هل لك ان

عليك ان

اجل

اما  ...فـ ...

بالنسبة الى

لكن ،لكن

بل

جاء \ يجيء

صعوبة \ ات

الجميع

جميعا

قال \ يقول

ا ّدعى \ ي ّدعي

ا ّدكر \ ي ّدكر

ازدحم \ يزدحم

اصطاد \ يصطاد

اضط ّر \ يضط ّر

اطل \ يطل

اظلم \ يظلم

اتّحد \ يتّحد

طلب \ يطلب

Heb je zin om ... ?

Je moet ...

Jazeker!

Wat ... betreft, welnu ...

met betrekking tot

maar

َه ْل لَكَ اَ ْن

...  َفـ... اَ َما

َع َل ْيكَ اَ ْن

اَ َج ْل

بٱلن ْس َبة الَى

لك َّن \ لك ْن

Het is zelfs zo dat…

komen

moeilijkheid

َب ْل

َج َاء \ َيجيء

صعو َب ٌة \ ات

het geheel, allen

samen, tezamen,

zeggen

alles

gezamelijk

اَلْ َجميع
beweren

ا َّد َعى \ َيدَّعي
jagen

ا ْص َطا َد \ َي ْص َطاد
onrecht ondergaan

اظَّ َل َم \ َي َّظلم

 ا َّنdat)

(

َجمي ًعا

َقا َل \ َيقول

zich herinneren,

zich verdringen,

 هـaan)

denken (

ه

samendrommen

ا َّدك ََر \ َيدَّكر

ا ْز َد َح َم \ َي ْز َدحم

dwingen

uitkijken

( iemand,

 الىtot)

 علىop)

(

اضْ َط َّر \ َيضْ َطر

اطَّ َل َع \ َي َّطلع

zich verenigen

verzoeken

ات ََّح َد \ َي َّتحد

َط َل َب \ َي ْطلب

نجح \ ينجح

بستان \ بساتين

غسل \ يغسل

بنى \ يبني

شاهق

مليح

انيق

رسم

ضيافة

اخر

حريم

طلع \ يطلع

شباك \ شبابيك

مذكور

افتكر

جرى \ يجري

امر \ امور

صدر

ودع \ يدع

كلام

ضيق

slagen

wassen

ن ََج َح \ َي ْن َجح

ب ْس َتا ٌن \ َب َساتين

bouwen

َب َنى \ َي ْبني
fraai, elegant

اَني ٌق

omhoog reikend,
hoog

شَ اه ٌق
tekening

َر ْس ٌم

ander

harem (zowel de plaats

(diptoot, mannelijk)

als de bewoners ervan)

ا َخر

َحري ٌم

venster

genoemd; vermeld

ش َّبا ٌك \ شَ َبابيك
overkomen ( علىof لـ
iemand); gebeuren; stromen

َج َرى \ َي ْجري
laten

َو َد َع \ َيدَع

schoonmaken

َغ َس َل \ َيغْسل
zout; mooi

َمليح
gastvrijheid; ontvangst

van gasten; accomodatie

ض َيا َف ٌة

opkomen, opgaan

َط َل َع \ َي ْطلع

overdenken

َم ْذكو ٌر

ا ْف َت َك َر \ َي ْف َتكر

zaak, kwestie

borst, inborst

woorden, spraak

nauw

اَ ْم ٌر \ اُمو ٌر
َكلَا ٌم

َص ْد ٌر

َضي ٌق

لاجل

بركة \ ات

مملكة \ ممالك

صيد

ترك \ يترك

door, vanwege
(+ gen.)

لا َ ْجل

koninkrijk

َم ْم َل َك ٌة \ َم َمالك

zegen

َب َر َك ٌة \ ات
jacht; vangen; vissen

َص ْي ٌد

laten; verlaten

َت َر َك \ َي ْترك

