مساء الخير

ليلة سعيدة

تصبح على خير

تصبحين على خير

وانت من اهله

علم \ يعلم

عرف \ يعرف

اعتقد \ يعتقد

سمع \ يسمع

اعلن \ يعلن

لاحظ \ يلاحظ

اكل \ ياكل

ذهب \ يذهب

قرا \ يقرا

عقد \ يعقد

كبر \ يكبر

صغر \ يصغر

صوت \ اصوات

جديد \ جدد

جيد

مقبل

goedenavond

َم َس َاء ٱلْ َخ ْير

welterusten (f.)

ين َع َلى َخ ْير
َ تُ ْصبح
kennen, weten ( َانdat)

ف
ُ ف \ َي ْعر
َ َع َر
bekend maken (

 َانdat)

goedenacht

تُ ْصب ُح َع َلى َخ ْير

welterusten (en jij bij de

weten, te weten komen

mensen ervan)

َواَنْ َت م ْن اَ ْهله
 ﻫ, بـ
van), geloven ( َانdat)
overtuigd zijn (

ا ْع َت َق َد \ َي ْع َتق ُد

opmerken (

 َانdat)

لا َ َح َظ \ ُيلاَح ُظ

gaan

lezen

groot zijn; groot
worden, groeien

goeds)

لَ ْي َلة َسعي َدة

اَ ْع َل َن \ ُي ْعل ُن

َذ َه َب \ َي ْذ َه ُب

welterusten (ontwaak in

َق َراَ \ َي ْق َرا
klein zijn; klein worden

 َانdat)

(

َعل َم \ َي ْع َل ُم
horen (

 َانdat)

َسم َع \ َي ْس َم ُع
eten

اَ َك َل \ َياْكُ ُل
houden (van een
bijeenkomst);

vastbinden

َع ُق َد \ َي ْعق ُد
geluid; stem

َص ُغ َر \ َي ْص ُغ ُر

َص ْوت \ اَ ْص َوات

nieuw

goed

komend, volgend

َجديد \ ُجدُد

َج ِّيد

ك َُب َر \ َي ْك ُب ُر

ُم ْقبل

الغد

غدا

لذلك

حكومة

مجلس \ مجالس

جلسة \ جلسات

نائب \ نواب

مجلس النواب

وزارة \ ات

سفارة \ ات

الداخلية

مجلس الوزراء

الاردن

اردني

فلسطين

فلسطيني

اسرائيل

هولندا

هولندي

ارض

محتل

de volgende dag

morgen (bijwoord)

daarom

regering

raad

zitting

اَلْ َغ ُد

َغدًا

َل ٰذلك

ُح ُكو َمة

س
ُ َم ْجلس \ َم َجال

َج ْل َسة \ َج َل َسات

afgevaardigde

het parlement

ministerie

نَائب \ نُواب

س ٱل ُّنواب
ُ َم ْجل

و َزا َرة \ َات

ambassade

binnenlandse zaken

س َفا َرة \ َات

اَلْداخلي ُة

de ministerraad

Jordanië

Jordaans, Jordaniër

Palestina

اَ ْلا ْر ُد ُّن

Palestijns, Palestijn

ف َل ْسطيني

Hollands, Nederlands

ُهولَ ْندي

س ٱلْ ُو َز َراء
ُ َم ْجل

ا ْر ُدنِّي

ف َل ْسطي ُن

Israël

Holland, Nederland

ا ْس َرائي ُل
aarde, grond, gebied
(f.)

اَ ْرض

ُهولَ ْندَا
bezet

ُم ْح َتل

الاراضي المحتلة

ناس

سوف ،سـ

كتب \ يكتب

درس \ يدرس

دخل \ يدخل

خرج \ يخرج

رجع \ يرجع

شرب \ يشرب

ركب \ يركب

فعل \ يفعل

فتح \ يفتح

سال \ يسال

َفع َل

َفا َع َل

اَ ْف َع َل

َتفَع َل

َتفَا َع َل

انْ َف َع َل

ا ْف َت َع َل

ا ْف َعل

de bezette gebieden

( اَل ْْاَ َراضيnominatief

mensen

en genitief op ī)

نَاس

schrijven

studeren

اَ ْلا َ َراضي ٱلْ ُم ْح َتل ُة
َك َت َب \ َي ْك ُت ُب
naar buiten gaan,
uitgaan

َخ َر َج \ َيخْ ُر ُج
instappen

س
ُ س \ َي ْد ُر
َ َد َر
terugkeren (

 الىnaar)

partikel dat het futurum
aanduidt

 َسـ،ف
َ َس ْو
binnengaan

َد َخ َل \ َي ْد ُخ ُل
drinken

َر َج َع \ َي ْرج ُع

شَ ر َب \ َي ْش َر ُب

doen

openen

ر َْك َب \ َي ْرك َُب

َف َع َل \ َي ْف َع ُل

َف َت َح \ َي ْف َت ُح

vragen

َساَ َل \ َي ْساَ ُل

II

III

ُي َف ِّع ُل

ُيفَاع ُل

IV

ُي ْفع ُل

V

VI

َي َتفَع ُل

َي َتفَا َع ُل

VII

VIII

IX

َي ْنفَع ُل

َي ْف َتع ُل

َي ْف َع ُّل

ا ْس َت ْف َع َل

X

َي ْس َت ْفع ُل

