
ذا ه ذهه  ؤلاء ه   

لك ذ ولئك ا   تلك    

 اهلا بكم  اهلا وسهلا  كان 

 صباح الخير  الى اللقاء  مع السلامة 

 صباحا صباح صباح النور 

اخوات   \اخت  صباح اليوم  ت ا \  دراسة   

سمدر    متى  مدرسة 



dit, deze 
 ٰهؤلاء

dit, deze 
 ٰهِذهِ 

dit, deze 
 ٰهَذا

dat, die 
ٰ ا   كَ ئِ ول  

dat, die 
 تِْلكَ 

dat, die 
 ٰذلِكَ 

antwoord op welkom 
 اَْهلاً بُِكمْ 

welkom 
ْهلاً اَْهلاً َوسَ   

zijn 
 َكانَ 

goedemorgen 
لَْخْيرِ ٱ َصَباحَ   

tot ziens 
للَِّقاءِ ٱ ا ِلَى  

tot ziens 
لاََمةِ ٱ َمعَ  لسَّ  

‘s ochtends 
  َصَباًحا

 َصَباح  

goedemorgen 
لنُّورِ ٱ َصَباحَ   

 
ت  ا\َِدَراَسة    

zus 
اََخَوات   \ا ْخت    

vanmorgen 
لَْيْومِ ٱ َصَباحَ   

wanneer 
  َمَتى

ْدَرَسة  مَ   
docent 
ونَ  ُ \ُمَدرِّس    



ايام   \يوم   مساء   اليومَ  

 الان  امس مساءً 

 ضروري مريض ممل

قليلون  \ قليل  ات \عمارة  جدا   

وجبات  \وجبة  مطعم  طعام  

 قائمة شهي  وجبة طعام 

ات  \محطة  ات  \ار طق  امطار \مطر    



 
 َمَساء  

vandaag 
ْومَ اَلْيَ   

dag 
م  اَيَّا  \ م  يوَ   

nu 
 اَْلا نَ 

gisteren 
 اَْمسِ 

‘s avonds 
 َمَساءً 

noodzakelijk 
  َضُرورِي  

يض  رِ مَ   

saai 
ل  مِ مُ   

 
ات \َ ة  ارَ مَ عِ   

zeer, erg 
اد  جِ   

weining 
ونَ \ُ يل  لِ قَ   

 
ام  عَ طَ   

maaltijd 
ات  بَ جَ وَ  \ ة  بَ جْ وَ    

م  عَ طْ مَ   

 
ة  مَ ائِ قَ   

 
ي  هِ شَ   

 
ام  عَ طَ  ةُ بَ جْ وَ   

 
ار  طَ مْ اَ  \ ر  طَ مَ   

 
ات \َ ار  طَ قِ   

 
ات\َ ة  طَّ حَ مَ   



جبال  \جبل  اعمال \عمل    عجيب  

اوساط   \وسط  شرق  بلد 

 بيروت بلدان  بلاد

سورية  ،سوريا   القاهرة عاصمة  

 اقامة بعد مصر 

ات  \زيارة  زيارته في    في زيارة له  

   



verbazingwekkend 
يب  جِ عَ    

ال  مَ عْ اَ  \ لُ مَ عَ   
 

ال  بَ جِ  \ ل  بَ جَ   

plaats; streelk; land 
د  لَ بَ    

اط  سَ وْ اَ  \ ط  سَ وَ   

oosten 
ق  رْ شَ   

Beiroet 
وتُ رُ يْ بَ   

landen 
ان  دَ لْ بُ   

plaatsen; streken 
اد  لَ بِ   

 
ةُ يَ ورِ سُ   ،ا يَ ورِ سُ   

Caïro 
ةُ رَ اهِ قَ لْ اَ   

hoofdstad 
ة  مَ اصِ عَ   

verblijf 
ة  امَ قَ ا ِ   

na (van tijd) 
دَ عْ بَ    

رُ صْ مِ   

op bezoek bij hem 
هُ لَ  ة  ارَ يَ ي زِ فِ   

op bezoek bij hem 
هِ تِ ارَ يَ ي زِ فِ   

bezoek 
ات\َ ة  ارَ يَ زِ   

 
 

 
 

 
 


