شاف \ يشوف

رأى \ يرى

أرى \ يري

ضحك \ يضحك

جلس \ يجلس

نظر \ ينظر

أظهر

قلع \ يقلع

صار \ يصير

صاح \ يصيح

لبس \ يلبس

أغلق

لأن

مع أن

على أن

كان

وأن

قمر

شيخ \ شيوخ

مجلس ألشيوخ

ديموقرأطي،
ديمقرأطي

zien
(alleen spreektaal!)

وف
ُ ُاف \ َيش
َ َش
lachen

َُض َحكَ \ َيضْ َحك
tonen, aantonen

أَ ْظ َه َر \ ُي ْظ ِه ُر
schreeuwen

يح
ُ اح \ َي ِص
َ َص

zien

َرأَى \ َي َرى
zitten gaan
( ألىaan)

س
ُ ِس \ َي ْجل
َ َج َل
uittrekken

َق َل َع \ َي ْق َل ُع

aantrekken,
zich kleden

س
ُ س \ َي ْل َب
َ ِلَب

laten zien, tonen

أَ َرى \ ُيرِي
kijken

نَ َظ َر \ َي ْن ُظ ُر
worden (complement
in accusatief)

َصا َر \ َي ِص ُير
sluiten

أَ ْغ َل َق

omdat

zij het dat

zij het dat

alsof

zelfs als

man (m.)

oude man; wijze

de eerste kamer,

لِأَن

َكاَن

oude man; sjeik

شَ ْيخ \ شُ ُيوخ

َم َع أَن
َوأِ ْن

de senaat

وخ
ِ س ٱلش ُي
ُ ِم َـ ْجل

َع َلى أَن

َق َمر

democratisch

 ِدي ُم ْق َر ِأطي،ِدي ُمو ْق َر ِأطي

أجتماعي

أشترأكي

ناحية

طير \ أطيار

شجرة \ أشجار

حق \ حقوق

جارية

غزأل \ غزلأن

ثوب \ ثياب

عبد \ عبيد

لبس

أسود

شغل \ أشغال

أغتسل

حائط

خارج

طريق \ طرق

sociaal,
maatschappelijk

أِ ْجتِ َما ِعي
vogel

socialistisch

richting

boom

recht; aanspraak

أِ ْشتِ َرأ ِكي

َط ْير \ أَ ْط َيار

شَ َج َرة \ أَ ْش َجار

slavenmeisje

gazelle

ِ ن
َاح َية

َحق \ ُحقُوق
kledingstuk,
kleed, stof

َجارِ َية

َغ َزأل \ ِغ ْز َلأن

slaaf

kleding

zwart

zich wassen

muur

َع ْبد \ َعبِيد
werk
(pl. werkzaamheden)

شُ غْل \ أَ ْش َغال

buiten (prep.)

َخار َِج

لِ ْبس

أِ ْغ َت َس َل \ َي ْغ َت ِس ُل
weg

َطرِيق \ طُ ُرق

َث ْوب \ ثِ َياب
أَ ْس َو ُد

َحائِط

