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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. 

 

Team An-Nasieha 
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De zesde les      - السَّاِدسُ  سُ رْ الدَّ 

     

Ook   ً2 أَْيضا  Een zus     ٌ1 ُأْخت 

Van wie… ?  ْ؟...لِـَمن  4  Een strijkijzer  ِْكَواةٌ م  3 

Een arts (m.)  ٌ6 طَِبيب  Dit is (v.)  ِهِ َهذ  5 

Een uur(werk)   ٌ8 َساَعة  Een fiets  ٌ7 َدرَّاَجة 

Een lepel   ٌ10 ِمْلَعَقة  Zeer, heel ا  9 ِجد.

Een koe  ٌ12 بـََقَرة  Een (kook)pot      ٌ11 ِقْدر 

Een mond  ٌ14 َفم  Een neus  ٌ13 أَْنف 

Een oor  ٌ16 أُُذن  Een boer  ٌ15 َفالَّح 

Een voet  ٌ18  رِْجل  Een hand  ٌ17 َيد 

Een moeder  ٌّ26 أُم  Thee   ٌ10 َشاي 
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Koffie   ٌ28 قـَْهَوة 

 

Een koelkast  ٌ27 َثالََّجة 

Een venster  ُِفَذةAَ 30  Snel   ٌ29 َسرِيع 

Een kip  ٌ1  32 َدَجاَجة- Een oog 
2- Een bron  ٌ31 َعْني 

 

 

 

De zevende les      - السَّاِبعُ  سُ رْ الدَّ 

     

Een verpleegster  ٌ2 ُمـَمرَِّضة 

 

Dat is (v.)   َ1  تِْلك 

Een ei  ٌ4 بـَْيَضة  Een eend  ٌ3 َبطَّة 

Een gebedsomroeper  ٌ6 ُمَؤذِّن  Een park, tuin.   ٌ5 َحِديَقة 

    Een merrie (kameel)  ٌَقةAَ 7 
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De achtste les   - نُ الثَّامِ  سُ رْ الدَّ 
       

Tegenover   َ2 أََمام 

 

Het ziekenhuis ْسَتْشَفىمُ ـال  1 

Achter    َ4 َخْلف 

 

Een mes  ٌ3 ِسكِّني 

Nu   َ6 اآلن 

 

Een schoolbord  ٌ5 َسبُّورَة 

   

 

Van, voor 7 لِـ 

 

 

 

De negende les      - التَّاِسعُ  سُ رْ الدَّ 
       

Bekend  ٌ2 َشِهري 

 

De taal  ُ1 اللَُّغة 

Vandaag  َ4 اليَـْوم 

 

De dag  ُ3 اليَـْوم 

De vogel  ُ6 الطَّائِر 

 
1- Medina (ksa) 
2- De stad   ُ5 الـَمِديَنة 

De ventilator  ُ8 الـِمْرَوَحة 

 
De mus, 
zangvogel  ُ7 الُعْصُفور 
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De beker,  glas  ُ10 الُكوب 

 

De kliniek  ُ9 الـُمْستَـْوَصف 

Heel dorstig  ُ12 َعْطَشان 

 

Zeer lui  ُ11 َكْسالن 

Zeer kwaad  ُ14 َغْضَبان 

 

Zeer hongerig  ُ13 َجْوَعان 

Scherp    ٌّ16 َحاد 

 

Heel vol  ُ15 َمْآلن 

De minister  ُ18 الَوزِير 

 

De bibliotheek   ُ17 الـَمْكتَـَبة 

De kamer  ُ20 الُغْرَفة 

 

Een beschrijving   ٌ19 نـَْعت 

Het secundair onderwijs  

ةُ الـَمْدَرَسُة الثَّانَِويَّ    21 

  

  

  

 De tiende les      - الـَعاِشرُ  سُ رْ الدَّ 
       

De echtgenoot  ُ2 الزَّْوج 

 

De collega   ُ1 الزَِّميل 

Een jongeman   4 فـًَىت 

 1- Één 

2- Enige  

3- Iemand   
 3 َواِحدٌ 

Het kind  ُـْفل  6 الطِّ

 

Met   َ5 َمع 
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De landen  ُّلُ وَ الد -     
       

Duitsland    2 أَْلَمانِـَيا 

 

Zwitserland  1 ُسِويْسرَا 

England   ِارَّ ْلتَـ ِإْنك  4 

 

Frankrijk   اسَ نْ رَ فَـ  3 

Indonesië  ِايَ يسِ ونِ دُ نْ إ  6 

 

Amerika  َايكَ رِ مْ أ  5 

   

 

Koeweit  ُ7 الُكَوْيت 

 

 

 


