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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:
•  ﻓﯾﮭﺎ- ﻓﯾﮫ
• ﯾﺎء اﻟﻣﺗﻛﻠم
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De elfde les - س اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ُ اﻟ ﱠﺪ ْر
١ ِِ

ﻳَـﺎءُ اﻟ ُـﻤﺘَ َﻜﻠّﻢ

(yaa van de spreker)

Mijn: bezittelijk voornaamwoord, eerste persoon.

ِ
.ﺿ ِﻤﲑٌ ﻟِْﻠ ُﻤﺘَ َﻜﻠِِّﻢ
َ :ءُ اﻟ ُـﻤﺘَ َﻜﻠِّﻢ6َ

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:

أَ ِﺧﻲ أُ ْﺧﺘِـﻲ
Mijn
zus

أُِّﻣﻲ

أَﺑِـﻲ

َﺟ ِﺎﻣ َﻌﺘِـﻲ

Mijn
Mijn
Mijn
Mijn
broer moeder vader universiteit

ﺑَـْﻴﺘِـﻲ ﻏُْﺮﻓَﺘِـﻲ َﺣ ِﻘﻴﺒَﺘِـﻲ ﺑَـﻠَ ِﺪي
Mijn
land

Mijn
tas

Mijn Mijn
kamer huis

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Mijn huis is mooi.
Mijn kamer is groot.
Ik hou van mijn land.
Mijn universiteit is groot.
Ik hou van mijn vader en mijn moeder.
Ik hou van mijn broer en mijn zus.

1

De letter voor deze yaa heeft altijd een kasrah.

ِ ﺑـﻴﺘِـﻲ ﺟ
.ﻴﻞ
ـﻤ
ٌ َ َْ
.ٌﻏُ ْﺮﻓَﺘِـﻲ َﻛﺒِﻴ َـﺮة
.ﺐ ﺑَـﻠَ ِﺪي
أ ُِﺣ ﱡ
.ٌَﺟ ِﺎﻣ َﻌﺘِـﻲ َﻛﺒِﻴ َـﺮة
.ﺐ أَﺑِـﻲ َو أ ُِّﻣﻲ
أ ُِﺣ ﱡ
ِ أ ُِﺣ ﱡ
.ُﺧﺘِـﻲ
ْ ﺐ أَﺧﻲ َو أ
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ِ ِﺿﻤﲑُ اﻟﻐَﺎﺋ
ﺐ
َ +ﰲ
(in + verwijswoord derde persoon)

إﱃ

ﻣﻦ

ﻋﻠﻰ

ﰲ

إِﻟَْﻴ ِﻪ

ِﻣ ْﻨ ُﻪ

َﻋﻠَْﻴ ِﻪ

ﻓِﻴ ِﻪ

إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ

ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ

َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ

ﻓِﻴ َﻬﺎ

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:
Bij mijn huis is een tuin.4
In mijn klas zijn leerlingen.
Wat is er in dit huis? Er zijn meubelen in.
Wie is er in het kantoor? Er is niemand.
In mijn tuin zijn bloemen.
In mijn kamer is een venster.
Wat zit er in de tas? Er zitten boeken in.
Wie is er in de bibliotheek? Er is niemand.

Bron:
2

٢
٣

:ف َﺟٍّﺮ
ُ َﺣ ْﺮ

ِ ِﺿ ِﻤﲑ اﻟﻐَﺎﺋ
:ﺐ اﻟ ُـﻤ َﺬ ﱠﻛ ِﺮ
ُ َ

Verwijswoord derde persoon mannelijk

ِ
ِ ﺐ اﻟـﻤﺆﻧﱠ
َِ
:ﺚ
َ ُ ِ ﺿﻤﲑُ اﻟﻐَﺎﺋ

Verwijswoord derde persoon vrouwelijk

.ٌﺑَـْﻴﺘِـﻲ ﻓِﻴ ِﻪ َﺣ ِﺪﻳ َﻘﺔ
ِ ِ ِ َﻓ
.ب
ْ
ٌ ﺼﻠـﻲ ﻓﻴﻪ ﻃُﻼﱠ
ِ ﻣﺎ َذا ﰲ ﻫ َﺬا اﻟﺒـﻴ
.ث
ٌ Nَ َﺖ؟ ﻓِﻴ ِﻪ أ
َْ َ
َ
ِ ﺐ؟ ﻣﺎ ﻓِﻴ
.َﺣ ٌﺪ
أ
ﻪ
َ
َ ِ ََﻣ ْﻦ ﰲ اﻟ َـﻤ ْﻜـﺘ
.َﺣ ِﺪﻳ َﻘﺘِـﻲ ﻓِﻴ َﻬﺎ أ َْزَﻫ ٌﺎر
.ٌﻓِ َﺬةRَ ﻏُ ْﺮﻓَﺘِـﻲ ﻓِﻴ َﻬﺎ
ِﻣﺎ َذا ﰲ اﻟـﺤ ِﻘﻴﺒ ِﺔ؟ ﻓ
.ﺐ
ـﺘ
ﻛ
ﺎ
ﻬ
ﻴ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
ٌ
ِ ِ
.َﺣ ٌﺪ
َ َﻣ ْﻦ ﰲ اﻟ َـﻤ ْﻜـﺘَـﺒَﺔ؟ َﻣﺎ ﻓﻴ َﻬﺎ أ

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

Zie uitleg les 4.  ﻋﻠﻰ ﻣن إﻟﻰzijn hier toegevoegd.
Merk op dat er in het Arabisch enkel mannelijke of vrouwelijke naamwoorden bestaan.
4
De betekenis wordt vertaald. De letterlijke vertaling zou zijn: Mijn huis in hem is een tuin. Het woord huis is
onzijdig in het Nederlands, mannelijk in het Arabisch. In het Nederlands kan een verwijswoord niet direct
achter een voorzetsel komen zoals in de voorbeelden hier in het Arabisch. Je kan niet ‘in het’ of ‘in dat’ zeggen.
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