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Inleiding

Doel van het woordenboek
Dit woordenboek is zowel voor Arabischtalige als voor Nederlandstalige gebruikers
bedoeld, het is dus zowel ‘begrijpwoordenboek’ als ‘productiewoordenboek’. Een ‘begrijpwoordenboek’ helpt de gebruiker bij het lezen of verstaan van teksten in de voor hem
vreemde taal. Een ‘productiewoordenboek’ helpt de gebruiker bij het schrijven of spreken
in de voor hem vreemde taal. Het feit dat dit woordenboek beide functies in zich verenigt
heeft consequenties gehad voor de selectie en de presentatie van de gegevens. Zo wordt
voor zowel de brontaal als de doeltaal relevante grammaticale informatie gegeven.
Als doelgroepen hebben wij vooral op het oog gehad: studenten Arabisch aan universiteiten en vertaalopleidingen, docenten Arabisch op alle niveaus, vertalers en tolken,
gevorderde Arabischsprekende leerlingen van het Nederlands, instanties waar men met
Arabischsprekende cliënten te maken heeft.

De Arabische woordenschat
De geleerden die zich in de klassieke periode van de islam bezighielden met de studie van
het Arabisch waren het erover eens dat niemand in staat is de gehele woordenschat van het
Arabisch te overzien. Dit gold ook voor de lexicografen die steeds grotere woordenboeken
samenstelden van het Arabisch, maar zich er altijd van bewust waren dat zij nog lang niet
alle woorden van de taal verzameld hadden. Westerse geleerden konden dan ook alleen
maar toegeven dat zij slechts een gedeelte van die woordenschat hadden bijeengebracht in
hun woordenboeken.
De verzamelwoede en het streven naar volledigheid van de lexicografen leidden soms
tot het opnemen van spookwoorden, woorden die alleen in woordenboeken voorkomen
maar niet in de praktijk. Verder ontstonden er varianten die vervolgens een eigen leven
gingen leiden. Dit heeft mede de mythe in het leven geroepen van de polysemie van het
Arabisch, dat wil zeggen dat elk Arabisch woord meerdere betekenissen kon hebben.
Als samenstellers van dit woordenboek hebben wij het in zekere zin gemakkelijker gehad omdat wij niet naar volledigheid wilden en konden streven. Het aantal Arabische lemma’s in het deel Arabisch-Nederlands is uiteindelijk vastgesteld op ongeveer 24.000, slechts
een klein gedeelte van alle woorden die in de woordenboeken te vinden zijn, maar wel een
aantal waarmee een zeer goede dekking wordt gegeven bij het lezen van teksten in Modern

Standaard Arabisch. Deze 24.000 trefwoorden omvatten ongeveer 31.000 betekenissen en
43.000 voorbeelden en uitdrukkingen.

Standaardtaal/omgangstaal
In de Arabische wereld bestaat een taalsituatie die gewoonlijk met diglossie wordt aangeduid: de standaardtaal (al-fusha) is de taal van de geschreven media, van het onderwijs en
van het formele gesproken woord, terwijl de omgangstaal (‘ammiyya, darija) de moedertaal
is die voor alle informele taaluitingen gebruikt wordt.
De standaardtaal is dus de aangewezen taal voor schriftelijk taalgebruik. Dit wil
echter nog niet zeggen dat er nooit woorden uit de omgangstaal op schrift gezet worden.
In verschillende Arabische landen, met name in Egypte, bestaat er een bloeiende dialectliteratuur, maar ook in romans in de standaardtaal dringen voortdurend woorden uit het
dialect door. Zo vindt men in romans, maar ook in kranten in Egypte woorden als kwayyis
()ﻛ ﹶﹸﻮ ﱢﻳﺲ. Om een voorbeeld dichter bij huis te noemen: in geschreven voorlichtingsmate-

riaal voor Marokkanen die in Nederland wonen, worden voor de duidelijkheid soms

bewust dialectwoorden gebruikt. Niet al die woorden zijn in dit woordenboek te vinden.
Het kan nodig blijken hiervoor als aanvulling dialectwoordenboeken te raadplegen.
Dit plaatst de samenstellers van een woordenboek voor Modern Standaard Arabisch
voor de vraag of dergelijke woorden opgenomen moeten worden. Wij hebben ervoor
gekozen vrij puristisch te werk te gaan en alleen die dialectwoorden op te nemen die zeer
frequent in geschreven taal gebruikt worden, bijvoorbeeld omdat er geen equivalent in het
Modern Standaard Arabisch voorhanden is.
Een tweede, verwant probleem is dat van de stijlniveaus. In het Nederlandse schriftelijk
taalgebruik verschijnen steeds meer woorden die voorheen als vulgair beschouwd werden
(en misschien nog worden). Een direct equivalent van dergelijke uitdrukkingen in het
Modern Standaard Arabisch bestaat niet en eigenlijk zou men voor een vertaling zijn toevlucht moeten nemen tot de omgangstaal. Wij hebben er vrijwel altijd voor gekozen in het
Arabisch toch een standaardwoord te gebruiken, en er daarbij uitdrukkelijk op te wijzen
dat het Nederlandse woord of uitdrukking een laag stijlniveau betreft.
Gezien het formele karakter van de woordenschat van het Modern Standaard Arabisch hebben wij ervoor gekozen Nederlandse informele woorden niet te laten terugkeren
in het deel Arabisch-Nederlands. Dergelijke woorden kan de Arabische gebruiker uiteraard
wel in het deel Nederlands-Arabisch vinden (gemarkeerd met ‘inform.’). Daarnaast zijn
er woorden die nog een stijlniveau lager liggen en die door niet-moedertaalsprekers dus
vermeden moeten worden. Het betreft hier vulgaire woorden die van het label ‘vulg.’ zijn
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voorzien. Hieronder vallen scheldwoorden en seksueel geladen woorden, maar ook woorden die beledigend of onaangenaam zijn. Het is niet riskant een informeel of vulgair woord
van een formele vertaling te voorzien in het deel Nederlands-Arabisch, maar andersom
is het wel riskant in het deel Arabisch-Nederlands een formeel woord uit de brontaal te
vertalen met een informeel of vulgair woord in de doeltaal. Door in de doeltaal een te laag
stijlniveau te gebruiken (informeel of vulgair), kan men zijn gehoor of lezerspubliek voor
het hoofd stoten.
Een derde probleem betreft de leenwoorden uit het Engels en het Frans. In de omgangstaal
zijn dergelijke leenwoorden zeer gebruikelijk. Zo hoort men bijvoorbeeld vaker kumbyutar
( )ﻛ ﹾﹸﻤ ﹾﺒﻴﻮﺗﹶﺮdan hasub ()ﺣﺎﺳﻮﺏ. In dit specifieke geval hebben wij beide vormen opgenomen

omdat zij beide in schriftelijk taalgebruik, bijvoorbeeld in advertenties, voorkomen. In andere gevallen hebben wij ons laten leiden door de voorkeur van de Arabische media voor
Arabische equivalenten van gebruikelijke Engelse of Franse termen.
Een vierde probleem is de regionale variatie. Hoewel het Modern Standaard Arabisch in
principe overal identiek is, bestaan er toch duidelijke regionale verschillen. Zo gebruikt
men voor ‘brief ’ in verschillende delen van de Arabische wereld andere termen: risala

( ) ﹺﺭﺳﺎﻟﺔen khitab () ﹺﺧﻄﺎﺏ, en voor ‘privatiseren’ zien we een zelfde onderscheid: khawsasa

(ﺺ
 ) ﹶﺧ ﹾﻮ ﹶﺻ ﹶin Marokko en khaskhasa (ﺺ
 ) ﹶﺧ ﹾﺼ ﹶﺨ ﹶin Egypte. Het was uiteraard ondoenlijk

deze regionale variatie helemaal tot haar recht te laten komen. Wij hebben geprobeerd in
ieder geval die varianten te vermelden die in Marokko en Egypte voorkomen.

Keuze van de trefwoorden
De problemen die hierboven zijn genoemd hebben geleid tot het volgende beleid ten
aanzien van de selectie van de woordenschat. Dit woordenboek richt zich op de moderne
standaardtaal zoals die voorkomt in kranten, literatuur, formele radio- en televisie-uitzendingen. Bij de keuze van de woordenschat is in de eerste plaats dan ook gekeken naar
teksten uit de media, literaire teksten en de basiswoordenschat op verschillende technische
gebieden.
In het deel Arabisch-Nederlands zijn dialectwoorden alleen in uitzonderingsgevallen opgenomen, aangegeven met het label ‘spreektaal’, woorden uit het Klassiek Arabisch
zijn alleen opgenomen voorzover ze vaak gebruikt worden in het Modern Standaard
Arabisch, bijvoorbeeld woorden die frequent in de koran voorkomen. Daarnaast zijn die
sociaal-maatschappelijke termen opgenomen die belangrijk zijn binnen de gemeenschap
van Arabischtaligen in Nederland en Vlaanderen. Verder is er een selectie van woorden uit

het islamitisch (familie)recht opgenomen en uiteraard termen die in verband staan met de
islam.
In het deel Arabisch-Nederlands is bovendien een aantal Arabische eigennamen opgenomen, vooral vanwege het ontbreken van hoofdletters in het Arabisch schrift, waardoor het
zeker voor beginners soms moeilijk is een woord als eigennaam te onderkennen.
Bij het opnemen van benamingen voor dieren en planten is volledigheid vrijwel
onmogelijk, als gevolg van de grote variatie binnen de Arabische wereld, van NoordAfrika tot Centraal-Azië; bovendien is er het probleem van dialectnamen. Ook hier is een
praktische keuze gemaakt voor veel voorkomende planten en dieren, met name in Egypte
en Marokko of in Nederland. Dit kan ertoe leiden dat soms onverwachte woorden zijn
opgenomen, bijvoorbeeld de naam van een vogel die in Nederland zeldzaam is, maar die in
Egypte veel voorkomt.
Alleen die Arabische spreekwoorden zijn opgenomen die in het dagelijks gebruik regelmatig voorkomen, of die in betekenis overeenkomen met Nederlandse spreekwoorden.
Specifieke uitdrukkingen die alleen door christelijke Arabieren worden gebezigd, zijn
gemarkeerd met de aanduiding ‘chr.Ar.’.
Ook geografische namen zijn opgenomen: de namen van de meeste landen, sommige
steden als de spelling in het Arabisch niet direct duidelijk was, alle provinciehoofdsteden
van Nederland en België, alle hoofdsteden van Arabische en islamitische landen, en een
aantal van de belangrijkste steden in de Arabische landen.
De samenstellers hebben veel aandacht besteed aan voorbeelden en collocaties. Dat
betekent dat vaak combinaties van woorden gegeven worden die niet direct bijdragen tot
begrip van de betekenis maar vooral bedoeld zijn om nadere informatie over het gebruik
te geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om combinaties van een bijvoeglijk naamwoord en
een zelfstandig naamwoord, zoals  ﹶﺟﺮﻳﻤﺔ ﹶﺧﻄﻴﺮﺓ \ ﻛﹶﺒﻴﺮﺓ, of combinaties van een werkwoord

en een zelfstandig naamwoord, zoals ﻑ ﹶﺟﺮﻳﻤ ﹰﺔ
ﹶﺐ \ ﺍ ﹾﻗﺘ ﹶﹶﺮ ﹶ
 ﹾﺍﺭ ﹶﺗﻜ ﹶ.

Dankbetuiging
De stichting Middle East Transfer nam in 1990 het initiatief tot de samenstelling van een
Arabisch woordenboek door een subsidie aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs.
Dit initiatief werd overgenomen door de afdeling Talen en Culturen van het Midden-Oosten (tcmo) van de Universiteit Nijmegen. In 1993 werd de Commissie Lexicografische
Vertaalvoorzieningen (clvv) opgericht en ontving de initiatiefgroep bij tcmo een uitnodiging om een projectvoorstel bij de clvv in te dienen. Dit voorstel is in 1994 ingediend,
het werd in 1996 gehonoreerd en in 1997 is begonnen met de uitvoering van het project.
De hier gepresenteerde woordenboeken zijn het eindresultaat van dit proces.
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Dit woordenboek had niet gemaakt kunnen worden zonder de hulp van een aantal
personen en instanties. Allereerst danken wij de clvv voor de financiële ondersteuning
en het beschikbaar stellen van het Nederlandse referentiebestand (rbn) en het invoerprogramma voor de samenstelling van het woordenboek (ombi, OMkeerbaar BIlinguaal
bestand). Ook de programmeurs van ombi danken wij voor hun ondersteuning bij het
oplossen van de specifieke problemen die met het Arabisch samenhingen. Verder danken
wij prof. dr. Elsaid Badawi van de American University in Caïro, die bij het opzetten van
het project betrokken was, en alle collega’s van tcmo, die op zeer verschillende wijzen
hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de woordenboeken. Verder danken wij
de Financiële Administratie van de Faculteit der Letteren en de afdeling Beheer, alsmede de
Computer Ondersteuningsgroep (cog), voor hun voortreffelijke hulp. Wij bedanken Mark
van Mol voor het beschikbaar stellen van de lijst met Arabische trefwoorden uit zijn Leerwoordenboek Arabisch-Nederlands. We danken Joost van Schendel van uitgeverij Bulaaq, en
Henk Pel en Teus de Jong voor de prettige en efficiënte samenwerking in de productiefase.
Ook zijn wij dank verschuldigd aan de leden van de door de clvv ingestelde begeleidingscommissie: prof. dr. Willy Smedts (ku Leuven), dr. Jan Jaap de Ruiter (Universiteit van
Tilburg) en prof. dr. Emilio Platti (ku Leuven). Bovenal zijn wij grote dank verschuldigd
aan het team van medewerkers die met grote inzet en inventiviteit hebben gewerkt aan het
verzamelen en bedenken van vertalingen en omschrijvingen voor al die Nederlandstalige
woorden en begrippen die zo lastig te vertalen bleken in het Arabisch.

ﺍ
ﹺ

ﹶﺃﺗ ﹾﹶﺬ ﹶﻫ ﹶ
•  ﹶﺃpart. 1 [« ﹶﺃ ﹸﻫ ﹶﻮ ﹶﻣ ﹾﻮﺟﻮ ﹲﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ ﹶﺒ ﹾﻴﺖ؟ ]ﻫﻞis hij thuis?»; ﺒﻮﻥ

ﹶ
 ﹶﺃ ﹾﺑ ﹶﺠﺪ ﹼﻳﺔzn. abc (o.; –’s), alfabet (o.; –ten); \ ﺍﻷ ﹾﺑ ﹶﺠﺪ ﹼﻳﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨ ﹼﻴﺔ

« ﹶﻣ ﹶﻌﻨﺎ؟hebben jullie (geen) zin om met ons mee te gaan?»
 ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﺮﺑ ﹼﻴﺔhet Latijnse/Arabische alfabet
ﻻ ﹶﺃ ﹾﺩﺭﻱ ﹶﺃ ﹶ
2 [ ]ﺇﺫﺍ ﻣﺎof (voegw.); ﺍﻟﻤ ﹾﻮﺿﻮ ﹺﻉ ﺃﻡ
•  ﹶﺃ ﹶﺑﺪﹶww. | i;  | ﹸﺃﺑﻮﺩ1 [ ]ﺗ ﹶﹶﻮ ﱠﺣ ﹶﺶwild worden/zijn 2 [ ] ﹶﺃﻗﺎ ﹶﻡverﻛﺎﻥ ﹶﻳ ﹶﺘ ﹶﻌ ﱠﻠ ﹸﻖ ﺑﹺﻬﺬﺍ ﹶ
 ﺑﹺ ﹶﻐﻴ ﹺﺮﻩﹺik weet niet of het met dit thema samenhing of met
blijven (onov.; verbleef, h./is verbleven), «op een plaats
ﹾ
iets anders; ﺯﺍﺭﻧﻲ ﺃﻡ ﻟﻢ ﹶﻳﺰﹸ ﹾﺭﻧﻲ
blijven/verblijven»
« ﹶﺳﻮﺍ ﹰﺀ ﹶﺃ ﹶof hij mij nu bezocht
heeft of niet» 3 [ ] ﹶﺃﻻsoms (bw.), «dan niet»; ﹶﺃﻻ ﹶﺗ ﹾﻔ ﹶﻬ ﹸﻤﻨﻲ؟
 ﹶﺃ ﱠﺑﺪﹶww. «eeuwig/permanent maken»
ﹺ
« ﹶﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﹶﺣ ﱞﻞ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮ ﺍﻟ ﹶis er
«begrijp je mij dan niet?»; ﻄﻼﻕ؟
 ﺗﹶﺄ ﱠﺑﺪﹶww. 1 [ﺻﺎﺭ ﹶﺃ ﹶﺑ ﹺﺪﻳﺎ
 ] ﹶpermanent worden/zijn 2 []ﺗ ﹶﹶﻮ ﱠﺣ ﹶﺶ
dan geen andere oplossing dan een verstoting?»; ﻦ ﹶﺃﻻ
verwilderen (onov.; is)
ﻭﻟﻜ ﹾ
« ﺗ ﹶﹶﺮ ﹾﻭ ﹶﻥ ﹶﻣﻌﻲ ﹼjullie zijn het toch met mij eens dat ...»,
... ﺃﻥ
 ﹶﺃ ﹶﺑﺪzn. | ﺁﺑﺎﺩ,  | ﹸﺃﺑﻮﺩeeuwigheid (v.; eeuwigheden);  ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍaltijd
«zijn jullie het niet met mij eens dat ...»; « ﹶﺃﻣﺎ ﻋ ﹶﹶﺮ ﹾﻓ ﹶﺘ ﹸﻪ؟je

(bw.);  ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍ...  ﻻnooit (bw.), nimmer (bw.), nooit van mijn

« ﹺheb jij de brief dan niet geschreven»; ﹶﺃﻻ ﻣﺎ ﹶﺃ ﹾﺷ ﹶﺒ ﹶﻪ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟ ﹶﺔ؟
ﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔﹺ
ﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ ﹺ
« ﺍﻹ ﹾﻧ ﹸwat lijkt het leven van de mens
ﹶ
ﹶ
toch op een schip» 4 [ﻑ
 ﹶﺃ ﹶ, « ﹶﺃ ﹶﻭﺗ ﹸﹶﺸ ﱡﻚ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟ ] ﹶﺃ ﹶﻭtwijfel

 ﻣﻨﺬ ﹶvan oudsher; ﺍﻷ ﹶﺑﺪ
 ﺇﻟﻰ ﹶvoorgoed (bw.),
totaal niets; ﺍﻷ ﹶﺑﺪ

kent hem toch wel?»; ﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
 ﹶﺃ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶniet waar?; ﹸﺐ
ﹶﺃ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹶﺗ ﹾﻜﺘ ﹾ

 ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶﺘ ﹸﻈ ﱡﻦ ﹼgelooft u soms dat ...?
je daar soms aan?»;  ؟... ﺃﻥ
ﹺﹺ

ﹺ

« ﹶﺃﻻ ﹶﻓ ﹸﺄ ﹾﻧ ﹸkijk haar toch zitten,
5 [ﻈ ﹾﺮﻫﺎ ﹸﻣﺘﱠﻜﺌ ﹰﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ] ﹶﺃﻻ ﹶﻓ

leunend op haar arm» 6 [... \ « ] ﹶﺃﻻ ﻣﺎ \ ﻛﻢ \ ﻛﻴﻒuitroep

ﹺ

ﹺ

ﹶﺃﻻ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴ ﹺ
van bewondering of wens»; ﺖ
ﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﹶﻣ ﹶﻀ ﹾ
«hoeveel duizenden jaren zijn er niet voorbijgegaan»
7 [ ] ﹶﺃﻻ ﹶﻭ ﹸﻫ ﹶﻮ \ ﻫﻲnamelijk (bw.); ﺍﻟﺴﻼ ﹸﻡ
« ﹶﻫﺪﹶ ﹸﻓ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶﺃﻻ ﹶﻭ ﹸﻫ ﹶﻮ ﹶhun
doel, namelijk vrede»

. ﺃafk. prof. (zn.; m.; –)

 ﺃafk. mr. (m./v.; –), «afkorting van » ﹸﺃ ﹾﺳﺘﺎﺫ

•  ﺁﺏzn. (M-O) augustus (m.; –)

 ﹶﺃﺏzn. zie • ﺃﺑﻮ
•ﺏ
 ﹶﺃ ﱠww. | i, u; « | ﹶﺃﺑﺎzich opmaken om iets te doen», «verlangen naar»; ﻟﻠﺴ ﹶﻔ ﹺﺮ
« ﹶﺃ ﱠﺏ ﹶklaarstaan om te vertrekken»; ﹶﺃ ﱠﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮ ﹶﻃ ﹺﻦ
« ﹶheimwee hebben»
 ﹶﺃﺑﺎﺑﺔzn. heimwee (o.; –)

ﺐ ﺍﻟﺘ ﹶﹶﺴ ﹾﻠ ﹸﺴ ﹺﻞ ﹶ
• ﺪﻱ
 ﹶﺃ ﹾﺑ ﹶﺠ ﹼbn. alfabetisch; ﺪﻱ
ﺍﻷ ﹾﺑ ﹶﺠ ﱢ
ﱠﺐ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎ ﹶﺣ ﹶﺴ ﹶ
 ﹶﺭﺗ ﹶiets
alfabetisch ordenen; ﺠﺪﻳﺎ
ﱠﺐ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎ ﺗ ﹾﹶﺮﺗﻴﺒ ﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﺑ ﹶ
 ﹶﺭﺗ ﹶiets alfabetisch
ordenen

leven!, van mijn leven niet!, geen sprake van!; ﻻ ﹶﺷ ﹾﻲ ﹶﺀ ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍ

ﹺ

ﹺ

tot in eeuwigheid;  ﻟﻦ ﹶﻳ ﹾﻔ ﹶﻌ ﹶﻞ ﺫﻟﻚ ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍhij zal dat nooit doen;

« ﻻ ﹸﺃﺭﻳﺪﹸ ﺫﻟﻚ ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍdat wil ik helemaal niet»; ﻫﺬﺍ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﺲ ﹶﺻﺤﻴﺤ ﹰﺎ
 ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍdat is helemaal niet waar; ... )ﻫ ﹾﻢ( ﹶﺃ ﹶﻣﻠﻮﺍ ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ
« ﹸzij
ﹺ
 ﺇﻟﻰ ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹶtot in eeuwigheid
hoopten altijd op ...»; ﻦ
ﺍﻷ ﹶﺑﺪﻳ ﹶ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﹶ
ﺪﻱ
 ﹶﺃ ﹶﺑ ﹼbn. eeuwigdurend, onsterfelijk, eeuwig; ﺍﻷ ﹶﺑﺪ ﹼﻳﺔ
ﹶ
het eeuwige leven

 ﹶﺃ ﹶﺑﺪ ﹼﻳﺔzn. eeuwigheid (v.; eeuwigheden)

ﹺ
 ﹸﻣ ﹶﺆ ﱠﺑﺪbn. levenslang, eeuwig; ﺍﻟﻤﺆﱠ ﹶﺑﺪ
ﺍﻟﺴ ﹾﺠﻦ ﹸ
 ﹶlevenslang; ﹸﺣﻜ ﹶﻢ
ﹺ
ﺍﻟﻤﺆﹶ ﱠﺑ ﹺﺪ
ﺑﺎﻟﺴ ﹾﺠ ﹺﻦ ﹸ
 ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ ﹶhij is/werd veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf, hij kreeg levenslang
•  ﹶﺃ ﹶﺑ ﹶﺮww. | i, u;  | ﹶﺃ ﹾﺑﺮprikken (ov.; h.)

 ﹶﺃ ﱠﺑ ﹶﺮww. «bestuiven (van een palmboom)»
 ﺇ ﹾﺑﺮﺓzn. | ﺇ ﹶﺑﺮ,  | ﺇ ﹾﺑﺮﺍﺕ1 [ ] ﹺﺧﻴﺎﻃﺔnaald (m., v.; –en); ﺇ ﹾﺑﺮﺓ ﹶﻭ ﹶﺧ ﹾﻴﻂ
ﹺ
ﹴ
 ﹶﺑ ﹶﺤ ﹶeen speld in
naald en draad; ﺚ ﻋﻦ ﺇ ﹾﺑﺮﺓ ﻓﻲ ﻛ ﹾﹶﻮﻣﺔ ﹶﻗ ﱟﺶ
een hooiberg zoeken 2 [med.] injectienaald (m., v.;

ﹺ

–en), naald (m., v.; –en);  ﻋﻼﺝ ﺑﺎﻹ ﹶﺑ ﹺﺮacupunctuur (v.; –)

ﹺ

3 [ﺍﻟﺤ ﹶﺸﺮﺍﺕ
 ] ﹶangel (m.; –s); ﻻ ﹸﺑﺪﱠ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﺴ ﹺﻞ ﻣﻦ ﺇ ﹶﺑ ﹺﺮ ﺍﻟﻨ ﹾﹶﺤ ﹺﻞ

geen roos zonder doornen 4 [bot.] naald (m., v.; –en); ﺇ ﹾﺑﺮﺓ

 ﺍﻟﺮﺍﻋﻲgeranium (m., v.; –s) 5 [techn.] naald (m., v.; –en)
 ﺗ ﹾﹶﺄﺑﻴﺮzn. acupunctuur (v.; –)

ﺇﺑﺮ
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•  ﺇ ﹾﺑﺮﺍﻫﻴﻢzn. | dipt. | Abraham (m.; –), Ibrahim (m.; –); ﺳﻮﺭﺓ

« ﺇ ﹾﺑﺮﺍﻫﻴﻢKoran 14 (Ibrahim)»
 ﹶzn. bisdom (o.; –men)
• »ﺃ ﹾﺑﺮﻭﺷ ﹼﻴﺔ« ﹶﺃ ﹾﺑ ﹶﺮﺷ ﹼﻴﺔ

ﹺ

ﹶﺃﺏ
•  ﹶﺃﺏzn. |  | ﺁﺑﺎﺀ1 [ ]ﻭﺍﻟﺪvader (m.; –s), pa (m.; –’s); ﺭﻭﺣﻲ
ﹼ
 ﹶde biolovader (m.; –s), peetvader (m.; –s); ﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻷﺏ ﺍﻟ ﹶﻄ ﹼ

gische vader; « ﹶﺃﺑﻮ ﹶﺳﻤﻴﺮde vader van Samir (bijnaam voor

ﺍﻷﺑ ﹺ
de vader)»; ( ﹶﺃﺑﺎﻧﺎchr.Ar.) «Onze Vader (chr.)»; ﻮﺍﻥ
 ﹶ ﹶde

•  ﹶﺃ ﹾﺑ ﹶﺮﻣﻴﺲzn. blei (m./v.; –en), brasem (m.; –s)

•  ﺇ ﹾﺑﺮﻳﺰzn. «puur goud»

ﹺ

ﹺ

(beide) ouders;  ﹶﺃﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩpeetvader (m.; –s), peetoom

ﹴ

ﹺ

•  ﺇ ﹾﺑﺮﻳﻖzn. | ﺑﺎﺭﻳﻖ
 | ﹶﺃ ﹸkan (m., v.; –nen), schenkkan (m.,

(m.; –s), peter (m.; –s);  ﹶﺃﺑﻮ ﹶﺛﻼﺛﺔ ﹶﺃ ﹾﻭﻻﺩeen vader van drie

 ﹴtheepot (m.; –ten)
ﺷﺎﻱ
•  ﹶﺃ ﹾﺑﺮﻳﻞzn. (N-A, Eg.) | dipt. | april (m.; –)
« | ﹶﺃ ﹺwaskom»
•  ﹶﺃ ﹾﺑﺰﹶﻥzn. | ﺑﺎﺯ ﹸﻥ

 ﹶde Vader, de Zoon en
worden; ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻻ ﹾﺑﻦ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟ ﹸﻘﺪﹸ ﺱ

ﹺ

v.; –nen);  ﺇ ﹾﺑﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﻬﻮﺓ \ ﺍﻟﺸﺎﻱeen kan koffie/thee; ﺇ ﹾﺑﺮﻳﻖ

ﺍﻷﺏ ﹸ
 ﹶvader en moeder;  ﹶﺃ ﹾﺻ ﹶﺒ ﹶﺢ ﹶﺃﺑ ﹰﺎvader
kinderen; ﻭﺍﻷ ﹼﻡ
ﹺ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﹺ
de Heilige Geest;  ﹶﺃﺑ ﹰﺎ ﻋﻦ ﹶﺟﺪﱟvan vader op zoon; \ ﺐ

•  ﺇ ﹾﺑﺰﻳﻢzn. | ﺑﺎﺯﻳﻢ
 | ﹶﺃ ﹸgesp (m., v.; –en)

ﹺ

ﹺ
 ﺇﺑﹺ ﹾﺴﺘzn. kennisleer (m., v.; –), epistemologie (v.; –)
• ﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

•  ﹸﺃ ﹾﺑﺾzn. |  | ﺁﺑﺎﺽknieholte (v.; –n, –s)

 ﹶﻣ ﹾﺄﺑﹺﺾzn. |  | ﹶﻣﺂﺑﹺ ﹸﺾknieholte (v.; –n, –s)
 ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺑ ﹶww. «iets onder de arm dragen»
•ﻂ
 ﺇ ﹾﺑﻂzn. |  | ﺁﺑﺎﻁoksel (m.; –s);  ﹶﺣ ﹶﻠ ﹶﻖ ﹶﺷ ﹾﻌ ﹶﺮ ﺇ ﹾﺑ ﹶﻄ ﹾﻴ ﹺﻪzijn oksels
 ﺗﺤﺖ ﺍﻹ ﹾﺑ ﹶﻄ ﹾﻴ ﹺonder de oksels
scheren; ﻦ
 ﹸﻣﺘ ﹶﹶﺄ ﱢﺑﻂbn. «onder de arm houdend/dragend»

•  ﹶﺃ ﹶﺑ ﹶﻖww. | i, u; ﺇﺑﺎﻕ,  ﹶﺃ ﹾﺑﻖ,  | ﹶﺃ ﹶﺑﻖontsnappen (onov.; is)

•  ﺇﺑﹺﻞzn. | coll. | «kamelen»

ﹺ
•  ﺇ ﹾﺑﻠﻴﺲzn. | dipt.;  ﹶﺃﺑﺎﻟﺴﺔ, ﺑﺎﻟﻴﺲ
 | ﹶﺃ ﹸduivel (m.; –s), Satan (m.;
–s), Lucifer (m.; –)
•  ﹶﺃ ﱠﺑ ﹶﻦww. een lijkrede houden/uitspreken, een grafrede

uitspreken/houden; ﺖ
ﺍﻟﻤ ﱢﻴ ﹶ
« ﹶﺃ ﱠﺑ ﹶﻦ ﹶeen grafrede houden voor
de overledene»

 ﹶﻃﺮ ﹺvan vaderskant, van vaderszijde; ﺇ ﱠﻧﻪ ﹶﺃﺏ ﹺﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻑ ﹶ
ﺍﻷ ﹺ
ﺏ
ﹸ ﹲ
ﹶ
ﱞ
ﻻﺩﻩﹺ
ﻷﻭ ﹺ
« ﹶﹺhij is een ideale vader voor zijn kinderen»; ﺍﻷﺏ
ﹶ
ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﺍﻟﺴﻼ ﹺﻡ
de geestelijke vader van het vredesﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻻﺗﱢﻔﺎﻗ ﹼﻴﺔ ﹶ
ﹼ
ﹴ
akkoord, de peetvader van het vredesakkoord; ﺠﻨﺔ ﺁﺑﺎﺀ
ﹶﻟ ﹾ
oudercommissie (v.; –s) 2 [ ] ﹶﺳ ﹶﻠﻒvoorvader (m.; –s, –en)
 ﹶﺃﺑﻮ ﹶﺑﻜﹾﺮzn. «Abu Bakr (mannelijke eigennaam)»
ﹸ
 ﹸﺃ ﹼﺑﻮﺓzn. vaderschap (o.; –), ouderschap (o.; –); ﺍﻷ ﹼﺑﻮﺓ

 ﹶhet juridische/biologische vaderschap;
ﺍﻟﺸ ﹾﺮﻋ ﹼﻴﺔ \ ﺍﻟ ﹶﻄﺒﻴﻌ ﹼﻴﺔ
ﺍﻷﺑﻮﺓﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
 ﺍ ﹾﻋﺘ ﹶﹶﺮ ﹶhet vader ﻧﻈﺎﻡ ﹸ ﹼpatriarchaat (o.; –); ﻑ ﺑﹺ ﹸﺄ ﹼﺑﻮﺓ ﻃ ﹾﻔ ﹴﻞ

schap van een kind erkennen

ﺍﻟﺴ ﹾﻠﻄﺔ ﹶ
ﻮﻱ
 ﹶﺃ ﹶﺑ ﹼbn. vaderlijk, ouderlijk; ﺍﻷ ﹶﺑﻮ ﹼﻳﺔ
 ﹸhet vaderlijk
 ﺍﻟ ﹶﺒ ﹾﻴﺖ ﹶhet ouderlijk huis;
gezag, de ouderlijke macht; ﻮﻱ
ﺍﻷ ﹶﺑ ﹼ
ﻮﻱ
« ﹶﺣﻨﺎﻥ ﹶﺃ ﹶﺑ ﹼouderliefde, van vader of moeder»; ﻮﻱ
ﺐ ﹶﺃ ﹶﺑ ﹼ
ﹸﺣ ﹼ
 ﹶﺷ ﹾvaderfiguur (zn.; m.;
vaderliefde (zn.; v.; –); ﺨﺼ ﹼﻴﺔ ﹶﺃ ﹶﺑﻮ ﹼﻳﺔ
vaderfiguren)

ﹺ

•  ﹶﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﻨﹼﺎﺀzn. roodborstje (o.; –s)

« ﺗﹸﻮ ﱢﻓﻲ ﻭ ﹸﻫﻮ ﻓﻲ ﺇﺑ ﹺhij overleed in zijn •  ﹶﺃﺑﻮ ﺣ ﹶﻠﻴﻘﺔzn. «Calendula»
 ﺇ ﹼﺑﺎﻥzn. «begin»; ﺎﻥ ﹶﺷﺒﺎﺑﹺ ﹺﻪ
ﹼ
ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹸ ﹾ
 | ﹸgaai (m.; –en)
vroege jeugd»
•  ﹶﺃﺑﻮ ﺯ ﹶﹸﺭ ﹾﻳﻖzn. | ﻃﻴﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﺯﹸ ﹶﺭ ﹾﻳﻖ
ﹺ
ﺍﻟﺤ ﹾﺮ ﹺ
 ﺇ ﹼﺑ ﹶtijdens de oorlog •  ﹶﺃﺑﻮ ﺳ ﹾﻤﺒﹺﻞzn. Aboe Simbel (o.; –), stad in Egypte
 ﺇ ﹼﺑﺎﻥﹶvoorz. tijdens, gedurende; ﺏ
ﺎﻥ ﹶ
 ﺗ ﹾﹶﺄﺑﻴﻦzn. grafrede (m., v.; –s), lijkrede (m., v.; –s, –nen);
 ﻗﺎ ﹶﻡ ﺑﺎﻟﺘ ﹾﹶﺄ ﹺeen grafrede uitspreken/houden, een lijkrede
ﺑﻴﻦ
 ﹶﺣ ﹾﻔﻠﺔ ﺗ ﹾﹶﺄ ﹴherdenkingsbijeenkomst
houden/uitspreken; ﺑﻴﻦ
(v.; –en)

 ﹶﻣ ﹾﺄﺑﻮﻥzn. schandknaap (m.; schandknapen)
•  ﹶﺃ ﹶﺑﻨﻮﺱzn. ebbenhout (o.; –)

• ﺒﻲ
 ﹶﺃﺑﻮ ﹶﻇ ﹼzn. Abu Dhabi (o.; –), «een van de Verenigde Arabische Emiraten»
•  ﹶﺃﺑﻮ ﹶﻓﺼﺎﺩﺓzn. kwikstaart (m.; –en)

ﹺ

ﹺ

 | ﹸreiger (m.; –s), «zilverreiger»
•  ﹶﺃﺑﻮ ﻗ ﹾﺮﺩﺍﻥzn. | ﻃﻴﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﻗ ﹾﺮﺩﺍﻥ

ﹺ

•  ﹶﺃ ﹶﺑ ﹶﻪww. | a; ﻝ,  | ﹶﺃ ﹾﺑﻪ ;ﺏaandacht besteden aan; ﻻ ﹸﻳﺆﹾ ﹶﺑ ﹸﻪ ﹶﻟ ﹸﻪ \ ﺑﹺﻪ
het is de moeite niet waard

ﹸ
 ﹸﺃ ﱠﺑﻬﺔzn. pracht (m., v.; –), praal (m., v.; –); ﺍﻷ ﱠﺑﻬﺔ ﻭﺍﻟ ﹶﻔﺨﺎﺭ
pracht en praal

•  ﹶﺃﺑﻮ ﹶﺻﺪﹾ ﹴﺭzn. roodborstje (o.; –s)

ﹺ

•  ﺃﺑﻮ ﻣ ﹾﺼﻘﺎﺭzn. papegaaivis (m.; –sen)

•  ﹶﺃﺑﻰww. | a; ﺇﺑﺎﺀ,  | ﺇﺑﺎﺀﺓweigeren (ov.; h.), afwijzen (ov.; wees

af, h. afgewezen), afslaan (ov.; sloeg af, h. afgeslagen); ﹶﻳ ﹾﺄﺑﻰ

 ﹾhij weigert te komen; ﺃﻥ ﹶﻳ ﹾﻔ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹸﻪ
 ﹶﺃﺑﻰ ﹼﺇﻷ ﹾhij stond erop
ﺃﻥ ﹶﻳ ﹾﺄﺗﹺ ﹶﻲ
het te doen

ﺃﺛﺚ
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 ﺗ ﹶﹶﺄ ﹼﺑﻰww. 1 [ ] ﹶﺗ ﹶﻜ ﱠﺒ ﹶﺮzich arrogant opstellen 2 [ ] ﹶﺭ ﹶﻓ ﹶﺾweigeren
(ov.; h.)

ﺑﻲ
 ﹶﺃ ﹼbn. trots
 ﹴbn. |  | ﹸﺃﺑﺎﺓtrots
ﺁﺏ

 »ﺇﺑﺎﺀﺓ« ﺇﺑﺎﺀzn. weigering (v.; –en), trots (m.; –)
•  ﹶﺃﺑﻴﺐzn. «elfde maand van de Koptische kalender»

•  ﺍﺗﱠﺨﹶ ﹶﺬww. zie • ﺃﺧﺬ

•  ﺍ ﱠﺗﺰﹶﻥﹶww. zie • ﻭﺯﻥ

•  ﺍﺗ ﹶﱠﺴ ﹶﻊww. zie • ﻭﺳﻊ

•  ﺍﺗ ﹶﱠﺸ ﹶﺢww. zie • ﻭﺷﺢ

• ﱠﺼ ﹶﻞ
 ﺍﺗ ﹶww. zie • ﻭﺻﻞ

• ﱠﻀ ﹶﺢ
 ﺍﺗ ﹶww. zie • ﻭﺿﺢ
•  ﺍ ﱠﺗ ﹶﻔ ﹶﻖww. zie • ﻭﻓﻖ
•  ﺍﺗﱢﻘﺎﺀzn. zie • ﻭﻗﻲ

•  ﺍﺗﱠﻘﻰww. zie • ﻭﻗﻲ
•  ﺍ ﱠﺗﻜ ﹶﹶﺄww. zie • ﻭﻛﺄ

•  ﺍ ﱠﺗﻜ ﹶﹶﻞww. zie • ﻭﻛﻞ

ﹺ
•  ﹶﻣ ﹾﺄﺗﹶﻢzn. |  | ﹶﻣﺂﺗ ﹸﻢbegrafenis (v.; –sen), «plaats voor herdenking van de dood van Al Husayn door de sjiieten»
•ﺖ
 ﹶﺃﺗ ﹶﹾﻤ ﹶww. automatiseren (ov.; h.)

 ﹶﺃﺗ ﹶﹾﻤﺘﺔzn. automatisering (v.; –)

 ﹸﻣ ﹶﺆﺗ ﹶﹾﻤﺖbn. «geautomatiseerd»
•  ﹶﺃﺗﺎﻥzn. |  ﹸﺃﺗﹸﻦ,  | ﹸﺃﺗﹾﻦezelin (v.; –nen)

ﹺ
ﺍﻟﺤ ﹾﺮ ﹺ
 ﹶﺃﺗﻮﻥzn. | « | ﹶﺃﺗﺎﺗﻴ ﹸﻦgrote oven»; ﺏ
« ﻓﻲ ﹶﺃﺗﻮﻥ ﹶin het strijdgewoel van de oorlog»

 ﹶﺃﺗﹼﻮﻥzn. |  | ﹶﺃﺗﺎﺗﻴ ﹸﻦoven (m.; –s)

•  ﺍﺗ ﹶﱠﻬ ﹶﻢww. zie • ﻭﻫﻢ

•  ﺇﺗﺎﻭﺓzn. | « | ﹶﺃﺗﺎﻭbelasting, heffing»
•  ﹸﺃﺗﻮﺑﻴﺲzn. zie ﺃﻭﺗﻮﺑﻴﺲ

• ﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
 ﹸﺃbn. zie ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﹼ
ﹼ

 ﹶﺃﺗﻰ ﺑﹺaanbieden (ov.; bood aan, h. aangeboden); ﻻ ﹶﻳ ﹾﺄﺗﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺠ ﹴ
« ﹺhet boek brengt niets nieuws»;  ﹶﺃﺗﻰ ﺑﹺﻬﺪﻳ ﹴﺔmet
ﺪﻳﺪ
ﹸ ﹶ
ﹶ ﹼ
een cadeau komen aanzetten, «een cadeau meebrengen»;

ﹺ
ﻠﻮﻣﺎﺕ؟
ﺍﻟﻤ ﹾﻌ
« ﻣﻦ ﹶﺃ ﹾﻳ ﹶﻦ ﹶﺃ ﹶﺗ ﹾﻴ ﹶﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﹶhoe ben je aan deze informatie gekomen?»

 ﺁﺗﻰI ww. | III; t.t.  | ﹸﻳﺆﺍﺗﻲ1 [ ]ﺯﹶ ﱠﻭ ﹶﺩverschaffen (ov.; h.), voorzien (onov.; voorzag, h. voorzien); « ﺁﺗﻰ ﺍﻟﺰﹶ ﻛﺎ ﹶﺓde zakaat

(aalmoezen) geven» 2 [ ] ﹶﺃ ﹾﺣ ﹶﻀ ﹶﺮbrengen (ov.; bracht, h.

gebracht) 3 [ﺐ
ﻧﺎﺳ ﹶ
 ] ﹶpassen (onov.; h.), geschikt zijn; ﺁ ﹶﺗ ﹾﺘ ﹸﻪ

« ﺍﻟ ﹸﻔ ﹾﺮﺻ ﹸﺔde gelegenheid was geschikt voor hem»
 ﺁﺗﻰII ww. | IV; t.t.  | ﹸﻳﺆﹾ ﺗﻲ1 [ ] ﹶﺃﻋﹾﻄﻰgeven (ov.; gaf, h. gege-

« ﺁﺗﻰ ﹶﺷ ﹾiemand iets geven» 2 [ ] ﹶﺃ ﹶﺩ ﱠﺭopbrenven); ﺨﺼ ﹰﺎ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎ
gen (ov.; bracht op, h. opgebracht), opleveren (ov.; h.;
scheid.)

 ﺗ ﹶﹶﺄﺗﹼﻰww. 1 [ﹶﺤ ﱠﻘ ﹶﻖ
 ]ﺗ ﹶhaalbaar worden/zijn, lukken (onov.; is)
2 [ﺠ ﹶﻢ
 )ﻋﻦ( ] ﹶﻧ ﹶresulteren (onov.; h.), voortvloeien (onov.;

is; scheid.)

 ﹴbn. volgend, eerstvolgend, komend, aankomend; ﹶﺃﺟﻴﺎﻝ
ﺁﺕ
ﹾ
ﹺ
(« ﹸaan)komende
« ﺁﺗﻴﺔkomende generaties»; ﺍﻷ ﹾﺳﺒﻮﻉ ﺍﻵﺗﻲ
ﹺ
« ﹶde personen met de
week»; ﺍﻷ ﹾﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﹶﺃ ﹾﺳﻤﺎﺅﹸ ﹸﻫ ﹾﻢ
volgende namen»; « ﻛﺎﻵﺗﻲals volgt»

 ﺇﺗﹾﻴﺎﻥzn. komst (v.; –)
 ﻣ ﹴbn. geschikt, toepasselijk; ﺆﺍﺕ
 ﹶﻏﻴﺮ ﻣ ﹴongelegen; ﺟﺎﺀ
ﺆﺍﺕ
ﹸ
ﹾ ﹸ
ﹶ
ﺖ ﹶﻏﻴ ﹺﺮ ﻣﺆﺍﺕﹴ
 ﻓﻲ ﻭ ﹾﻗ ﹴongelegen komen; ﺮﻭﻑ ﻣﺆﺍﺗﹺﻴ ﹰﺔ
ﹸ
ﹸ
ﻈ
ﺍﻟ
ﻦ
ﻜ
ﻟﻢ ﹶﺗ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹸ
ﹸ

 ﻟﺬﻟﻚde omstandigheden lieten dat niet toe
 ﹸﻣﺘ ﹶﹶﺄ ﱟﺕbn. «afkomstig, voortkomend»; ﹶﻣﺨﺎﻃﹺﺮ ﹸﻣﺘ ﹶﹶﺄﺗﱢﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﹺ ﹾﺜ ﹺ
ﻤﺎﺭ
« ﹾrisico’s voortvloeiend uit de investering»
 ﻣﻮﺍﺕﹴbn. gunstig;  ﹸﻇﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺗﹺﻴﺔgeschikte omstandigheden;
ﹸ
ﹸ
« ﹸﻓ ﹾﺮﺻﺔ ﹸﻣﻮﺍﺗﹺﻴﺔeen geschikte gelegenheid»
ﹺ
zn. etymologie (v.; –)
• ﺇﺗﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

•  ﹶﺃ ﹾﺛ ﹶﺄﺏzn. «Indische vijgenboom, waringin»
ﹺ
ﺍﻟﻤ ﹶﺤ ﹼ
 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶww. meubileren (ov.; h.), inrichten (ov.; h./is; scheid.);
gekomen); ﻄﺔ
•ﺚ
 ﹶﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﹶvan het station afkomen; ﹶﺳﺂﺗﻲ
ﹺ
 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺚ ﻏ ﹾﹸﺮﻓ ﹶﺔ ﹸﺟ ﹴeen woonkamer inrichten
« ﻋﻨﹾﺪﹶ ﻛ ﹾﹸﻢ ﻏﹶﺪ ﹰﺍik kom morgen bij jullie»;  ﻛﹶﻤﺎ ﹶﻳ ﹾﺄﺗﻲals volgt;
ﻠﻮﺱ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕﹺ
« ﹶﺃﺗﻰ ﺍﻻﺟﺘﹺﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﹺﺳ ﹾﻠ ﹺﺴ ﹴde vergadering vond
ﻠﺔ ﻣﻦ ﹺ
 ﹶﺃﺛﺎﺙzn. meubilair (o.; –), interieur (o.; –s), inboedel (m.;
ﹾ ﹸ
ﹴ
ﹺ
 ﹺﻗ ﹾmeubel (o.; –s,
plaats na een aantal ontmoetingen»; « ﹶﺃﺗﻰ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ ﺍﻟﺪﹶ ﹾﻫ ﹸﺮhij
–s), ameublement (o.; –en); ﻄﻌﺔ ﹶﺃﺛﺎﺙ
ﹺ
 ﺻﺎﻧﹺﻊ ﹶ ﹺmeubelmaker
heeft het leven verloren» 2 [ ] ﹶﺃﺗﻰ ﺑﹺﻪbrengen (ov.; bracht, h.
–en), meubelstuk (o.; –ken); ﺍﻷﺛﺎﺙ

•  ﹶﺃﺗﻰww. | i; ﺇﺗﹾﻴﺎﻥ,  ﹶﺃﺗﹾﻲ,  | ﹶﻣ ﹾﺄﺗﺎﺓ1 [ ]ﺟﺎ ﹶﺀkomen (onov.; kwam, is

gebracht), meebrengen (ov.; bracht mee, h. meegebracht);

(m.; –s)

ﺃﺛﺚ
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 ﺗ ﹾﹶﺄﺛﻴﺚzn. inrichting (v.; –en);  ﺗ ﹾﹶﺄﺛﻴﺚ ﹶﺣﺪﻳﺚ \ ﹶﻗﺪﻳﻢeen moderne/ouderwetse inrichting

 ﹸﻣ ﹶﺆ ﱠﺛﺚbn. «gemeubileerd»
•  ﹶﺃ ﹶﺛ ﹶﺮww. | i, u;  | ﹶﺃ ﹾﺛﺮoverleveren (ov.; h.; scheid.); ﹶﺃ ﹶﺛ ﹶﺮ ﹶﺣﺪﻳﺜ ﹰﺎ
«een traditie overleveren»

ﹶﺃﺛﹺ ﹶﺮ ﻋﻠﻰ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
 ﹶﺃﺛﹺ ﹶﺮww. | a;  ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ;ﻋﻠﻰ,  | ﹶﺃ ﹶﺛﺮﺓegoïstisch zijn; ﺺ
«zichzelf hoger achten dan iemand anders»

 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮww. 1 [ﺐ
 ] ﹶﺳ ﱠﺒ ﹶbeïnvloeden (ov.; h.), (zijn) weerslag heb ﹶﺃ ﱠﺛﺮ ﺑﹺ ﹺﺸﺪﹼ ﹴﺓ ﺑﹺ ﹴsterk beben, inwerken (onov.; h.; scheid.); ﻘﻮﺓ
\ ﹼ
ﹶ

ﹺ

geweldpleging;  ﺩﻭﻥ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹴﺮspoorloos (bn.); ﻓﻲ \ ﻋﻠﻰ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹺﺮﻩ

 ﹾspoorloos verdwijnen;
«onmiddellijk erna»; ﺍﺧﺘﹶﻔﻰ ﺩﻭﻥ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹴﺮ

 ﹶﺃ ﹾﺧﻔﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﹰﺍsporen uitwissen;  ﺗ ﹶﹶﺮ ﹶﻙ ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﹰﺍeen litteken achterla ﺍ ﹾﻗﺘﹶﻔﻰ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹶﺮ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴiemands spoor volgen; ﻳﻮﺟﺪﹾ ﹶﻟ ﹸﻪ ﹶﺃ ﱡﻱ
ten; ﺺ
ﻟﻢ ﹶ
 ﹶﺃ ﹶﺛ ﹴﺮhij was nergens te vinden, hij was nergens te beken-

 ﺗﹶﻼﻓﻰde
nen, er was geen spoor van hem te vinden; ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﹶ
sporen uitwissen;  ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﹸﺟ ﹾﺮ ﹴﺡlitteken (o.; –s) 2 [ ]ﺗ ﹾﹶﺄﺛﻴﺮeffect

(o.; –en), gevolg (o.; –en), uitwerking (v.; –en); \ ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﹶﺣﻤﻴﺪ

invloeden;  ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎgunstig/positief beïnvloeden; ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﹶﺳ ﹾﻠﺒﻴﺎ

 ﹶﺳ ﱢﻴﺊeen goede/slechte uitwerking; ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﹶﺃ ﹶﺛﺮrechtsgevolg
ﹼ
ﹺ
(o.; –en); ﺒﻲ
 ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﺟﺎﻧ ﹼbijwerking (v.; –en), bijverschijnsel (o.;

ﹴ
 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻓﻲ \ ﻋﻠﻰ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴvan innegatief beïnvloeden; ﺺ \ ﹶﺷ ﹾﻲﺀ

king;  ﺁﺛﺎﺭ ﺛﺎ ﹶﻧﻮ ﹼﻳﺔ \ ﺟﺎﻧﺒ ﹼﻴﺔ ﻟﺪﹶ ﻭﺍﺀbijwerkingen van een genees-

ongunstig/negatief beïnvloeden;  ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﺗ ﹾﹶﺄﺛﻴﺮ ﹰﺍ ﹶﺳ ﹾﻠﺒﻴﺎongunstig/

vloed zijn op iemand/iets, invloed uitoefenen op iemand/

ﹺ

 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻓﻲ \ ﻋﻠﻰ ﹸﺳﻠﻮﻙ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴzijn weerslag hebben op
iets; ﺺ

ﹺ
ﺴﺎﺱ
iemands gedrag 2 [ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﺣ ﹶ
 ] ﹾaangrijpen (ov.; greep
ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻓﻲ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
aan, h. aangegrepen), ontroeren (ov.; h.); ﺺ

 ﺗ ﹾﹶﺄﺛﻴﺮ ﹰﺍ ﻋﹶﻤﻴﻘ ﹰﺎiemand diep treffen; ﺍﻟﻤ ﹾﻮﺿﻮ ﹺﻉ
ﻻ ﹸﻳﺆﹶ ﱢﺛ ﹸﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﹶ
ﺍﻟﺠ ﹾﻤ ﹺ
dat doet er niet toe, dat is niet van belang; ﻬﻮﺭ
ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻓﻲ ﹸ
ﹺ
 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻓﻲ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴiemand
het publiek ontroeren; ﺺ ﺇﻟﻰ ﹶﺣﺪﱢ ﺍﻟ ﹸﺒﻜﺎﺀ
tot tranen toe ontroeren, iemand tot tranen toe roeren;

ﻤﺎﺳ ﹸﺘ ﹸﻪ ﻋﻠﻰ ﹶ
ﺍﻵﺧﺮﻳ ﹶﻦ
 ﹶﺃ ﱠﺛ ﹶﺮ ﹾﺕ ﹶﺣ ﹶzijn enthousiasme werkte door
op anderen

 ﺁ ﹶﺛ ﹶﺮww. | t.t.  | ﹸﻳﺆﺍﺛﹺ ﹸﺮprefereren (ov.; h.), «de voorkeur geven
aan»;  ﺁ ﹶﺛ ﹶﺮ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎde voorkeur geven aan iets
 ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮww. 1 [ ] ﹶﺗ ﹶﻄ ﱠﺒ ﹶﻊbeïnvloed worden, volschieten (onov.;
ﹴ
schoot vol, is volgeschoten);  ﻟﻢ ﹶﻳﺘ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹾﺮ ﺑﹺ ﹶﺸ ﹾﻲﺀhij was ongeﹺ
 ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮ ﹶbeïnvloed worden door de
voelig voor iets; ﺑﺎﻷ ﹾﺣﺪﺍﺙ
ﹺ
gebeurtenissen;  ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮ ﺗ ﹶﹶﺄ ﱡﺛﺮ ﹰﺍ ﺑﺎﻟﻐ ﹰﺎingrijpend beïnvloed worden

2 [ ] ﹶﺷ ﹶﻌ ﹶﺮhij was/kwam/raakte onder de indruk, «ontroerd/

–en), neveneffect (o.; –en); ﻣﺎﻧﻲ
 ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﺇ ﹾﺩ ﹼeen verslavende wer-

ﹴ

ﹴ

ﹺ

ﹺ

ﹶ
middel;  ﻣﻦ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹺﺮ ﹶﺷ ﹾﻲﺀvanwege iets, ten gevolge van iets; ﻛﺎﻥ

 ﹶﻟ ﹾﻪ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹲﺮ ﻋﻠﻰ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴvan invloed zijn op iemand/iets;
ﺺ \ ﹶﺷ ﹾﻲ ﹴﺀ
 ﻋﻠﻰ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹺﺮin aansluiting op, ten gevolge van; ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹺﺮ ﹶﺷ ﹾﻲ ﹴﺀ
ﹶ

 ﻟﺬﻟﻚ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹲﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹶ ﹾﻔ ﹺdat
aan de gevolgen van iets overlijden; ﺲ
ﹺ

doet je wat; ﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﹰﺍ ﺟﺎﻧﺒ ﹼﻴ ﹰﺔ
 ﹶﺳ ﱠﺒ ﹶbijverschijnselen veroorzaken;

ﹺ
ﹺ
ﻌﻲ
« ﺳ ﹾﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﹺ ﹶﺄ ﹶﺛ ﹴﺮ ﹶﺭ ﹾﺟ ﱟinwerkingtreding van de wet met
« ﺗ ﹶﹶﺮ ﹶeen negatief effect
terugwerkende kracht»; ﻙ ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﹰﺍ ﹶﺳ ﹾﻠﺒﻴﺎ
ﹺ
« ﹶhij/het had grote invloed»;
hebben»; ﹶﺒﻴﺮ
ﻛﺎﻥ ﹶﻟ ﹸﻪ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹲﺮ ﺑﺎﻟ ﹲﻎ \ ﻛ ﹲ
« ﻋ ﹶﹶﻤﻞ ﻻ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹶﺮ ﹶﻟ ﹸﻪeen handeling zonder effect»;  ﻣﻦ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹺﺮtengeﹺ
volge (voorz.);  ﹶﻟ ﹸﻪ ﹶﺃ ﹶﺛ ﹲﺮ ﻋﻠﻰeffect hebben op; ﺒﻲ
« ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﺳ ﹾﻠ ﹼeen

negatief effect»; « ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﻋﹶﻤﻴﻖeen sterk effect» 3 [ ] ﹶﻗﺪﻳﻢoud-

ﹺ

ﹺ
 ﻋ ﹾﻠﻢarcheologie
heid (v.; oudheden), relict (o.; –en); ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﹺ

ﹺ
 ﻋﺎﻟﻢarcheoloog (m.;
(v.; –), oudheidkunde (v.; –); ﺍﻵﺛﺎﺭ

mv. archeologen; v. archeologe; v.mv. –s), oudheidkundige

ﹺ

« ﺁﺛﺎﺭ ﺗﹶﻌﻮ ﹸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﺮ ﹺﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﹶﺚ ﻋ ﹶoverblijfselen
(m./v.; –n); ﹶﺸ ﹶﺮ

ﹺ
« ﹶﻫ ﹾﻴﺌﺔde Oudheidkundige
uit de dertiende eeuw»; ﺍﻵﺛﺎﺭ

Dienst»; « ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧ ﹼﻴﺔde Griekse monumenten»; ﺐ ﻋﻦ
ﹶﻧ ﱠﻘ ﹶ

« ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻣﻦ ﻛﹶﻼ ﹺﻡ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴzich gekwetst voelen door
gegrepen; ﺺ

ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
 ﹺﻋ ﹾﻠﻢegyptologie
ﺍﻵﺛﺎﺭ
opgravingen doen; ﺼﺮ ﹼﻳﺔ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﹾ
(v.; –) 4 [ ] ﹶﻓﻨ ﹼﹼﻲwerk (o.; –en);  ﹶﺃ ﹶﺛﺮ ﹶﻓﻨ ﹼﹼﻲwerk (o.; –en), kunstﹴ
ﹺ ﹺ
werk (o.; –en);  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﹸﻤﺆﹶ ﱢﻟﻒde verzamelde werken

vriend greep hem aan

«overgeleverde traditie van de profeet Mohammed en zijn

geraakt worden»;  ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮ ﺑﹺ ﹸﻌ ﹾﻤ ﹴﻖdiep geraakt zijn/worden;
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﹺ
ﹺ
ﺙ ﻛﹶﺜﻴﺮ ﹰﺍ
 ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹾﺮ ﹸﺕ ﺑﹺﺬﻟﻚdat ongeluk heeft mij sterk aan-

ﹺﹺ

ﹺ

ﹺ

iemands woorden»; ﺻﺪﻳﻘﻪ
 ﺗ ﹶﹶﺄ ﱠﺛ ﹶﺮ ﻟ ﹶﻤ ﹾﻮﺕ ﹶde dood van zijn

 ﹾﺍﺳﺘ ﹾﹶﺄ ﹶﺛ ﹶﺮww. «alles voor zichzelf nemen/houden»
 ﹶﺃ ﹶﺛﺮzn. |  | ﺁﺛﺎﺭ1 [ ]ﻋﹶﻼﻣﺔafdruk (m.; –ken), indruk (m.;
ﹺ
 ﺁﺛﺎﺭ ﹶﺃﻋ ﹺsporen van
–ken), spoor (o.; sporen); ﹾﻤﺎﻝ ﺍﻟ ﹸﻌﻨﹾﻒ

van een auteur, het hele oeuvre van een schrijver 5 [rel.]

metgezellen»

 ﺇ ﹾﺛ ﹶﺮvoorz. in aansluiting op, na, onmiddellijk na; \ ﻋﻠﻰ
 ﹺde een na de
ﻭﺍﺣﺪ ﺇ ﹾﺛ ﹶﺮ ﹶ
 ﻓﻲ ﺇ ﹾﺛ ﹺﺮ ﹺﻩonmiddellijk daarna; ﺍﻵﺧ ﹺﺮ
ﹺ
ﺠﺎﺭ ﹾﻳ ﹺ
ander; ﻦ
 ﺇ ﹾﺛ ﹶﺮ ﹸﻭﻗﻮ ﹺﻉ ﺍ ﹾﻧﻔ ﹶna twee explosies

ﻏﻨﻲ
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ﹺ

ﹺ

ﹺ

•  ﻏﹶﻨ ﹶﻲww. | a; ﻏﻨﹰﻰ,  | ﻏﹶﻨﺎﺀ1 [ﺻﺎﺭ ﻏﹶﻨﻴ ﹰﺎ
 ] ﹶrijk worden/zijn

2 [ )ﺏ( ]ﺍ ﹾﻛﺘﹶﻔﻰvolstaan (onov.; volstond, h. volstaan), «ge-

ﹴ
ﹺ
noeg hebben»; « ﻏﹶﻨ ﹶﻲ ﺑﹺ ﹶﺸ ﹾﻲﺀzich tevreden stellen met iets/
ﹴ ﹺ ﹴ
ﹺ
volstaan met iets»; ﺍﻟﻤ ﹾﺮﺃ ﹸﺓ ﺑﹺ ﹶﻮ ﹶﻟﺪ ﻭﺍﺣﺪ
« ﻏﹶﻨ ﹶﻴﺖ ﹶde vrouw volﹺ
stond met één kind» 3 [ﺤﺘ ﹾﹶﺞ ﺇ ﹶﻟ ﹾﻴﻪ
« ]ﻟﻢ ﹸﻳ ﹾniet nodig hebben,
ﹴ
ﹺ
kunnen missen»; « ﻏﹶﻨ ﹶﻲ ﻋﻦ ﹶﺷ ﹾﻲﺀiets niet nodig hebben»,
«het zonder iets kunnen stellen», «geen behoefte aan iets
hebben»

 ﹶﻏﻨﹼﻰww. zingen (ov.; zong, h. gezongen);  ﹶﻏﻨﹼﻰ ﹸﺃﻏﹾﻨﹺﻴ ﹰﺔeen lied
vertolken

 ﹶﺃﻏﹾﻨﻰww. 1 [« ] ﹶﺃ ﹾﺛﺮrijk maken» 2 [ ]ﻛﹶﻔﻰvolstaan (onov.;

ﹸ
volstond, h. volstaan), «onnodig/overbodig maken»; ﺍﻟﺤﺎﻝ

 ﹸﻳﻐﹾﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴ ﹺgoede wijn behoeft geen krans 3 [ﻧﺎﺏ
ﺆﺍﻝ
] ﹶ
ﹸ
 ﹶﺃﻏﹾﻨﻰ ﻋﻦ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴiemand vervangen 4 [] ﹶﻧ ﹶﻔ ﹶﻊ
«vervangen»; ﺺ
ﹶﺃﻏﹾﻨﻰ ﹶﺷ ﹾﺨﺼ ﹰﺎ ﻋﻦ ﹶ ﹺ
helpen (ov.; hielp, h. geholpen); ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ

 ﻻ ﹸﻳﻐﹾﻨﻲ ﹶﻓﺘﻴ ﹰhet/dat heeft
iemand voor ellende behoeden; ﻼ
geen zin

 ﹶﺗ ﹶﻐﻨﹼﻰww. zingen (ov.; zong, h. gezongen), bezingen (ov.;
ﺑﺎﻟﺠ ﹺ
h.); ﻤﺎﻝ
« ﹶﺗ ﹶﻐﻨﹼﻰ ﹶde schoonheid bezingen»
ﺴﺎﺏ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
ﺍ ﹾﻏﺘﹶﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﹺﺣ ﹺ
 ﺍ ﹾﻏﺘﹶﻨﻰww. rijk worden/zijn; ﺺ \ ﹶﺷ ﹾﻲ ﹴﺀ
zich verrijken ten koste van iemand/iets

 ﹾﺍﺳ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰww. 1 [ ]ﻏﹶﻨﹺ ﹶﻲrijk worden/zijn 2 [ﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
)ﻋﻦ( ]ﻻ ﹶﻳ ﹾﺤ ﹸ
ﹴ
«kunnen missen»; ﺍﺳ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰ ﻋﻦ ﹶﺷ ﹾﻲﺀ
 ﹾiets kunnen missen,

«het zonder iets kunnen stellen»;  ﻻ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰ ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪonmisbaar

(bn.), dat mag niet ontbreken;  ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰ ﻋﻨ ﹸﻪoverbodig (bn.),

redundant (bn.);  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰ ﹶﻋﻨﹾﻬﺎeen overbodige toevoe-

ﺃﻥ ﻳﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﹶﻧ ﹼﻈ ﹺ ﹺ
ﹺ
ging; ﺎﺭﺗﻪ
ﹶ
 ﻻ ﹸﻳ ﹾﻤﻜﻨﹸ ﹸﻪ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶhij kan zijn bril niet misﹺ
sen; ﺍﻟﺠ ﹾﻤﻌ ﹼﻴﺔ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ﹸﻌ ﹾﻀ ﹸﻮ ﻻ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﻰ ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪ ﻓﻲ ﹶdit lid is onmisbaar
« ﺑﻌﺪ ﺍ ﹾﻧﺘﹺﻘﺎﻟﹺ ﹺﻪ ﻳﺴ ﹶﺘﻐﹾﻨﻲ ﻋﻦ ﺳﻴ ﹺ ﹺna zijn
voor de vereniging; ﺎﺭﺗﻪ
ﹶ ﹼ ﹶ
ﹶﹾ

verhuizing kan hij het zonder auto stellen»

ﹺ
ﹺ
ﹶﻨﻲ
 ﻏ ﹼbn. |  | ﹶﺃﻏﹾﻨﻴﺎ ﹸﺀ1 [ ]ﺻﻔﺔrijk, vermogend; ﹶﻨﻲ
 ﹶﺭ ﹸﺟﻞ ﻏ ﹼeen rijk
ﹺ
man;  ﺍﻟﺒﹺﻼﺩ ﺍﻟﻐﹶﻨ ﹼﻴﺔde rijke landen; ﹶﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﹶ ﹾﻔﻂ
 ﻏ ﹼrijk aan olie;
ﻛﺎﻥ ﻏﹶﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﹺ
« ﹶvanzelfsprekend zijn»; ﹶﻨﻲ ﻋﻦ
ﹶ
ﹶﺷ ﹾﺨﺺ ﻏ ﹼ
« ﺍﻟ ﹶﺘﻌﺮﻳﻒﹺiemand die geen introductie behoeft» 2 [zn.]
ﹾ
ﹺ
rijkaard (m.; –s), rijke (m./v.; –n);  ﹶﺃﻏﹾﻨﻴﺎﺀrijkelui (inform.;

mv.) 3 [rel.] ﹶﻨﻲ
« ﺍﻟﻐ ﹼde Rijke (een van de namen van God)»
ﹺ
ﹴ
 ﻏﹶﺎﻧﻴﺔzn. | « | ﻏﹶﻮﺍﻥmooie vrouw, mooi meisje»

 ﻏﹶﻨﺎﺀzn. overvloed (m.; –), weelde (m., v.; –), rijkdom

(m.; –); « ﻻ ﻏﹶﻨﺎ ﹶﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚdat is nutteloos»; ﻻ ﻏﹶﻨﺎ ﹶﺀ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ

«dat is onmisbaar»

 ﹺﻏﻨﺎﺀzn. 1 [ ] ﹶﺗ ﹶﻐ ﱟﻦgezang (o.; –), zang (m.; –), «het zingen»;
ﹺ ﹺ
ﺑﻲ
« ﹶﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﺮ ﱢde sterren van het Arabische lied»
2 [ ]ﺃ ﹾﻟﺤﺎﻥzang (m.; –)
ﹺ
ﻨﺎﺋﻲ
 ﻏ ﹼbn. vocaal, «met betrekking tot zingen»; ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﹺ
 ﹺﻏﻨﺎﺋ ﹼﻴﺔvocale muziek; ﻨﺎﺋﻲ
(« ﹶﺃ ﹾﻟﺒﻮﻡ ﻏ ﹼmuziek)album»; ﹶﻣ ﹾﺴ ﹶﺮﺣ ﹼﻴﺔ
 ﹺﻏﻨﺎﺋ ﹼﻴﺔmusical (zn.; m.; –s), opera (zn.; m.; –’s)
 ﹺﻏﻨﺎﺋ ﹼﻴﺔzn. musical (m.; –s), opera (m.; –’s), operette (m., v.;
–s)

 ﹺﻏﻨﹰﻰzn. 1 [ ] ﹶﺛ ﹾﺮﻭﺓwelstand (m.; –), rijkdom (m.; –), weelde
ﹺ
ﹺ
(m., v.; –);  ﻏﻨﻰ ﹸﻟﻐﹶﺘﻨﺎde rijkdom van onze taal; ﹶﻳﺰﹾ ﺩﺍ ﹸﺩ ﺍﻟ ﹸﻔ ﹶﻘﺮﺍ ﹸﺀ
 ﹶﻓ ﹾﻘﺮ ﹰﺍ ﹶde rijken worden steeds rijker en de
ﻭﺍﻷﻏﹾﻨﹺﻴﺎ ﹸﺀ ﹺﻏﻨﹰﻰ
ﹺ
armen steeds armer 2 [ ]ﺣﺎﺟﺔbehoefte (v.; –n, –s); ﻻ ﻏﻨﻰ

 ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪonmisbaar (bn.), onontbeerlijk (bn.); ﻻ ﹺﻏﻨﻰ ﹶﻟ ﹸﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﹺ
ﹺ
ﺘﺎﺏ ﻻ ﹺﻏﻨﻰ ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪ ﻟﹺ ﹶﻔ ﹾﻬ ﹺﻢ
hij kan er niet buiten; ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
« ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜ ﹸdit

boek is onmisbaar om de geschiedenis te begrijpen»; ﺇ ﱠﻧ ﹸﻪ

 ﻓﻲ ﹺﻏﻨﹰﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚhij kan dat missen als kiespijn, «hij heeft
dat absoluut niet nodig»

 ﹾﺍﺳﺘﹺﻐﹾﻨﺎﺀzn. «het zonder/buiten iets kunnen»; ﻻ ﹸﻳ ﹾﻤ ﹺﻜ ﹸﻦ
ﺍﻻﺳﺘﹺﻐﹾﻨﺎ ﹸﺀ ﻋﻦ ﹶﺷ ﹾﻲ ﹴﺀ \ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
ﺺ
 ﹾop iets/iemand aangewezen zijn,
ﹺ
hij kan niet zonder iets/iemand; ﺍﻻﺳﺘﻐﹾﻨﺎ ﹶﺀ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﻻ ﹶﻳ ﹾﺴﺘ ﹸ
ﹶﻄﻴﻊ ﹾ
ﹺ
ﹺ
hij kan niet zonder; ﺍﻻﺳﺘﻐﹾﻨﺎﺀ ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪ
 ﻋﹶﺪﹶ ﻡ ﹾonmisbaarheid (v.; –)
 ﺇﻏﹾﻨﺎﺀzn. verrijking (v.; –en); ﺭﻭﺣﻲ
 ﺇﻏﹾﻨﺎﺀgeestelijke verﹼ
rijking

 ﹶﺃ ﹴ,  ﹸﺃﻏﹾﻨﻴﺎﺕ,  | ﹶﺃﻏﺎﻧﻲlied (o.; –eren), vers
 ﹸzn. | ﻏﺎﻥ
»ﺃﻏﹾﻨﹺﻴﺔ« ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴﺔ
ﹼ
ﹼ
(o.; verzen), liedje (o.; –s), nummer (o.; –s), song (m.;
–s);  ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴﺔ ﹶﺟﺪﻳﺪﺓ \ ﹶﺟﻤﻴﻠﺔeen nieuw/mooi nummer; ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴﺔ

« ﹶﺷ ﹾﻌﺒ ﹼﻴﺔvolksliedje»;  ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴﺔ ﹸﻣ ﹶﺼ ﱠﻮﺭﺓvideoclip (m.; –s); ﹶﺃ ﹾﺳ ﹶﻤ ﹶﻊ
 ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴ ﹰﺔeen lied (ten gehore) brengen;  ﹶﻏﻨﹼﻰ \ ﹶﺭ ﱠﺩ ﹶﺩ ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴ ﹰﺔeen lied

zingen, een liedje zingen; ﹶﺐ ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴ ﹰﺔ
 ﹶﻟ ﱠﺤ ﹶﻦ \ ﹶﻛﺘ ﹶeen liedje schrij-

ﹺ

ven; ﺐ
ﺍﻟﺤ ﱢ
 ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴﺔ ﻋﻦ ﹸeen liedje over de liefde; ﺗ ﹶﹶﻤ ﱠﺮ ﹶﻥ ﻋﻠﻰ ﹶﺃﺩﺍﺀ

 ﹸﺃﻏﹾﻨ ﹼﻴ ﹴﺔeen lied instuderen

 ﹸﻣ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻨﹰﻰbn.  ﹸﻣ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻨﹰﻰ ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪoverbodig, onnodig

 ﹸﻣﻐ ﱟﹶﻦzn. 1 [ ] ﹶﻣ ﹾﻦ ﹸﻳ ﹶﻐﻨﹼﻲzanger (m.; –s), vocalist (m.; –en); ﹸﻣ ﹶﻐﻨﹼﻲ
 ﹶﺻﺪﹾ ﹴﺡtenor (m.; –s, –en);  ﹸﻣ ﹶﻐ ﱟﻦ ﹶﻣ ﹾﺸﻬﻮﺭeen beroemde zanger
2 [biol.] «fluiter (vogel)»

ﻏﻨﻲ

 ﹸﻣﻐ ﹴﹾﻦzn. ﺍﻟﻤﻐﹾﻨﻲ
« ﹸHij die verrijkt (een van de namen van
God)»

 | ﻣ ﹴvilla (m., v.; –’s)
 ﹶﻣ ﹾﻐﻨﹰﻰzn. (Eg.) | ﻐﺎﻥ
ﹶ
•  ﻏﹾﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻzn. Guatemala (o.; –)

ﹶ
• ﻏﺎﺙ
ww. | u;  | ﻏ ﹾﹶﻮﺙhelpen (ov.; hielp, h. geholpen), steunen (ov.; h.)

 ﹶﺃ ﹶww. helpen (ov.; hielp, h. geholpen), bijstaan (ov.;
ﻏﺎﺙ
« ﹶﺃ ﹶde
stond bij, h. bijgestaan), redden (ov.; h.); ﺍﻟﺠ ﹾﺮﺣﻰ
ﻏﺎﺙ ﹸ
gewonden redden»

ﹶﻐﺎﺙ ﺑﹺ ﹶﺸ ﹾﺨ ﹴ
 ﹾﺍﺳﺘ ﹶww. | « | ﺏom hulp vragen»; ﺺ
ﺍﺳﺘ ﹶ
ﹶﻐﺎﺙ
 ﹾie-
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 ﹶﻭ ﹶﺭﻗﺔ ﹶﺷ ﹶﺠ ﹺﺮ ﹺlaurier (m.; –en), laurierblad (o.;
(m.; –en); ﺍﻟﻐﺎﺭ

 ﺇﻛﹾﻠﻴﻞ ﹺlauwerkrans (m.; –en)
–en, –eren); ﺍﻟﻐﺎﺭ

 ﻏﺎﺭﺓzn. klopjacht (m., v.; –en), aanval (m.; –len), inval (m.;
–len);  ﻏﺎﺭﺓ ﹶﺟ ﹼﻮ ﹼﻳﺔluchtaanval (m.; –len); ﺤﺮ ﹼﻳﺔ
« ﻏﺎﺭﺓ ﹶﺑ ﹾeen

aanval vanaf zee»; ﻦ ﻏﺎﺭ ﹰﺓ
 ﹶﺷ ﱠeen aanval inzetten

 ﹶﻣﻐﺎﺭzn. |  | ﹶﻣﻐﺎﺭﺍﺕgrot (m., v.; –ten)
 | ﹶﻣ ﹺgrot (m., v.; –ten)
 ﹶﻣﻐﺎﺭﺓzn. |  ﹶﻣﻐﺎﺭﺍﺕ, ﻐﺎﻭ ﹸﺭ
ﹺ
 ﹺﻣﻐﹾﻮﺍﺭbn. | ﻐﺎﻭﻳﺮ
 | ﹶﻣ ﹸ1 [ ]ﺻﻔﺔdapper, moedig 2 [zn., mil.]
commando (m., o.; –’s); « ﹶﻣﻐﺎﻭﻳﺮcommando’s»; ﹶﻣﻐﺎﻭﻳﺮ
ﺏ ﺍﷲﹺ
 ﹺﺣﺰﹾ ﹺeen commando van Hezbollah

 ﻏﻮﺭﻳ ﹼzn. |  | ﻏﻮﺭﻳﻼﹼﺕgorilla (m.; –’s)
•ﻼ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
 ﻏ ﹾﹶﻮﺙzn. steun (m.; –); « ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏ ﹾﹶﻮﺙ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴ ﹶﻦvluchtelingen- • ﻏﺎﺹ
ww. | u; ﻏ ﹾﹶﻮﺹ,  ﹶﻣﻐﺎﺹ, ﻏﻴﺎﺹ,  | ﻏﻴﺎﺻﺔduiken (onov.;
ﹶ
ﹺ
hulporganisatie»
dook, is gedoken), een duik nemen; ﺍﻟﻤ ﹾﺴ ﹶﺒ ﹺﺢ
ﹶ
ﻏﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ \ ﹶ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﹺ ﹶﺸ ﹾﺨ ﹴ
ﻏﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹺ
 ﹾﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔzn. een bede om hulp; ﺺ \ ﺑﹺ ﹶﺸ ﹾﻲﺀ
in het water/zwembad duiken; ﻞ
 ﹶomkomen
 ﹾeen apﹴ
ﹺ
ﹺ
pel op/aan iemand/iets; ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
in het werk, tot over zijn oren in het werk zitten; ﻏﺎﺹ
ﹶ
 ﻧﺪﺍﺀ ﹾhulpgeroep (o.; –), een
roep om hulp, noodkreet (m.; noodkreten), sos (o.; –’en)
« ﻓﻲ ﹶﻣ ﹾﻮﺿﻮ ﹴﻉzich in een onderwerp verdiepen»; ﻏﺎﺹ ﻓﻲ
ﹶ
ﹺ
 ﺇﻏﺎﺛﺔzn. noodhulp (m., v.; –);  ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺇ ﹾﻧﺴﺎﻧ ﹼﻴﺔhumaniﺍﻟﻮ ﹾﺣ ﹺﻞ
« ﹶtot
« ﹶin de modder wegzakken»; ﺍﻟﻤﺸﺎﻛ ﹺﻞ
ﻏﺎﺹ ﻓﻲ ﹶ
mands hulp inroepen

taire hulp;  ﺇﻏﺎﺛﺔ ﹸﺩ ﹶﻭﻟ ﹼﻴﺔeen internationale hulpactie; ﺇﻏﺎﺛﺔ

ﹴ
ﺍﻟﻤﻨﹾﻜﻮﺑﻴ ﹶﻦ
« ﹶhet redden van de slachtoffers»; ﻋ ﹶﹶﻤﻠ ﹼﻴﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ
ﹴ
 ﹸﻣﻨﹶ ﱠhulporganisatie (v.; –s); ﹶﻣﻮﺍ ﹼﺩ
hulpactie (v.; –s); ﻈﻤﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ
ﹴ
ﹺ
 ﺇﻏﺎﺛﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔhulpgoederen (mv.)
 | ﹶﻣ ﹺhulpgoederen (mv.)
ﻐﺎﻭ ﹸ
 ﹶﻣﻐﻮﺛﺔzn. | ﺙ
 ﹸﻣﻐﻴﺚzn. redder (m.; –s)

• ﻏﺎﺭ
 ] ﹶﺧ ﹶﺴ ﹶinzakken (onov.; is; scheid.),
 ﹶww. | u;  | ﻏ ﹾﹶﻮﺭ1 [ﻒ

ﻏﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎ ﹸﺀ ﹶ
«hol worden» 2 [ﻏﺎﺹ
« ] ﹶbinnenstromen»; ﺍﻷ ﹾﺭ ﹶﺽ
ﹶ

«het water sijpelde weg in de grond»

ﻏﺎﺭ
 ﹶﺃ ﹶww. overvallen (ov.; overviel, h. overvallen), een inval
doen, binnenvallen (onov.; viel binnen, is binnengeval-

 ﹶﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﹺﻣﻨﹾ ﹶ ﹴeen gebied binnenvallen; ﹶﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻰ
len); ﻄﻘﺔ
ﹶ
ﹶ
 ﺍﻟ ﹶﺜﻼ ﹺde koelkast/ijskast plunderen
ﹼﺟﺔ

over je oren in de problemen zitten»

 ﻏ ﱠﹶﻮ ﹶﺹww. duiken (onov.; dook, is gedoken)
 ﻏ ﹾﹶﻮﺹzn. duik (m.; –)
 ﻏﺎﺋﹺﺺzn. duiker (m.; mv. –s; v. duikster; v.mv. –s)

 ﻏ ﹼﹶﻮﺍﺹzn. duiker (m.; mv. –s; v. duikster; v.mv. –s)

 ﻏ ﹼﹶﻮﺍﺻﺔzn. duikboot (m., v.; duikboten), onderzeeër (m.;

–s);  ﻏ ﹼﹶﻮﺍﺻﺔ ﹶﻧ ﹶﻮﻭ ﹼﻳﺔ \ ﹶﺫ ﹼﺭ ﹼﻳﺔkernonderzeeër (m.; –s), atoomonderzeeër (m.; –s)

 ﹶﺗﻐ ﱠﹶﻮ ﹶww. zijn behoefte doen, poepen (inform.; onov.; h.)
•ﻁ

 ﻏﺎﺋﹺﻂzn. uitwerpselen (mv.), fecaliën (mv.), ontlasting (v.;
–en), poep (inform.; m.; –)

 ﻏﻮﻃﺔzn. oase (v.; –n, –s), «overvloedig geïrrigeerd gebied
met veel gewassen»

 ﻏ ﹾﹶﻮﺭzn. |  | ﹶﺃﻏﹾﻮﺍﺭ1 [ ]ﻋ ﹾﹸﻤﻖdiepte (v.; –n, –s), bodem (m.; –s);  ﹶﺗﻐ ﱡﹶﻮﻁzn. ontlasting (v.; –en), stoelgang (m.; –)
 ﻋﹶﻤﻴﻖ ﺍﻟﻐ ﹾﹶﻮ ﹺﺭondoorgrondelijk (bn.);  ﻻ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺒ ﹸﺮ ﻏ ﹾﹶﻮ ﹸﺭ ﹸﻩondoor- •  ﻏ ﹾﹶﻮﻏﺎﺀzn. schorem (inform.; o.; –), gepeupel (o.; –)
ﹺ
 ] ﹸﻣﻨ ﹶlaagte (v.; –n, –s) 3 [] ﹶﻣ ﹾﺼﺪﹶ ﺭ
ﻏﺎﺋﻲ
grondelijk (bn.) 2 [ﹾﺨ ﹶﻔﺾ
 ﻏ ﹾﹶﻮ ﹼbn. 1 [ ]ﺻﻔﺔdemagogisch 2 [zn.] demagoog (m.;
«het binnenvallen/overvallen»

 ﻏﺎﺋﹺﺮbn. diep, hol, «verzonken»
 ﻏﺎﺭzn. |  ﹶﺃﻏﹾﻮﺍﺭ,  | ﻏﻴﺮﺍﻥ1 [ ]ﻛ ﹾﹶﻬﻒspelonk (m., v.; –en), grot

 ﹶﺷ ﹶﺠﺮ ﹺlaurier
(m., v.; –ten) 2 [bot.] laurier (m.; –en); ﺍﻟﻐﺎﺭ

demagogen)

 ﻏ ﹾﹶﻮﻏﺎﺋ ﹼﻴﺔzn. demagogie (v.; –)
 ﺍﻏ ﹶww. vermoorden (ov.; h.); ﹾﺘﺎﻝ ﹶﺷ ﹾﺨﺼ ﹰﺎ
 ﺍﻏ ﹶiemand ver• ﹾﺘﺎﻝ
moorden

ﻏﻴﺐ
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 ﻏﻮﻝzn. |  ﹶﺃﻏﹾﻮﺍﻝ,  | ﻏﻴﻼﻥboeman (inform.; m.; –nen),
«ghoul (demon)»

 | ﻏ ﹺramp (m., v.; –en), onheil (o.; –), cata ﻏﺎﺋﹺﻠﺔzn. | ﹶﻮﺍﺋ ﹸﻞ
strofe (m., v.; –s, –n), calamiteit (v.; –en)

 ﻏﻴﻠﺔzn. moord (m., v.; –en)
 ﺍﻏﹾﺘﹺﻴﺎﻝzn. |  | ﺍﻏﹾﺘﹺﻴﺎﻻﺕmoord (m., v.; –en), verdwijning (v.;

ﹺ
 ﻋﹶﻤﻠ ﹼﻴﺔ ﺍﻏﹾﺘﹺ ﹴaan–en);  ﺍﻏﹾﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕde moord op Sadat; ﻴﺎﻝ
ﹶ
 ﹶﻧ ﱠﻔ ﹶﺬ ﻋﹶﻤﻠ ﹼﻴ ﹶﺔ ﺍﻏﹾﺘﹺ ﹴeen aanslag plegen; ﺤﺎﻭﻟﺔ
slag (m.; –en); ﻴﺎﻝ
ﹸﻣ ﹶ
ﹶ
ﺤﺎﻭ ﹺﻟﺔ ﺍﻏﹾﺘﹺ ﹴ
 ﺍﻏﹾﺘﹺﻴﺎﻝﹴmoordaanslag (m.; –en); ﻴﺎﻝ
 ﹶﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﹸﻣ ﹶeen
ﹺ
ﹺ
ﹴ
aanslag overleven; ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﹾﺘﻴﺎﻝ
 ﻗﺎ ﹶﻡ ﺑﹺ ﹸﻤ ﹶeen moordaanslag
ﹺ
ﹺ
ﺤﺎﻭﻟ ﹶﺔ ﹾﺍﻏﹾﺘﻴﺎﻝ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
plegen; ﺺ
 ﹶﺩ ﱠﺑ ﹶﺮ ﹸﻣ ﹶeen moordaanslag op
ﹺ
ﹴ
iemand beramen; ﺤﺎﻭﻟ ﹶﺔ ﺍﻏﹾﺘﻴﺎﻝ
 ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﺸ ﹶﻞ ﹸﻣ ﹶeen moordaanslag
verijdelen

•  ﻏﹶﻮww. | i; ﹶﻲ
ﻏ ﹼ,  | ﻏﹶﻮﺍﻳﺔ1 [ ] ﹶﺿ ﱠﻞafdwalen (onov.; is; scheid.)

ﻄﺎﻥ ﺍﻹ ﹾﻧ ﹶ
ﺍﻟﺸ ﹾﻴ ﹸ
« ﻏﹶﻮ ﹶde duivel
2 [ ] ﹶﺃ ﹶﺿ ﱠﻞverleiden (ov.; h.); ﺴﺎﻥ

heeft de mens verleid»

 ﹶﺃﻏﹾﻮww. 1 [ ] ﹶﺃﻏﹾﺮverleiden (ov.; h.);  ﹶﺃﻏﹾﻮ ﹶﻓﺘﺎ ﹰﺓeen meisje
ﹴ
 ﹶﺃﻏﹾﻮ ﹶﺷ ﹾﺨﺼ ﹰﺎ ﻟﹺ ﹺﻔ ﹾﻌ ﹺiemand in de verleiding
verleiden; ﻞ ﹶﺷ ﹾﻲﺀ
brengen om iets te doen 2 [ ] ﹶﺃ ﹶﺿ ﱠﻞmisleiden (ov.; h.), op
een dwaalspoor brengen

 ﹴzn. «verleider»
ﻏﺎﻭ

 ﻏﹶﻮﺍﻳﺔzn. verleiding (v.; –en)

ﺍﻟﻤ ﹶﺮ ﹺ
ﺽ
ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶ
 ﹶde secretaris was wegens ziekte afwezig; ﺐ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻤﺪﹾ ﺭﺳﺔﹺschool verzuimen
ﹶ ﹶ
ﹾﺘﺎﺏ
 ﺍﻏ ﹶww. kwaadspreken (onov.; sprak kwaad, h. kwaad-

ﹾﺘﺎﺏ ﹶﺷ ﹾ
gesproken), roddelen (onov.; h.); ﺨﺼ ﹰﺎ
 ﺍﻏ ﹶkwaadspre-

ken van/over iemand, afgeven op iemand

 ﹶﻏ ﹾﻴﺐzn. |  | ﻏﹸﻴﻮﺏafwezigheid (v.; –), «het onzichtbare»; ﹶﻗ ﹶﺮ ﹶﺃ

ﺍﻹ ﹾﻧ ﹸ
ﺐ
ﺴﺎﻥ ﻻ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻢ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹶ
 ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹶde toekomst lezen/voorspellen; ﺐ
«de mens kent het onzichtbare/bovennatuurlijke niet»; ﻋﻦ
« ﹶﻇ ﹾﻬ ﹺﺮ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹺuit het hoofd/geheugen»; ﺐ
« ﹺﻋ ﹾﻠﻢ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹺkennis
ﺐ

van het onbekende (die aan God is voorbehouden)»; ﻋﺎ ﹶﻟﻢ

« ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹺde onzichtbare wereld»; ﺐ
« ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﹺﻋ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹺalleen
ﺐ

God weet dit»; « ﹶﻏ ﹾﻴﺒ ﹰﺎuit het hoofd (leren)»

 ﹺ,  ﹸﻏﻴﺐ,  | ﹸﻏﻴﺎﺏ1 [ﺣﺎﺿ ﹴﺮ
 ] ﹶﻏﻴﺮ ﹺafwezig, absent;
ﻏﺎﺋ ﹶ
 ﻏﺎﺋﹺﺐbn. | ﺒﻮﻥ
ﱠ
ﹾ
ﹼ
ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒ ﹰﺎﹺ
 ﹶabsent zijn 2 [zn.] afwezige (m./v.; –n) 3 [ling.]
 ﺻﻴﻐﺔ ﹺderde persoon
ﺍﻟﻐﺎﺋ ﹺ
ﺐ

 ﻏﺎﺏzn. zoek op alfabet

 ﻏﺎﺑﺔzn. | ﻏﺎﺏ,  | ﻏﺎﺑﺎﺕwoud (o.; –en), bos (o.; –sen), oerﹺ
woud (o.; –en); ﺍﺳﺘﻮﺍﺋ ﹼﻴﺔ
 ﻏﺎﺑﺔ ﹶﻣﺪﺍﺭ ﹼﻳﺔ \ ﹾtropisch oerwoud,
ﹺ
regenwoud (o.; –en), het tropisch regenwoud; ﺣﺎﺭﺱ
 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔﹺboswachter (m.; –s); ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ
ﹺ
 ﹶﺣﺮﻳﻖbosbrand (m.; –en);
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﹶﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔﹺde wet van de jungle; ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
ﹺ
 ﻛﹶﺜﻴﺮbos\
rijk (bn.)

 ﺇﻏﹾﻮﺍﺀzn. verleiding (v.; –en), bekoring (v.; –en)
 ﹸﻣﻐ ﹴﹾﻮbn. verleidelijk, uitdagend, aanlokkelijk
ﹺ
ww. | i;  ﹶﻏ ﹾﻴﺐ,  ﹶﻏ ﹾﻴﺒﺔ, ﻏﻴﺎﺏ,  ﹶﻏ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔ,  | ﹶﻣﻐﻴﺐ1 [ﺤ ﹸﻀ ﹾﺮ
• ﻏﺎﺏ
]ﻟﻢ ﹶﻳ ﹾ
ﹶ
afwezig zijn, verzuimen (ov.; h.), absent zijn, wegblijven

ﹺ

(onov.; bleef weg, is weggebleven); \ ﺍﻟﻤﺪﹾ ﹶﺭﺳﺔ
ﹶ
ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﹶ

 ﺍﻟﺪﹶ ﹾﺭ ﹺhij heeft vandaag de school/les verzuimd;
ﺱ ﺍﻟ ﹶﻴ ﹾﻮ ﹶﻡ
ﻏﺎﺏ ﹶﺛﻼﺛ ﹶﺔ ﹶﺃ ﹾﺷ ﹸﻬ ﹴﺮ
 ﹶhij bleef drie maanden weg; ﻏﺎﺏ ﺫﻟﻚ
ﻗﺪ ﹶ
ﺫﺍﻛﺮﺗﹺ ﹺﻪ ﺑﺎﻟﹺﻪﹺ
 ﻋﻦ ﹺdat is hem ontschoten, hij is dat vergeten
\ ﹶ
 ] ﹾverdwijnen (onov.; verdween, is verdwenen),
2 [ﺍﺧﺘﹶﻔﻰ

ﻏﺎ ﹶﺑﺖ ﹶ
weggaan (onov.; ging weg, is weggegaan); ﺲ
ﺍﻟﺸ ﹾﻤ ﹸ
«de zon ging onder»

ﺐ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶww. doen/laten verdwijnen
ﺐ
 ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶww. |  | ﻋﻦverzuimen (ov.; h.), wegblijven (onov.;
ﹺ
bleef weg, is weggebleven); ﺐ
 ﻧﺎﺩﺭ ﹰﺍ ﻣﺎ ﹶﻳ ﹶﺘ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹸhij verzuimt zelﹴ
ﹺ
ﺐ ﺑﹺ ﹶﺴ ﹶﺒ ﹺ
den; ﺐ ﻋﻦ ﹶﺷ ﹾﻲﺀ
ﺐ ﺍﻟﻜﺎﺗ ﹸ
ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶ
 ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶvan iets wegblijven; ﺐ

 ﹺﻏﻴﺎﺏzn. afwezigheid (v.; –), absentie (v.; –s), verzuim
ﹺ
(o.; –), ontstentenis (v.; –);  ﻏﻴﺎﺏ ﹶﻗﺼﻴﺮeen korte afwezigﹺ

ﹺ

ﻴﺎﺏ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
ﻋﻨﺪ ﻏ ﹺ
 ﻏﻴﺎﺏ ﹶeen lange afwezigheid; ﺺ
heid; ﻃﻮﻳﻞ
ﹺ

bij afwezigheid van iemand;  ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﹺ ﹺﻬ ﹾﻢin hun afwezigheid;

ﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤ ﹺ
ﹺ
ﺪﺓ
 ﻋﻨﺪ ﻏ ﹺ ﹸ ﹾbij ontstentenis van de burgemeester;
ﺺ ﹺ
 ﹶﺣﻜ ﹶﹶﻢ ﻋﻠﻰ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴiemand bij verstek veroordelen
ﺑﺎﻟﻐ ﹺ
ﻴﺎﺏ
ﹺ
ﹺ
ﻴﺎﺑﻲ
 ﻏ ﹼbn. «met betrekking tot afwezigheid»; ﻴﺎﺑﻲ
ﹸﺣﻜﹾﻢ ﻏ ﹼ
ﹺ
vonnis bij verstek;  ﻏﻴﺎﺑﻴﺎbij verstek
 ﻏﻴﺒﺔzn. kwaadsprekerij (v.; –), roddel (m.; –s), geroddel
(o.; –), achterklap (m.; –)

 ﹶﻏ ﹾﻴﺒﺔzn. afwezigheid (v.; –), absentie (v.; –s); ﻃﺎ ﹶﻟ ﹾﺖ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹶﺒ ﹸﺘ ﹸﻪ
«zijn afwezigheid heeft lang geduurd»

ﺑﹺﺪﺍﻳﺔ ﹶﻏﻴ ﹴ
 ﹶﻏ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔzn. coma (o.; –’s), bewusteloosheid (v.; –); ﺒﻮﺑﺔ
ﹾ
ﹴ
 ﹶin coma zijn/
intredende bewusteloosheid; ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﹶﻏ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔ
ﹴ
 ﹶﺻﺤﺎ \ ﹶﺃ ﹶuit een coma bijkomen/ontliggen; ﻓﺎﻕ ﻣﻦ ﹶﻏ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔ

ﻏﻴﺐ
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ﹴ

waken, «bijkomen, bij bewustzijn komen»; ﺻﻴﺐ ﺑﹺ ﹶﻐ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔ
 ﹸﺃ ﹶin

ﹴ
ﹺ
coma raken;  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﹶﻏ ﹾﻴﺒﻮﺑﺔcomateus (bn.), in comateuze
toestand

ﺒﻲ
 ﹶﻏ ﹾﻴ ﹼbn. metafysisch, bovennatuurlijk, occult
 ﺍﻏﹾﺘﹺﻴﺎﺏzn. geroddel (o.; –)
 ﹶﺗ ﹶﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﹾ ﺭ ﹺschool ﹶﺗ ﹶﻐ ﱡﻴﺐzn. |  | ﹶﺗ ﹶﻐ ﱡﻴﺒﺎﺕverzuim (o.; –); ﺳﺔ
ﱡ
ﹶ ﹶ
verzuim (o.; –)

 ﹶﺗﻐﹾﻴﻴﺐzn. «het laten verdwijnen»
 ﹸﻣ ﹶﺘ ﹶﻐ ﱢﻴﺐbn. afwezig

omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van vroeger»
2 [biol.] muteren (onov.; is)

ﺍ ﱠﺗ ﹶﻔﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﹺﺻ ﹴ
 ﺗﹶﻐﺎ ﹶﻳ ﹶﺮww. verschillen (onov.; h.); ﻔﺎﺕ ﻭﺗﹶﻐﺎ ﹶﻳﺮﻭﺍ
« ﻓﻲ ﹺﺻ ﹴze stemden overeen in sommige eigenﻔﺎﺕ ﹸﺃ ﹾﺧﺮ
schappen en verschilden in andere eigenschappen»

 ﹶﻏ ﹾﻴﺮI bn. 1 [ ] ﹺﺳﻮbehalve (voegw.);  ﺑﹺ \ ﻣﻦ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹺﺮzonder
ﹴ ﹺ
ﹶﻏ ﹾﻴ ﹶﺮ ﹼ
(voorz.); « ﻋﻠﻰ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹺﺮ ﹶﻣ ﹾﻌ ﹺﺮﻓﺔ ﻣﻨﹾ ﹸﻪzonder dat hij het wist»; ﺃﻥ
behalve (dan) dat, maar (voegw.), echter (bw.) 2 [] ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﺜﺮ ﻣﻦ

ﹴ

ﹺ ﹴ

«meer dan»;  ﹶﻏ ﹾﻴ ﹶﺮ ﹶﻣ ﹼﺮﺓmeer dan eens;  ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪmeer dan

 ﹸﻣﻐﹾﺘﺎﺏzn. roddelaar (m.; –s)

ﺴﻮﻥ ﹸﺟﻨﹶ ﹾﻴﻬ ﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹾ
« ﹶﺧ ﹾﻤ ﹶvijftig pond en niet meer»
één; ﻂ ﻻ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮ

•  ﻏﻴﺘﻮzn. |  | ﻏﻴﺘﹸﻮﺍﺕgetto (o.; –’s)

onwettig, onwettig, onrechtmatig;  ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﻣ ﹾﻌﺮﻭﻑonbekend;

 ﹶﻣﻐﻴﺐzn. «het ondergaan (van de zon)»

•  ﹶﻏ ﹾﻴﺚzn. |  ﹶﺃﻏﹾﻴﺎﺙ,  | ﻏﹸﻴﻮﺙregen (m.; –)

•  ﺗﹶﻐﺎ ﹶﻳﺪﹶww. «op een zwierige manier lopen»

ﻏﺎﺭ ﻣﻦ \ ﻋﻠﻰ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
• ﻏﺎﺭ
ﹶ
 ﹶww. | a;  | ﹶﻏ ﹾﻴﺮﺓ ;ﻣﻦjaloers zijn; ﺺ
ﹺ

ﺍﻟﻮ ﹶﻃ ﹺ
jaloers zijn op iemand; ﻦ
ﻏﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﹶﻣﺼﺎﻟ ﹺﺢ ﹶ
« ﹶde nationale

belangen beschermen/bewaken»

 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮww. veranderen (wederk.ov.; h.), wijzigen (ov.; h.), verwisselen (ov.; h.), vervangen (ov.; verving, h. vervangen),

ﹺ

 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶde prijzen corrigeren; ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ
verplaatsen (ov.; h.); ﺍﻷ ﹾﺛﻤﻨ ﹶﺔ

 ﹶﻭﻇﻴ ﹶﻔ ﹶﺘ ﹸﻪvan werk veranderen;  ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶﺭ ﹾﺃ ﹶﻳ ﹸﻪzijn mening herzien,
van mening veranderen;  ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶﺛ ﹾﻮﺑ ﹰﺎeen kledingstuk vermaken; ﺍﻟﻮ ﹾﺿ ﹺﻊ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﹶiets veranderen aan de situatie; ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ

ﻜﺎﻥ ﹺﺧ ﹴ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶﻣ ﹶeen kast verzetten; ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ
 ﺍﻟﺰﹶ ﹾﻳ ﹶﺖolie verversen; ﺰﺍﻧﺔ
ﹺ
 ﹶﻏﻴﺮ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴ ﹴeen autoband
 ﹶﻣ ﹾﻮﻋﺪ ﹰﺍeen afspraak verzetten; ﺎﺭﺓ
ﹶ ﹶ ﹼ
ﱠﹶ
ﺍﻟﺨ ﹶﻄ ﹶ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹸde plannen wijzigen, de plannen
verwisselen; ﻂ
ﻻ ﹸﻳ ﹶﻐ ﱢﻴ ﹸﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﹶ
omgooien, de plannen veranderen; ﺍﻷ ﹾﻣ ﹺﺮ ﹶﺷ ﹾﻴﺌ ﹰﺎ
dat doet er niet toe; ﺍﺳﻤ ﹰﺎ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹾomdopen (ov.; h.; scheid.);

 ﹶﻏﻴﺮ ﹺhet beleid omgooien, «het beleid veranderen/
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﹶﺔ
ﱠﹶ

wijzigen»; ﺗﻴﺐ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﺍﻟﺘ ﹾﹶﺮ ﹶde volgorde helemaal omgooien;

ﺍﻟﻤﻼﺑﹺ ﹶﺲ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶomkleden (wederk.onov.; h.; scheid.), verkleﹺ
ﹺ
den (onov.; h.); ﻄﺎﺭ \ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﹶﺓ
 ﹶﻏ ﱠﻴ ﹶﺮ ﺍﻟﻘ ﹶoverstappen (onov.; is;
scheid.)

ﻏﺎﺭ
 ﹶﺃ ﹶww. «(iemand) jaloers maken»
 ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶﺮww. 1 [ ] ﹶﺗ ﹶﺒﺪﱠ ﹶﻝveranderen (onov.; is), een verandering
ondergaan, zich wijzigen; ﺍﻟﻮ ﹾﺿ ﹸﻊ ﺗﹶﻤﺎﻣ ﹰﺎ
« ﹶﻟ ﹶﻘﺪﹾ ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶﺮ ﹶde situatie
ﹺ
ﹺ
« ﹶﺗ ﹶﻐ ﱠﻴ ﹶﺮﺕ ﹶde
ﺍﻷ ﹾﺣ ﹸ
is volledig veranderd»; ﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻨ ﹾﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ

3 [ ]ﻻniet (bw.), «on-»; ﻋﻲ
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﺷ ﹾﺮ ﱟillegaal, wederrechtelijk,

ﹴ

ﹴ
ﻋﻲ
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﺷ ﹾﺮ ﱟclandestien;  ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﻣ ﹾﻌﺮﻭﻑonherkenbaar; ﹶﻏ ﹾﻴﺮ
 ﻣﺤ ﹴgrenzeloos, onbegrensd, onbepaald, onbeperkt;
ﺪﻭﺩ
ﹶ ﹾ
ﻛﺎﻥ ﺭ ﹾﻓ ﹸﻀﻪ ﹶﻏﻴﺮ ﻣ ﹾﻘﻨ ﹴﻊﹺ
 ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸzijn weigering was niet overtuigend; ﻫﻮ
« ﻋﻠﻰ ﹶﻏﻴ ﹺﺮ ﻋﺎﺩﺗﹺﻪﹺhij is niet in zijn gewone doen»
ﹶ
ﹾ

 ] ﹶander (bn.);  ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴﺮde anderen, «derden»;
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮII zn. [ﺁﺧﺮ
 ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮ ﺫﻟﻚiets anders;  ﺇﻟﻰ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹺﺮ ﺫﻟﻚen dergelijke, e.d. (afk.);
ﹺ
ﺍﻟﺮ ﹺ
 ﹸﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹺﺮandermans zaken; ﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴ ﹾﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﹶ
ﻠﻴﻢ ﹸ
ﹸﻳﺮﻳﺪﹸ ﺗ ﹾﹶﺴ ﹶ
 ﺩﻭﻥ ﹶﻏﻴ ﹺﺮﻩﹺhij wil de macht uitsluitend aan de president
ﹾ
overdragen;  ﺍﻟ ﹸﻜﺘﹸﺐ ﻭﺍﻟﺪﹶ ﻓﺎﺗﻴﺮ ﻭ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮﻫﺎboeken, schriften en

ﹶﻄﻴﻊ ﹾ
dergelijke; ﺃﻥ ﹶﻳ ﹾﻔ ﹶﻌ ﹶﻞ ﺫﻟﻚ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮ ﹸﻩ
« ﻻ ﹶﻳ ﹾﺴﺘ ﹸniemand anders

« ﺃ ﹾﻧ ﹶﺖ ﹶﺭ ﹸﺟ ﹸﻞ ﹺjij
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﹶﻭﻻ ﹶﺃ ﹶﺣﺪﹲ ﹶﻏ ﹾﻴ ﹸﺮ ﹶ
(dan hij) kan dat doen»; ﻙ

bent de heer des huizes, en niemand anders»

 ﹺﻗ ﹾﻄﻌﺔ ﹺﻏ ﹴreserveon ﹺﻏﻴﺎﺭzn. «het verwisselen/vervangen»; ﻴﺎﺭ
ﹺ
ﹺ
derdeel (o.; reserveonderdelen); ﺍﻟﺴ ﹼﻴﺎﺭﺓ
ﻴﺎﺭ ﹶ
 ﹶﺣ ﱠﺮ ﹶﺭ ﻏ ﹶde auto in
zijn vrij zetten

ﺑﺎﻟﺸﺮ ﹺ
 »ﻏﻴﺮﺓ« ﹶﻏ ﹾﻴﺮﺓzn. 1 [ﻑ
 ] ﹾeergevoel (o.; –); ﹶﺣ ﱠﺮ ﹶﻙ
ﺇﺣﺴﺎﺱ ﹶ ﹶ
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﺓ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴeen beroep doen op iemands eergevoel
ﺺ
2 [ ] ﹶﺣ ﹶﺴﺪjaloezie (v.; –), afgunst (v.; –), na-ijver (m.; –),

ﹴ

ﹺ

 ﹶﻧ ﹾeen afgunstige blik; ﹶﺃ ﹶﺣ ﱠﺲ ﺑﺎﻟ ﹶﻐ ﹾﻴﺮﺓ
kift (m., v.; –); ﻈﺮﺓ ﹶﻏ ﹾﻴﺮﺓ

 ﻣﻦ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴjaloers zijn op iemand; ﺺ
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴjaloezie
ﺺ
ﺛﺎﺭ ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹶﺓ ﹶﺷ ﹾﺨ ﹴ
jegens iemand; ﺺ
 ﹶﺃ ﹶiemands jaloezie opwekken;  ﹶﺃ ﹾﺣ ﹶﺮ ﹶﻗﺖ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﻴﺮ ﹸﺓ ﹶﻗ ﹾﻠ ﹶﺒﻬﺎzij werd verteerd door jaloezie

ﹺ
ﺮﻱ
 ﹶﻏ ﹾﻴ ﹼbn. 1 [ ]ﺻﻔﺔaltruïstisch 2 [zn.] altruïst (m.; –en)
 ﹶﻏ ﹾﻴﺮ ﹼﻳﺔzn. altruïsme (o.; –)

 ﻏﹶﻴﻮﺭbn. |  | ﹸﻏ ﹸﻴﺮjaloers, afgunstig;  ﺯﹶ ﹾﻭﺝ ﻏﹶﻴﻮﺭeen jaloerse
echtgenoot

