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Dit is een vertaling van de woordenschat van het bekende boek 

 ‘Lessen Arabisch voor niet-Arabisch sprekenden’ geschreven en gedoceerd 

door Dr. V. Abdur Rahim aan de Islamitische Universiteit in Medina.  

 

Dit document is slechts een hulpmiddel, een leraar is noodzakelijk. Het 

gebruik van de woordenschat gebeurt volgens de regels in het Arabisch en 

niet zoals in het Nederlands. Het Arabisch moet men in het Arabisch leren. 
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De eerste les      – اَألوَّلُ  سُ رْ الدَّ 

     

Een deur  ٌ2 َ�ب  
Een boek     َِتابٌ ـك  1 

De les  ُ4 الدَّْرس  Een moskee  ٌ3 َمْسِجد 

Een arts  ٌ6 طَِبيب  Dit is (m.) 5 َهَذا 

Een pen  ٌ8 قـََلم  Een sleutel  ٌ7 ِمْفَتاح 

Wie....?  ْ؟َمن...  10  Een student   ٌ9 طَاِلب 

Een stoel  ٌّ12 ُكْرِسي  Een bed     ٌ11 َسرِير 

Een hemd  ٌ14 َقِميص  Ja  ْ13 نـََعم 

Een ster  ٌ16 نَـْجم  Nee  َ15 ال 

Wat ...?  َ؟...ا م  18  Een bureau  ٌ17 َمْكَتب 

Een huis  ٌ26 بـَْيت  Een paard  ٌ10 ِحَصان 
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1- Een kind  

2- Een jongen. 
 28 َوَلدٌ 

 

Een hond  ٌ27 َكْلب 

Een man  ٌ30 َرُجل  Een oefening   ٌ29 تَـْمرِين 

Een haan  ٌ32 ِديك  Een handelaar  ٌ31 َ=ِجر 

Een onderwijzer  َسٌ ِّرُمد  34  Een  ezel    ٌ33 ِحـَمار 

Een kat  ٌّ36 ِقط  Een kameel  ٌ35 َجـَمل 

Een oefening  ٌ38 تَـْمرِين 

 

Een (zak)doek    ٌ37 ِمْنِديل 

 

 

De tweede les      –الثَّانِـي  سُ رْ الدَّ 

     

Een steen  ٌ2 َحَجر  Melk   1 لَـبَـٌن 

Dat is (m.)     َ4 َذِلك  Suiker  ٌــر  3 ُسكَّ

Een woord  ٌ6 َكِلَمة  Een leider   ٌ5 ِإَمام 
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De derde les الثَّاِلُث  سُ رْ الدَّ   
       

Gebroken   ٌ2 َمْكُسور 

 

Een vriend  ٌ1 َصِديق 

Open   ٌ4 َمْفـُتوح 

 

Zittend  ٌ3 َجاِلس 

Groot   ٌ5 َكِبري 

 

Staand   ٌ4 َواِقف 

Klein   ٌ7 َصِغيـر 

 

Oud  مٌ ـَقِدي  6 

Vuil   ٌ9 َوِسخ 

 

Nieuw  ٌ8 َجِديد 

Koud   ٌ11 َ�رِد 

 

De appels  ُ10 التـَُّفاح 

Heet    ٌّ13 َحار 

 

De maan  ُ12 الَقَمر 

Zwaar   ٌ15 ثَِقيل 

 

Mooi  َِميلٌ ـج  14 

Licht  

(⇔⇔⇔⇔ zwaar)  ٌ17 َخِفيف 

 
1- Een blad 

2- Papier   ٌ16 َوَرق 

Zoet  ٌ19 ُحْلو 

 

Ver  ٌ18 بَِعيد 

Schoon, 

proper   ٌ21 َنِظيف 

 

Dichtbij   ٌ20 َقرِيب 
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Rijk   ِيٌّ ـَغن  23 

 

Arm    ٌ22 َفِقري 

Lekker   ٌ25 َلِذيذ 

 

De winkel   َّانُ الدُّك  24 

Kort   ٌ27 َقِصيـر 

 

De vader   ُ26 اَألب 

Lang  ٌ29 َطِويل 

 

Ziek  ٌ28 َمرِيض 

De lunch  ُ31 الَغَداء 

 

Een oog  ٌ30 َعْني 

Het water اءُ ـمَ ـال  33 

 

Een mond  ٌ32 َفم 

Een hand  ٌ35 َيد 

 

Lucht  ٌ34 َهَواء 

Een bloem  ٌ37 َزْهَرة 

 

Kledij  ٌ36 ثـَْوب 

Een vis  ََمكٌ ـس  39 

 

Een gebed  ٌ38 َصالة 

Een borstkas  ٌ41 َصْدر 

 

De zon  َّْمسُ الش  40 

Een rug  ٌ43 َظْهر 

 

Een bezoeker  ٌ42 َضْيف 

Een broer  ٌ45 َأخ 

 

Vlees  َْحمٌ ـل  44 
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Een schrift  ٌ47 َدفْـتَـر 

 

Een boodschapper  ٌ46 َرُسول 

Het paradijs َجنَّةُ ـال  49 

 

Een vader  ٌ48 َأب 

Een zeep  ٌ51 َصابُون 

 

Brood   ٌز  50 ُخبـْ

Een hoofd  ٌ53 رَْأس 

 

Een vinger  ٌ52 ِإْصَبع 

Een gezicht  ٌ55 َوْجه 

 

Een nagel  ٌ54 ظُْفر 

   

 

Goud   ٌ56 َذَهب 

 

 

 

De vierde les      –الرَّاِبُع  سُ رْ الدَّ 
       

De badkamer  ُ2 الـَحمَّام 

 

Buiten/uit gaan  َ1 َخرَج 

De wc  ُ4 الـِمْرَحاض 

 

De universiteit  ُ3 الـَجاِمَعة 

Het uur(werk)  ُ6 السَّاَعة 

 

Een school  ٌ5 َمْدَرَسة 

De hemel  ُ8 السََّماء 

 

Een kamer  ٌ7 ُغْرَفة 
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De klas  ُ10 الَفْصل 

 

De zon  ُ9 الشَّْمس 

De directeur  ُ12 الـُمِدير 

 

De keuken  ُ11 الـَمْطَبخ 

De markt  ُ14 السُّوق 

 

Op 13 َعَلى 

In  16 فِـي 

 

Van   ْ15 ِمن 

Is (weg)gegaan  َ18 َذَهب 

 
1- Naar 

2- Tot 17 ِإلَـى 

Hij   َ20 ُهو 

 

Waar…? 19 أَْيَن؟ 

Japan   ُ22 الَياَ�ن 

 

De Filipijnen بِّيُنـِللِفا  21 

Indië   ُ24 الـِهْند 

 

China  23 الصِّيُن 

 

 

 

De vijfde les      –الـَخاِمُس  سُ رْ الدَّ 
       

Onder  َ2 تَـْحت 

 

Een naam   ٌ1 اْسم 

Hier   ُانَ ه  4 

 

Een tas   ٌ3 َحِقيَبة 



           

  

8 [WOORDENSCHAT MEDINA BOEK: LES 1-5] 

Daar  َ6 ُهَناك 

 
Gesloten  ٌ5 ُمْغَلق 

Irak  ِاقُ رَ الع  8 

 

Een ingenieur  ٌ7 ُمَهْنِدس 

Een zoon   ٌ10 اْبن 

 
Een auto  ٌ9 َسيَّارَة 

1- Een dochter 

2- Een meisje  ٌ12 بِْنت 

 
1- Een geleerde 

2- Een oude man  َخٌ يْ ش  11 

Oom 

(vaderskant)  ٌّ14 َعم 

 

Een straat    ٌ13 َشارِع 

Oom 

(moederskant)  ٌ16 َخال 

 

Ik    َq15 أ 

De minister  ُ18 الَوزِير 

 

Jij    َ17 أَْنت 

   

 

   

 

 

 

 


