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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:
• اﻟﻧﻌت و اﻟﻣﻧﻌوت
• اﻟذي
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ِ اﻟ ﱠﺪرس اﻟﺘ
De negende les – ﱠﺎﺳ ُﻊ
ُْ
ﻮت
ُ ُﺖ َو اﻟـ َﻤ ْﻨـﻌ
ُ اﻟﻨﱠـ ْﻌ
(Het adjectief en het omschreven woord)1

Deze edele man is een arts.



‘Abbaas is een rijke handelaar.



Het Arabisch is een mooie taal.



De ventilator is in de grote kamer.



De beker is van de nieuwe leraar.



Het omschreven woord
De bijvoeglijke bepaling

1

ِ
.ﻴﺐ
ٌ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟ َﻜ ِﺮﱘُ ﻃَﺒ
ِ َﻋـﺒﱠﺎس ﺗ
.ﲏ
ـﺎﺟ ٌﺮ ﻏَ ِ ﱞ
ٌ َ
َِ ٌاﻟﻌﺮﺑِـﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔ
.ٌﲨﻴﻠَﺔ
ََ
ِ
ِ ِ
.ِﲑة
َ اﻟـﻤ ْﺮَو َﺣﺔُ ﰲ اﻟﻐُ ْﺮﻓَﺔ اﻟ َﻜﺒ
ِ اﻟ ُﻜ
ِ س اﳉ ِﺪ
.ﻳﺪ
َ ِ ْﻤ َﺪ ِّر
ُ ﻮب ﻟﻠ
ُ

ﻮت
ُ ُاﻟ َـﻤْﻨـﻌ
ﺖ
ُ اﻟﻨـ ْﱠﻌ

Deze edel man is een arts.



‘Abbaas is een de rijke handelaar.



Het Arabisch is een mooi taal.



De ventilator is in de groot kamer.



De beker is van het nieuw leraar.



Van wie is die nieuwe auto?



ِ
.ﻴﺐ
ٌ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َﻛ ِﺮﱘُ ﻃَﺒ
ِ َﻋـﺒﱠﺎس ﺗ
.ﲏ
ـﺎﺟ ٌﺮ اﻟﻐَِ ﱡ
ٌ َ
3
ِ
.ﻴﻞ
َ
ٌ اﻟﻌَﺮﺑِـﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔٌ َﲨ
.اﻟ ِـﻤ ْﺮَو َﺣﺔُ ﰲ اﻟﻐُ ْﺮﻓَ ِﺔ اﻟ َﻜﺒِ ِﲑ
ِ اﻟ ُﻜ
ِ س اﳉ ِﺪ
.ِﻳﺪة
َ ِ ْﻤ َﺪ ِّر
ُ ﻮب ﻟﻠ
ُ
4 ِ ِ
ﺎرةُ اﳉَﺪﻳ َﺪة؟
ﻚ اﻟ ﱠ
َ ﳌﻦ ﺗِْﻠ
َ ﺴﻴﱠ
ْ
2

Te vergelijken met bijvoeglijke bepaling (attribuut) in het Nederlands.
Indien  اﻟﻣﻧﻌوتbepaald is moet  اﻟﻧﻌتook bepaald zijn enz.
3
Indien  اﻟﻣﻧﻌوتvrouwelijk is moet  اﻟﻧﻌتook vrouwelijk zijn enz.
4
De laatste letter van  اﻟﻧﻌتmoet dezelfde haraka hebben als de laatste letter van اﻟﻣﻧﻌوت.
2
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. و اﻹﻓﺮاد، و اﻹﻋﺮاب، و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺘﻨﻜﲑ،اﻟﻨﻌﺖ ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
 اﻟﻨﻌﺖvolgt  اﳌﻨﻌﻮتin vier zaken:
1- Mannelijk of vrouwelijk.
EN

2- Bepaald of onbepaald.

EN

3- Het teken van de laatste letter.

EN

4- Enkelvoudig, tweevoudig of meervoudig.

ِ 5
Voorbeeld (ﺎل
ٌ َ)ﻣﺜ:
 اﳌﻨﻌﻮتis (1) vrouwelijk, (2) onbepaald,
(3) met dammah, (4) enkelvoudig.

 اﻟﻨﻌﺖhier ook dus is de zin correct.
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 اﻟﻨﻌﺖis hier mannelijk, de zin is incorrect.



 اﻟﻨﻌﺖis hier bepaald, de zin is incorrect.



 اﻟﻨﻌﺖis hier met kasrah, de zin is incorrect.



 اﻟﻨﻌﺖis hier meervoudig, de zin is incorrect.



 اﻟﻨﻌﺖis hier bepaald en mannelijk.



Toevoeging van An-Nasieha voor de duidelijkheid.

َِ ٌاﻟﻌﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔ
.ٌﲨﻴﻠَﺔ
ََ
َِ ٌاﻟﻌﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔ
.ﻴﻞ
ﲨ
ٌ
ََ
.ُاﻟﻌَﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔٌ اﳉَ ِﻤﻴﻠَﺔ
َ
َِ ٌاﻟﻌﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔ
.ﲨﻴﻠَ ٍﺔ
ََ
َِ ٌاﻟﻌﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔ
.ت
ٌ ﲨ َﻴﻼ
ََ
ِ اﻟﻌﺮﺑِﻴﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔٌ اﳉ
.ﻴﻞ
ﻤ
ََ
ُ َ
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(degene/die)

اﻟﱠ ِﺬي

 اﻟﱠ ِﺬيis een ﻮل
ٌﺻ
ْ (betrekkelijk voornaamwoord), heeft betrekking op
ُ اﺳ ٌﻢ َﻣ ْﻮ

ِ
اﻟﻌﺎﻗِﻞ
َ (een persoon) of ( َﻏْﻴـُﺮ اﻟ َﻌﺎﻗﻞeen niet-persoon) en het eerder genoemd
woord is tevens:
-

( ُﻣ ْﻔَﺮٌدenkelvoudig)
( ُﻣ َﺬ ﱠﻛٌﺮmannelijk)

Voorbeelden (ٌ)أ َْﻣﺜِﻠَﺔ:

ِاﻟﻄﱠﺎﻟ
.ﺐ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﺮ َج ِﻣ َﻦ اﻟـ ِﻬْﻨ ِﺪ
ُ
Wie is de kleine jongen die naar buiten is gegaan?
ﺼﻐِﲑُ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﺮ َج؟
اﻟﻮﻟَ ُﺪ اﻟ ﱠ
َ َﻣ ِﻦ
ِ اﻟـﻤﺪ ِرس اﻟﱠ
De leraar die op de stoel zit is nieuw.
.ﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُﻜْﺮِﺳ ِّﻲ َﺟ ِﺪﻳ ٌﺪ
ﻠ
ﺟ
ي
ﺬ
َ
َ
ُ َّ ُ
َ
6
Het boek dat op het bureau ligt is van de
ِ
ِ َﺎب اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَﻰ اﳌ ْﻜـﺘ
.ﺐ ﻟِْﻠ ُﻤ َﺪ ِّر ِس
اﻟﻜـﺘ
َ
ُ
leraar.
ِ َﳌﻦ اﻟ َﻘﻠَﻢ اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَﻰ اﳌ ْﻜـﺘ
Van wie is de pen die op het bureau ligt?
ﺐ؟
ُ
Het grote huis dat in de straat staat is
ِ ﺖ اﻟ َﻜﺒِﲑ اﻟﱠ ِﺬي ﰲ اﻟﺸﱠﺎ ِرِع ﻟِْﻠﻮِزﻳ
.
ﺮ
ُ اﻟﺒَـْﻴ
ُ
van de minister.
َ
De student die naar buiten is gegaan is van India.

Wie is de kleine jongen naar buiten is gegaan?



Het boek op het bureau ligt is van de leraar.



Van wie is de pen op het bureau ligt?



Bron:
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ﺼﻐِﲑُ َﺧَﺮ َج؟
اﻟﻮﻟَ ُﺪ اﻟ ﱠ
َ َﻣ ِﻦ
ِ
ِ َﺎب َﻋﻠَﻰ اﳌ ْﻜـﺘ
.ﺐ ﻟِْﻠ ُﻤ َﺪ ِّر ِس
ُ َاﻟﻜـﺘ
ِ َﳌﻦ اﻟ َﻘﻠَﻢ َﻋﻠَﻰ اﳌ ْﻜـﺘ
ﺐ؟
ُ

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

Merk op: de woordjes boek en huis zijn in het Arabisch mannelijk, in het Nederlands onzijdig.

