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Het Arabische schrift 
 

 
 
Oefening 2Oefening 2Oefening 2Oefening 2    
gh  l  ẓ  m  ḍ  dh  kh  ṭ  th  ʼ  t  ʿ  sh  w  r  d  q  ṣ  b  f  s  n  k  y  ḥ  z  h  j 
  
Oefening 4Oefening 4Oefening 4Oefening 4    
ḍa  ḍi  ʼi  ʼa  ṭu  ṭa  ba  bi  ẓa  ẓu  tu  ti  ʿi  ʿa  tha  thu  ghi  gha  ju  ja  fi  fu  ḥa 
ḥi  qu  qa  kha  khu  ka  ki  du  da  li  la  dha  dhu  mi  mu  ra  ri  ni  nu  zi  za  
hu  ha  sa  si  wa  wu  shi  shu  yu  ya 
 
Oefening 5Oefening 5Oefening 5Oefening 5    
nam  kul  qum  biʿ  ʿid  daʿ  kun  thiq  zur  qif  khudh  rah  ṣil  rih  ruḥ  zid  khaf  
dur  dum  rid  ḍaʿ  suq  ṣiḥ  ʿud  qaʿ  ʿih  ghib  qul  shil  jiz  tub  mur  ṣif  fih  law  
wa  man  ʼin  qad  ʼaw  min  way  ʼuf  ʼan  bal  kam  ʼam  hum 
 
Oefening 6Oefening 6Oefening 6Oefening 6    
fuʿila  ẓahara  fahimat  ṣadaqa  thaqula  nasiyat  wuḍiʿa  ḥalima  ʼukila  shariba  
laqiyat  ʼakhadhat  shajuʿa  samiʿat  ghasala  yasira  nazalat  baṣura  faṭara  
hanaʼat 
 
Oefening 7Oefening 7Oefening 7Oefening 7    
Londen  Finland  Denemarken  Qatar  Aden  Tibet  Cyprus  Damascus 
 
Oefening 8Oefening 8Oefening 8Oefening 8    
rūmā  ʼayna  raḍiya  nimsā  ghāẓa  ʼabyaḍu  jāza  būrmā  kīlū  huwa  ḥawla  
ʼaqūmu  ʼaqwamu  ṣuru  lā  daʿā  yathnī  ṭūla  dhū  ʼirānu  tūnisu  ghābat 
 
Oefening 9Oefening 9Oefening 9Oefening 9    
Bagdad  Bolivië  Washington  Cuba  Holland  Hanoi  Libië  Mali  Syrië 
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Oefening 10Oefening 10Oefening 10Oefening 10    
ṭalaba  ṭalabat  ṭalabtu  ṭalabāni  ṭalabtumā  ʼakhadha  ʼakhadhatā  ʼakhadhnā  
ḥāfaẓa  ḥāfaẓna  maḥāfiẓu  hūlandā  ghaḍiba  ʼaghḍaba  yughḍibūna  raqaṣa  
tarquṣna  shajuʿa  yashjaʿūna  yashaʿna  thaqulat  ʼathqalu  mathāqīlu 
 
Oefening 11Oefening 11Oefening 11Oefening 11    
saʿīdatu  suhaylatu  khadījatu  mālṭatu  nūratu  ʼamīnatu  ʿazīzatu  laylatu 
jamīlatu  ʼusāmatu  karīmatu  nabīlatu  malikatu  rashīdatu  farīdatu  ṭalḥatu  
yasmīnatu  laṭīfatu 
 
Oefening 12Oefening 12Oefening 12Oefening 12    
ʼaṣḥā  turā  yansā  yathnī  ladā  ghadhā  tuṭwā  namshī  kafā  ʼulqiya  talẓā 
ʿānā  waliya  mahmā  ʼafdā  nurbī  yukhṭā  yaghwī  zawā  ʼaḍḥā 
 
Oefening 13Oefening 13Oefening 13Oefening 13    
qaryatun  qāḍin  khizānatun  ʼulūfun  dāʿin  ʼījārun  ʿaṣan  ẓurūfun  mustashfan  
qafan  tharwatun  gharībun  maʿnan  kitābun  ṣaḥārin  maṭārun  ʼakhdhun  
haḍbatun  shukran  ʿafwan 
 
Oefening 14Oefening 14Oefening 14Oefening 14    
baqqālun  rubbamā  sayyidatun  ẓallat  mughannin  shubbāk  ʼuṣallī  rabbaba  
dukkānun  tuḍamminu  sayyāratun  shiqqatun  nujjīnā  yuthannī  
muḥammadun  tākhaffin  mudarrisun  tamannā  ʼatadhawwaqa  ʿallāmatun  
ṭayyabti  zuhhādun 
 
Oefening 15Oefening 15Oefening 15Oefening 15    
Mekka  Gaza   Aman  Marrakech  Djedda. 
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Oefening 16Oefening 16Oefening 16Oefening 16    
maʼkhūdhun, alif: alleen a 
qāʼimun, yāʼ: i gaat voor a 
masʼalatun, alif: alleen a 
masāʼilu, yāʼ: i gaat voor a 
iqlīmun, alif: woordbegin 
tasāʼala, niets: alleen a en lange a vooraf 
saʼūmun, wāw: u gaar voor a 
ʼukhrā, alif: woordbegin 
yuhaddiʼu, yāʼ: i voor hamza 
fuʼādun, wāw: u gaat voor a 
hazʼun, niets: geen voorafgaande klinker 
ruʼyā, wāw: alleen u 
khubiʼa, yāʼ: i voor hamza 
ʼadrī, alif: woordbegin 
tashāʼumun, wāw: u gaat voor a 
sha’nun, alif: alleen a 
mashīʼatun, yāʼ: i gaat voor a 
thāʼun, geen drager: lange klinker voor hamza 
nāʼimun, yāʼ: i gaat voor a 
ʼabdaʼu, alif: woordbegin 
 
Oefening 17Oefening 17Oefening 17Oefening 17    

أُستاذٌ   ِبئْر   بدأَت   أَِلف   مؤِمن   قُِرئ   تباَءس   ِإفَادةٌ   قَاِئلٌ   
سواَء   أَكَّد   ِرئَاسةٌ   ضوٌء   أُِخذَ   خِبيئَةٌ   مؤاخذَةٌ   حمراُء   

 ر   سِئلَ   بطُؤ   أَولُ   رؤيةٌ  رِئي   ِإيـجا
    
Oefening 1Oefening 1Oefening 1Oefening 18888    
Iran   Australië   Spanje   Duitsland   Israël   Abu Dabi   Afrika   Europa. 
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Oefening 19Oefening 19Oefening 19Oefening 19    
ʼākulu  lākin  hāʼulāʼi  mirʼātun  ḍaʼālatun  raḥmānun  ʼāyatun  zakātun  ʼāyātun  
hādhihi  qurʼānun  ʼāthārun  ʼibrāhīmu  ʼāsifatun  taʼāmurun  ʼilāhun  dhālika  
ʼākhidhun  qīmatun  ʼākharu  raʼāhum  samāwātun  ʼādhānun. 
 
Oefening 20Oefening 20Oefening 20Oefening 20    
al-bābu,  ʿinda l-bābi,  kayfa ttaṣala,  ʼiqāmatun,  baʿda ʼiqāmatin,  baʿda l-
ʼiqāmati,  jāʼa l-maliku,  uktub  al-ʿazīzu,  ʿabdu l-ʿazīzi,  baytī ʼabyaḍu,  hali 
smuka l-walīdu,  ijlis waqraʼ,  mani jtamaʿa,  hiya ʼukhtuhu,  hunāka zdiḥāmun. 
 
Oefening 21Oefening 21Oefening 21Oefening 21    
al-ʼalifu    bi-l-ʼalifi 
al-bāʼu    bi-l-bāʼi 
at-tāʼu    bi-t-tāʼi 
ath-thāʼu    bi-th-thāʼi 
al-jīmu    bi-l-jīmi 
al-ḥāʼu    bi-l-ḥāʼi 
al-khāʼu    bi-l-khāʼi 
ad-dālu    bi-d-dāli 
adh-dhālu    bi-dh-dhāli 
ar-rāʼu    bi-r-rāʼi 
az-zāyu    bi-z-zayi 
as-sīnu    bi-s-sīni 
ash-shīnu    bi-sh-shīni 
aṣ-ṣādu    bi-ṣ-ṣādi 
aḍ-ḍadu    bi-ḍ-ḍādi 
aṭ-ṭāʼu    bi-ṭ-ṭāʼi 
aẓ-ẓāʼu    bi-ẓ-ẓāʼi 
al-ʿaynu    bi-l-ʿayni 
al-ghaynu   bi-l-ghayni 
al-fāʼu    bi-l-fāʼi 
al-qāfu    bi-l-qāfi 
al-kāfu    bi-l-kāfi 
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al-lāmu    bi-l-lāmi 
al-mīmu    bi-l-mīmi 
an-nūnu    bi-n-nūni 
al-hāʼu    bi-l-hāʼi 
al-wāwu     bi-l-wāwi 
al-yāʼu    bi-l-yāʼi 
    
Oefening 22Oefening 22Oefening 22Oefening 22    
Medina   Kuweit   Riad   Soedan   het Vaticaan   Bahrein   Andalusië. 
 
Oefening 23Oefening 23Oefening 23Oefening 23    
namlun   al-khidmatu  mimmā  al-matāḥifu  dammamat  tammāmun  liḥyatun  
rubbamā  al-maṭʿamu  al-ḥusaynu. 
 
Oefening 24Oefening 24Oefening 24Oefening 24    
tarābulus: Tripoli   rām ʼallāh: Ramalla   till ʼabīb: Tel Aviv   al-qāhiratu: Cairo   
aṣ-ṣūmāl: Somalië   ʼamistirdam: Amsterdam   filaṣtīn: Palestina. 
 
 


