
 سافر  شرب كتب 

 شاهد  وجد غادر

لا  س رسل أ     رجع 

 ركب  أنطلق  تحدث

 أستقبل  جهز أستلم 

مخازن  \ مخزن فعل قدم  

سنوأت   \ سنة صيف   ماضية 



reizen 
 َساَفرَ 

drinken 
 َشِرَب 

schrijven 
 َكَتَب 

bekijken 
 َشاَهدَ 

vinden 
 َوَجدَ 

verlaten 
 َغاَدرَ 

terugkeren 
 َرَجعَ 

zenden, sturen 
 أَْرَسلَ 

vragen 
 َساَلَ 

instappen 
 َرِكَب 

vertrekken 
 أِنَْطَلقَ 

praten (عن over) 

 َتَحدَّثَ 

ontvangen (van een 
gast) 
 أِْسَتْقَبلَ 

klaar maken 
زَ   َجهَّ

ontvangen, krijgen 
 أِْسَتَلمَ 

winkel 

َمَخازِن  \َمْخَزن    
doen 
 َفَعلَ 

voorstellen (ه iemand; 

 (aan ألى

مَ   َقدَّ

verleden, afgelopen (f.) 
 َماِضَية  

jaar 
أت  وَ نَ سَ   \ ة  نَ سَ   

zomer 
 َصْيف  



رسائل  \ رسالة صدقاءأ    \ صديق   سوري  

ت أ \ صديقة مكانيةأ    جوبة أ   \ جوأب   

شهر أ   ، شهور \ شهر  بكل سرور  سرور  

أت  \ طائرة أت \مطار   دولي  

 وصول  حلب  بقرب

 حديث حيث  بسيط 

أت   \عائلة   هادئ ألثاني  



Syrisch 
ورِي    س 

vriend 
أَْصِدَقاء   \ َصِديق    

brief 

ل  ائِ سَ رَ  \رَِسالِة    

antwoord 
أَْجِوَبة   \ َجَوأب    

mogelijkheid 
 أ ِْمَكانِيَّة  

vriendin 
أت   َ\ َصِديَقة    

maand 

   ر  ه  شْ أَ  ،ور  ه  ش   \ َشْهر  
met alle plezier 
ر ور    بِك لِّ س 

vreugde, plezier 
ر ور    س 

internationaal 
َولِي    د 

vliegveld 
أت   َ\ َمَطار    

vliegtuig 
أت   َ\َطائَِرة    

aankomst 
ول   ص   و 

Aleppo 
 َحَلب  

in de nabijheid van 
ْربِ   بِق 

modern 
 َحِديث  

alwaar (geen invloed op 
volgende woord) 

 َحْيث  
eenvoudig 
 َبِسيط  

rustig 
 َهاِدئ  

de tweede, de volgende 
(m. nom. op ī)b 

 أَلثَّانِي
familie 

أت   َ\َعائَِلة    



قدماء \قديم  حياة  حياء أ   \حي    

نسأ   م أ   ليلة    

ون  \ مسلم  قصور \قصر   سابيع أ   \ سبوع أ     

لثم ون  \مشهور   ون  \ صليبي    

عزأء أ   \عزيز  وطان أ    \وطن    سفر  

ن أ  بعد  ك لبعد ذ  فقرأء \فقير    

 ف   



wijk 
أَْحَياء   \َحي    

oud; versleten 
(niet bij personen!) 

ق َدَماء   \َقِديم    
leven 
 َحَياة  

moeder 
 أُم  

nacht; avond 
 لَْيَلة  

gezelligheid 
 أُنْس  

week 
أََسابِيع   \ْسب وع  أُ   

burcht, kasteel; paleis 
ور   \َقْصر   ق ص   

moslim 
ْسلِم   ونَ   \م   

kruisvaarder 
ونَ   \َصلِيبِي    

beroemd 
ور   ونَ    \َمْشه   

zoals (+ genitief) 
لَ ثْ مِ   

reis 
 َسَفر  

vaderland 
أَْوَطان   \َوَطن    

dierbaar, lief 
أء   \َعِزيز   أَِعزَّ  

arm 
ف َقَرأء   \َفِقير    

daarna 
كَ لِ َبْعَد ذ    

nadat (+ perfectum) 
(َبْعَد أَْن )أَنِ   

en daarop, en dus, en 
zo (voegwoord, regeert 

geen naamval) 
 فَ 

 
 

 
 


