Introdução
O árabe é a quinta língua mais falada no mundo. É falado por quase 500 milhões de pessoas
em mais de 22 países. Nesse curso será ensinado o árabe egípcio. E por que árabe egípcio? O
árabe egípcio tem o sotaque mais usado e conhecido no mundo árabe. O Egito é o maior país
árabe com mais de 100 milhões de habitantes. Quase todos os filmes, séries e músicas são em
árabe egípcio, e até atores e cantores libaneses e sírios, por exemplo, falam e cantam em
árabe egípcio, o qual é entendido por qualquer pessoa árabe.
Quem é o público-alvo?
1 – Pessoas que falam português e querem trabalhar em qualquer país ou empresa árabe;
2 - Brasileiros que viajam para o mundo árabe; se você quer viajar para Egito, Dubai,
Marrocos, etc., esse curso vai ajudar muito!
3 - Para quem gosta de aprender árabe, esse é mais um desafio para evoluir e enriquecer o
vocabulário;
4 - Pessoas que gostam de aprender novas línguas. Esse é o curso de árabe falado mais
completo no mundo, explicando toda a língua árabe.
Começamos no nível básico e vamos até o avançado e profissional, sempre com o nosso jeito
especial de ensino. Informamos que esse curso está sendo traduzido para o francês e o inglês.
Duração do curso: é 5 anos
Podemos começar o nosso curso com o Árabe Franco. O que é o Árabe Franco?
O árabe franco é a língua árabe com letras de inglês. Os árabes criaram essa forma, para
facilitar a comunicação com os estrangeiros porque seria muito difícil encontrar um
estrangeiro que soubesse escrever árabe em letras de árabe. É importante que o aluno
entenda, nesse início, que alguns sons em árabe não existem em português. SONS DA LÍNGUA
ÁRABE:
O primeiro som é representado pelo número 3: som de 3,3, tente falar 3,3, use a garganta 3,3.
O segundo som é representado pelo número 7: som de 7,7, tente falar 7, 7 parece com a letra
H em inglês.
O terceiro som é representado número 5: tente falar 5,5, parece o som de um ronco, 5,5
O quarto som é representado pelo número 3’, 3’,8: parece o som de um gargarejo, tente fazer
esse som 3’-3’8.
Agora, vamos ouvir uma conversa entre nativos para começarmos a treinar nosso ouvido e a
nos acostumarmos com esses sons.

Conversa 1
Salamu 3aleikom سالم عليكم

Wa3aleykom e'salam وعليكم السالم
Ezayak? ازيك
El7amdulillah tamam, w'enty? الحمد هلل تمام وانت؟

El7amdulillah الحمد هلل

Enty Brazilya? انت برازيلية
ي
Aywa, ana Brazilya, w'enta? ايوة انا برازيلية وانت؟

Ana Brazily ازيل
أنا بر ي
Salam سالم
Salam سالم

Olá = salamu 3aleikom
olá = wa3aleikom e'salam

Os pronomes
eu = Ana
Eu sou Brasileiro = Ana Brazily
Eu sou Brasileira = Ana Brazilya
Você masculino = Enta
Você feminino = Enty
Ele = Huwa
Ela = Heya

Como perguntar como a pessoa está?
Como você está para homem = ezayak?
Como você está para mulher = ezayek?

Como responder?
Graças a Deus tudo bem = el 7amdulillah tamm
Eu estou bem = Ana tamam
e você? = w'enta? w'enty?
Sim = aywa
Sim eu sou brasileiro = Aywa, ana Brazily
Tchau = salam

Árabe shamya
Temos que saber que existem algumas diferenças entre os sotaques Árabes
(vocabulário, e pronúnica), você pode falar com o sotaque que quiser ou o mais
fácil para você.
Eu prefiro o egípcio porque é o sotaque mais usado e conhecido no mundo
Árabe, então, o nativo irá entender você. E é importante você conhecer todas as
palavras e as pronúncias diferentes para conseguir entender quando o nativo fala.

Diferenças na pronúncia na aula de hoje
Por exemplo, no sotaque shameya (Líbano, Síria, Jordánia, e Palestina) eles
falam os pronomes com a boca mais fechada:
Olá = Mar7aba, Ahlin
Enta = Inta
Enty = Inte
Huwa = Howe
Heya = Heye
A letra ''A'' para eles é pronunciada como ''E''
Brasileira = Brazilya ''egípcio''
Brasileira = Brazilye ''shameya''
Agora veja como o ''shamy'' fala:
Ela é brasileira = Heye Brazilye (com boca mais fechada)

Aywa = aiwa

Diferenças no vocabulário na aula de hoje
Algumas palavras são diferentes, e são usadas no sotaque shameya, por
exemplo:
Ezay = keef
Então, como seria: Como você está? para homem
Keefak?
como seria: Como você está? para mulher
Keefek?

Tamam = meli7 - meni7 (homem)
Tamam = meli7a - meni7a (mulher)
Então, eu estou bem, como seria?
homem fala
Ana meli7 - meni7
Mulher fala
Ana meli7a - meni7a

Quiz da semana
Como responder olá ou oi em Árabe?
Salamu 3aleikom
wa3aleikom e'salam
Shukran

"Ezayak" significa?
Oi
Sim
como você está?

Alguém fala para você "mar7aba", como responder?
wa3aleikom e'salam
Ahlin
Al 7amdulilah

O que significa "salam"?
paz
tchau
oi

por que pronunciar w'enty não we enty?
por causa das vogais
porque o pronome é feminino
porque a língua é assim

Meni7 significa?
bem
bom
ambos estão corretos

Onde usado o" Árabe shamya"?
Síria
Líbano
Nos 2 países

Kifek é?
"Como você está" para homem
"Como você está" para mulher

