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Množné číslo ženského rodu: 

Množné číslo ženského rodu se tvoří pomocí přípony „–āt“  „ ات - “, která se 
dává místo přípony ženského rodu  „-at“ „ ة - “. V množném čísle píšeme 
příponu –āt s tā maftūha – otevřené „t“ místo tā marbūta – spojené, zavřené 
„t“: 

َسة  سات, تِْلِمی -ُمَدّرِ  -بَْدَالت, َمَجلَة  -ات, بَْدلَة ذَ تِْلمِ  -ة ذَ ُمَدّرِ
  ِوَزَرات -َدجاَجات, ِوَزاَرة  -َوْرَدات, َدَجاَجة  -َمَجَالت, َوْرَدة 

Stejně to platí pro přídavná jména ženského rodu: 

نَاِدَرات  -ِمیَالت, نَاِدَرة جَ  -ات, َجِمیلَة َكبِیرَ  -َكبِیَرة   

Některá podstatná jména mužského rodu: 

نَبَاتَات, قَِطار ـ ِقَطاَرات  -نَبَات   

Cizí slova v arabštině: 

-ِلفُونَات, تَِرام تِ  -تِِلِفِزیُونَات, تِِلفُون  -َراَداَرات, تِِلِفِزیُون  -َراَدار 
 تَِراَمات 

Názvy valut: 

-وَالَرات, ُجنَیَھ دُ  -َمْرَكات, ُدوَالر  -ُكوُرونَات, َماْرك  -ُكوُرون 
 ُجنَْیَھات 



Shoda přídavných jmen s podstatnými v množném čísle ženského rodu.

- Pokud podstatné jméno v množném čísle označuje osoby, tak
přídavné jméno se s ním shoduje:

َسات َجِدیَداتات جَ ذَ تِْلِمی ِمیَالت, ُمَدّرِ  

- Množná čísla zvířat a věcí jsou považována v arabštině za jednotné
číslo ženského rodu:

, َمَجَالت َجِدیَدة ةب َجِمیلَ ِكَال   

Zájmena oni, ony, pokud se jedná o věci a zvířata, překládají se 
zájmenem 3. osoby jednotného čísla ženského rodu „ َ ِھي “ - hija 

جدیدةالإقرأ و ترجم الكلمات   
ْن, َسْھْل, َواِسع ُحقُوْل, َسِمی -ُدُروس, َحْقْل  -َدْرْس   

الجمالتو ترجم إقرأ   
ما ھذا؟ ھذا كتاب. ما ھذه؟ ھذه كتب. ھذا كتاب نادر. ھده كتب 

نادرة. ھل ھناك تلمیذات جدیدات؟ نعم, ھناك تلمیذات جدیدات. ھنا  
مدّر سات جمیالت.

Dej do množného čísla: 

ھذا دیك جمیل. ذلك كلب كبیر. ھذه وردة جمیلة. ھناك بیت جدید. 
ھنا دجاجة سمینة. ھل ھذا درس سھل؟ ھل لك مجلة ّ جدیدة؟ ھنا  

حقل واسع. 
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Přelož a   přepiš do arabštiny:

Zde jsou nové učitelky.

Tam jsou nové knihy. Jsou hezké.

Máme velké psy.

Co je toto? Toto jsou slepice. Jsou tučné. 

Máte časopisy? Ano, máme nové 

časopisy. 

Oni (muži) mají psy a kohouty.

Tam jsou pěkná města.




