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Top Media Vocabulary, alphabetically sorted by Arabic word 

Columns: 

A = Arabic word 

B = Arabic word without vowels, for easier searching, no need to type vowels in search window 

C = Part of speech (numbers indicating stems, a=verb, m=masdar, pa = active participle, pp = passive 
participle, these codes are useful when sorting by root). 

D = plural, imperfect vowel etc. 

E = root 

F = frequency class (26 groups of approx. 100 words) 

G = Dutch meaning 

 ouder 1 أبو آباء .n أب  أَب
 begin 22 بدأ   8m ابتداء اِْبتِداء

 elementair 23 بدأ   8m ابتدائي  اِْبتِدائيّ 
 اِْبتِسامة 

 glimlach 19 بسم ات .n ابتسامة 
 glimlachen 16 بسم   8a ابتسم  اِْبتََسمَ 
 distantiëren 21 بعد    8a ابتعد  اِْبتَعَدَ 

 eeuwigheid 5 أبد آباد .n أبد  أَبَد
 creativiteit 15 بدع  ات 4m إبداع إِْبداع
 tonen 19 بدو   4a أبدى  أَْبدى
 .afsluiten, h 26 برم   4m إبرام  إْبرام
 belangrijkst 14 برز باِرز  .elat أبرز أَْبَرز 
 afsluiten 26 برم   4a أبرم  أَْبَرمَ 
 verwijderen 25 بعد    4a أبعد  أَْبعَدَ 
 behouden 26 بقي    4a أبقى  أَْبقى 
 informeren 24 بلغ   4a أبلغ  أَْبلَغَ 
 zoon 1 بنو  أَْبناء  .n ابن  اِْبن
 dochter 12 بنو  بَنات  .n ابنة  اِْبنة 

 wit 5 بیض  بیض  .adj أبیض  أَْبیَض
 komend 20 أتي   .adj اآلتي  -آت  اآلتي  - آٍت 

 richting 8 وجھ ات  8m اتجاه  اِتِّجاه
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 wenden, zich ~ tot 18 وجھ   8a اتجھ  اِتََّجھَ 
 unie 3 وحد   8m اتحاد  اِتِّحاد
 nemen, het 12 أخذ    8m اتخاذ  اِتِّخاذ
 nemen 13 أخذ    8a اتخذ  اِتََّخذَ 

 contact 4 وصل  ات  8m اتصال  اِتِّصال
 contacteren 6 وصل    8a اتصل  اِتََّصلَ 
 uitkomen 22 وضح    8a اتضح  اِتََّضحَ 
  overeenkomst 6 وفق ات  8m اتفاق  اِتِّفاق

 verdrag 11 وفق ات  8m اتفاقیة  اِتِّفاقیّة 
 overeenkomen 12 وفق   8a اتفق  اِتَّفَقَ 

 voltooien 24 تمم    4a أتم  أَتَمَّ 
 verdenking 15 وھم ات  8m اتھام  اِتِّھام
 beschuldigen 19 وھم   8a اتھم  اِتََّھمَ 
1a i أتى  أَتى إتْیان،   komen 3 أتي 
 opwekken 11 ثور    4a أثار  أَثارَ 

 prikkeling 22 ثور  ات  4m إثارة  إِثارة
 aantonen 14 ثبت    4a أثبت  أَثْبَتَ 
 beïnvloeden 12 أثر   2a أثر أَثَّرَ 
 spoor 5 أثر آثار .n أثر أَثَر 

 antwoorden 10 جوب    4a أجاب  أَجابَ 
 antwoord 16 جوب  ات  4m إجابة  إِجابة
 beheersen 25 جود   4a أجاد  أَجادَ 

 verlof 19 جوز ات 4m إجازة إِجازة
 verplicht 26 جبر   4m إجباري  إْجباريّ 
 vergadering 4 جمع   8m اجتماع  اِْجتِماع

 sociaal 3 جمع ون 8m اجتماعي  اِْجتِماعيّ 
 vergaderen 18 جمع   8a اجتمع  اِْجتََمعَ 
 ijver 26 جھد   8m اجتھاد  اِْجتِھاد
 uitvoering 4 جري   4m إجراء إِْجراء
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 procedure 4 جري   4m إجراء إِْجراء
 salaris 26 أجر أُجور .n أجرة أُْجرة

 uitvoeren 13 جري   4a أجرى  أَْجرى
 periode 15 أجل  آجال  .n أجل أََجل
 zaak 3 أجل    .n أجل أَْجل

 consensus 24 جمع   4m إجماع  إِْجماع
 totaal 18 جمل   .adj إجمالي إِْجماليّ 

 volledig 21 جمع   .adj أجمع  أَْجَمع 
 mooier 11 جمل َجمیل  .elat أجمل أَْجَمل 
 buitenlands 6 أجنب أَجانِبُ  .n./adj أجنبي  أَْجنَبيّ 
 buitenlander 6 أجنب أَجانِبُ  .n./adj أجنبي  أَْجنَبيّ 
 eenzijdig 26 أحد      أحادي أُحاديّ 

 houden (van) 3 حبب    4a أحب  أََحبَّ 
 nodig hebben 5 حوج    8a احتاج  اِْحتاجَ 

 protest 22 حجج ات 8m احتجاج  اِْحتِجاج
 respect 9 حرم ات  8m احترام  اِْحتِرام
 respecteren 23 حرم   8a احترم  اِْحتََرمَ 
 viering 14 حفل   8m احتفال  اِْحتِفال
 handhaven 23 حفظ   8a احتفظ  اِْحتَفَظَ 
 vieren 24 حفل   8a احتفل  اِْحتَفَلَ 
 bezetten 21 حلل    8a احتل اِْحتَلَّ 

 bezetting 5 حلل    8m احتالل اِْحتِالل
 waarschijnlijkheid 13 حمل ات 8m احتمال  اِْحتِمال 
 omvatten 16 حوي   8a احتوى  اِْحتَوى
 اِْحتِیاج 

 20 حوج  ات  8m احتیاج 
behoefte hebben 
(aan) 

 ~ .reserve; m.b.t 25 حوط   8m احتیاطي  اِْحتِیاطيّ 
 één 1 وحد   .n أحد  أََحد

 voelen 13 حسس   4a أحس أََحسَّ 
 gevoel 15 حسس ات  4m إحساس  إِْحساس 
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 beter 7 حسن َحَسن   .elat أحسن  أَْحَسن
 brengen 26 حضر    4a أحضر أَْحَضرَ 
 rood 8 حمر ُحْمر .adj أحمر أَْحَمر 

 broer 1 أخو إِْخوة .n أخ أَخ
 informeren 22 خبر   4a أخبر  أَْخبَرَ 
 zus 2 أخو أََخوات .n أخت  أُْخت

 kiezen 11 خیر   8a اختار  اِْختارَ 
 test 19 خبر   8m اختبار  اِْختِبار
 afsluiten 24 ختم   8a اختتم  اِْختَتَمَ 

 specialisme 24 خصص  ات 8m اختصاص  اِْختِصاص
 verdwijning 26 خفي   8m اختفاء  اِْختِفاء
 verdwijnen 19 خفي   8a اختفى  اِْختَفى

 verschil 15 خلف ات  8m اختالف اِْختِالف
 verschillen 10 خلف   8a اختلف اِْختَلَفَ 
 keuze 8 خیر ات 8m اختیار  اِْختِیار

 nemen 2 أخذ   ، أَْخذ1a i،u أخذ  أََخذَ 
 nemen, het 16 أخذ    1m أخذ  أَْخذ
 ander 1 أخر ون .adj آخر آَخر 
 laatste 4 أخر أَواِخر  1pa آخر آِخر 

 أَْخَرجَ 
 18 خرج   4a أخرج

buiten, naar ~ laten 
gaan 

 groen 9 خضر  ُخَضر  .adj أخضر أَْخَضر
 َ  fout; een ~ maken 23 خطأ   4a أخطأ أَْخَطأ
 verbergen 22 خفي   4a أخفى  أَْخفى
 laatste 2 أخر   .adj أخیر  أَخیر
 prestatie 8 أدي    .n أداء  أَداء
 instrument 15 أدي  أََدوات .n أداة  أَداة 
 besturen 23 دور   4a أدار  أَدارَ 

 bestuur 2 دور ات 4m إدارة  إِدارة
 administratief 10 دور   .adj إداري إِداريّ 
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 veroordelen 24 دین   4a أدان أَدانَ 
 veroordeling 26 دین   4m إدانة إِدانة
 literatuur 11 أدب آداب  .n أدب أََدب
 literair 19 أدب   .adj أدبي أََدبيّ 
 inbrengen 14 دخل    4a أدخل أَْدَخلَ 
 begrijpen 10 درك   4a أدرك  أَْدَركَ 
 beweren 19 دعي \دعو   8a ادعى اِدَّعى
 uiten 26 دلو   4a أدلى أَْدلى
 lager 16 دني\دنو   .elat أدنى أَْدنى
 leiden (tot) 4 أدي    2a أدى أَّدى

 uitzending 18 ذیغ   4m إذاعة إِذاعة
 أُذُن

 .n أذن
 sg=fem ;أُْذن ##
 oor 17 أذن  آذان 

 toestemming 12 أذن    .n إذن إِْذن
 willen 1 رود   4a أراد أَرادَ 

 wil 16 رود ات  4m إرادة  إِرادة
 connectie 23 ربط   8m ارتباط  اِْرتِباط
 verbonden w/z 21 ربط   8a ارتبط  اِْرتَبَطَ 
 dragen 22 ردي    8a ارتدى  اِْرتَدى
 verhoging 8 رفع ات  8m ارتفاع  اِْرتِفاع
 verhogen 10 رفع   8a ارتفع  اِْرتَفَعَ 
 plegen 20 ركب    8a ارتكب  اِْرتََكبَ 
 gebaseerd z 26 ركز   8a ارتكز اِْرتََكزَ 

 Jordaans 8 أردن  ون .n./adj أردني   أُْرُدنّّي  
 .zenden, h 16 رسل   4m إرسال إِْرسال
 zenden 14 رسل   4a أرسل أَْرَسلَ 
 أَْرض

 .n أرض 
sg=fem  أَراٍض- 
 grond 1 أرض  األَراضي 

 aards 18 أرض    .adj أرضي أَْرضيّ 
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 terreur 7 رھب   4m إرھاب  إِْرھاب
 terroristisch 10 رھب ون 4m إرھابي  إِْرھابيّ 
 terrorist 10 رھب ون 4m إرھابي  إِْرھابيّ 

 verwijdering 20 زول   4m إزالة إِزالة
 toenemen 12 زود   8a ازداد اِْزدادَ 

 bloei 25 زھر   8m ازدھار اِْزِدھار 
 toename 25 زود ات 8m ازدیاد  اِْزِدیاد
 blauw 16 زرق ُزْرق .adj أزرق أَْزَرق 
 crisis 6 أزم  أََزمات .n أزمة أَْزمة 

 basis 4 أسس أُُسس .n أساس أَساس 
 fundamenteel 5 أسس ون .adj أساسي  أَساسيّ 
 voormalig 24 سبق    .adj أسبق  أَْسبَق 

 week 3 سبع  أَسابیعُ  .n أسبوع  أُْسبوع
 wekelijks 24 سبع    .adj أسبوعي  أُْسبوعيّ 

 professor 5 أستاذ أَساتِذة .n أستاذ  أُْستاذ
 uitsluiting 26 بعد    10m استبعاد  اِْستِْبعاد
 uitsluiten 25 بعد    10a استبعد  اِْستَْبعَدَ 

 investering 7 ثمر    10m استثمار  اِْستِثْمار 
 uitzondering 19 ثني  ات 10m استثناء  اِْستِثْناء 

 uitzonderlijk 24 ثني    10m استثنائي  اِْستِثْنائيّ 
 ondervraging 25 جوب  ات 10m استجواب  اِْستِْجواب

 verdienen 13 حقق   10a استحق  اِْستََحقَّ 
 inlichtingendienst 24 خبر 10m ##plur استخبارات  اِْستِْخبارات

 gebruik 6 خدم   10m استخدام  اِْستِْخدام
 gebruiken 9 خدم   10a استخدم  اِْستَْخَدمَ 

 oproep 25 دعي \دعو ات  10m استدعاء  اِْستِْدعاء
 oproepen 22 دعي \دعو   10a استدعى  اِْستَْدعى

 strategisch 15 إستراتیجي   .adj إستراتیجي  إِْستراتیجيّ 
 strategie 15 إستراتیجي ات .n إستراتیجیة  إِْستراتیجیّة 
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 overgave 25 سلم   10m استسالم  اِْستِْسالم
 martelaarschap 24 شھد   10m استشھاد  اِْستِْشھاد
 اِْستَْشَھدَ 

 24 شھد   10a استشھد 
sterven als 
martelaar 

 onderbrengen 25 ضیف   10a استضاف  اِْستَضافَ 
 staat, in ~ zijn 2 طوع    10a استطاع  اِْستَطاعَ 

 peiling 22 طلع ات 10m استطالع  اِْستِْطالع
 herstellen 23 عود   10a استعاد  اِْستَعادَ 
 voorbereiden 23 عدد    10a استعد  اِْستَعَدَّ 

 bereidheid 10 عدد    10m استعداد  اِْستِْعداد
 bestudering 26 عرض    10m استعراض  اِْستِْعراض
 bestuderen 23 عرض    10a استعرض  اِْستَْعَرضَ 
 kolonialisme 23 عمر   10m استعمار  اِْستِْعمار 

 kolonialistisch 26 عمر   10m استعماري  اِْستِْعماريّ 
 gebruik 18 عمل   10m استعمال  اِْستِْعمال 
 gebruiken 23 عمل   10a استعمل اِْستَْعَملَ 
 verbazen (zich) 25 غرب   10a استغرب  اِْستَْغَربَ 
 duren 21 غرق   10a استغرق  اِْستَْغَرقَ 
 misbruik 18 غلل    10m استغالل اِْستِْغالل
 profiteren 16 فید   10a استفاد  اِْستَفادَ 

 profijt 14 فید   10m استفادة  اِْستِفادة
 referendum 23 فتي   10m استفتاء اِْستِْفتاء 
 ontslag 23 قول   10m استقالة  اِْستِقالة
 ontvangst 14 قبل   10m استقبال اِْستِْقبال 
 ontvangen 16 قبل   10a استقبل  اِْستَْقبَلَ 
 vestigen (zich) 22 قرر   10a استقر  اِْستَقَرَّ 
 stabiel worden/zijn 22 قرر   10a استقر  اِْستَقَرَّ 

 stabiliteit 9 قرر   10m استقرار  اِْستِْقرار 
 onafhankelijkheid 17 قلل    10m استقالل  اِْستِْقالل
 .luisteren, h 24 سمع    8m استماع  اِْستِماع
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 voortduren 6 مرر   10a استمر اِْستََمرَّ 
 voortduring 7 مرر   10m استمرار اِْستِْمرار 

 luisteren 20 سمع    8a استمع  اِْستََمعَ 
 mikken 15 ھدف   10a استھدف اِْستَْھَدفَ 
 consumptie 23 ھلك ات 10m استھالك اِْستِْھالك
 koloniseren 26 وطن   10a استوطن  اِْستَْوَطنَ 
 import 25 ورد   10m استیراد  اِْستیراد 

 kolonisatie 26 وطن   10m استیطان  اِْستیطان
 hervatting 23 أنف   10m استئناف  اِْستِئْناف 

 versnelling 24 سرع   4m إسراع إِْسراع
 Israëlisch 2 إسرائیل ون .n./adj إسرائیلي  إِْسرائیليّ 

 familie 6 أسر أَُسر .n أسرة أُْسرة
 sneller 20 سرع َسریع  .elat أسرع أَْسَرع
 haasten 24 سرع   4a أسرع أَْسَرعَ 
 gelukkig maken 20 سعد   4a أسعد  أَْسعَدَ 
 spijt 10 أسف   .n أسف أََسف
 resulteren (in) 21 سفر   4a أسفر أَْسفَرَ 

 omverwerping 24 سقط    4m إسقاط  إِْسقاط 
 islam 3 سلم   4m إسالم إِْسالم

 islamitisch 2 سلم ون .adj إسالمي إِْسالميّ 
 overhandigen 26 سلم   4a أسلم أَْسلَمَ 

 manier 9 أسلب أَسالیبُ  .n أسلوب  أُْسلوب
 naam 1 سمي أَْسماء .n اسم اِْسم

 bijdragen 22 سھم   4a أسھم  أَْسَھمَ 
 slechter 21 سیأ َسّيِء  .elat أسوأ أَْسَوأ
 zwart 6 سود سود .adj أسود  أَْسَود
 gevangene 12 أسر أَْسرى  .n أسیر أَسیر 
 prijzen 21 شید   4a أشاد  أَشادَ 
 wijzen 3 شور   4a أشار أَشارَ 
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 aanwijzing 9 شور   4m إشارة إِشارة
 lijken (op) 14 شبھ   4a أشبھ  أَْشبَھَ 

 schermutseling 23 شبك  ات 8m اشتباك  اِْشتِباك
 verhevigen 24 شدد   8a اشتد  اِْشتَدَّ 

 abonnement 23 شرك ات  8m اشتراك اِْشتِراك
 socialistisch 23 شرك   8m اشتراكي  اِْشتِراكيّ 

 bedingen 26 شرط   8a اشترط  اِْشتََرطَ 
 participeren 23 شرك   8a اشترك اِْشتََركَ 
 kopen 11 شري   8a اشترى  اِْشتَرى
 werken 10 شغل   8a اشتغل اِْشتَغَلَ 
 bevatten 25 شمل   8a اشتمل اِْشتََملَ 

 heviger 16 شدد َشدید  .elat أشد  أََشدّ 
 toezicht 21 شرف   4m إشراف إِْشراف 
 toezicht houden 23 شرف   4a أشرف أَْشَرفَ 
 raken 7 صوب   4a أصاب  أَصابَ 
 verwonding 7 صوب ات  4m إصابة  إِصابة
 worden 2 صبح   4a أصبح  أَْصبَحَ 
 publicatie 15 صدر  ات  4m إصدار إِْصدار
 publiceren 12 صدر    4a أصدر أَْصَدرَ 

 aandrang 22 صرر    4m إصرار إِْصرار
 kleiner 17 صغر َصغیر  .elat أصغر أَْصغَر
 geel 19 صفر ُصْفر .adj أصفر أَْصفَر
 oorsprong 5 أصل  أُصول  .n أصل أَْصل

 hervorming 8 صلح  ات 4m إصالح إِْصالح
 origineel 15 أصل    .adj أصلي أَْصليّ 
 toevoegen 2 ضیف   4a أضاف أَضافَ 
 toevoeging 3 ضیف   4m إضافة إِضافة
 aanvullend 21 ضیف   .adj إضافي إِضافيّ 
 staking 26 ضرب ات 4m إضراب  إْضراب
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 noodzaken 22 ضرر    8a اضطر اِْضَطرَّ 
 verstoring 22 ضرب ات 8m اضطراب  اِْضِطراب

 kader 6 أطر إطارات .n إطار إِطار
الع   kennisneming 22 طلع   4m اطالع اِّطِ
 schieten, het 6 طلق   4m إطالق إِْطالق
 lancering (ook fig.) 6 طلق   4m إطالق إِْطالق
 kennisnemen 22 طلع   8a اطلع اِطَّلَعَ 
 afschieten 7 طلق   4a أطلق أَْطلَقَ 
 vertonen 9 ظھر   4a أظھر أَْظَھرَ 
 herhalen 10 عود   4a أعاد  أَعادَ 

 herhaling 4 عود   4m إعادة إِعادة 
 teruggave 4 عود   4m إعادة إِعادة 

 overweging 7 عبر   8m اعتبار  اِْعتِبار
 beschouwen 3 عبر   8a اعتبر اِْعتَبَرَ 

 aanval 15 عدو ات 8m اعتداء اِْعتِداء
 verontschuldiging 23 عذر  ات  8m اعتذار اِْعتِذار
 verontschuldigen 23 عذر    8a اعتذر  اِْعتَذَرَ 

 bezwaar 24 عرض    8m اعتراض  اِْعتِراض
 bekentenis 15 عرف    8m اعتراف  اِْعتِراف 
 betwisten 23 عرض    8a اعترض  اِْعتََرضَ 
 bekennen 12 عرف    8a اعترف  اِْعتََرفَ 
 voornemen 24 عزم    8a اعتزم  اِْعتََزمَ 
 geloof 22 عقد   8m اعتقاد  اِْعتِقاد
 arrestatie 16 عقل ات  8m اعتقال اِْعتِقال
 geloven 4 عقد   8a اعتقد  اِْعتَقَدَ 
 arresteren 20 عقل   8a اعتقل  اِْعتَقَلَ 
 afhankelijkheid 12 عمد   8m اعتماد  اِْعتِماد
 steunen (op) 10 عمد   8a اعتمد  اِْعتََمدَ 
 bevallen 19 عجب   4a أعجب  أَْعَجبَ 
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 voorbereiden 22 عدد    4a أعد  أََعدَّ 
 voorbereiding 10 عدد    4m إعداد  إِْعداد 
 doodstraf 20 عدم    4m إعدام  إِْعدام 
 uiten 18 عرب   4a أعرب  أَْعَربَ 
 .geven, h 20 عطي   4m إعطاء  إِْعطاء 
 geven 3 عطي   4a أعطى  أَْعطى
 geweldiger 11 عظم َعظیم  .elat أعظم  أَْعَظم 
 .informeren, h 5 علم    4m إعالم  إِْعالم 

 ~ .media, m.b.t 10 علم  ون 4m إعالمي  إِْعالميّ 
 aankondiging 8 علن    4m إعالن  إِْعالن 
 aankondigen 4 علن    4a أعلن  أَْعلَنَ 
 hoger/hoogst 3 علي  عالٍ   .elat أعلى  أَْعلى
 hulp 25 غوث   4m إغاثة  إِغاثة

 moord 15 غیل ات 8m اغتیال  اِْغتِیال
 .sluiten, h 22 غلق    4m إغالق  إِْغالق
 meeste 16 غلب غاِلب   .elat أغلب  أَْغلَب 

 meerderheid 22 غلب   .n أغلبیة  أَْغلَبیّة
 sluiten 21 غلق    4a أغلق أَْغلَقَ 
 أُْغنیّة 

 .n أغنیة 
  -أُْغنِیة; أَغاٍن  ##
 lied 7 غني األَغاني

 rapporteren 10 فید   4a أفاد أَفادَ 
 opening 16 فتح   8m افتتاح  اِْفتِتاح 

 inaugureel 26 فتح   8m افتتاحي  اِْفتِتاحيّ 
 inwijden 22 فتح   8a افتتح  اِْفتَتَحَ 
 ontberen 25 فقر   8a افتقر اِْفتَقَرَ 
 vrijlating 24 فرج   4m إفراج إِْفراج 

 إِْفریقيّ 
 Afrikaans 10 إفریق أ## أَْفریقّي; َفاِرقة  .n./adj إفریقي 

 beste 3 فضل    .elat أفضل أَْفَضل 
 horizon 13 أفق آفاق  ;أُْفق ## .n أفق  أُفُق  
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 oprichten 8 قوم   4a أقام أَقامَ 
 opzetten, het 7 قوم   4m إقامة إِقامة 
 verblijf 7 قوم   4m إقامة إِقامة 
 binnendringen 26 قحم   8a اقتحم  اِْقتََحمَ 

 voorstel 19 قرح ات  8m اقتراح اِْقتِراح 
 verkiezing 24 قرع ات 8m اقتراع اِْقتِراع 
 naderen 12 قرب   8a اقترب  اِْقتََربَ 
 voorstellen 21 قرح   8a اقترح اِْقتََرحَ 

 economie 9 قصد    8m اقتصاد  اِْقتِصاد
 economisch 3 قصد  ون 8m اقتصادي  اِْقتِصاديّ 

 beperkt w/z 22 قصر    8a اقتصر اِْقتََصرَ 
 vereisen 24 قضي    8a اقتضى  اِْقتَضى 

 bekrachtigen 22 قرر   4a أقر أَقَرَّ 
 bekrachtiging 23 قرر   4m إقرار  إِْقرار 
 nader 12 قرب قَریب  .elat أقرب أَْقَرب 
 uiterst 10 قصي    .adj أقصى أَْقصى

 minder 4 قلل  قَلیل   .elat أقل أَقَلّ 
 minderheid 25 قلل  ات .n أقلیة أَقَلّیّة 
 regio 17 أقلم  أَقالیمُ  .n إقلیم  إِْقلیم

 regionaal 11 أقلم    .adj إقلیمي إِْقلیميّ 
 sterker 15 قوي قَويّ   .elat أقوى  أَْقوى
 groter 2 كبر  َكبیر   .elat أكبر أَْكبَر 

 verdienen 25 كسب    8a اكتسب  اِْكتََسبَ 
 ontdekking 20 كشف ات 8m اكتشاف  اِْكتِشاف
 ontdekken 16 كشف   8a اكتشف اِْكتََشفَ 
 volstaan 23 كفي    8a اكتفى  اِْكتَفى
 meer 1 كثر  َكثیر   .elat أكثر أَْكثَر 

 meerderheid 24 كثر    .n أكثریة  أَْكثَریّة 
 bevestigen 2 أكد   2a أكد  أَكَّدَ 
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 eten 12 أكل  ، أَْكل1a u أكل أََكلَ 
 .eten, h 13 أكل   1m أكل أَْكل

 voltooien 16 كمل   4a أكمل أَْكَملَ 
 zeker 6 أكد   .adj أكید  أَكید
 familie 17 أول   .n آل آل 
 instrument 18 أول ات .n آلة آلة

 naleving 12 لزم    8m التزام  اِْلتِزام
 naleven 21 لزم    8a التزم  اِْلتََزمَ 
 ontmoeten 9 لقي   8a التقى  اِْلتَقى

 verplicht 26 لزم    4m إلزامي إْلزاميّ 
 annulering 19 لغو   4m إلغاء إِْلغاء 
 annuleren 25 لغو   4a ألغى أَْلغى

 Koran 7 قرأ    .n القرآن القُْرآن
 houden (toespraak) 9 لقي   4a ألقى أَْلقى

 elektronisch 13 إلكتروني    .adj إلكتروني  إِِلْكترونيّ 
 Allah 1 ألھ    .n هللا هللا 
 pijn 8 ألم  آالم .n ألم أَلَم 

 Duits 10 ألمان  أَْلمان  .n./adj ألماني  أَْلمانيّ 
 god 12 ألھ  آِلھة  .n إٰلھ إِٰلھ

 mechanisme 14 أول ات .n آلیة آلیّة 
ھات  .n أم أُمّ   moeder 1 أمم أُمَّ

 Emirati, uit Emiraten 26 أمر   .adj إماراتي  إماراتيّ 
 Emiraat 7 أمر ات .n إمارة إِمارة
 imam 10 أمم أَئِّمة .n إمام  إِمام
 veiligheid 13 أمن   .n أمان  أَمان
 betrouwbaarheid 15 أمن   .n أمانة  أَمانة 
 natie 2 أمم أَُمم .n أمة أُّمة 

 examen 14 محن ات 8m امتحان  اِْمتِحان
 uitstrekken (zich) 15 مدد   8a امتد  اِْمتَدَّ 
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 bezitten 18 ملك   8a امتلك اِْمتَلَكَ 
 nalaten 26 منع    8a امتنع  اْمتَنَعَ 

 bevelen 20 أمر  ، أَْمر1a u أمر أََمرَ 
 kwestie 1 أمر أُمور  1m أمر أَْمر 
 bevel 1 أمر أَواِمرُ  .n أمر أَْمر 

 vrouw 9 مرأ نِساء  .n امرأة اِْمَرأة 
 أَْمریكّي  

 Amerikaans 1 أمریك  أَمیِركّي; ون  ## .n./adj أمریكي  
 gisteren 2 أمس   .adv أمس أَْمِس 
 pakken 21 مسك    4a أمسك أَْمَسكَ 
 mogelijkheid 14 مكن ات  4m إمكان  إِْمكان

 mogelijkheid 13 مكن ات  4m إمكانیة  إِْمكانیّة 
 mogelijk zijn 1 مكن   4a أمكن  أَْمَكنَ 
 hoop 6 أمل آمال 1m أمل أََمل 
 hopen 16 أمل  ، أََمل1a u أمل أََملَ 
 veiligheid 2 أمن   .n أمن  أَْمن
 geloven 13 أمن   4a آمن  آَمنَ 
 veilig 20 أمن   1pa آمن  آِمن 

 ~ .veiligheid;  m.b.t 5 أمن ون .adj أمني  أَْمنيّ 
 prins 5 أمر أَُمراءُ  .n أمیر أَمیر 
 secretaris 6 أمن أَُمناءُ  .n أمین  أَمین

 tijd 1 أون   .n آن آن
 nodig zijn 12 بغي    7a انبغى  اِْنبَغى 
 productie 7 نتج   4m إنتاج  إِْنتاج 
 aandacht 21 نبھ   8m انتباه  اِْنتِباه
 opletten 22 نبھ   8a انتبھ  اِْنتَبَھَ 
 fabriceren 23 نتج   4a أنتج  أَْنتَجَ 

 zelfmoord 24 نحر   8m انتحار  اِْنتِحار
 verkiezing 4 نخب  ات 8m انتخاب  اِْنتِخاب
 electoraal 15 نخب    8m انتخابي  اِْنتِخابيّ 
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 verspreiding 14 نشر   8m انتشار  اِْنتِشار 
 verspreiden (zich) 18 نشر   8a انتشر  اِْنتََشرَ 

 overwinning 16 نصر ات  8m انتصار  اِْنتِصار 
 overwinnen 24 نصر   8a انتصر  اِْنتََصرَ 
 afwachting 11 نظر   8m انتظار  اِْنتِظار
 verwachten 6 نظر   8a انتظر  اِْنتََظرَ 

 opstand 22 نفض  ات 8m انتفاضة  اِْنتِفاضة 
 kritiek 23 نقد ات  8m انتقاد  اِْنتِقاد
 verplaatsing 20 نقل   8m انتقال  اِْنتِقال 
 wraak 25 نقم   8m انتقام  اِْنتِقام
 kritiseren 23 نقد   8a انتقد  اِْنتَقَدَ 
 verplaatsen 14 نقل   8a انتقل  اِْنتَقَلَ 

 lidmaatschap 23 نمي\نمو   8m انتماء  اِْنتِماء 
 behoren (tot) 19 نمي\نمو   8a انتمى  اِْنتَمى 
 einde 11 نھي    8m انتھاء  اِْنتِھاء 
 schending 23 نھك  ات 8m انتھاك  اِْنتِھاك
 eindigen 5 نھي    8a انتھى  اِْنتَھى 
 prestatie 10 نجز   4m إنجاز  إِْنجاز
 presteren 25 نجز   4a أنجز  أَْنَجزَ 

 إنجلیزي

 .n./adj إنجلیزي 
إنكلیزي; إنجلیز،   ##
 Engels 13 إنجلیز إنكلیز 

 daling 21 خفض ات  7m انخفاض  اِْنِخفاض
 afnemen 24 خفض   7a انخفض  اِْنَخفَضَ 
 .uitbreken, h 25 دلع    7m اندالع  اِْنِدالع
 uitbreken 26 دلع    7a اندلع اِْنَدلَعَ 

 integratie 25 دمج   7m اندماج  اِْنِدماج 
 waarschuwing 26 نذر   4m إنذار إِْنذار

 mens 2 أنس أُناس .n إنسان  إِْنسان
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 menselijk 7 أنس ون .adj إنساني  إِْنسانيّ 
 mensheid 25 أنس   .n إنسانیة  إِْنسانیّة 
 terugtrekking 15 سحب   7m انسحاب  اِْنِسحاب
 terugtrekken 22 سحب   7a انسحب  اِْنَسَحبَ 

 َ  instellen 25 نشأ   4a أنشأ  أَْنَشأ
 .instellen, h 9 نشأ   4m إنشاء  إِْنشاء
 toetreden 24 ضمم   7a انضم  اِْنَضمَّ 

 toetreding 22 ضمم   7m انضمام  اِْنِضمام
 toepasbaar zijn 22 طبق    7a انطبق  اِْنَطبَقَ 
 vertrek 15 طلق   7m انطالق  اِْنِطالق
 vertrekken 10 طلق   7a انطلق اِْنَطلَقَ 
 .houden, h 24 عقد   7m انعقاد  اِْنِعقاد
 openheid 24 فتح   7m انفتاح  اِْنِفتاح 
 explosie 15 فجر ات  7m انفجار  اِْنِفجار
 exploderen 21 فجر   7a انفجر  اِْنفََجرَ 

 afscheiding 25 فصل    7m انفصال  اِْنِفصال
 redding 17 نقذ   4m إنقاذ  إِْنقاذ

 splitsing 24 قسم   7m انقسام  اِْنِقسام
 onderbreking 24 قطع   7m انقطاع  اِْنِقطاع
 breken 20 قطع   7a انقطع  اِْنقََطعَ 
 revolutie 23 قلب   7m انقالب  اِْنِقالب

 ontkennen 23 نكر    4a أنكر أَْنَكرَ 
 beëindiging 17 نھي    4m إنھاء إِْنھاء
 beëindigen 21 نھي    4a أنھى  أَْنھى 

 instorting 22 ھور   7m انھیار  اِْنِھیار 
 interesseren (zich) 15 ھمم   8a اھتم  اِْھتَمَّ 

 aandacht 6 ھمم ات  8m اھتمام  اِْھتِمام 
 familie 1 أھل  أَھالٍ  .n.coll أھل أَْھل

 inheems 13 أھل    .adj أھلي  أَْھليّ 
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 belangrijker 4 ھمم ھامّ   .elat أھم  أََھمّ 
 aangaan 14 ھمم   4a أھم  أََھمَّ 

 belang 5 ھمم   .n أھمیة  أََھّمیّة 
 أوروبّيّ 

 Europees 5 أوروب أوُربّّي; ون  ## .n./adj أوروبي 
 middelste 6 وسط أَواِسطُ  .adj أوسط  أَْوَسط
 verduidelijken 5 وضح    4a أوضح  أَْوَضحَ 
 aanhouden 23 وقف   4a أوقف أَْوقَفَ 

ل  eerst 1 أول أوائِلُ  .adj أول أَوَّ
 prioriteit 21 أول ات .n أولویة  أَْولَویّة 
ليّ   primair 21 أول   .adj أولي  أَوَّ
 koranvers 13 أوي ات .n آیة  آیة 

 coalitie 24 ألف    8m ائتالف  اِئْتِالف 
 positief 11 وجب    4m إیجابي  إیجابيّ 
 .vinden, h 12 وجد   4m إیجاد  إیجاد

 steunen 24 أید   2a أید  أَیَّدَ 
 Iran 8 إیران  ون .n./adj إیراني  إیرانيّ 
 links 22 یسر   .adj أیسر أَْیَسر 

 Italiaans 18 إیطالي ون .n./adj إیطالي  إیطاليّ 
 geloof 12 أمن   4m إیمان  إیمان
 rechts 21 یمن   .adj أیمن  أَْیَمن
 deur 3 بوب  أَْبواب .n باب  باب
 worden 10 بیت  ، َمبیت 1a i بات  باتَ 

 zoekend 11 بحث  ون 1pa باحث  باِحث
 koud 12 برد   1pa بارد  باِرد 
 belangrijk 19 برز   1pa بارز  باِرز 
 بَأْس

   16 بأس    .n بأس 
 verkopen 15 بیع   ، بَْیع1a i باع  باعَ 

 resterend 8 بقي  ون: باقون  .adj الباقي  -باق   الباقي  - باٍق 
 geestesgesteldheid 7 بول   .n بال  بال
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 aanzienlijk 12 بلغ ون 1pa بالغ  باِلغ
 olie 21 بترول    .n بترول  بِتْرول 

 uitzenden 24 بثث  ، بَثّ 1a u بث  بَثَّ 
 zoeken 6 بحث   ، بَْحث1a a بحث  بََحثَ 
 بَْحث

 gezoek 3 بحث  أَبْحاث، بُحوث   1m بحث 
 zee 4 بحر بِحار .n بحر  بَْحر 

 maritiem 17 بحر   .adj بحري  بَْحريّ 
 Bahreini, uit Bahrein 26 بحرین   .adj بحریني  بَْحَرْینيّ 

 .vermijden, h 4 بدد   .n بد  بُدّ 
 begin 9 بدأ   1m بدء بَْدء 
 schijnen 3 بدو بَداء, بُدوّ   ،1a u بدا بَدا
 beginnen 2 بدأ  ، بَْدء1a a بدأ بََدأَ 

 begin 4 بدأ ات .n بدایة  بِدایة 
 substituut 8 بدل أَْبدال  .n بدل بََدل 
 alternatief 13 بدل بَدائِلُ  .n بدیل  بَدیل 
 getroosten 20 بذل ، بَْذل1a i بذل بَذَلَ 

 parlement 13 برلمان   .n برلمان  بَْرلَمان 
 parlementair 21 برلمان   .adj برلماني  بَْرلَمانيّ 

 vat 23 برمیل  بَرامیلُ  .n برمیل  بَْرمیل 
 programma 1 برنامج  بَراِمجُ  .n برنامج  بَْرناَمج 
 onschuldig 15 برأ أَْبِریاء  .adj بريء  بَريء 
 post 16 برد   .n برید  بَرید 

 Brits 8 بریطان ون .n./adj بریطاني  بریطانيّ 
 eenvoud 20 بسط    .n بساطة  بَساطة
 eenvoudig 7 بسط  بَُسطاءُ  .adj بسیط  بَسیط 
 mensheid 9 بشر   .n.coll بشر  بََشر 

 menselijk 10 بشر   .adj بشري  بََشريّ 
 koopwaar 26 بضع بَضائعُ  .n بضاعة  بِضاعة
 enkele 19 بضع   .n بضعة  بِْضعة 
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 kaart 13 بطق  ات .n بطاقة  بِطاقة 
 werkloosheid 21 بطل بَطالة  ## .n بطالة  بِطالة
 ster (film, sport) 8 بطل أَْبطال .n بطل  بََطل 
 buik 19 بطن بُطون .n بطن  بَْطن

 kampioenschap 5 بطل   .n بطولة  بُطولة 
 sturen 13 بعث  ، بَْعث1a a بعث  بَعَثَ 
 بَْعثة 

 delegatie 21 بعث  بَعَثات  ;بِْعثة ## .n بعثة 
 afstand 12 بعد  أَْبعاد .n بعد  بُْعد
 ver 3 بعد  بُعُد  .adj بعید  بَعید 
 willen 9 بغي  ، بُْغیة 1a i بغى  بَغى 
 voortbestaan 14 بقي    1m بقاء  بَقاء
 blijven 2 بقي   ، بَقاء1a a بقي  بَِقيَ 
 restant 8 بقي  بَقایا  .n بقیة  بَقیّة 
 gehuil 18 بكي    1m بكاء  بُكاء
 huilen 11 بكي   ، بُكاء1a i بكى  بَكى 
 land 1 بلد بُْلدان  .n بلد  بَلَد

 gemeentelijk 20 بلد   .adj بلدي  بَلَديّ 
 gemeente 11 بلد ات .n بلدیة  بَلَدیّة 
 bereiken 4 بلغ ، بُلوغ1a u بلغ  بَلَغَ 
 bouw 3 بني    1m بناء  بِناء 
 meisje 2 بنو  بَنات  .n بنت  بِْنت 

 geweer 25 بندق  بَناِدقُ  .n بندقیة  بُْنُدقیّة 
 bank 5 بنك  بُنوك  .n بنك  بَْنك 
 bouwen 17 بني   ، بِناء1a i بنى  بَنى 
 structuur 14 بني  بُْنیة ## .n بنیة  بِْنیة 
 verklaring 5 بین بَیانات  .n بیان  بَیان
 huis 1 بیت  بُیوت  .n بیت  بَْیت 
 verkoop 10 بیع    1m بیع  بَْیع 
 tonen 15 بین   2a بین  بَیَّنَ 
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 milieu 9 بیأ    .n بیئة  بیئة 
 voortzetten 8 تبع    3a تابع  تابَعَ 
 behorend (tot) 8 تبع  ون 1pa تابع  تابِع 
 beïnvloed w/z 22 أثر   5a تأثر  تَأَثَّرَ 
 invloed 9 أثر ات  2m تأثیر  تَأْثیر 
ار 1pa تاجر  تاِجر  handelaar 15 تجر تُجَّ

 uitstel 23 أجل    2m تأجیل  تَأْجیل 
رَ   te laat komen 20 أخر   5a تأخر  تَأَخَّ
ر  vertraging 25 أخر   5m تأخر  تَأَخُّ
 vertraging 22 أخر   2m تأخیر  تَأْخیر 
 datum 2 أرخ تَواریخُ  .n تاریخ  تاریخ 
 geschiedenis 2 أرخ تَواریخُ  .n تاریخ  تاریخ 

 historisch 9 أرخ   .adj تاریخي  تاریخيّ 
 .opgericht w 26 أسس   5a تأسس  تَأَسَّسَ 
 negende 15 تسع    1pa تاسع  تاِسع

 oprichting 18 أسس   2m تأسیس  تَأْسیس
 visum 26 أشر ات 2m تأشیرة  تَأْشیرة 

 .bevestigd w 24 أكد   5a تأكد  تَأَكَّدَ 
 bevestiging 18 أكد   5m تأكد  تَأَكُّد
 bevestiging 9 أكد   2m تأكید  تَأْكید
 volgende 4 تلو   .adj التالي  - تال  التالي - تاٍل 
 volledig 15 تمم  تَوامُّ  1pa تام  تامّ 

 verzekering 12 أمن ات 2m تأمین  تَأْمین 
 تَأْھیل 

 21 أھل    2m تأھیل 
geschikt, het ~ 
maken 

 steun 24 أید   2m تأیید  تَأْیید 
 ruil 14 بدل   6m تبادل  تَباُدل 
 rechtvaardiging 25 برر   2m تبریر تَْبریر 

 تَبِعَ 
 volgen 15 تبع  تَباعة ,، تَبَع1a a تبع 

 overblijven 19 بقي    5a تبقى  تَبَقّى 
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 aannemen 23 بني    5a تبنى  تَبَنّى 
 .duidelijk w 16 بین   5a تبین  تَبَیَّنَ 

 handel 8 تجر   .n تجارة  تِجارة
 commercieel 7 تجر ون .adj تجاري  تِجاريّ 
 overstijgen 10 جوز   6a تجاوز تَجاَوزَ 
 overschrijding 16 جوز   6m تجاوز تَجاُوز 
 .vernieuwd w 25 جدد    5a تجدد  تََجدَّدَ 
 renovatie 19 جدد    2m تجدید  تَْجدید 
 experiment 5 جرب تَجاِربُ  .n تجربة  تَْجِربة 

 spionage 26 جسس   5m تجسس  تََجسُّس
ع   bijeenkomst 18 جمع ات 5m تجمع  تََجمُّ
 uitrusting 24 جھز   2m تجھیز  تَْجھیز 
 bondgenootschap 19 حلف   6m تحالف  تَحالُف

  - تََحّدٍ 
 التََحّدي 

  - تحد 
 uitdaging 10 حدي ات 5m التحدي 

 spreken 4 حدث   5a تحدث  تََحدَّثَ 
 vaststelling 6 حدد    2m تحدید  تَْحدید 
كَ   bewegen 12 حرك   5a تحرك  تََحرَّ
ك   beweging 18 حرك ات  5m تحرك  تََحرُّ
 bevrijding 8 حرر   2m تحریر  تَْحریر 
 verbetering 24 حسن ات 5m تحسن  تََحسُّن
 verbetering 14 حسن   2m تحسین  تَْحسین
 voorbereiding 22 حضر  ات 2m تحضیر  تَْحضیر 
 .gerealiseerd w 12 حقق   5a تحقق  تََحقَّقَ 
 realisering 3 حقق   2m تحقیق  تَْحقیق 
 onderzoek 3 حقق   2m تحقیق  تَْحقیق 
 beheersing 20 حكم   5m تحكم  تََحكُّم
 analyse 15 حلل    2m تحلیل  تَْحلیل 
لَ   dragen 17 حمل   5a تحمل  تََحمَّ
لَ   veranderen 9 حول   5a تحول  تََحوَّ
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ل   verandering 13 حول ات  5m تحول  تََحوُّ
 omzetting 15 حول ات  2m تحویل  تَْحویل 
 groet 7 حیي \حیو ات، تَحایا 2m تحیة  تَحیّة 

جَ   afstuderen 26 خرج   5a تخرج  تََخرَّ
 vernieling 26 خرب   2m تخریب  تَْخریب 

 specialisatie 21 خصص  ات 5m تخصص  تََخصُّص
 planning 16 خطط   2m تخطیط  تَْخطیط

 verlaging 24 خفض   2m تخفیض  تَْخفیض 
 bevrijding 18 خلص   5m تخلص  تََخلُّص
 achterstand 23 خلف   5m تخلف  تََخلُّف
 roulatie 19 دول   6m تداول تَداُول 
 maatregel 24 دبر   2m تدبیر  تَْدبیر 
لَ   interveniëren 16 دخل    5a تدخل تََدخَّ
ل   interventie 15 دخل  ات  5m تدخل تََدخُّ

 training 8 درب   2m تدریب  تَْدریب 
 geleidelijk 23 درج   2m تدریجي  تَْدریجيّ 

 vernietiging 15 دمر   2m تدمیر  تَْدمیر 
 verval 23 دھور   .n تدھور  تََدْھُور 
 herinneren (zich) 11 ذكر   5a تذكر تَذَكَّرَ 
 aarde 17 ترب    .n تراب  تُراب 
 erfgoed 17 ورث   .n تراث  تُراث 

 herroepen 17 رجع   6a تراجع  تَراَجعَ 
 achteruitgang 16 رجع ات  6m تراجع  تَراُجع 
 pedagogische 18 ربي   2m تربوي  تَْربَويّ 
 opvoeding 7 ربي   2m تربیة  تَْربِیة 
 regeling 14 رتب  ات 2m ترتیب  تَْرتیب 
 vertaling 20 ترجم ات .n ترجمة  تَْرَجمة 
 verwelkoming 23 رحب   2m ترحیب  تَْرحیب 

 aarzelen 16 ردد    5a تردد  تََردَّدَ 
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 aarzeling 25 ردد  ات  5m تردد  تََردُّد 
 voordracht 23 رشح   2m ترشیح  تَْرشیح 

 verlaten 4 ترك ، تَْرك1a u ترك تََركَ 
 vestigen (zich) 25 ركز   5a تركز تََركَّزَ 
 Turks 13 ترك أَتْراك .n./adj تركي  تُْركيّ 
 focus (op iets) 15 ركز   2m تركیز  تَْركیز 
 toename 23 زود   6m تزاید  تَزایُد 
جَ   trouwen 15 زوج   5a تزوج  تََزوَّ
 verstrekking 25 زود   2m تزوید  تَْزوید 
 afvragen (zich) 16 سأل   6a تساءل  تَساَءلَ 
 instorten 26 سقط    6a تساقط  تَساقَطَ 
 tolerantie 23 سمح   6m تسامح  تَساُمح
 vraag 20 سأل ات 6m تساؤل  تَساُؤل 
 veroorzaken 19 سبب    5a تسبب  تََسبَّبَ 

 registratie 12 سجل ات  2m تسجیل  تَْسجیل 
 ontvangen 23 سلم   5a تسلم  تََسلَّمَ 
 levering 18 سلم   2m تسلیم  تَْسلیم

 faciliteit 19 سھل ات 2m تسھیل  تَْسھیل 
 regeling 20 سوي ات 2m تسویة  تَْسِویة 
 aanmoediging 18 شجع   2m تشجیع  تَْشجیع 

 wetgevend 17 شرع   2m تشریعي  تَْشریعيّ 
 besturing 17 شغل   2m تشغیل  تَْشغیل 
 formering 9 شكل   2m تشكیل  تَْشكیل 
 stijgen 26 صعد   6a تصاعد  تَصاَعدَ 
 stijging 25 صعد   6m تصاعد  تَصاُعد
 correctie 23 صحح  ات 2m تصحیح  تَْصحیح

  \ تََصّدٍ 
 التََصّدي 

  \تصد  
 confrontatie 22 صدي    5m التصدي 

 export 24 صدر  ات 2m تصدیر  تَْصدیر 
فَ   handelen 23 صرف    5a تصرف  تََصرَّ
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ف   gedrag 15 صرف  ات  5m تصرف  تََصرُّ
 verklaring 8 صرح ات  2m تصریح  تَْصریح 
 escalatie 24 صعد   2m تصعید  تَْصعید 
 vastberadenheid 12 صمم   2m تصمیم  تَْصمیم 
رَ   voorstellen (zich) 21 صور   5a تصور  تََصوَّ

 .stemmen, h 21 صوت   2m تصویت  تَْصویت 
 opname (film/foto) 17 صور   2m تصویر  تَْصویر 
 solidariteit 22 ضمن   3m تضامن  تَضاُمن
 opoffering 24 ضحي  ات 2m تضحیة  تَْضِحیة 
م  inflatie 25 ضخم    5m تضخم  تََضخُّ
نَ   omvatten 11 ضمن   5a تضمن  تََضمَّ
 toepassing 9 طبق  ات 2m تطبیق  تَْطبیق 
ف   extremisme 23 طرف   5m تطرف  تََطرُّ
 vereisen 14 طلب   5a تطلب  تََطلَّبَ 
رَ   ontwikkelen (zich) 23 طور   5a تطور  تََطوَّ
ر   ontwikkeling 7 طور   5m تطور  تََطوُّ
 ontwikkeling 5 طور   2m تطویر  تَْطویر 

 strijdig zijn 24 عرض    6a تعارض  تَعاَرضَ 
 omgaan (met) 17 عمل   6a تعامل  تَعاَملَ 
 aanpak 8 عمل ات  6m تعامل  تَعاُمل 
 samenwerken 26 عون    6a تعاون  تَعاَونَ 
 samenwerking 4 عون    6m تعاون  تَعاُون
 co-existentie 25 عیش   6m تعایش  تَعایُش
 uiting 9 عبر   2m تعبیر  تَْعبیر 
 pluralisme 25 عدد    5m تعدد  تَعَدُّد

 pluriformiteit 26 عدد    5m تعددیة  تَعَدُّدیّة 
 overschrijden 23 عدو   5a تعدى  تَعَّدى
 aanpassing 10 عدل  ات 2m تعدیل  تَْعدیل 
 marteling 20 عذب   2m تعذیب  تَْعذیب 
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ضَ   blootstaan 6 عرض    5a تعرض  تَعَرَّ
فَ   ~ kennen, leren 15 عرف    5a تعرف  تَعَرَّ
 definiëring 19 عرف    2m تعریف  تَْعریف 
 versterking 11 عزز    2m تعزیز  تَْعزیز 
 betreffen 7 علق    5a تعلق  تَعَلَّقَ 
 leren 10 علم    5a تعلم  تَعَلَّمَ 

 commentaar 12 علق    2m تعلیق  تَْعلیق 
 onderwijs 3 علم  ات، تَعالیمُ  2m تعلیم  تَْعلیم

 educatief 13 علم    2m تعلیمي  تَْعلیميّ 
دَ   beloven 26 عھد   5a تعھد  تَعَھَّ

 vergoeding 20 عوض ات 2m تعویض  تَْعویض 
 aanstelling 19 عین   2m تعیین  تَْعیین 

 tweet 26 غرد  ات .n تغریدة  تَْغریدة 
 verslaggeving 21 غطي   2m تغطیة  تَْغِطیة 
 veranderen 8 غیر   5a تغیر  تَغَیَّرَ 
 verandering 17 غیر ات  5m تغیر  تَغَیُّر 
 verandering 5 غیر ات 2m تغییر  تَْغییر 
 begrip (wederzijds) 18 فھم   6m تفاھم  تَفاُھم
 optimisme 24 فأل    6m تفاؤل  تَفاُؤل 

 inspectie 21 فتش ات 2m تفتیش  تَْفتیش 
 ~ ontploffen, laten 17 فجر   2m تفجیر  تَْفجیر 
 uitleg 18 فسر   2m تفسیر  تَْفسیر 
 detail 10 فصل  تَفاصیلُ  2m تفصیل  تَْفصیل 
لَ   alstublieft 15 فضل    5a تفضل  تَفَضَّ
 activering 19 فعل   2m تفعیل  تَْفعیل 
 overpeinzing 9 فكر   2m تفكیر  تَْفكیر 
 toenadering 25 قرب   6m تقارب  تَقاُرب 

 vooruitkomen 10 قدم    5a تقدم  تَقَدَّمَ 
 vooruitgang 7 قدم    5m تقدم  تَقَدُّم

Top Media Vocabulary in Arabic 
by Jan Hoogland 

www.janhoogland.com



26 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 waardering 9 قدر    2m تقدیر  تَْقدیر 
 schatting 9 قدر    2m تقدیر  تَْقدیر 
 overhandiging 5 قدم    2m تقدیم  تَْقدیم 

 benadering 8 قرب   2m تقریب  تَْقریب 
 reportage 4 قرر تَقاریُر   2m تقریر  تَْقریر 
 traditie 18 قلد  تَقالیدُ  2m تقلید  تَْقلید

 traditioneel 15 قلد    2m تقلیدي  تَْقلیديّ 
 technologie 13 تقن ات .n تقنیة  تَْقنیّة 
 versterking 24 قوي   2m تقویة  تَْقِویة 
 evaluatie 19 قوم   2m تقییم  تَْقییم 

 intensivering 25 كثف    2m تكثیف  تَْكثیف 
 kosten 21 كلف تَكالیفُ  .n تكلفة  تَْكِلفة 
 spreken 8 كلم   5a تكلم  تََكلَّمَ 

 .opdragen, h 20 كلف   2m تكلیف  تَْكلیف 
 technologie 17 تكنولوجیا    .n تكنولوجیا  تِْكنولوِجیا 

نَ   bestaan (uit) 22 كون   5a تكون  تََكوَّ
 vorming 18 كون   2m تكوین  تَْكوین 
 onderwijs 18 كون   2m تكوین  تَْكوین 
 inwilliging 22 لبي   2m تلبیة  تَْلبِیة 

 تلفزیون 
 televisie 9 تلفزیون تلیفزیون; ات ## .n تلفزیون 

 automatisch 25 لقي   .adj تلقائي  تِْلقائيّ 
 ontvangen 14 لقي   5a تلقى  تَلَقّى
ث   vervuiling 23 لوث   5m تلوث  تَلَوُّ

 plaatsvinden 1 تمم   ، تَمام1a i تم  تَمَّ 
 precies 4 تمم    .adj تمام  تَمام 
 genieten 14 متع    5a تمتع  تََمتَّعَ 
 belichamen 16 مثل   5a تمثل  تََمثَّلَ 
 vertegenwoordiging 21 مثل ات  2m تمثیل تَْمثیل 
د   rebellie 23 مرد   5m تمرد  تََمرُّ
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 vasthouden 26 مسك    5a تمسك تََمسَّكَ 
 .vasthouden, h 26 مسك    5m تمسك تََمسُّك 
 staat, in ~ zijn tot 9 مكن   5a تمكن  تََمكَّنَ 
 wensen 4 مني    5a تمنى  تََمنّى 
 voorbereiding 24 مھد    2m تمھید  تَْمھید 
 financiering 15 مول   2m تمویل  تَْمویل 
 تََمیَّزَ 

 18 میز    5a تمیز 
onderscheiden 
(zich) 

 onderscheid 21 میزاني    2m تمییز  تَْمییز 
 discriminatie 21 میزاني    2m تمییز  تَْمییز 
 afzien (van) 26 نزل   6a تنازل  تَناَزلَ 
 تَناُزل 

 23 نزل   6m تنازل 
afzien, het ~ van 
iets 

 concurrentie 24 نفس    6m تنافس  تَنافُس 
 tegenstelling 23 نقض  ات 6m تناقض  تَناقُض 
 behandelen 11 نول   6a تناول  تَناَولَ 
 behandeling 15 نول   6m تناول  تَناُول 

 coördinatie 14 نسق    2m تنسیق  تَْنسیق 
 organisatie 6 نظم   2m تنظیم  تَْنظیم 
 uitvoering 4 نفذ   2m تنفیذ  تَْنفیذ 

 uitvoerend 13 نفذ   2m تنفیذي  تَْنفیذيّ 
 ontwikkeling 5 نمي\نمو   2m تنمیة  تَْنِمیة 
ع   variatie 24 نوع    5m تنوع  تَنَوُّ
 bedreiging 13 ھدد   2m تھدید  تَْھدید 

 smokkel 25 ھرب   2m تھریب  تَْھریب 
 beschuldiging 15 وھم تَُھم  .n تھمة  تُْھمة 
 bestaan 24 وجد   6a تواجد  تَواَجدَ 
 evenwicht 21 وزن   6m توازن  تَواُزن 
 communicatie 14 وصل    6m تواصل  تَواُصل 

 spanning 18 وتر  ات 5m توتر  تََوتُّر 
ھَ   begeven (zich) 21 وجھ   5a توجھ  تََوجَّ
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ھ   tendens 17 وجھ ات  5m توجھ  تََوجُّ
 richtlijn 14 وجھ   2m توجیھ  تَْوجیھ 
 uniformering 21 وحد   2m توحید  تَْوحید 
ط   betrokkenheid 26 ورط   5m تورط  تََورُّ
 distributie 12 وزع   2m توزیع  تَْوزیع 
 uitbreiding 20 وسع ات 2m توسیع  تَْوسیع 
لَ   bereiken 21 وصل    5a توصل  تََوصَّ

 verduidelijking 23 وضح  ات  2m توضیح  تَْوضیح 
 tewerkstelling 23 وظف   2m توظیف  تَْوظیف 

 beschikbaar zijn 14 وفر   5a توفر  تََوفَّرَ 
 overlijden 22 وفي   5a توفى  تََوفّى 
 levering 9 وفر   2m توفیر  تَْوفیر 
 succes 11 وفق   2m توفیق  تَْوفیق 
 verwachten 7 وقع   5a توقع  تََوقَّعَ 
 verwachting 23 وقع ات  5m توقع  تََوقُّع 

 stoppen 8 وقف   5a توقف  تََوقَّفَ 
 afhangen (van) 8 وقف   5a توقف  تََوقَّفَ 
 tijd (plaatselijke ~) 20 وقت   2m توقیت  تَْوقیت 
 handtekening 13 وقع ات 2m توقیع  تَْوقیع 

 aanhouding 26 وقف   2m توقیف  تَْوقیف 
 ~ nemen, op zich 18 ولي   5a تولى  تََولّى 
 opwekking 26 ولد   2m تولید  تَْولید 

 Tunesisch 19 تونس  ون .n./adj تونسي  تونِسيّ 
 stroming 12 تیر  ات .n تیار  تَیّار 
 constant 13 ثبت    1pa ثابت  ثابِت 
 derde 3 ثلث   .adj ثالث  ثاِلث
 achtste 14 ثمن   .adj ثامن  ثاِمن
 tweede 1 ثني    .adj الثاني  - ثان  الثاني  -ثاٍن 

 secundair 13 ثني    .adj ثانوي  ثانَويّ 
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 ثانِیة 
 seconde 21 ثني  الثَواني -ثَواٍن  .n ثانیة 

 rijkdom 16 ثرو  ثََروات  .n ثروة  ثَْروة 
 cultuur 4 ثقف  ات .n ثقافة  ثَقافة 
 cultureel 6 ثقف  ون .adj ثقافي  ثَقافيّ 

 vertrouwen 8 وثق    .n ثقة  ثِقة 
 zwaar 14 ثقل ثُقَالءُ  .adj ثقیل  ثَقیل 
 derde (breuk) 21 ثلث أَثْالث  .n ثلث  ثُْلث
 prijs 10 ثمن أَثِْمنة .n ثمن  ثََمن 

 tweeledig 20 ثني    .adj ثنائي  ثُنائيّ 
 ثَْورة 

 revolutie 9 ثور  ات .n ثورة 
 revolutionair 24 ثور    .adj ثوري  ثَْوريّ 

 komen 1 جیأ ، َمجيء1a i جاء جاء
 serieus 16 جدد    1pa جاد  جادّ 

  -جاٍر 
 الجاري 

  - جار 
 lopend 10 جري   1pa الجاري 

 toegestaan w/z 12 جوز ، َجواز 1a u جاز جازَ 
 gemeenschap 25 جلي ات .n جالیة  جاِلیة
 universiteit 2 جمع ات .n جامعة  جاِمعة 
 universitair 14 جمع   .adj جامعي  جاِمعيّ 
 aspect 2 جنب  َجوانِبُ  .n جانب  جانِب
 bijkomend 24 جنب    .adj جانبي  جانِبيّ 
 klaar 16 جھز   1pa جاھز  جاِھز

 pandemie 26 جوح  َجوائِحُ  .n جائحة  جائِحة
 prijs 10 جوز َجوائِزُ  .n جائزة  جائِزة

 berg 7 جبل ِجبال .n جبل  َجبَل 
 front 13 جبھ ات .n جبھة  َجْبھة 
 lijk 13 جثث  ُجثَث  .n جثة  ُجثّة 
 opa 11 جدد  أَْجداد  .n جد  َجدّ 
 heel / zeer / erg 1 جدد    .n جدا ِجد�ا
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 muur 10 جدر ُجْدران  .n جدار ِجدار
 vernieuwen 23 جدد    2a جدد َجدَّدَ 
 discussie 20 جدل    .n جدل َجَدل

 schema 17 جدول َجداِولُ  .n جدول َجْدَول 
 nut 21 جدو   .n جدوى  َجْدوى
 ernst 22 جدد    .n جدیة  ِجّدیّة 
 nieuw 1 جدد  ُجُدد  .adj جدید  َجدید
 waard 26 جدر ون .adj جدیر َجدیر 

 structureel 25 جذر   .adj جذري ِجْذريّ 
 vanwege 16 جري   .n جراء َجّراء
 wond 9 جرح ُجروح .n جرح ُجْرح 
 plaatsvinden 3 جري ، َجْري1a i جرى  َجرى
 gewonde 18 جرح َجْرحى .n./adj جریح  َجریح 
 krant 12 جرد َجرائِدُ  .n جریدة َجریدة 
 misdaad 7 جرم َجرائِمُ  .n جریمة  َجریمة 

 deel 5 جزأ أَْجزاء .n جزء ُجْزء 
 straf 19 جزي   1m جزاء َجزاء

 Algerijns 15 جزر ون .n./adj جزائري  َجزائِريّ 
 eiland 16 جزر ُجُزر .n جزیرة  َجزیرة 
 gedeeltelijk 24 جزأ   .adj جزئي  ُجْزئيّ 
 lichaam 9 جسد أَْجساد  .n جسد  َجَسد
 brug 13 جسر ُجسور .n جسر ِجْسر
 lichaam 7 جسم أَْجسام .n جسم  ِجْسم
 veroorzaken 3 جعل ، َجْعل 1a a جعل َجعَلَ 

 majesteit 14 جلل    .n جاللة َجاللة
 leer 20 جلد    .n جلد  ِجْلد

 zitten 8 جلس ، ُجلوس1a i جلس َجلَسَ 
 zitting 7 جلس َجلَسات .n جلسة َجْلسة

 groep 5 جمع ات .n جماعة  َجماعة 
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 collectief 15 جمع   .adj جماعي  َجماعيّ 
 schoonheid 10 جمل   .n جمال َجمال 
 verzamelen 10 جمع  ، َجْمع1a a جمع  َجَمعَ 
 .verzamelen, h 13 جمع   1m جمع  َجْمع 

 vereniging 5 جمع ات .n جمعیة  َجْمعیّة 
 .groot, h 13 جمل ُجَمل .n جملة ُجْملة 

 menigte 6 جمھر  َجماھیرُ  .n جمھور  ُجْمھور 
 republikeins 23 جمھر  ون .n./adj جمھوري  ُجْمھوريّ 
 republiek 7 جمھر  ات .n جمھوریة  ُجْمھوریّة 

 mooi 3 جمل ون؟  .adj جمیل  َجمیل 
 vleugel 18 جنح أَْجنِحة .n جناح  َجناح 
 kant 18 جنب  ُجنوب  .n جنب  َجْنب
 paradijs 9 جنن ات .n جنة  َجنّة 

 soldaat 6 جند ُجنود .n جندي  ُجْنديّ 
 generaal 20 جنرال   .n جنرال ِجنِرال 
 seks 18 جنس  أَْجناس .n جنس  ِجْنس

 seksueel 21 جنس    .adj جنسي  ِجْنسيّ 
 nationaliteit 15 جنس  ات .n جنسیة  ِجْنسیّة 
 zuiden 4 جنب    .n جنوب  َجنوب 
 zuidelijk 11 جنب    .adj جنوبي  َجنوبيّ 

 pond 15 جنیھ   .n جنیھ  ُجنَْیھ 
 jihad 13 جھد   3m جھاد  ِجھاد
 apparaat 3 جھز أَْجِھزة 3m جھاز ِجھاز
 richting 3 وجھ ات .n جھة ِجھة 
 َجْھد

 inspanning 6 جھد ُجھود  ;ُجْھد ## .n جھد 
 atmosfeer 6 جو أَْجواء .n جو  َجوّ 

 antwoord 12 جوب  أَْجِوبة .n جواب  َجواب
 nabijheid 16 جور   .n جوار  ِجوار 
 kwaliteit 21 جود   .n جودة َجْودة
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 honger 20 جوع    .n جوع  جوع
 tocht 11 جول ات .n جولة  َجْولة 

 essentieel 25 جوھر   .adj جوھري  َجْوَھريّ 
 atmosferisch 13 جو   .adj جوي  َجّويّ 
 goed 4 جید ون .adj جید  َجیِّد

 leger 3 جیش  ُجیوش  .n جیش  َجْیش
 generatie 10 جیل أَْجیال .n جیل  جیل 
 pelgrim 10 حجج ُحجاج 1pa حاج  حاجّ 

 behoefte 5 حوج  ات .n حاجة  حاجة
 obstakel 17 حجز َحواِجز 1pa حاجز  حاِجز

 intens 15 حدد    1pa حاد  حادّ 
 voorval 13 حدث َحواِدثُ  1pa حادث  حاِدث
 ongeval 11 حدث َحواِدثُ  .n حادثة  حاِدثة

 bewaker 13 حرس ُحّراس 1pa حارس  حاِرس
 aanwezig 10 حضر  ون 1pa حاضر  حاِضر
 machthebber 7 حكم ُحّكام 1pa حاكم  حاِكم 
 situatie 1 حول أَْحوال  .n حال حال
 toestand 2 حول ات .n حالة  حالة
 huidig 3 حیل\حول   .adj حالي  حاليّ 
 dragend 17 حمل َحَملة 1pa حامل حاِمل 
 pogen 3 حیل\حول   3a حاول  حاَولَ 
 graan 14 حبب  ُحبوب  .n.coll حب  َحبّ 
 houden (van) 4 حبب   ، ُحبّ 1a i حب  َحبَّ 
 liefde 2 حبب    1m حب  ُحبّ 

 geliefd 3 حبب  أَْحباب .n./adj حبیب  َحبیب 
 aanzetten (tot) 24 حثث  ، َحثّ 1a u حث  َحثَّ 

 hoofddoek 21 حجب ُحُجب .n حجاب  ِحجاب
 argument 17 حجج ُحَجج .n حجة  ُحّجة
 steen 12 حجر ِحجارة .n حجر َحَجر
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 afmeting 7 حجم ُحجوم .n حجم  َحْجم
 limiet 2 حدد  ُحدود .n حد  َحدّ 

 hevigheid 21 حدد    .n حدة ِحّدة
 gebeurtenis 5 حدث أَْحداث  .n حدث  َحَدث
 gebeuren 3 حدث ، ُحدوث1a u حدث  َحَدثَ 
 vaststellen 11 حدد    2a حدد َحدَّدَ 

 .gebeuren, h 19 حدث   .n حدوث  ُحدوث 
 grens 2 حدد  n. ##plur حدود  ُحدود
 modern 3 حدث ُحَدثاءُ  .adj حدیث  َحدیث
 gesprek 3 حدث أَحادیثُ  .n حدیث  َحدیث
 ijzer 16 حدد    .n حدید  َحدید

 tuin 15 حدق َحدائِقُ  .n حدیقة  َحدیقة 
 waarschuwen 18 حذر   2a حذر َحذَّرَ 
 vrij 7 حرر أَْحرار  .adj حر ُحرّ 

 hitte 12 حرر   .n حرارة َحرارة 
 protestbeweging 26 حرك ِحراك   حراك  َحراك  
 verboden 11 حرم ُحُرم .adj حرام  َحرام
 َحْرب 

 oorlog 1 حرب ُحروب n. sg=fem حرب 
 gretigheid 14 حرص   .n حرص  ِحْرص
 letter 10 حرف ُحروف .n حرف َحْرف 
 beweging 2 حرك ات .n حركة َحَركة 
 heilige plaats 15 حرم ات .n حرم  َحَرم

 uitsluiting 23 حرم   .n حرمان  ِحْرمان 
 vrijheid 5 حرر ات .n حریة  ُحّریّة 
 brand 21 حرق َحرائِقُ  .n حریق  َحریق 
 partij 2 حزب أَْحزاب .n حزب  ِحْزب 
 ~ .partij; m.b.t 23 حزب   .adj حزبي  ِحْزبيّ 
 verdriet 7 حزن  أَْحزان  .n حزن  ُحْزن
 verdrietig 16 حزن  ُحَزناءُ  .adj حزین  َحزین 
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 berekening 7 حسب ات .n حساب  ِحساب
 beschouwen 20 حسب ، ِحْسبان 1a a حسب  َحِسبَ 
 genoeg 14 حسب   .n حسب  َحْسب
 verbeteren 26 حسن   2a حسن  َحسَّنَ 
 goed 16 حسن ِحسان .adj حسن  َحَسن
 het goed zijn 16 حسن   .n حسن  ُحْسن

 belegering 16 حصر    .n حصار  ِحصار
 aandeel 17 حصص  ِحَصص  .n حصة  ِحّصة
 behalen 4 حصل   ، ُحصول1a u حصل َحَصلَ 

 .behalen, h 7 حصل    1m حصول  ُحصول 
 beschaving 13 حضر  ات .n حضارة  َحضارة

 bijwonen 7 حضر   ، ُحضور1a u حضر َحَضرَ 
 aanspreektitel 10 حضر    .n حضرة  َحْضرة
 aanwezigheid 6 حضر    1m حضور  ُحضور 

 geluk 13 حظظ ُحظوظ  .n حظ َحظّ 
 verbod 23 حظر   1m حظر َحْظر
 verkrijgen 20 حظي ، ُحْظوة1a a حظي  َحِظيَ 
 .bewaren, h 13 حفظ   .vn حفاظ  ِحفاظ
 bewaren 11 حفظ  ، ِحْفظ1a a حفظ  َحِفظَ 
 .bewaren, h 14 حفظ   1m حفظ  ِحْفظ
 viering 12 حفل   .n حفل َحْفل
 feest 16 حفل َحفَالت  .n حفلة  َحْفلة
 recht 1 حقق ُحقوق  .n حق َحقّ 
 waarheid 1 حقق ُحقوق  .n حق َحقّ 

 realiseren 6 حقق   2a حقق  َحقَّقَ 
 domein 16 حقل ُحقول .n حقل َحْقل

 waarheid 3 حقق َحقائِق  .n حقیقة  َحقیقة 
 echt 5 حقق ون .adj حقیقي  َحقیقيّ 
 verhaal 12 حكي ات  1m حكایة  ِحكایة
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 regeren 15 حكم  ، ُحْكم1a u حكم  َحَكمَ 
 bewind 3 حكم أْحكام  1m حكم  ُحْكم
 vonnis 3 حكم أْحكام  1m حكم  ُحْكم

 wijsheid 14 حكم ِحَكم .n حكمة ِحْكمة 
 regering 1 حكم ات .n حكومة  ُحكومة 
 ~ .regering; m.b.t 8 حكم ون .adj حكومي  ُحكوميّ 

 vertellen 2 حكي  ، ِحكایة1a i حكى  َحكى
 wijs 18 حكم ُحَكماءُ  .adj حكیم  َحكیم
 oplossing 2 حلل    1m حل َحلّ 
 oplossen 15 حلل  ، ُحلول 1a u حل َحلَّ 

 halal 21 حلل    .adj حالل َحالل
 َحْلقة

 aflevering 11 حلق َحلَقات  ;َحلَقة ## .n حلقة 
 dromen 17 حلم   ، ُحْلم1a u حلم  َحلَمَ 
 droom 6 حلم  أَْحالم   1m حلم  ُحْلم

 bondgenoot 24 حلف ُحلَفاءُ  .n./adj حلیف  َحلیف
 bescherming 7 حمي   3m حمایة  ِحمایة 

 lofprijzing 3 حمد   .n حمد  َحْمد 
 dragen 3 حمل  ، َحْمل1a i حمل َحَملَ 
 zwangerschap 11 حمل   1m حمل َحْمل 
 campagne 8 حمل َحَمالت  .n حملة َحْملة 
 dialoog 4 حور ات 3m حوار  ِحوار 
لَ   omzetten 21 حول   2a حول  َحوَّ
 levend 7 حیي \حیو أَْحیاء .adj حي  َحيّ 
 wijk 7 حیي \حیو أْحیاء .n حي  َحيّ 
 leven 1 حیي \حیو   .n حیاة  َحیاة
 tijd 3 حین أَْحیان .n حین  حین

 dan 25 حین   .adv حینئذ  حینَئِذٍ 
 dier 12 حیي \حیو ات .n حیوان  َحیَوان
 vitaal 19 حیي \حیو   .adj حیوي  َحیَويّ 
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 dienaar 19 خدم ُخّدام, َخَدمة  1pa خادم  خاِدم
 buiten 3 خرج   1pa خارج  خاِرج 

 buitenlands 7 خرج ون .adj خارجي  خاِرجيّ 
 buitenlandse zaken 6 خرج   .n خارجیة  خاِرجیّة 
 kaart 24 خرط   .n خارطة  خاِرطة 
 speciaal 1 خصص  ون .adj خاص  خاصّ 
 elite 3 خصص    .n خاصة  خاّصة
 خاضَ 

 23 خوض ، َخْوض 1a u خاض 
voeren (oorlog, 
strijd) 

 verkeerd 21 خطأ   1pa خاطئ  خاِطئ
 vrezen 9 خوف  ، َخْوف1a a خاف خافَ 
  \ خال  الخالي \ خاٍل 

 leeg 19 خلو   .adj الخالي
 zuiver 18 خلص   1pa خالص  خاِلص 
 tegenspreken 24 خلف   3a خالف خالَفَ 

 vijfde 9 خمس    .adj خامس  خاِمس
 bang 14 خوف   1pa خائف  خائِف

 nieuwsbericht 2 خبر أْخبار .n خبر  َخبَر 
 deskundigheid 10 خبر ات .n خبرة  ِخْبرة 
 brood 20 خبز   .n خبز  ُخْبز 
 expert 11 خبر ُخبَراءُ  .n./adj خبیر  َخبیر 
 slot 18 ختم   .n ختام  ِختام
 dienen 16 خدم  ، ِخْدمة1a i،u خدم َخَدمَ 

 dienst 3 خدم َخَدمات  1m خدمة ِخْدمة 
 buiten, naar ~ gaan 3 خرج  ، ُخروج1a u خرج َخَرجَ 

 ُخروج 
 8 خرج   1m خروج 

buiten, het naar 
~gaan 

 kaart 22 خرط َخرائِطُ  .n خریطة  َخریطة 
 herfst 26 خرف   .n خریف  َخریف 
 verlies 10 خسر َخسائِرُ  .n خسارة  َخسارة

 verliezen 16 خسر ، ُخْسر 1a a خسر َخِسرَ 



37 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 َخِشيَ 
 vrezen 15 خشي َخْشي, َخْشیة   ،1a a خشي 

 betreffen 16 خصص   ، ُخصوص1a u خص  َخصَّ 
 toewijzen 22 خصص    2a خصص  َخصَّصَ 

 ُخصوص
 4 خصص    1m خصوص 

betrekking (met ~ 
tot) 

 privé 23 خصص    .adj خصوصي  ُخصوصيّ 
 onderworpen zijn 22 خضع ، ُخضوع1a a خضع  َخَضعَ 

 lijn 4 خطط ُخطوط  .n خط َخطّ 
 fout 7 خطأ أَْخطاء .n خطأ  َخَطأ

 toespraak 11 خطب ِخطابات  .n خطاب  ِخطاب
 ُخّطة

 plan 6 خطط ُخَطط ;ِخّطة  ## .n خطة 
 gevaar 8 خطر أَْخطار .n خطر َخَطر

 َخْطوة  
 stap 5 خطو َخَطوات ;ُخْطوة ## .n خطوة  

 ernst 18 خطر   .n خطورة  ُخطورة 
 ernstig 10 خطر ُخْطر .adj خطیر  َخطیر 
 verminderen 23 خفف   2a خفف  َخفَّفَ 
 licht 13 خفف ِخفاف .adj خفیف  َخفیف 

 .leeg z 20 خلو ، ُخلوّ 1a u خال َخال
 samenvatting 25 خلص   .n خالصة  ُخالصة
 conflict 8 خلف ات .n خالف ِخالف
 opvolging 25 خلف   .n خالفة ِخالفة 
 zuiveren 20 خلص   2a خلص  َخلَّصَ 
 concluderen 12 خلص ، َخالص 1a u خلص  َخلَصَ 
 achtergrond 20 خلفي   .n خلفیة  َخْلفیّة 
 creëren 16 خلق  ، َخْلق1a u خلق َخلَقَ 
 karakter 16 خلق أَْخالق .n خلق ُخْلق
 cel 17 خلو َخالیا .n خلیة  َخلیّة
 golf 9 خلج    .n خلیج  َخلیج

 َخلیجيّ 
 12 خلج    .adj خلیجي 

golf; m.b.t. 
Perzische ~ 
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 َخلیفة 
 opvolger 22 خلف ُخلَفاءُ  n. sg=masc خلیفة 

 angst 8 خوف   1m خوف  َخْوف 
 optie 12 خیر ات .n خیار  ِخیار
 fantasie 18 خیل أَْخیِلة  .n خیال  َخیال
 goedheid 1 خیر   .n خیر  َخْیر 

 binnenste 2 دخل    1pa داخل داِخل
 intern 5 دخل  ون .adj داخلي داِخليّ 
 binnenlandse zaken 14 دخل    .n داخلیة داِخلیّة

 دار
 huis 5 دور ِدیار، دور  n. sg=fem دار 

 دارَ 
 draaien 9 دور  َدْور, َدواران  ،1a u دار 

  -داع  الداعي  -داعٍ 
 aanleiding 11 دعي \دعو ُدعاة 1pa الداعي

 Islamitische Staat 26 دعش      داعش داِعش
 verdedigen 22 دفع   3a دافع دافَعَ 
 motief 20 دفع َدوافِعُ  1pa دافع دافِع
1a u دام دامَ  َدوام، َدْوم،   duren 9 دوم  

 kring 8 دور َدوائِر .n دائرة دائِرة 
 permanent 2 دوم   1pa دائم  دائِم

 diplomatiek 20 دبلوماسي   .adj دبلوماسي  ِدبلوماسيّ 
 diplomatie 25 دبلوماسي   .n دبلوماسیة  ِدبلوماسیّة 

 binnengaan 3 دخل   ، ُدخول1a u دخل َدَخلَ 
 inkomen 19 دخل    .n دخل َدْخل

 binnenkomst 5 دخل    1m دخول ُدخول 
 studie 2 درس ات .n دراسة ِدراسة 
 ~ .studie; m.b.t 16 درس   .adj دراسي ِدراسيّ 

 steeg 14 درب ُدروب .n درب َدْرب 
 rang 4 درج ات .n درجة َدَرجة 
 studeren 9 درس ، َدْرس 1a u درس َدَرسَ 
 .studeren, h 11 درس   1m درس َدْرس 
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 dirham 17 درھم  َدراِھمُ  .n درھم  ِدْرَھم 
 weten 4 دري  ، ِدرایة 1a i درى َدرى

 grondwet 11 دستر َدساتیرُ  .n دستور  ُدْستور 
 grondwettelijk 16 دستر   .adj دستوري  ُدْستوريّ 

 َدعا
 oproepen 4 دعي \دعو  َدْعوى, ُدعاء  ،1a u دعا

 oproep 14 دعي \دعو   1m دعاء ُدعاء
 steunen 19 دعم   ، َدْعم1a a دعم  َدَعمَ 
 steun 3 دعم    1m دعم  َدْعم

 uitnodiging 5 دعي \دعو َدَعوات .n دعوة  َدْعوة
 rechtszaak 21 دعي \دعو َدعاوى  1m دعوى  َدْعوى
 verdediging 5 دفع   3m دفاع ِدفاع
 betalen 6 دفع  ، َدْفع1a a دفع َدفَعَ 
 drijven (tot) 6 دفع  ، َدْفع1a a دفع َدفَعَ 
 .betaleh, h 10 دفع   1m دفع َدْفع 
 kloppen 10 دقق ، َدقّ 1a u دق َدقَّ 
 nauwkeurigheid 18 دقق   .n دقة ِدقّة 

 nauwkeurig 14 دقق ِدقاق .adj دقیق َدقیق 
 minuut 4 دقق َدقائِقُ  .n دقیقة  َدقیقة 
 doctor 2 دكتور  َدكاتِرة  .n دكتور  ُدْكتور 

 wijzen (op) 14 دلل  ، َداللة 1a u دل َدلَّ 
 aanwijzing 8 دلل  أَِدلّة، َدالئِلُ   .n دلیل َدلیل

 bloed 3 دمي   .n دم َدم
 vernietiging 17 دمر   .n دمار َدمار 
رَ   vernietigen 22 دمر   2a دمر َدمَّ
 tranen 9 دمع ُدموع  .n.coll دمع َدْمع 

 bloedig 21 دمي   .adj دموي  َدَمويّ 
 wereld 4 دني\دنو   .n دنیا  ُدْنیا

 medicijn 11 دوي أَْدِویة .n دواء َدواء
 duur (het duren) 16 دوم   1m دوام  َدوام

Top Media Vocabulary in Arabic 
by Jan Hoogland 

www.janhoogland.com



40 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 rol 1 دور أَْدوار   1m دور َدْور 
 cyclus 5 دور ات .n دورة َدْورة 

 periodiek 9 دور ات .a دوري  َدْوريّ 
 competitie 9 دور ات .n دوري  َدْوريّ 
 patrouille 20 دور ات .n دوریة  َدْوریّة 
 dollar 3 دوالر ات .n دوالر  دوالر 
 staat 1 دول ُدَول .n دولة َدْولة 
 ُدَوليّ 

 internationaal 1 دول َدْولّي; ون  ## .adj دولي
 دیموقراطيّ 

 democratisch 8 دیمقراط   ون ;دیُمقراطيّ ## .adj دیموقراطي 
 دیموقراطیّة 

 democratie 9 دیمقراط  دیُمقراطیّة ## .n دیموقراطیة 
 religie 3 دین أَْدیان  .n دین  دین
 schuld 21 دین ُدیون   دین  َدْین

 dinar 9 دینار َدنانیرُ  .n دینار  دینار 
 religieus 6 دین ون .adj دیني  دینيّ 
 zelf 2 ذو   .n ذات ذات
 eigen 15 ذو   .adj ذاتي ذاتيّ 

 geheugen 12 ذكر   .n ذاكرة ذاِكرة
 vermelden 2 ذكر  ، ِذْكر1a u ذكر ذََكرَ 
 vermelding 9 ذكر   1m ذكر ِذْكر

 herdenking 8 ذكر ِذْكَریات  .n ذكرى ِذْكرى
 schuld 18 ذنب  ذُنوب  .n ذنب  ذَْنب 

 .gaan, h 14 ذھبي   1m ذھاب  ذَھاب
 goud 17 ذھب   .n ذھب  ذََھب 
 gaan 4 ذھب  ، ذَھاب1a a ذھب  ذََھبَ 
 gouden 15 ذھبي   .adj ذھبي  ذََھبيّ 
 intellect 17 ذھن  أَْذھان  .n ذھن  ِذْھن
 verbindend 21 ربط   1pa رابط رابِط

 verbond 17 ربط َروابِطُ  .n رابطة  رابِطة 
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 vierde 6 ربع   .adj رابع  رابِع 
 salaris 16 رتب  َرواتِبُ  1pa راتب  راتِب 
 rust 13 ریح\روح   .n راحة راحة 
 leiden 25 رأس  ، ِرئاسة1a a رأس َرأَسَ 
 hoofd 2 رأس  ُرؤوس .n رأس   َرأْس  
 vergezellen 25 رفق   3a رافق رافَقَ 
 huidig 16 رھن    1pa راھن  راِھن
 َرأى

 zien 1 رأي  ُرْؤیة  ,َرأْي  ,1a a رأى
 mening 2 رأي  آراء .n رأي َرأْي

 geur 14 ریح\روح َروائِح .n رائحة  رائِحة 
 pionier 16 رود ُرّواد .n رائد  رائِد 
 geweldig 4 ریع   1pa رائع  رائِع 
 leider 2 ربب  أَْرباب .n رب  َربّ 
 winst 17 ربح   1m ربح  ِرْبح 
 verbinden 20 ربط  ، َرْبط1a i،u ربط  َربَطَ 
 verbinding 20 ربط   1m ربط  َرْبط 
 kwart 12 ربع أَْرباع .n ربع  ُرْبع 
 lente 18 ربع   .n ربیع  َربیع 
 verzoeken 9 رجو ، َرجاء 1a u رجا َرجا
 teruggaan 5 رجع  ، ُرجوع1a i رجع  َرَجعَ 
 man 1 رجل ِرجال  .n رجل َرُجل 

 terugkeer 24 رجع   1m رجوع  ُرجوع 
بَ   verwelkomen 18 رحب   2a رحب  َرحَّ
 vertrekken 20 رحل  ، ِرحیل1a a رحل َرَحلَ 
 reis 9 رحل ات .n رحلة ِرْحلة 
 genadig z 10 رحم ، َرْحمة 1a a رحم  َرِحمَ 

 medelijden 9 رحم   .n رحمة َرْحمة 
 vertrek 18 رحل   1m رحیل  َرحیل 

 vergunning 24 رخص ُرَخص .n رخصة  ُرْخصة 
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 goedkoop 22 رخص   .adj رخیص  َرخیص 
 reactie 4 ردد  ُردود .n رد  َردّ 
 reageren 3 ردد  ، َردّ 1a u رد  َردَّ 

 herhalen 18 ردد    2a ردد َردَّدَ 
 brief 4 رسل َرسائِلُ  .n رسالة ِرسالة
 beschrijven 12 رسم  ، َرْسم1a u رسم  َرَسمَ 
 heffing 14 رسم ُرسوم  1m رسم  َرْسم

 officieel 5 رسم ون .adj رسمي َرْسميّ 
 profeet 5 رسل ُرُسل .n رسول  َرسول 

 lood 18 رصص    .n رصاص  َرصاص
 kogel 26 رصص  ات .n رصاصة  َرصاصة 

 saldo 18 رصد  أَْرِصدة  .n رصید  َرصید 
 instemming 22 رضي  ِرضا  ## .n رضى  ِرضىً 
1a a رضي  َرِضيَ  ِرًضى ،   tevreden z 11 رضي  
 zorg 9 رعي    .n رعایة  ِرعایة 
 willen 17 رغب  ، َرْغبة 1a a رغب  َرِغبَ 
 wens 8 رغب َرَغبات  .n رغبة  َرْغبة 
 ondanks 2 رغم  ُرْغم  ## .n رغم  َرْغم

 afwijzen 6 رفض   ، َرْفض1a u رفض  َرفَضَ 
 afwijzing 11 رفض    1m رفض  َرْفض 

 optillen 6 رفع  ، َرْفع1a a رفع َرفَعَ 
 verheffing 7 رفع   1m رفع َرْفع 
 hoog 20 رفع   .adj رفیع  َرفیع 
 kameraad 18 رفق ِرفاق .n رفیق َرفیق 
 censuur 18 رقب   3m رقابة  َرقابة 
 nummer 3 رقم  أَْرقام  .n رقم َرْقم 
 concentreren 19 ركز   2a ركز َركَّزَ 
 pijler 13 ركن أَْركان .n ركن  ُرْكن
 hoek 13 ركن أَْركان .n ركن  ُرْكن
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 symbool 15 رمز ُرموز .n رمز َرْمز 
 zand 19 رمل ِرمال .n رمل َرْمل 

 afschuwelijk 20 رھب   .adj رھیب  َرھیب 
 verhaal 11 روي ات  .n روایة  ِروایة 
 روح 

 geest 3 ریح\روح .n. fem./masc روح 
 Russisch 13 روس روس .n./adj روسي  روسيّ 
 vertellen 18 روي  ، ِروایة1a i روى  َروى 
 visie 8 رأي    .n رؤیة  ُرْؤیة 

 leiderschap 8 رأس   1m رئاسة  ِرئاسة 
 presidentieel 20 رأس   .adj رئاسي  ِرئاسيّ 
 sport 6 روض ات .n ریاضة  ِریاضة 
 sportief 6 روض ون .adj ریاضي  ِریاضيّ 

 riyal 10 لایر   .n لایر  ِلایر 
 wind 11 ریح\روح ِریاح  .n ریح  ریح 

 president 1 رأس  ُرَؤساءُ  .n رئیس  َرئیس 
 hoofdzakelijk 7 رأس ون .adj رئیسي  َرئیسيّ 

 toenemen 4 زود  ، ِزیادة1a i زاد زادَ 
 bezoeken 14 زور  ، ِزیارة1a u زار زارَ 
 ophouden 2 زول ، َزوال 1a a زال زالَ 

 hoek 15 زوي َزوایا .n زاویة  زاِویة 
 extra 21 زود   .adj زائد  زائِد 
 bezoeker 19 زور ُزّوار 1pa زائر زائِر 

 landbouw 14 زرع   .n زراعة  ِزراعة 
 agrarisch 14 زرع   .adj زراعي  ِزراعيّ 
 leiderschap 26 زعم    .n زعامة  َزعامة 

 .schudden, h 26 زعزع   1m زعزعة  َزْعَزعة 
 beweren 24 زعم  ، َزْعم 1a u زعم  َزَعمَ 
 leider 10 زعم  ُزَعماءُ  .n زعیم  َزعیم 
 aardbeving 22 زلزل  َزالِزلُ  .n زلزال ِزْلزال 
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 tijd 6 زمن أَْزِمنة .n زمان  َزمان 
 tijd 5 زمن أَْزمان .n زمن  َزَمن 

 tijdelijk 21 زمن   .adj زمني  َزَمنيّ 
 collega 13 زمل ُزَمالءُ  .n زمیل َزمیل 
 bloemen 17 زھر ُزھور .n.coll زھر َزْھر 

 huwelijk 7 زوج   .n زواج  َزواج 
 echtgenoot 4 زوج أَْزواج .n زوج  َزْوج 

 echtgenote 4 زوج ات .n زوجة  َزْوجة 
 toename 5 زود ات  1m زیادة ِزیادة 
 bezoek 4 زور   1m زیارة  ِزیارة 
 olie 16 زیت  ُزیوت  .n زیت  َزْیت 
 zevende 12 سبع    .adj سابع  سابِع
 voormalig 2 سبق    .adj سابق  سابِق 
 gebied 8 سوح  ات .n ساحة  ساحة
 kust 20 سحل َسواِحلُ  .n ساحل ساِحل

 domineren 20 سود  ، ِسیادة1a u ساد  سادَ 
 zesde 11 سدس   .adj سادس ساِدس

 lopen 7 سیر  ، َسْیر1a i سار سارَ 
 uur 2 سوع  ات .n ساعة  ساعة
 helpen 9 سعد   3a ساعد  ساَعدَ 
 reizen 15 سفر   3a سافر سافَرَ 
 inwoner 7 سكن ُسّكان 1pa ساكن  ساِكن
 kalm 7 سكن   1pa ساكن  ساِكن
 vragen 3 سأل  ، ُسؤال1a a سأل َسأَلَ 

 bijdragen 13 سھم   3a ساھم  ساَھمَ 
 toerist 24 سیح ُسیّاح  1pa سائح  سائِح
 chauffeur 18 سوق ون 1pa سائق  سائِق 
 race 17 سبق  ات 3m سباق  ِسباق 
 veroorzaken 15 سبب    2a سبب  َسبَّبَ 
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 oorzaak 1 سبب  أَْسباب .n سبب  َسبَب 
 lof 9 سبح   .n سبحان  ُسْبحان

 voorafgaan 9 سبق  ، َسْبق1a i،u سبق  َسبَقَ 
 redmiddel 5 سبل ُسبُل .n سبیل  َسبیل 
لَ   registreren 8 سجل   2a سجل َسجَّ
 gevangenis 7 سجن ُسجون .n سجن  ِسْجن
 gevangene 21 سجن ُسَجناءُ  .n سجین  َسجین
 terugtrekken 16 سحب ، َسْحب1a a سحب  َسَحبَ 

 geheim 7 سرر أَْسرار  .n سر ِسرّ 
 vrijlating 22 سرح   .n سراح َسراح 

 kanker 20 سرطان   .n سرطان  َسْرطان
 snelheid 6 سرع   .n سرعة  ُسْرعة 
 geheim 17 سرر   .adj سري  ِسّريّ 
 geheimhouding 22 سرر   .n سریة  ِسّریّة 
 bed 18 سرر أَِسّرة .n سریر  َسریر 
 snel 8 سرع ِسراع .adj سریع  َسریع 
 oppervlakte 16 سطح ُسطوح  .n سطح  َسْطح
 geluk 7 سعد   .n سعادة َسعادة
 prijs 4 سعر أَْسعار .n سعر ِسْعر

 Saoedisch 4 سعد ون .n./adj سعودي  َسعوديّ 
 streven 8 سعي  ، َسْعي1a a سعى َسعى
 inspanning 18 سعي   1m سعي َسْعي 
 gelukkig 12 سعد ُسعَداء .adj سعید  َسعید

 ambassade 17 سفر ات .n سفارة  ِسفارة
 reis 9 سفر   1m سفر َسفَر 
 ambassadeur 9 سفر ُسفَراءُ  .n سفیر  َسفیر 
 schip 16 سفن ُسفُن .n سفینة  َسفینة 
 vallen 9 سقط   ، ُسقوط1a u سقط  َسقَطَ 

 val 14 سقط    1m سقوط  ُسقوط
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 suiker 15 سكر   .n سكر ُسكَّر
 wonen 12 سكن ، َسْكن 1a u سكن  َسَكنَ 
 wapen 4 سلح  أَْسِلحة  .n سالح ِسالح 
 vrede 2 سلم   .n سالم  َسالم

 veiligheid 8 سلم ات  1m سالمة َسالمة 
 negatief 11 سلب   .adj سلبي  َسْلبيّ 
 mand 20 سلل  ِسالل .n سلة َسلّة

 ketting 16 سلسل َسالِسلُ  .n سلسلة ِسْلِسلة
 sultan 8 سلطن َسالطینُ  .n سلطان  ُسْلطان 
 macht 3 سلط ُسلُطات .n سلطة ُسْلطة
 gebruiksartikel 21 سلع ِسلَع .n سلعة ِسْلعة
 overhandigen 3 سلم   2a سلم َسلَّمَ 
 groeten 3 سلم   2a سلم َسلَّمَ 

 vredig 18 سلم   .adj سلمي ِسْلميّ 
 gedrag 16 سلك   .n سلوك ُسلوك
 intact 14 سلم ُسلَماءُ  .adj سلیم  َسلیم
 َسماء 

 hemel 6 سمو  َسَموات  n. sg=fem سماء
 toestemming 21 سمح   1m سماح  َسماح 
 toestaan 7 سمح  ، َسماح1a a سمح  َسَمحَ 
 horen 1 سمع  ، َسْمع1a a سمع  َسِمعَ 
 vis 17 سمك  أَْسماك .n.coll سمك َسَمك
 hoogheid 8 سمو    .n سمو  ُسموّ 
 noemen 8 سمي   2a سمى َسّمى 
 leeftijd 10 سنن n. sg=fem سن  ِسنّ 
 َسنة 

 jaar 1 سن َسنَوات، ِسنون   .n سنة 
 Soenna 16 سنن   .n سنة  ُسنّة 

 jaarlijks 11 سن   .adj سنوي  َسنَويّ 
 Soennitisch 16 سنن ُسنّة .n./adj سني  ُسنّيّ 
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 makkelijk 10 سھل   .adj سھل َسْھل 
 aandeel 6 سھم أَْسُھم .n سھم  َسْھم

 gemak 17 سھل   .n سھولة  ُسھولة 
 kwaad 11 سیأ   .n سوء  سوء 
 vraag 2 سأل أَْسئِلة   1m سؤال ُسؤال

 Soedanees 11 سودان  ون .n./adj سوداني  سودانيّ 
 soera 26 سور ُسَور .n سورة  سورة 

 Syrisch 5 سوري ون .n./adj سوري  سوريّ 
 سوق 

 markt 3 سوق أَْسواق  n. sg=fem سوق 
 toerisme 14 سیح   .n سیاحة  ِسیاحة
 toerist 16 سیح   .adj سیاحي  ِسیاحيّ 
 soevereiniteit 14 سود   1m سیادة  ِسیادة
 auto 2 سیر ات .n سیارة  َسیّارة 
 politiek (zn) 3 سوس ات .n سیاسة  ِسیاسة 
 politiek (bn) 1 سوس ون .adj سیاسي  ِسیاسيّ 
 politicus 1 سوس ون .n سیاسي  ِسیاسيّ 

 context 14 سوق   3m سیاق  ِسیاق 
 heer 2 سود سادة .n سید  َسیِّد

 mevrouw 9 سید ات .n سیدة َسیِّدة
 loop 12 سیر   1m سیر  َسْیر 

 levensloop 19 سیر ِسیَر .n سیرة  سیرة 
 overheersen 21 سیطر    v. QI سیطر  َسْیَطرَ 

 overheersing 11 سیطر    .n سیطرة  َسْیَطرة 
 vooral 11 سوي   .adv سیما  سیَّما 
 bioscoop 16 سینما    .n سینما  سینَما 
 slecht 13 سیأ   .adj سیئ  َسیِّئ 
 willen 1 شیأ ، َمشیئة1a a شاء شاء
 jongeman 5 شبب  ُشبّان، َشباب  .n شاب  شابّ 

 straat 4 شرع َشواِرعُ  1pa شارع  شاِرع
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 deelnemen 6 شرك   3a شارك شاَركَ 
 scherm 14 شوش ات .n شاشة  شاشة
 kust 20 شطأ َشواِطئُ  .n شاطئ  شاِطئ
 dichter 6 شعر ُشعَراءُ  1pa شاعر  شاِعر
 alomvattend 8 شمل   1pa شامل شاِمل 
 kwestie 2 شأن ُشؤون .n شأن  َشأْن
 aanschouwen 16 شھد   3a شاھد  شاَھدَ 
  getuige 15 شھد ُشھود 1pa شاھد  شاِھد
 thee 19 شاي   .n شاي  شاي 
 wijdverbreid 26 شیع    1pa شائع  شائِع
 netwerk 7 شبك  ات .n شبكة  َشبَكة 
 -semi 13 شبھ   .n شبھ  ِشْبھ 

 winter 16 شتي   .n شتاء  ِشتاء
 bomen 9 شجر أَْشجار .n.coll شجر َشَجر
عَ   aanmoedigen 23 شجع   2a شجع  َشجَّ

 persoon 2 شخص أَْشخاص .n شخص  َشْخص
 persoonlijk 7 شخص ون .adj شخصي  َشْخصيّ 
 persoonlijkheid 6 شخص ات .n شخصیة  َشْخصیّة 

 intensiteit 12 شدد   .n شدة ِشّدة
 intensiveren 19 شدد   2a شدد َشدَّدَ 
 hevig 6 شدد أَِشّداءُ  .adj شدید  َشدید
 kwaad 11 شرر   .n شر َشرّ 

 koop 11 شري   1m شراء ِشراء 
 partnerschap 22 شرك   .n شراكة ِشراكة 
 drinken 19 شرب ، ُشْرب1a a شرب  َشِربَ 
 uitleggen 22 شرح  ، َشْرح1a a شرح َشَرحَ 
 uitleg 19 شرح   1m شرح َشْرح 
 voorwaarde 7 شرط ُشروط .n شرط َشْرط

 politie 5 شرط   .n شرطة ُشْرطة 
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 politieman 24 شرط ون .n شرطي  ُشْرطيّ 
 legaal 12 شرع   .adj شرعي  َشْرعيّ 
 legitimiteit 20 شرع   .n شرعیة  َشْرعیّة 
 eer 13 شرف   .n شرف َشَرف 
 oosten 3 شرق   .n شرق َشْرق 
 oostelijk 10 شرق ون .adj شرقي َشْرقيّ 
 bedrijf 1 شرك ات .n شركة َشِركة 
 .beginnen, h 26 شرع   1m شروع  ُشروع 
 schijf 20 شرح َشرائِحُ  .n شریحة  َشریحة 
 strook 15 شرط َشرائِطُ  .n شریط  َشریط 
 sharia 21 شرع   .n شریعة  َشریعة 
 eerbaar 11 شرف ُشَرفاءُ  .adj شریف  َشریف 
 partner 14 شرك ُشَركاءُ  .n شریك َشریك 
 slogan 12 شعر ات .n شعار ِشعار
 volk 1 شعب  ُشعوب  .n شعب  َشْعب
 populair 6 شعب  ون .adj شعبي  َشْعبيّ 
 populariteit 21 شعب    .n شعبیة  َشْعبیّة 
 voelen 4 شعر  ، ُشعور1a u شعر َشعَرَ 
 َشْعر

 haar 8 شعر أَْشعار، ُشعور .n.coll شعر
 poëzie 5 شعر   .n شعر ِشْعر

 gevoel 10 شعر   1m شعور  ُشعور 
 vervullen 19 شغل ، َشْغل 1a a شغل َشغَلَ 
 werk 7 شغل أَْشغال .n شغل ُشْغل

 broer 16 شقق  أَِشقّاء .n شقیق  َشقیق 
 twijfel 7 شكك  ُشكوك  .n شك َشكّ 
 bedanken 8 شكر  ، ُشْكر1a u شكر َشَكرَ 
 dank 2 شكر ُشكور  1m شكر ُشْكر
 formeren 7 شكل   2a شكل َشكَّلَ 
 vorm 1 شكل أَْشكال .n شكل َشْكل
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 klacht 22 شكو  َشكاوى .n شكوى  َشْكوى
 noorden 5 شمل   .n شمال َشمال 

 noordelijk 11 شمل ون .adj شمالي  َشماليّ 
 َشْمس 

 zon 6 شمس  ُشموس  n. sg=fem شمس
1a a شمل َشِملَ  َشْمل ،   omvatten 9 شمل 

 certificaat 8 شھد ات  1m شھادة َشھادة
 َشِھدَ 

 4 شھد  ، َشھادة1a a شھد 
getuige zijn (van 
iets) 

 maand 1 شھر أَْشُھر، ُشھور .n شھر َشْھر 
 maandelijks 21 شھر   .adj شھري  َشْھريّ 
 martelaar 6 شھد ُشَھداءُ  .n شھید  َشھید 
 beroemd 20 شھر   .adj شھیر  َشھیر 
 .verlangen, h 14 شوق أَْشواق .n شوق  َشْوق 
 ding 1 شیأ أَْشیاء .n شيء َشْيء 
 َشْیخ

 sjeik 2 شیخ ُشیوخ، َمشایِخ .n شیخ 
 duivel 14 شیطن َشیاطینُ  .n شیطان  َشْیطان
 sjiitische islam 16 شیع    .n شیعة  شیعة 
 sjiitisch 17 شیع  ون .n./adj شیعي  شیعيّ 

 communist 24 شیع  ون .n./adj شیوعي  ُشیوعيّ 
 eigenaar 2 صحب أَْصحاب .n صاحب  صاِحب
 gepubliceerd 10 صدر    .adj صادر صاِدر
 oprecht 12 صدق ون .adj صادق صاِدق
 worden 2 صیر ، َصْیرورة1a i صار صارَ 

 streng 25 صرم  َصواِرمُ  1pa صارم  صاِرم
 raket 13 صرخ َصواریخُ  .n صاروخ  صاروخ 
  - صاٍف 

 الصافي
  - صاف 
 puur 21 صفي   1pa الصافي

 geschikt 8 صلح    1pa صالح  صاِلح 
 belang 8 صلح    1pa صالح  صاِلح 
 ochtend 4 صبح   .n صباح  َصباح 



51 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 geduld 10 صبر   .n صبر  َصْبر 
 journalistiek (zn) 13 صحف    .n صحافة  َصحافة 
 journalistiek (bn) 16 صحف    .adj صحافي  َصحافيّ 

 gezondheid 4 صحح    .n صحة  ِصّحة
 woestijn 15 صحر    .n صحراء َصْحراء
 journalist 8 صحف  ون .adj صحفي  ُصُحفيّ 
 journalistiek 8 صحف  ون .adj صحفي  ُصُحفيّ 
 .gezondheid; m.b.t 6 صحح  ون .adj صحي  ِصّحيّ 
 correct 3 صحح  ِصحاح .adj صحیح  َصحیح
 krant 4 صحف  ُصُحف  .n صحیفة  َصحیفة 

 rotsen 20 صخر  ُصخور .n.coll صخر َصْخر
 vriendschap 20 صدق   .n صداقة َصداقة 

 ~ opzicht, in dit 19 صدد    .n صدد  َصَدد
 uitkomen 9 صدر  ، ُصدور 1a u صدر َصَدرَ 
 borst 7 صدر  ُصدور  .n صدر َصْدر 
 geloven 9 صدق   2a صدق َصدَّقَ 
 oprechtheid 15 صدق   .n صدق ِصْدق 
 weerklank 20 صدي  أَْصداء  .n صدى َصدىً 
 vriend 3 صدق أَْصِدقاءُ  .n صدیق  َصدیق 

 oprechtheid 5 صرح   .n صراحة  َصراحة 
 strijd 8 صرع ات 3m صراع  ِصراع
حَ   verklaren 15 صرح   2a صرح  َصرَّ
 schreeuwen 17 صرخ ، ُصراخ 1a u صرخ  َصَرخَ 
 besteden 24 صرف   ، َصْرف1a i صرف َصَرفَ 
 besteding 17 صرف    1m صرف َصْرف 
 moeilijk 5 صعب ِصعاب .adj صعب  َصْعب

 moeilijkheid 11 صعب ات .n صعوبة  ُصعوبة 
 vlak (zn) 11 صعد أَْصِعدة .n صعید  َصعید
 klein 2 صغر ِصغار .adj صغیر  َصغیر 
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 rij 8 صفف ُصفوف .n صف َصفّ 
 eigenschap 10 صفف ات .n صفة  ِصفة 

 pagina 8 صفح  َصفَحات .n صفحة  َصْفحة 
 nul 10 صفر أَْصفار  .n صفر  ِصْفر 

 transactie 15 صفق َصفَقات .n صفقة  َصْفقة 
 gebed 6 صلو َصلَوات .n صالة َصالة

 geldigheid 23 صلح  ات .n صالحیة  َصالحیّة 
 verbinding 16 وصل  ات .n صلة ِصلة
 bidden 4 صلو   2a صلى َصلّى
 stilte 8 صمت   .n صمت  َصْمت 

 industrie 7 صنع ات .n صناعة  ِصناعة
 industrieel 10 صنع ون .adj صناعي  ِصناعيّ 
 fonds 10 صندق َصنادیقُ  .n صندوق  ُصْندوق 

 fabriceren 16 صنع  ، َصْنع1a a صنع  َصنَعَ 
 .fabriceren, h 19 صنع   1m صنع  َصْنع 

 zionistisch 8 صھیون ون .n./adj صھیوني  َصْھیونيّ 
 zionisme 25 صھیون   .n صھیونیة  َصْھیونیّة 

 stem 1 صوت أَْصوات .n صوت  َصْوت 
 afbeelding 1 صور ُصَور .n صورة  صورة 
  zomer 10 صیف   .n صیف  َصْیف 
 Chinees 16 صین ون .n./adj صیني  صینيّ 
 officier 9 ضبط ُضبّاط 1pa ضابط  ضابِط
 verdwijnen 18 ضیع ، َضیاع1a i ضاع  ضاعَ 
 precisie 8 ضبط   .n ضبط  َضْبط
 lachen 9 ضحك ، َضْحك 1a a ضحك َضِحكَ 
 slachtoffer 10 ضحي  َضحایا .n ضحیة  َضحیّة 
 groot 13 ضخم  ِضخام  .adj ضخم  َضْخم
 slaan 10 ضرب  ، َضْرب1a i ضرب  َضَربَ 
 .slaan, h 17 ضرب   1m ضرب  َضْرب 
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 klap 15 ضرب ات .n ضربة  َضْربة 
 schade 16 ضرر  أَْضرار  .n ضرر َضَرر 

 noodzaak 5 ضرر    .n ضرورة  َضرورة 
 noodzakelijk 11 ضرر  ون .adj ضروري  َضروريّ 

 belasting 17 ضرب َضرائِبُ  .n ضریبة  َضریبة 
 zwakte 11 ضعف   .n ضعف ُضْعف 
 zwak 11 ضعف ُضعَفاء  .adj ضعیف  َضعیف 
 drukken 21 ضغط  ، َضْغط1a u ضغط َضغَطَ 
 druk 6 ضغط   1m ضغط َضْغط
 oever 12 ضفف ِضفاف .n ضفة  ِضفّة 
 bevatten 8 ضمم ، َضمّ 1a u ضم  َضمَّ 

 garantie 11 ضمن ات .n ضمان  َضمان
 licht 8 ضوأ أَْضواء .n ضوء  َضْوء 
 gast 13 ضیف ُضیوف .n ضیف  َضْیف 
 smal 16 ضیق   .adj ضیق  َضیِّق 
 klein 25 ضأل  ِضئال .adj ضئیل  َضئیل 
 karakter 20 طبع  َطوابِعُ  1pa طابع  طابَع

 noodgeval 22 طرأ َطواِرئُ  .n طارئة  طاِرئة 
 energie 6 طوق  ات .n طاقة طاقة 
 lang duren 11 طول  ، طول1a u طال طالَ 

 eisen 7 طلب   3a طالب  طالَبَ 
 student 2 طلب ُطّالب، َطلَبة  1pa طالب  طاِلب 
 verzoekend 2 طلب   1pa طالب  طاِلب 
 tafel 17 طول ات .n طاولة  طاِولة
 vliegtuig 9 طیر ات .n طائرة  طائِرة
 sekte 17 طوف َطوائِفُ  .n طائفة  طائِفة 
 sektarisch 15 طوف   .adj طائفي  طائِفيّ 

 geneeskunde 14 طبب    .n طب  ِطبّ 
 karakter 3 طبع    .n طبع  َطْبع 
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 klasse 16 طبق  ات .n طبقة  َطبَقة 
 medisch 8 طبب  ون .adj طبي  ِطبّيّ 

 arts 6 طبب  أَِطبّاء .n طبیب  َطبیب 
 natuur 8 طبع    .n طبیعة  َطبیعة 
 natuurlijk 5 طبع  ون .adj طبیعي  َطبیعيّ 
 stellen 11 طرح  ، َطْرح1a a طرح َطَرحَ 
 partij 3 طرف أَْطراف  .n طرف َطَرف 
 weg 1 طرق   .fem./masc.n طریق  َطریق 
 َطریقة 

 methode 3 طرق ُطُرق، ُطُرقات .n طریقة 
 voedsel 9 طعم أَْطِعمة .n طعام  َطعام 
 kind 2 طفل أَْطفال .n طفل ِطْفل

 jeugd 18 طفل   .n طفولة  ُطفولة 
 weer 22 طقس    .n طقس  َطْقس
 verzoek 5 طلب ات  1m طلب  َطلَب
 verzoeken 4 طلب  ، َطلَب1a u طلب  َطلَبَ 
 opkomen 3 طلع ، ُطلوع1a u طلع َطلَعَ 
 lengte 6 طول أَْطوال   1m طول  طول 
 lang 3 طول ِطوال .adj طویل  َطویل 
 goed 1 طیب  ون .adj طیب  َطیِّب
 vogel 11 طیر ُطیور  .n طیر  َطْیر 

 luchtvaart 13 طیر   .n طیران  َطیَران
 onrechtvaardig 22 ظلم ون 1pa ظالم  ظاِلم 

 duidelijk 17 ظھر   1pa ظاھر  ظاِھر
 verschijnsel 9 ظھر َظواِھرُ  .n ظاھرة  ظاِھرة
 omstandigheid 6 ظرف ُظروف .n ظرف َظْرف 

 blijven 3 ظلل ، َظلّ 1a a ظل َظلَّ 
 schaduw 8 ظلل ِظالل .n ظل ِظلّ 

 duister 14 ظلم   .n ظالم  َظالم
 onrecht 13 ظلم   .n ظلم  ُظْلم
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 veronderstelling 22 ظنن ُظنون  1m ظن  َظنّ 
 denken 9 ظنن  ، َظنّ 1a u ظن  َظنَّ 

 verschijnen 5 ظھر  ، ُظھور1a a ظھر َظَھرَ 
 rug 12 ظھر ُظھور  .n ظھر َظْھر 
 middaguur 13 ظھر   .n ظھر ُظْھر 

 verschijning 14 ظھر   1m ظھور  ُظھور 
 onmachtig 23 عجز    1pa عاجز  عاِجز
 urgent 17 عجل    1pa عاجل  عاِجل

 terugkeren 1 عود  ، َعْودة1a u عاد  عادَ 
 gewoonte 6 عود ات .n عادة  عادة
 rechtvaardig 19 عدل    1pa عادل عاِدل
 normaal 6 عود ون .adj عادي  عاديّ 

 verzetten (zich) 24 عرض    3a عارض  عاَرضَ 
 leven 3 عیش  ، َعْیش1a i عاش  عاشَ 
 tiende 17 عشر   .adj عاشر  عاِشر
 aanbidder 15 عشق ُعّشاق 1pa عاشق  عاِشق

 hoofdstad 6 عصم  َعواِصمُ  .n عاصمة  عاِصمة 
 goede gezondheid 7 عفو   .n عافیة  عافِیة 
 gevolg 24 عقب َعواقِبُ  .n عاقبة  عاقِبة 
 hoog 4 علي    1pa العالي  -عال   العالي -عاٍل 
 behandelen 23 علج    3a عالج  عالَجَ 
 wereld 1 علم  َعواِلمُ  .n عالم  عالَم 
 wetenschapper 8 علم  ُعلَماءُ  1pa عالم  عاِلم 

 internationaal 3 علم  ون .adj عالمي  عالَميّ 
 jaar 1 عوم أَْعوام  .n عام  عام 
 algemeen 1 عمم ون؟  .adj عام  عامّ 

 werkend 5 عمل   1pa عامل  عاِمل
 werknemer 5 عمل ون، ُعّمال  1pa عامل  عاِمل
 factor 5 عمل َعواِملُ  1pa عامل  عاِمل
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 lijden 8 عني   3a عانى  عانى
 koning 25 عھل َعواِھلُ  1pa عاھل  عاِھل
 opbrengst 19 عود   1pa عائد  عائِد

 familie 7 عیل ات .n عائلة  عائِلة
 familiair 23 عیل   .adj عائلي  عائِليّ 
 uitdrukking 8 عبر ات .n عبارة  ِعبارة

 dienaar 6 عبد ِعباد .n عبد  َعْبد
 uiten 10 عبر   2a عبر  َعبَّرَ 

 bewondering 19 عجب أَْعجاب .n عجب  َعَجب
 gebrek 20 عجز    .n عجز  َعْجز

 bejaarde 18 عجز  ُعُجز، َعجائِزُ  .n./adj عجوز  َعجوز 
 verbazend 16 عجب   .adj عجیب  َعجیب

 tellen 7 عدد  ، َعدّ 1a u عد  َعدَّ 
 gerechtigheid 14 عدل    .n عدالة َعدالة
 aantal 4 عدد    .n عدة ِعّدة
 aantal 1 عدد  أَْعداد  .n عدد  َعَدد
 gerechtigheid 11 عدل    .n عدل َعْدل
 gebrek 2 عدم    .n عدم  َعَدم
 vijand 7 عدو أَْعداء  .n./adj عدو  َعدوّ 

 agressie 11 عدو   .n عدوان  ُعْدوان
 vijandig 25 عدو   .adj عدواني  ُعْدوانيّ 

 veel 4 عدد    .n عدید  َعدید
 leed 19 عذب   .n عذاب  َعذاب

 Iraaks 2 عرق ون .n./adj عراقي  ِعراقيّ 
 Arabisch 1 عرب َعَرب .n./adj عربي  َعَربيّ 
 bruiloft 19 عرس أَْعراس  .n عرس  ُعْرس
 tonen 11 عرض   ، َعْرض1a i عرض  َعَرضَ 
 show 4 عرض  ُعروض   1m عرض  َعْرض
 aanbod 4 عرض  ُعروض   1m عرض  َعْرض
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 weten 1 عرف   ، َمْعِرفة1a i عرف  َعَرفَ 
 breed 18 عرض  ِعراض  .adj عریض  َعریض 

 .voornemen, h 23 عزم    1m عزم  َعْزم
 dierbaar 6 عزز  أَِعزاء  .adj عزیز  َعزیز 

 militair 3 عسكر ون .adj عسكري  َعْسَكريّ 
 honing 19 عسل    .n عسل  َعَسل
 diner 20 عشي \عشو   .n عشاء  َعشاء

 willekeurig 24 عشي \عشو   .adj عشوائي  َعْشوائيّ 
 bende 21 عصب ات .n عصابة  ِعصابة
 tijdperk 8 عصر  ُعصور  .n عصر  َعْصر

 modern 24 عصر    .adj عصري  َعْصريّ 
 lid 2 عضو  أَْعضاء  .n عضو  ُعْضو

 lidmaatschap 23 عضو    .n عضویة  ُعْضویّة 
 .geven, h 20 عطي   .vn عطاء  َعطاء
 vakantie 26 عطل  ُعَطل  .n عطلة  ُعْطلة
 enorm 5 عظم ِعظام  .adj عظیم  َعظیم
 amnestie 12 عفو   .n عفو  َعْفو
 ~ na, direct 13 عقب َعْقب  ## .n عقب  َعِقب
 houden 8 عقد  ، َعْقد1a i عقد  َعقَدَ 
 .houden, h 10 عقد   1m عقد  َعْقد
 contract 10 عقد ُعقود .n عقد  َعْقد
 decennium 10 عقد ُعقود .n عقد  َعْقد
 brein 6 عقل ُعقول .n عقل  َعْقل

 straf 13 عقب ات .n عقوبة  ُعقوبة 
 geloof 22 عقد َعقائِدُ  .n عقیدة َعقیدة
 reflecteren 18 عكس  ، َعْكس1a i عكس  َعَكسَ 
 tegendeel 9 عكس   1m عكس  َعْكس

 opstijgen 17 علي  ، ُعلوّ 1a u عال  َعال
 behandeling 7 علج    3m عالج  ِعالج
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 relatie 2 علق  ات .n عالقة  َعالقة 
 merkteken 14 علم  ات .n عالمة  َعالمة 
 becommentariëren 19 علق    2a علق  َعلَّقَ 
 uitstellen 19 علق    2a علق  َعلَّقَ 
 weten 3 علم   ، ِعْلم1a a علم  َعِلمَ 
 .weten, h 4 علم    1m علم  ِعْلم 
 wetenschap 4 علم  ُعلوم  .n علم  ِعْلم 

 seculair 25 علمن    .adj علماني  َعْلمانيّ 
 wetenschappelijk 5 علم  ون .adj علمي  ِعْلميّ 
 openbaar 25 علن    .adj علني  َعلَنيّ 

 oom 7 عمم ُعموم .n عم  َعمّ 
 Omanitisch 18 عمان ون .n./adj عماني  ُعمانيّ 

 leeftijd 2 عمر أَْعمار .n عمر  ُعْمر 
 diepte 11 عمق أَْعماق .n عمق  ُعْمق 
 werk 1 عمل   1m عمل  َعَمل 
 werken 1 عمل  ، َعَمل1a a عمل  َعِملَ 
 valuta 22 عمل ات   عملة  ُعْملة 
 praktisch 19 عمل   .adj عملي  َعَمليّ 
 proces 1 عمل ات .n عملیة  َعَملیّة 
 algemeenheid 11 عمم   .n عموم  ُعموم 

 openbaar 23 عمم   .adj عمومي  ُعموميّ 
 diep 11 عمق ُعُمق .adj عمیق  َعمیق 
 agent 19 عمل ُعَمالءُ  .n عمیل  َعمیل 
 zorg 17 عني   .n عنایة  ِعنایة 

 element 7 عنصر َعناِصرُ  .n عنصر  ُعْنُصر 
 racistisch 23 عنصر   .adj عنصري  ُعْنُصريّ 
 racisme 26 عنصر   .n عنصریة  ُعْنُصریّة 

 geweld 8 عنف   .n عنف  ُعْنف 
 titel 6 عنون َعناوینُ  .n عنوان  ُعْنوان
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 betekenen 1 عني ، َعْني1a i عنى  َعنى 
 gewelddadig 20 عنف ُعنُف .adj عنیف  َعنیف 
 tijdperk 8 عھد ُعھود .n عھد  َعْھد

 terugkeer 4 عود   1m عودة  َعْودة
 globalisering 23 عولم    .n عولمة  َعْولَمة 

 mankement 15 عیب ُعیوب  .n عیب  َعْیب
 feestdag 6 عید أَْعیاد  .n عید  عید

 .leven, h 13 عیش   1m عیش  َعْیش
 َعْین

 oog 1 عین ُعیون  n. sg=fem عین 
 afwezig zijn 15 غیب ، َغْیبة1a i غاب  غابَ 
 bos 20 غیب ات .n غابة  غابة
 verlaten 15 غدر    3a غادر غاَدرَ 
 gas 12 غاز  ات .n غاز  غاز

 duur 7 غلي    1pa الغالي  -غال   الغالي -غاٍل 
 meeste 13 غلب   1pa غالب  غاِلب 

 meerderheid 20 غلب   .n غالبیة  غاِلبیّة
 uiterste 9 غیي ات .n غایة  غایة

 morgen 7 غدو   .n غد  َغد
 voedsel 18 غذي  أَْغِذیة  .n غذاء ِغذاء

 ~ .voeding; m.b.t 17 غذي    .adj غذائي  ِغذائيّ 
 westen 6 غرب   .n غرب  َغْرب 
 westers 5 غرب ون .adj غربي  َغْربيّ 
 doel 14 غرض  أَْغراض  .n غرض  َغَرض
 kamer 5 غرف  ُغَرف  .n غرفة  ُغْرفة 
 vreemd 5 غربي ُغَرباءُ  .adj غریب  َغریب 
 invasie 19 غزو   .n غزو  َغْزو 

 woede 10 غضب   1m غضب  َغَضب
 boos w/z 25 غضب  ، َغَضب1a a غضب  َغِضبَ 
 bedekken 20 غطي   2a غطى  َغّطى
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 rijk 16 غني   .adj غني  َغنيّ 
 afwezigheid 11 غیب   .n غیاب  ِغیاب
 veranderen 15 غیر   2a غیر  َغیَّرَ 
 ander 1 غیر   .n غیر  َغْیر 
 َ  verrassen 23 فجأ   3a فاجأ فاَجأ

 verschil 19 فرق   1pa فارق فاِرق 
 winnen 13 فوز  ، فَْوز1a u فاز فازَ 

 corrupt 25 فسد   1pa فاسد  فاِسد
 mislukt 23 فشل    1pa فاشل فاِشل
 effectief 18 فعل   1pa فاعل  فاِعل
 overtreffen 18 فوق  ، فَْوق1a u فاق فاقَ 

 rente 10 فید   .n فائدة فائِدة
 meisje 7 فتي فَتَیات  .n فتاة  فَتاة
 openen 4 فتح  ، فَتْح1a a فتح  فَتَحَ 
 opening 8 فتح فُتوح  1m فتح  فَتْح 
 periode 2 فتر فَتَرات .n فترة فَتْرة 
 oproer 14 فتن فِتَن .n فتنة  فِتْنة 
 plotseling 10 فجأ فُْجأة  ## .n فجأة فَْجأة
 dageraad 9 فجر   .n فجر فَْجر 

 onderzoek 18 فحص فُحوص .n فحص  فَْحص
 leegte 17 فرغ ات .n فراغ فَراغ 
 vreugde 11 فرح أَْفراح  .n فرح فََرح 

 vreugde 19 فرح   .n فرحة فَْرحة 
 individu 5 فرد  أَْفراد  .n فرد فَْرد 

 individueel 21 فرد    .adj فردي فَْرديّ 
 gelegenheid 4 فرص  فَُرص  .n فرصة فُْرصة 
 voorschrijven 14 فرض   ، فَْرض1a i فرض  فََرضَ 
 .opleggen, h 11 فرض    1m فرض  فَْرض 
 afdeling 14 فرع فُروع .n فرع فَْرع 
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 verschil 13 فرق   .n فرق فَْرق 
 team 8 فرق فَِرق .n فرقة فِْرقة 

 Frans 5 فرنس ون .n./adj فرنسي  فََرْنسيّ 
 team 2 فرق فَُرقاءُ  .n فریق فَریق 
 corruptie 11 فسد   .n فساد  فَساد
 uitleggen 23 فسر   2a فسر فَسَّرَ 
 mislukking 20 فشل    1m فشل فََشل 
 mislukken 13 فشل   ، فََشل1a a فشل فَِشلَ 
 scheiden 17 فصل   ، فَْصل1a i فصل فََصلَ 
 seizoen 12 فصل  فُصول  .n فصل فَْصل 
 .scheiden, h 12 فصل    1m فصل فَْصل 
 ruimte 13 فضي    .n فضاء فَضاء

 ruimtelijk 19 فضي    .adj فضائي  فَضائيّ 
لَ   prefereren 13 فضل    2a فضل فَضَّ
 verdienste 6 فضل    .n فضل فَْضل 

 schandaal 23 فضح  فَضائِحُ  .n فضیحة  فَضیحة 
 effectief 20 فعل   .adj فعال فَعّال

 effectiviteit 14 فعل ات .n فعالیة  فَعّالیّة 
 doen 4 فعل  ، فِْعل1a a فعل فَعَلَ 
 daad 2 فعل   1m فعل فِْعل 

 feitelijk 18 فعل   .adj فعلي فِْعليّ 
 verliezen 11 فقد  ، فِْقدان1a i فقد  فَقَدَ 

 verlies 22 فقد   1m فقدان فِْقدان
 armoede 14 فقر   .n فقر فَْقر 
 arm 12 فقر فُقَراءُ  .adj فقیر  فَقیر 
 denken 5 فكر   2a فكر فَكَّرَ 
 gedachte 5 فكر أَْفكار .n فكر فِْكر 

 idee 4 فكر فَِكر .n فكرة فِْكرة 
 intellectueel 12 فكر   .adj فكري فِْكريّ 
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 Palestijns 1 فلسطین ون .n./adj فلسطیني  فِلَْسطینيّ 
 mond 14 فم أَْفواه .n فم فَم
 kunst 7 فنن فُنون .n فن فَنّ 

 kunstenaar 8 فنن ون .n فنان  فَنّان
 hotel 12 فندق فَناِدقُ  .n فندق فُْنُدق 
 artistiek 5 فنن ون .adj فني  فَنّيّ 
 begrijpen 5 فھم  ، فَْھم1a a فھم فَِھمَ 
 begrip 12 فھم   1m فھم فَْھم 
 onmiddellijk 11 فور   .n فور فَْور 

 onmiddellijk 23 فور   .adj فوري  فَْوريّ 
 overwinning 7 فوز   1m فوز فَْوز 

 chaos 17 فوض   .n فوضى  فَْوضى 
 groep 10 فأو فِئات .n فئة  فِئة 

 video 19 فیدیو    .n فیدیو  فیدیو 
 virus 26 فیروس ات .n فیروس  فَْیروس 

 film 5 فیلم أَْفالم  .n فیلم  فیلم
 ontmoeten 25 قبل   3a قابل قابَلَ 
 vatbaar 20 قبل   1pa قابل قابِل 
 vechten 25 قتل   3a قاتل قاتَلَ 
 moordenaar 16 قتل قَتَلة  1pa قاتل قاتِل 
 leiden 12 قود  ، قِیادة1a u قاد  قادَ 

 capabel 7 قدر  ون 1pa قادر قاِدر 
 volgend 4 قدم  ون 1pa قادم قاِدم

 lezer 20 قرأ  قُّراء 1pa قارئ  قاِرئ
  -قاٍس 

 القاسي
  -قاس 

 streng 17 قسي قُساة .adj القاسي 
  -قاٍض 

 القاضي
  -قاض 

 rechter 11 قضي  قُضاة 1pa القاضي 
 zaal 13 قوع ات .n قاعة  قاعة 
 zittend 13 قعد   1pa قاعد  قاِعد
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 basis 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة
 regel 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة
 -Qaeda, Al 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة

 zeggen 1 قول  ، قَْول1a u قال قالَ 
1a u قام  قامَ  قِیام،   ondernemen 1 قوم  
 opstaan 1 قوم  ، قِیام1a u قام  قامَ 

 wet 2 قنن قَوانینُ  .n قانون  قانون 
 legaal 10 قنن   .adj قانوني  قانونيّ 

 verzetten 24 قوم   3a قاوم  قاَومَ 
 leider 5 قود قادة 1pa قائد  قائِد
 zeggend 6 قول   1pa قائل قائِل 
 verrichtend 8 قوم   1pa قائم  قائِم

 lijst 10 قوم قَوائِمُ  .n قائمة  قائِمة 
 graf 16 قبر قُبور .n قبر قَْبر 

 arresteren 26 قبض  ، قَْبض1a i قبض  قَبَضَ 
 arrestatie 19 قبض   1m قبض  قَْبض 

 accepteren 10 قبل  ، قُبول1a a قبل قَبِلَ 
 door 16 قبل   .n قبل قِبَل 

 acceptatie 12 قبل   1m قبول  قَبول 
 kort voor 26 قبل     قبیل  قُبَْیلَ 
 stam 14 قبل قَبائِلُ  .n قبیلة  قَبیلة 
 gevecht 19 قتل   3m قتال قِتال 
 doden 6 قتل  ، قَتْل1a u قتل قَتَلَ 
 .doden, h 7 قتل   1m قتل قَتْل 
 slachtoffer (dood) 14 قتل قَتْلى .n قتیل  قَتیل 
 schatten 11 قدر    2a قدر  قَدَّرَ 
 waarderen 11 قدر    2a قدر  قَدَّرَ 
 lot 18 قدر    .n قدر  قََدر 
 kunnen 6 قدر   ، قُْدرة1a i قدر  قََدرَ 
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 mate 7 قدر    .n قدر  قَْدر 
 vermogen 5 قدر  ات  1m قدرة  قُْدرة 
 overhandigen 2 قدم    2a قدم قَدَّمَ 
 قََدم

 voet 5 قدم  أَْقدام  n. sg=fem قدم
 oud 4 قدم  قَُدماءُ  .adj قدیم  قَدیم 
 lezen 6 قرأ   ، قِراءة1a a قرأ قََرأَ 

 .lezen, h 8 قرأ    1m قراءة قِراءة 
 beslissing 2 قرر ات .n قرار قَرار 
 nabijheid 9 قرب   .n قرب  قُْرب 
رَ   beslissen 7 قرر   2a قرر قَرَّ

 lening 21 قرض  قُروض .n قرض  قَْرض 
 eeuw 8 قرن  قُرون  .n قرن قَْرن 

 dichtbij 4 قرب قَرائِبُ  .adj قریب  قَریب 
 dorp 6 قري  القُرى  -قًُرى  .n قریة  قَْریة 
 deel 6 قسم أَْقسام  .n قسم قِْسم
 verhaal 4 قصص  قَِصص  .n قصة قِّصة 
 bedoelen 12 قصد   ، قَْصد1a i قصد  قََصدَ 
 bedoeling 12 قصد    1m قصد  قَْصد
 paleis 11 قصر  قُصور  .n قصر قَْصر 

 beschieting 19 قصف    .n قصف قَْصف 
 gedicht 9 قصد  قَصائِدُ  .n قصیدة قَصیدة 
 kort 9 قصر  قِصار  .adj قصیر  قَصیر 
 .doorbrengen, h 10 قضي    1m قضاء قَضاء
 rechtspraak 10 قضي    .n قضاء قَضاء
 uitroeiing 10 قضي    1m قضاء قَضاء

 justitieel 18 قضي    .adj قضائي  قَضائيّ 
 elimineren 10 قضي   ، قَضاء1a i قضى قَضى 
 doorbrengen 10 قضي   ، قَضاء1a i قضى قَضى 
 zaak 2 قضي  قَضایا .n قضیة  قَضیّة 
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 trein 21 قطر ات، قُطر .n قطار قِطار 
 sector 2 قطع ات .n قطاع  قِطاع

 Qatarees 17 قطر ون .n./adj قطري قََطريّ 
 snijden 9 قطع  ، قَْطع1a a قطع قََطعَ 
 onderbreking 14 قطع   1m قطع قَْطع 

 stuk 19 قطع قَِطع .n قطعة قِْطعة 
 verminderen 4 قلل  1a i قل قَلَّ 

 hart 1 قلب قُلوب .n قلب قَْلب
 omverwerpen, het 1 قلب قُلوب 1m قلب قَْلب
 tekort 16 قلل    .n قلة قِلّة 
 bezorgdheid 12 قلق   .n قلق قَلَق 
 pen 9 قلم  أَْقالم  .n قلم قَلَم

 weinig 3 قلل  قَالئِلُ  .adj قلیل قَلیل 
 topconferentie 7 قمم قَِمم .n قمة قِّمة 
 maan 10 قمر أَْقمار .n قمر قََمر 
 kanaal 7 قني\قنو قَنَوات .n قناة  قَناة

 bom 17 قنبل قَنابِلُ  .n قنبلة  قُْنبُلة 
 koffie 17 قھو   .n قھوة قَْھوة 
 kracht 1 قوي القُوى  -قًُوى  .n قوة قّوة 
 troepen 1 قوي القُوى  -قًُوى  .n قوة قّوة 
 uitlating 3 قول أَْقوال   1m قول قَْول 

 nationaal 10 قوم   .adj قومي  قَْوميّ 
 sterk 4 قوي ون .adj قوي  قَويّ 
 leiderschap 5 قود ات  1m قیادة قِیادة
 verrichting 6 قوم   1m قیام  قِیام
 * onder 14 قید   .n قید  قَْید 

 waarde 4 قوم قِیَم .n قیمة  قیمة 
 schrijver 6 كتب  ُكتّاب  1pa كاتب  كاتِب

 bijna doen 9 كود ، َكْید1a a كاد  كادَ 
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 ramp 15 كرث  َكواِرثُ  .n كارثة  كاِرثة 
 beker 7 كأس ُكأوس  .n كأس َكأْس
  - كاف  الكافي  - كاٍف 

 genoeg 12 كفي    .adj الكافي
 alle 6 كفف    .n كافة كافّة 
 volledig 3 كمل َكَملة .adj كامل كاِمل 
 zijn 1 كون  ، َكْون1a u كان  كانَ 
 opgroeien 18 كبر  ، ُكْبر1a u كبر  َكبُرَ 
 groot 1 كبر  ِكبار  .adj كبیر  َكبیر 
 boek 2 كتب  ُكتُب  .n كتاب  ِكتاب
 .schrijven, h 9 كتب    1m كتابة  ِكتابة 
 schrijven 3 كتب   ، ِكتابة1a u كتب  َكتَبَ 
 machtsblok 15 كتل ُكتَل .n كتلة  ُكتْلة 
 veelheid 14 كثر    .n كثرة  َكثْرة 
 veel 1 كثر  ون .adj كثیر  َكثیر 
 leugen 20 كذب   .n كذب ِكْذب

 waardigheid 17 كرم   .n كرامة َكرامة 
 bal 4 كر ات .n كرة ُكرة

 Koerdisch 21 كرد أَْكراد  .n./adj كردي ُكْرديّ 
رَ   herhalen 22 كرر   2a كرر َكرَّ

 ُكْرسيّ 
 stoel 16 كرس الَكراسي  -َكراٍس  .n كرسي

 nobel 5 كرم ِكرام .adj كریم  َكریم 
 breken 20 كسر ، َكْسر1a i كسر َكَسرَ 

 onthullen 7 كشف  ، َكْشف1a i كشف َكَشفَ 
 onthulling 18 كشف   1m كشف َكْشف 
 competentie 19 كفأ  ات .n كفاءة  َكفاءة
 strijd 25 كفح ات 3m كفاح  ِكفاح
 volstaan 9 كفي  ، ِكفایة1a i كفى  َكفى
 spraak 2 كلم   .n كالم  َكالم
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 hond 11 كلب ِكالب  .n كلب  َكْلب
 kosten 20 كلف   2a كلف َكلَّفَ 
 woord 2 كلم ات .n كلمة َكِلمة 
 geheel 18 كلل   .adj كلي ُكلّيّ 
 academie 8 كلل ات .n كلیة  ُكلّیّة 

 كمبیوتر 

 computer 9 كمبیوتر  كومبیوتر; ات ## .n كمبیوتر 
 verborgen zijn 19 كمن ، ُكمون1a u كمن  َكَمنَ 
 hoeveelheid 11 كمم  ات .n كمیة  َكّمیّة 

 kerk 19 كنس  َكنائِسُ  .n كنیسة  َكنیسة 
 َكْھَرباء 

 َكْھُرباء ## .n كھرباء 
 andكھرباء 
 elektriciteit 11 كھرباء 

 elektrisch 19 كھرباء  َكْھُربائيّ  ## .adj كھربائي  َكْھَربائيّ 
 .bestaan, h 6 كون   1m كون  َكْون

 Koeweits 9 كویت  ون .n./adj كویتي  ُكَوْیتيّ 
 entiteit 18 كون   .n كیان  ِكیان
 hoedanigheid 13 كیف  ات .n كیفیة  َكْیفیّة 
 kilo 19 كیلو    .n كیلو  كیلو
 vluchteling 21 لجأ ون 1ap الجئ  الِجئ 
 observeren 12 لحظ   3a الحظ  الَحظَ 
 later 16 لحق   1pa الحق  الِحق 
 nodig 4 لزم    1pa الزم  الِزم 

 speler 4 لعب ون 1pa العب  الِعب
 spandoek 24 لفت ات 1pa الفتة  الفِتة 
 lijst 21 لوح لَوائِحُ  1pa الئحة  الئِحة 
 passend 26 لیق   1pa الئق  الئِق 

 Libanees 2 لبنان ون .n./adj لبناني  لُْبنانيّ 
 َ  vluchten 21 لجأ  ، لُجوء1a a لجأ لََجأ

 commissie 2 لجن  ِلجان  .n لجنة  لَْجنة
 asiel 22 لجأ   1m لجوء لُجوء
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 moment 3 لحظ لََحظات .n لحظة لَْحظة
 vlees 14 لحم  لُحوم .n لحم  لَْحم

 spreekbuis 9 لسن  أَْلِسنة  .n لسان  ِلسان 
 spelen 5 لعب ، لُْعب1a a لعب  لَِعبَ 
 لَْعب

 1m لعب 
also  ِلْعبor لَِعب, 
pl 7 لعب أَْلعاب spel 

 wedstrijd 11 لعب   .n لعبة  لَْعبة 
 taal 4 لغو ات .n لغة لُغة
 trekken (aandacht) 15 لفت لَْفت ,، 1a i لفت  لَفَتَ 
 ontmoeting 3 لقي ات  1m لقاء ِلقاء
 titel 13 لقب أَْلقاب .n لقب  لَقَب
 vinden 10 لقي  ، ِلقاء1a a لقي  لَِقيَ 

 toon 19 لھج لََھجات .n لھجة لَْھجة 
 brigade 16 لوي أَْلِویة .n لواء ِلواء
 schilderij 11 لوح ات .n لوحة  لَْوحة 

 verwijt 25 لوم   .n لوم  لَْوم
 kleur 4 لون أَْلوان  .n لون  لَْون
 Libisch 16 لیبیا  ون .n./adj لیبي  لیبيّ 
 is niet 1 لیس   1a لیس  لَْیسَ 
 nacht 3 لیل لَیالٍ  .n لیل لَْیل
 nacht 4 لیل لَْیالت  .n لیلة لَْیلة
 water 2 موه  ِمیاه  .n ماء ماء 
 sterven 5 موت   ، َمْوت1a u مات  ماتَ 
 materiaal 4 مدد َموادّ  .n 1مادة 1ماّدة
 artikel (wet) 4 مدد َموادّ  .n 2مادة 2ماّدة

 materieel 11 مدد   .adj مادي ماّديّ 
 uitoefenen 12 مرس   3a مارس ماَرسَ 
  - ماٍض 

 الماضي
  -ماض 

 verleden 2 مضي   1ap الماضي 
 geld 3 مول أَْموال .n مال مال 
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 financieel 9 مول   .adj مالي ماليّ 
 financiën 8 مول   .n مالیة  مالیّة 

 bespreking 24 بحث  ات 3m مباحثة  ُمباَحثة 
 initiatief 10 بدر ات 3m مبادرة ُمباَدرة 
 wedstrijd 4 بري ُمباَریات  3m مباراة  ُمباراة 
 gezegend 16 برك   3pp مبارك  ُمباَرك 
 direct 8 بشر ون 3pa مباشر  ُمباِشر 

 onmiddellijk 10 بشر   3m مباشرة  ُمباَشرة 
 principe 10 بدأ َمباِدئُ  .n مبدأ َمْبَدأ 

 fundamenteel 26 بدأ   .adj مبدئي  َمْبَدئيّ 
ر   excuus 21 برر   2pa مبرر ُمبَّرِ

 gezegend 14 برك   1pp مبروك  َمْبروك 
 gezant 25 بعث    1pp مبعوث  َمْبعوث 

ر   vroeg 13 بكر    2pa مبكر  ُمبَّكِ
 bedrag 9 بلغ َمباِلغُ  .n مبلغ  َمْبلَغ 
 َمْبنىً 

 gebouw 14 بني  الَمباني  -َمباٍن  .n مبنى 
 .volgen, h 10 تبع    3m متابعة  ُمتابَعة 
ر   te laat 18 أخر   5pa متأخر  ُمتَأَّخِ
د   zeker 24 أكد   5pa متأكد  ُمتَأَّكِ

 wederzijds 22 بدل   6pp متبادل  ُمتَباَدل 
  - ُمتَتاٍل 

 الُمتَتالي 
  - متتال 

 volgende 24 تلو   6pa المتتالي 
 verenigd 2 وحد ون 8pa متحد  ُمتَِّحد 

ث   woordvoerder 16 حدث ون  5pa متحدث  ُمتََحّدِ
ك   bewegend 24 حرك   5pa متحرك  ُمتََحّرِ

ص   gespecialiseerd 14 خصص    5pa متخصص  ُمتََخّصِ
 meter 11 متر  أَْمتار .n متر  ِمتْر 

 toenemend 23 زود   6pa متزاید  ُمتَزایِد 
  -ُمتَساٍو 

 الُمتَساوي
  - متساو 

 gelijk 26 سوي   6pa المتساوي 
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د   extremistisch 24 شدد ون 5pa متشدد  ُمتََشّدِ
ف   extremist 22 طرف ون 5pa متطرف  ُمتََطّرِ
 vereiste 22 طلب   5pp متطلب  ُمتََطلَّب 
ر   geavanceerd 23 طور   5pa متطور  ُمتََطّوِ
 demonstrant 25 ظھر ون 6pa متظاھر  ُمتَظاِھر 
 opeenvolgend 25 عقب   6pa متعاقب  ُمتَعاقِب 
د   divers 12 عدد    5pa متعدد  ُمتَعَّدِ
 betreffend 13 علق    5pa متعلق  ُمتَعَلِّق 

 verschillend 25 فوت   7pa متفاوت  ُمتَفاِوت 
م   geavanceerd 14 قدم    5pa متقدم  ُمتَقَّدِ
د   opstandig 25 مرد ون 5pa متمرد  ُمتََمّرِ
 bijzonder 13 میز    5pa متمیز  ُمتََمیِّز 
 gevarieerd 21 نوع    5pa متنوع  ُمتَنَّوِع
 verdachte 15 وھم ون، ب  8pp متھم  ُمتََّھم 

 doorlopend 18 وصل    6pa متواصل  ُمتَواِصل 
ھ   begevend (zich) 26 وجھ   5pa متوجھ  ُمتََوّجِ
ط   tussenliggend 10 وسط   5pa متوسط  ُمتََوّسِ
 verkrijgbaar 22 وفر   5pa متوفر  ُمتََوفِّر 
 verwacht 12 وقع   5pp متوقع  ُمتََوقَّع 
 … zoals een 20 ثوب    .n مثابة  َمثابة 
 voorbeeld 11 مثل أَْمثِلة .n مثال  ِمثال 

 intellectueel 18 ثقف  ون 2pp مثقف  ُمثَقَّف 
 vertegenwoordigen 6 مثل   2a مثل َمثَّلَ 
 voorbeeld 3 مثل أَْمثال .n مثل َمثَل 
 spannend 20 ثور    4pa مثیر  ُمثیر 
 gelijke 25 مثل   .n مثیل  َمثیل 
 domein 2 جول ات .n مجال َمجال 

 gratis 21 مجن   .adj مجاني  َمّجانيّ 
 strijder 19 جھد ون 3pa مجاھد  ُمجاِھد
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 aangrenzend 16 جور   3pa مجاور  ُمجاِور 
 samenleving 2 جمع   8pp مجتمع  ُمْجتََمع 
 opnieuw 19 جدد    2pp مجدد ُمَجدَّد 
د   slechts 7 جرد   2pp مجرد  ُمَجرَّ
 crimineel 20 جرم ون 4pa مجرم  ُمْجِرم 

 bloedbad 21 جزر َمجاِزرُ  .n مجزرة َمْجَزرة 
 tijdschrift 10 جلل  ات .n مجلة َمَجلّة 

 raad 1 جلس َمجاِلسُ  .n مجلس َمْجِلس
 totaal 21 جمع   1pp مجموع  َمْجموع 

 groep 3 جمع ات .n مجموعة  َمْجموعة 
 inspanning 24 جھد ات 1pp مجھود  َمْجھود 
 onbekend 16 جھل ون 1pp مجھول  َمْجھول 
 discussie 20 حدث ات 3m محادثة  ُمحاَدثة 
 bestrijding 22 حرب   3m محاربة  ُمحاَربة 

 lezing 18 حضر  ات 3m محاضرة  ُمحاَضرة 
 gouverneur 15 حفظ ون 3pa محافظ ُمحافِظ 

 .bewaren, h 6 حفظ   3m محافظة  ُمحافَظة 
 provincie 6 حفظ ات 3m محافظة  ُمحافَظة 
 berechting 21 حكم ات 3m محاكمة  ُمحاَكمة 
  -ُمحاٍم 

 الُمحامي 
  -محام 

 advocaat 17 حمي ُمحامون  3pa المحامي
 poging 6 حول ات 3m محاولة  ُمحاَولة 
 behoeftig 24 حوج  ون  8pa محتاج  ُمْحتاج 
 bezet 18 حلل    8pp محتل  ُمْحتَلّ 
 bezetter 18 حلل  ون  8pa محتل  ُمْحتَلّ 

 waarschijnlijk 21 حمل   8pp محتمل  ُمْحتََمل 
 bepaald 10 حدد    2pp محدد ُمَحدَّد 

 beperkt 14 حدد  ون 1pp محدود  َمْحدود 
 rapport 26 حضر  َمحاِضرُ  .n محضر َمْحَضر 
 station 8 حطط ات .n محطة  َمَحّطة 
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 verboden 26 حظر   1pp محظور  َمْحظور 
 rechtbank 5 حكم َمحاِكم  .n محكمة  َمْحَكمة 

 plaats 6 حلل  َمحالّ  .n محل َمَحلّ 
 analist 25 حلل  ون 2pa محلل ُمَحلِّل 
 lokaal 5 حلل  ون .adj محلي َمَحلّيّ 
 draaipunt 15 حور َمحاِور .n محور  ِمْحَور 
 omgeving 13 حیط    4pa محیط  ُمحیط 

 veiligheidsdienst 22 خبر 3m ##plur مخابرات  ُمخابَرات 
 afwijkend 23 خلف   3pa مخالف ُمخاِلف
 overtreding 20 خلفي ات 3m مخالفة  ُمخالَفة 
 verantwoordelijk 19 خصص    8pp مختص  ُمْختَصّ 
 verschillend 2 خلف ون  8pa مختلف  ُمْختَِلف 
ر   drug 26 خدر ات 2pa مخدر ُمَخّدِ

 toegespitst 19 خصص    2pp مخصص  ُمَخصَّص 
 plan 19 خطط ات 2pp مخطط  ُمَخطَّط
 kamp 11 خیم ات 2pp مخیم  ُمَخیَّم 
 periode 5 مدد ُمَدد .n مدة ُمّدة 

 ingang 18 دخل  َمداِخلُ  .n مدخل َمْدَخل 
ب   trainer 11 درب ون 2pa مدرب ُمَدّرِ
س   docent 20 درس ون 2pa مدرس ُمَدّرِ
 school 3 درس َمداِرسُ  .n مدرسة َمْدَرسة 

 civiel 6 مدن ون .adj مدني  َمَدنيّ 
 bereik 5 مدي   .n مدى َمدىً 
 directeur 3 دور ون 5pa مدیر ُمدیر 
 stad 1 مدن ُمُدن .n مدینة  َمدینة 
رة   notitie 21 ذكر ات 2pa مذكرة ُمذَّكِ
 genoemd 18 ذكر   1pp مذكور َمْذكور 

 voorbijgaan 4 مرر  ، ُمرور1a u مر َمرَّ 
 mens 20 مرأ   .n مرء َمْرء 
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 vrouw 3 مرأ   .n مرأة َمْرأة 
 herziening 17 رجع ات 3m مراجعة ُمراَجعة 

 doel 25 رود   4pp مراد ُمراد 
 correspondent 25 رسل ون 3pa مراسل ُمراِسل 
 controleur 21 رقب ون 3pa مراقب ُمراقِب 
 controle 15 رقب   3m مراقبة ُمراقَبة 

 keer 1 مرر ات .n مرة َمّرة 
 rang 21 رتب  َمراتِبُ  .n مرتبة  َمْرتَبة 
 verbonden 16 ربط ون، ب .adj مرتبط  ُمْرتَبِط 
 hoogte 23 رفع   8pp مرتفع  ُمْرتَفَع 
 hoog 21 رفع   8pa مرتفع  ُمْرتَِفع 
 verwacht 25 رقب   8pp مرتقب  ُمْرتَقَب 
 fase 3 رحل َمراِحلُ  .n مرحلة َمْرَحلة 
 kandidaat 13 رشح   2pp مرشح  ُمَرشَّح 
 ziekte 4 مرض أَْمراض .n مرض  َمَرض 
 centrum 2 ركز َمراِكزُ  .n مركز َمْرَكز 

 centraal 12 ركز   .adj مركزي  َمْرَكزيّ 
 .voorbijgaan, h 5 مرر   1m مرور  ُمرور 
 verkeer 5 مرر   1m مرور  ُمرور 

 ziek 7 مرض َمَرضى .a مریض  َمریض 
 patiënt 7 مرض َمَرضى .n مریض  َمریض 
 boerderij 16 زرع َمزاِرعُ  .n مزرعة  َمْزَرعة 
 zogenaamd 24 زعم    1pp مزعوم  َمْزعوم 

 meer 6 زود   .n مزید  َمزید 
 avond 6 مسي أَْمساء متو  مساء َمساء 

 race 9 سبق  ات 3m مسابقة  ُمسابَقة 
 oppervlakte 10 مسح ات .n مساحة  ِمساحة 
 traject 17 سیر ات .n مسار َمسار 

 assistent 15 سعد ون  3pa مساعد  ُمساِعد
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 hulp 6 سعد ات  3m مساعدة  ُمساَعدة
 afstand 14 سوف ات .n مسافة َمسافة 
 reiziger 19 سفر ون  3pa مسافر ُمسافِر 
 kwestie 6 سأل َمسائِلُ  .n مسألة َمْسأَلة

 hulp 24 سند ات 3m مساندة  ُمسانَدة 
 aandeelhouder 25 سھم ون  3pa مساھم  ُمساِھم 

 bijdrage 17 سھم   3m مساھمة  ُمساَھمة 
 gelijkheid 22 سوي   3m مساواة  ُمساواة
 precedent, zonder 24 سبق    1pp مسبوق  َمْسبوق 
 onmogelijk 15 حول   10pa مستحیل  ُمْستَحیل 
 werknemer 24 خدم   10pp مستخدم  ُمْستَْخَدم 
 duurzaam 26 دوم   10pp مستدام  ُمْستَدام 

 adviseur 18 شور ون 10pp مستشار  ُمْستَشار 
 ziekenhuis 6 شفي ُمْستَْشفَیات  10pp مستشفى  ُمْستَْشفىً 
 mogelijk 26 طوع    10pp مستطاع  ُمْستَطاع

 bereid 17 عدد    10pa مستعد  ُمْستَِعدّ 
 gebruikt 26 عمل   10pp مستعمل  ُمْستَْعَمل 
 toekomst 5 قبل   10pp مستقبل  ُمْستَْقبَل 

 toekomstig 20 قبل   10pp مستقبلي  ُمْستَْقبَليّ 
 stabiel 24 قرر   10pa مستقر  ُمْستَِقرّ 
 onafhankelijk 13 قلل    10pa مستقل  ُمْستَِقلّ 
 voortdurend 9 مرر   10pa مستمر  ُمْستَِمرّ 

 consument 23 ھلك ون 10pa مستھلك ُمْستَْھِلك 
 geïmporteerd 26 ورد   10pp مستورد  ُمْستَْوَرد 

 kolonist 26 وطن ون  10pa مستوطن  ُمْستَْوِطن 
 nederzetting 24 وطن ات  10pp مستوطنة  ُمْستَْوَطنة 

 niveau 2 سوي ُمْستََویات  8pp مستوى  ُمْستَوىً 
 moskee 8 سجد َمساِجدُ  .n مسجد  َمْسِجد 
 theater 11 سرح َمساِرحُ  .n مسرح َمْسَرح 
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 toneelstuk 20 سرح ات .n مسرحیة  َمْسَرحیّة 
 woning 23 سكن َمساِكنُ  .n مسكن  َمْسَكن
 zielig 17 مسكن َمساكینُ  .n مسكین  ِمْسكین 
 gewapend 8 سلح  ون 2pp مسلح  ُمَسلَّح

 serie 15 سلسل ات .n مسلسل ُمَسْلَسل 
 moslim 2 سلم ون  4pa مسلم  ُمْسِلم

 functionaris 3 سأل ون 1pp مسؤول  َمْسؤول 
 verantwoordelijk 3 سأل ون 1pp مسؤول  َمْسؤول 

 verantwoordelijkheid 7 سأل ات 1pp مسؤولیة  َمْسؤولیّة 
 christen 14 مسح ون .n./adj مسیحي  َمسیحيّ 
 mars 12 سیر ات .n مسیرة  َمسیرة 
 deelnemer 10 شرك ون  3pa مشارك ُمشاِرك 
 deelname 3 شرك ات  3m مشاركة  ُمشاَركة 
 bezichtiging 19 شھد   3m مشاھدة ُمشاَھدة 
 overleg 25 شور ات 3m مشاورة  ُمشاَورة 
 gezamenlijk 7 شرك ون  8pp مشترك ُمْشتََرك 
 deelnemer 12 شرك ون  8pa مشترك ُمْشتَِرك 
 toezichthouder 17 شرف ون  4pa مشرف ُمْشِرف 
 Mashreq 25 شرق   .n مشرق َمْشِرق 

 project 1 شرع َمشاریُع، ات 1pp مشروع  َمْشروع 
 legaal 1 شرع َمشاریُع، ات 1pp مشروع  َمْشروع 

 gevoel 10 شعر ِمشاِعرُ  .n مشعر َمْشعَر 
 probleem 26 شكل   4pa مشكل ُمْشِكل 
 probleem 2 شكل َمشاِكلُ  .n مشكلة ُمْشِكلة 
 dankbaar 6 شكر ون 1pp مشكور  َمْشكور 
 scène 10 شھد َمشاِھدُ  .n مشھد  َمْشَھد 

 beroemd 22 شھر   1pp مشھور  َمْشھور 
 gaan 11 مشي ، َمْشي1a i مشى َمشى 
 aanduidend 7 شور ون  4pa مشیر  ُمشیر 
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 gewond 13 صوب ون  4pp مصاب  ُمصاب
 confiscatie 25 صدر    3m مصادرة ُمصاَدرة 
 ratificatie 26 صدق   3m مصادقة ُمصاَدقة 
 verzoening 23 صلح    3m مصالحة  ُمصالَحة
 geloofwaardigheid 24 صدق   .n مصداقیة ِمْصداقیّة 

 bron 3 صدر  َمصاِدرُ  .n مصدر َمْصَدر 
 dood (zn) 25 صرع   .n مصرع  َمْصَرع 
 bank 21 صرف  َمصاِرفُ  .n مصرف َمْصَرف 
 Egyptisch 3 مصر ون .n./adj مصري  ِمْصريّ 
 belang 4 صلح  َمصاِلحُ  .n مصلحة  َمْصلَحة 
 fabriek 17 صنع َمصانِعُ  .n مصنع  َمْصنَع 
 lot 14 صیر   .n مصیر  َمصیر 
 tegengesteld 21 ضدد    3pa مضاد  ُمضادّ 

 verdubbeling 24 ضعف ات 3m مضاعفة  ُمضاَعفة 
 gegarandeerd 23 ضمن   1pp مضمون  َمْضمون 
 inhoud 23 ضمن   1pp مضمون  َمْضمون 

 verstrijken 8 مضي ، ُمضيّ 1a i مضى  َمضى 
 onderdak gevend 18 ضیف   4pa مضیف  ُمضیف 

 vliegveld 12 طیر ات .n مطار َمطار 
 eis 21 طلب ات 3m مطالبة  ُمطالَبة 
 drukwerk 26 طبع  ات 1pp مطبوع  َمْطبوع 

 regen 13 مطر أَْمطار .n مطر َمَطر 
 restaurant 17 طعم َمطاِعمُ  .n مطعم  َمْطعَم
 eis 17 طلب َمطاِلبُ  .n مطلب  َمْطلَب
 welingelicht 25 طلع   8pa مطلع ُمطَِّلع
 absoluut 14 طلق   4pp مطلق ُمْطلَق 

 gewenst 7 طلب ون 1pp مطلوب  َمْطلوب 
 demonstratie 22 ظھر ات 3m مظاھرة  ُمظاَھرة 
 onderdrukt 25 ظلم   1pp مظلوم  َمْظلوم
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 verschijningsvorm 17 ظھر َمظاِھرُ  .n مظھر َمْظَھر 
  - ُمعاٍد 

 الُمعادي 
  -معاد 

 vijandig 24 عدو   3pa المعادي
 opponent 22 عرض    3pa معارض  ُمعاِرض 
 oppositie 11 عرض    3m معارضة  ُمعاَرضة 
 hedendaags 21 عصر    3pa معاصر  ُمعاِصر 
 behandeling 12 علج    3m معالجة  ُمعالَجة
 behandeling 18 عمل ات 3m معاملة ُمعاَملة 
 leed 18 عني   3m معاناة  ُمعاناة

 verdrag 24 عھد ات 3m معاھدة ُمعاَھدة 
 gematigd 24 عدل    8pa معتدل ُمْعتَِدل 
 arrestant 17 عقل ون  8pp معتقل  ُمْعتَقَل 
 gemiddeld 10 عدل  ات 2pp معدل ُمعَدَّل 

 tentoonstelling 9 عرض  َمعاِرضُ  .n معرض  َمْعِرض 
 kennis 5 عرف    1m معرفة َمْعِرفة 
 gevecht 9 عرك َمعاِركُ  .n معركة َمْعَركة 

 bekend 6 عرف  ون 1pp معروف  َمْعروف 
 kamp 21 عسكر ات .n معسكر ُمعَْسَكر 
 meeste 7 عظم   4pp معظم  ُمْعَظم
 gecompliceerd 22 عقد   2pp معقد  ُمعَقَّد 

 redelijk 12 عقل   1pa معقول  َمْعقول 
 docent 8 علم  ون 2pa معلم ُمعَلِّم

 inlichting 4 علم  ات 1pp معلومة  َمْعلومة 
 moreel 24 عني   .adj معنوي  َمْعنَويّ 
 َمْعنىً 

 betekenis 4 عني الَمعاني  -َمعاٍن  .n معنى 
 betreffend 12 عني   .adj معني  َمْعنيّ 
 instituut 11 عھد َمعاِھدُ  .n معھد  َمْعَھد 
 criterium 15 عیر َمعاییر .n معیار  ِمْعیار 
 bepaald 7 عین ون 2pp معین  ُمعَیَّن 
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 vertrek 22 غدر    3m مغادرة ُمغاَدرة 
 Marokkaans 13 غرب َمغاِربة  .n./adj مغربي  َمْغِربيّ 
 gesloten 20 غلق    4pp مغلق ُمْغلَق 

 verrassing 17 فجأ ُمفاَجآت   3m مفاجأة  ُمفاَجأة
 verrassend 22 فجأ   3pa مفاجئ  ُمفاِجئ 

 onderhandeling 15 فوض ات 3m مفاوضة  ُمفاَوضة 
 sleutel 17 فتح َمفاتیحُ  .n مفتاح  ِمْفتاح 
 open 9 فتح   1pp مفتوح  َمْفتوح 

 voorgeschreven 13 فرض    1pp مفروض  َمْفروض 
 favoriet 22 فضل    2pp مفضل  ُمفَضَّل 
 begrepen 11 فھم   1pp مفھوم  َمْفھوم 
 concept 11 فھم   1pp مفھوم  َمْفھوم 

 nuttig 12 فید   4pa مفید  ُمفید 
 tegenover 6 قبل   3pa مقابل  ُمقابِل 
 ontmoeting 17 قبل ات  3m مقابلة  ُمقابَلة 
 strijder 24 قتل ون  3pa مقاتل  ُمقاتِل 

 vergelijking 13 قرن    3m مقارنة  ُمقاَرنة 
 boycot 22 قطع   3m مقاطعة  ُمقاَطعة 
 provincie 22 قطع   3m مقاطعة  ُمقاَطعة 

 artikel 9 قول ات .n مقال  َمقال 
 positie 20 قوم ات .n مقام  َمقام

 tegenstander 25 قوم ون 3pa مقاوم  ُمقاِوم 
 verzet 5 قوم   3m مقاومة  ُمقاَومة 

 volgend 5 قبل ون 4pa مقبل  ُمْقبِل 
 aanvaardbaar 18 قبل   1pp مقبول  َمْقبول 
 voorstel 22 قرح ات  8pp مقترح  ُمْقتََرح 

  -ُمْقتًَضى 
 الُمْقتَضى 

  -مقتضى
 krachtens 26 قضي  ُمْقتََضیات   8pp المقتضى 

 moord 13 قتل   .n مقتل  َمْقتَل 
 hoeveelheid 17 قدر  َمقادیرُ  .n مقدار ِمْقدار 
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 heilig 15 قدس   2pp مقدس ُمقَدَّس 
 vooraf 17 قدم    2pp مقدم  ُمقَدَّم 

مة   inleiding 14 قدم  ات  2pa مقدمة ُمقَّدِ
 vestiging 11 قرر َمقارُّ  .n مقر َمقَرّ 

ر   besloten 15 قرر   2pp مقرر ُمقَرَّ
 zetel 13 قعد َمقاِعدُ  .n مقعد  َمْقعَد 

 َمْقھىً 
 café 20 قھو الَمقاھي  -َمھاٍه  .n مقھى 

 woonachtig 19 قوم ون  4pa مقیم  ُمقیم 
 bestrijding 13 كفح   3m مكافحة ُمكافَحة 
 gesprek 20 كلم ات 3m مكالمة ُمكالَمة 
 plaats 2 كون أَماِكُن، أَْمِكنة .n مكان  َمكان
 positie 19 كون   .n مكانة  َمكانة 
 kantoor 5 كتب  َمكاتِبُ  .n مكتب  َمْكتَب 
 bibliotheek 17 كتب  ات .n مكتبة  َمْكتَبة 

 brief 17 كتب  َمكاتِیبُ  1pp مكتوب  َمْكتوب 
 geschreven 17 كتب  َمكاتِیبُ  1pp مكتوب  َمْكتوب 
 intensief 22 كثف    2pp مكثف  ُمَكثَّف 
 gehaat 25 كره    1pp مكروه  َمْكروه 
 belast (met) 23 كلف   2pp مكلف ُمَكلَّف 

 vullen 19 مأل ، َمْلء1a a مأل َمَألَ 
 opmerking 13 لحظ   3m مالحظة  ُمالَحظة 
 vervolging 26 لحق ات 3m مالحقة  ُمالَحقة 
 gelaatstrekken 15 لمح   .n مالمح  َمالِمح 
 passend 23 ألم   3pa مالئم  ُمالئِم 
 kleren 15 لبس َمالبِسُ  .n ملبس  َمْلبَس 
 toegewijd 25 لزم    8pa ملتزم  ُمْلتَِزم 
 ontmoeting 20 لقي ُمْلتَقَیات  8pp ملتقى  ُمْلتَقىً 

 urgent 24 لحح    4pa ملح  ُمِلحّ 
 sportveld 12 لعب َمالِعبُ  .n ملعب  َمْلعَب
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 dossier 7 لفف َملَفّك ات  ## 4pa ملف ِملَفّ 
 bezitten 7 ملك ، ِمْلك1a i ملك َملَكَ 
 koning 4 ملك ُملوك .n ملك َمِلك
 eigendom 26 ملك أَْمالك .n ملك ِمْلك

 koninklijk 16 ملك   .adj ملكي َملَكيّ 
 eigendom 22 ملك   .n ملكیة  ِمْلكیّة 

 tastbaar 24 لمس   1pp ملموس  َمْلموس 
 soortgelijk 22 مثل   3pa مماثل  ُمماثِل 

 uitoefening 9 مرس   3m ممارسة  ُمماَرسة 
 uitstekend 13 میز    8pp ممتاز  ُمْمتاز 
 vertegenwoordiger 8 مثل ون  2pa ممثل ُمَمثِّل 
 mogelijk 3 مكن ون  4pa ممكن  ُمْمِكن 
 koninkrijk 6 ملك َمماِلكُ  .n مملكة َمْملَكة 
 verboden 23 منع    1pp ممنوع  َمْمنوع 
 bijzonder 12 میز    2pp ممیز  ُمَمیَّز 
 klimaat 22 نوخ  ُمناخ ## .n مناخ  َمناخ 

 passend 7 نسب    3pa مناسب  ُمناِسب 
 gelegenheid 7 نسب  ات 3m مناسبة  ُمناَسبة 
 concurrent 22 نفس  ون 3pa منافس  ُمنافِس 
 concurrentie 17 نفس  ات 3m منافسة  ُمنافَسة 
 discussie 12 نقش  ات  3m مناقشة  ُمناقَشة 

 product 17 نتج ات  4pp منتج  ُمْنتَج 
 fabrikant 20 نتج ون  4pa منتج  ُمْنتِج 

 gekozen 6 نخب  ون 8pp منتخب  ُمْنتََخب 
 forum 5 ندي ُمْنتََدیات  8pp منتدى  ُمْنتَدىً 
 verspreid 23 نشر   8pa منتشر  ُمْنتَِشر 

 midden 15 نصف   8pp منتصف  ُمْنتََصف 
 verwacht 22 نظر   8pp منتظر  ُمْنتََظر 

 toewijzen 18 منح  ، َمْنح1a a منح  َمنَحَ 
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 toewijzing 18 منح   1m منح  َمْنح 
 verlaagd 24 خفض   7pa منخفض  ُمْنَخِفض 

 huis 5 نزل َمناِزلُ  .n منزل َمْنِزل 
ق   coördinator 25 نسق  ون 2pa منسق  ُمنَّسِ
 installatie 24 نشأ ُمْنَشآت    منشأة  ُمْنَشأة 
 functie 12 نصب َمناِصبُ  .n منصب  َمْنِصب 
 afgelopen 25 صرم    7pa منصرم  ُمْنَصِرم 
 logica 15 نطق    .n منطق  َمْنِطق 
 ِمْنَطقة 

 .n منطقة 
often َمْنَطقة or 
 regio 1 نطق  َمْنِطقة; َمناِطقُ 

 aanblik 22 نظر َمناِظرُ  .n منظر  َمْنَظر 
 georganiseerd 22 نظم   2pp منظم  ُمنَظَّم 

 organisatie 5 نظم ات  2pp منظمة  ُمنَظَّمة 
 systeem 22 نظم   1pp منظومة  َمْنظومة 

 verbieden 13 منع   ، َمْنع1a a منع  َمنَعَ 
 verbod 10 منع    1m منع  َمْنع 

 afzonderlijk 25 فصل    7pa منفصل  ُمْنفَِصل 
 methode 15 منھج  َمناِھجُ  .n منھج  َمْنَھج 

 migrant 23 ھجر ون  3pa مھاجر ُمھاِجر 
 bedreigd 25 ھدد   2pp مھدد ُمَھدَّد 

 َمْھَرجان 
 festival 11 مھرج  ِمْھَرجان; ات  ## .n مھرجان 

 belangrijk 2 ھمم ون  4pa مھم  ُمِھمّ 
 ُمِھّمة 

 taak 7 ھمم  َمَھّمةك َمھامّ  ## 4pa مھمة
 beroep 17 مھن ِمَھن .n مھنة  ِمْھنة 

 ingenieur 10 ھندس ون .n مھندس ُمَھْنِدس 
 professioneel 17 مھن   .adj مھني  ِمْھنيّ 

 confrontatie 5 وجھ   3m مواجھة  ُمواَجھة 
 continuering 17 وصل    3m مواصلة  ُمواَصلة 
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 burger 3 وطن ون 3pa مواطن  ُمواِطن
 burgerschap 24 وطن   3m مواطنة  ُمواَطنة 
 instemmend 20 وفق   3pa موافق ُموافِق 
 instemming 14 وفق ات  3m موافقة  ُموافَقة 
 samenzwering 23 أمر ات 3m مؤامرة  ُمؤاَمرة 

 dood 4 موت    1m موت  َمْوت 
 conferentie 3 أمر ات 8pp مؤتمر  ُمْؤتََمر 
 golf 20 موج  ات .n موجة  َمْوجة 
ھ   gericht 17 وجھ   2pp موجھ  ُمَوجَّ

 bestaand 4 وجد ون 1pp موجود  َمْوجود 
د   verenigd 16 وحد   2pp موحد  ُمَوحَّ
ر   achterste 14 أخر   2pp مؤخر  ُمَؤخَّ
 bron 17 ورد َمواِردُ  .n مورد  َمْوِرد 

 Mauritaans 26 موریتان    .adj موریتاني  موریتانيّ 
 instelling 2 أسس ات 2pp مؤسسة  ُمَؤسَّسة 

 seizoen 9 وسم َمواِسمُ  .n موسم  َمْوِسم 
 muziek 13 موسیقى  n. sg=fem موسیقى  موسیقى 

ر   index 13 أشر ات 2pa مؤشر  ُمَؤّشِ
ح   verduidelijkend 20 وضح    2pa موضح  ُمَوّضِ

 onderwerp 1 وضع َمواضیعُ  1pp موضوع  َمْوضوع 
 geplaatst 1 وضع َمواضیعُ  1pp موضوع  َمْوضوع 

 objectief 24 وضع   1pp موضوعي  َمْوضوعيّ 
 ambtenaar 8 وظف ون 2pp موظف  ُمَوظَّف 
 afspraak 9 وعد َمواِعدُ  .n موعد  َمْوِعد 
 tijdelijk 18 وقت   2pp مؤقت  ُمَؤقَّت 
 locatie 2 وقع َمواقِعُ  .n موقع  َمْوقِع 
 website 2 وقع َمواقِعُ  .n موقع  َمْوقِع 

 standpunt 2 وقف َمواقِفُ  .n موقف َمْوقِف 
 zeker 22 أكد   2pp مؤكد  ُمَؤكَّد 



83 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

د   bevestigend 9 أكد   2pa مؤكد  ُمَؤّكِ
 schrijver 19 ألف  ون 2pa مؤلف ُمَؤلِّف 
 gelovige, moslim 10 أمن   4pa مؤمن  ُمْؤِمن
 dood 12 موت  َمْوتى، أَْموات  .n./adj میت  َمیِّت 

 handvest 23 وثق  َمواثیقُ  .n میثاق  میثاق 
 plein 15 مید  َمیادین  .n میدان  َمْیدان
 weegschaal 18 وزن َموازینُ  .n میزان  میزان 

 budget 22 وزن ات .n میزانیة  میزانیّة 
 geboorte 18 ولد   .n میالد  میالد 
 میناء 

 haven 22 مینا  الَمواني -َمواٍن  .n میناء 
 procentueel 25 مأي   .adj مئوي  ِمئَويّ 
 product 19 نتح   1pa ناتج  ناتِج
 geslaagd 16 نجح   1pa ناجح  ناِجح
 ناِحیة 

 invalshoek 7 نحو  النَواحي -نَواحٍ  .n ناحیة 
 kiezer 24 نخب  ون 1pa ناخب  ناِخب
 club 4 ندي أَْنِدیة .n النادي  \ناد   النادي \ ناٍد 
 zeldzaam 17 ندر   1pa نادر ناِدر 
 oproepen 18 ندي   3a نادى  نادى
 نار 

 vuur 4 نور  نیران  n. sg=fem نار 
 woordvoerder 21 نطق    1pa ناطق  ناِطق
 venster 13 نفذ نَوافِذُ  .n نافذة نافِذة
 discussiëren 19 نقش    3a ناقش  ناقَشَ 

 verkrijgen 17 نول ، نَْیل1a a نال  نالَ 
 slapen 11 نوم  ، نَْوم1a a نام  نامَ 

 afgevaardigde 3 نوب  نُّواب  1pa نائب  نائِب 
 -vice 3 نوب  نُّواب  1pa نائب  نائِب 

 nieuwsbericht 11 نبأ  أَْنباء  .n نبأ  نَبَأ
 profeet 7 نبي  أَْنبِیاءُ  .n نبي  نَبيّ 
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 resultaat 2 نتج نَتائِجُ  .n نتیجة  نَتیجة 
 succes 5 نجح ات  1m نجاح  نَجاح 
 slagen 8 نجح  ، نَجاح1a a نجح  نََجحَ 
 ster 9 نجم نُجوم .n نجم  نَْجم
 regio 10 نحو  أَْنحاء .n نحو  نَْحو 
 oproep 21 ندي ات  3m نداء نِداء
 bekritiseren 26 ندد   2a ندد  نَدَّدَ 

 symposium 13 ندو ات .n ندوة  نَْدوة 
 conflict 19 نزع  ات 3m نزاع  نِزاع
 afdalen 6 نزل ، نُزول1a i نزل نََزلَ 

 vrouwelijk 21 نسو    .adj نسائي  نِسائيّ 
 percentage 1 نسب  نَِسب  .n نسبة  نِْسبة 
 relatief 21 نسب    .adj نسبي  نِْسبيّ 
 kopie 12 نسخ نَُسخ .n نسخة  نُْسخة 
 vergeten 6 نسي ، نِْسیان1a a نسي  نَِسيَ 
 activiteit 5 نشط  أْنِشطة .n نشاط  نَشاط
 publiceren 9 نشر  ، نَْشر1a u نشر  نََشرَ 
 publicatie 7 نشر   1m نشر  نَْشر 

 bulletin 24 نشر ات .n نشرة  نَْشرة 
 tekst 8 نصص نُصوص .n نص  نَصّ 
 voorschrijven 21 نصص ، نَصّ 1a u نص  نَصَّ 
 overwinning 11 نصر   .n نصر  نَْصر 

 helft 5 نصف   .n نصف  نِْصف 
 advies 17 نصح نَصائِحُ  .n نصیحة  نَصیحة 
 strijd 23 نضل   3m نضال  نِضال
 reikwijdte 18 نطق    3m نطاق  نِطاق
 regime 2 نظم أْنِظمة، نُُظم 3m نظام  نِظام
 kijk 2 نظر   1m نظر  نََظر 
 نََظرَ 

 kijken 4 نظر  ، نََظر، َمْنَظر1a u نظر 
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 blik 9 نظر ات .n نظرة  نَْظرة 
 theoretisch 25 نظر   .adj نظري  نََظريّ 
 theorie 19 نظر ات .n نظریة  نََظریّة 

 organiseren 12 نظم   2a نظم  نَظَّمَ 
 ambtgenoot 22 نظر نَُظراءُ  .n نظیر  نَظیر 

 schoon 21 نظف نَُظفاءُ  .adj نظیف  نَظیف 
 zegening 16 نعم  نِعَم  .n نعمة  نِْعمة 
 uitvoeren 14 نفذ   2a نفذ  نَفَّذَ 

 adem 20 نفس  أَْنفاس .n نفس  نَفَس 
 zelfde 7 نفس  أَْنفُس  .n نفس  نَْفس 
 نَْفس 

 ziel 7 نفس  نُفوس n. sg=fem نفس 
 psychologisch 9 نفس    .adj نفسي  نَْفسيّ 

 olie 8 نفط  نِْفط ## .n نفط  نَْفط
 nuttig w/z 19 نفع  ، نَْفع1a a نفع  نَفَعَ 

 invloed 22 نفذ   1m نفوذ  نُفوذ 
 ontkennen 19 نفي  ، نَْفي1a i نفى  نَفى 

 sluier 25 نقب  نُقُب    نقاب  نِقاب
 vakbond 20 نقب  ات .n نقابة  نِقابة 
 discussie 16 نقش    3m نقاش  نِقاش

 kritiek 16 نقد   .n نقد  نَْقد 
 geld 26 نقد نقود    نقد  نَْقد 

 tekort 16 نقص    .n نقص  نَْقص 
 punt 4 نقط  نُقَط  .n نقطة  نُْقطة 
1a u نقل  نَقَلَ  نَْقل،   transporteren 8 نقل  
 transport 5 نقل   1m نقل  نَْقل 
 groei 10 نمي\نمو   .n نمو  نُموّ 

 model 13 نموذج  نَماِذجُ  .n نموذج  نَموذَج 
 dag 9 نھر  أَْنُھر .n نھار  نَھار 
 einde 3 نھي    .n نھایة  نِھایة 
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 definitief 7 نھي  ون .adj نھائي  نِھائيّ 
 rivier 11 نھر  أَْھھار .n نھر  نَْھر 
 licht 6 نور  أَْنوار .n نور  نور 
 soort 3 نوع  أَْنواع .n نوع  نَْوع 

 bijzonderheid 21 نوع    .n نوعیة  نَْوعیّة 
 slaap 8 نوم   1m نوم  نَْوم 

 nucleair 8 نوي   .adj نووي  نََوويّ 
 vertegenwoordiging 20 نوب    .n نیابة  نِیابة 
 intentie 16 نوي نَوایا  .n نیة  نیّة 

 telefoon 11 ھتف َھواتِفُ  .n ھاتف  ھاتِف 
 telefonisch 22 ھتف   .adj ھاتفي  ھاتِفيّ 
 migreren 26 ھجر   3a ھاجر  ھاَجرَ 
 aanvallen 25 ھجم   3a ھاجم  ھاَجمَ 
 rustig 14 ھدأ    1pa ھادئ  ھاِدئ

 belangrijk 12 ھمم   1pa ھام  ھامّ 
 geweldig 14 ھول َھوائِلُ  1pa ھائل  ھائِل 

 afname 23 ھبط    1m ھبوط  ُھبوط 
 migratie 16 ھجر   .n ھجرة  ِھْجرة 
 aanval 15 ھجم ات .n ھجمة  َھْجمة 
 aanval 10 ھجم   1m ھجوم  ُھجوم 

 bedreigen 17 ھدد   2a ھدد  َھدَّدَ 
 doel 2 ھدف أَْھداف  .n ھدف َھَدف 
 mikken 12 ھدف ، َھْدف1a i ھدف َھَدفَ 
 rust 12 ھدأ    .n ھدوء  ُھدوء 
 cadeau 13 ھدي َھدایا .n ھدیة  َھدیّة 
 vluchten 20 ھرب  ، ھُروب1a u ھرب  َھَربَ 

 vlucht 23 ھرب   1m ھروب  ُھروب 
 schudden 19 ھزز ، َھزّ 1a u ھز َھزَّ 

 nederlaag 19 ھزم َھزائِمُ  .n ھزیمة  َھزیمة 
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 zorg 13 ھمم ھُموم .n ھم  َھمّ 
 techniek 21 ھندس   .n ھندسة  َھْنَدسة 
 Indisch 15 ھندي ھُنود .n./adj ھندي  ِھْنديّ 
 lucht 11 ھوي أَْھِویة .n ھواء  َھواء 
 identiteit 13 ھوي ات .n ھویة  ھویّة 
 instantie 4 ھیأ ات .n ھیئة  َھْیئة 

 verplichting 12 وجب  ات 1pa واجب  واِجب
 confronteren 9 وجھ   3a واجھ  واَجھَ 
 wadi 12 ودي أَْوِدیة 1pa الوادي  -واد  الوادي  -واٍد 
 verschijnend 18 ورد   1pa وارد  واِرد 

 tussenkomst 15 وسط   .n واسطة  واِسطة 
 wijd 7 وسع   1pa واسع  واِسع
 continueren 12 وصل    3a واصل  واَصلَ 
 duidelijk 4 وضح    1pa واضح  واِضح
 instemmen 13 وفق   3a وافق وافَقَ 
 feit 3 وقع ُوقوع، ُوقَّع 1pa واقع  واقِع 

 gebeurtenis 20 وقع َوقائِعُ  1pa واقعة واقِعة 
 realistisch 21 وقع   1pa واقعي  واقِعيّ 
 realisme 26 وقع   1pa واقعیة  واقِعیّة 
 staand 19 وقف   1pa واقف واقِف 
 gouverneur 26 ولي ُوالة  1pa الوالي  - وال  الوالي - واٍل 
 vader 5 ولد ون 1pa والد  واِلد
 epidemie 26 وبأ    .n وباء  َوباء 
 hecht 26 وثق    .adj وثیق  َوثیق 
 document 14 وثق  َوثائِقُ  .n وثیقة  َوثیقة 
 moeten 2 وجب  ، ُوجوب 1a i وجب  َوَجبَ 
 vinden 1 وجد  ، ُوجود1a i وجد  َوَجدَ 
ھَ   leiden 9 وجھ   2a وجھ  َوجَّ
 gezicht 1 وجھ ُوجوه  .n وجھ  َوْجھ 
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 aspect 1 وجھ ُوجوه  .n وجھ  َوْجھ 
 ُوْجھة 

 richting 11 وجھ ات ;ِوْجھة ## .n وجھة 
 .bestaan, h 2 وجد   1m وجود  ُوجود 
 alleen 5 وحد   .n وحد  َوْحد

 eenheid 2 وحد ات .n وحدة َوْحدة
 alleen 5 وحد   .adj وحید  َوحید 

 willen 17 ودد ، َودّ 1a a ود  َودَّ 
 laten 17 ودع ، َوْدع1a a ودع  َوَدعَ 
 verschijnen 17 ورد ، ُورود1a i ورد  َوَردَ 
 bloemen 14 ورد ُورود .n.coll ورد  َوْرد 
 papier 5 ورق أَْوراق .n.coll ورق  َوَرق 

 ministerie 2 وزر ات .n وزارة ِوزارة 
 ministerieel 23 وزر   .adj وزاري  ِوزاريّ 

عَ   distribueren 22 وزع   2a وزع  َوزَّ
 gewicht 13 وزن   1m وزن  َوْزن 
 minister 1 وزر ُوَزراءُ  .n وزیر  َوزیر 

 bemiddeling 25 وسط   .n وساطة  ِوساطة 
 midden 4 وسط أَْوساط .n وسط  َوَسط
 bemiddelaar 26 وسط ُوَسطاءُ  .n وسیط  َوسیط 
 hulpmiddel 5 وسل َوسائِلُ  .n وسیلة  َوسیلة 
 curatele 26 وصي َوصایا .n وصایة  ِوصایة 
 omschrijven 11 وصف  ، َوْصف1a i وصف  َوَصفَ 
 omschrijving 13 وصف أَْوصاف   1m وصف  َوْصف 
 aankomen 2 وصل   ، ُوصول1a i وصل  َوَصلَ 

 aankomst 6 وصل    1m وصول  ُوصول 
 verduidelijken 22 وضح    2a وضح  َوضَّحَ 
 plaatsen 3 وضع  ، َوْضع1a a وضع  َوَضعَ 
 situatie 1 وضع   1m وضع  َوْضع 

 duidelijkheid 17 وضح    1m وضوح  ُوضوح 
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 vaderland 3 وطن أَْوطان .n وطن  َوَطن
 nationaal 1 وطن ون .adj وطني  َوَطنيّ 
 baan 10 وظف َوظائِفُ  .n وظیفة  َوظیفة 

 beloven 22 وعد  ، َوْعد1a i وعد  َوَعدَ 
 belofte 16 وعد ُوعود  1m وعد  َوْعد
 bewustzijn 13 وعي   .n وعي  َوْعي 
 nakoming 19 وفي   .n وفاء َوفاء 
 overlijden (zn) 14 وفي َوفَیات  .n وفاة  َوفاة
 delegatie 9 وفد ُوفود .n وفد  َوْفد 
 leveren 20 وفر   2a وفر َوفَّرَ 

 preventie 23 وقي   3m وقایة  ِوقایة 
 tijd 1 وقت أَْوقات .n وقت  َوْقت 
 ondertekenen 26 وقع   2a وقع  َوقَّعَ 
 gebeuren 4 وقع  ، ُوقوع1a a وقع  َوقَعَ 

 ~ stoppen, laten 22 وقف   2a وقف َوقَّفَ 
1a i وقف َوقَفَ  ُوقوف،   staan 4 وقف  
 stopzetting 8 وقف   1m وقف َوْقف 
 islamitische stichting 8 وقف   .n وقف َوْقف 
 brandstof 22 وقد   .n وقود  َوقود 
 .gebeuren, h 19 وقع   1m وقوع  ُوقوع 
 .stoppen, h 14 وقف   1m وقوف  ُوقوف 
 feit 26 وقع وقائعُ  .n وقیعة  َوقیعة 
 َوكالة

 agentschap 6 وكل ات  ;ِوكالة ## 3m وكالة 
 agent 14 وكل ُوَكالءُ  .n وكیل  َوكیل 
 geboorte 18 ولد   1m والدة  ِوالدة 
 provincie 2 ولي ات  1m والیة  ِوالیة 
 mandaat 2 ولي ات  1m والیة  ِوالیة 

 jongen 3 ولد أَْوالد .n ولد  َولَد

Top Media Vocabulary in Arabic 
by Jan Hoogland 

www.janhoogland.com



90 TMV by © Jan Hoogland 
 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 َولَدَ 
1a i ولد  َمْوِلد، ِوالدة ،   baren 15 ولد  

 beschermheer 12 ولي أَْوِلیاءُ  .n ولي  َوليّ 
 volgen 15 ولي  ، ِوالیة1a i ولي  َوِليَ 

 یَد
األَْیدي  -أَْیٍد  n. sg=fem ید   hand 1 ید 

 links 21 یسر   .n یسار  یَسار 
 zekerheid 21 یقن   .n یقین  یَقین 
 Jemenitisch 15 یمن ون .n./adj یمني  یََمنيّ 
 rechts 12 یمن   .n یمین  یَمین 

 joods 6 یھود  یَھود  .n./adj یھودي  یَھوديّ 
 dag 1 یوم أَیّام .n یوم  یَْوم 

 dagelijks 6 یوم ون .adj یومي  یَْوميّ 
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