗ
(dichtbij). ] 6 En is tevens ُﺪأ
َ
َ َاﻟ ُـﻤْﺒـﺘ.
ٌ

• ﺟﻞ
ُ  اﻟ ﱠﺮis ﺑَ َﺪ ٌل.

ُ
•  ِﺟ ٌﺮ4َ

5
6

is

ـﺨﺒَـ ُﺮ
َ اﻟ.

Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid. Zie les 5.
Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid. Zie les 7.
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ِ ِﺖ ﻟِﻠﻄﱠﺒ
.ـﻴﺐ
ُ َﻫ َﺬا اﻟـﺒَـ ْﻴ

Dit huis is van de arts.

• [ َﻫ َﺬاis een اﺳ ُﻢ إِ َﺷ َﺎرة
ْ (aanwijzend voornaamwoord), hetgeen men
aanwijst in dit voorbeeld (ﺖ
ُ  )اﻟﺒـْﻴis

َ

( َﻏْﻴـُﺮ َﻋﺎﻗِﻞeen niet-persoon) ,

7
ِ
( ُﻣ َﺬ ﱠﻛ ٌـﺮmannelijk) en ﻳﺐ
ﺮ
ﻗ
(dichtbij). ] En is tevens ُﺪأ
َ
َ َاﻟ ُـﻤْﺒـﺘ.
ٌ

•ﺖ
ُ  اﻟﺒَـ ْﻴis ﺑَ َﺪ ٌل.

ِ ِ ﻟِﻠﻄﱠﺒis اﻟ َـﺨﺒَـُﺮ.
• ﻴﺐ

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

Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid. Zie les 7.

