
Some Basic Features of Arabic 

 

Similarly, when you read an Arabic text learn how to read smartly and 

pay close attention to those features that make the Arabic looks Arabic: 

Some basic features of Arabic that should be noted are: 

 اإلعزاب 

 ويعُى انجًهحيعُى انكهًح 

 َىع انجًهح وتزكيثها

 أَىاع انضًائز واستخذايها

 أسًاء اإلشارج ودالالتها

 انًفزد وانًخُى وانجًع

 انتذكيز وانتأَيج

 انُكزج وانًعزفح

 يفهىو انشيٍ وصيغح انفعم 

 انًيشاٌ انصزفي

 أدواخ انزتظ

 أسهىب انشزط

 انتقذيى وانتأخيز

 اإلتذاء واإلخفاء

 

REMEMBER:  

 In order to be able to efficiently translate a new English lexicalized 

meaning(s), i.e. a new word and/or collocation, the Arabic 

translator has the right to use the full range and power of  ٌانًيشا

 or to form a new collocation in Arabic. By the same tokenانصزفي 

be very careful when you understand the power of the Arabic word 

structure before rendering it into English. 

  



Word Paradigm 
Basic Verb Paradigm 

 

I كتة( َفَعل(  

II حطى( َفعَّل(  

III شاهذ( فاَعل(  

IV أكزو( أفعَل(  

V تحذث( تفّعل(  

VI تفاهى( تفاعل(  

VII اَطهق( انفعل(  

VIII احتزو( افتعل(  

IX احًّز( افعّل(  

X استُصز( استفعل(  

  

                                                  Intensification Paradigmأوزان المبالغة

: 

هي صفاخ تًعُى اسى انفاعم تذل عهى سيادج انصفح في انًىصىف، ويشتهز أٌ تثُى يٍ انخالحي، ويقم أٌ 

 يٍ غيز انخالحي.تأتي 

 قياسيح وهي:

 )بشَّر( الثالثي، مثل: مغوار مه)أغار(، مقذام مه)أقذم(، بشير مه)مه غير 

  



 مالحظاث في العربيت

 

 
 

 تىبيه: تعود أن تقرأ قراءة ركيت وأن تحسه استخذام المعاجم والمراجع

 

فٍ اخخُبس انصُغت انًعبشة عٍ اإلنضاو فٍ انفعم، حأكذ يٍ يعشفخك انذلُمت ببنًعًُ  أوال:

 انعشبٍ واسخخذايبث كم كهًت يٍ انكهًبث انخبنُت:

 –َخعٍُ  –َعٍُ  –َكىٌ يسئىال  –ال بذ  –َخذخى  –َهضو  –َهخضو  –َُبغٍ  –َجب 

عهً ... أٌ –َصذس   

 

انذمىق:فٍ اخخُبس انصُغت انًعبشة عٍ يُخ  ثاويا:  

 

نه أٌ ... –ل)فالٌ( انذك فٍ  –يٍ دك ... أٌ ... –َذك ل)فالٌ( أٌ ...   

 

فٍ انخعبُش عٍ جىاص انشٍء، أٌ عذو انًخبنفت إٌ فعم، وعذو انًسبءنت إٌ نى ثالثا: 

 َفعم

 

ل)فالٌ( أٌ ...  –َجىص ل   

 

بًب  حأكذ يٍ دسٍ لشاءحك نكم كهًت فٍ انُص، ويٍ أَك حفهى انكالو انعشبٍرابعا: 

 َخفك ولىاعذ انهغت انعشبُت وأصىنهب:

 

يثبل: " إرا اسحكبج انجشائى ....... سفعج انذذود انذَُب وانمصىي نعمىبت انغشايت 

 انًبُُت فٍ انًىاد انًزكىسة إنً ضعفُهب".

 

حعهُى"  –حصشَخ"، "عهَّى  –ثًت يصبدس ألفعبل سببعُت حبذأ ببنخبء، يثم "صشَّح خامسا: 

 حجًع عهً صُغخٍُ، حسخمم كم يُهًب سُبلب يعُُب:

 

حعبسَف )اصطالدُت( –حعشَفبث )جًشكُت(   



 


