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8 Eten en uitgaan

125

8.1 In het restaurant
Kan ik een tafel voor zeven uur reserveren?
Graag een tafel voor twee personen

من فضلك طاولة لنفرين
law samaHt (→ v: samaHtie) Tarabeeza lie-sjach-Seen

Wij hebben wel/niet gereserveerd

 مل حنجز/ قد حجزنا
Haĝazna Tarabeeza/ma-Haĝaz-naasj Tarabeeza)

Is de keuken al open?

هل املطبخ مفتوح؟
ilmaTbach maftoeH?

Hoe laat gaat de keuken open/dicht?

 متى سيكون املطبخ مقفوال؟/متى سيكون املطبخ مفتوحا؟
issèâa kèm HajiftaH ilmaTbach/issèâa kèm Haji*fil ilmaTbach?

Eten en uitgaan

هل ميكنين حجز الطاولة يف الساعة السابعة؟
moemkin aHĝiz Tarabeeza issèâa sabâa?

Is er een tafel vrij?

هل توجد طاولة فاضية؟
fie Tarabeeza faDja?

Kunnen we op een tafel wachten?

هل ميكننا انتظار طاولة؟
moemkin nistannie Tarabeeza faDja?

Moeten we lang wachten?

In het restaurant

هل سيكون وقت االنتظار طويال؟
lèzim nistannie fatra Tawiela?

Is deze (eet)gelegenheid rookvrij?

هل التدخني ممنوع هنا؟
ittadchien mamnoeâ hina?

Waar kan ik hier roken?

يف أين يسمح يل التدخني هنا؟
feen a*dar adach-chin?
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هل حجزت طاولة؟
؟... بإسم
من قضلك من هنا
هذه الطاولة حمجوزة
ستكون طاولة جاهزة بعد ربع الساعة
هل تريد أن تنتظر عند البار؟

Hebt u gereserveerd?
Onder welke naam?
Deze kant op, a.u.b.
Deze tafel is gereserveerd
Over een kwartier hebben wij een tafel vrij
Wilt u zolang (aan de bar) wachten?
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Is deze plaats bezet?

هل هذا املقعد حمجوز؟
ilmakèn da maHĝoez?

Mogen wij hier/daar zitten?

 هل ميكننا اجللوس هناك؟/هل ميكننا اجللوس هنا؟
moemkin noe*âoed hina/moemkin noe*âoed hienèk?

Mogen wij bij het raam zitten?

هل ميكننا اجللوس عند النافذة؟
moemkin noe*âoed ĝamb isj-sjibbèk?

Eten en uitgaan

Kunnen we ook buiten eten?

هل ميكننا أن نأكل يف اخلارج؟
moemkin nakoel fie ĝineena?

Hebt u nog een stoel voor ons?

هل عندك مقعد ثان لنا؟
âèndak (→ v: âèndik) koersie tènie liena?

Hebt u een kinderstoel voor ons?

هل عندك مقعد لألطفال لنا؟
âèndak (→ v: âèndik) koersie iTTifl liena?

Is er voor deze flessenwarmer een stopcontact?

لسخان الرضاعة هذه؟
ّ هل توجد بريزة
fie fiesja lie-sach-chaan ilbazèza die?

Kunt u dit flesje/potje voor mij opwarmen?

 هذه القدرة؟/ هل ميكنك تسخني هذه الزجاجة
ti*dar (→ v: ti*darie) tidaffielie il*iezèza die?

Niet te warm, a.u.b.

ال تسخنها كثريا من فضلك
mat-challie-haasj daafie awie min faDlak (→ v: min faDlik)

Is hier een ruimte waar ik de baby kan verzorgen?

Bestellen

هل يوجد هنا مكان ميكنين أن أنظّف فيه الطفل؟
fie makèn illie jimkinlie tanDief iTTifl?

Waar is het toilet?

أين دورة املياه؟
feen doorit ilmajja?

8.2 Bestellen
Ober!

!يا جرسون
ja Garsoen!

Mevrouw!

!يا سيّدة
ja sitt!
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4 Onderweg

65

4.1 De weg vragen
Pardon, mag ik u iets vragen?

هل ميكن أن أسالك شيئاً؟،امسح يل
law samaHt (→ v: samaHtie) moemkin as*al soe*èl?

Ik ben de weg kwijt

Weet u een ... in de buurt?

 قريب من هنا؟... هل أنت تعرف
tiâraf (→ v: tiârafie) ... oerajjib min hina?

Is dit de weg naar ...?

؟... هل هذا هو الطريق لـ
iTTarie* da lie ...?

Onderweg

ضللت السبيل
ana toeht

Kunt u me zeggen hoe ik naar ... moet lopen/fietsen?

؟...  كيف آجي بالدراجة إىل/ ...  كيف أمشي إىل/ ... هل ميكنك أن تقول يل كيف أسوق إىل
ti*dar ti*oelie izzaj amsjie ittiĝèh ...?/izzaj aroeH bilâaĝala ittiĝèh ...?

Hoe kom ik daar het snelst met de auto?

ما أسرع الطرق بالعربية؟
izzaj aroeH hienèk bigâarabiejja?

Hoe kom ik het snelst in ...?

؟... ما أسرع الطرق إىل
ee asraâ Tarie* iela ...?

Hoeveel kilometer is het nog naar ...?
Kunt u het op de kaart aanwijzen?

هل ميكنك أن تشريها يل يف اخلريطة؟
ti*dar tisjaawirlie (→ v: ti*darie tisjawirielie) âalal chareeTa?

Mijn navigatiesysteem is kapot, kunt u me vertellen hoe ik in ... kom?

؟...  ما الطرق إىل,عطل نظام حتديد املواقع
charab nieZaam taHdied ilmawaaqiâ, ti*dar ti*oelie izzaj aroeH …?

De weg vragen

؟... كم كيلومرتا إىل
kèm kielo(mitr) iela ...?

z zWaar?

hier/daar

 هناك/ هنا
hina/hinèk
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ergens/nergens

 ال يف أي مكان/ يف أي مكان
fie ajji makèn/maloesj makèn

overal

يف مجيع أحناء العامل
fie koelli makèn

ver weg/dichtbij

 قريب/ بعيد
baâied/oerajjib

naar rechts/links

Onderweg

 إىل اليسار/ إىل اليمني
âala jimien/âala sjiemèl

rechts/links van

...  على يسار الـ/ ... على ميني الـ
âala jimien min .../âala sjiemèl min ...

rechtdoor

إىل األمام
âala Toel; doeRri

via

عن طريق
âan Tarie*

in

يف
fie/fi

op

على
âala

onder

De weg vragen

حتت
taHt

tegen

ضد
ّ
Didd

tegenover

قدام
ّ
oeddèm

naast

جنب
ĝamb

bij

عند
âend

voor

أمام
oeddèm
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Woordenlijst

A

Nederlands – Modern Standaard Arabisch – Egyptisch
Deze woordenlijst is bedoeld als aanvulling op de hoofdstukjes hiervoor. De
nummers achter het woord verwijzen naar de paragraaf met de belangrijkste
zinnen waarin u deze woorden kunt gebruiken. In een aantal gevallen kunt u
woorden die in deze lijst ontbreken elders in het boekje vinden, namelijk bij de
illustraties van de auto, de fiets, de tent en het menselijk lichaam. Veel etenswaren kunt u vinden in de Arabisch-Nederlandse lijst in 8.2.
(Eg.) achter een woord wil zeggen dat het hier een typisch Egyptisch woord
betreft, het andere woord is een alternatief dat in het gehele Midden-Oosten
wordt begrepen. Houdt u er rekening mee dat het woord in het Arabisch
schrift lang niet altijd overeenkomt met wat er als Egyptische uitspraak staat.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, ww =
werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.
a

aanbevelen 8.2  أوصىwaSSa
aanbieden 3.8 قدم
ّ *addam
aanbieding  ختفيض يف السعرtachfieD
aangebrand  حمروقmaHroe*
aangenaam 3.3  طيبkwajjis
aangetekend 2.2  مسجلmoesaĝĝil
aangeven (bij douane)  أظهرaDhar
aanhangwagen  مقطورةma*Toera
aankomen  وصلwaSal
aankomsttijd  ساعة الوصولsaaâit ilwoeSoel
aanranding  اغتصابiRtiSaab
aanrijding  اصطدامtaSaadoem, Hadsa
aansteker  والعةwallèâa
aantrekkelijk  ج ّذابmoeRzie
aanwezig 2.3  حاضرmawĝoed
aanwijzen 3.4, 4.1, 6.1, 7.3  دلsjaawir
aardappel  بطاطسbaTaaTis
aardbeien 8.2  فراولةfarawla
aarde (grond)  أرضarD
aardewerk  فخارfach-chaar
aardig  لطيفlaTief
abonnement 4.12  اشرتاكisjtieraak
accommodatie 5.1  مكان مناسبmakaan moenaasib
accu 2.5, 4.4  البطاريةbaTariejja

arabisch-Egypte-2019.indd 162

19-03-19 11:07

Woordenlijst

215

ء

Modern Standaard Arabisch – Nederlands
In een aantal gevallen kunt u woorden die in deze lijst ontbreken elders in deze
taalgids vinden, namelijk bij de illustraties van de auto, de fiets, de tent en het
menselijk lichaam. Veel etenswaren kunt u vinden in de MSA-Nederlandse
lijst in 8.2.
Deze woordenlijst dient, vanwege de relatieve ontoegankelijkheid van het Arabische schrift voor de gemiddelde Nederlander, vooral als naslagwerk voor
Arabisch sprekenden en lezenden waarmee u in contact komt. Aan hen kunt
u vragen een Arabisch woord dat zij gebruiken of u ergens ziet staan en u niet
begrijpt, op te zoeken en aan te wijzen.
 من: وللقارئ العربي العزيز.ليف هذه قائمة الكلمات األجبدية للقارئ اهلولندي الذي ال يستطيع أن يَقْرأ او يَكْتب اللغة العربية ُبس ُهولة
ُ َتّ أصال ً تأ
َ.وإصبع بها على القارئ اهلولندي ل َ َيقْرأ تَ ْر َجتها باللغة اهلولندية
ْ فضلك ْإب ْث عن الكلمة العربية املطلوبة
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, ww =
werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.
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’s morgens (يف) الصباح
ruïne آثار
andere آخر
pardon آسف
veganist آكل نبتات
gereedschap آالت
keelpijn آالم احللق
camera, fototoestel آلة التصوير
automaat (machine) آلة ذاتية
geldautomaat آلة صرف
hallo آلو
zeilen أحبر بزورق شراعي
wit أبيض
liften أتوستوب
antiek (zn) أثر قديم
gedurende, tijdens أثناء
verhuren أجر
porto أجرة الربيد
opereren أجرى عملية جراحية

buitenlands أجنيب
lusten أحب
leuk vinden أحب
ّ
iemand أحد
bil أحد ال ِر ْدفني
wandelschoenen املشي
ْ أحذئة
rood أمحر
lippenstift أمحر شفاه
soms ًأحيانا
broer أخ
nieuws أخبار
voicemail أخبار احملمول
zus أخت
ophalen أخذ
specialist أخصائي
groen أخضر
slippers أخفاف
literatuur أدب
toiletartikelen أدوات الزينة
huishoudelijke artikelen أدوات مزنلية
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1 Handig om te weten...

7

1.1 Beknopte grammatica
Arabische alfabet

Let er op dat sommige letters alleen van elkaar verschillen door het
aantal puntjes (vgl. ج,  حen  ) خof de positie ervan boven of onder de
letter (vgl.  بen ) ث. De vorm van de meeste Arabische letters verschilt
naargelang de positie die de letter in het woord inneemt. Zo zijn er
een losse, begin-, midden- en eindpositie. Een aantal letters wordt wel
naar rechts, maar niet naar links doorverbonden. Af en toe komt het
daardoor voor dat een woord bestaat uit uitsluitend losse letters (bijv.
 دارd-aa-r). In de onderstaande tabel zijn de vormen weergegeven samen
met de transcriptie die in deze gids gebruikt wordt.
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los

ء
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق

begin

أ
بـ
تـ
ثـ
جـ
حـ
خـ
د
ذ
ر
ز
سـ
شـ
صـ
ضـ
طـ
ظـ
عـ
غـ
فـ
قـ

midden

ـئـ ـؤ ـأ ء
ـبـ
ـتـ
ـثـ
ـجـ
ـحـ
ـخـ
ـد
ـذ
ـر
ـز
ـسـ
ـشـ
ـصـ
ـضـ
ـطـ
ـظـ
ـعـ
ـغـ
ـفـ
ـقـ

eind

ـئ ـؤ ـأ ء
ـب
ـت
ـث
ـج
ـح
ـخ
ـد
ـذ
ـر
ـز
ـس
ـش
ـص
ـض
ـط
ـظ
ـع
ـغ
ـف
ـق

Beknopte grammatica

transcriptie
*
b
t
t
g
H
ch
d
d of z
r
z
s
sj
S
D
T
D of Z
â
R
f
q

Handig om te weten...

z zHet
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2 Praktische zaken
2.1 Bank

Praktische zaken

Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

 أين يوجد املصرف يف هذه الناحية؟/ اين يوجد البنك يف هذه الناحية؟
feen alè*ie bank hina?/feen alè*ie maktab iSSarf hina?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

 هنا؟... هل ميكنين صرف هذا
moemkin aRajjar ... da hina?

Kan ik hier pinnen?

هل ميكن أن أدفع ببطاقة البنك مباشرا؟
moemkin adfaâ hina bibieTaa*it ilbank?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

هل ميكنين أن آخذ النقود هنا ببطاقة األداء هذه؟
moemkin aachoed filoes hina bibieTaa*it il*adè*?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

ما هو مبلغ الرسوم؟
biekèm irroesoem?

Waar moet ik tekenen?

أين يلزمين اإلمضاء؟
feen amDie?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

هل ميكن أن تُ ْعطيين فئات العملة الصغرية؟
moemkin tiddienie fi*èt asRar?

Bank

Ik zoek een geldautomaat

أحبث عن مكنة البنك
badawwir âala makanat ilbank?

Wat is het minimum/maximum?

ما هو احلد األدنى؟ ما هو احلد األقصى؟
maa hoewa a*alli mablaR?/maa hoewa akbar mablaR?

Mag ik ook minder opnemen?

هل ميكن أن آخذ اقل من ذلك؟
moemkin aachoed filoes a*all?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

 يف بلجيكا/ هذه هي معلومات بنكي يف هولندا
hieja die biejènèt ilbank bietaaâie fie hoelanda/hieja die biejènèt ilbank
bietaaâie fie belzjieka

Dit is mijn bankrekeningnummer

هذا هو رقم حسابي
da raqm Hisèbie filbank
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Ik wil graag geld wisselen

أريد صرف النقود
ana âaajiz (v →: âajza) aRajjar filoes

31

euro tegen ...

... أريد صرف “األورو” بـ
ana âaajiz (v →: âajza) aRajjar uuro bie ...

Wat is de wisselkoers?

ما هو سعر الصرف؟
maa hoewa siâr iSSarf?

هل ميكن أن تعطيين بعض النقود؟
ti*dar tiddienie sjwajjit fakka?

Dit klopt niet

ًهذا ليس صحيحا
da miesj maZboeT

وقّع هنا
إمأل هنا
من فضلك جواز سفرك
من فضلك بطاقتك الشخصية
من فضلك بطاقة البنك

U moet hier tekenen
U moet dit invullen
Mag ik uw paspoort zien?
Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
Mag ik uw bankpasje zien?

Praktische zaken

Kunt u me ook wat kleingeld geven?

2.2 Post
طرود
طوابع

pakjes
postzegels

أحبث عن مكتب الربيد هنا؟
badawwir âala maktab ilbaried

Post

Ik ben op zoek naar een postkantoor
Is hier een brievenbus in de buurt?

أين صندوق الرسائل؟
feen sandoe* ilbaried hina?

Bij welk loket kan ik geld wisselen?

ما هو الشباك لصرف املال؟
ee isj-sjoebbèk bietaaâ iSSarf?

Moet ik hier zijn voor een telefonische overboeking?

هل هنا للتحويل السريع التليفوني؟
isj-sjoebbèk da bietaaâ ittaHwiel issarieâ?
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