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LES 1-1

1 hoe ما/ ماذا
2 heet اسمك، ماذا تدعى
3 je أنت )اسمك(
4 ik أنا 
5 mijn ي )اسمي(
6 naam اسم 
7 is يكون
8 woon يعيش، يسكن
9 in في

10 adres عنوان
11 Stationsstraat شارع المحطة
12 nummer رقم
13 telefoonnummer رقم الهاتف )التليفون(
14 jij أنت 
15 wat ما/ ماذا
16 jouw لكم
17 waar أين
18 nationaliteit جنسية
19 )ik( ben أكون، أصبح
20 Duitse ألماني

LES 1-2

21 dag ً مرحبا
22 meneer سيد
23 uw لكم
24 komt )uit( أتيت من، جئت من
25 u أنت
26 uit من
27 Nederland هولندا
28 nee ال
29 kom أتيت من، جئت من
30 niet ليس
31 Denemarken الدنمارك
32 woont تعيش، تسكن
33 welke في أي
34 stad مدينة
35 vlakbij بالقرب من
36 straat شارع
37 de ال
38 nummer رقم
39 telefoon هاتف/تليفون
40 heb لديك، تملك
41 geen ليس لدي

42 vaste ثابت، تليفون أرضي
43 pas ً حديثا
44 wel طبعاً/كذلك
45 mobiel هاتف نقال/ هاتف جوال

LES 1-3

46 hij هو
47 het ال
48 van من
49 zijn هــ )عنوانه( 
50 zij هي
51 haar ها )عنوانها(
52 ook ً أيضا
53 zijn الخاص به
54 getrouwd متزوج/متزوجة
55 vrouw امرأة، زوجة
56 man رجل، زوج

LES 2-1

57 familie عائلة
58 kijk انظر
59 dit هذا
60 een واحد
61 foto صورة
62 het ال
63 oude قديمة
64 tien عشرة
65 jaar سنة )سنوات(، عام
66 geleden مضت
67 helemaal ً تماما
68 links يسار
69 ziet ترى/تتشاهد
70 vader أب
71 naast بجانب، التالي
72 staat يقف
73 moeder أم
74 ouders والدين، اآلباء
75 hebben لديهم
76 drie ثالثة
77 kinderen أطفال
78 twee إثنان
79 jongens أوالد
80 en و
81 één واحد/واحدة
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82 meisje فتاة، بنت
83 zonen أبناء
84 dochter ابنة
85 jongen صبي، ولد
86 dat ذاك، ذلك/ تلك، الذي، التي
87 achter خلف/وراء
88 mij ي، خاصتي
89 broer أخ، شقيق
90 rechts إلى اليمين
91 zus أخت، شقيقة

LES 2-2

92 wie من
93 oudste ً األكبر سنا
94 jongste ً األصغر سنا
95 ouder أكبر سناً من
96 dan من )للمقارنة(
97 kind طفل

LES 2-3

98 wonen يعيش، يسكن
99 je ك، )والديك(

100 ze هم
101 EU-land بلد من بلدان االتحاد األوروبي
102 misschien ربما
103 ze هي
104 naar إلى
105 mag يمكن، قد
106 hier هنا
107 komen تحضر/ تأتي، جاء
108 hoop يتمنى/يرجو، يأمل
109 dat ذاك، ذلك/ تلك، الذي، التي
110 lukt تنجح، تتحقق
111 mis أفتقد، يشتاق
112 lieve العزيزة
113 erg كثيراُ، جداً
114 vorig )jaar( الماضية )السنة(

114a getrouwd تزوجت، يتزوج
115 sinds منذ
116 kort فترة قصيرة 
117 heeft لديها، لديه
118 dus هكذا
119 oom عم
119 vrouw زوجة
120 tante عمة

LES 3-1

121 hoe laat )is het?( كم الساعة اآلن؟
122 negen التاسعة
123 uur الساعة
124 half )- tien( نصف )الساعة التاسعة والنصف(
125 kwart ربع )ربع ساعة(
126 over بعد/ و
127 voor (vijf - half 

tien(
قبل/ الساعة التاسعة والنصف إال 

خمس دقائق
128 vijf خمسة
129 minuten دقائق

LES 3-2

130 ochtend صبح/صباح
131 ’s ochtends في الصباح
132 zeven سبعة
133 sta  op ينهض/يصحو، يستيقظ
134 nog ما زال، بعد
135 vroeg مبكر، في وقت مبكر
136 soms ً بعض األحيان، أحيانا
137 eerder مبكراً/قبل الموعد
138 om في الصباح
139 acht ثمانية، الثامنة
140 neem آخذ/أركب 
141 bus باص/حافلة/أتوبيس
142 school مدرسة
143 les درس
144 begint يبدأ
145 pauze فترة الراحة، استراحة
146 drink أشرب، يشرب
147 koffie قهوة
148 praat نتحدث، أتحدث، أتكلم
149 vriendin صديقة
150 elf الحادية عشر
151 we نحن
152 gaan نذهب
153 weer مرة أخرى
154 twaalf الثانية عشر
155 afgelopen نهاية
156 middag منتصف النهار
157 ’s middags بعد الظهر
158 thuis منزل
159 eet يأكل
160 bel يتحدث بالهاتف/يهاتف
161 vriend صديق
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162 of أو
163 tv تلفاز/تلفزيون
164 doe يفعل، يقوم بــ
165 boodschappen التسوق )شراء البضائع من 

السوق(، التبضع
166 vier أربعة
167 leer يدرس، يذاكر
168 luister يسمع/يستمع
169 tekst نص
170 lees يقرأ
171 maak ينجز، يقوم بتمرين
172 oefening يتدرب/يتمرن، يمارس
173 deel جزء
174 Nederlandse هولندي
175 krant صحيفة/جريدة
176 zes ستة
177 eten وجبة طعام، يأكل، عشاء
178 maak )- klaar( يجهز/يطهو

LES 3-3

179 avond مساء
180 ’s avonds في المساء
181 nieuws أخبار
182 ga يذهب
183 café مقهى، بار
184 huis منزل
185 moe تعبان/مرهق
186 bed سرير
187 slaap ينام
188 nacht ليل
189 ’s nachts في الليل
190 tot حتى
191 stil هدوء
192 donker ظالم/ظلمة
193 bijna تقريباً
194 iedereen كل واحد/كل فرد
195 slaapt غارق في النوم
196 niemand وال أي فرد
197 wakker يصحو
198 behalve باستثناء
199 mensen ناس، خلق
200 die الذين
201 werken يعمل/يعملون
202 wordt licht شروق الشمس 
203 worden يستيقظ، ينهض من النوم، يصحو

LES 4-1

204 maand شهر
205 één واحد
206 maanden شهور
207 weken أسابيع
208 dagen أيام
209 januari يناير
210 eerste أول
211 dan بعدها
212 echt حقيقة، في الحقيقة
213 koud بارد
214 winter الشتاء
215 februari فبراير
216 maart مارس
217 eind نهاية
218 lente الربيع
219 al من قبل
220 minder أقل

220a wel مع ذلك
221 regent تمطر/يتساقط المطر
222 vaak عادة/بشكل منتظم
223 er هناك، هنالك
224 veel كثيراً
225 wind ريح
226 vanaf من )وإلى(
227 april أبريل
228 steeds بشكل متزايد
229 warmer ً أكثر دفئا
230 mei مايو
231 juni يونيو
232 zomer الصيف
233 juli يوليو
234 augustus أغسطس
235 sluiten يغلق/تغلق
236 scholen المدارس
237 op في
238 vakantie العطلة، اإلجازة
239 september سبتمبر
240 alweer مرة أخرى
241 herfst الخريف
242 zon الشمس
243 verdwijnt يختفي
244 oktober أكتوبر
245 november نوفمبر
246 december ديسمبر
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LES 4-2

247 week أسبوع
248 telt يتكون من
249 noemen يسمى
250 werkdagen أيام عمل
251 maandag اإلثنين
252 dinsdag الثالثاء
253 woensdag األربعاء
254 donderdag الخميس
255 vrijdag الجمعة
256 zaterdag السبت
257 zondag األحد
258 weekend نهاية األسبوع
259 op في
260 vandaag اليوم
261 morgen غداً
262 beginnen يبدأ
263 lessen دروس
264 keer مرة
265 tweede مرة أخرى، مرة ثانية
266 lang أطول
267 duurt تأخذ فترة أطول
268 meestal ً عموما
269 laatste آخر
270 eindigen ينتهي

LES 4-3

271 hetzelfde نفسه، ذاته
272 land بلد، قطر
273 als مثل
274 vorige الماضي/ األخير
275 maar فقط لـ
276 net فترة وجيزة
277 wanneer متى
278 zag رأيت
279 hem هو
280 voor ل
281 het laatst آخر مرة
282 maar رغم ذلك / مع ذلك
283 gisteren أمس
284 bij مع
285 geweest كان
286 volgende القادم
287 ver بعيد

288 elkaar مع بعض
289 zien يرى، رأينا
290 binnen في خالل
291 weet يعرف
292 paar بضعة

LES 5-1

293 drinken يشرب
294 ontbijt يفطر، يتناول اإلفطار
295 brood خبز، رغيف، عيش
296 kaas جبن
297 jam مربى
298 thee شاي
299 zonder بدون
300 suiker سكر
301 melk حليب، لبن
302 lunch وجبة الغداء
303 eerst أوالً
304 kop فنجان، كوب
305 soep حساء
306 daarna بعد ذلك
307 opnieuw مرة أخرى
308 vlees لحم
309 tijdens خالل
310 glas كوب
311 avondeten وجبة العشاء
312 warm طعام دافيء، ساخن
313 rijst أرز
314 vis سمك
315 aardappelen بطاطس
316 natuurlijk بالطبع
317 groenten خضروات
318 water ماء
319 wijn خمر
320 bier بيرة

LES 5-2

321 per كل
322 rond دورة
323 drinkt يشرب
324 bord صحن
325 vervolgens بعد ذلك
326 tenslotte أخيراً
327 in plaats van بدالً عن
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328 markt السوق
328a waarom لماذا
328b omdat ألن، بسبب
329 daar هناك
330 zo مثل
331 duur غالي، مرتفع الثمن

LES 5-3

332 dorst عطش
333 zullen يمكن
334 ja نعم، بلى
335 laten دعنا
336 tegenover في الجهة المقابلة 
337 o آه
338 dat ذاك
339 kerk كنيسة
340 sterke قوى
341 zwart أسود
342 beetje قليل من
343 erbij أضاف
344 druk مزدحم، مشغول
345 alle كل
346 andere آخر
347 cafés مقاهي، حانات

347a zijn يكون )يوجد(
348 open مفتوحة، مفتوح
349 enige فقط
350 kun يمكن، يستطيع
351 iets شيء ما، بعض الشيء
352 dat ذاك، ذلك
353 mogelijk ممكن
354 waarover عن ماذا
355 praten يتحدث
356 jullie أنتم
357 gesprekken محادثات
358 sport رياضة
359 vooral ً خصوصا
360 voetbal كرة القدم
361 vrouwen نساء، سيدات
362 eigenlijk في الواقع

LES 6-1

363 mevrouw سيدة
364 station محطة

365 loopt يمشي
366 rechtdoor على طول الطريق
367 neemt يأخذ
368 aan على 
369 die ذاك
370 lopen يمشي
371 ongeveer ً تقريبا
372 kwartier ربع ساعة
373 deze هذا
374 kant جانب
375 weg طريق
376 die هذا
377 vertrekt يغادر
378 om في حوالي
379 bedoelt يعني، يقصد
380 bedoel يعني، يقصد
381 elke كل
382 vijftien خمسة عشر
383 langs يمر على طول/ بقرب
384 dan إذاً
385 loop يمشي، أسير
386 liever بدالً عن
387 anders بخالف ذلك
388 moet يجب
389 wachten ينتظر
390 dank u wel شكراً لك/شكراً جزيالً
391 graag gedaan بكل السعادة

LES 6-2

392 tram ترام
393 gaat يذهب/يتحرك
394 heen في هذا االتجاه
395 buurt الجوار، الحي
396 kunt يمكن
397 het beste أفضل
398 lijn خط
399 nemen يأخذ، يركب
400 stopt يتوقف
401 op على، عند
402 hoek الزاوية/الركن
403 halte موقف الترام/محطة
404 staan يقف/يتوقف
405 op )wacht -( ينتظر
406 vóór في المقدمة
408 stap )- uit( ينزل من)الترام/البص(
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409 vraagt يسأل
410 aan )vraagt -( عن
411 conducteur الكمساري

LES 6-3

412 bezoek )op -( زيارة
413 vrienden أصدقاء
414 ze هم
415 toe )naar … toe( إلى
416 auto سيارة
417 trein قطار
418 te جداً
419 overal في كل مكان
420 intercity قطار سريع
421 nergens أي مكان
422 tussen بين
423 overstappen يغير من قطار إلى قطار آخر
424 welk أيهم
425 perron رصيف المحطة
426 schermen شاشات العرض
427 ingang مدخل
428 hal صالة
429 informatie معلومات
430 daarop عليها/ثَّم
431 vertraging تأخير
432 tijden في أوقات
433 daarop فيها

LES 7-1

434 werkt يعمل
435 hebt لديه، لديك
436 werk عمل
437 baan وظيفة
438 werkloos عاطل عن العمل
439 waarvan من أين
440 leeft يعيش، تعيش
441 toch بالتأكيد
442 geld مال/نقود
443 nodig ضرورية
444 gemeente البلدية
445 geeft يمنح/يعطي
446 uitkering مساعدة إجتماعية
447 hoeft يحتاج
448 te إلى
449 doen يعمل/تعمل

450 wilt يرغب
451 zoek أبحث
452 probeer أحاول
453 vinden إيجاد
454 trouwens بجانب
455 zodra بمجرد
456 gevonden يجد/يعثر

LES 7-2

457 supermarkt متجر/سوبر ماركت/بقالة
458 afdeling قسم
459 groente خضروات
460 verkoop بيع
461 fruit فواكه
462 leg يضع
463 juiste صحيح
464 plaats مكان
465 lijkt يبدو
466 me لي
467 leuk مرح
468 lekker لذيذ
469 om حول
470 centrum مركز/وسط
471 parttime جزء من الوقت، عمل جزئي
472 volle كل الوقت، دوام كامل
473 hele كل 
474 hoeveel كم من
475 verdien تكسب
476 als إذا/لو
477 vragen يسأل
478 euro يورو
479 netto صافي )بعد الضرائب(
480 dat wil zeggen يمكن القول
481 meer أكثر
482 krijg تحصل
483 door بسبب
484 belasting الضرائب
485 premie قسط التأمين
486 verzekeringen تأمين

LES 7-3

487 gemakkelijk سهل
488 moeilijk صعب
489 ogenblik لحظة
490 Nederlands اللغة الهولندية
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491 kent يعرف
492 vindt يجد/يعثر
493 in elk geval على كل حال
494 daarom لهذا السبب
495 bezig مشغول/مزدحم
496 leren يتعلم
497 inderdaad بالفعل،حقاً/في الواقع
498 zeer ً جداً، إلى حد بعيد، فعالً، تماما
499 belangrijk مهم
500 ken يعرف
501 nu اآلن، حاالً
502 voer (- een 

gesprek(
يجري )محادثة(

503 klein صغير
504 gesprek محادثة
505 buiten في الخارج
506 iedere كل، كل واحد
507 aantal عدد من
508 nieuwe جديد
509 woorden كلمات
510 moeten يجب
511 hard صعب، قاس، صلب
512 zeker بالتأكيد
513 manier طريقة، وسيلة
514 snel بسرعة
515 vind يجد، يعثر

LES 8-1

516 kost تكلفة
517 prijs السعر
518 bedrag كمية
519 betalen دفع
520 alstublieft من فضلك
521 krijgt الحصول على
522 terug يعيد له )باقي النقود(
523 ober النادل
524 mogen قد
525 wij نحن
526 rekening فاتورة الحساب، حساب
527 willen نود، نرغب في
528 betaalt يدفع
529 betaal دفع
530 portemonnee محفظة
531 vergeten ينسى
532 pinpas بطاقة البنك

533 kan علبة
534 pinnen الدفع بالبطاقة البنكية
535 ja hoor نعم بالطبع
536 momentje لحظة
537 pincode الرقم السري للبطاقة البنكية
538 intoetsen أدخل الرقم السري
539 groene أخضر
540 knop زر
541 drukken إضغط
542 oké ً حسنا
543 betaald تم الدفع

LES 8-2

544 gas غاز
545 licht كهرباء، إضاءة
546 huur إيجار
547 telefoonrekening فاتورة الهاتف
548 eens مرة
549 energiebedrijf شركة الطاقة
550 betaling يدفع
551 gebeurt يحدث
552 automatisch أوتوماتيكي
553 machtiging موافقة/ترخيص
554 af )gaat ... -( يخصم من 
555 zelf نفسك
556 niets ال شيء
557 bedrijf شركة
558 internet اإلنترنت
559 website موقع على شبكة اإلنترنت
560 bank مصرف، بنك
561 inloggen دخول الموقع، تسجيل الدخول
562 vult )- ... in( تدخل، أدخل 
563 rekeningnummer رقم الحساب
564 zelfs حتى
565 zetten تضع، تكتب
566 handtekening توقيع

LES 8-3

567 contant نقد، نقداً
568 munten عمالت معدنية
569 biljetten أوراق نقدية
570 bijvoorbeeld على سبيل المثال
571 eurocent سنت يورو
572 kleine صغير
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573 dingen أشياء
574 weinig قليل
575 altijd ً دائما
576 gepast مناسب )عملة مناسبة(
577 biljet ورقة نقدية
578 teveel أكثر من الالزم
579 men واحد، بعض الناس
580 kleiner أوراق نقدية صغيرة جداً
581 zoekt يبحث
582 probeert يحاول
583 alleen فقط
584 heel جداً

LES 9-1

585 ligt يقع، تقع
586 West-Europa أوروبا الغربية
587 noord شمال
588 zuid جنوب
589 kilometer كيلو متر
590 oost شرق
591 groter أكبر
593 verdeeld مقسم
594 provincies محافظات
595 liggen تقع
596 noorden شمال
597 zuiden جنوب
598 westen غرب
599 gebied منطقة
600 helft نصف
601 Nederlanders هولنديين
602 grootste الرئيسية، األكبر
603 steden المدن
604 dichte كثيف، كثيفة
605 bevolking سكان
606 oosten شرق
607 bijzondere خاص
608 er هناك
609 vroeger في وقت سابق
610 was كان
611 zee بحر
612 God هللا
613 maakte صنع، خلق
614 wereld عالم
615 vormden مكون
616 tenminste على األقل

617 sommigen بعض الناس
618 Nederlandse  

Antillen
جزر األنتيل الهولندية

619 paspoort جواز سفر

LES 9-2

620 vlak منبسط، مسطح
621 betekent يعني
622 bergen جبال
623 slechts فقط
624 berg جبل
625 meter متر
626 hoog ارتفاع
627 gevolg نتيجة
628 kunnen يستطيع، يقدر على
629 plaats مكان، موقع
630 makkelijk سهل
631 bereiken الوصول إلى
632 gebruiken يستخدم، يستعمل
633 onder andere في جملة أمور
634 o.a. (= onder an-

dere(
من بين أمور أخرى )= تشمل(

635 zoveel هذا العدد الكبير من
636 dichtste أقرب
637 hoger أعلى

LES 9-3

638 laag منخفض
639 dezelfde نفسه
640 hoogte مستوى
641 rivieren األنهار
642 meren بحيرات
643 grote كبير
644 stukken قطع

644a zelfs حتى
645 lager منخفض
646 rijk غني
647 aan )rijk -( بــ )غني بــ(
648 gebrek نقص
649 om إلى
650 reden سبب
651 grond أرض
652 gebruik استخدم
653 bang خائف
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654 hoge ارتفاع
655 dijken السدود
656 beschermen يحمي، يدافع عن
657 lage منخفض
658 houden )- tegen( يحفظ، يحمي )- من(
659 tegen )houden -( يحمي من 
660 slecht سيئة
661 weer حالة الطقس
662 ontstaat ينشأ، يتطور
663 gevaar خطر
664 toen عندما
665 liep ركض، يجري

LES 10-1

666 dokter طبيب
667 huisarts طبيب عام
668 spreekuur ساعات العمل / ساعات الدوام
669 telefonisch بالهاتف
670 afspraak موعد
671 maken يعمل
672 ziek مريض
673 bent كنت
674 om )- te( ل)- إلى(
675 zorg تهتم
676 ervoor بالتأكيد
677 wacht انتظر
678 tot حتى

LES 10-2

679 oog عين
680 nek العنق
681 hand يد
682 borst ثدي
683 hart قلب
684 neus أنف
685 hals العنق، الحلق
686 vinger اإلصبع
687 been ساق
688 knie ركبة
689 mond فم
690 schouder كتف
691 rug ظهر
692 voet قدم
693 pols معصم
694 oor أذن

695 arm ذراع
696 buik بطن
697 gebeld يتصل هاتفياً
698 teen إصبع القدم
699 koorts حمى
700 pijn ألم
701 keel حلق
702 een dag of drie ً ثالثة أيام تقريبا
703 even بالتساوي
704 onderzoeken يبحث، يكشف، يفحص
705 voelen يفحص، يشعر
706 kijken ينظر، يبحث، يفحص
707 griep إنفلونزا
708 flinke كبير
709 blijft يبقى
710 voorlopig ً مؤقتا
711 recept وصفة طبية

711a man زوج
712 hiermee طيه
713 apotheek صيدلية
714 haalt يذهب لتناول 
715 medicijn دواء
716 helpt يساعد
717 tegen ضد

LES 10-3

718 hun هم
719 last إزعاج، حمل
720 vreemd غريب
721 nou جيد
722 oorzaken أسباب
723 problemen مشاكل
724 bekend معروف
725 zitten جلس
726 verkeerd خاطئ
727 fietst يركب الدراجة
728 tegenwoordig في الوقت الحاضر
729 doe )- aan( يشارك في
730 voldoende كاف
731 aan )doe -( يشارك في
732 regelmatig بانتظام
733 sporten الرياضة
734 kans فرصة
735 ziekte مرض
736 leef يعيش، يسكن
737 wél جيد
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738 gezond صحي، بصحة جيدة/متمتع 
بالصحة

739 word يكون، يصبح

LES 11-1

740 koop يشتري، شراء
741 alles كل شىء
742 want ألن
743 hoewel رغم أن
744 sluit يغاق
745 terwijl في حين
746 goed جيد، بحذر
747 korting خصم

LES 11-2

748 lijst قائمة )التسوق(
749 schrijf يكتب
750 stuk قطعة
751 papier ورقة
752 voorkom تجنب
753 vergeet ينسى
754 kilo كيلو
755 fles زجاجة
756 olie زيت
757 witte أبيض
758 broden أرغفة، خبز، عيش
759 eieren بيض
760 frisdrank المياه الغازية
761 enz. إلخ
762 anderhalve 

)=1,5(
واحد ونصف

763 paprika فلفل أحمر
764 gekocht اشترى
765 rode أحمر
766 gele أصفر
767 verschillende مختلف
768 kleuren ألوان
769 houden )- van( يحب، يستلطف
770 kopen يشتري، شراء
771 kleren مالبس
772 schoenen حذاء
773 zulke مثل
774 groot كبير
775 warenhuis متجر متعدد األقسام

776 betere أفضل
777 kwaliteit جودة
778 goede جيد

LES 11-3

779 ligt eraan يعتمد على
780 verschillend مختلف
781 appels تفاح
782 waren كانت
783 soort نوع
784 harde صلب، شاق
785 lekkerder ألذ
786 genoeg كاف
787 duurder مكلفة
788 goedkoper أرخص
789 prijzen أسعار
790 veranderen تغيير
791 liggen vast يتم إصالح
792 winkel متجر، بقالة
793 eens مرة
794 vergelijken يقارن
795 voordeliger أرخص ثمناً، أرخص

LES 12-1

796 postkantoor مكتب البريد
797 brief رسالة، خطاب
798 versturen إرسال
799 postzegels طوابع
800 zware ثقيل
801 wegen يزن، يقوم بوزن 
802 weegt يزن
803 e-mailen يرسل رسالة بالبريد اإللكتروني
804 makkelijker أسهل
805 verkopen يبيع
806 krijgen يحصل على
807 papieren أوراق
808 daarvoor لهذا السبب
809 storten يودع )مال( نقود
810 overmaken يحول )مال( نقود
811 eigen ملك، يملك
812 opnemen يسحب مبلغ مالي 
813 pakje طرد بريدي
814 versturen يرسل
815 terecht إلى العنوان الصحيح
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LES 12-2

816 helpen مساعدة
817 berichtje رسالة
818 pakketje طرد بريدي صغير
819 moment لحظة
820 openen أفتح، يفتح
821 minimaal حد أدنى
822 salaris مرتب
823 formulier طلب/استمارة، نموذج
824 aanvragen يتقدم بطلب
825 invullen يعبئ/يمأل
826 klaar جاهز

LES 12-3

827 begrijp يفهم
828 beantwoordt يجيب
829 enkele عدة
830 algemene عام
831 uzelf نفسك
832 personen أشخاص
833 bankpas بطاقة بنكية/بطاقة البنك/كرت 

البنك
834 sparen توفير
835 speciale خاص
836 persoonlijke شخصي
837 gegevens بيانات
838 achternaam اسم العائلة
839 voornamen االسماء األولى
840 geslacht النوع
841 huisnummer رقم المنزل
842 postcode الرمز البريدي
843 woonplaats مكان السكن
844 even )-kijken( دعنا
845 kijken ننظر
846 ingevuld مأل، يمأل
847 bericht اعالن
848 orde )in -( نظام
849 via بواسطة
850 zo’n مثل / إلى هذا الحد
851 gratis ً مجانا
852 fijn جيد
853 tot ziens ً مع السالمة/وداعا

LES 13-1

854 lopend ً سيراً على األقدام/مشيا
855 fiets دراجة هوائية/عجلة/بسكليت
856 tas شنطة
857 mee )neem -( تصحب/تأخذ
858 bakker الخباز
859 slager الجزار
860 draag يحمل
861 aardig باألحرى، نوعاً ما
862 vol مملؤ

LES 13-2

863 metro مترو األنفاق
864 wijk حي، منطقة سكنية
865 nieuw جديد
866 gedeelte جزء
867 straks الحقاً/بعد ذلك/بعد هنيهة
868 afstand مسافة
869 mooi جميل/رائع
870 rijden ركوب الدراجات

LES 13-3

871 vliegtuig طائرة
872 ons لنا، خاصتنا
873 vertrek مغادرة
874 aanwezig حاضر )موجود(
875 bovendien إلى جانب
876 parkeren إيقاف السيارة
877 probleem مشكلة
878 vanuit من هنا )من هناك(
879 nooit أبداً
880 later ً الحقا
881 komen )- ... aan( وصول
882 aan )komen ... -( يصل
883 sneller أسرع

LES 13-4

884 kaartje تذكرة
885 OV-chipkaart بطاقة المواصالت العامة 

اإللكترونية
886 kaart بطاقة، تذكرة
887 vertel يخبر/يحدث/يقص
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888 als volgt كاآلتي
889 stapt يركب
890 inchecken تسجيل الركوب
891 automaat ماكينة التذاكر األتوماتيكية
892 houdt يحفظ
893 uitchecken تسجيل نزول
894 hoe )- ... hoe( كلما
895 verder أبعد
896 reist سافر/سافرت
897 los مفردة، تذكرة واحدة
898 loket مكتب بيع التذاكر

LES 14-1

900 huurhuis منزل باإليجار
901 zoon ابن
902 studeert يدرس
903 kamers غرف
904 onze لنا، خاصتنا
905 flat شقة
906 oma جدة
907 oud عجوز )كبير السن(

LES 14-2

908 3-kamerflat شقة بها ثالثة غرف 
909 2-kamerflats شقة بها غرفتين 
910 lift مصعد، أسانسير
911 omhoog إلى األعلى
912 verdiepingen الطوابق
913 derde الثالث
914 woning شقة/مسكن
915 door من خالل/ عبر
916 deur باب
917 woonkamer غرفة المعيشة/صالة
918 badkamer الحمام
919 slaapkamer غرفة النوم
920 slaapkamers غرف النوم
921 keuken المطبخ
922 balkon البلكونة/الشرفة

LES 14-3

923 zij هم
924 beneden تحت/الطوابق الدنيا
925 1e )= eerste( الطابق األول

926 etage طابق
927 trap سلم/درج
928 samen معاً/ مع بعض
929 net فقط
930 huren إيجار/ يؤجر
931 kamer غرفة

LES 15-1

932 zit يذهب
933 basisschool المدرسة اإلبتدائية
934 groep مجموعة، الفصل الدراسي
935 zitten يجلسون
936 oudsten ً األطفال األكبر سنا
937 kleinsten ً األطفال األصغر سنا
938 spelen يلعبون
939 zingen يغنون
940 tekenen يرسمون
941 oudere ً التالميذ األكبر سنا
942 leerlingen تالميذ
943 lezen يقرؤون
944 schrijven يكتبون
945 rekenen يحسبون، يعدون )حساب(
946 woensdagmiddag ظهر األربعاء
947 vrij عطلة
948 brengt يحضر
949 zusje ً األخت األصغر سنا
950 crêche روضة األطفال/كريش
951 halen يحضر، يجلب، يعيد

LES 15-2

952 na بعد
953 kiest اختار
954 opleiding تدريب
955 keuze اختيار
956 toets اختبار، امتحان
957 bepaalt يحدد
958 resultaat نتيجة
959 kiezen يختار
960 sommige بعض
961 direkt مباشرة
962 beroep مهنة
963 beroepsonderwijs مهني
964 vmbo التعليم المهني الثانوي األدنى
965 anderen آخرون
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966 algemeen عام
967 onderwijs تعليم
968 havo التعليم العام الثانوي العالي
969 vwo التعليم ما قبل الجامعي
970 opleidingen تدريب، البرامج التعليمية
971 volg اتبع، يدرس في
972 klas حجرة الدراسة/صف مدرسي
973 politieschool كلية الشرطة
974 politieagent ضابط شرطة

LES 16-1

975 bedoelen يقصد، يعني
976 bepaald محدد
977 dorp قرية
978 dorpen قرى
979 bestuur إدراة
980 trouwen يتزوج
981 gekregen حصل على
982 iemand شخص ما
983 overleden توفي، مات
984 inwoners سكان
985 weten يعرف، يعلم
986 allerlei جميع أنواع

986a informatie معلومات
987 huurwoning بيوت لإليجار، مساكن لإليجار
988 waarvoor ألي سبب؟ ألي غرض؟

LES 16-2

989 zorgt voor تضمن
990 woningen المنازل
991 cultuur ثقافة
992 hulp مساعدة
993 sportclubs األندية الرياضية
994 afval النفايات
995 allemaal كل شىء
996 gemeentelijke بلدي
997 belastingen الضرائب
998 politie شرطة
999 brandweer قسم المطافئ

1000 horen )- bij( ننتمي 
1001 burgemeester عمدة
1002 daarvan من ذلك
1003 hoofd رئيس
1004 samen )- met( معاً، مع

1005 wethouders أعضاء المجلس البلدي
1006 bestuurt يديرون
1007 gemeenteraad المجلس البلدي
1008 parlement برلمان
1009 raad مجلس


