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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:  

السم اإلشارة البدل •  

أََماَم و َخْلفَ  الظرف •  

 َجلَسَ  •
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De achtste les      – الثَّاِمنُ  سُ رْ الدَّ 

  اِإلَشارَُة ِإىل الـُمَعرَِّف �ل
  (aanwijzen naar een met أل bepaald woord)1 

              

 

 

 

 

 

 

(van)   لِـ 

 is een لِـ
 .َحْرُف َجر2

Voorbeelden ( ٌأَْمِثَلة):  

Dit huis is van de handelaar.  ِرِ َهذا البَـْيُت للتَّاج.  
Dit huis is van de arts.  بِ َهذا البَـْيُت للطَِّبي.  
Dit huis is van de leerkracht.  سِ لُمَدرِّ لَهذا البَـْيُت.  
Dit huis is van Mohammed.  ُدٍ ُمَحمَّ لِـ َهذا البَـْيت.  

 

                                                           
1 Het met أل bepaald woord na een اسم إشارة wordt بدل (≈ appositie, bijstelling) genoemd. 
2 Zie les 4. 

Deze man is een handelaar. ����  الرَُّجُل تَـاِجرٌ َهَذا.  

Die man is een arts. ����  ٌَذِلَك الرَُّجُل طَِبيب.  

Dit huis is van de handelaar. ����  َِهَذا البَـْيُت لِلتَّاِجر.  

Dat huis is van de arts. ���� .َذِلَك البَـْيُت لِلطَِّبيِب 
Deze man de handelaar. ����  َرُ اجِ التَّ  لُ جُ ا الرَّ ذَ ه.  
Die man de arts. ����  َيبُ بِ الطَّ  لُ جُ الرَّ  كَ لِ ذ.  
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 ُحُروُف اجلر

Hun betekenis:  

Het begin, de aanvang. ِمْن: الِبَدايَة 
Het einde, de afloop. ِإَىل: النَِّهايَـة 
De plaats of tijd.  يف: الظَّْرفِـيَّة 
De hoogte, boven. َعَلى: االْسِتْعالء 
Het bezit. ِل: الـِمْلك 

 

 لِـَمنْ ؟  
  (van wie?) 

نْ مَ لِـ   men vraagt hiermee naar personen. 

 Voorbeelden ( ٌأَْمِثَلة): 

 ?Van wie is dit huis  البَـْيُت؟َهَذا   لِـَمنْ 
 .Dit huis is van de handelaar  .البيُت للتَّاِجرِ ا ذَ هَ 
     

 ?Van wie is dat huis  َذِلَك البَـْيُت؟  لِـَمنْ 

 .Dat huis is van de arts  .يبِ البَـْيُت لِلطَّبِ  َذِلكَ 
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 أَ مَ امَ  ≠ خَ لْ فَ   
  (tegenover ≠ achter) 

 Voorbeelden ( ٌأَْمِثَلة): 

 .Het schoolbord is tegenover de leerlingen  السَُّبورَُة أََماَم الطُّالَِّب.
 .Het schoolbord is achter de leerkracht  .السَُّبورَُة َخْلَف الـُمَدرِّسِ 

 ?Waar is de auto van de imaam  أَْيَن َسيَّارَُة اِإلَماِم؟

 .Hij staat tegenover de school -  ِهَي أََماَم الـَمْدَرَسِة.

 

Zinsontleding: 

 

 ٌد؟امِ حَ  سَ لَ جَ  نَ يْ أَ 
Waar zat Haamid? 

  :الُ ؤَ السُّ   

De vraag 
   

 .دٍ َمـْحُمو َخْلَف َجَلَس 

Hij zat achter Mahmoed.  

  :ابُ وَ جَ ـال  
Het antwoord 

 

  .3الـُمَضاُف En is tevens .َظْرُف َمَكاٍن is َخْلفَ  •

دٍ َمـْحُمو  •  is    ُِمَضاٌف ِإلَْيه (aan wie de zaak is toegeschreven). [En is 

tevens  ٌَمـْجُرور met een kasrah op het einde.]4 

 

                                                           
3 In les 5 heb je de betekenis van bezit geleerd, hier leer je اإلضافة met de betekenis van plaats. 
4 Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid.  Zie les 5. 
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 ٌد؟امِ حَ  سَ لَ جَ  نَ يْ أَ 
Waar zat Haamid? 

  :الُ ؤَ السُّ   

De vraag 
   

 .بِ َأَماَم الطُّالُّ َجَلَس 

Hij zat tegenover de studenten.  

  :ابُ وَ جَ ـال  
Het antwoord 

 

is َأَمامَ  • َظْرُف َمَكاٍن .  En is tevens ـُمَضاُف ال.   

ُمَضاٌف ِإلَْيهِ    is الطُّالَّبِ  • (aan wie de zaak is toegeschreven). [En is 

tevens  ٌَمـْجُرور met een َكْسَرة op het einde.]5 

 
 

  

ةارَ شَ إِ  مُ اسْ  is een] َهَذا •  (aanwijzend voornaamwoord), hetgeen men 

aanwijst in dit voorbeeld ( لُ جُ الرَّ  ) is  , (een persoon) لاقِ عَ  

ـرٌ   َتَدأُ  6 En is tevens [ .(dichtbij) َقرِيبٌ  en (mannelijk) ُمذَكَّ  .الـُمبـْ

is  الرَُّجلُ  •    َبَدلٌ .

is  4َِجرٌ  •    الـَخبَـرُ .

 
                                                           
5 Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid.  Zie les 5. 
6 Toevoeging van an-Nasieha voor de duidelijkheid.  Zie les 7. 

Deze man is een handelaar. .َهَذا الرَُّجُل تَـاِجٌر 
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ةارَ شَ إِ  مُ اسْ  is een] َهَذا •  (aanwijzend voornaamwoord), hetgeen men 

aanwijst in dit voorbeeld ( ُالبَـْيت) is  , (een niet-persoon) لاقِ عَ  رُ يْـ غَ  

ـرٌ   َتَدأُ  7 En is tevens [ .(dichtbij) َقرِيبٌ  en (mannelijk) ُمذَكَّ  .الـُمبـْ

is  البَـْيتُ  •    َبَدلٌ .

is  ِللطَِّبيبِ  •    الـَخبَـرُ .

 

 

 

              

 

 

 

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

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

Dit huis is van de arts.  ـيِب.ِللطَّبِ َهَذا الـبَـْيُت  


