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 عـرض آـتـاب
تتسم اللغة األمازيغية بالثراء من حيث ألفاظها إذ تتسع للمجاالت الحياتية المختلفة من الجانب 

والجانب االجتماعي بما في ذلك األلفاظ  الفالحة   ,غرافي والنباتي والعاطفي والوجدانيةالطوبو
والصناعية وما إلى ذلك ولكي ال تضع هذه الثروة القيمة بفعل التحوالت االجتماعية وتطورات 

د منها العصرالحديث وتعقيداته ارتأيت أن أقوم بجمع ألفاظها والتعبير من أمثال وحكم وغيرهما  لتستفي
األجيال القادمة وتعرف قيمتها ولتقف على عظمة اللغة األمازيغية وعبقريتها ونلمس ذلك في بناء 
المفردة األمازيغية وانسجام الحروف فيها ليعطى لها ذلك إيقاعا موسيقيا تطرب له األذن وآذلك الجملة 

  .نوع السهل الممتنع األمازيغية بتميزها وتآلف مفردتها  توصل المعنى بطريقة سلسة إنها من

  :وفى عمل هذا اتبعت المنهجية التالية

، العالقات السياسة ، التجارة، الصناعة، الفالحة، النسيج، األمراض، الرياضة،  العادات والتقاليد
  ...المناخ، االقتصاد

  :موضوع آعينات وفيما يلي سنقف على هذه الموضوعات من خالل تقديم نماذج عن آل

لكل مجتمع عاداته وتقليده التي تبرز التراآم أإلجتماعي و المعرفي لهذا : يدالعادات والتقال
المجتمع وهذا ما ينطبق على المجتمع األمازيغي إذنجد لغته ثرية وغنية بمفردات وتعابير شتى وتتناول 
 مختلف عاداته وتقاليده التى تراآمت عبر العصوربلغة فيها عمق وبراعة في التصوير واإليحاء نالحظ

ذالك فى مختلف المجاالت الحياتية من أفراح واعراس الى مآتم واحزان الى غير ذلك من مجاالت انظر 
  .1.2األمثلة فى الصفحت 

إن المجتمع االمازيغي منذ تاريخه القديم وهو يقوم على أساس نظام  اجتماعي بديع : العالقات
  من نظام األسرة فالقبيلة والدولة 

تقوم العالقات بين أفراد المجتمع، ومن هنا حوت األمازيغية تعبير ذات  وفى هذه األطر المختلفة
  داللة بين أفراد المجتمع سواء على األسرة أو القبيلة أو الدولة مع هذه التعبير بالواقع 

  .1.2ااألمازيغي المحلى وتأثرها بالبيئة المحلية يقل أن اإلنسان إبن بيئته أنظر التعبير 

مجتمع األمزيغي مجتمعا بسيطا بدائياآما هو األمر عند بعض المجتمعات في لم يكن ال:  السياسة
العصور القديمة بل عرف نظاما سياسيا بديعا منذ العصور القديمة الضاربة في أغوار التاريخ والدليل 
على ذلك الممالك وإلمبراطوريات التي ميزته وجميعنا يذآر أسماء و رموز السياسة  القديمة من 

  .ويوغرطا والكاهنة ماسينيسا

لذالك التخل اللغة األمازيغية من تعبير ذات مدلول سياسي سواء في تنظيم  المجتمع أوفي السلم 
  .1.2.والحرب انظر الصفحات

األمازيغي بطبعه إلي جانب آونه مجتمعا زراعيا ورعويا مارس أفراده التجارة أَيضا :  التجارة
ن العالقات والصفقات   التجارية تبرز ممارسة مهنة التجارة ففي لغتهم الكثير من األلفاظ المعبرة ع

  .1.2. انظر الصفحات
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N° 
Ordre Latin Arabe 

Aflu     Climat     المناخ 

1 adeçça adyili waflu yesmav $er tnezzakt yez$el 
$er tmédit                             tizzu$la : chaleur اغدا سيكون الجو باردا صباحا وحارا مساء   

2 avu yesfuffay   الريـح تـهـب 
3 aflu Climat    المناخ 
4 aflu n wassa yegrez  طقس اليوم جميل 

5 aflu u segna barur aya dis akerra  قطعةالسحاب آتلة السحاب هذا فيه برد 

6 ajenna yesraw macan awi idek tasiwant agella 
mammek iteççat tmetna   

 السماء صافية لكن خذ معك المظلة لعله يسقط المطر

7 aman tladdan       المياه فاترة 
8 as da meqqi اليوم عسير 
9 ass yesrawen ass yefrawen ass yetfajen       اليوم الصاحي 

10 asebruri azebruri tisebrurin tizebrurin     كوير آرات دائرية ت 

11 asegna yetmefra السحاب يتال شى 
12 asegna yettatlessan السحاب يتبدد 
13 assa da meqqi اليوم عسير 
14 aswus فـيـضـان 
15 awdrar amsedrar     الجبلي 
16 azeqqir زوبعة ثلجية 
17 ceyren wusman الح البرق 
18 damdam banbas dabdab لرؤية عند الشفق وعند الفجر عدم وضوح ا 

19 deqeyyal yetteqqes deqeyyal de cviv  قايال شطيطـا شديدة الحرارة  قـيـلولة شـديدة الحرارة

20 ddemdmen weooayen  د وت الرعود 
21 denduga yeééu denduga  واحة زرع الواحة 
22 felven ifassen nnes   شَلت " جمدت يداه من شدة البرد" 
23 ffuqren waman     تبخرت المياه 
24 icira الجهات 

25 ivalli irekfit wedfel 
البارحة واصل الثلج تساقطهً  تراآم الثلج على سطح 

 األرضً 
26 ifelvit    شل حرآته 
27 i$ej$ej uqiyyal   إشتد الحر 
28 ikebsihen wedfel   ج حاصرهم الثلج في بيوتهم منعهم الثلج من الخرو 
29 ikebsihen wedfel       حاصرهم الثلج 
30 iqeryes si ssar   ص"انكمش من البرد" 
31 iqquceb ujenna   اآـفـهـرت السماء 
32 itfaja ujenna صحت المساء 
33 ittaffid wavu    تهب الريح 
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34 krentid tfexsa seççurent isaffen   ثارت الشعاب ومألت الوهاد 
35 krentid tezwawwavin  ثارت الَزوابع 
36 naéfen waman             زاي مفخمة"تبخر الماء" 
37 suf yatharhar  الوادي يحدث صوت 
38 tagut terfed   الضباب انقشع 
39 tagut tetnebbar   الضباب يتكاثف 
40 tametna tahmet  هادأ المطر 
41 tametna taççat tetseyyax                       المطرينهمرويجرف بقوة 
42 tametna tehmet  المـطرهـدأ 
43 tametna teççat d sagel  المطرينزل بتواصل 
44 tametna teççat d zagel  المطر ينهمر بتواصل 
45 tametna teççat d zagel   المطر يتهاطل بتواصل"zagel  : حبل" 
46 tametna teççat damrisas ة ماء و قطرة ثـلـج  المطرينزل قطر 
47 tametna teççat di zu$ab     المطرينزل بتقطع المطرينزل بتوقـف 

48 tametna teççat setmeqqit tametna teççat tip s pip  
المطر ينزل قطرة ماء و قطرة ثلج  قطرة ماء 

 وقطرة ثلج  
49 tarart n yiv       نسيم الليل 
50 teppacpac tmetna  نزل رذاذا المطري 
51 timalasin usegna طبقات السحب 
52 tizwawavin tteggent tixraf     الزوابع تحدث خسائر 
53 tserdit tmetna المطر بلله 
54 tuddimt timaqqit   القطرة 
55 tuqqa tmaqqit انتهى العسر 
56 tuta tmetna da mezrar    نزل المطر في شكل رواق 
57 werzik ud yusi  تأخر 
58 yeqqen ujenna   تلبدت السماء 
59 ye$ser ujenna   ص" شحت السماء" 
60 yehmet wavu  هدأت الريح 
61 yekkered u ramul   ثارت الزوبعة 
62 yekkuter ujenna    غـا مـت السماء 
63 yella ca yella ca net metna    هل من مطر   هل يوجد 
64 yemmevran weflu  يرالطقستغ 
65 yenvel aqalmun f yexf nnes غطى القلنسوة على راسه 
66 yennizu usegna yesnizu jarasen  فـرق بـيـنـهـم  تـبـد د السحـاب 
67 yensa wavu yesfuffey باتت الريح تهب 

68 yesfufayed wavu seg malu   تهب الريح من الغرب أو السفح المواجه للغرب 

69 yesfuffayed wavu تهب الريح 
70 yessekfa si tmetna  احتمى من المطر 
71 yessekker tizwawapin  أثــار الـَزوابع 
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72 yessekker tizwawwavin أثارزوابع 
73 yetbaxax  يرش 
74 yeççat i$erref   يتهاطل الثج و يتجمد  آناية عن شدة البرد 
75 yeççat yetfellav ة اإلنسان من شـدة البرودة يسقط  الثلج فـيشل حرآ 
76 yetqerdiddif si sser   ص"يرتعد من البرد " 
77 yettemrumma usegna   يتراآم السحاب 
78 yuru dis u sammiv   ًyesrirrav ً  ولد فيه البرد  تمكن منه البرد 
79 yutit uwehhaj  ضربته الحرارة 

Ta$demt     Justice      العدالة 
80 allecat ilecat  Oppression opprimer الظلم والتعدى  ظلمه 
81 Afe$nen العنف 
82 afe$nun العنيف 
83 asaxnef االستنكار 
84 asedrer الشكوى 
85 attache illecat n sen تكفون عن ظلمهم 
86 bab u$il  صاحب القوة 
87 bu tmettanin   القتال  المجرم 
88 butjilla   الشرور                                      األثيم  صاحب

89 derby imsbugven dersen imsbugven cehmen 
imsbugven 

 تاب المذنبون تاب المعا قيون

90 dis txec فيه شك 

91 fellasen atlafec fellasen apeppafc atappafca fellas 
atlafca fellas 

 ال تحكم عليهم ال تحكم عليه

92 hus hus  lura قسمها قسمة غيرعادلة  قسمة ضزى 
93 ife$nen عنف 
94 ifessak jar n yudan ig tnu$en    يفصل بين الناس المتشاجرين 
95 ikudd ilekka   إمتنع رفض اإلدالء واالعتراف اعترف 
96 ilabtihent ارتكب عدة سلوآات استحق من أجلها العقاب 
97 iqemhit seg ila  iqmsit seg ila   حرمه من اإلرث أوالنصيب 
98 irefdit f cangac ترصده وتوعده 
99 istuqqer  اعترف 
100 iyyil yassedrar يبكى ويشكى 
101 izender ibbejbaj انتفخ وترهل 
102 izender انتفخ 
103 kubben fellas توافـدوا على منزله للصلح 

104 ma tedres ddawwet idin  ma tefra ddawwet idin  هل حَلت تلك القضية 

105 mmellafen تطالقوا 
106 ta$demt                                                                 العدالة 
107 takebbabt  جماعة الصلح 
108 tibezvav tibezvav    ط " الفواجع" 
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109 txec  yudfit txec الشك  دخله الشك 
110 ppfen fellas s… حكموا عليه بـ 
111 ppfen fellas s   حـكـمـوا عليه  بـ… 
112 tused tmazi$t terfed ifekaken n te$demt  جاء ت األمازيغية تحمل بشائر العدالة 
113 tzzaga fallas تورط 
114 ul yuci ut yefric   الزالت القضية لم يفصل فيها 
115 yetteg lura jar n tarwa nnes يفرق بين أبنائه 
116 yebbi jarasen  فـصل بـيـنــهـم في الخصومة 
117 yebbi jarasen فصل بينهم في الخصومة 
118 yebvat hus hus yebvat s lura  قسمها قسمة ضزا  قسمة غير عادلة 
119 yefsak deg gajdur nnes فصل في مشكلته 
120 yegga falles a$il  القوة استعمل معه 
121 yegrit di éla  أنكر 
122 yeooazd babas tasukayt   ص"ترك له أبـاه وصية" 
123 yeksas a$erduf   قضى عليه  نزع له الحجاب الحاجز 
124 yenta waéref   راء مفخمة"   ثبت الحق"  
125 yermiz fellas  راء مضخمة "هدده" 
126 yeréa fellas fan انتهك حرمته 
127 yessedrar يشكى 
128 yessedrer شكى 
129 yessimsas axenfuf   أهــانه في شـرفه 
130 yetcemcam dis يوبخها  يلوها 
131 yetcemcam يوبخ  يلوم 
132 yetfe$nen يعنف 
133 yetxerxaz dis   يحرضه يحثه 
134 yeppaf jarasen  ط"حـكـم بـيـنــهـم" 
135 yeppaf jarasen م حكم بينه 
136 yetzendar ينتفخ 
137 yucas cliv      إستعمل معه العنف 
138 yuta wazref nnes  ibed wazref nnes   شرع  حكم  صدر فيه حكم 
139 yuta wezraf nnes  ibed wezraf nnes  شرع  حكم عليه 
140 yutit matat     ضربه عمدا 
141 yutit us yenni ak     يئ ضربه ولم يقل له ش 
142 ameooallu yeooullihent  الـَشـريراألثيم استحَق العـقــاب 

Applames    Magie et superstition     سحرو شعوذة        
143 axttem التفقد 
144 apalmes  imuggan pplames الَسحر 
145 applames magie et superstition   سحرو شعوذة 
146 aplemes  imuggan الم مفخمة"حـر الـَسـ" 
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147 ayya annudda  ayya angezzen  تـعالى نتكهــن في لعبة الخاتـم 
148 cala bala سفسطة 
149 gginesen imuggan  سـحـروهم 
150 igges imuggan سحره سحرها 
151 u$zen مسخ غول  عفريت 
152 yemmevran upalmes ffa plamsi  انقلب السحرعلى الساحر 
153 yeççat a faluti  يضرب خط الَرمل  يـتـكـَهن 
154 yekrased wez$u$ ثارله شبح  ظهرلها شبح 
155 yeksas imuggan حل له السحر 
156 yemmevran upelmes ffa plamsi  انقلب السحرعلى الساحر 

157 yeqlas di te$rup tetten aksum ruzzin  fnazgum 
فى عظم بيـَن عيوبه عن طريق التكهن والنظر 

 الكتف لمعرفة المستقبل
158 yesgujay tip fima nnes  يــبـعـد عـيـن الــحـــســود عـن نـفـسـه 
159 yessi$ tiser$in بخر البخور 
160 yeçça iqerriwcen السحر" تناول العقاقـير" 

161 yeççat faluti  yeççat fazuli عبارة عن عملية تكهن عشوائيا:يضرب خط الرمل 

162 yeççat tagza هي عملية تكهن على المستقبل :يتكهن 
163 yetgazzan agazzan  يـتـكهن الكاهن 
164 yetteg aplames  aplamsi   ط"الساحر   يقوم بعمــليةالَسحـر" 
165 yetwakkes اصابه مس من الجن 
166 yugel tbaqit   تميمة " علق قالدة علق حرز" 
167 yusazd deg $amu n yives رآه أثــنــاء الـَنـوم 

Appanen     Maladie     األمراض         
168 abel$uz ظرف الشعرالوعاء الذى يحمل الشيء 
169 abarqec abarqej االبهار 
170 abley االلم 

171 aceddef icaddef f deddic 
الكشف عن الشيئ عن طريق إزالة القشرة األفقية 

 بالتدريج مثل الجرح

172 acelbeb  
مرض يصيب الفم وهوعبارة عن حبيبات  صغيرة 

 حول الفم
173 acelfix u deddic    قـشرة الجرح 

174 acenti yeééugret 
عندما ينام اإلنسان وتكون رقبته في وضعية 

غيرصحيحة يصبح غيرقادرعلى تحريكها و تكون 
 "راء مفخمة"في وضع معوج  تشنج الرقـبة 

175 ad issegma akzin asyeç timeooin  يربي الجرو ليأآل له أذنيه 
176 avanen imetwakren avan imetwakker  األمراض المزمـنة المرض المزمن 
177 avanen imetwekren avan imetwekker المزمنة  المرض المزمن األمراض 

178 adeddic nnes yegred a$erbabu   آَون قشرة " جرحه الح  قـشرة" 
179 adeddic yeggared karab da mallal    الحرج يكون قشرة بيضاء 
180 adeddic ye$za الجرح عميق 
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181 adeddic yeqqim ttiznit   الجرح بقي مفتوحا فـتحة الجرح لم تلتئم 
182 adeddic yetkewwar  iferrav  الجرح يتطَور وينتشرفى جميع اإلتجهات 
183 averren n yexf مرض الدماغ:sinusite    
184 adeswe$ asafer mayexs yarzag   أشرب الَدواء رغم مرارته 
185 afargig الفم المفتوح 
186 afe$lul الممتلىء لحما 
187 afgam yafgem التخمة ما فوق الشبع  تخم 
188 af$ul " Monstre "  المسخ الغريب الخلقة ممسوخ 

189 aflu والقفص الصدري  هوالغشاء الذي يربط بين الفخذ ين

190 agerey igereyen   الجرثوم الجراثيم 
191 agerjuj bel gerjuj   القصبة الهوائية 
192 a$erduf a$er daf الحجاب الحاجز اجتازإلى الداخل 
193 a$erduf   الحجاب الحاجز 

194 a$i hat imulej ad ssengarec i$id 
ترة الحليب فاسد ال ترضع الجدي بسبب فـوات فـ

 "a$ayel"الَرضاعة أوبالحمل عند المرأة 
195 aglillat الدوار 
196 agurzni aydi agurzni الهجين الكلب الهجين 
197 ahebret الهيجان 
198 akebbub imeooi   العضم الناتئ خلف األذن 
199 akelbué مفصل 
200 akric amezwaru akabbuc amezwaru الحمل األول 
201 aksum imedder  الَلحم الحي 
202 aman disen nnegget الماء فـيه  طعم 
203 amehsasu  المريض بـمرض وهن الـعـظام 
204 amehsasu  الواهن 
205 amehsasu  المريض بمرض وهن العضام 
206 amek igella     آما آان 
207 amerjaju  المرتعد 
208 ameççuk yetkurkit        الطفل ينمو 
209 amjun imjan    مـعـــوق مــعــوقـيـن 
210 amt$uc البنية الضعيف 
211 anexjuf yetxaooaf   المجنون يخرف 
212 anexjuf    المعتوه  مجنون 
213 aqellal n yiri   المكان المنخفض ما بين الصدر والرقبة 
214 argaz da gehpar  الرجل عمالق الرجل ضخم 
215 argaz ibbugnen  الرجل اتخم 
216 argaz iberkel الَرجل عجـزالَرجل قا صر 
217 argaz yeggur yetnedwa  الَرجل يمشي و يتمـايل 
218 argaz yuvu yestuc  الَرجل سقط وأغمي عليه 
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219 ass lhes akyasel dug $es ass lhes ak yehel deg 
$es  

 دعــوى بـــإصابته بــوهن العضم ودوامه

220 asallawllaw nnes asallablab nnes     لسانه 
221 asersur aselsul العمود الفقري سلسلة 
222 asefar aya yetsudda هذا الدواء ينفع  فعال 
223 assendafc umak  ال تدمل جرح أخاك التنكأ جرح اخاك 
224 asuddi الفاعليةالنفع 

225 aççatec umak fet mel$i$t nnes ul tuci tta$i$ayt   ال تضرب أخوك على نفوخه ألنه مازا ل طريـا 

226 appaf fellas a$i   أمنع عنه الحليب 
227 appan avan yuven mavun   المرض مرض المريض 
228 appanen maladie                                                   األمراض 
229 atteswed asafar mlehwa u ttexsedc    ستشرب الدواء رغم أنك ال ترغبه 
230 atwakkas االنتكاسة 

231 aweléié iwelzeééaten   
غدة تحت األذن تظهر في حالة مرض اللوزتين 

 iwelzeééetenإولززاثن 

232 awri$ iwri$   مرض الصفـَايرJaunisse 
233 azender االنتفاخ 
234 aznid mmudem nnes أثرالجرح في وجهه 
235 bbunbsent tippawin nnes    ط "       غشيت عيناه عيناه ال ترى بوضوح" 
236 belmusti  melmusti   األعصاب الدقيقة 
237 belmusti          األلياف العضلية 
238 buy $esran  الهيكل العـضمي 
239 de$ yenter disen wavan  إذن انتشر فـيهم المرض 
240 de$en tanter disen tmes   حقا إنتشرت فيهم الحمى 
241 dis amuli  فـيـه مرض مـزمـن 
242 $ers azru di tattiwet nnes     يوجد حجر في مثانته  يوجد حجر آلس فى مثانته 
243 $ers tikelzuzin   ً  عنده غددvarice ً 
244 gzend dlegem nnes    ارتخاء ونزول عام لعضالت الوجه و الذقن 
245 haberjujt  haberzuzt البضر 
246 hasallalut االسهال 
247 husasd  t$ilift فقد وعيه جاء ته نوبة فقدان الوغي أصابته نوبة 
248 ibella يؤلم 
249 ibeddas uzur     تشنجcrampe  
250 iber$ces ffu ul      تـراآـم األآـل في الـمـعـد ة  مع حرآة عشوائـية 
251 ibukkece اصيب بصداع 
252 ibuppas fi zuran    عمل له عملية جراحية على العروق 
253 icalbeb yimi nnes   نوع من المرض يصيب الفم آالحب 
254 icawfit  أسعفه 
255 icermex su zeooid      عَمه الجرب 
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256 icul u ddis nnes تدفق بطنه 
257 icul تدفق اصابه االسهال 
258 ivarnas tikebsatin mmallen       قلب  له فصوص مخه 
259 idlalen nnes            أهدابها 
260 idmaren nnes tkeékéen  آـز آـز " صدره يحدث صوت 
261 idmaren nnes tkeékéen صدره يحدث صوت بسبب المرض 
262 ifed wergaz إختنق الرجل 
263 ifendlas ixf هشم له راسه 
264 Iferdxas ixf  هشم له رأسه 
265 igerzi البلعوم الحنجرة 

266 igejgijen            مرض سلس البول  البوال :bug gejgijen 

267 i$ersas idammen   تصرف مع الضمائر " أوقف له النزيف" 
268 i$es n wammas  لورك  عظم ا 
269 i$enjej wergaz    ضاق تنفس الرجل 
270 i$erdef  i$erdef stusit  مرض مرض باطني  مرض بالَسعال 

271 i$erdef s tusit  i$erdef si tusut" tusit" مرض بالسعال الباطني 

272 i$erdef  مرض بمرض باطني 

273 i$ri imerri amerrzu 
ق  لجبر هو مزيج البيض والدقي: i$riإغرى  

 المكسورالـمـزيـج  الذ ى يــجـبـر المكسور
274 i$unjet udeddic ta$unjit     تعفن الجرح العفن 
275 ije$ben yimi nns   أصـيـب بمـرض حول الفـم 

276 ijucer yulem  izucer yulem 
توقف عن الزيادة و النمو وخيط  توقف عن النمو 

 وخيط 
277 ikel uvar nnes yenéeé uver nnes  نقصت رجله  تقلصت رجله 
278 akelbuz ikelbaz مفصل مفاصل 
279 ikerblas ffu ul   تـكـتـل األآل في الـمـعـد ة عـسر الهضـم 
280 ikerblay ff ul   آناية عن تـكـَتل األآل في المعدة 
281 ikerdes u$i  تجــلط الحليب 
282 ikerdes weksum f yi$es   على العظم إلتأم اللحم 
283 ixef n te$rup رأس الكتف 
284 ixsan nekreç   عضام الغضروف 

285 ikker u zegrar        
يحدث هذا لما ينام "راء مفخمة "ذهب معوج الرقبة

 اإلنسان فى وضع غيرصحيح

286 immuzzar u$erzul اوصيب الكلب بالكلب 
287 imzerzeg المصاب بمرض الجذرى 
288 inelli سالفال 
289 iqermit uzarravi عضه الكَالب  آلة 
290 iqerqdit wa sdir  iqerqdit wa zru  قَصته حجرة 
291 iqquz umeççuk     الطفـل خف وزنه وهزل 
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292 irabbeg dis tissegnit  أدخل فيه اإلبرة 
293 iri الرقبة 
294 isexfas ul  yesxef wul nnes  آلمه آثيرا  تألم آثيرا 
295 isselfe$ tagermamt  isselfe$ tamasust   فـقأ الحبة 
296 isud نفع  فعل 
297 isulem udeddic تعفن الجرح 

298 itber$cay fful  
آناية عن األآـل الذي لم يهضم و يبقى يتحَرك في 

 المعدة  البطن  الجوف     :المعدة أول
299 iterjan slaqeb   لطويلةاألرجل الطويلة  السيقان ا 
300 itwekkes انتكس 
301 iwallef:yesse$mid wem$ar ti$mas n wamjer     أنبت الشيخ أسنان المنجل 
302 iwehha deg ma nnes         فرط في نفسه 
303 iwerwer iwaglel فاقد الوعي و التوازن 
304 izembez ihembez   ممتلىء 
305 izuran n wul  عروق القلب 
306 jrirven ifassen nnes   تشققت يداه من شدة البرد 
307 kays meju سدد اذنك 
308 kreç    الغضروف 
309 lamer  مرض البواسر 
310 ma yella ca usafar uk neswit    آـل األدوية المتواجدة شـربـنـاها 
311 mavun yeggur yetkad  المريض يمشي و يتوَقـف 

312 magl zanzer  
ء الذي يربط الذ آر بالحشفة  هو الغشاء هو الغشا

 الذى يعلق الحشفة بالذآر

313 mayuven ad yeqqim ttarekmunt dug buv n 
terkent  

 إن مرض يـبـقى آــومة في اقصى َزاوية البيت 

314 meoou االذن 
315 mellem usti ssalwat   العصب 
316 mellentas العمى البصري و العقلي 
317 mellentas   تعـنى العـمى الـبصرى و العـقـلى 

318 nanna tzzukmer 
جدتى حبست فى البيت  جدتى غير قادرة على 

 المشي
319 qqnent t kebsetin mma llen nnes  انسَدت فصوص مخه  انسدت أوعية مخه 
320 qqimen dis kis i$eoouba   العظام"لـم يبق فيه سـوى الهيكـل العظمي" 
321 rgind dis iwiéaé  خرج فيه الحب 
322 selsaw nnes عضلة  بطنه 
323 sselsew nwa ddis  عضلة البطن 
324 t beddas sselwet ta$uggalt     تشنج عصبيCrampe  
325 tabelbuzt n tit   آرة العين :Le globe d’oeil   
326 tabercnit tesbet  آة و الكـالم الـفــتـــاة المراهـقة تـوَقـفـت عـن الحر 
327 taveçça ufus  tadeçça udar  مشط اليد  مشط الَرجل 
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328 tadewt nnes   جبهة  جبين 
329 tavrant    مرض الشـقـيـفـة  مرض نـصف الرأس 
330 tagarjumt القصبة الهوائية 
331 tagennart net $irdemt   شـوآة العـقـرب 
332 tagermemt tuta $araf   ضعت طبقة وهي عبارة عن قشرة الحبة و 
333 taggakt n tekrumt  السلمية الكبرى في العمود الفقري 
334 taggekt nnes taggayin tanguct nnes tangucin   وجنته وجنتين 
335 tajernip tmiooart  عين القفا  القذال 
336 taxerxact      حشرجة الموت  سكرات الموت 
337 takrumt tikermin  فـقـرة  فـقـرات 
338 tamattut tennebvu  المرأة أجهضت أي فارقـها جنينها 
339 tamel$i$t  الـنـفـوخ  «المكان الرخو في مقدمة رأس الطفل« 

340 tamel$i$t  
المكان الرخو في مقدمة رأس الطفل الحديث الوالدة 

 tamel$i$t:النفوخ 

341 tamepput  t telles, tgeéip tzarqen لمرأة أصبحت ال ترى في الَليل ا 
342 tamepput tannebvu المرأة فارقت  المرأة أجهضت 
343 tamepput tettinit المرأة تتوحم 
344 tamepput tzerwav المراة اجهضت 
345 tamepput swekric   المرأة حامل 
346 tammuzzar tassinet  ولدت أنجبت 
347 tamzap takenza tahenéult tamzap mma frux                                    معدة الطيرحوصلة الطير
348 tamzurt  الوالدة  حديثا 
349 targed dis t fivly    خرجت فيه الثاللة 
350 tasellalut acek taslil دعوة باالسهال لغسل االمعاء 
351 tasnit tajlalt tafrart tinesnast  tafurta  طبقة قشرة الرأ س والحليب 
352 tassef$el turu af$ul   ولدت مشوه أو مسخ 
353 tasuft     المثانةLa vicie  
354 tawetéit uvar     آعب الرجل 
355 tezzaf ta$mest, yezzaf waksum f te$mest تحرك السَن إنقشع اللحم عن السن 
356 tbeddas tmullet توقفت فيه الكلمة  فجاة 
357 tbeddas tmullet  فـجأة توقـفـت فـيه الكلمة 
358 teblay tisert inu آلمنى ضرسي 
359 teooart  العقيمة 
360 temhed fellas tmes   هدأت عليه الحمى 
361 tennefra صفيت  تخلصت من المشيمة 
362 tennusermas tkelsimt  « Fissure »  تقطعت له عضلة 
363 terfed fellas tmes tuca fellas tmes  زالت عليه الحَمى  خَفت عليه الحَمى 
364 terfed fellas tmes tuca fellas tmes زالت عليه الحمى 
365 terfed fellas tmes   رفـعت عنه الحمى  زالت عليه الحمى 
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366 tersa fellas tmes أخذته الحمى 
367 tes$irnes tgaéip  tesqurqev tgaéit   الدجاجة عن الوالدة و مرضتتوقفت 
368 tesluymem  tessukken  حزنت نتيجة للمرض 
369 tasselmumit  yesselmumes  العدوى  نقل له العدوى 
370 tessinet  temmuzzar   وضعـت الـوالدة مولودها 

371 teswa alili attislil asellili  acellel  lafage    
تصاب باإلسهال   دعوة بشرب الدفلة التى تجعلها

 تنظيف 
372 teççit tbadert nnes  حس بالحكاك فى بدنه  أآله بدنه 
373 tepfit twedwat    ط " مسكته الَرعشة" 
374 tetraf tip inu$  عيني ترمـش 
375 tetta$it tmes tametlut         تنتابه الحمى التناوبية يوم بعد يوم 
376 tettaru tessemraraw    وتستـليدتلد 
377 tafiri   مرض الحساسية 
378 t $arurt tetteg tixraf  الجفاف يحدث خسائر 
379 tibe$ba$in ticitwin القشعريرات 
380 tidarrit نقطة تجمد الدم عند الصدمة 
381 tiddi nnes ttalemmast قامته متوسطة 
382 tifednin  أصابع الرجل 
383 ti$mas nnes jeflent    نانه متباعدةأس 
384 ti$mas nnes merdent أسنانه تآآلت 
385 tikerkemt nnes جسمه جسد ه  بدنهة  هيئته 
386 tikermin imeslan  العصب " من بداية الذيل إلى فقرات" 
387 tikermin n me$res  فـقـرات المذبـح 

388 tikermin ne ssel  ssalwat 
نسبة  لكل فـقـرة جناحان بارزان و سَميت

 الملتصق بها األعصاب    " العصب"إلى
389 tixsi utint idemmen النعجة اصابها ارتفاع ضغط الدم 

390 tixsi yutit uferras 
النعجة لما تتناول النبات مندى فتصاب باالوجاع ثم 

 الموت
391 tilaqqi uvar  وسط الرجل من أسفل 
392 timaooet mmul  n wul صمام القلب 
393 timeccuca nnes  آليـتيها  أردافها 
394 timeccuca iparsen    ط   "أرداف" 
395 timeooatin mmul          صمامات القلبOreillete  

396 me$res fednin timellifest  
عندما يبلغ األطفال سن الخامسة تحدث عندهم ظاهرة 

 ذبح أصابع األرجل من أسفل 

397 times mmul ajeyyer  وجود األحماض في المعدةمرض 
398 times mmul   مرض وجود األحماض في المعدةRefluxgastro
399 timmast  tagarmamt tmasust حبة آبيرة تخرج فى جسم اإلنسان 
400 tiselmin tiberkanin  tigezzal الكلى 
401 tisert ugelli ضرس العقل 
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402 tip nnes tetkur  ين العوجود جسم يتكور داخل" Tindart " 

403 tip tethetrab  tip tatsetrab  yetkerkeb   ط " وجود شيء في العين يتحرك"Tindert  

404 tippawin inu ttebluççixent   عينايا تتال صقان 
405 tippawin nnes ggitent    عيناه آبيرتان 
406 tippawin nnes $urrent      غارت عيناه من المرض 
407 tippawin nnes jarrent      عيناه غارت في رأسه 
408 tkinéitent turawin nnes    رئـتـاه تصدر صوت 
409 tellaclec tip nnes tmel انتـفخت عيناه وابيضت 
410 tmilli n yexf  ized$as di tmilli n yexf      أم الرأس أعلى الرأس  سكن له في أم  رأسه 
411 temmevran tlabsant nnes tulas tlebsant            السكر "الخمر تمكن منه" 

412 pp fant tiééaf yuven tiééaf  
زاي "مرض بالسيالن أصابه مرض السيالن  

 "مضخمة 
413 ttasnesd di muren n luja    تـنـتـابها فـتـرات من األلم 
414 ttayse$ ma sseswi$as asefar بصعوبة اشربت له الدواء 

415 tubvirt  tًser ً  
فى ضرع الشاة آأن يحلب   tubdirt:عيب أوإعاقة

ًأي سليمة من األمراض  tserًنصفه فقط عكسهاً 
 والعيوب

416 tu$it tawala أصــابـتـه الـحـــَمـى 
417 tu$it tqerdaddaft     أخذته الحمى الراعشة 
418 tumsi timarrit الحكة  الحساسية 
419 turu af$ul وه أو مسخ ولدت مش 
420 tussit tidi اشتدعليه العرق 
421 tuta $aref tagermemt tuta $aref  الحبة وضعت طبقة الحبة آونت طبقة 
422 udem nnes yegred a$erbabu   وجهه تكَونت عليه قشرة 
423 uvinas imeooan    نوع من المرض 
424 ufent tanawin nnes انتفخت لثة أسنانه 
425 u$ed الكـي 
426 ul nnes ileççu ul nnes ineggef  قـلبه ينبض 
427 ul nnes ileççu  ul nnes ineggef   قـلبه ينبض 
428 ul nnes yetnarfav         ض "قلبه يخفق" 
429 ussan n lehsus   األيام التي تصاب فيها العظام بالوهن 
430 utint idemmen  أصابه ارتفاع ضغط الدم 
431 utint wusman   آالم " أصابتـها  الـتــهــابـات" 
432 yebbes igarzi قطع له البلعوم 
433 yebla أ لم 
434 yeblay u var inu آ لمتنى رجلى 
435 yeffunzer wergaz  رعف الرجل  نزف أنف الرجل 
436 yeffunzer  نزف  رعف 
437 yeflav تجمد  فشل 
438 yefres yezmer   ف بسبب السمنة و تحوله إلى شحم  مات الخرو 
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439 yekmev ud ddic انكمش  تقلص 
440 yemmuzzer waydi   أصيب الكلب بالكلب 
441 yensa yattanéuééim بات يتعَصر 
442 yerxef fllas       أتاه الفرج  خف عنه 
443 yessmet ima nnes جعل نفسه ميت 
444 yessupfit wavan yassupfit wavan وصله المرض للخطر مسكه المرض  أ 
445 yetenjillis   يعاني الفناء البطيء 
446 yettaf samu    ط " بقى طريح الفراش" 
447 yettem$uooit  yetemrara wul nnes تنتابه حالة من التقيء والغثيان 
448 yetteqmummic      ينقبض من شدة المرض 
449 yeppfit weslem  « Crampe » ط "نجت عضلته  تـش" 
450 yebbas isekref   قطع له الحبل الَسري 
451 yebbukkec argaz abekkuc  أَصم  الرجل األَصم 
452 yebtem wergas تخم الرجل 
453 yedcer wem$ar  تعب الشيخ  هزل الشيخ 
454 yeddebken icelfed seg ane$   أصيب بمرض تورومات صغيرة في لهاثه 
455 yeddumsel  إمـتأل شحمـا ً إنطبق شحما ولحما 
456 yeggur su matrage يمشى بالعصى 

457 yeggur wergaz yetneggaf 
" يمشي الَرجل و يتمايل إلى األمام وإلى الوراء 

 "يلهث 

458 ye$mi dis uzekriv 
تمَكن منها مرض سـيـالن الـَدم بعـد الوالدة  

 ًإستحاضةً 
459 ye$mi dis uzekriv كن منها مرض سيالن الدم بعد الوالدة تم 
460 yeglillet اشتد عليه المرض 
461 yekmev ud ddic إلتأم الجرح 
462 yekmer wergaz   شل الرجل  حبس الرجل 
463 yekmez fus nnes ibecbec  حك يده فــتورمت 
464 yemmuksi  yesmussi  أآل شيء حامض و انقبض فاه 
465 yenfec ukul  ل انتفاخ الورم زا 
466 yennacrab ضعف 
467 yennakrez انتكس عاوده المرض  تعثر 
468 yennemle$   فـقـد  حاسة الذوق 
469 yensa yetgejder  بـات يسـعـل 
470 yensa yettazi dis luja    بات يسلخ فـيه األلم 
471 yensa yettazi dis luja  بات يسلخ فيه األلم 
472 yenéaé u var nnes  ً نقصت رجله  تقلصت رجله  ً  زاي  مفخمة 
473 yeqqucem         إنكسر مع بقاء العضم ملتسق 
474 yerga seg imer nnes    خرج  من  عـقـلـه 
475 yerged fellas bu zegga$ d yioo uzelli$    خرج عليه حب بوحمرون فحوله قطعة حمراء واحدة
476 yergit tfa  ه  فقد جهد 
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477 yersa fellasen u laksa نزل عليهم الوهن 
478 yerzzeg dis uzzal      طعنه بالسكين 
479 yesna u deddic     إلتحم الجرح  إلتألم الجرح 
480 yesnefrit  خلصها من المشيمة 
481 yessa s par nnes  سكن ألمه  هدأ: yessa s par nnes   
482 yessenfed u deddic  yessursev u deddic  ًتقَيح الجرحً  ص 
483 yesstef asannen   سَل الشوآة 
484 yessuvnas  نقل له العدوى أوالمرض 
485 yessursav udeddic تـــقـيـَح الـجـرح 
486 yetbexxa wargaz       يعطس الرجل 
487 yettemcaqqat   يعاني من االختناق 
488 yetfa$$em   يحتضر :yatleqqaf  
489 yepfit weslem  « Crampe »  أصابه تشنج 
490 yetmeqyas si luja  يتـلـَوى من شدة األلم 
491 yetmeqyas si luja  يتلوى من شدة األلم 
492 yetmurig aman  يسرف في شرب الماء  يدمن على شرب الماء 
493 yepra waksum f yi$es انفصل اللحم عن العظم 

494 yetseppar am tedrit 
يؤلم مثل الشأفة وهي عبارة عن شوآة تدخل أسفل 

رجل اإلنسان و لما تتعفن و تتقيح يشتد ألمها و 
 إستأصل شأفته "يصبح ال يحتمل

495 yetsudda ينفع 
496 yettaglillit wull nnes يدور قلبه 
497 yettestesar      يحتضر 
498 yetti$zir fellas yetjar fellas  يه األلم  يشتد عل 
499 yettuf yette$lunfit am tmasust                   يـنـتـفـخ  ثم يـنمو و يكـبـر آالحبة 
500 yetwakker yetwakker dis wavan  استوطن  تمكن فيه المرض 
501 yezriri yimer inu  دارعقلي 
502 yeééuker yeééuger  تشنج الرقبة " إنقباض الرقبة" 
503 yuca fellas wavan    خف عنه المرض 
504 yuven tazerzayt yuven tazerzakt  مرض بالجذري 

505 yuven buneggaf    
مرض بمرض يجعل اإلنسان يتمايل الى األمام 

 والخلف إختالل التوازن 
506 yuven kindaw  مـرض بــالـرمـد 
507 yuven kindaw مرض بمرض الرمد الحبيبي 
508 yuven sseqyet  tawerdet  مـرض وجــود المــاء في البطن 
509 yuven takerrayt مرض بمرض احتباس البول 
510 yuven takerreyt   مرض بـمرض احتبــاس الـبـول 
511 yuven takkert   السرطان " مرض بمرض خبيث" 
512 yuven tazerzakt    مرض بمرض الجذري 
513 yuven tineggaf مرض بالربو 
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514 yuven tineggaf  مـرض بـالَربو 
515 yuven u yeggenfa  yuven u yuja yuca fellas  مرض و شفي 
516 yuven u yeggenfa  مـرض و شـفـي 
517 yuf udeddic  انتفخ الجرح 
518 yuf انتفخ 
519 yu$as idarren am tmattant                     األرجلو هو آناية عن الموت ألنها تبدأ من 
520 yused umelyad   الذي ال شعر في وجهه " جاء األمرد " 

521 yutit $el ubud u gellu yutit $el walla$ imeooi   ضربه أسفل األذن وهومكان قاتل 

522 yutit ubeqlul  مرض بمرض فقدان الَتوازن 

Timennawin   Proverbes    أمثال 

523 ablul aéeblul  

ى القضيب الذي يحمل بات الذرة مصطلح يطلق عل
وهوال ينفع من  actu$وبعد إزالة حبات الذرة يسمى 

يتناوله  ويضرب به المثل فى الضعف والهزال  
        attinid itett $actu: ويقال له غاشثو 

524 ac isnuc wad iseqqes fellak 
يحرضك ويحرض عليك  يضرب المثل في المكر و 

 الدهاء و الخديعة 

525 ad nejbed imeooi wad yekker u$il ad nejbed $il 
wad yekker imeooi  

نسحب األ ذ ن ويختفى الذراع نسحب الذراع وتختفى 
أألذن يــضرب المثـل في معـــا ودة تـكــرار 

 الـمـشـكـل 

526 ad ttag afus inu al ttaggad ay ima inu  
يـــا       مـــا تـفـعــلي يـــا يـدي  وال تخــــافي 

نـفــسي يضرب المثل في ان عدم التورط ِيؤمن 
 النفس

527 ad yessegma akzin as yeç tifazazin adyessegma 
akzin as yeç timeooin  

يضرب المثل في مقابلة اإلحسان و عمل المعروف 
 "   ifuzaz:  الجلود " في غير أهله با لشر  

528 adeddic udibella $ir vav adigella  الـجـرح ال يـؤلـم إال األصـبـع الـذي يـقـع فـيه 

529 adrem wacek idermen nni$ adinin fellak ur $rekc 
n te$mas  

عـض من عـَضك وإال قـيـل عـنك ليـس لك أسنــان 
 يضرب هـذا المـثـل في اإلنــتــقــام 

530 afunas iveffer umas  
ـتداء سلوك الثور يتبع أخاه  يضرب المثل في اق

 اآلخروالتبعية
531 ag ffren dug buv u qennuc ijebditid u $enja ما هو ممخبوء فى قاع القدر اخرجه الغراف 
532 ag zra u maéyen yedrit u meqren ما رآه الصغيرعاشه الكبير 

533 agellan yejlat ag mjer yezzuzrit  
ى ما عنده سَفـه و ما حصده درسه  يضرب المثل ف

 سرعة اإلستهالك واإل سراف

534 agercal ud itteg aren a$rim  ud itte$el de 
mdukkel 

النخالة ال تنتج دقيق و العدوال يصبح صديق  يضرب 
 هـذا المـثـل في اإلستحالة 

535 agg ayelhan taooedhen ad hadren أعمل ما يرضي والتأبه بمن يهذى 

536 agguven yiken at yeven wumas agguven babas at 
yeven memmis 

ما مرض به الَتوأم يمرض به أخاه و ما مرض به 
 أباه يمرض به ابنه

537 a$ber var ad iban uvar  يضرب المثل في معاودة و تكرار المشكل 

538 a$en tegged am yi $id iselmaden sseçayent syay 
tqussant syay 

ن جديهم من هنا أتفعل لنا مثل فعل المعلمين يعلفو
ويتفحصونه من هنا إ ن سمن  يضرب المثل في 

 التعجيل في األمروالتسرع 
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539 a$enja ud ittagem seg $enja 
الغراف اليسقى من غراف يضرب هذا المثـل في 
 تضارب المصالح بين شخصين لهما نفس الطموح 

540 a$enja ud ittagem seg $enja 
بين شخصين يضرب المثل في تضارب المصالح 

 لهما نفس الطموح  

541 a$eééi n wergaz 
 a$eééi di tasramt cmenper di taxxamt 

رجل ممتاز رجل  ممتاز فى العمامة والفقر يخيم فى 
البيت يضرب المثل فى الفرق بين المظهروا لجوهر 

542 a$rum n teddart tettent iberraniyen 
خالء  يضرب المثل في خــبـز الــــدار يـــــأآله الـــَد

 استغالل األجانب لخيرات اهل البالد 

543 ak yij yettaru ima nnes  آل واحد يلد مثله 

544 akelman am terfest lac $ares uzur 
فالن آالترفاسة الاصل له يضرب المثل في نبذ 

 الشخص الذي ال أصل والعهد له  
545 akerkis ma yella daqpim asqqirri at yif الــكــذبة إذا آــــانت غبية اإلعـتـراف أفـضـل منها 

546 axenfuf ud ibeppa udem 
األنف ال يقسم الوجه يضرب المثل في أن االختالف 

 فى الصالح العام ال يفسد المودة والعالقة 

547 aled ad yesrundez we$yul deg aylal    
  لما يطلب شخص من آخر شيئ ما فيقول له لن تأخذه

حتى يـنـهـق الحمار في البحر   يضرب هذا المثل في 
 االستحالة                                   

548 aled addilal asensemma mlal  
النسمى الشخص حتى يولد  يضرب المثل في 

 التريـَث وعدم السرعة

549 al$em amellal ur yelli uk ttadumt  
ـس آـــَله شــحــم  يضرب الــبــعـيـر األبـيـــض لــيـ

 المثل في االختالف بين المظهر و الجوهر     

550 alliwen qqnen i$allen réen ivarren kemren   
العقـل موصد والسواعد مكسورة واألرجل مشلولة 

 يضرب هـذا المـثـل في العجز التـام

551 am bendir bla tikeéwin 
في ان نقص آالَطبل بدون أوتـــار يضرب المثـل 

 عنصر التنسيق ال يؤدي الوظيفة 

552 am di trefde$ am di tesserse$ kif kif 
ســواء حـمـلتـهـا أو وضعـتـهـا سيان  يضرب المثل  

 فى التصلب فى الرأى 

553 am $i d waman   يضرب المثل في التفـاهم والتنـاسق آالحليب والماء 

554 am idammen deg mi م يضرب المثل في شدة العداوةآالدم فى الف 

555 am ig rewsen igendaz n tanat  qqimen mar imi 
"nxaltis" 

آاللذي يرعى عجول خالته هي ال تحاسبه وهو  
 يهمل مهته  يضرب المثل في اإلهمال و التسَيب 

556 am igtelmen taversa deg mi ufunas 
يضرب آالـذي يــظفـر الـظفـيـرة في فـم البقــرة   

 المـثـل للذي يعمل عـمـل ال جدوى منه

557 am jij dug lum 
آناية عن الضعف والواهن آلن الوتد المثبت في التبن 

 ليس لديه قوة 

558 am kerbul id iqecqec usuf  
مثـل الجـذع الـذي جـرفـتـه مـيـاه الـَنـهـرالأصل 

 والفائدة فيه 

559 am t dumt ugaziv atesseççed aseggas uc 
tesseççayc iv 

آــشـحـمة الــديـك تــغــَذيه سـنـة وال تـغــذَ يـك ليلة 
 يــضرب المـثـل فــي قـــَلـة الـــَنـفـع مـن شــيـئ ما 

560 am tissegnit iderbalen 
مـثـل إبــرة الـــمـالبـس الـبالية يضرب المثل في 

 الـــَنــشــــاط والـحـيـوية

561 am u$i yel$en yivan 
آالحليب اللذي ولعته الكالب  يضرب المثل في  

 ذهـاب الشيئ هـــبـــاء   
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562 am yepla usuf   
الحطب الذي يجرفه الواد ال يصلح ال للوقـود :مثل

أوأي شيء يضرب المثل في عدم جدوى الشيئ  
     ipla:الغثاء

563 am yi$id uleklak ud i$erres ud iparras  

بين    aleklakللذي يولد في فترة مثل الجدي ا
الصيف والخريف وهي فترة جفاف اليصلح 

فيهاالجدي للذبح وال يمنع من الرضاعة ألن ضرع 
أمه فارغ  يضرب المثل في عدم انتظارالخير مما ال 

 خير فيه 

564 amensi nnes wernas  
دعـوى بـالموت  القريب على الحـاقـد الحسـودالـذي 

 م ويـقـتـل األمـل في نفـس البـشـريـثبـَط العــزائ

565 ames aslu ffa slu 
حك الجماد على الجماد وهو السواد الذي يعلوا القدر 

 يضرب المثل في تفـاقـم األمور وزيا دة الطين بلة 

566 am  idemmem deg mi 
آـــالـَدم فـي الـفـم  آـنــاية عـن شَدة العداوة 

 وسوءالتفاهم 

567 amma qiç amma yebri  

لما يذهب شخص لرحي : إما قليل وإما مجزأ  
الحبوب فيعود بسرعة فيقال المثل السا لف الذآرإما 

قليل وإما مجزأ يضرب المثل في استخدام منهج 
الشك                                                           

568 amzaw  المحو أو اإلزالة 
569 annerg a$ella   آناية عن الذهاب لقضاء الحاجة"wc " 
570 annili nni$ u nettili نكون أوال نكون 

571 arduz ud yetteg tamemt  
يـضرب الـمـثـل فـي فــقــدان الـَنـفــع فــي شخص 

 حـشـرة تـشبه الــَنحـل تنتج المن :  arduzمــا

572 argaz bla tamettut am feooao bla tamenvut  
يضرب هذا  بدون إمراة آالسداية بال قائم الرجل 

 المثـل  للـتـَرغـيب في الَزواج

573 argaz dawal maci daserwal 
قيمة الرجل رهينة بإلتزا مه  يضرب المثل في أن 

 الرجولة موقف ومبادئ 

574 argaz itarna tmapput amed yedder amed ymmut  الرجل الذى غلبته المرأة مثله حي آمثله ميت 

575 argaz tsa nnes tta zewwart am ta   n yefker  
عــاطفة الـَرجـل جافة  مثـل عــاطفة الــَسـلحـفـاة 

 ألنـها ال تحتـضن أبـنـــائها

576 asasaf yettecta akmar ufud 
  يالبـارود يحتـاج إلى ثني الَرآبة أثـنـــاء الــَرم

 واإلرتكـازيضرب المثـل في لزوم الثبات  

577 
as deg ussan yella wejru setma n tala tegzed 
tametna yenna  tala tella neç had bezge$ abud n 
tala yella neç had bezge$ 

في يوم من األيام آان الضفدع على شاطىء البرآة 
رآة البرآة موجودة وأنا ابتل قاع الب:فنزل المطرفقال

موجود وانا ابتل  يضرب المثل في الغباء وعدم 
 تقديراألمور وإهمال الفكر 

578 assi$il «cbah» deg ifri annak t çawit tesri 
في المغارة فإذا " cbah"آان يعتقد ان الراعي 

بالقطيع تسلل  يضرب المثل في أن االعتماد على 
 الغير يضيع المصلحة             

579 at ggim attafem مـا فـعـلـتـم تـجـــدونه إن خيرفخير وإشر فشر 

580 at issuf seg ic  
ال يستطيع نفخ الجزرة من القرن  يضربالمثل فى 

 التحدى والتعجيز

581 at yassuf seg ic  ال يستطيع فعل شيء يضرب المثل في التعجيز 
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582 aç agellan dik am tmes 
بذ الَتطَلع إلى آل مافيك آالنار يضرب المثـل في ن

 شيء الغير

583 aç $er u keoouf tirvev $er tvuft 
آل ما عندك من مؤنة وألبس مقدارما عندك من 

 صوف

584 attilic am leqqav ugaziv manis id yusa wavu wat 
yawi  

ال تكن مثل ذيل الديك حيث تميل الرياح يميل  
 ي يضرب هـذا المـثـل في عـدم اإلسـتـقـرارعـلى رأ

585 attinid yeça cal ukeppuf  
آأنه أآل تراب النمل  يضرب المثل في  آثرة 

 الحرآة و النشاط

586 attu yettecta akmar ufud 
البرود يحتاج الى الثبات يضرب المثل في لزوم 

 الثبات واالرتكاز

587 awi a$rum awi udi a$rum yuqqa  
مثـل فـي خذ الخبز خذالسمن الخبز انتهى  يـضرب ال 

 الـَسـلب والـَنـهـب للمواد االساسية

588 awi tamepput igezzaven tferren      
lid ttamepput igezzaven t cennu "maci"   

تــزَوج بــالـمـــرأة الـتـي تــطحن و تـنـَقي و لـيـس 
 الـمـرأة الـتي تـطحن و تـغـَني

589 aydi ur iderrem umas  
ض أخاه يضرب المثل فى التفاهم الكلب ال يـــعـــ

 واإلتفاق

590 beb ifunasen adilawa lehrar nsen 
صــاحب الـبـقـر يـتـوَلى سـلـيـحـهـن  يضرب المثل 

 في ان صاحب الـبقـر يـتـوَلى مـسـؤولـيته 

591 beba yufa baw beb ibawen yufa baw baw n beba 
yif baw n beb ibawen 

الفول وجد فولة  ففولة أبي أبي وجد فولة وصاحب 
 أفضل من فولة صاحب الفول

592 bew inu yerqem yesjem nni$ ad becce$ deg lmes 
إحضار فولتي مرسومة و مزرآشة وإال بلت في 

 الكنون يضرب المثل في العناد والتصلب 
593 beqyala deg jmu yujren axanfuf فيقول الحمار الداعى للنبات الذى يتجاوز األن 

594 cek ag ggaren cek ag sragen    
يضرب المثل في أن الحاآي نفسه هو الذي يفك 

 األلغاز 

595 derssen yedma ssijren wuccanen  
قلت الغزالن وآثرت الذئاب يضرب المثل في 

تغيرالزمان من حال إلى حال وتداول األيام  وتراجع 
 الخير وتزايد الشر

596 din atuta tgerzizt ar 
حـيـن ضـربـت األرنبة األســد يضرب هـذا المـثـل 

 في اإلسـتـهـزاء واإلستهتاربالضعيف 

597 dis teswa dis teqqur  
تجف األرض بعد سقيها نتيجة للحرارة  يضرب 

 المثل فى شدة الحرارة 

598 dis yeççel dis yerrugel 
في الوقت اللذي راب فيه الحليب مخض  يضرب  

 رعةالمثـل في الـَس

599 fan aterzid ategge$ deg iri inu  
الطجيــن الـذي آــَسـرت اتحمل مسؤوليته يــضرب 

 المـثـل فـــي الــتـَحـدي   

600 ffey accan$i$ 
يقال أن شخص قتل شخص آخرلعناده  وحضرفى 
جنازته وحمل نعشه فوقع عليه ساقه  فقال له لهذا 

 قتلتك فكشف نفسه

601 fug ittusemma ulili at yeç ald ad yili 
من آان سهمه الدفلة يأآلها  يضرب المثل في تحمل 

 الضيم حتى يأتي الفرج 
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602 
fura mmayna baz bardu bravo  amdya:adefre$ 
amraw ma tufit fura amdya:adefre$ amraw ma 
tufit baz icek  

أخبئ  القلم إن وجدته : مثل  bravo:أحسنت  أؤيدك
 المثل في التأيد واإلستحسان     أحسنت يضرب

603 fus nu berkan daberkan sirdit nni$ ooit 
يد االسود سوداء اغسلها أو اترآها  يضرب المثل  

 في رسوخ الَطبائع

604 ggutent m sebvant 
آثرن وتفرقنا يضرب المثل في تكاثروتفاقـم المشاآل 

 وتشعبها

605 henna imannek abezin ack seg alle$ ttimzin 
اهدإ ايتها الدشيشةالمرمزية فإ ن اصلك شعير  

 يضرب المثل لما يضع الوصيع نفسه فى مكان عال

606 ibeppa $el yimi nnes  yettebbi $el yimi nnes  
يقسم عند فمه أي يقسم  حسب رغبته  يضرب المثل  

 في حب الذات واألنانية وعدم المساواة والعدل   

607 ivarran mda ud ttemsurifen ud gguren 
األرجـل لــو لـم تــتـســـا مـح ال تــسـتـطـيع الـمـشـي 

 يــضـرب الـمـثـل فـي الــَتــســـامح والـَتــنـــازل

608 igeddiden di lmawen tiqeyyarin tmexzarent $el 
wudmawen 

القرب فارغة والفتيات ينضرن في وجوه بعضهن 
 إلتكال على الغير البعض يضرب المثل في ا

609 ilafit yiv u yensa 
داهـمه الَلـيـل فــــــبـات  يـضـرب الـمـثـل فـي قبول 

 أمرالواقع بعد فوات األوان 

610 imerrej fellas tameddurt  نغص عليه الحياة  يضرب المثل في تنغيص الحياة 

611 imettawen di rettalen idammen damerwas الدم ثأر الدمع مواساة و 
612 imettawen di rettalen يضرب المثل في أن الدموع استعارة 
613 imi derfis ul dajris  اللــَســان حـلـو والــقـلـب حــاقـد 

614 imi dimi nnek aburki ateççid nnek ateooid nnek     الفم فمك أ يتها الجرادة  ما أآلت لك وما ترآت لك 

615 imi yeçur daren ma utlaye$ vverdqen yedmaren 
ma ssusme$ ppavnay yezmaren  

الفم مملوء با لدقيق ان تكلمت انفجر صدري وان 
صمت رضعتني الخراف يضرب المثل في وقوع 

 اإلنسان في موقف حرج
616 imiren di drimen الوقت رأسمال 

617 iran neqqen uccanen tetten 
اب تـأآـل يــضرب المـثـل فـي األسود تـقـتل والــَذئـ

 اإلنـتـهـازية 

618 isewa am merzu ddu  waklu  

عادة يوضع  الجديان حديثي ا لوالدة تحت القفة  
فيأتى الذئب فيفترسها وهذه المرة وضعوا تححتها 

السلوقى عدوالذئب اللذود فقتل السلوقى الذئب 
 يــضرب الـمـثـل فـي الـمـكــروالــخـداع 

619 itett isennanen syimawen n yudan 
يـأآل الـَشـوك بـأفــواه اآلخـرين يـضرب المـثـل فـي 

 اإلنـتـهـازية واإلستغالل

620 izmer yetbana di tseddit 
الخـــروف يعرف أثـنـاء ربــاطه  يضرب هـذا 

 المـثـل في أن العمل الجيد يعرف من البداية

621 kenza teééav ut srag 
تـطحن وال تـنـتـج الـدَ قـيـق يضربهـذا المـثـل آـنـزة 

 في عــدم جدوى الــفـعـل

622 kis ma yesrunds we$yul dug aylal  
لما يطلب شخص من شخص آخر شيء فيقول له لن 

تأخذه إال إذا نحق الحمار في البحر يضرب هـذا 
 المـثـل في إستحالة الشيئ  
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623 kut irgazen nnek tagmed seg i$zer n ye$rimen 
nnek  

عـد رجـــالـك واســقـي مـن نـهــرأعـــدائـك 
 يــضرب المـثـل فــي اإلســتـعـداد للَتـحـَدي

624 labas n yergazen kis iqelman labas net sadnan kis 
izelman  

يضرب المثل في عدم اإلنخداع بالمظهرألنه قد يكون 
لحقيقة ليس عكس الجوهرألن الكثيرمن الرجال  فى ا

برجال ماعدا قـلـنسواتهم وآثيرمن النساء لسن بنساء 
 ماعدا احزمتهن

625 lac mma  wez$i di tsertit   ال مستحيل فى السياسة 

626 lamart n waman dazlaf  timenzit  mmaman da 
zlaf   

 عالمة وجود المـاء نـبـات الصـَبــار

627 lahwet se$li 
ـل في سرعة إستهالك طي وبلع  يضرب المث 

 المؤونة 

628 lid difassen lid dimassen lid dimaktaren mmissen  
ال أيـدي مـــاهـرة وال أ دوات صـــالحة وال 

حــيــوانــات جـرمتـنــاسقة  يــضرب المـثـل فــي 
 عــدم تحـقـيـق ونـجـاح غــاية الحـرث  

629 lula nnes deg dis nnes am baw 
ه فـي جــنبه آــالـفـول  يضرب المـثـل فـي أن عــَلـت

مصدر مـشـــاآـل اإلنـســان تـــأتيه من أقـــاربه  
 lula tallunt:العلة

630 ma hazrit attazrev zaw net miooart nnek ma tazrit 
atazrav zaw net jarnip nnek 

إن رأيتها ترى شعر قـذ ا لك  يضرب المثل فى 
 التحدى 

631 ma terrad u teqqen arwel  ma tuqqa teqqers arwel 
إن حازت و بازت أهرب يضرب المثل في آون 

 الضرورات تبيح المحضورات     

632 ma teççated s waccaren ut yya gellan $ersen 
accaren 

إن آنت تضرب باالظافر اضرب من عندهم 
 األظافريضرب المثل في االنتقـام من الند 

633 ma tuqqa teqqers arwel  ma tarred u teqqen arwel 
إ ن أحاطت بك المخاطر فاعرف آيف تنسحب من 

 الميدان إن حــازت و بــازت اهرب

634 ma tused tip di tip matta yetraja ufus  يضرب المثل في أخذ المبادرة في الصراع 

635 ma yebzeg yexf nnek din ad ye$ren day  
ا ك يحلق هن يضرب المثل في إن أبتل رأسك هن

 التعجيل و سرعة التنفيذ 

636 ma yerged uyur itran dinajwayyen     
إن بدى القمرفالنجوم ظيوف إن بدى القمر فالَنجوم 

 تعتبر ثانوية 

637 ma yutlay ulac ma yessusem ulac 
إن تكلم احتاروإن سكت احتار يضرب المثل عندما 

 بين أمرين أحالهما مر  يقع اإلنسان فى الحيرة 

638 maker net mellalt yessettem $er tqellalt سارق اليضة يتطلع الى سرقة الزير 

639 manis iggu$a u funas ad ya$ wumas  يـضـرب الـمـثـل فـي تــقـلـيـد سـلـوك اآلخـرين 

640 manis terga newwa atterg zerzura   
afunas yedfer umas                        

من حيث خرجت نوا تخرج زرزورا البقرة تتبع 
 أختها يضرب المثل في تقليد السلوك  

641 manis terga nawwa atterg zerzura  يـضـرب الـمـثـل فـي تــقـلـيـد سـلـوك اآلخـرين 

642 matta ag ooin ajru bla timesvin  $ir da éanneg n 
talawin  

االستقرار واالنتقال من رأي يضرب المثل في عدم 
 آلخر  

643 matta di gidriwen ssaffagen tippawin 
مــا هــذه الــَنــســورالـتــي تـقـلـع الــعـيـون 

 يــضـرب الـمـثـل فـي اإلسـتـهــــزاء
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644 matta ag ooin ajru bla timesvin $ir daéenneg 
ntalawin 

القفزمن  ما الذى جعل الضفدع بدون فخا ذ سوى
برآْة إلى أخرى يضرب المثل في عدم 

 االستقرارعلى رأي واحد

645 melmi ccuti$ melmi tutfeg tit nnek 
متى ضربتك ومتى عميت عينك  يضرب المثـل في  

 إنكارالتهمة

646 meqqa meqqa yuzzel usuf 
قطرة قطرة جرى الوادى  يضرب المثل في تدرج 

 النمو

647 mgerger til atessiseg tagersa tufihen mejren 
الَضفــدعة ذهـبـت لــشحذ سَكة الحرث فـلما رجعت 

وجدتهم حصدوا يضرب هـذا المـثـل في أن شدة 
 البطئ يؤدي الى فوات األوان

648 mlaymen iceqfan bac adeggen fan  
تـجـمـَعـت األجـــزاء الـمـكـسـورة لـتـشـــكـيـل 

اإلسـتـحـالـة وعدم طـجـين يـضرب المـثـل فــي 
 اإلنسجام 

649 n éarrit am yur   نراه مثل القمر 

650 nebbi nezzuzzer 
قــطـــعـن وذَريـن يــضـرب الـمـثـل فـي الـفـصل 

 فــي الـقـضية 

651 nerwel si tmeqqit nuvu dug cercar 
يضرب المثـل في الهروب من المشكل  الصغيرة 

 والسقوط في المشكل الكبير

652 net kal hab hab amensi dagercal يضرب المثل فى العمل المضنى والمردود القليل 

653 neç qqar$asen haytay war nehni qqaren hayattay  
ljerret nnes lamdamt nnes 

انا أقول لهم ها هواال سد وهم يقولون ها هو اثره  
يضرب هـذا المـثـل في الفــرق بين حقيقة الشيئ 

 "lamdamt: "ه أثر واثر

654 nettat deg dud "azgaw" nettat teqqeras ma 
yerqemc ayalus 

وضعت إ مراة في زراعة لسترها بعد ان بليت   
مالبسها وتمزقت وهي تسال سلفها وتقول له هل 
الثوب اللذي آلفت النساء بنسجه مزرآش وجميل 

 المثـل في الـَتطـَلع إلى األفـضل والَطموح    :يضرب

655 nnan nnan awal ffa tyennan 
قالوا قالوا الكالم على من قاله  يضرب المثـل في أن 

 المسؤولية تـقع عـلى المـَدعي األول

656 nnanas iwugriwa si gdit yekker yen$it 
أخفه فــــإذا به قـتـله "   iwugriwa" قـــالـوا لــ  

 ـتـزام والـتـجـاوزيــضـرب الـمـثــل فـــي عـــدم االل

657 nnenas iwel$em wiggif  ttsawent nni$ tsaksart " 
taksart " 

في عدم ترك حرية االختيار في أمرين :يضرب المثل
 أحالهما مر  

658 qquren isaffen krentid tfexsa 
جَفـت الوهــاد وسالت الشعــاب يضرب المثل في 

 سوءتغيرالطبيعة واإلنتقال من السيئ إلى األ

659 qqurent tippawin krend n éué dersen yedma 
ssijren wuccanen 

جَفـت العـيـون ثم ظهرت النواضح قـلت الغزالن 
وآثـرت الَذئـــاب يضرب المثل في 

 تطورالَشروتراجع الخـيـر

660 rewsay ile$ ad rewse$  
ارعــى لــي ألرعـــى لآلخــــريـن  يـضـرب الـمـثـل 

مسؤولياته ورعــاية مـسـؤولـيــات  فـي تـرك
 اآلخـرين

661 rgint taggayin titwal  
خرجت الحبوب من المساحات المزروعة  يضرب 

 هـذا المـثـل في الخـروج عـن المــــألـوف
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662 szew$ane$ udmawen حــَمــر وجـــوهـــنـــا  شــــَرفــنـا 

663 sberra dagrur sdaf dafrur 
لـظــاهـروخـراب فــي الــَداخـل يضرب قــصـرفـي ا

 المثل في الحكم على المظهر دون الجوهر  

664 segmured $el tikli  
من الحبوالى المشي  يضرب المثل في التدرج 

 والتطور 

665 sermen a$erzul s tesremt   
تكميم الكلب لمنعه من شرب الماء رغم توفره 

 يضرب المثل في شدة البخل

666 si tella tel$emt ttixsi amma tella 
إنطالقا من معتقد شعبي أن أول ما خلق اهللا الناقة 
" والنعجة يضرب المثل للداللة على القدم واألزلية 

"                                                       أوغور 

667 si tella tell$emt ttixsi amma tella "u$ur"               
منذ وجودالناقة والنعجة وهي هكذا مـنـذ األزل وهـي 

 tiquraninu$ur: هـكـذا األزل 

668 si wlac yagga yalla si wlac yagga ca  مـن ال شــيئ فـعـل شــيئ 

669 si wlac yegga yella 
يضرب المثل في التفاؤل والقدرة على 

 االبتكارواإلبداع 

670 sjumayen ff aman  يـفـطمون عـلى الـمـاء للـــَداللة على البخـل 

671 slaé aydi nnek acek yavfer 
جوع آلبك يتبعك  يضرب المثل في االضطهاد 

 واالستغالل

672 sya temma sya tecreq sya tenwa sya tecreq 
نــضجـت من جهة و احتـرقـت من جهة  يضرب 

 المثل فى الوقــوع بين امرين آالهما مـر 

673 sya tez$el sya tetteqqed 
يضرب المثل عاد ة عند وقوع اإلنسان بين نارين 

 أوأمرين محيرين   

674 sya tez$el sya tetteqqed 
من هـنـا حامية ومن هـنـا تـكـوي يضرب المثل في 

بين امرين آالهما مر                              الوقوع 

675 syay dat wuzlan syay dat wuglan 
يضرب هذا المثـل في عدم ترك الخيار بين شيئين 

آالهما شرمن جهة ذوي السكاآين ومن جهة أخرى 
 ذوي األنيــاب

676 syey di$rimen syey di yernawen ن الطغاةمن هنا األعداء ومن هنا الغالبو 
677 t$ap maxes ta fferfer    عنزة و لوطارت يضرب المثل في العناد 

678 ta ggexsen abjuj at begges fug juj  
عــلى الـتـي تـرغـب فــي الــَزواج أن تـتـحـَزم عـلى 
الخـصريضرب هـذا المـثـل في االسـتـعـداد للـعـمـل 

 الجدي

679 tafruri tsa nnes f memmis 
تت آبدها على إبنها يضرب المثل في إبرازقوة تف

 حنان األم وعطفها على إبنها    

680 taggujel ut sgujel تيتمت وأيتمت 

681 takerkurt taééev imermez lac  
: الطحونة ترحى والمرمزاليوجد  نصف نضج 

moitié 

682 tamettant twa$it   
ن لعدة أيام لَما تفقد األسرة أحد أ فرادها  تطعم المعزي

 حتى لو آانت فقيرة 
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683 taqqaras tegmart si yuru$ maswi$ aman 
izeddayen t$allet 

قــــالـت الـفــرس مـنـذ أن أنــجبـت لـم أشــرب 
الـمــاءالـصـــافي يضرب المثل فى أن األبناء 

 ينغصون الحياة على أألباء

684 targa $el yi$es لحقيقة  يضرب المثل في الوصول إلى ا 

685 terga tnafa nnes  يضرب المثل في عدم ضبط النفس والسيطرة عليها 

686 tattaru ald ituru aden nnes 
تلد حتى ولدت احشائها يضرب المثل في آثرة 

 االنجاب      

687 taydert itteqnen ide$  
السنبلة التي تربط الغمر يضرب المثل في إبرازقائد  

 ل والربط الجماعة وصاحب الح

688 tevras am kelman  حـــدث له مثــل فــــالن 

689 tegzed $ers ttardast 
هــطـلـت عـليه الـمـشــاآـل ولـم يبـق بينـه  وبيـنها 

 سـوى شـبـر يضرب المثل في ضـيـق الـحـــال

690 teqqen s welman 
غلقت بخيط الطعمة وهوخيط واهن  يضرب المثل 

 ان في الهشاشة والهو

691 teqqim mar imi 
بقيت في متـنـاول الجميع يضرب المثـل في عدم 

 الحفاظ على الشيءاإلهمال  والتسيب

692 tetten ima nsen am tmes  
آالنـَـارتأآل نفسها إن لم تجد ما تأآل يأآلون ذواتهم 

 آالنار

693 tgawant n yid ut ssakkar anessaymu 
الــهــزيـل  يــضرب المـثـل شــبع لـــيـلة ال تــسـمـن 

 فــي ان شبع ليلة ال تسمن الهزيل

694 tgeooat nne$ teggar berra 
ميزبنا يرمى لللخارج يضرب المثل في أن ممتلكاتنا 

 يستفيد منها األجانب 

695 tihun tmeccacent i$san ggaren iyivanv c  
ب البنــات يـأآلن الَلحم و يلـقيـن بـالعـظـام للـكـال

 يضرب المثل فى إثارة الفنة بين الشباب
696 timennawin                     Proverbes   أمثال 

697 timeçukin tlalant berra netsa 
الــبـنــات الـحـديـثــات الــوالدة يكون غـير مرغـوب 

 فـيهن ثم يصبحن محـبــوبـات فـيـما بـعـد

698 timikkat dazeooid     
ثل في انتقال العيوب آالجرب المعدي يضرب الم

 والنقد عدوى آما تنقد  تنتقد

699 t janant amek im walant 
يبرآنا حسب قرابتهن األم البنت الخ  يضرب المثل 

 لإلشارة إلى االهتمام بصلة الرحم والقرابة  

700 tnekkaren ile$man ttaooan tiberra 
ة فى تذهب اإلبل ويبقى بعرها يضرب المثل عاد

 ذهاب المفيد و بقـاء غيرالنافع 

701 trefded cal f yexf nnek am buli$ 
رفـعـت الـتـراب فــوق رأسك مـثـل جـذر الـنـبتة 

 يضرب المثل في إثارة الـشـغـب واإلذاء

702 tsa n bazza ttazdat am tsa n te$yult grinas 
memmis ffezru tevfer fellas   

طفت المرأة واألتان رهيفتان  يضرب المثل في أن عا

703 tsa n bazza ttazdat amta n te$yult grinas memmis 
ff azru tevfer fellas 

مـثـل عــاطفة األتـان رقيقة لما " بـــاَزة " عاطفة 
ألـقي بإبـنـها من أعلى الَصخر فـرمت بـنـفـسها 

 خـلـفه
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704 tsa net mettut am tsa n te$yult grinas memmis fet 
metrust tevfer fellas 

تـتــالقى عـــاطفة الــمـرأة مع عــاطفة األتـان في 
حنين األمومة ولما ألـقي بإبـنـها من أعلى المدَرج فــأ 

 لقـت بـنـفـسها خـلـفه    

705 t'sa net mettut am t'sa n' te$yult grinas memmis 
fet medrust tedfer fellas  

أن عاطفة المرأة تتالقى مع عاطفة يضرب المثل في 
 األتان في حنين األمومة  

706 tsa nnes ttazuwwart am tsa nyefker 
يضرب المثل في قسوة عاطفة السلحفاة ألنها 

 التحتضن ابنأها

707 t sa turuw terni turuw turuw tarwa nnes ttarwa n 
tarwa nnes (turuw sent n tikkal)  

ـَرتين أبــنــائـها و أبـنــاء أبــنـــائها الكبـد ولـــدت م
يضرب المثل في تواصل حنين األمومة عبراألجيال  

708 tuddimt di nfer n yyives 
صوت سـقـوط قـطرة المـاء في اإلنــاء تـزعج الـنـائم 

ذبابة آبيرة تلسع   inferمـثـل الحـشرة الالسعة 
 البغال 

709 tused tikti deg mcennef 
لما يتشاجرإثنانى وتصيب الضربة المغفل البريء 

 يضرب المثل في أن الضربة أصابت المغفل  

710 tuted swul am deddic 
معاودة الجرح من جديد يضرب المثل عند معاودة 

 المشاآل وبروزها 

711 tutlayt am refraf awal yettawid awal 
ي الكـالم ذو شجون أي فـنون مختـلفة تـأخذ منه ف 

طرف فال تـلبث حتى تـكون في اآلخر أي آلمة 
 تستدعي أخرى

712 ud iban mad jep mad faras  
يضرب المثل في عدم الوضوح ال من هؤالء و ال 

 من هؤالء لم يتبين الهونح والهو آتكوت

713 ud iqefven f ixarraj  ud yappif ifarraj من لم يشمر على ساعديه ال يمسك بفراخ الحجل 

714 ud ooin imezwura aha dinin ineggura  يضرب المثل في تواصل الحكمة و الخبرة اإلنسانية

715 ud sqinne$ ad mejre$ ud sqinne ad sserwte$ 
الوال الأستطيع أن أحصد وال أستطيع أن :قاعدة

 أدرس 

716 ud yattaki ald ad rgen waman adwes 
ضرب المثل اليستيقض حتى يخرج الماء من تحته  ي
 في الغفلة والسلبية حتى فوات األوان

717 ud yappif sammer ud yettif malu 
يضرب المثل في أن الشخص لم يتبين ال من هؤالء 

 وال من هؤالء ال شرقي والغربي

718 ud yeppif  imsebriden ud yeppf   ayt bab n ye$rem 
الـمـدينة  لـم يـلـتحـق ال بــالـمـسـافـرين و ال بـــأهـل

 "ط"

719 udem tip يضرب المثل في الصراحة وعدم التلميح    والتورية

720 udiban ma d jep ma d sefar   
ال يـبـدوال زالل وال صفـــار أي ال من هؤالء وال 

 "ط " غـيـر واضـح :هؤالء

721 ug kerfen inelli yakker uddiwelli 
ي يتـزَوج يضرب المثـل في عـدم رجوع الَشخص الذ

 من غير قـريبته

722 ug xsen lellu ad ilawa deddi من أراد الجيد يتحَمل األلم 
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723 ug u jlen f temsunt nnes yensa bla yamensi 
من عول أو إتكل على جارته بات بدون عشاء  

يضرب المثل في الحث على االعتماد على النفس 
 وتجنب التواآل 

724 uginni am tmes ddu u remmu 
فــالن آـالــنـَـار تحت رآـام الـَتــبــن أي أنه ال يـبـدو 

 فــي الـَسـاحة إال أنه فــَعـال في الــخــفـــاء     

725 uginni yaçça anfusen nnes 
فالن أآل روابطه مع األ خرين  يضرب المثل في 

 النذالة و إيذاء الموالين له   

726 ul icac deg iri ulac 
لـب مــشـتــاق و لـيـس بـحـوزته إمكـــانـيـات الـقـ

 الـقـلـب صــادق  واإلمكـــانـيـات مـنـعـد مة لديه

727 ul icac dug fus ulacul icac deg iri ulac  
القلب مشتاق واأليادى فارغة يضرب المثل في أن   

النية صادقة واإلمكانيات منعدمة لديه                     

728 ul yaxs arzaf ifadden nxan ldan bgan nxan:تعبوا 
الـقـلـب نـــاوي الــَزيـــارة إال أن الــرآـبـتـيـن  
مـتـعـبـتـيـن  الـقـلـب مــشـتــاق واإلمكـــانـيـات 

 ضـعـيـفـة

729 ul yexs arzaf ifadden n xan ul yexs arzaf ifadden 
ldan ul yexs arzaf ifadden bgan 

القلب ناوي الزيارة والرآبة متعبة يضرب المثل في 
أن النية موجودة والجسد تعبان القلب ناوى الزيارة 

 bgan nxan"والرآبة متعبة الرآبتين متعبتين 
aldan " 

730 ur ineqqen yespiqqit  الــغــذاء الــذي ال يــقـتـل يـنـفـع 

731 urttamnuçayen jarasen wuccanen لذئاب فيمابينها يضرب المثل في التواطؤ  التتشاجرا 

732 ur yekrizen ur yemjir ag ufa yeççit  الذي لم يحرث و لم يحصد يأآل ما يجده دون شرط 

733 ussan di rappalen as fellak as fellasen 
في أن األيام تداول بين الناس يوم لك :يضرب المثل
 ويوم عليك

734 ut aydi taqlad $el timmi n bab nnes 
عدم معاقبة المخطىء تقديرا واحتراما ألهله  يضرب 

 المثل في ابتالء الشخص

735 ut $il nnek at çed amellaxsu 
يضرب المثل في الحث على العمل والعيش الرغد 

: من عرق الجبين األآل المسقى بلمرق 
amellaxsu   

736 ut ikersen at yerzem s yimi nnes ا يـفـــَكـــهـــا بفـمه من عـــقــدهـ 

737 ut imassel ufus ال تستطيع يد أن تصنعها بضرب المثل في اإلعجاز 

738 ut ttafed deg sisen ut ttafed deg arbaz am $anja     
الملعقة الكبيرة التصلح ال للنقع وال للعجن    يضرب 

 المثل في عدم صالحية الشخص الي عمل 

739 ut yerzin at yerfed ff akrum nnes ut yerzin at 
yerfed f yic nnes 

من آسرها يتحمل مسؤوليتها يضرب المثل في تحمل 
 المسؤولية

740 uyir abgay yassebgan aman deg arewen ila$men  
دعوى على الشخص بالتعب آالتعب الذى يصيب 

 الماءالسارى فى أعناق اإلبل

741 wa g snen yazra من عرف رأى 
742 wa g çcin yeswa من أآل شرب 
743 wa g tsen yenfa من نام استراح أوأرتاح 
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744 wa tegded arwel $ers  
إن الذى تخشاه استجر به  يضرب المثل في أن الذي 

 تخشاه استجرواحتمي به  

745 wa yassusmen yured من سكت قبل 
746 wa yapsen yaçça من نام أآل 
747 wa yegden yemra ن خاف نجىم 
748 wa yesnen yazra wa yazrin yamra من عرف رأى ومن رأى نجى 
749 wa yesnen  yaéra wayazrin yamra  راء مفخمة "من عرف رأى ومن رأى نجى" 

750 wat yarzin at yarfed ff akrum nnes  f yic nnes 
من آسرها يحملها على رقبته أو قرنه  يضرب 

 ؤوليةالمثـل في تحـَمل المس

751 wayzemren qiç yezmer labas way zemren aqes 
yezmer apas 

 من استطاع القليل استطاع الكثير

752 wi g raksen fel jerret nnes yebga  wi g tnan f 
lemdamet nnes yebga   yebga yalda yenxa 

مـن رجـــع عــلى أثـــره تـعـب الكلمات الثالثة 
 اآلخيرة تعنى التعب

753 wi gguta ufus nnes ud yeqqarca ay nni$ " ah " 
يضرب هـذا المـثـل في من يقوم بعـمـل ثـم يـلوم 

 نـفـسه

754 wi yufin ud ilaf ad yurzi ud yettaf 
من وجد ولن يمسك يبحث وال يجديضرب المثل في 

 من يضيع الـفـرصة عـلى نفـسه

755 wi yufin ud yeppaf ad yurzi ud yettaf wiyufin ud 
ilaf ad yurzi ud yattef 

من وجد ولن يأ خذ يبحث ولن يجد  يضرب المثل  
 في انتهاز الفرص  ألن الفرص التعود وال تتكرر

756 wibelpan yedder wisifen izac    ط"الجريء الجسورينال والحيي الخجول يفشل" 

757 wibelpen yedder wi sifen izac 
من استحى عاش من ساءعاش عيشة طيبة و

 معوزفقير

758 wigden a$yul ixccem tbarda   الذي يخاف الحمار ينكش البردعة 

759 wimi gella umensi nnes tturift ad yessent a$eééi   من الذي عشاؤه قـلـية يبدأ األآل 

760 wimi id yeooa babas tsawent at yali 

تحمل يضرب المثل فى أن من ترك له اباه إرث فالي 
  مسؤوليته 

من ترك له أبوه عادة فـل يتبعها  من ترك له أبوه  
 عقبة فاليصعدها 

761 wimi téiéed attafed zzatek  
اللذي تحتقره تجده امامك  يضرب المثل في النهي  

 عن االحتقار و االستصغـار 

762 wissek ay ni$i n yiv من يعلم بك ايها المقتول ليال 

763 wug ççin amur nnes ad yeqqen tip  nnes wug ççin 
amur nnes ad yader abel nnes 

من أآل سهمه يغلق عينه أويغض طرفه يضرب 
 المثل في الحث على القناعة

764 wur yekrizen ud yemjir ag ufa yeççit  
يضرب المثل في أن قوت اإلنسان الذى لم يعمل من 

 اجله ما وجد 

765 wwind aremmu du xecxuc 
في : الخلط بين السَيء و األسوأ  يضرب المثـل

 الـتـزوج بزجات غير أصيالت

766 yemsa yassemsa   
يــضرب هــذا الـمـثـل فـي تــمـويه الـيـسـر 

 بـــالـعـسـر
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767 yerra fellas akrarram  yawwa fellas a$ucci 
غضب وانتقم منه  يضرب المثل في االنتقام من 

 على نفسه البريء  رد الغضب

768 yerza fader af ig bed 
آَسر الغصن الذي يقف عليه  يضرب المثل فى 

 إهالك الشخص لنفسه 

769 yessilas a$uggad si tafdent $el tmejjet 
مرر له خيط جلد من اصبع رجله الى اذنه  يضرب  

 المثل في األذى والتعدي 

770 yeçça aggayen yumes a$yayen 
ر وحــَك الــَنـوى يضرب المثل في أآـل الـَتـمـ 

الـقـضــاء عــلى الــشـيـئ نـهــائـيـا                       

771 yetmegra fetmarawin  
يـــرتـمي عــلى الـحـوامـل واليرتمى على الحوامل 

لـم سوى اإلنسان يـضـرب ا لـمـثـل فـي  الـظـ
 والتعدي

772 yetnekkarazd sug alla$ n yineg 
يضرب المثل في سرعة الغضب وأن الغضب يخرج 

 "األثافى " له من تحت 

773 yepra f yi$es 
آشف عن العضم يـضرب هـذا الـمـثـل فـي 

 "راء مفخمة " اإلشــراف عـلى الـهــــالك   

774 yettecta ase$li du ze$li 
يضرب المثل في حب الغذاء التطفل على الغير 

 واالستكانة إلى الراحة والدفء

775 yezzav wuccen yaooal memmis  uccen yezzav 
memmis yeggal  

الــذئـب يـطحن وابـنه يـسـَف الـَدقـيـق  يضرب هـذا 
المـثـل في االستحواذ على الممتـــلـكــات العـامة  

 "األحتكار"

776 yeddenfer yezzenfer 
المثل في سرعة االنفعال واالندفاع  يضرب

 واالنسحاب
777 yevren ticci am buyya " tata "     بدل لونه مثل الحرباء 

778 yeffal yesse$lay 
يصنع ويمضغ مضع غيرتام ويـبـلـع يضرب المثل 

 في سـرعة اإل لــتـهـام

779 yeffal yesse$lay  
يصنع الثريد ويأآل يضرب المثل في سرعة 

 تهالك االس

780 yegra i$es jar i$erzal 
ألقى العضم بين الكالب ليتشاجروا يضرب المثل فى 

 الوقيعة بين الناس

781 yegra i$es jarasen 
ألـــقـى بـــالعضم بينهم ليتـنــازعوا عليه يضرب 

 فى اإلقـاع  بين الناس : المثل

782 
yella dis am tazart tetmetta ta ttadder ah 
aymarawen mda tellan am tazart tatmettam ta 
ttedrem 

ا شـجـرة الـَتيـن فـيـهـا مـيـزة وهـي تـموت   و تحي
الــوا لـدين يــموتون  وتـمَنى هذه الميزة أن تكون في

 ثم يـحـيـون

783 yella had yerg wetmun seg izri    يضرب المثل في عدم انتظارالخيرمماال خير فيه 

784 yemluf waydi du fazaz 
تــوافـق الكلب مع الجـلـد الــيــابـس ألن الكلب يحب 

عادة الجلد اليابس ألنه يحدث صوت ووسيلة لسَن 
 أسـنــانه
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785 yennas yi$es u $erzul qqur$ak yennas u $erzul 
s$im$ak 

قـــال العـضم للــكــلب إنـي صلـب عليك فـقــــال 
ك هـنا  يضرب المثل فى الـكــلـب له إنــي آـــامن لـ

 العناد والتربص والترصد والصمود

786 yeqqar wajru abud n tala $ri neç wa debzi$ 
يقول الضفدع قاع البرآة موجود وانا ابتل يضرب 

 المثـل في حتمية حصول الشيء

787 yeqqaras brir ahen teooa$ berrint nni$ ud ttafnt 
ara brint 

ن ما يجزئن آما يقول اترآهن يجزئن أواليجد
 شهربريرألن المنتوج الزراعى يتوقف على أمطاره

788 yeqqim am $arzul jar n sent net misax  

بـقـي آــالـكـلب بـيـن عــتـبـتـيـن أي جارين آل جار  
يعتـقـد أنه أآل عـند الجـار اآلخريضرب الـمـثـل فـي 

اإلتـكـــال على الغير يضيع المصلحة 
tmasext:تبة     ع 

789 yeqqim am metter yaf ug ggin ca at yaf 
بقى مثـل من طلب شئ وجده  و من فـعـل شيء 

يضرب المثل في توفير   yetter:وجده طلب
 المطالب

790 yerrane$ imersan $el deffer yerrane$ imersan $el 
walla$ yerrane$ a$rum $el takerkurt 

ل الخبز الى الطحونة الخلف اسف:ارجع لنا الشغل الى
يضرب المثل في إرجاع الجهد    والتعب إلى البداية 

791 yerzem imi nnes am gundi iwadu  
فــغـر فـــاه مـثـل الــيـربـوع  للــَريـح يضرب المثل 

 في التعجب واإلندهاش         

792 yesfed zaw sug rekti        
ى البراءة سحب الشعرة من العجين  يضرب المثل ف

 " isulled:سحب" 

793 yessegma fellas tsa 
يضرب المثل في العطف والحب والحنان على 

 الشخص الذي عاشره ورباه  

794 yessemda  ff anza u $erzul 
يضرب المثـل في :نصب الفخ في مكان الفريسة

 الخداع والغش

795 yessemda dar $el tinsa  
يــضرب المـثـل فــي   ضَم الـفـخـذ إلــى الــســاق

 تحقـيـق الـغـرض

796 yessengal deg lmes n tip tip tufeg 
يكحل في مكان العين المنزوعة  يضرب المثـل في 

 اإلهتمام بالشيء الذي ال ينال منه شيء

797 yessergit fi varren am jbib 
سلخه من رجله آالثوب يضرب المثل فى التخلص 

 من الشيء بسهوولة

798 yessers ima nnes deg ixef ntirrect  
وضع نـفـسه فـي أعـلى قـَمة الَتـل يضرب المثل فى 

 التكبر

799 yessers ima nnes dug ixef ntirrect 
يضرب المثل في أن الوضيع ينزل نفسه منزلة عالية 

 ال يستحقها  

800 yeswa f yimi nnes am tesreft 
فى اإل شرب من فمه آالمطمورة  يضرب المثل 

 قرار واإلعتراف 

801 yeçça aylalen يضرب المثل في الحزن و ندب الخدود 

802 yeçça sa n wulawen mmuccanen  صا "أآل سبع قلوب ذئاب  يضرب المثل في التحايل
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803 yeçça udeççin wadan nnes 
يضرب المثـل في أن الذي تـنـاول األآل ولم يتناول 

 بذلكمعه أقاربه ال يتـلـَذذ 

804 yeççat a$yul yetteffer di tberda 
يضرب الحمار ويختبىء وراء البردعة  يضرب 

 المل فى الخدعة

805 yeççat fi meooan n yivan 
لمايرى الكالب تجرى يرمى فى إتجاه اذان الكالب 

يضرب المثل في الترهيب والمناورة الرمي العشوائ 

806 yeççat wa swa  itet jar n wawmaten  
يضرب هذا بهذا يأآل بين االخوة يضرب هذا المثل 

 فى الدهاء والمكر

807 yetnekkarasd sug alla$ n yineg 
يضرب هذا المثـل في سرعة الغضب أي أن القلق 

 يخرج له من تحت األثـافي

808 yetnunna ad yas   ينوي أن يأتي 

809 yettari ima nnes 
ة واألثرة و حب يحب نفسه يضرب المثل في األناني

 النفس

810 yetteffer ani ur yedduri  
يضرب المثل فى  يــخـتـبـىء  حيـث ال يخـتـفي 

 وضوح الحقيقة 

811 yetteg al$em yioo yelluz yioo yeffud weg lluzen 
ijebbed $el waçay weg ffuden ijebbed $el wamen 

يفعل مثل الجملين احدهما جائع واألخر عطشان 
ئع يتجه لألآل والعطشان يتجه للماء يضرب هذا الجا

 المثل في اإلختالف  والـتـضارب

812 yettuf bla yaduf 
يضرب المثل في اإلدعاء بالقوة والتظاهر بعكس ما 

 فـيه  

813 yettug deg $enja yaooa amtun 
يعجن في الغراف ولم يربي الخميرة ألن ما يعجن 

رب  المثل في الشح  قليل ال يكفي لتربية الخميرة يض

814 yif ast badded fet qebbalt ur ak  ibed netta 
أن تضغط عليه أنت أحسن من أن يضغط عليك هو 

 ضعه أمام األمرالواقع

815 yif wacyaslemden wak yucin 
من علمك احسن من اعطاك  يضرب المثل فى الحث 

 والترغيب فى العلم

816 yioo ma yammut yekmer 
أحد يـنـتـقـص مـن ذاتـه الاحد يمو ت منقبض ال 

 يضرب المثل فى إعتزازآل بنفسه

817 yioo yaskerkur dug adan nnes yioo yeqqaras 
ucay ah neçe$ 

احدهم يجرامعأه واآلخر يقول له ناولني إياها ألآلها  
يـضرب هـذا الـمـثـل فـي الالمـبـاالت بـمـشــاآـل 

 الـغـيروآالمهم   

818 yioo yessarad yioo yeqqaras stef 

آان الغاسلون يجمعون المالبس ويستأجرون  
االطفال لغسلها في الوديان باألرجل مقابل أجرزهيد 

"  stef stef" ومستأجرهم يراقبهم ويقول         
 يضرب المثـل في التــأييد بالقول ال بالعمل    

819 yudef f yidis yu$al fet negnit 
نب ثم رجع على الـقفـاء آأن يدخل شخص دخل بالج

 شريك ثم يستولي على الشرآة    
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820 yuf deg d $a$ irecmen tu$ras dug n vel  
وجد حجر في الـقـمح المسلوق أثـنـاء األآل أثناء 

الحرث تعَثرت سكة الحرث في حجر مدفون  
 يضرب المثـل في حدوث ما لم يـتــوَقع 

821 yuf yessegl aluf رب المثل في المبالغة واالدعاء والتكبر يض 

822 yuf yessegl aluf 
 yarfed axenfuf"يــضرب المثـل في الــَتـكـبـر 

nnes     " 

823 yufa dis cal n tesraft وجد فيه تراب المطمورة  يضرب المثل فى السهولة 

824 yufa $el tisert nnes  ومجهوديضرب المثـل في توَفرالعيش في غير مقابل

825 yu$al $el deffer am var n yefker 
يضرب المثل في عدم جدوى الرجوع إلى الماضي 

 والتطلع إلى المستقبل 

826 yu$as ivarren am tmattenet 
آناية عن الموت ألن الموت البطيء يبدأ من األرجل 

 يضرب المثل في تثبيط العزيمة وإفشال اإلرادة  

827 yuli tawlilt لمثل عند إنزال الشخص نفسه منزلة عالية  يضرب ا

828 yused adi ssengel tip nnes yessifgit يضرب المثـل في محاولة إصالح الشيء فـــيـفــسـده

829 yuted s wul am deddic 
معــاودة ظهـورالـمـرض من الــداخل و من جـــديد  

يضرب المثـل في معــاودة الـمــشـــاآـل و بــروزها 

830 yutit f lum bac ad yawi izeggaren  yutit f lum bac 
ad yettu timzin  

الشعير :  timzin ضربه على التبن ليأخذ التمر
 يضرب المثل في تصلب منع الرخيص ألخذ الثمين 

831 yutit f lum bac ad yawi izuggaren  
ضربه عـلى الـَتبـن لـيـــأخذ الــَتـمـر  يضرب المثل 

 هتمام بالتافه ألخذ الجيد           في اال

832 zaw $el uzaw attegged tawzirt شــعـرة عـنـد شـعـرة تـصـنـع لـبــــاســا 

833 zaw $er uzaw attegged tawzirt 
شــعـرة عـنـد شـعـرة تـصـنـع لبـاسا يضرب المثل 

في الحث على التضامن والتعاون واالتحاد 
 واالقتصاد وفي ذلك قوة

834 zran fellas ayetmas 
يضرب المثل في اغتصاب حقوق الشخص من 

 طرف األقارب 

 Tusna net nafa     Psychologie     علم النفس       

835 aferfec اإلضطراب 
836 aglillet االنفعال 
837 ahebret yethabrat    هيجان واضطراب في السلوك 

838 amerksas 
لما يستيقض اليعرف نفسه نام أال شعورآاللذى ينام و

أم ال أي أنه آان فى حالة أال شعور                       

839 anefnaf yetnefnef  فضولى حب االستطالع  يستطلع 
840 dis waydin                                 فـيه شيء مـا شيء مجهول ضمير مخفى 
841 iferfec مضطرب 
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842 ifur dis u$eddi 
بدأت عليه عالمات اإلختالل العقلي الموروث عن 

 األسالف
843 iglillet انفعل 
844 imkerksen yassemkerkes    األوهام  أوهم 
845 rgin ssis warriwen      الراء المضاعفة مفخمة"شرد ذهنه " 
846 tbed dis t mellalt   توقفت فيه البيضة  آنـاية عن شدة الـقـلق 
847 tbed dis tneffa توقـف تنفسه 
848 tbeddas tmullet توقفت فيه الكلمة 

849 ter$a ssawwet deg  ixef nnes  
اشتعل التوحش فى رأسه مال إلى االنعزال و 

 التوحش
850 tepfit twerwart  tawerwert             انتابته رعشة واضطراب اإلضطراب 

851 tettegzezd deg ixef thedfasd deg ixef teggzezd 
deg ixf 

 خطرت ببا له جاء ته فجأة 

852 tusna net nafa  Psychologie                                     علم النفس 
853 uginni da nefnaf فالن فضولى 
854 ut yeooic wa gellan dis              يـتـرآـه مـا فـيه آـالـعـنـاد أوالــَتـصـَلبلـم 
855 ut yeooic waydin                        منعه شيئ مـا 
856 uyeooic wul inu$  لم يترآنى ضميرى  لم يترآنى  قـلبى 
857 waydin                                      ضمير مخفي أو قوة داخلية 
858 yedbeg dis  ـيه  تأملهتمعن ف 
859 yeffe$ wul nnes خرج قـلبه أ قـلقه 
860 yessilas a$aoouv asessalayc a$aoouv iwumak    نرفزه أقـلقه ال تقلق أخاك 
861 yessilas $anju  أقـلقه  نرفـزه 
862 yetberna am muc  استوحش آالقط 
863 yetqeyyad izumal  n yudan     يتجسس على أحوال الناس 
864 yezrit  iwerwer  رآه فاضطرب 
865 yutit waydin f yexf   "nnes ً  شيئ ما ضربه على رأسه و أصيب في عقله

 Parpuéi    Sport     رياضة                
866 acenti amayuj الشاب المخاطرالمراهق المخاطر 
867 a$akkal العرقلة 
868 aman mdan  الماء متد فـــــق 
869 aneggaf  الهَداف المصيب 
870 anezzer   القفز الطولي الوثب 
871 argaz yesselmay yis    الرجل يروض الحصان 
872 azegref الرمى عشوا ئيا 
873 aééay   زاي مفخمة"االنطالق بسرعة" 
874 bug nernisen   الذي يمرغ نفسه في الوحل أو التراب 
875 buxrig ًcache-cache ً     مخفى  وهونوع من المرض  نوع  من اللعبال 
876 cangac  شعيرة البندقـية 

877 $il nerfint  بتاجموت نايث ملكم " مكان المبارزة  ذراع المبارزة
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878 $il zwip  ذراع تحت الَذراع: رياضة المصارعة 

879 icelqem ssig  
في الهواء  مع قـلبها " السيق " لعبة :ألقى بخشيبـات

 اك بها       واإلمس
880 icentiyyen ttemharacen  المراهقون يتبارزون 
881 igges éayel yetéayel   زاي مفخمة"راوغه يراوغ  احتال عليه" 
882 ixef buv لعبة تلعب بواسطة أعواد الثقاب 
883 issi$it fellas روضه عليه  دربه  مرنه 
884 izenneg s le$zer  قــفـز بـقـوة 
885 jimi  champ de tir   هو ميدان الرمي أوالفروسية و غيره 
886 neç pfext seg fus netta yezzirwiz       أنا مسكته من يده وهو يحاول التملص :yezzirwiz 
887 tabercnit tezwar abercni الشابة المراهقة سبقت الشاب المراهق 
888 parpuéi  sport                                                       رياضة 
889 tidi  tetbecbec      يسيل عرقا 
890 tidubbaz اللكمات  البوآس 
891 tisekrin trurtant brurtant سير سريع مع االفتراق 
892 ttemnawalen f yirar  يتناوبون على اللعب 
893 ttiraren iguman   لعبة الرمي على  الذاريات 
894 ttiraren iguman   لعبة الرمي على الذاريات 
895 ttiraren mexreg  cache-cache- jeu d'enfants   يلعبون لعبة اإلختفاء 
896 ttiraren takurt  يلعبون الكرة 
897 uc ttim nnek  ـهـتـكألزم وج 

898 uc ttim nnek 
عندما يواجه أحد العبي الكرة بالجنب خصمه :واجه

أي واجه أوخذ "  uc ttim nnek" فيقول له 
 إتجاهك

899 uc ttim nnek أعطي رأيك 
900 ucay belli   أترك لي الَطريق أفـسح لي الَطريق 
901 yekmer fud nnes     أثنى رآبته 
902 yemmeskev yuvi  ق وسقط انزل 
903 yetzagref يرمى عشوا ئيا 
904 yerfed tbuckit yesserssit   واصل الزفـيروالشهـيق 
905 yesnit iwul nnes  على باله بقناعته بالتأآيد 
906 yesrukkit   يـمـَرن 
907 yesselmet fellas روضه عليه مرنه دربه 
908 yetcallag ivarren nnes يرفع رجليه الى األعلى 
909 yetxarvamas    يعترضه 
910 yetnagal u gis   يسيرالحصان  خطوة بخطوة  رجل برجل  يثب 
911 yettazzal ilehheg tidi tetsebbak يجري و يلهث والعرق يتصبب 

912 yetteg parpuéi .yetferkes.afraksi   
يقوم بتمارين رياضية  يمارس الرياضة  الرياضى  

 "طاء وراء مفخمة " 
913 yis atla$ yis aras  الحصان االحمر 
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  Aéappa    Tisserie     نسيج  
914 afeooaj yevlem  السَداية امـتـلـئـت  السداية  غصت 
915 aooit alla$na      أ تـرآه فـيـمـا بـعـد 
916 amessuki nnes   اللون لغالب أواألصلى فى القطعةالمزآشة 
917 atjarded as net fuli  ستنـد ب  يوم ترآيب المنسج 
918 azappa  tisserie                                                      نسيج 
919 azeppa net bujadit da merraktu نسيج الجاهلة رديء 
920 icuk twezer nnes أخاط مالبسه 
921 imarras imarsan iztwa imassasan يشتغل األشغال األنسجة التافهة 
922 naxlev timkilliwin naxlev tamkilliwt   وصـلـنا اإلظـافـات  وصـلـنـا اإلظافـة 
923 takattuct tibeççamt tibeççmin   صوف بتش 
924 tamepput tefla azetta أة جهزت المنسجالمر 

925 tamepput teççat tiseflit  
المرأة تسحب خيـوط النسيج بين الخيوط الـمـتـعـا 

مـدة  حرآة الذهاب واإلياب أثناء ترآيب المنسج آما 
 تعني نقل األخبار واألخطاء 

926 tarekmunt سرة من مال بس  آوم من أي شيئ  آتلة 
927 tifli n wari fus n wari د من حـلـفــاء قـبضة يـ 
928 timehremt tagecmirt timehremt tazbirit  المـنـديل الوردي 
929 tiseddakmar  tise$nas                                           الصدارة فى المالبس 
930 tisednan ttemsaqafent f éappa  وبـنً  النساء يـتـداولن على المنسج  أوً يـتـنـا 
931 trakna tmajert timajarin الزربية الزائدة الزرابى الزائدة 
932 yerba uzepa   نقص الَنسيج 
933 yerzem imi nnes am tyaddamt فـغـرفـاه مثـل ماسكة المنسج 
934 yefla amaffal   رآب المرآب رَآـب المنسج 

935 yeggas taseflit     
تفكك خيوطه  مانع  هي طريقة لمنع المنسوج من

حاجز                                                           
936 yegni ttiznit مخاط خياطة مضاعفة 
937 yegnit ttiznit yegnit da znid   أخاطه خياطة مضاعفة"Doublure  " 
938 yeooa aruv nnes yetteglawa    تـرك لبــاسه مهمال 
939 yeqqim uqelmun ud yenvivc   بقيت القلنسوة لم تخاط وتلسق 
940 yeqsef  uqeccabi     القشا بة قصير ة 
941 yesref  waruv nnes yesref u mestu nnes بليت  مالبسه 
942 yessefres uzepa  أنجز المنسج 
943 yettari takurt   يلف الكرة 
944 yuser uéeppa هــاء خيوطه  عجز المنسج بسبب انتـ 
945 yuser uéeppa       عجز المنسج 

Tadamsa      Economie     إقتصاد           

946 acmax tcemxas 
: الكساد  قلة الطلب آسدت له تصرف مع الضمائر

 … ثنومراك ثنومراسن  ثنومراسنت 
947 altu altaw االستهالك 
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948 ameswal deg iri nnes  imeswula redsen        د ين في ذ مـته  القروض مكد سة 

949 amsiriw  amessaraw استثمار المستثمر 
950 aneqqaru اليابس الجاف البخيل 
951 anqaddec sward ne$ qiç qiç     ننفق نقودنا شيئا فشيئا 
952 aqunen التقشف 
953 argaz $asur  بخيل - الرجل شحيح- 
954 asenfar مشروع 
955 asggas ne cmanper   عام شر 
956 dssayess timessassin delfehd nessward  األشياء الَصغيرة التـافهة آفة الـَنـقود 
957 iburex wehras آسد ت السوق 
958 ifuren فوائد 
959 i$ermas   عَوضه 
960 i$uzzit  حجزوصادر له بعض من ممتلكاته مقابل دين له 
961 ixef net feggunt لمال رأس ا 
962 ilettu يستهلك 
963 imezwgit اسـتـهـلـكه 
964 ineqqura اليابسون البخالء 
965 iqunen تقشف 
966 isellek imeswula nnes دفع ما عليه من قروض 
967 isensrit   جرده من أمواله وغيرها 
968 iwalat useggas  ناسبه العام 
969 izarred sward nnes   بذ ر فـلوسه 
970 mad ayzin fellak swared  madagzin fellak swared  هل فاضت عندك النقود 
971 msergen imazzaren           msergen imassaren  انفصل الشرآاء أو المشارآون 
972 s$i$ taddert izeyzey fella yij   زايدعلي أحد "أشتريت منزل فنا فسنى فيه احد" 
973 slugzen sluyzen  ضلوا من االآل  بقي فائض من االآل ف 
974 tadamsa  economie                                             إقتصاد 
975 taklebbat الوديعة 
976 tçemxas          آسدت له 
977 tennuxsel انتهت المؤونة 
978 tiklebbatin الودائع 
979 tmippi tafeggunt خاصة ملكية 
980 tqeddacen qiç qiç bac  ad yexlav  يتقشفون في النفقة  لكي تكفي 
981 tsarurt amzari mzaren      االشتراك المشا رك المشارآون 

982 uc fellas gut 
يعتقد أآثر من ذلك يمكن أآثرمن ذلك َشـك ان يكون 

 أآثر من ذالك 
983 ugzin yugez  فائضون فائض 
984 yeltu تهلكاس 
985 yeltut استلكه 
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986 yessegfer amelyun    وَفر مليون 
987 yetqunin يتقشف 
988 yettaklabbat يدع 
989 yecmex wehras   آسد ت السوق 
990 yeffer ttezdam dug akenn nnes  خـبـأ محفظة نقـوده بين جسده ومالبسهً الجيب:aken
991 yegga aflu ima nnes  نفسه اَدخر لنفسه  آون ثروة ل 
992 yegga aflu    آون ثروة أدخر 
993 yegza fellas yizi fellas     زائد " فا ئض عليه                                      "
994 yerfed akemkum nnes حمل ثروته من نقـد و معادن ثمينة 
995 yesfuskir   يـتـقـشـف 
996 yesmazay fellasen ليهم بتقشفينفق ع 
997 yesmazay yetqaddac  تقديراإل نفاق " ينفق بــتقشف" 
998 yesmuccir         ينفق بتقشف أو يجمع بتقشف 
999 yesquééiv argaz aqeééuv  يــتــقـــَشـــف الــَرجــل الـــبــخــيــل 
1000 yessiggez sen yessijer sen   وفـَـرإثنين 
1001 yetsellak deg zefzifen deg aman        يدفع مبالغ ضخمة في الماء 

1002 yettayed yuydas  atteyedca fima nnek  يقتصد أقتصد له في النفقة  تقشف ال تبخل نفسك 

1003 yucas abebbik ne s wared   أعطاه رزمة نقود 
1004 yufa agerruj وجد آنز 

Tkercawt dimessen dimekrad    Machines et Outils      آالت وأدوات                
1005 abber ttaskala مقدار الوزن 
1006 abberen مقا د ير 
1007 acihan الميزان 
1008 agembir قيتارة 
1009 albub mma ydur أنبوب اإلبريق 

1010 alemetiztalemetizt 
 عصى خشبى يتحسس بها الصياد إن آان الجربوع

 " محسا س "موجودا فى الجحرأم ال

1011 amezrag  
وهو شكل طويل مثل خط الماء أو الزيت :الـَرمح

 الذي سال على سطح األرض 
1012 arra ajeggav u gestur  أرجع غمد السيف 

1013 atila  taqnawt  
الالتيني لقطف  Vعمود نهايته على شكل حرف 

 الثمار 
1014 cangac نــدقـيةشـعـيــرة الـبـ 
1015 igemmen amegluf nnes سدد بندقـيته 
1016 ile$ addawi$ imullan  أذهب ألحضر األدوات أو الـموجـودات 
1017 illusles zzakram      فـلس القفـل  سلس القفل 

1018 isekrem i$as isekrem yelses 
وأصبح صعب الغلق والفتح عكسها : القفل تصلب

yesles  سهل الفتح 
1019 isekrem yesles القفل مرن 
1020 isekrem mkerremen   مغالق  تشابكوا من الرقـاب 
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1021 iwellem imassen nnes bac ahen yazzanz 
أجرى تعـديل على أدواته بغرض بيعـها  رمم أدواته 

 بغرض بيعها  

1022 izenze$ u gelzim izenze$ ucenbul  هوالمنقارالموجود في آلة الحفرagelzim 
1023 kanzu   أنبوب اإلبريق 
1024 mmuksen zwazeq nnes  أزيلت أجهزته 
1025 sames ilecta  محك األواني 
1026 sengus tifeyyest  مَيـل الـقـارورة 
1027 senmmuj ageddid  مَيـل القربة 
1028 siliggez  مصعـد 

1029 tsarest tisuras  
" ع فيه أآل الكلبموضع  مواضع اإلناء الذى يوض

 "صحن
1030 tabellart tebbusen  خـفـت المصبـاح 
1031 tacihant آفة 
1032 takembuct tise$nest        الريشة يكب بها:plume   
1033 tamdelt آفة 
1034 tanest tellasles المفتاح غيرصالح أرتخى 
1035 ticihanin الكفتان 
1036 timdlin الكفتان 
1037 timekrav lleslsent  حافي " المقص غيرحاد" 

1038 timitriwin tisavriwin tisgigin 
دعائم  سندات َيد الطحونة وهي عبارة عن خشيبات 

 ilzzezenصغيرة 
1039 tkanéa n wenfif  أنبوب المحقن 
1040 tikerciwin imessen di mekrav  machines et Outils  آالت و أدوات 

1041 tujjit  
حوض مصنوع من الحجرً  تابوت حجرىً   

 le cercueil:صندوق
1042 uzzal yellusles الَسكين غير حاد 
1043 yellesles wuzzel   حافي " السكين غير حاد" 
1044 yes$a  takercawt اشترى آلة  ماآنة 

1045 yetlasles 
يصبح غير صالح "  $yetmuli"مدة صلحيته قليلة  

 غيره  يرتخىآالمفتاح و" 

1046 yum alemmas gum alemmas المحورالمرآزي 
1047 zzakram yelses  القفل مرن  سهل الفتح والقفل 

Time$ra t faskiwin     Mariages et festivités     األعراس واألفراح                  
1048 amezwar n wesli  مقدم العريس  وزير العريس 
1049 arkas n tissulya  حـذاء الـَزفــاف 
1050 arkas n tissulya  حذاء العرس 
1051 ass n tummert     راء مفخمة "يوم الفرح" 
1052 ggin timerdemt semraw imeglaf  أطلقوا طلقة بارود من عشرة بنادق في آن واحد 
1053 ggin timerdemt semraw imeglaf   من عشرة بنادق في آن واحدأطلقوا طلقة بارود 
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1054 igga tajfelt di tme$ra       أحدث فزع في العرس احدث فاجعة فى العرس 

1055 issek fellas  yenced fellas   دعــاه إلى الـعـرس سأل عليه 
1056 lafqi$t  lafqi$t البشعة 
1057 lawma had ggen lawma had ggen tama$ra يقمون العرسحتى ال يفعلوا  حتى ال  

1058 masan agerwaw 
شكل دائري يصنع من الزرابي توضع فيه العروسة 

 اثناء حملها على الفرس قديما 

1059 tahut tawercant  tahut tarubit  البنت السمراء البنت الخمرية 
1060 tamepput tqabsast  الـمـرأة الَنحيلة والـَنـشيطة 

1061 tazenzna ibunda aywal ibunda   
هي شجرة الهبل تقطع منها أغصان وتعلق فيها 

الهدايا وتعنى :  ibundaالهدايا أثناء الزواج والختان 
 الفجر

1062 time$ra tfaskiwin  Mariages et festivités              األعراس و األفراح 
1063 tisednan sliliwant  الــَنــســاء يـزغـردن 
1064 tisednan sliliwent  النساء يزغردن 
1065 twala مناسبة  حفل 
1066 twalad di rcil n wumas  بمناسبة زواج أخيه 
1067 yegga t wala  عمل وليمة  مناسبة 
1068 yessek fellasyenced fellas  دعاه إلى العرس 

1069 yetregreg u gerzi nnes am qupi  yetcencen u gerzi 
nnes am qupi 

 ته صوت مثل علبة حديدية  تحدث حنجر

1070 yetserwak di busrawi 
يغـَني في غـنـاء بصوت عـــال و يسمى هذا األخير   

 "busrawi  " 

1071 yetteg imullan yetseooa يحَضر األدوات يحضر 
1072 yu$a umezwa$ deg fus nnes     أَثـرت الحنة في يــدهـا 
1073 yuqqa umensi  انتهى العشاء 

 Tamestegt      Commerce      التجارة  
1074 acihan acihen المزان الوزن 
1075 alzuz yenfed      الَسـوق غالي 

1076 ased yekki waruv s' kit u kit asedyekki waruv 
swamma d' wamma  

 يكلفه اللباس بكذا و آذا

1077 as$ ula sen اشتري ولو اثنين 
1078 as$ay du zenzi da mwali البيع و الشراء مناسبات 
1079 appef fella azeqqur nnek    أمسك عنى رزقـك أو ملكك أو شيؤك 

1080 azal nnes yu$a ajenna adayac "ssumet" nnes tu$a 
ajenna  

 سعرها ارتـفع إلى السماء 

1081 azal nnes yu$a ajenna  ثمنهاارتفع  للسماء 
1082 aéaéef tteméaéafen   بزاي خفيفة " منافسة  يتنا فـسـون" 
1083 azenzay yetcihan    الـبـائـع  يـزن 
1084 iberzit   قـايضه 
1085 icihen وزن 
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1086 isewred dis tgimelt  آسب فيها ألف ربح  فيها  ألف 

1087 isezzer ixerrazen                   isezzer ixerrasen      
الذين يقدرون الغالل في رؤوس األشجار    

  asezzer:ويشترونها تقدير
1088 itarrek deg agel nnes  بـدد ملكه بذرملكه 
1089 izegrfit رماه عشوائيا التخلص من الشيء 
1090 izegrfit تخلص منه بأي ثمن وبأي طريقة إلقاه رماه باعه 
1091 izehfihen wure$  بهم الذهبشوقهم الذهب غرر 
1092 ssqaten  آـسـبـواغنموا 
1093 ssersen tarset   افرغ  تفريغ  وضع وضع 
1094 tamestegt                                                            التجارة 
1095 tarfet  الشحن الحمل 

1096 tawza mtawwazen abercni ituwwez umas yuden 
tteggen tawza jarasen 

التعاون الشراآة النفقة  تعاونواالشاب أعان أخاه 
 الناس يتعاونون فيما بينهم

1097 tekkazd spa upa tekkazd swamma d wamma آلفته آذا و آذا 
1098 tihebbarin tisebbarin                   مكاييل 
1099 timessa$in   المشتريات 
1100 timnit   الموا صالت 
1101 ttemgalafen     يتبادلون 

1102 tu$a ajenna  
آناية عن إرتفاع سعر البضائع أو تجاوز الحد في 

 السلوك 

1103 uci$as pa upa uci$as amma dwamma  دفعت له مبلغ آذا و آذا 

1104 ufi$ agraben gerzen kre$ s$i$ yict       وجدت محافظ جيدة فإذا به اشتريت واحدة 
1105 unn éri ag burxen      لم نشاهد الشيء الرخيص 
1106 way spa way s wamma هذا بمبلغ طا هذا بكذا 
1107 yefrez wahras imfaya wahras إفـتـرق السوق 
1108 yeooa dis  خسر فـيها 
1109 yetcihan يزن 
1110 yefla dis  غنم فـيه ربح فيها 
1111 yegga latum  جمع المال أو الثروة 
1112 yeooa dis  خـسـر فـيـها 
1113 yemhawer uzenzi yemsawer uzenzi تحرك البيع 
1114 yes$a imburax      إشترى الرخيص 
1115 yes$a karus nta$win  اشترى آيلو من البلح 
1116 yes$a tancelt n yirden اشترى آومة من قمح 
1117 yessilid yessaleyed  أنتج ربح  ينتج  يشكل  
1118 yessuvas deg azal  خفض له السعر 
1119 yetsasa   سين خفيفة"يجلب ، يستورد" 
1120 yetéanéaf yudan   ينهب الناس  يـبـتز الناس 
1121 yezzummet weksum yezhem weksum  نتن اللحم 
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1122 yuca dis azefzif  iszefzef   دفع ثمن باهض غالي رفع السعر 
1123 yufa dis yewwi dis    ربـح فـيــها 
1124 yufa disyewwi dis  ربح فـيها 
1125 yufa taseksukt    وجد صفقة  وجد خردة 
1126 aberrez المقايضة مبادلة سلعة بسلعة لها نفس القيمة االسمية 

1127 isefsef am yammun افلس فى تجارته خسر 

Tinfalin       Expressions  et proverbes variés       تعبيروامثال متنوعة                
1128 a tufid ulac   ما لقيته ال يوجد مثله مثل منصب شغل… 
1129 abaven المالحظة 
1130 abeééim yugir abaééim $er dat   خطوة مشى خطوة الى األمام 
1131 aberbec بحث 
1132 aberbuc isemme$ seksu isemme$ abrbuc iferek الكسكس مدهون بالسمن 
1133 aberpaz سحق 
1134 abrid a$lad       الطريق المحدود:sens unique 
1135 abrid ay yettawi $el wurti      هذا الطريق يؤدي الى البستان 
1136 abujadi afukali  الذي ال يتقن العمل 
1137 abuqal  شخص فارغ  إناء 
1138 abzarret ibzarraten حرآة الذهاب واألياب الترَدد على المكان 

1139 ac ooe$ tettanged aman  
آناية على أنه سيجعله حزين يندب خدوده ويضرب 

 الماء بيده 
1140 acelebi  المحتال 
1141 accute$ acek u te$ أضربكأضربك 
1142 acem tsasid       ص " إَنك عصيت إَنك طغيت" 
1143 acembir nnem yeqqers  تمزق نقابك  بلي نقابك 
1144 acenti amayuj الشاب المخاطر 
1145 aceqqef net murt           إزالة القشرة األفقية لألرض 
1146 aceyyenceynenhen  التشويه شوهوهم 
1147 acihen nnek du ra$ وزنك ذهب 
1148 acooe$ tetsasid  س " أترآك تطلب" 
1149 ad gga$ agallan fella افـعل ما على 
1150 ad gga$ ay nejme$ ad gga$ ay zemre$   افـعل ما أستطيع أفعل مااقـدرعليه 
1151 ad it sersren seg ckar   ما يتسرب من الكيس آالدقيق والحبوب 
1152 ad kkale$ sen mmussan    أبقى يومين 
1153 ad nakker bark wa nnelta rruzzi ffa rkasen                      ننهض فقط و نبدأ نبحث عن األحذية

1154 
ad ssidfe$ memmi $el t$erbazt    m lehwa 
dameéyan ad ssidfe$ memmi $el t $erbazt 
mayexs da mezyan 

 أدخل إبني للمدرسة رغم صغره

1155 ad swe$ asafar mayexs yerzag أشرب الدواء رغم مرارته 
1156 ad yali ssis ينتج منه 
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1157 ad yas deg afer aneggaru   يأتي في الدفعة األخيرة 
1158 ad yassagr يجمع 

1159 ad yexlef tiyti nnes ad isellek tiyti nnes ad isellek 
areppal nnes 

 يعوض ضربته يثأر 

1160 ad yekker yioo $el yioo wa syini.. له   يقوم شخص لشخص فيقول 
1161 adafen ima nsen deg iwal    ينفعون أنفسهم مستقبال 
1162 adelwi$ fellas adurzi$ fellas أبحث عليه 
1163 ademme$ u$i imdemme$ اإلدمان على الحليب المدمن: imdemme$ 
1164 adeçça ad yili di temgal  غدا سيحل بـتمقاد 

1165 adi ssenser ima nnes 
من آل ما يملك من نقد من أجل شراء  يجرد نفسه

 شيء ما 
1166 adi zerzer ad yerni dis يزيد فيه 
1167 adil dway awli dway لعـَله هذا 
1168 adil lic amm  awli lic amma لعـَله ليس هكذا 
1169 adini$ tidet mlehwa tirzag   أقول الحقيقة رغم مرارتها 
1170 afanvel تهشيم 
1171 afawactakapuft النملة 
1172 afaz$ul اللقيط 
1173 afexxer االهتمام 
1174 afeskar الدليل 
1175 affaz usel$a$ ttuééilin  مضع العلك ثانوي 
1176 afsil yuvi imberresres  ص"الجدارسقط و تبعثرت أجزائه" 
1177 afukali abujadi الذي ال يتقن عمله و يجهله 
1178 afuleg yannabva االنقسام االنفالق االنشطار 
1179 agbav الحسد 
1180 aggey deg ayti nnek أجعلني في بالك 
1181 a$arti nneqmet tinekwet اللقب 
1182 a$erduf  الحجاب الحاجز 
1183 a$i iberçeç a$i izerdeg  الحليب تجزأ 
1184 a$rum yappi a$i       ً الخبز أمتص الحليب  ً  ط 
1185 a$rum yebbi fellas  انقطع عنه الخبز 
1186 a$rum yetfazfaz  set lussi   الخبز ينضح زبدا 
1187 a$yay i$uyses  تصلبت نواة الثمرة 
1188 ahbay الذل 
1189 ajallep  ًدمج خلط  ً ط 
1190 akaket الحرآة 
1191 akalfiz akalbuz آتلة من العلك 

1192 akalkel 
ع عن الخروج من البيت المكوث فى يشتكى ويمتن

 البيت
1193 akdma yused  حتى و لو جاء 
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1194 akebbub imeooi akebbub umezzu$  العضم الناتئ خلف األذن 
1195 aked ma yused u yettafc  حتى و لو جاء ال يجدني 
1196 aked yekki su gendid يكلفك مليون 
1197 aked yekki werkas f avr الحذاء على رجلك يرآب 
1198 akelman $ers tiraççi فالن يتقاضى منحة 
1199 akerkar   راء خفيفة"آوم من الحجر" 
1200 akeéwi n teméin turift n teméin  قـلية شعير 
1201 axerrur yesxurir  الخَداع  يخادع 
1202 akk iv   ض " آل ليلة" 
1203 akk iv     آل ليلة 
1204 akk imer  آل فصل 

1205 akk imera akk imera wad issejba fella ne$ yict  مرة"آل وقت آل وقت يطل علينا واحد" 

1206 akk imira آل وقت آل لحظة 
1207 akk mani ddusi$ ud ttefe$ akel qiç  آلما جئت ال أجد شيء 
1208 akk tikkelt tikkal آل مرة  مرات 
1209 akk yij idessa tirjin it quddit nnes   آل واحد يقرب الجمرات لرغيفه 
1210 akk آل 
1211 akkal neggur دائما نمشي 
1212 akkal دائما 
1213 akkas آل يوم 
1214 akkas نزع 
1215 aklabbat  اإلداع 
1216 akmav اإل نكماش التقلص اإلنقباض الشد 

1217 akrurrem aserqes ameqyes 
م إلى شكل دائري مثل إلتواء تحَول شيء مستـقيـ

الَشعرعندما يحترق إلتواء المريض من شَدة األلم  
 ألتواء خيط المنسج  

1218 aksum igerzen  اللحم لم ينضج تماما 
1219 aksum imedder    اللحم الحي 
1220 akuk                                                 التصلب 
1221 ald imira   اآلنحتى 
1222 aled ud yusi  لو لم ياتي تمني عدم المجيئ 

1223 al$em amellal yetban iyudan uk ttadumt  
الجمل االبيض يبدوا للناس آله شحم يضرب  المثل 

 في أ نه أشهرمن نارعلى علم

1224 all yell atyawi الطمع  طمع أن يأ ذ خها 
1225 alla$ mmezru   أسفل الجبل الصخري 
1226 alla$ n wafer net sekkurt أسفل جناح الحجلة 
1227 almawlac nni$  و إال :sino    
1228 am di nu$a syay am di nu$a syur سواء سلكنا من هنا أو سلكنا من هناك 
1229 am tigga n way  مـثـل فـعـل هذا 
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1230 amabber arefen acanti yetrafen التبارز المراهق يبارز 

1231 amaslut ubrim amaslut 
المجرد البسيط العادى الخالى من الرسوم والنقوش 

 الخاتم البسيط

1232 amehtal nwe$rum   آسرة ثخينة وآبيرة 
1233 ameooallu ameooallu yeooullihent  الشريرالشريرإ ستحق العقاب 
1234 amek  igella yella   آما آان آما هو 
1235 ameslut imesluten المجرد المجردون 
1236 amestu nnes  مالبسه 
1237 ameçuk ikucer a$ammay ikucer الطفل توقف نموه  النبات توقف عن النمو 

1238 amezrag  
شكل طويل مثل خط الماء أو الزيت الذي سال :الرمح

 على سطح األرض أوأي شيء طويل ورقيق 

1239 amezwar n wesli يس وزير العريس مقدم العر 
1240 am$ar i$as deg ipas   ض"الشيخ تعمق في النوم" 
1241 amlasem mgal    التحالف ضد 
1242 amma ttesli$ amma ttenni$  تقال هذه العبارة في ختام القصة أو الحكاية 
1243 ammidin بـــالــَضبـط وهــو آـــذلـك 
1244 ammin agella  amek igella yella آان آان هكذا آان آما 
1245 amtraj amtrac amtrag عصى لالرتكاز 
1246 amullu الشروع 

1247 amur uzawali deg ceqquf    
سهم الفقير قليل فى جزء من اإل ناء المكسور جزء  

 aceqqufمن اإلناء المكسور 

1248 amured nnes مقصده 
1249 amurtes الموت اختناقا 
1250 amzaw  amsaw المــحو 
1251 amzuzzeg yefsu am tiffast المتحلل آتحلل خيوط النسيج تحلل آالقماش 
1252 anemar yetmara tanfust  أقصوصة" يروي "الحاآي يحكى 
1253 anda dis حذره 
1254 andeh ابدا آ مر 
1255 aneb$ar yesnexxay ima nnes  الثري يمَتع نفسه 
1256 aneggaru األخـيـر 
1257 anekkes tasert amsir نزيل العجز 

1258 anessagr di talidrer نقل المتاع اثناء الرحيل الى الجبل قبل األفراد 
1259 aneyyar net manga  قــــائـد الـفـوج أو الـجـمـاعة 
1260 aneyyar n sen            منظمهم مخططهم موجههم 
1261 an$i$el المشى ببطىء وتدرج 
1262 ani gella ca آل ما هو موجود حيث يوجد 
1263 ani gella   حيث يوجد 
1264 anis igella    من حيث جاء من حيث إنحدر 
1265 anniw  اإلسم 
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1266 ans id yekka   من أين جاء 
1267 aqecqec am suf  أخذ آل شيئ  بال استثناء مثل الوادى 
1268 aqellal mma éi  aqellal n wa éi  فض ما بين الكتف والرقبة المكان المنخ 
1269 arab ahnihba الالهم اذلهم 
1270 arakkas arakkab arakkaf المحفز 
1271 areb a$en isayes   اللهم أرفـق بنا 
1272 areb dine$ مقدار ما يكفينا 
1273 areb ma yexlev berk annak yesja  لما يصل بالضبط يجده مهيأ 
1274 areb ma yexlev berk annak yuli was  لما يصل بالضبط يطلع النهار 
1275 areb ma yeça way   لو يأآل هذا مقدار ما يأآل 
1276 arekti yetteflillis العجين يتفكك 
1277 argaz ade$li    الرجل الحقود 
1278 argaz a$udmi                         الــَرجــل الــحــســــود 
1279 argaz $asur الرجل شحيح 
1280 argaz iberkel الرجل عجز 
1281 argaz yudef $er jaj n wexxam دخل الرجل داخل المنزل 
1282 argaz yulm mag isnallam  الرجل وضع يده على خده ويتأمل 
1283 arkas amehtal  الحذاء الكبيروالثخين 
1284 artufat مع السالمة 
1285 arwari burewari لكثيرالَشجار  الَشجارا 
1286 asaggas yerga lmev خرج العام بنتيجة بيضاء 
1287 asallili amesmes acellel  ص"غسل السين الثانى والثالث" 
1288 asamme$ isamme$ aberbuc   أسكسو" دهن  دهن البربوشة" 
1289 aserbez الفزع 
1290 as$ar yetberda senneg n waman  ماء الخشبة تطفو فوق ال 
1291 asider yessiderd amen seg janna انزال خفض أنزل الماء من السماء 
1292 aslluymem asukken الحزن نتيجة للمرض 
1293 ass lhes ak yahel deg $es دعوى على شخص بإصابته بمرض الوهن 
1294 assennak   انتظر 

1295 açatç ahu fet mel$i$t nnes ul tuci tta leqqa$t  ال تضرب الطفل على نفوخه ألنه الزال طريا 

1296 attased nni$ addase$   تأتي و إال آتي 
1297 attegca fellasen  ال تعتمد عليهم ال تأخذ برأيهم ال تلمهم 
1298 atteswed mlehwa ut xsedca  تشربه رغم أنك ال تريده 
1299 atwakkes   إصا بة مس من الجن 
1300 awerwer tepfit twerwart     االضطراب انتابته رعشة واضطراب 

1301 awi yella awi yella day    يمكن لعل لعله يكون موجود يمكن أن يكون هنا 

1302 awid ad yas berk  لو يأتي فقط 
1303 awid ad yas berk   لو يأتي فقط 
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1304 awid ad yeç way berk  لو يأآل هذا فقط 
1305 awid a$entawi neçni berk لو تحوينا نحن فقط  وآفى 
1306 awid attilli tella berk  لو تكن موجودة فقط 
1307 awli had yeç   لعَله يـأآـل 

1308 awram appef fella umam 
استنجد بها لمنع أخيها عن االعتداء عليه  اقبلى 

 وامسكى علي اخوك   
1309 ayas yetteyes ma yused اء بصعوبةبشَق النفس ج 

1310 aydi din da yellali ذالك الكلب اليف عكسها :asawwi   ص" وحشى" 

1311 ays مادام 

1312 ayet bab nnes ud ufinc ima nsen aoo neçni  aoo أهلها لم يتمكنوا منها فما بالك نحن  فمابالك 

1313 aynun wis simus  العدد الخامس 
1314 aéatim i$ellet  زوج أو مخلوط الزيت مم 
1315 aéawali ma yesrugel yu$as    الفقيرإ ن مخض صعب الفقيرإن ربح  يكون صعب 
1316 azhaf اإلغراء 
1317 aziza azagza adal نوع من التين تنضج ثماره خضراء 
1318 azla$ yezle$ is التغريرغرربه 
1319 aémay العصر 
1320 bec ad yas $ri netta yil $el wumas  عوض أن يأتي إلي ذهب إلى أخيه 
1321 badis decclil naytmas           با د يس خيار إخوته أحسنهم 
1322 badis $el wumas da fe$nun باديس عند معاملة أخيه عنيف 

1323 beccehwara cehwa dawmaten mawlac 
ademsebvan 

من المفروض إخوة وإال يقسموا مابيتهم من ممتلكات 
 رقوا تفيد اإلختيار بين شيئينويفت

1324 becehwara cehwa    إال وإال طـبـعـا 
1325 bexxtek  بالكفاية آثير اآثر مما يستحق 
1326 belli ha belli belli abelli  يا فرحتي يا سعادتي 

1327 bennen felvufan adyeppas terbex fel vufan 
adyeppas                                    

ضع يدك برفق على الصبي ورفعها لعدة مرات لكي 
 ينام

1328 berka iwesxurrer nnek   آف عن مخادعتك 
1329 berram  $el wejni    أجنى "التف عند شجرةajni " 
1330 bujarasent yetebbi yeggarasent  الذي يجلس بين النساء يؤلف و يقص عليهن 

1331 bunda bunda n yima nnes  
هو مصطلح يطلق على الشخص الذي تعترضه 

 المشاآل وهو بريء منها نحس على نفسه 
1332 cc$el mmay مثل هذا 
1333 ca $el ad yas   هل يأتي 
1334 ca n wergaz  أحد الرجال 
1335 ca ma yesnit ال يعرف شيء 
1336 ca ma yetteggit cama yella   اليعمل شيءال يوجد شيء 
1337 cel$em bel$em اضربه على الفم 
1338 cra net $awsa بعض الشىء بعض الحاجة 
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1339 d$at mmen$ayen jaresen  أوشكوا أن يتقاتلوا فيما بينهم 
1340 de hesned ad izelgem fellasen   هل تعتقد سيخالفهم 
1341 de kemkum de $aggal شبح اسود 
1342 de mezyan deg ila ير في العمر صغير في السن صغ 
1343 de mqran deg ila  آبير في السن 
1344 da tec$eb fellak dat çe$bed ssis  هل هي مشغول بك هل شغفت بها 

1345 de mezyan deg ila yujrit deg ila   صغير في الَسن صغير في الـعمرأآـبر منه سَنا 

1346 di la hadnes annekker anna$ fellas ذهاب نمر بهعندما نتأهب لل 
1347 di tsenjart ud yeooica   في الدعاية لم يترك شيء 

1348 dis mari$a   مصطلح يطلق على الذي ال يشبع الشراهة فى األآل

1349 dis sbasa  فيه لذة 
1350 dma ud yusi ald ud yusi     تمنى عدم المجئ 

1351 dssayes timessassin de lfehd ne ssward الصغيرة التافهة آفة النقود األشياء 

1352 dug ammay في هذه اللحظة 
1353 dug ammin  في تلك اللحظة 

1354 aooay belli 
اترك لي الطريق افتح لي الطريق آما يستعمل 

 المصطلح فى لعبة الخربقة

1355 akker annelli  انهض لنذهب 
1356 akker ann $lawet ann kkes seg    u lawen nne$  هيا نتنزه لنفرج عن قلوبنا 
1357 akker annelli  انهض لنذهب 

1358 akker yekker u$erduf nnek دعوى على الشخص بإزالة الحجاب الحاجز و هالآه

1359 alli annugir  هيا نذهب 
1360 alli  سرأمشى 
1361 azfipi n we$yay        غشاء النواة 
1362 f’tutti$ si lebga ن الـعـيـاء  تـفـتت م 
1363 fan ifezzen fan ifezzer  تشقق الطجين تشقق الفرن 
1364 feccehw   في البداية 
1365 ftutti$ seg bgay ftutti$ si labga   تفَتت و انهرت من التعب و العياء 
1366 fuk a$i adi $er  حذاري أن يتبخر الحليب 
1367 gguten imkarksiwen nnes  الثانوية آثرت ا ماآن تمويهه آثرت اماآنه 
1368 gguten iseffilen nnes  آثرت أخطاءه 
1369 $amuq yuli  yuli u$amuq n waggu    صعود دخان آثيف  صعد دخان آثيف 
1370 $er ne$ لدينا عندنا 
1371 $edfext                                    دهـــنــتــه 
1372 $el imira ى اآلن حتى اآلنلحد اآلن إل 
1373 $errez sakku at yeççur al sberru خيط التليس إنه امتلئ حتى النهاية 
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1374 $ibura zibura 

مصطلح يطلق في وسط الجماعة : األحمق أوالحمقاء
للكشف عن األبله أوالذي في نفسه شيء آالسارق 

 ibura ad $yassiwelأوالكاذب فيقول شخص ما   
نفسه باإليجاب أوالنفي عدم الثقة  فيتكلم الذي يشك في

 في النفس   

1375 $tan wa men amen $tan فاضت المياه 
1376 grinasen i$as ad mrefanen fellas ألقوا لهم بعظم ليتبارزوا عليه 
1377 gut fellas     بالكفاية آثير اآثر مما يستحق 
1378 gut fllasen    آثيرعليهم 
1379 gwala $adi tazi $adi  ابتعد هناك 
1380 hahen di dderz da meqran  إنهم في فوضى آبيرة 

1381 hahen ttemrebbazen hahen ttemlebbazen إنهم في أخذ و رد فى جدال حاد 

1382 hat awrek hat awrem  امنعها وعاقبها الحث على المنع والتأ ديب 
1383 hewwan ile$man nnes sewwan  ile$man nnes   إبله مستعجلة آناية عن العجلة استعجلوا األمر 
1384 hlil iyudan slil iyudan واسفاه آسف على الناس 
1385 ibevnane$ we rgaz الحظنا الرجل 
1386 ibegsed $ri تحزم إلذائي 

1387 ibendez abrid ibendez ibewwap abrid ibewwep 
هبط هبط جزء من الطريق صعد صعد جزء من  

 يقالطر
1388 iberka iwe sway      توقـف عن الشرب 
1389 ibezzam يمتص 
1390 ibla يهم 
1391 iblat يهمه 

1392 ibewwec fellas ihayyes fellas iwe$wac fellas      إحتارعليه 

1393 icaha  قبل  رضى 
1394 icarrek wejbib  iqqers wejbib تمزق الثوب انكشف األمر 
1395 icelleg ixef nnes  رفـــع رأســه إلـــى أعــــلى 

1396 icelqem ssig 
في الهواء  مع قلبها " السيق"ألقى بخشيبات لعبة 

 والقبض عليها  
1397 icelwec  مرتبك 
1398 icu$ab tlaland bla tan$eft المشاآل تتولد بدون ضرع  وسبب 
1399 icu$iben neddunit  مشاغل الحياة 
1400 ivarren ticci ambuyya   يتلَون آالحرباء 
1401 idda illini yezri illini مر آنفا 
1402 iderbat deg anu    ألقاه في الجَب  ألقاه فى البئر 
1403 iderwaz    األشياء القديمة 
1404 id$en deg reqquc األغمار في الحقل 
1405 idudam wudam nnes اسود وجهه 
1406 ifeooi$en دأخادي 
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1407 ifexrit اهتم به 
1408 ifenvel هشم 
1409 iferfec ارتبك 
1410 ifez$al اللقطاء 
1411 ifedmas settam  خَيب له األمل 
1412 ifexxar اهتم 
1413 ifelfel yetwezwez  الفلفل حار 
1414 ifesker دل 
1415 ifrru fellas بحث عليه 
1416 ifuleg انقسم انشطرانفلق 
1417 igebvay حسدنى 
1418 igebvit حسده 
1419 igerzi nnes yegrez " yahla " غناء ه جيد حنجرته جيدة 
1420 igewen tisewwan  عان من محن 
1421 igbav حسد 
1422 igebbav يحسد 
1423 igezmay ul جرح قلبي 
1424 igger iberewgit u kerra الزرع هشمه وحطمه البرد 
1425 igger yessedlat ukerra الزرع حطمه البرد 
1426 igger yuted stenzert   انتشى الزرع نبت الزرع 
1427 i$erdes ad yeç  أراد أن يأآل 
1428 i$ermas  عوض له 
1429 i$ilit wumas  ساعده أخاه 

1430 i$ubled u $ammay ixufred u$ammay  أخلف النبات أخلف النبات 

1431 igucan nnes mdan yessemday igucan nnes أشغاله آا ملة يــجـيـد أشـغـاله 

1432 ihejhej fellas   تلهف عليها 
1433 ihentas  أزرار نقود 

1434 ihermel يتصرف تصرف غيرمسؤول يتصرف أال إرا د يا 

1435 ihetkit steyyita   أهلكه ضربا 
1436 ijbed انسحب 
1437 iooullihent  ة لسلوآاتهإستحق العقاب نتيج 
1438 ikelsit tikelsit n weksum   شرحه شريحة لحم 
1439 ikerblay ff ul  عسرالهضم:آناية عن تكتل األآل في المعدة 
1440 ikewwer takurt nnes    أودع سيارته أوقـف سيارته 

1441 ikfel     
يعني الحلزون لما يخرج من قوقعته يزداد حجمه و 

خبزالخميرة لما يتخمز يزداد  ukfilمنها جاءت آلمة
 حجمه 

1442 ixebbel uzaw nnes  تشابك شعره 
1443 ixelved $el u benbas     وصل عند الشفق  وقت الغروب 
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1444 ixettem تفقد 
1445 ixuooa    فقد وعيه نتيجة تناول نبات مخدر 
1446 ikker illini    ذهب آنفا 

1447 ikkirret wern ikerfel weren  تماسك الدقيق تماسك جزئيات الدقيق بسبب الرطوبة 

1448 ikub fellas amen kubben fellas amen bac attens 
tmes 

 سكب عليه الماء سكبوا الماء على النار لكي تنطفئ 

1449 ikuka ikuk تصلب 
1450 ilafit s maja     أصابه إصابة خفيفة 
1451 ila$ter tila$tert الدارجة اسم المراة العطرة االحمرومنها فى 
1452 ilef$em    الضَحاك 
1453 ilegmes    لطمه ضربه على فـمه 

1454 ilezzazen   
شدت بأحكام آل الفراغات بواسطة السندات  

ilezazen:       المثبتات 

1455 imeppav imetven     الرضيع الرضع 

1456 imatten yagger di tekricin nnes   
رع في جوف السنابل مات الزرع فى بطن مات الز
 السنابل  

1457 imer n yivas imran n yivas وقت النوم  أوقات النوم 
1458 imerdin  حينئذ في نفس الوقت بعد ذلك 
1459 imermej si tutlayt        راء مفخمة"داخ من الكالم" 
1460 imersan nnes dduqten أشغاله متقنة ومحكمة 

1461 imi n terrawt  imi n teqnawt  
بداية اإلتساع  بداية العرض والسعة فم الخانق بداية 

 الخنق والضيق
1462 imira tura   في هذا الوقت 
1463 imullan الوقائع 
1464 imullan المشاريع 
1465 inex weksum   نضج اللحم 
1466 inelliten السوالف 
1467 ineddel يغطى 
1468 inekker رهيك 
1469 inep di nnugert      التصق بالوحل 
1470 inep dis  تشبث به تمسك به 
1471 inezzek yessulles أصبح ثم أمسى 
1472 ing ingan  األثـافي 
1473 ini ammin  قل آذالك 
1474 inkrit آرهه 
1475 iqecca iqucec nnes                             حزم أمتعته 
1476 iqeffa iqeffav أنهى 
1477 iqerqdit wahdir  iqerqdit wa zru   اصطدم بحجر وأحدث له رضوض 
1478 irennex yallexs    بل تحول من الصالبة إلى الطراوة 
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1479 irden uginni disen amekriw  
" قمح فالن فيه قمح أبيض مخالف للقمح اآلخر

 "mutationمتحول 
1480 irebbav arkas nnes imeddes arkas nnes لبس حذاءه عن طريق ثني مؤخرة قدمه 

1481 iri yuta iri رقبة اتعبت نفسها شخص اتعب نفسه 
1482 irixt di cnati   اَتكلت على الحظ غامرت 
1483 isejlas   أهدى له 
1484 isasa fellas             ًطغى عليه عصاه ً  ص 
1485 isewa disen taferfut ارتباك وفوضى أحدث فيهم 
1486 isewa fellas aylalen yeçça aylelen                             انتحب وخدش خديه ندب خديه

1487 isewas tacendeqqit isewas tacennap isewas 
taqqlalt        

أي اتـعـبه  وضع له  خناق فى رقبته  وضع له قال دة 
 فى عنقه 

1488 isewas t'sayelt t'sagelt deg iri    عروة "وضع له حبل في رقبته و وَرطه:tsaglt " 

1489 isewred ssis gut net $awsiwin isawred ssis labas 
net $awsiwin    

 تحصل منه على آثير من األشياء

1490 isekkas iri قطع رقبته أو ذبحه 
1491 isellat  جرد 
1492 iseqras icalat  iqemras    بهه بضربةن 

1493 iserrejmenassafenassifen 
هي عبارة عن سيقان الحلفاء التي تبدو على وجه 

 الحصير السفلى
1494 iserrem amen set kinna يسحب الماء بواسطة الساحبة 
1495 iserwek  قـــــذف  رجــم 
1496 isesed ides   س " جلب معه" 
1497 isxargit افزعه 
1498 islef mcelfaxen القمح المنتفخ 
1499 ismirev tasmirep  لبس لباس 
1500 issetra حضر 
1501 issetrag isseprag yuden افزع أفزع الناس 

1502 issemmasen ani ul ssinen 
آراهــم مـــا ال يــعــرفــون أنعتهم ماال يعرفون أي 

 وضع لهم حد ووبخهم علمهم ماال يعرفون

1503 issimar   راء مفحمة  " اآد" 
1504 issimer fellas    راء مفحمة  " أآد عليه" 
1505 isuhej $el tfukt  جلس يفكر قبالة الشمسsemmer:الشرق 
1506 ipabes fellas yuder fellas    ط "انحنى عليه" 
1507 iparcihen si paracen  ط"قـذفـهم بقـذائف" 
1508 itet ud yetalli fellas     ينفعه األآل يأآل وال 
1509 itet yegguma ad yalli fellas يأآل إال أن األآل ال يبدو عليه 
1510 itett lehrayeb nnes يأآل جنباته 
1511 itnalat يتدهور 
1512 itte$ ur yetta$   يؤثرال يؤثر 
1513 itte$ dis wewal itta$ tarda    يؤثر فيه الكالم  يأخذ برأي اآلخر 
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1514 ipurfit   أبعده  نفاه 
1515 iwa$wec fellas  إحتارعليه قلق عليه 
1516 iwela abrid    مواجه للطريق 
1517 iwelat zzalp      واجهه اإلفالس 

1518 iweles iwales titwelt  
تنازل  له تنازل له عن قطعة أرض تصرف مع 

 الضمائر
1519 iwved illini yewved illini  وصل أنفـا 
1520 iweddef fellas   تأجيل الدفع عربن علـيـها 
1521 iwella dis de dewwiz أصبح فيه عادة 
1522 iwen$it igerzit  أتحفها أجاد صنعها 
1523 iwerwer  شارد ذهنه 
1524 iwimi imumi iwumi لمن 
1525 izahhaf izahfit wure$ yatzehhaf غرراغراه الذهب يغرر 
1526 iéamm امتص 
1527 iéammep ima nnes   ٌضبط نفسه   ٌ ط 
1528 iéammi يعصر 
1529 iéaé fellasen éaéu     امتازعليهم  ممتاز 
1530 izeffap                ط  " أفــلس فـرغـت جـيـوبـه 
1531 izel$iyyen nnegpupmen pp sen sug bgay    ط " الشباب سقطوا نائمين من شدة التعب " 
1532 izella$ يغرر 
1533 iéfen  «sexe»    زاي مفخمة "جنس " 
1534 iéiéasent     لم يعجبهن 
1535 izmer yemmexsi yemmas الخروف هجر أمه 
1536 iémi االمتصاص 

1537 izrem yeggur yetle$pippiw izrem isehhel 
yetle$pippiw  

الثعبان يزحف و يتلَوى ة الثعبان يزحف ويتلوى 
 "ط"

1538 izulal n tbeppant azzlal  لبطانة"أعا صير التمرالمحشى في الجلد" 
1539 jarek بينك وبين نفسك 
1540 xengeg « Merde »  شتمة تقال للشخص الخصم 
1541 kif kif متماثالن 
1542 kif kif  ال بأسال شيء عليه 
1543 kis n wad yeggez yutlay $ers  بمجرد نزوله تكلم معه 
1544 kis kis n sen ad yusin   ماعدا جاء إال اثنين 
1545 kren tgara   ذهبوا معا 

1546 lac da gella amma ggasnen amma ud yessinen   ليس الذي يعرف آالذي ال يعرف 

1547 la$na idin      بعـد ذلك بعـد ئـذ 
1548 lagment ulac     ربما ال يوجد يمكن انه غير موجود 
1549 lalla  سيـد تي 
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1550 lawsas rawsasent it bergin        
    itbergin: تجنب مواجهته التواجه المشاآل  لل 

 "ص " 
1551 lebqit addekren     سوف ينهضون 
1552 legment amma   ربما هكذاأعتقد هكذا 
1553 legment lic ammin  ربما ليس آذلك 
1554 legment yused  بما  جاءأعتقد أنه جاء ر 
1555 lelqa attefra         ال تنتهي أبدا ماعادش أتفرا 
1556 lic amma yenna ليس هكذا قال 
1557 lic dway ليس هذا 

1558 lid adi settef lid adi lewwej lid nnes adi settef lid 
nnes adi lewwej 

 ال يستطيع أن ينظم وال أن يراقـب قاعدة    ال وال

1559 lid deqli  ليس بقليل 
1560 lid nnes ad yaxlev لما يصـل لما:lid     

1561 ma tedres ddawwet din ma tefres dduwwet din 
ma tefsek taluft din  

 هل حلت تلك القضية

1562 ma teççit at zerzred  ma teççit aha zerzred  ?        
ma teççit da ha tzerzred  ? 

 تها ستزيد فيك إن أآلتها هل ستزيد فيك ؟إن أآل

1563 ma yella ca n waman  هل يوجد الماء 
1564 ma yella ca usefar uk neswit  آل األدوية المتواجدة شربتها 

1565 ma yerged uyyur itran di gireyyen mayerged 
uyyur itran dinejweyyen 

 إن بدا القمر فالنجوم تعتبر ثانوية

1566 maci amma ليس هكذا 
1567 macta tennides ud yettesc حتى و لو قلت له ال يأتي 
1568 madeg attusid di matta attusid    في أي شيئ جئت 
1569 mani d yekki yettakki di tmel$i$t  أين يقع  يقع في العاصمة 
1570 mani gella ca  أين يكون الشيء 
1571 mani tiled ? ud ile$ anic  nulle part   أين تذهب ؟ ال أذهب إلى أي مكان 
1572 manis ittu$a annek ulac u nesluk       التجد لها الحل من حيث اتت 
1573 mannek yused inas ad yekker   في حالة ما إذا جاء قل له غادر 
1574 massegru yassegru المجمع  جمع 
1575 maççi amma ليس هكذا 
1576 matta gella  ? yegtas  آيف حاله ؟  حسن  بخير 
1577 matta imellan   ماهي صلة القرابة بينكم 
1578 matta n mazza nnek yar$in   مامـصلحتـك التي ضاعـت القلية :mezza 

1579 matta tellid  ?         yeggtay  آيف حالك ؟ حسن بخير 

1580 matta tellid ?          cama yella fella  
attilid di tnafut d lehna 

آيف حالك ؟  ال بئس علي تكون في الخير و  
 السعادة 

1581 mawlac  و إَالsinon   
1582 mcahan تراضيا 
1583 mda dyussa assini$ matta hadi sawa  لو جاء لقلت له ماذا يفعل 
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1584 mda ttusid zik uttali tufit  لو جئت مبكرا لوجدته  

1585 mda yufi$ ula ud yettil $el      mda yufi$ u ttali 
ud yettil $er 

 بوَدي أن ال يذهب إلى  

1586 mda yufi$ بوَدي  لو أجد 
1587 mfayat افترقوا 
1588 mfertaten  افـتـرقـوا 
1589 m$i$an fellas تجمعوا حوله 
1590 m$ir imira حتى اآلن 
1591 m$uzzen fellas  آمروا عليهت 
1592 mjuooan fet mannawt ibeqqeyen انتشروا على عدة أماآن 
1593 mjuooan fi beqqayen   انتشروا على األماآن 
1594 mlasmen ad mlasmen amlasem  تطابقوا سيتطابقون التطابق 
1595 mlasmen fellas ttemlasamen  تعاونوا وتحالفوا ضده  يتعاونون 
1596 mlupfen f dayec  mlupfen ffa zal   ط "اتفقو على السعر" 
1597 mlupfen  ط "   من األضداد" تخاصموا أ تفقوا 
1598 mmabberen  تبارزا 
1599 mmi zallila الكثيرة الدوران 
1600 mmijren deg ila مــتــــفــــاوتـون فــي الـــَســن 
1601 mtawacen s tutlayt تقاذفـوا بالكالم 
1602 n matta way ألي شيء هذا 
1603 narxam umesrur   أطلقنا لك العنان واعطيناك الحرية 
1604 nart اسم قرية بمنعة 
1605 nemher si tsefnas net sertit   سئمنا من المكائد السياسية 
1606 neç ac yujren aneqqad  neç ac yujren gut أنا أآبر منك آثيرا 

1607 neç acyujren mani mani  
neç acek yujren win win 

 أنا أآبر منك آثيرا

1608 netta afi yellan         هواألساس الذي وجدوا من أجله هورآيزتهم 
1609 netta yettuf bla yaduf                         هويَدعي القوة بدون إمكانيات 
1610 nettat  tattalay  talya أمري  هي تتكفل بي هي تتولى 
1611 netwat nnaé النضح 
1612 ni idindinni fessen  تلك 
1613 nnanasen gana  قالوا لهم أيضا 
1614 nni$ lid am nni$ lid amma  و إال ليس هكذا 
1615 nni$ lid amma أليس هكذا 
1616 nni$ matta   و إال آيف 
1617 nni$as deg ul innu قلت في قرارة نفسي 
1618 qayes سدد تسنط 
1619 qqimen ttamtayacen بقوا ضائعون 
1620 qqimentteglawanqqimen tlampren   بقوا ضائعون 
1621 qqimen use$li du ze$li    بقوا للسرط والدفء  بقوا لأل آل و الدفء 
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1622 qennen m$ir ad yas rajet b$ir ad yexlev   انتظره حتى يأتي أو يصل 

1623 qennen yella ca n wa had yas  انتظره لعله يأتي 
1624 refde$ ay yujren  حـمـلـت أآثر من طاقـتي 
1625 rreng      الساللة النوع األصل 
1626 rsin ttiqqad  وضعوا أآوام  آناية عن الكثرة 
1627 sawlen imawen   آمموا األفـواه 
1628 sayes ima nnek  أرفـق بنفسك ساعد نفسك 

1629 sberyuli  mevren taklut بالعكس:viceversa الوقوف على الرأس واإل نقالب

1630 sedlas ad yerrillav  انقص له من نصيبه يوافـق و يرضى 
1631 seggun ud yusi ad yili yeppes   مادام لم يأتي يكون نائم 
1632 sen aya kif kif هذا اإلثنان متماثالن 
1633 sen bark فقط  إثنان 
1634 sengev                                                               لَقن مرن روض دَرس 
1635 sengug caya ادفع بي األرجوحة 
1636 sengus tifeyyest مَيل القارورة 
1637 senmuj ageddid مَيل القربة 
1638 si laqaf $el laqaf sug jemmav $el u jemmav من الحد إلى الحد من الضفة الى الضفة 

1639 si tella amma itella 
تقال هذه العبارة في نهاية آل : منذ وجدت وهي هكذا

 قصة أوحكاية دون زيادة أو نقص 

1640 si$as awal  مَرر له الكلمة 
1641 sxallas s$ablas $ilas assi$il yujel   ظن اعتقد حسب عَول 
1642 slemdit wak yesref deg iri علمه حتى ال يعيش عالة عليك 
1643 sqilli as$un aqilli u$an  أطوي الحبل طي الحبل 
1644 ssegrun جمعوا 
1645 ssemdan igucan n ssen    أآملوا أشغالهم 
1646 ssentan imullan بدؤوا المشاريع 
1647 sug asennap netta yetrebbab س وهو يتردد في موقفه من األم 

1648 sukka اسم جبل بحرايت ايوب ويطلق على القطة السوداء 

1649 swik  وسط شطرين نصفين قسمين 
1650 tze$$eb tbadert nnes  اقشعر بدنه 
1651 tabel$uzt ظلف الرأس المحلق 
1652 tabellart tebbusen  خفت المصباح 
1653 tabenvup    ضو أوطاء  "التابة المقطوعة" 
1654 tabercnit tesbet المراهقة توقفت عن الحرآة والكالم 

1655 tadduxelt nnes sakku acekkur atellis  آيس حقيبة من حلفاء تليس 

1656 tadumt tamersit الشحمة السامة 

1657 tafrit net guga tafrit net yuga tafrit net yuya   إحدى الزوجين 



Tanast u kajjuf - Amawal Tacawit-Taârabt 

- 62 - 

1658 tagennart net $irdemt شوآة العقرب 
1659 takadit الفاجرة القحبة 
1660 taxbalt n bulekkaz  شبكة العنكبوت السام 
1661 taxbalt n yewlelli   شبكة " بيت حشرة سامة تشبه العنكبوت" 
1662 takrumt tikermintikermin nme$res فقرة فقرا ت فقرات المذبح 

1663 takukt tkukt لحجرالصلب الذى تصنع منه الجواهرالصلبة أوا 

1664 tamazi$t tggut ca nessnit ca ut nessin  
األمازيغية آثيرة البعض نعرفه و البعض اآلخرال 

 نعرفه
1665 tamepput s kebbuc s wekric  المرأة حامل 
1666 tamepput tamervavut tu$a abrid  المرأة الكسولة سافرت 
1667 tamepput tetfafa attezr memmis المرأة متلهفة لرؤية إبنها 
1668 tamepput tqabsast  المرأة النحيلة النشيطة 
1669 tamurt tuta afer tamurt teskunzi    األرض حزينة أي لم تنبت بسبب الجفاف 

1670 tamzelt nnes ta ttil di deggayen  
أي يقضي وقـته برهة عند هذا وأخرى عند ذاك 

 سدى تمرلحظات 
1671 tanat anat  إ ذن 
1672 tannumrak " ooi$akt" تنازلت لك عنها 
1673 tanwane$ tannum idne$ الفتنا 
1674 tarwa net yaooet أبناء األصل الواحد 
1675 tasaffap tkinna  آاسحة الثلج 

1676 tasekkurt terza afer   
 تقوم الحجلة بعملية تحريك جناحيها  لتوهم الناس

وتبعدهم عن عشهاالحجلة آسرت جناحيها أي أبتعدت 
 عن عشها حتى اليكشف

1677 taselmumit yesselmumas العدوى  نقل له العدوى 
1678 taskala tagburt األدب القديم 
1679 taskala tiskalatin  السلم الساللم 
1680 tawlellit tezta taxbellt nnes  العنكبوت نسجت بيتها 
1681 tawrirt n wal$em  حاوية البعيراواي مكان مرتفع 
1682 tawuri n temsamunin  أنشطة الجمعيات 
1683 tawuri n temsamunin أنشطة الجمعيات 
1684 tazemmuct          مجموعة آوم 
1685 tbed dis tmellalt                    دليل  القـلــق  والحرس على الشىء 
1686 tcaburt  ticubar  cabura نقطة المراقـبة نقاط المراقـبةالرقـابة 
1687 ççin aggayen yeçça luv دليل الكثرة 

1688 ççuren igergar 
امتلئت الحفر الغائرة تحت األرض والتي تغور فيها 

 مياه األودية لمدة ثم تعود وعيها 

1689 te$fu fella tipp inu qiç tessekkerday 
 te$fu fella tipp inu qiç tessekkerdiyyi  

 "ط "أخذتني سنة من نوم فأيقضتني  

1690 tekka fellas مرت به 
1691 temhengfastemsengfas    اختلطت عليه األمور 
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1692 tenter disen twerwart   انتشرت فيهم الفوضى 
1693 terga $el yi$es  خـــرجـت للــحقـيـقـة 
1694 tersed tmaqqit n tmilla  نزلت قطرة الرحمة 
1695 tesmunzi    جاء ت مبكرا 
1696 tessinet temmuééer   وضعت الوالدة مولودها  الوالدة :tamzurt  ولدت 
1697 tepfit twadwat  أصابته الرعشة 
1698 tetrek tetrek felles حلت الكارثة حلت به الكارثة 
1699 tezrip qadda nnek   يفعل ويقول اتشاهد امامك إنك شاهد عيان على ما 
1700 t $awsa iggujlen الحاجة الواجبة 
1701 tibxanyetteg tibxan  الحيل يتحايل 
1702 ticanvav قمم 
1703 tifectal nnes ttitrarin   عتاده جديدأحزمته األمنية جديدة 
1704 tifli nwarifus nwari قبضة يد من حلفاء 
1705 tigadwin  طاوالت رفوف  
1706 tigayyar جذوع 
1707 tiget nnes tu$es صعب في اتخاذه القرارات 
1708 tigezzatin ufustigazzat خطوط راحة الَيـد خط راحة اليد 

1709 ti$daftime$def 
الــَرغـيـف الـمـدهـون بــالــَسـمـنالــَثـريـد المدهون با 

 لسمن
1710 tihabbicin مجموعات قليلة 
1711 tikacrin  tigernej  tikunec  قطع من جذع الشجرة 
1712 tikermin imeslan من بداية الذيل إلى فقرات العصب 

1713 tikermin ne ssel 
لكل فقرة جناحان بارزان و سميت نسبة إلى العصب 

 النافذ فيها وهو النخاع

1714 tikerrebrabintikerrayin  حبيبات مثل حبيبات البرد أوالعلك وغيره 

1715 tixsi tessukken ur teggarc ifeé  tixsi tessukken ur 
tatteric ifeé 

 النعجة حزينة ال تجتر

1716 tixsi tilec$emt   الشاة التي ما حول فمها أسود من الخارج 
1717 timehremt tagecmirt المنديل الوردي 

1718 timellifest me$res fednin 
أو السادسة تحدث  عندما يبلغ األطفال سن الخامسة

 عندهم ظاهرة ذبح أصابع األرجل 

1719 timmulgi  الكسل 
1720 tinfalintanfelit                                                      التعابير تعبير 
1721 tiqelmajinyetqelmaj   حسن الكالم  يحسن الكالم 
1722 tiqerqriwin tiqerbastifratin  الَتالل  لمرتفعات 
1723 tiqnazin االلغاز 
1724 tisadrit المعطف 
1725 tise$rastiwermin المفاصل 
1726 tiselmin tiberkanintigezzal « Reins »  آلى 
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1727 tizer na  إنسان شرير ينفر الناس من التعامل معه  : الشرير 

1728 tizi n tuqqayin 
تعني لغة ثنية الفناء و النهاية ألنها شديدة إسم معلم و 

 "تكوآث"البرد آثيرة الثلج  

1729 tiéummac tirekkaf  الزرافاتالجماعاتاألآوام 
1730 tizwit  tacihant قفة صغيرة 

1731 t jabit  التابوت جب على باب الجابيا أشرف على الهالك 

1732 t micriwt nnes temva االقناع  حاد اللسان      يجيد أسلوب الكالم و 
1733 t mullit   الوجود 
1734 t nuleft  المطلقة 

1735 t sisat tmepput nnes iggelfen  نهبته زوجته المطلقةأخذت آل ما عند ه أوجلبته معها

1736 ttamcumt ttamrumt صفة للمرأة الشريرة الظالمة 
1737 ttawin dis ideggayen لسهوتنتابه فـترات من ا 
1738 ttemxerpafen  يتالآمون و ينقض هذا على ذاك 
1739 tteqle$ zelmed fus  أنظر إلى اليساروإلى اليمين 
1740 tufsirt tafpert tifesratifepra       وثيقة  وثاق 
1741 tu$a tseppa igééu  انتشت الشجرة التي غرس 
1742 tuhlas tizzit deg ane$ بلة في اللهاثالتصقت له إبرة السن 
1743 tulased fellas i$uccit    آرهه 
1744 tulasen tsawent آناية عن آثرة االهتمام بشيء قد اليهمهم 
1745 tused hamma d camma               جاء من هـَب و دَب 

1746 tutlayt am refraf  awal yetawid awal 
في  الكـالم ذو شجون أي فـنون مختـلفة تـأخذ منه 

طرف فال تـلبث حتى تـكون في اآلخر أي آلمة 
 تستدعي أخرى 

1747 tutlayt t farmact آالم بذيء 
1748 t wal nnes بجانبه 
1749 twalat tnafut   واجهه الخير 
1750 twani ddergi$$erwani ddergi$      عندما خرجت  لما أخرج 
1751 tzirda delfehd icicwentzirda delfehd ifullisen النمس آفة الكتاآيت 
1752 tzubert net barda آعك البردعة 

1753 tezwwa tel$emt nnes zewwan ile$mann nnes إبله مستعجلة آناية عن القلق‘نقته مستعجلة 

1754 uc berk at yezzr ad yazzel as yini بمجرد أن يراه يجري ليخبره 
1755 uc fellas gut  تكون أآثر يمكن أآثر يمكن أن 
1756 ucakk ifaxren من اهتم بك 
1757 ud itwehha ca dug asway u$i   ال يفرط في شرب الحليب 

1758 ud sqinne$ meni hattilud sqinne$ mani til  الادرى الى أين هي ذاهبةال أدري أين ذهبت 
1759 ud yawwic dis tinqap     عال مة" لم يتمَكن من تحديد هويـتها" 
1760 ud yeqqimca    ليس لديه وقت مشغول 
1761 ud yusi umah imah  لم يأتي إطالقا 
1762 udem nnes yegred a$erbabu   وجهه تكونت عليه قشرة  وجهه الح قشرة 
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1763 udfent waman am feqqus  آناية عن بلوغ الشاب 
1764 ufrik utint wusman   الكبش أصابته إلتهابات 

1765 ug çin amur nnes ad yader abel nnes  من أآل سهمه يغَض طرفه 

1766 uginni tireççi nnes tu$es فالن صعب العطاء أو المنح 
1767 ugir di ttqat nnek ugir nican  أمشي قـبالتك أمشي مباشرة 
1768 ugirent timagurin مشت المشا ة من الراجلين 
1769 uooayd ancel aya n yerden    آيل لي هذا الكوم من القمح 
1770 uk llan يوجدون جميعا 
1771 uki nnes yesmed  لونه فاتح 

1772 ul ssine$ mani til ul ssine$ meni hattil   ال اعرف أين إتجهتالاعرف إلى أين هي  ذاهبة 

1773 ula mani ha ttafed amma  ال تجد وضع آهذا في أي مكان 
1774 ula yella attuqqa ddunit حتى لو آان فـناء العالم 
1775 ula yella حتى و لو آان 
1776 ulli ad $nant si tlasa   الشياه ستنتهي من الجز 
1777 ulli ad $nant    الشياه ستنتهي من در الحليب 
1778 us teçic   لم يصب لم ينجح 
1779 us tettalic dis ال يهمه 
1780 us tettalic dis يهَمه  ال 
1781 us yeçurc tip     لم يقتنع به 
1782 ut fellas ad yili yekker     يمكن أن يكون قد ذهب 
1783 ut fellas ad yili yused   يمكن أن يكون قد جاء 
1784 ut fellas attili  tekkiççu  يمكن أن تكون تدوَدت أو أآلها الدود 
1785 ut fellas ttidet  يمكن أن تكون حقيقة صح    احتمال حقيقة 
1786 ut fellas ttiserkas  احتمال غير صادق ممكن آذب 
1787 ut fellas yella yarsa din wedlis     يمكن أن يكون الكتاب موضوع هناك 
1788 ut yawwica dis  ال يعتبرهال يهتم به 
1789 uterfidenc t$enjayin    آناية عن التكبر 
1790 wag walan wad yutlay   يتكلم آل من هب و دب 
1791 walant tiskin     واجهته المشاآل 
1792 we$ra attezre$$el wumi ha ttafe$  عند من أجدها 
1793 widin delhu   آذلك نفس الشيئ  ذالك هواألسلوب 
1794 wissiswizzegs من فـعل فـيه آذا و آذا من به 
1795 wug ççin amur nnes ad yeqqen tip nnes    ط "من أآل سهمه يغمَض عينه عن سهم اآلخرين" 
1796 wwi$as tanezgumt  حملت همه اشفقـت عليه وعلى حاله 
1797 wwind ima nsen $er zzat تقدموا إلى األمام في رفع اإلنتاج 
1798 yebbi si tsa$el yiéi     ة تنازل نها ئـيا من جانـبـه قطع من الكبد الى المرار 
1799 yeblay يهمنى 
1800 yekla yaggur ظل يمشى 
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1801 yekmer dug axxam  حبس نفـسه في الـبيـت 
1802 yal atyawi طمع ان ياخذها 
1803 yemmerme$ deg mappawen yammerme$ had yil   اغرورقت عيناه بالدمعامتألت عيناه بالدموع 
1804 yemmir ikuttan nnes اعماله  أنهى أشغالهانهى 
1805 yemrar sis wul inu تقزز منه قلبى 
1806 yenker آره 
1807 yenlat تدهور 
1808 yennehrurres yeddez أرهق 
1809 yennejla   انسحبغادر 
1810 yeqqed ta$udi   آوىالكي 
1811 yeqqim din $el wassa بقى هناك إلى غاية اليوم 
1812 yeqqim yattales awal يد الكالمبقي يع 

1813 yesderduk 
يحدث اصوات عن طريق المشي السطوح أو 

 بواسطة اسياء اخرى 
1814 yes$ab$ub يرغى 
1815 yeskkukkay  يقوم باالعمال الخفيفة 
1816 yessedray lum sug nnar $el uzeqqa ينقل التبن من البيدر الى المخزن 
1817 yessedray lum ينقل التبن 
1818 yesserbez افزع 
1819 yessers imennes وضع نفسه 
1820 yetmulla يشرع 
1821 yebbas a$rusen      قضى عليه قطع له أقراص شمعه 
1822 yebbi tasqip swik    ط "قص الجزرة قسمين متساويين" 
1823 yebbufen   تضخم 
1824 yebla sima nnes  أهتم بنفسه 
1825 yeccar$at يصرخ 
1826 yece$eb wul nnes انشغل قلبه 
1827 yecfa  على حقعلى صواب فعال 
1828 yecfa dis   صواب ما فعله فيه  فـعال :yacfa    
1829 yec$eb ssis ur yec$ib ssegs  اهتم به لم يهتم به 
1830 yecreh fellas قـبل به رضي به 
1831 yeddemma$ wergaz di tissi   يبالغ الرجل في الشرب 

1832 yedder wac yezrinnedder amek inella yedder 
wacek yezrin  

 عاش من رآآعشنا جميعا 

1833 yedderwaz  يبحث عن 
1834 yeddewa syay  مـر من هنا 
1835 yeooit yetsasa   جعله يتسول 
1836 yedla s wadil تغَطى بالغطاء 
1837 yedwend $ri wawal  خطرالكالم ببالي 
1838 yeffer ttezdam dug aken nnes  خبأ محفظة نقوده في جيبه 
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1839 yefrit yuta fellas yufit  خَبـأها فلما احتاجها وجدها 
1840 yegga aflu  آَون ثروة 
1841 yegga amres ima nnes نظف نفسه عمل شأن لنفسه 
1842 yegga at yuman  فـعل ما يلزمه أو ما وجب عليه 
1843 yegga ijilenyegga fellas ijilan  أثـار من أجلها ضجة أثار من اجلها حروب 

1844 yegga tajfelt yuta yemmas  
إرتكب فـضع  بضرب أمه ارتكب  فاجغة بضرب 

 امه
1845 yegga tifax  فعل خصال حميدة 
1846 yeggar iman nnes  يتدخل فيماال يعنيه 
1847 yeggur ald iggelda    يمشي حتى تعب 
1848 yeggur wergaz yetneggaf يمشي الرجل و يلهث 
1849 ye$ber ddu t murt   دفن تحت األرض 
1850 ye$da wul nnes اقتنع قلبه 
1851 yegra disen afekkur  ألقى فيهم الرعب 

1852 yegrafellaskit ukit ammadwamma  ifankel fellas 
ifankek fellas 

 اشترط عليه آذا و آذا

1853 yegrit wudi قطع الدسم شهيته 
1854 yehbahen uselway    أفـناهم الحاآم 
1855 yehmez fellas  سرى عليه ليال 
1856 yeooa aruv nnes yetteglawa  ترك لبـاسه مهمال 
1857 yeooit yet$a$a  ترآه يلحترآه يطلب 
1858 yeooit yetne$bat tict nnes  ترآه يعاني وحده 
1859 yexlev tamrit وصل إلى النتيجة 
1860 yekka tmannawt mmussan    مكث عدة  أيام 
1861 yekker fellas meyyes  استهلكها آلها 
1862 yekker illiniyekker atturan  ذهب آنـفا ذهب حينا 
1863 yekker syur ildur  ذهب من هناك إلى هناك 
1864 yekker yenna awal nnes   ثم قال آلمته 
1865 yekker yenna ثم قاالستطرد قائال 
1866 yekmer deg axxam احتبس في منزله 
1867 yekrem   غلق 
1868 yektit deg awal nnes ذآره في آالمه 
1869 yelfas umesrur أعطاه حريته 
1870 yella amek igella   يوجد آما آان يوجد آما هو 
1871 yella ca n wa hatnafyella ca n wa hanaf  ربما نجده ربما نجد لعلنا نجد 
1872 yella ca n wad usa badis day ?     هل جاء باديس هنا ؟ 
1873 yella ca   لعل ربما آل 
1874 yella yetzuffa fellasen آان يكذب عليهم 
1875 yelleqleq u$i  أحدث الحليب صوتا 
1876 yebbuççelyessembuçlitimbuççel شل أفشله الفاشل المخطئ  أخطأ، ف 
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1877 yemmedran u mavan inu yemmevran leqmis inu  تغَيرعقليتغيردورىتغيرمسارى تغيرمجرايا 

1878 yemmekti d yemmas ibub yila     تذآر أمه فشرع يبكي 
1879 yemmeskev yuvi انزلق و سقط 
1880 yemmut tametant n te$ert مات موت مروع 
1881 yemzarted zzati اعترضني 
1882 yemzu damzaw   انمحى محو 
1883 yenced fellas  استدعاه للوليمة سأل عليه 
1884 yenced fellas  استدعاه للوليمة 
1885 yenced fellas  سأل عليه 
1886 yen$er seg umas غضب عن أخيه 
1887 yenna deg ul nnes قال في قرارة نفسه 
1888 yennas awal yumat قال له آلمة فاغتاض منها 

1889 yennasrav am fi$erinnesrav fi mesrav 
: انصرف آالثعبانإنصرف من المصرف أو المعبر 

imesrad  "ض" 

1890 yenne$ne$ wawal nnes  تغيرصوته نتيجة للمرض 
1891 yennegrezyennegrez wergaz  راء مفخمة "نـــد م نـــد م الــرجــل" 
1892 yennegrez    راء خفيفة " قلقانفعل" 
1893 yennejla war انسحب األسد 
1894 yennejwad $er ne$   جاءنا ضيفا 
1895 yennuftek wabrid   فـتحت الطريق 
1896 yensa yetgejdar   بات يسعل 
1897 yensa yetruruamararu    بات خائفاالجبان 
1898 yentuc weksum nnes تآآل لحمه 

1899 yenza  
مصطلح يطلق على اإلنسان الذي ال يقتنع بوضعه 
فيحاول أن يغيره فيقع في أسوأ منه  أوالذي يستمر 

 في العمل السيء آالسرقة والغش  يستحق 
1900 yeqqim yimi nnes da fengig  تكسراألسنان األمامية و بقاء الفم مفتوح 
1901 yeqras fellas         تخَلص منه  أطلق عليه النار 
1902 yeqras fellas        تخلص منه آناية عن بيع الشيء بسرعة و برخص 
1903 yerba uzetta  نقص المنسج 
1904 yercud tireççi  حلب آمية قـليلة بعد الحلب 
1905 yerfed f yexf nnes                     غادر هاجر هام على رأسه 
1906 yerfed titiyerfed tikti    حمل الضربة من مكان الى آخر 
1907 yerga bellipi      ًخرج بدون نتيجة ً ط 

1908 yerged ssis am zaw seg rekti yerged ssegs am 
zaw seg rekti 

 خرج منها مثـل الَشعرة من العجين خرج بـراءة 

1909 yerged ssis am zaw seg rekti   راء ة الب" خرج منها مثل الشعرة من العجين" 
1910 yer$et wull nnes fellas    تـشوق  قـلبها إليه 
1911 yerra akrarram fi ma nnes إنتقم من نفسه 
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1912 yerra fima nnes akrarram   انتقم من نفسه رد الغضب على نفسه 
1913 yerra  رد تقيأ 
1914 yerreé di feqciren  تكسر شظايا تكسرقطع 
1915 yeréa fader af ig bed  آسر الغصن الذي يقف عليه 
1916 yerzem imi nnes am t yeddamt   فغر فـاه مثل ماسكة المنسج 
1917 yesbuckit  يتــنهد 
1918 yesgawnay tallast أشبعني تعبا 
1919 yes$up yadduri  اختفى 
1920 yesgugal jarasen  يوازن بينهم 
1921 yesgurjid                     يمــَد رقبته لرؤية شيء بعيد عنه 
1922 yesimmir يؤآد 
1923 yesjeflit أفـزعه 
1924 yeska tuxribt yeska tamdelt  ص"بنى قـلعة" 
1925 yeskud     صعب " تـثـاقـل" 
1926 yeskukkay " bricole"          يقوم بأعمال خفيفةBricole  
1927 yesmutric timutricin    كايات يحكي ح 
1928 yesnafnuf يبحث 
1929 yesnejwad ilecta  استعار األواني 
1930 yesqet غاص في النوم آسبغنم 
1931 yesqir   تذوق 
1932 yesqunzit           أبكاه  أوجـعـه 

1933 yesruggit imersan nnes  yerra imersan nnes $el 
walla$  

 ةال يتقن عملهأرجع أشغاله إلى البداي

1934 yesrukkit          يعمل عمل ال يتقنه يتمرن 
1935 yessadray ينقل 
1936 yessaxnef  استنكر 
1937 yessaxrag يفزع 
1938 yessakrurric wa m$ar يمضغ الشيخ بصعوبة 
1939 yessakrurric يمضغ بهدوء 
1940 yessatrag يفزع 
1941 yessatray يحضر 
1942 yessedr نقل 
1943 yessedra si tmetna  احتمى من المطر 
1944 yessef asennan ســــَل الـــَشـوآـة 
1945 yessefruray يفتت 
1946 yessehsayyessezayyetneéneé    يسيل ببطئ  شد يد 
1947 yessekfa si tmetna     احـتمى من المـطــر 
1948 yessekfa swedrar احتمى بالجبل 
1949 yessekker dissen t farpa  ٌ أثار بينهم الحرب ٌ  ط 
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1950 yesselwa fellas حكمه ‘ألقى عليه القبضة 
1951 yessembuççal  عرقـل 
1952 yessemd ussan nnes أآمل أيامه أو أجله 
1953 yessem$i$ fellasen yudan  جمع حولهم الناس 
1954 yessemrat si tmettant     مةراء مضخ"نجـاه من الموت" 
1955 yessemrat يعذب 
1956 yessen   هدأ 
1957 yessennat ima nnes  يعَرف نفسه 
1958 yessenser tarmunt  فصل حبات الرمان 
1959 yessenser ziwi  جرد العرجون من ثماره 
1960 yesserbaz يفزع 
1961 yessers ixef nnes $el walmad  رآز باله للتعلم استعد للتعلم 
1962 yessersast f yexf ضربه على الرأس 
1963 yesserseq di tutlayt  استرسل في آالمه 
1964 yessidar يخفض 
1965 yessidras خفض له السعر أنزل له السعر 
1966 yessi$ dis falu " fuli "       مرر فيها الخيط 

1967 yessilas rebbi tissewwan tlewwan  
المنخفضات دعوى بكثرة صعد له اهللا المرتفعات و

 المشاآل على الَشخص المدعو عليه

1968 yessimer fellas      راء مفحمة  " أآد عليه" 
1969 yessimsas axenfuf أهانه في شرفه 
1970 yessiwlasyessdemras  أجـابهاإلجا بة :asedmer  
1971 yessiéfit  ضربه ضربة موجعة 
1972 yessuv fellasent yessuv f tarjin نــفــخ على الـجـمرات لتـتـَقـد 
1973 yessujehur yessujeh   يصلح مالئمغير مالئم 
1974 yessuxes  ارتخى 
1975 yessuslas  amsusel  توسط لهالوسيط 
1976 yessuérit   صرفهبعثهابعده 
1977 yesparat is ينسب إليه سبب وقوع الحدث 
1978 yestud $ers له تجرد له  تفرغ له استعد 
1979 yeswaééav يستطيل  يتطاول 
1980 yeswaééav             يتطلع إلى اإلمام 
1981 yet terra يسوى 
1982 yetbeddas iwagel nnes  يعتني بملكه 

1983 yetber$acay ff ul  
آناية عن األآل الذي لم يهضم و يتحرك في المعدة ٌ  

 يطفو فى حرآة فوق المعدة ٌ 

1984 yetbetbet   يتمهل يتأنى يعمل ببطئ يعمل بخبث 
1985 yetbetwen igucan nnes   ال يتقن أشغالهالخبث فى العم:abetwen  
1986 yetcaha يقبل يرضى 
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1987 yetcemcam  
بدل " شم شم"تأنيث المذآرقـصد الشتمحيث يقول له 

 قـصد اإلهانة " شك شك"
1988 yetcerrah  يعلن يشَهـر 
1989 yeçit izerzer yeçit terni dis    أآلها وزادت فيه 
1990 yeçça ti$edfin yeçça timedham       أآل الثريذ 
1991 yeçças tanewwart   أخذ أحسن ما فيها 

1992 yeççat $el ifadden am ballud  
يفـشل مثل تناول غذاء البلوط  يهزل الجسم مثل غذاء 

 البلوط
1993 yeççat sberra n yexf nnes  يتكلم من غير منطق 
1994 yeççat timallatin  يحبك الدعايات ينشرالدعايات 
1995 yeççatit  yizi $el uzugga$  يميل إلى الحمرة 
1996 yeççur i$erra  مملوء ومغلق مغلوق ومشمع 

1997 yetderrak ixef nnesyettemdurrik  yemdurrek يحرك رأسه يتحرك تحرك 

1998 yetfanval يهشم 
1999 yetfaras di tikli nnes يسرع في مشيته 

2000 yepfas tisfininyetsalit tisfinin  
ضمر له حسائف وأحقاد وعداوة بينهما حسائف 

 تصفية حسابات 
2001 yetferfec يضطرب 
2002 yetfermac di tutlayt يقول آالم بذيئ أوغير مفهوم 
2003 yetfesker يدل 

2004 yetfukka jar n yudan ig t nu$en   
ifessekk jar n yudan ig tnu$en  

 يفصل بين الناس المتشاجرين 

2005 yetgedged  
يحدث صوت آالدجاجةالذي يتكلم آالم غيرمفهوم 

 "ض"
2006 yet$a$a amanyet$a$a ad yesw  يحتاج الماء يحتاج الشرب 
2007 yet$aram dis  يعاديه 
2008 yet$ar$az deg ma nnes يجهد نفسه 
2009 yet$ed$eda$ed$eda$ed$ad آثيرالحرآة والنشاطالنشاط لناشط 
2010 yet$er$az deg ma nnes  يكلف نفسه ما ال يطيقه يجهد نفسه 
2011 yet$er$az di babas   يبتز أباه 
2012 yet$isyi$is   يحذق حاذق 
2013 yethammar dis yetsammar dis بتفوقه مثال  نكاية فيه  يتباهى أمامه 
2014 yethessak yudanahessak  يضحك الناس الفكاهي 
2015 yethulig   يضحك الناس 
2016 yetjeddar a$emmay يقلع النبات عن طريق الجذب 
2017 yetje$bal di tutlayt nnes  يقول آالم غير مفهوم يثرثر 

2018 yetkal $el t mutricin tsumratin  
قته في الحكايات في أماآن التجمعات يقضي و

 المقابلة للشمس   
2019 yetkebbat يطارد 
2020 yetxarxez dis  يحرضه يفحصه 
2021 yetxentab يخادع  يراوغ  يبحث عن شيء 
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2022 yetkutta يقوم باعمال المطبخ والبيت 
2023 yetlag wul nnes sis يتحكك قلبه منه 
2024 yetlexax yudan تـم الـَنــاسيـشـ 
2025 yetmesgad am fi$er   يزحف آالثعبان يتزحلق آالثعبان 
2026 yetmugga   يستعمل 

2027 yetmurig aman   يسرف في تناول أو شرب الماءاإلدمان :amureg 

2028 yetmurra tinezray يحكي القصص 

2029 yetna taheyyat nnesyu$al talya nnes تولى آفالته 

2030 yetqamarasyetseqqaras  يضع له حديمنعه 
2031 yetqanac dis يستفزه 
2032 yetqanas dis  يترقـب سلوآاته و ينتقـدها 
2033 yetqarrav   يقطع الشيء إلى قطع صغيرة 
2034 yetqaz ti$ebbajin  يحفر الحفر 
2035 yetqezqazyesqecquc يناوش 
2036 yetqirra dis wawel م يعترف بفعل الخيريؤثر فيه الكال 
2037 yetqucca aqucci  يعبيءالتعـبئة 
2038 yetreyyes wergaz  هدأ الرجل 
2039 yetsallat يجرد 

2040 yetselas tasfint   بينهما عداوة ويتوعده االنتقام حسيفة :tasfint   

2041 yetserwak di busrawi  يغني بصوت عالي 
2042 yetsup yet$up ول يصول و يج 
2043 yetta$ tgara nnes   يتبعه 
2044 yettalyettat$edda يطمع 
2045 yettamed irdenyetaoou irden  يتمَون بالقمح يكتال بالقمح 
2046 yettat$edda  يطمح يطمع 
2047 yettaylal s bab nnes  يرحب  بصاحبه 

2048 yettebtata iruzzi       yetebtata di legment  َول صدفة يبحثيتج 

2049 yetteg ppwayec     يقوم بسلوآات غير الئقة  يقوم بسلوآات منحرفة 

2050 yetteg amma yetbetbet metta hadi sewa    يبحث عما يفعل 
2051 yetteg imencal  يكوم األآوام 
2052 yetteg imullanyetseooa  يحَضر األدوات 
2053 yetteg mhec marmasyeççat itfukka   يختبر قوة الشخص عن طريق المزح 
2054 yetteg tafeggunt jar n tarwa nnes يفرق بين أبنائه 
2055 yetteg tafrezt jar n tarwa nnes يفَرق بين أبنائه 

2056 yetteg tifejliwinyetnurijyetteg sin 
يدعىاإلدعاءات يفَتن بين الناس يعمل الفتن بين 

 الناس  
2057 yetteg timbacin  يقوم بعمل دعائي 
2058 yetteg timesmas gerzent " hlant "  يتصرف تصرفات جيدة 
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2059 yettextuttil   يخبره بصوت خافـتهمس له 

2060 yettekkes asennan iwuccen  ينزع الشوآة من رجل الذئب و هي آناية على الذآاء

2061 yettemrugil   ٌحرآة الذهاب و اإلياب ٌ  مخض 
2062 yettemsasa is at yeppaf  يتودد أن يمسك به 
2063 yettendurray  يتضرر 
2064 yetteqrurricibelbel  باء والم مفخمتين"يكثر الكالم غير الواضح" 

2065 yettetkeyyaf agerrujyettetkeyyaf cbuq يدخن الغليون 

2066 yettezza dis  يلومه يعاتبه 
2067 yettilula yetteglula يتدلى 
2068 yettirar tametlut    يلعب لعبة الخرقـبة 

2069 yettutlay seppanj yettutlay set dugamt يتكلم باإلشارة يتكلم بالرموز 

2070 yettutlay srasri يتكلم بتواصل 
2071 yetwag iswen iri tziri  جعل منكم الحَب والنور 
2072 yetze$dar wergaz يثرثرالرجل 
2073 yewwi f yexf nnes yerfed f yexf nnes  هـــام على رأسه 
2074 yewwid ima nnes  تكون تحسن 
2075 yewwid issen cwahem   أحضر منهم الكثير 
2076 yewwit u naddam أخذه النعاس 
2077 yezhaf is غرر به 
2078 yezle$ غرر 
2079 yeémi عصر 
2080 yezra fellas ه حقه تحايل عليه انقص 
2081 yezriri yimer inu   دارعقلي 
2082 yezwa u mizaw   رحل الراحل 

2083 yezwas tamart  
توعده وذلك بشد لحيته بيده وجريده إلى أسفل آناية 

 عن اإلنتقام 
2084 yezzu dis aéennan nnes  غرس فـيه شوآته 
2085 yezzu fellas amezzew نــاب عليه النائب 

2086 yezzu$mem wudem nnes seg nezzgam 
yemmedran f leqqav nnes yebbit      

إآفهر وجهه من الهموم فأ لتفت للوراء فقطع ذنبه 
 اإلنتقام من الذات                                      

2087 yezzuqqir    يفوح " تنبعث منه رائحة االحتراق" 
2088 yifas ad yeppas ula ad yaki  األفضل له أن ينام من أن يستيقظ   من 
2089 yio ma yezra amek itella  ال أحد يعرف ما يحدث ال أحد شاهد ما يحدث 
2090 yio ma yufit amek it yexs  ال أحد وجد الحياة آما يريدها 
2091 yil $ers legment ut yufic ذهب إليه رَبما لم يجده 
2092 yirav tabernip  لبس قبعة 
2093 yiéiv yesse$lillit imuma yesse$lillit  لذيذ يغلق الشهية حلو يقطع الشهية 
2094 yuca ti$erdin nnes $el usammer  وجه آتفيه للشرق 
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2095 yuca ul nnes اهتم 

2096 yucas fura yucas mmayna yucas bardu  baz icek  
bravo 

 هاذه الكلمات اآلربعة bravo: شكره أحسن أحسنت
 تعنى أحسنت           

2097 yucas gut mmawalen  أعطاه آثيرمن الكلمات 
2098 yuden ttammanasen  الناس يتجاذبون أطراف الحديث 
2099 yuven awedwed  مرض بمرض صعوبة النطق 
2100 yudfit bu$uggal  دخلته الحيلة أي أصبح يتحايل دخله السواد 
2101 yudi fet negnit ى القفاء سقط عل 
2102 yufa amesrag     وجد مخرجا 
2103 yufa ima nnes  تكيف مع الوضع 
2104 yufas lluxet وجد له سبب أو مبرر 
2105 yufas zzuft وجد لها الفرصة 
2106 yuffeg fellas u pecpac            تطايرعليه الَرذاذ 
2107 yufit twafit tafit وجدها  وجود 
2108 yu$a abrid ameqran  سلك الطريق الكبير 
2109 yu$a abrid anedda  سلك الطريق السفلي 
2110 yu$a abrid aniji  سلك الطريق العلوي 
2111 yu$a abrid سافر 
2112 yu$a a$ella nnes   ساَر خلفه 
2113 yu$a ddwes yu$a ddawsen مَر تحته مرتحتهم 
2114 yu$a fima nnes  ه اصبح  قادرا إعتمد على نفس 
2115 yu$a fellas  مر به 
2116 yu$a ffebrid n yidis    سلك الطريق الجانبي 
2117 yu$a fima nnes yessefres   صار قادرا أصبح يعتمد على نفسه بلغ سن الرشد 
2118 yu$a wernas  سار خلفه 
2119 yujrit deg ila   أآـبــر منه ســنـَـا 
2120 yulazd mid igendiden تحصل على مائة مليون 
2121 yuli fellas u$ibuc       تراآم عليه الغبار 
2122 yuli tisewwan                          عان من الَصعاب 
2123 yumsas ifelfel f yimi حَك له الفلفل على فمه 

2124 yurid ssis  a$uggad  قطع منه شريط من جلد آناية عن األذى واأللم 

2125 yusazd fu$uggad n yinvas جــاءه اثـنـاء الـنـوم 
2126 yused ttazwayt yekker ttazwayt جاء مسرعا و ذهب مسرعا 
2127 yuser wergaz  عجز الرجل 
2128 yuta fellas annak cama yella تفقده فلم يجد شيء 
2129 yuta fellas wejmu tuta fellas tajmint  جعله منيع جعله       فى مأمن جعله حصين ومنيع 
2130 yuta fellas yiv  داهمه الليل 
2131 yuta fellas  بحث عليه سأل عليه 
2132 yuta fellasen  انقطع عليهم اضرب عليهم 
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2133 yuta iri nnes اتعب نفسه أواتعبه 
2134 yuta tallast سار ليال 
2135 yutit $el u bud ugellu    yutit $el walla$ imeooi  ضربه أسفل األذن وهي ضربة قاتلة 
2136 yutit s le$zer ضربه بقوة 
2137 yutit ubeqlul مرض بمرض فقدان التوازن 
2138 yutlay $ers yeééuççu آَلمه فـتغيرواآفهر وجهه 
2139 yuzit xerrazi  سلخ الجزرة عن طريق شق جلدها 
2140 yuzzel ald iggerhes  جرى حتى تعب 
2141 yuzzel u luddi nnes طمع في أخذ شيء ما 
2142 zaw yetlebleb الشعر مسترسل يتدلى 
2143 éaéu  أنيــــــــق:tnagélé 
2144 zale$ u tint  idemmen التيس ارتفع ضغط دمه 
2145 zi$ badis yenna tidet  إذن باديس قال الحقيقة 
2146 zi$ iqqar tidet  يقول الصدقإذن يقول الحق إذن 
2147 zi$ swadda de lfer   إذن من األسفل مفتوح 

  Almed ttadlest dusegmi      Culture et enseignement      التعليم والثقافة             
2148 abeqqa amejlan  المكان الشاغر 
2149 abley الهتمام 
2150 abrid ulum ibeççeç   المجرة موزعة  المجَرة منتشرة 
2151 abrid ulum  المجرة 

2152 ad ssidfe$ memmi $el t$erbazt mlehwa damezyan أدخل ابني للمدرسة رغم صغر سَنه 

2153 adexas المخالطة 
2154 afenzu anepbuz apbaz  المحدب المقعرالتقعر 
2155 afru البحث 
2156 axerfes axerfis abalhez abahiz فة آذبة خارقة للعدةتخريف خرا 
2157 axi $ir ad yarra tabrap لو يكتب رسالة فقط 
2158 alsas أساس قاعدة 
2159 amedfar mma wal    مرادف الكلمة 
2160 ameççuk yi$is     الطفل حاذق 

2161 amma ttesli$ amma ttenni$ تعبيريقال فى نهاية القصة‘هكذا سمعتها هكذا قلتها 

2162 anelmad amalus التلميذ المعيد 
2163 anelmad amekuy  الـَتـلـميـذ المثـــابر 
2164 anelmad da gemjuj    التلميذ أبله 
2165 anelmad ye$def set musni التلميذ شغوف بالثقافة 
2166 aqerpalli            شكل مخروطي 
2167 aretteb « Abonnement »  اشتراك 
2168 asefsaf  isefsafen    مستحاثة حفرية مستحاثات 
2169 asemmecwel asegami التربية 
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2170 asimmar  راء مفخمة " التاآيد" 

2171 atewwan nedmer                  atewwan abaltettu   ساللة الغـباء"ibaltetta                       " 

2172 atewwan net zergi ساللة الذآـاء 
2173 azagref العشوائية 
2174 blenay igucan inu تهمنى اعمالى 
2175 ibeven الحظ 
2176 ixargas azmem nnes  أخفى له آراسه 
2177 irumm timusna  أَلـم بالثقافات 
2178 irwan iru    الخَرجون الخريج 
2179 iserrav Iserraven aserravu    يحفظ عن ظهر قلب الحافظون 
2180 iterwkit axerfis t terewkit tamusni     أبطله أفسده فـنده الخرافة أبطلها العلم 
2181 mani id yekki ?  أين يقع ؟ 
2182 mda gella لو آان 
2183 sengev sengev umak ftira  مَرن رَوض مَرن أخاك على الكتابة 
2184 sektit aktit    أثبته اثبت 
2185 tadlest dusegmi tawensa dusegmi  التعليم والثقافة 
2186 ta$erdabbut nnes  لهجته 
2187 telza tmurt tetluz tmurt زلزلت األرض  تهتزاألرض 
2188 taqezbart taqezmart  ta$erbazt  النكتة 
2189 taqnuzt لغز 
2190 taskela tagburt   األدب القديم 

2191 tiber$eggalin ibellibelfen 
بيبات الـصغيرة التي تبدو على شاشة اإللكترونات الح

 التلفزيون أو أمام رؤية الشخص    

2192 tilezri tesmap ttilifizyun yebsell tilezri tellumsev   
التلفزة فقدت "  ط "التفزة فقدت طعمها ولذتها  

 نكهتها
2193 tusna ttusna nnes   العلم علمه 
2194 usind ilassiyyen    نجاء األمـَيـو 
2195 uzzal izzenzer uzzal izzenjer  الحديد صدأ السكين صدأ 
2196 way daxerfis   هذه خرافة 
2197 yewwid fellas anezrub  آتب عليه نص 
2198 yedderwaz  يبجث عن األشياء بطريقة فوضوية 
2199 yegga ssis amusni da maqran    جعل منه عالم آبير 
2200 yensal fellas    اآتشفه أوعـثـرعليه 
2201 yerqem acerrab          رسم مستطيال 
2202 yesqadday tutlayt nnes يصلح ويحسن آالمه 
2203 yetbevan يالحظ يدرس جس النبض 
2204 yetguca f yij u manzag  يعمل بنظام الدوام الواحد 
2205 yetteg ti$erbazin  يحكي حكايات هزلية 
2206 yettutlay tagerdammut     يتكلم لهجة 
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2207 yezzunfix su mezriw nnes yetfisir su mezriw 
nnes      

 يفـتخر يتاريخه

2208 yucas zzerbet       قرأها مَرة واحدة 
2209 yugez matta teqqard     فهم ما تقول وعي ما تقول فقه ما تقول 
2210 yused bac ad yelmed جاء لكي يتعلم 
2211 zzane$ it mutricin nnek                    yesmutric   آفانا من حكاياتك  يحكى 

Addes      Organisation       التنظيم  
2212 addes addas                                                     التنظيم النظام 
2213 arjel ilecta  رتب األواني 
2214 igeyyed tigida رتب األشياء فـوق الطاولة أوالرفوف 
2215 imileq  نظم ورتب 
2216 isettef isettef ageliwen nnes    رتب رَتب أمالآه 
2217 itsettaf  يـنظم يصفـف يرتب 
2218 ma$ef usteqqaredc du ggani gella  لماذا لم تقل له حين آان موجودا 
2219 tezleg zaw nnes ttazrurin  شعرها فتائل  نظمت 
2220 t qeffap teddart iqeffa    رتبت أثاث البيت انتهى 
2221 yetserpap isarpupa   ط " ينظم الصفوف" 

Tayri t mesna      Amour et amitié       الحب والوئام                  
2222 tayri t mesna                                                        الحب والوئام 
2223 yechel dis  عشق فيها 
2224 yet$erraz dis  يغـازلها 
2225 yukrit wul $er babas شدة الحنين الى ابيه 

Tamurri      Tourisme      السياحة  
2226 an faja fima nne$ نرفه عن أنفسنا 
2227 tamurri                                                                السياحة 
2228 ttemcaggalen ttalin ttagzen  ذهابا وأيابا صعودا ونزوال 
2229 yu$a abrid assaf    أخذ الطريق المستقيم 

Tasertit     Politique      السياسة    

2230 aci snuc wadi sseqqes fellak  
 يــحَرضك ويـحـَرض عـليـك يضرب المثل في اإل

 قاع بين الناس 

2231 ad ibed deg mar nu selway   أيـقـف في وجه الحاآم 
2232 avahi    ض"الدفاع" 
2233 ald ud yerfed fellas    تـمـني عـدم اإلنـفـراج عـليه 

2234 aleslas           
المفا وضات   داهية  محَنك صفة لشخص يدخل
 ولَنزاعات و يخرج منها منتصرا

2235 amek id yusa deg awal nnes  آما جاء في آالمه 
2236 amrum amcum rrum ccum الذي يؤذي الناس الظلم األذى  :الظالم 
2237 anechum  المجرب الخبير 
2238 anlat التدهورالتقهقر 
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2239 argaz yetreyyav    الرجل يستطلع 
2240 asaxreg asarbez الفزع 
2241 asatri yessetray itme$ra التحضيـر يحضر للعرس 
2242 asemret التعذيب 
2243 asertat anelwad   السياسي المرن 
2244 astrag الفزع 
2245 ayes udd rgin ad derran مادام لم يخرجوا اتحداهم 
2246 azenzi                                                 وشاية بيعة 

2247 beb ufunas adiwala lehrar nnes    يضرب المثل في أن آل واحد يتحمل مسئوليته 

2248 cek ag ggaren cek ag sragen 
أنـت تـحاجي نـفـسـك وتفـك األلـــغــاز يضرب المثل 

 في اإلحتكاروا لتسلط     

2249 dima dima way yif way مهما آان هذا أحسن من هذا 
2250 feya atmased فرق تسد 
2251 ivarnas awal رد عليه آلمته 
2252 ikebaren ne tsertit    األحزاب السياسية 
2253 ikeddit هابه 
2254 ixerrez taxerruzt    حبك مؤامرة 
2255 ilafas aserrif ilafas aherrif   ضـمـرلـه الـحـقـد 
2256 imneggef imnegfen المفوض المفوضون 
2257 isnirzit   شـكـــاه 
2258 issakker tipacpacin اثارمشاآل أو بؤر للتوتر 
2259 issellaf iyudan      يـعـتـرض الناس أو يـعارض الناس 
2260 iterwkit  فنده د حظه أبطله 
2261 izewlit si tmurt nnes نفاه من بالده 
2262 izezef sima nnes  زاي خفيفة " خاطر بنفسه" 
2263 mjuooan isallen   رانتشرت األخبا 
2264 nemher si tsefnas net sertit   سئمنا من المكائد السياسية 
2265 netta  iéiéas     هو لم يقتنع به  لم يعجبه 
2266 sewlen imawen     آمـمـوا األفواه 
2267 ssekrend fellane$ a$ibuc  أثاروا فـينا الفـتنة 
2268 tavverdeq t kurt pacen ض"ـرقـوا   إنفجرت القـنبلة فـتف" 
2269 takebbabt    الجماعة آما تعني جماعة الصلح 
2270 takevrunt المسؤولية 
2271 takurt tfertek  القنبلة إنفجرت 
2272 tamasit imasayen        مسؤولية المسؤولين 
2273 tamel$i$t   العاصمة 
2274 tamunt amun ismun وحدة إتحاد وحد 
2275 tanurzit yerfed zzis tanurzit   الشكاية رفع ضده شكوى 
2276 tasertit   Politique                                                السياسة 
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2277 tazlalt tazellalt  الشفافية الشفافة 
2278 t$uccit tessenjar fellas    تكرهه وتقوم بفعل الدعاية ضده 
2279 tkub fellas tkebbabt  وفـدت عليه جماعة الصلح 
2280 yerwal sis wul inu تقزز منه قلبى 
2281 yessagr جمع 
2282 yessaxnef إستنكر 
2283 yesselwat طوعه أخضعه لينه 
2284 yessendah يامـر 
2285 yetdaha fllasen يدافع عليهم 
2286 yetzabaz يقاوم 
2287 yezla$ is غرر به 
2288 yegga takevrunt ima nnes    ض"حمل نفسه مسؤولية" 
2289 yes$ast      تذرع عليه  بــــ 
2290 yessakker anefnaf أثار البلبلة واالضطراب 
2291 yesselwa   حكم  قبض 
2292 yessilas a$eoouv    نرفـزه 
2293 yestusil  يتجسس 
2294 yestussil  يــتـجــَسـس 
2295 yetgammar    يعارض 
2296 yetgemman deg awal nnes يوجه آالمه 
2297 yetnedxal iddammam    يحاول يتوسل 
2298 yetqerwac  يثرثر 
2299 yettetwekkas ينتكس 
2300 yettutlay set zlalt   يتكلم بشفافية 
2301 yezzu fellas ناب عليه 
2302 yuca katuf استسلم 
2303 tasertit u dabbec سياسة الترقيع 
2304 amzya$ المخطط 

 Tamudi      Industrie      الصناعة   
2305 abesbes      ص " اللمعان" 
2306 adimud tisila n wari adissent     wad yeév يصنع الخفين من الحلفاء يبدأ ويضفر 
2307 afaooaj yevlam  بطيات النسيج‘السَدايا إمتالت 
2308 afeooaj yevlem  إغص " امتألت السَداية بطيات المنسوج" 
2309 aferfur  معدن الرَخـام 
2310 aftak d wa snag    الفك والترآيب 
2311 aooud ancel aya n yerden   آـيل لي هذا الكوم من القمح 
2312 amagnu ameslut »   عادى  بسيط» normale «  
2313 amellaw     مثبتFixateur  
2314 ameqyas icebbeb   السوار مرَصع 
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2315 ameslul imaslal مصنوع  مصنوعات 
2316 ameslut   بسيط عادي 
2317 am$uz amalyav   المعدن المطاوع المعدن المرن 
2318 anzel amzel    مسبر" قضيب تقاس به المسافة" 
2319 agezzez    المنشرة " نشرتكرارالحرآة ذهاب و إَياب" 
2320 aren n tusti   الدقيق الناعم 
2321 asari خلط دمج 
2322 asennilet uzeppa agray uzeppa  تنظيم المنسج  ترآيب المنسج 
2323 asla$ avlay    طالء 
2324 iberrem taberrimt ubrim       أدار لَف برغي الخاتم 
2325 igucan nelsas   أعمال متقنة اشغال متقنة 
2326 ilecta $elsen alectu i$ellas  األواني د سمةألشتو :alectu  اْالناء د سم 
2327 ilecta uf$en األواني نضجت األوانى خرجت 
2328 ireyyeq wuzzal تــأآـسـد الـحـديد 
2329 isedmer u gaziv   صدرالدجاج" وة تصنع من عرق شجر البلوط هرا"
2330 iselles taflut   لـخشبـة  يصــقــــل ا 

2331 isufe$ imufe$ sa$ed isu$ad 
الوقود الذي  يستعمل في آي األوانى       هي 

األواني التي آويت وخرجت جاهزة من المكوى فرن 
 fourافران  

2332 itewled seg zru tasirt       شكل من الصخر طحونة 

2333 iwellem imassen nnes bac ahen yezzenz دواته لكي يبيعهاأجرى ترميم على أ 

2334 iéablal n wuzzal    قضبان من حديد وهي قضبان اسطوانية 
2335 izap azeppa    ط " ينسج المنسج " 

2336 izvi     
هو قضيب يلَف حوله خيط الصوف وهي آلمة 

 "لف " تعني  viو" به " وتعني  izمرآبة من 
2337 ooi$as tamnap nnes  ترآت له حصته أو جهته 

2338 rzi$d $ars ubrim  راء مفخمة "ت عنده خاتم  صغت عنده خاتم  صنع" 

2339 sa$ed isu$ad 
هو المكان الذي تجفف فيه االواني الفخارية بواسطة 

 "four" النار في الهواء الطلق و لغة تعني المكوى 

2340 swayes nnes لوازمه 
2341 tamudi Industrie                                                 الصناعة 
2342 tanga tanga si gella   مادةالمادة التى يتشكل منها 
2343 tasaksut akaskas aseksak الكسكاس 
2344 tessatray tmapput azappa تنظم المرأة المنسج  تحضرالمراة المنسج 
2345 tebegges ffa ken nnes       استـعـدَ ت للعمل تحزمت على خصرها 
2346 tezpa ides addud  نسـجـت مـعـهـا لفة 

2347 tiburdin tburdit  
نزع مثل حذاء البوط  هي أغلفة حوافرالشاة ت

 " pots"والخفين  أ

2348 tigga nelsas عمل متقن عمل نظيف و جيد 
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2349 tikerkemt nnes هيكله هيئته 
2350 tirekwet    ظرف :envellope   
2351 tisrit ufunas  جلد البقر 
2352 tiswekt ne zzakram     صاد"درجة القـفـل أو لسانه" 
2353 tugga taqennuct tasil tazawwact درالق 
2354 ubrim icallel s wure$ الخاتم مطلي بالذهب الخاتم مرصع بالذهب 
2355 yerrez ssis ubernus  تـكـَسر منه جزء 
2356 yetkarab takettunt  يصقـل الخشب 
2357 yeffe$ yeqqed   نضج  جف 
2358 yeggal amen$ud   سَف المواد المطحونة والَدقيقة 
2359 yerreé difeqciren yerreé dicernefen  تـكـَسر شـظــايـا 
2360 yesref waruv nnes   بليت مالبسه قدمت مالبسه 

2361 yesseglulliv aglalluv $idu i$idwen  
قطعة صوف قـبل غزلها : يـلـف يكورالملفوف غـيـذو

 لـفـا ئـف  
2362 yessemjer    يقـلد 
2363 yessetray azeppa   يحَضر للمنــسج 
2364 yetjeddal  يطرز الحياآة 
2365 yetkarab takettunt يصقل الخشبة 
2366 yetmetlax      ينسلخ  يفسخ 
2367 yetmud ينسج: يصنع 
2368 yetsellas tarjext net qadumt  يصقل ذراع الفأس 
2369 yettames ilecta su sames    يحك األواني بالمحك 
2370 yetteg ixurran وا فه يمارس الت 
2371 yufel weglim yudi weglim    دبـغ الـجـلـد 
2372 yuser uzappa   عجزالمنسج انتهت خيوط النسيج 

2373 yuser uzeppa وقع المنسج في العجز ألن الخيوط الخاصة به انتهت 

2374 tammudi الصناعة 
2375 amudi الصنع 
2376 anammud الصانع 
2377 inammuden الصناع 
2378 yatmuda يصنع 
2379 samud المصنع 
2380 isumad مصانع 
2381 arekkes صياغة إذا بة و تشكيل المكسورمن الذهب والفضة 
2382 ireksit صاغه شكله 
2383 tadwant  قطعة اوسبيكة من معدن ذهب او فضة 
2384 tzubert السندان سندان الحداد 
2385 tidaddin caku icuka               azgaw izgawen زراعات القمح تصنع من الحلفاء 
2386 aqacwel aqaccav الحصاد باليد دون الة 
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2387 tadla a$dluj الحطام من الزرع 

2388 a$eyyez at i$ayyez  
دق سنابل الزرع فى المهراس أوبواسطة خشبة عند 

 تحضير المرمز

2389 a$edluj 
بل اثناء ما تبقى من قصب وقشوروإبرالسنا:حثالة

 تحضيرالمرمز نفاية 

2390 talya talga قصب الزرع الحصيدة 

Iguses ibeccenden      Relations       العالقات    
2391 abelbaé abelbaé n yudan ع إنكار جميل الناس   ممانعة ممانعة الناس حقهم المن 
2392 abelhev ttembelhaven    التواآل يتواآلون 
2393 abelhuv n we$rum   آسرة آبيرة 
2394 abellig   آذبة غيرمتوقعة 
2395 abeltettu ibeltetta  غــبــي اغـبـيـاء 

2396 abelyav issna$den igujilen  
المحتال الذي طوعه اليتامى  يقترضون منه وال 

 يردون له

2397 aberkeppuf aber reggaz aber meppu  العظيم المرأة العظيمة  النملة العظيمة الرجل 

2398 aber reggaz yeggur yetnaggaz aber meppu yeggur 
iwappu   

الرجل العظيم يمشي ويقفزالمرأة العظيمة تمشي 
 وتتعثر

2399 aberbuc isemme$ aberbuc iferrek   الكسـكـس دهن بـالَسمن 
2400 abercni itawwez umas    المراهق أعــان أخـاه 
2401 aberzazu    شظف العيش العوز 
2402 ablellas   آالسمك واإلنسان : ًالمتملص الكثيرالتملص 
2403 abrid dinn sima nnes الطريقة نفسها 
2404 abrid isarseq  الطريق مستـقـيم 

2405 abujadi  
صفة تطلق على الشخص الذي ال يتقن العمل   

 ًالجاهلً 
2406 abzarretibzarraten الذهاب واأليـاب الذاهبون األَيابون  حرآة 
2407 acahi القبول الرضى 
2408 accawet  هــَلـموا 
2409 acceooe$ tetsasid   أجعلك تـتسول 

2410 acceooe$ tettanged aman 
سـأجعلك تندب وجهك تضرب الماء بيدك وتندب 

 "الولجة"خدك 
2411 acek derran   يردونك 
2412 acelqem ajelqem  الخطف مع القلب 
2413 acembir nnes yeqqers  تمـَزق نـقـــابها بلي نـقـــابها 

2414 acemcer نترالشيء بقوة الفتح بقوة مع التمزيق آالكالب 
2415 acenti yette$leddaf                    acnti yethewwas                          المراهق يتجول المراهق يتجول   
2416 acerrah yetcerrah  إعالن  يعلن 
2417 aceyyen  الَتشويه 

2418 aclafpi yetwala ima nnes 
الذي ينهب الناس وال يشفق عليهمالمؤذى الذى يحب 

 ذاته                                  
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2419 acnufi متكبر 
2420 ad ssidfe$ memmi $el t$erbazt mayexs damezyan أدخل ابني للمدرسة رغم صغر سَنه 

2421 ad ççatc lavwafen bac ur tje$j$en   
ال تضرب األطفال حتى ال يفقدون توازناتهم 

 واليصرعون 

2422 ad yakki ad yasqam ased yakki setmeddurt nnes    يكلف يكلفه حياته 
2423 ad yaqqim men$ir tamaddit يبقى حتى المساء 
2424 ad yas deg afer aneggaru يأتي في الدفعة األخيرة 
2425 ad yas werzik  يـأ تي مـتـأ  خـر 

2426 ad yeg amma wad yawi fus nnes $el t$awsa n 
yudan   

 احيانا يمد يده لحاجة الناس

2427 ad yexlef tiyti nnes ad  isellek tiyti nnes   يعَوض ضربته ينتـقـم لنفسه 

2428 ad yekker yioo $el yioo wasyini يقوم شخص لشخص فيقول له ؟ 
2429 ad yekkes a$ej$uj n wul    يزيل تذمر القلب 
2430 ad yekkes basa fi ma nnes  يؤدي الواجب و يتخلص من اللوم 
2431 ad yesgenfu ad yessenfu  يرتاح 

2432 ad yessenser ima nnes 
يملك من نقد من أجل شراء يجَرد نفسه من آل ما 

 شيئ مـا 

2433 ad yili sen     حوالي إثنين 
2434 ad yutlay nni$ ad yekker   فـل يتكلم أو يذهب 
2435 adafen ima nsen  يجدون أنفسهم يـتـكـَيـفـون 
2436 adalen ni$ ud ttadalen  يرثون أوال يرثون 
2437 adbek wernas ارآض وراء ه 

2438 add yerra tip nnes 
يرد عينه يمنح شخص شيئ  ما حتى ال يتطلع الى 

 ملك اآلخرين  
2439 addeh feffu  لغة أطفال " حذاري النار" 
2440 addisselfa taxerruzt nnes             يبَين مؤامرته 
2441 adef cek uglan     ادخل أنــت أوال  لـلـتـبجـيـل 
2442 ade$li الحقود 
2443 adekse$ ad$an                       أزيـــل الـَشـــــك 
2444 ademme$ u$i  اإلدمان على الحليب 
2445 adenki$ awemmus    أبعث طردا 
2446 adessifge$ zziber nnek  أرَيشك وهي آناية عن النهب و اإليذاء 
2447 adeswen deg arawen n sen  يشربون في ذواتهم 
2448 adi sellek areppall nnes يـثــأر 
2449 avi tkumma nnem أطوي أطراف لحافـك 
2450 adini$ tidett mlahwa tirzag  أقول الحقيقة رغم مرارتها 
2451 adma yeggasen        لم يفعل لهم شيئ 
2452 adrar amestaw  الجبل العـاري أي الخالي من األشجار 
2453 adrar n tip    جفن العين 



Tanast u kajjuf - Amawal Tacawit-Taârabt 

- 84 - 

2454 ad ssente$ adeçça      أبدأغدا 
2455 ad yali ssis  ينتج منه 
2456 ad yas werzik        يأتي متأخر 
2457 ad yeg amma wad yetmapa  $el  t$awsa n yudan  أحيانا يمد يده لحاجة الناس 
2458 ad yili am si day $er day         يكون مقداره من هنا الى هنا 
2459 afares   راء خفيفة"البحث واالستقصاء" 
2460 afectal صفة آل شيئ ضخم آبيرالحجم 
2461 afelgam   ثرثار آثير الكالم 
2462 aferray    الذي يفصل فى الخصومات بين الناس 

2463 afeskar n tissert abrid ntissert 
ً ويعنى سليم أي خال  isserمن فعلً : طريق السالمة

 السالمة :tissertواألمراض السالمة ومن العيوب 

2464 afeskar  الدليل الداللة 
2465 afez$ul   لقيط طائش متهورأخالقـيا 
2466 affaé usel$a$ ttuééilin                مضغ العلك ثانوي من الرفاهية 
2467 afra azeddag afra azedday   السلم المقدس 
2468 afruhet التسلية 
2469 afunas ideffer umas يضرب المثل في اقـتداء شخص بآخر 
2470 ag kkin fellasen مامر بهم ما حدث لهم 

2471 ag s$ewllen jarf ag smellen  is$i 
الطائر "  vautour:بالذي سَود الغراب و بَيض 

 "قسم " ئسغى النسر  
2472 agezzi di tasramt cmenter di texxamt   و الفـقر معشـش فـي بـيـتـه  رجل وقـور بعمامته 
2473 ageééi n wergaz  رجل وقـور المبجل العظيم 
2474 agdud yesnuzgem   الشعب مهموم 
2475 ageddid yettiffi ageddid yettuddim        القربة تقطر 
2476 agekkan fellas الذي مر به من تجارب و محن 
2477 agelmuz agermuz الة الرذيل فضالة حثdéchet 
2478 agerjem  فصل الشيء عن أصله 
2479 agerwaw  حشد جمع 
2480 agges tisemdit   أعـمـل له تكملة"rallonge" 
2481 agges tt wabel aggas abrid أجعل له حل أومخرج 
2482 aggey dug ayti nnek   اجعلني في بالك 
2483 aggexsen yilit   التنائج ما يحدث يحدث دون إعتبار 
2484 agges ta$ekkalut أجعل عرقلة عرقله 
2485 a$ as nnek seg mezwaru a$ ass nnek sug ni$f احـتـذ رمن البـداية  بدأ:yessen$ef 
2486 a$ammi    الغريب 
2487 a$eb$ub رغوة الصابون 
2488 a$entir tanwalt    مكمن 
2489 a$erzul da gurzni     الكلب هجين 
2490 a$i aceffa  الحليب الطازج 
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2491 a$i iberçeç   الحليب تـجـَزأ 
2492 a$isi الحذق 
2493 a$ru net gida  " chatale "  مشجب الرآيزة 
2494 a$rum it feéfeé set lussi الرغيف ينضح بالزبدة لتشَبعه 
2495 a$rum yebbi fellas  انقطع عـنه الخبز 

2496 a$rum yetnesra  yessenser ziwi  
الخبز يتفتت ينصل  فصل فصل التمرمن العرجون 

 حبات الرمان
2497 a$urri i$urrit    إنتقاص الحق أنقصه حقه 
2498 agxsen yilit مهما يكن 
2499 agraw الجماعة التجمع 
2500 agujil i$enni içef   اليتيم يستحق العطف 
2501 agujil yeskunzi  اليتيم حزين 
2502 ahawed yethawad mammis المسايرة يسيار إبنه 
2503 ahayel yethayal anexjuf االستفزازاإلثارة يثير المجنون 
2504 ahebbaki argaz ahebbaki المتوحش الهمجي الرجل الهمجى 
2505 ahedhu$  أقضى عليه 
2506 ahejras  آثرة الكالم 
2507 ahellaq ufe$lulazellaq ufe$lul  الكبيرالضخم 
2508 ahellaq uherbabu أسرة آثيرة األفراد 
2509 ahemmum nnes أهله 
2510 ahen di dderz dameqran  إنهم في فوضة آبيرة 

2511 ahencer ni niltan  
الرعاة يـتـجا ذبـون أطراف الحـديـث  يتجا ذبون 

 أطرافالحد يـث عن الرعاة  

2512 ahessak ahessak yethessak  ـكـاهي المهـَرج المهرج يهرجالـف 

2513 ahezzar net sednan             asezzar ne t sadnan  
الكثيرالغيرة علي بناته وزوجاته إبعادهن عن رؤية 

 الرجال ومنعهن من الخروج حبسهن

2514 ahil nnes برنامجه 
2515 ahras yenter    السوق ملتهبة آناية عن الغالء 
2516 ahu yemray لطفل نشيط ينهض مبكرا ويطالع دروسها 
2517 ahu yetnuwwa      الطفل آئيب حزين غاضب 
2518 ajemjam   العظيم الضخم 
2519 aooed nnes دينه أوعقيدته 
2520 ajlal alemmas  الفوج األوسط 
2521 ajlal amenzu   الفوج األول 
2522 ajlal mazuz ajlal anaggaru الفوج األخير 
2523 ak ccek da$    حتى أنت إذن 
2524 akimera waddissejba fellane$ yioo    آل وقت آل وقت يطل علينا واحد 
2525 ak na ssercel     سـنـزوجك 
2526 ak sapra$ fyixsan     أفـًكك عظامك " أآشف على عظامك" 
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2527 ak yioo idessa tirjin it quddit nnes 
الجمر لرغيفه آناية عن "يجلب "آـل واحد يقرب 

 األنانية والبرقـماتية  النفعية  

2528 ak yioo yattutlay da ccur   
آل واحد يتكلم بشكل وفى إتجاه مخالف      لآلخر 

 بخالف األخر 

2529 akabbet المطاردة 
2530 aked yekki su gendid  يكَلفك مليون 

2531 aked yekki werkas f var ad yakki fellas يرآب الحذاء على رجلك  يرآب عليه 

2532 akedma yused u yettafc  حتى لو جاء لـن يجد ني 
2533 akefkuf زبد البحرأوالقدر 
2534 akel qiç ال شيئ 
2535 akelman izerzer  فـالن تـرَفـه 
2536 akelman yezlav    فالن ليس له نقود فالن أفلس 

2537 akelman رف إسمه أوال يرغب فى ذآرإسمهالذى اليع:فالن 

2538 akenyaf din يجدآم هناك 
2539 akerkar  آـوم من الحجـر 
2540 axcad idek sward      أحضر معك الفلوس 
2541 axeclug  صفة لشخص طويل وأسود 
2542 axerxez  حب اإلستطالع  فحص تحريض 
2543 axi yassen      هل أنت متأآد أنه يعرف 
2544 axinektir   بوَدنا  ماذا بنا 
2545 akisawa udem   يقـد رك  يـبـجـلـك 
2546 akk tikkelt akk tikkal   آـل مَرة آـل المَرات 
2547 akkal neggur  دائـمـا نمشي 
2548 akkal yettased   ديما" ياتي دائما" 
2549 akkal  دائما 
2550 akkas yella yemdi am tkuffist ا مـنـصوب آالفخ آناية عن اإلستعداد دائـمـ 
2551 akkay din irezmed imi  آل شيء فاغرفاه آناية عن آثرة المطالب 

2552 akkefre$ t$awsa ma tufit fura  
 bravo bardo:أخبئ لك جاحة إن وجدتها أحسنت 

baz icek fura mmayna  هاذه الكلمات األربعة
                             تعنى أأيدك                       

2553 akker anne$lawet annekkes seg u lawen nne$ 
anezgum 

هـَيـا نتنَزه لنزيل الهَم من قـلوبنـا هيا نزيل الهم من 
 نـفـسـنا    

2554 akker fella aya yentur  أبعد عني  ياجلف 

2555 akker yekker u $erduf nnekk akker yekker yidis 
nnekk  

دعوى بفصل الحجاب الحـاجزللشخص عن جسده 
 وهالآه دعوى بفصل جنب الشخص عن جسده   

2556 akker yekker yidis nnek دعوة على شخص بإصابة جنه 
2557 aksum n wel$em yettinéié ص لحم البعير ينق 
2558 aksum u tili   لحم الضأن 
2559 aksum yedder         اللحم غير ناضج 
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2560 aktef n wefrux  عش العصفور 
2561 akud nne$ yettil di deggayen  وقـتنا ينقضى لحظات هنا و هناك 
2562 al adeçça      إلى غد 
2563 al ma wlac nni$ و إال :sino  
2564 al ma yegguma   إذا ما رفض 
2565 al mani  إلى مـتـى 
2566 al melmi   إلى مـتـى 
2567 alslas " lache" عدم الصالحية مرتخ 
2568 ald atwala  لـمـا تـتاح الفرصة لما تكون الفرصة مناسبة 
2569 ald imira    لحد آلن 

2570 ald u ttetnid  ald uttu$aled ald utraksed   تمنى عدم الرجوع  روح بال رجعة 

2571 alda had yes لعله يأتي 
2572 alvufan icadder   الطفل إشتد ساعده 
2573 alvufan yetber$ec     الطفل يقوم بحرآات عشوائية 
2574 aled ad i$ud seg yioo    لَما يكره من أحد 
2575 aled ak yenna  لعله أخبرك 
2576 alemmud nnes asemlal nnes sabur nnes  الـطـبـع السجية  طـبـعـه 
2577 alemmud nnes yegrez طبعه جيد 
2578 aleqquz mma $rum  لقمة العيش 
2579 al$ev fllas   ض"أصرخ عليه و تعني انهيه " 
2580 alla had yas    الم مفخمة "هل يأتي" 
2581 alla$ net kudit    أسفل التل 
2582 alli alli annugir  هــَيـا نـمـشــي سر 
2583 almani haneqqim din     إلى متى نبقى هناك 

2584 am di nu$a syay am di nu$a syur  سواء سـلـكـنـا هذا الطريق أو ذاك  نفـس الطريق 

2585 am tigga n way  مثل فـعل هذا 
2586 am u kelman   مثل فالن 
2587 aman $tana $tan لفيضان فـــاضت المــيـاه ا 
2588 aman izerwalen   الــمـيـا ه الزرقــاء 
2589 aman ppawwacend si tamja   الميــاه تتـدَفق من الـمنـبع 
2590 aman zannen  المياه صافـية 
2591 amaqran net zemrawt  رب القدرة 
2592 amararu yensa yetruru imaruren  الجبان بات خائفا الخائفون 
2593 amed igella amed ud yelli  سواء أآان أو لم يكن 
2594 amehkakuargaz amehkaku المستهترالرجل المستهتر 
2595 amehtal n we$rum  آسرة ثخينة أوآل شيء ضخم وغليض 
2596 ameooallu  الـَشـرير 
2597 amek ahet ban amek ag tt ban  آيف يبدو لونها  آما يبدو لونه 
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2598 amek id yusa   آيف جاء حالة مجيئه 
2599 amek ig sawa ammin آما فـعـل آذلك 
2600 amek ik yenna icek  آما قال لك 
2601 amek ik yenna icek التَضاد " آما قال لك آيف قال لك" 
2602 amelsas alsas  صفة تطلق على الشخص الذي يتقن عمله اإلتقان 
2603 amendekku    المقهور 
2604 amensi unil   عشاء القبر 
2605 ameqyas  السوار 
2606 amer unebdu           فـصـل الـصـيـف مــو سـم الـصـيف 
2607 amerfus tamerfust مطبق طبقة شحم وطبقة لحم 
2608 amerragu ilembap amerranku أآل غير لذيذ 
2609 amesluttif   الـمـلـمـوس 
2610 amessru nnes رادفهم 
2611 amessru imessra mmawal     المرادف مرادفات الكلمة 
2612 amestu nnes  لـبا سه 
2613 ameççuk icedder ameççuk  yemray       الطفــل نا شط 

2614 ameççuk ifarrez tutlayt      ameççuk issafraz 
tutlayt  

 الطفل يوضح الكالم

2615 ameççuk ihelwes    آثيرالحرآة والنشاط  الطفل 
2616 ameççuk ihethet   الطفل آثيرالنشاط  يهرج 
2617 ameççuk yes$ad       الطفل يفهم 
2618 ametmat الساهل 
2619 ametmet السهل 
2620 ametwa ag kkin fella  بالذي عانيت 

2621 amezzay imezzayen imezzi fus wad yennav 
zelmad   

 ير الى اليمين و يدور الى اليسار  الغماز يغمز يش

2622 amgal nnes عكسه نقيظه  ضده 
2623 amgal nnes  نقيضه ضده عكسه 
2624 am$ar i$as deg ipas  الَشيخ تعَمق في الَنوم 
2625 amma hat  مقدار هكذا 
2626 amma zi$   هكذا إ ذ ن 
2627 ammek idyusa ammek ig kker     آما جاء ذهب 

2628 ammin deg ammin neçni deg ammin annak yused في تلك الَلحظة نحن آذالك فإذا به جاء 

2629 ammuk mmis mma mmuk     الكريم ابن الكريم 
2630 amsbrid imsebriden المسافرعابري السبيل 
2631 amssentay. amenzay مبدأ 
2632 amççuk yakla yeskultay كنالطفل ظل يشكى ويتمس 
2633 amur net nezzakt   الفترة الصباحية 
2634 amured nnes  مقصوده 
2635 amzireg المستقل 
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2636 anemar yetmara tanfust  الحاآي يحكي أقصوصة 
2637 anbac amaci االستفزاز 
2638 aneb$ar yetnexxa ima nnes   الـَثـري يـمـَتـع نــفـسه 
2639 aneglizi imtalle$ نجليزي القحاإل 
2640 anegmev   الخصوص 
2641 anexjuf yetfermac  المجنون يقول آالم فاسد 
2642 anexjuf yetferyac  المجنون يقول آالم بذيء 
2643 anemla$ inamla$en يطلق على األآل الفاسد أوالشخص الرذيل : مصطلح
2644 aneqqed n yudan   آثير من الناس 
2645 an$i$el ى ببطىء  المشى بتدرجالمش 
2646 ani gellaca  آـَل مــا هـو مـوجـود  آـَل مـوجـود 
2647 ankar الكره 
2648 anxabbel wa $el wa  نشبك هذا عند هذا 
2649 annager tasekruft  نضع الحمولة الصغيرة على الراحلة 
2650 anna$ uk fellasen  نمَر عليهم جميعـا 
2651 annaw nnes لوبه في العمل و الكالماس 
2652 annev timendeffert  استدر للخلف 
2653 annev wernnak annev a$ella nnek  انظر وراء ك 
2654 anneg sbirt nna$   نمارس عادتنا نطبق عادتنا 

2655 anneo ta netmurt nne$ wa nnes$ ta n yuden  أنترك منتوج بالدنا ونشترى الخارجى 

2656 annekkes tasert  نزيل العجز 
2657 annemlil tgera net gera ni manne$   نـلـتـقي مع  بعـضـنـا الـبـعـض 
2658 annemlil wa $end miqen inezgam      لما نـلـتـقي تعـتـرضـنا الهـمـوم 
2659 annemqad نتفاهم 
2660 annerg ffa wal  نخرج باتفاق على آلمة واحدة 
2661 annil anic   نذهب إلى أي مكان 
2662 annil ttig n wedrer   نذهب ناحية الجبل 
2663 annirar su rillav lic s te$rit " lillav"   نلعب بالتراضي و ليس بالقوة 
2664 annirar tikembal Cache - cache نلعب الغميضة 
2665 anuddem       السبات أول النوم 
2666 anza net nafut    درخير دليل خيرمص 
2667 aqeccabi yirid yekra  القشابة غسلت و تقلصت أو نقصت 
2668 aqerrav   الواشي الداعي لالنحراف 
2669 aqqel $el tutawin nnek  أنظر إلى أترابك 
2670 arbeb anerbeb       السالح  المسلح 
2671 areb a$ nisayes  اللهم ســـاعدنا اللهم احفظنا 
2672 areb dine$  مقدار ما يكفينا 
2673 areb ma yexlev berk annak yesja لما يصل بالضبط  يجده مهَيأ 
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2674 areb ma yexlev berk annak yuli was  لما يصل بالضبط يكون النهار قد طلع 
2675 areb ma yeçça way  لـو يـأآـل هذا  مقدار مـا يأآل 
2676 areggad areqqed صالحالمصلح اال 
2677 arekti yetteflillis العجين يتـفكـك 
2678 aren ajlil aren kercac الدقيق غير الناعم عكسها أحرش 

2679 aren dafectar arenni    الدقيق سريع اإلنتقاص عكسهاârenni  يزيد 

2680 aretteb « abonement »  أرتب « abonement »  
2681 arfed ameççuk kakat wad yaki أحمل الطفل بحذر حتى ال يستيقظ 

2682 arfed fella izerbebba nnek  arfed fella iserfan 
nnek    

 أحمل عنى ثيابك الباليةأحمل عنى ثيابك القديمة

2683 arfed fima nnek  اشتري ما تشاء‘ أحمل ما تشاء 
2684 arfed fima nnek  رة خـذ مــاتـشــاء داللة على الكث 
2685 arfun yegga akrum     العجين تماسكً  العجنة الكبيرة :arfun  ً 

2686 argaz abalhiz    الرجل األسطورى آذبة آبيرة خرافة أسطورة 

2687 argaz abujadi    الرجل الجاهل غيرالعارف 
2688 argaz acaggav   ملهوف  : الذي تتوق نفسه إلى األآل 
2689 argaz acegcag  الرجل اإلرتجالي 
2690 argaz agnannez argaz aguni الرجل المتطفل 
2691 argaz akifun  الرجل الزاهد 
2692 argaz alestun  الرجل المحـنك الرجل الخبير 
2693 argaz amelyav   الرجل األمرد 
2694 argaz aremmu$  الرجل الكثيرالبكاء 
2695 argaz asannuk  رجل الذي ال يفهمصفة تطلق على ال 
2696 argaz da$sal         الرجل الذي يصعب التفاهم معه 
2697 argaz ibu$et  الرجل تهاون 
2698 argaz i$uf   تــذ مـرالـرجل 
2699 argaz ijedder          الرجل تفرع نسله 
2700 argaz imbu$el   الرجل المتردد 
2701 argaz imsenteh ال يفهم ‘مغلوق 

2702 argaz iééugir argaz yetfux argazz yetzux argaz 
yetfisir     

 الرجل يفتخر الرجل يفتخر الرجل يفتخر 

2703 argaz yellasles الرجل غيرصالح مرتخى 
2704 argaz yem$er u yekra    الرجل آبر و نقص حجمه و طوله 
2705 argaz yerfed abukari        الرجل يحمل بندقية 
2706 argaz yeskunzi    الرجل حزين 
2707 argaz yesmuhtil  الرجل يراوغ بالكالم الرجل يتثاقل 
2708 argaz yudef $er jaj n wexam  دخل الَرجل داخل المنـزل 
2709 ar$al ir$al ملجأ مالجىء 
2710 arkas amehtal  حذاء ثخين 
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2711 arkas imelyev arkas imeddes      الحذاء بثناء مؤخرته وإستغالله وتسخيره أفسد شكل 

2712 arnes azrib ag qqimen  زده البقية الباقية 
2713 arnid as$ar nnek di tazdemt زد الطين بلة زد حطبتك فى الحزمة 
2714 artufat  مع الســــالمة  إلى اللــقـاء 
2715 as ggas yerg lmev  خرج العام بنتيجة بيضاء 
2716 as ssalayc a$eoouv iwumak    ال تنرفـز أخاك 
2717 as yekren ud itwella as yekren ud it$al اليوم الذي مَرال يعود 
2718 aseppaf u nazgum    ط"امساك الهم" 
2719 asebseb asebsab المراوغة المراوغ 

2720 ased yakki waruv nnes s pa upa yekkasd waruv 
nnes s kit ukit  

 ـكـَلـفه لـبـاسه بـكـذا و آـذا آلفه لباسه آذاوآذي

2721 asellaw deg ila nnes deg ila nnes asellaw     في عمره  قرن 
2722 asemdan tasmedna   العبقري العبقرية 
2723 asemlal nnes yu$es  طبعه صعب ا لمراس التعامل معه صعب 
2724 asemmuooi ماع والتسنطاالست: تجسس عن طريق االذن 
2725 aserbeb                 موضع السالح :poudrière 
2726 aserkis ma yella daqpim asqirri at yif  الكذبة إذا آانت غبية اإلعتراف أفضل 
2727 asersur yepfit da sersur yettawittid da sersur      تواصل تتابع وا صل بتواصل 

2728 asertut  ahertut  درج  التحرك     الت 
2729 asetset حرآة الذهاب واالياب 
2730 as$ lawmi hannettu  اشترى حتى ال ننسى 
2731 as$ar yetberda zenneg n wamann  الخشبة تطفو فوق المـاء 
2732 as$urrec األآل ببطىء نتيجة لمرض اوغيره 
2733 askulti التمسكن 
2734 ass mmassa نهار اليوم 
2735 assa aggedru    بدأ اليوم 
2736 assaf     المستقيم القشة المستقيمة 
2737 assi$il teqqim di ssward  يعتقد أنها قضية نقد 
2738 assi$il yewwid takunt     يعتقد أنه جاء بمعجزة 
2739 asuger net murt    تسيير البالد 
2740 aswaééav  االستطالة االطالة التطلع إلى 
2741 at ssattamed at zrav  تتمنى أن تراه 

2742 apaffer tappaffer dis   فـوات األوان ضياع الفرصة ضاعت عليه الفرصة

2743 atawwal n sen          مخططهم 

2744 atawwan nedmer ’ imdemmer  imdemren  األغبياء ‘ الغبي‘ ســـــاللة الـغـبــاء 

2745 atawwan net zergi ســـــاللة الـَذآــاء 
2746 atawwap yettewwap    يتمدد"المطاط  يتمطط" 
2747 aç amlal  آل الحالل 
2748 aperbib n weksum   قطعة لحم 
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2749 aterras adisseç aydud                 شخص واحد يطعم جمهور 
2750 atlafec fellas atappafc fellas   ط"ال تحكم عليه" 

2751 appaf  belkeppuf acek ikeppaf   
عندما يعطي شخص لشخص آخر شيئ ويسقط من 

يده  يدعوا عليه بهذا الدعاء أي دعوة عليه بنملة 
 آبيرة وضخمة تعضه 

2752 appan nnun appanen tessakt أصـلـكـم األصـو ل األصل 

2753 attas werzik di tiddet addese$ werzik     
الصيغة إجابة للتأآيد في الحقيقة تأتي متأخرة وهذه 

 تأتي متأخرة
2754 attased nni$ addase$ تـأتي وإالأأتـي 
2755 atteg ca fellasen ال تـعـتـمـد عـليـهم 
2756 attil $ers    ستؤول إليه 
2757 attinid cama yella  آأن شيئ لم يكن 
2758 attinid da $erzul yelfed seg $an     " tisaddit "    السجور"آأنه الكلب الذي سَرح من المربط" 
2759 attinid dar  آأنه أسد 

2760 attinid ttirazt     
راء " جر الصوان في القوة تقال للطفلآأنه ح
 "مفخمة

2761 attinid yeçça cal uketuf  
آـأنه أآـل تراب الـَنمـل مصطلح يطلق على الَطفل 

 النشيط الذي ال ينـام 
2762 atufid ulac atufid cek ulac        مــا وجدته اليوجد مثـله أوال مثيل له 
2763 atwala addase$    لما تتيح الفرصة أأتي 
2764 awa $en yeooin unezgum   يــا مـن تـرآـتـنـــا  للهم 
2765 awal ttutlayent kan nehni        آلمة يستعملها ماعدا هم 
2766 awalen ye$win awalen igburn   الكلمات القديمة 
2767 awed hased حذاري أن تاتي 
2768 awer yalli $ers  لــيـس لــديه 
2769 awerdin هناك 
2770 awi syay  خذ من هنا 
2771 awid ad yeç way berk  ًلو يأآل هذا فقط  ً يكفى 
2772 awid a$en tawi neçni berk   ا وآف"لو تحوينــا نحن فقط" 

2773 awid assekkum  anessi$ times 
عشب سريع :  أحضر العشب لنشعل النار أسكوم 

 اإللتهاب
2774 awid attili tella berk   وآفا "لو تكن موجودة فقط أو" 
2775 awla yellac هل من منجد 
2776 awli yekker  لـعــلـــه ذ هــب 
2777 awli awi awli yella awi yella day كن  لعَل  رَبما   يمكن أن يكون موجود                يم
2778 awma ha ttinid ad ssusme$  حتى ال تعتقد بأني سأسكت 
2779 awmaten nnebvun  االخوة افترقوا 
2780 awmaten ttemzabazen  االخوة يتخاصمون 
2781 awnaf nnes     غايته أو هدفه 

2782 awram appaf  fella  umam  ط"اسـتـنـجــاد بها لمـنع أخيها من اإلعتـداء عليه  " 

2783 awras  قـبله دونه 
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2784 aydin mma gellan    الشيئ الموجود 
2785 aydin n tict      تلك الواحدة 
2786 ay snetren  يلهبونني آناية عن رفع السعر 

2787 ayizam i$ucef ’ alassas 
عكسها  d kercac: حرشالضب خشن الملمس  أ

 أملس
2788 ayna الخير 
2789 aynun wis simus   العدد الخامس 

2790 aytbab nnes udufinc ima nsen aoo neçni 
 :أصحابها لم يتمَكنوا منها فـما بالك نحن  فـمابالك

aoo  

2791 ayya ca ayyaca annekker هـَيـا بـنـا هَيا بنا لنذهب 
2792 azatim i$ellet   الَزيت ممزوج 
2793 azatim yettezrirrig الزيت يسيـل 
2794 azelgem               اإلختالف رجحان آفة على أخرى 
2795 azenpip umuc aleqqav umuc    ذيل القط 
2796 azmes nnes عهده 
2797 azza$ amazza$    الحافـز الدافع التشجيع المحفـز 
2798 beb nnes  صاحبه ربه 
2799 beba d bebak علمى علمك 
2800 bec ad yas$ri netta yil $el wumas  عوض أن يأتي عندي هو ذهب إلى أخيه 
2801 badis da mnay باديس فارس 
2802 badis $el wumas defe$nun باديس عند معاملة أخيه عـنيف 
2803 bendu nekker $el walay ubandu  ــلوع  الـفــجـر  الـفـجـر نـهـضـنا عـنـد ط 
2804 bez icek  barvu icek حسنا : أستسلم لكbravo     

2805 beccehwara cehwa dawmaten mawlac 
ademsebvan 

 من المفروض إخوة و إال يقـتسـموا ملـكهم  

2806 bedden wa $er waway $er way واقفون هذا بجانب هذا 
2807 beooe$llellu جم ضعيف العقل  شخص  آبير العمروالح 
2808 belli aooay belli  الطريق  اترك لى الطريق 
2809 belli a belli يــافرحتي 
2810 belli ha belli  يــافرحتي يا سعادتي 
2811 beqyala lawmi   ال داعي 
2812 berber fi mersan nnes بئس شغله 
2813 berka fellane$ iwalas mma wal   الم  آف عن تكرار الكالم آف عن إعادة الك 
2814 b$ir ad yes m$ir ad yes  حتى ياتي 
2815 b$ir as mmassa     الى يومنا هذا 

2816 bissa n ye$dan  
تـعـنى قطة الرماد أي أن القطة تحب النوم في الرماد 

 لكسب الحرارة

2817 bug lezlaz      صاحب الثياب الرثة 
2818 bug nernisen ص الذي يمَرغ نفسه في الوحل  أوالترابصفة للشخ 
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2819 bug saffilen    ذواألخطاء الكثيراألخطاء 
2820 bug zefzifen  ذو األشياء الخارقة الكذاب 

2821 bunda 
هومصطلح  يطلق على الشخص الذي تعترضه 

 bunda n: المشاآل وهو برئ منها نحس على نفسه
yima nnes    

2822 burwari جارالكثيرالش 

2823 but se$nas 
ذو الشباك الذي يربط األشياء ببعضهاالذى يحبك 

 المؤامرات 

2824 buzwale$ مغررالناس الذى يغررالناس 

2825 ca gellan yella   بعض الموجود موجودعدم االآتراث بعاقـبة االمور 

2826 ca mma rgaz ca net mepput  أحد الَرجال إحدى الَنساء 
2827 ca n tikkelt   في إحدى المرات 
2828 ca net mepput  إحدى النساء 
2829 ca ud itrus  الشيئ يبقى 
2830 ca uqezzup    أحـد الـبـخـالء األشـحـاء 
2831 ca yella ca yetwawi    البعض موجود والبعض أخذ 
2832 ca yessusem ca yetutlay البعض ساآت والبعض يتكلم 
2833 ca yessussem ca yettutlay   البعض صامت والبعـض يـتـكـَلم 

2834 ca yil amma ca yil amma cra yil amma cra yil 
amma         

 البعض ذهب من هنا والبعض ذهب من هناك 

2835 cala bala آناية عن العمل غيرالمتقن 
2836 ca ma ical ca ca la ical ca  ال شيئ يشابه اآلخر 
2837 ca ma ut itkad  ال يمنعه شيئ 
2838 ca ma yesnit ال يعرف شيئ 
2839 ca ma yetteggit   ال يعـمـل شـيئ 
2840 ca ma yu$it   لم يصب بشيئ 
2841 ca ma cama yella  ال شيئال يوجد شيئ 
2842 ccic   تعبير يستعمل للتحدي 

2843 cek ag ttutlayen mendum yudan cek ag ttutlayen 
mensum yuden 

 أنت تتكلم من بين الناس 

2844 cek at yawwin uttali tella   أنت الذي أخذتها وإال آانت موجودة 
2845 cek damellagu amaréu amervavu  أنت آسول 
2846 cel$em bel$em  أضربه عـلى الـفـم 
2847 cel$em tel$em agg cla$em attu $aled de l$em اجعل الشوارب تصبح جمال 
2848 ceynenhen  شَوهوهم 
2849 cliv yucas cliv  العنف والقوة  استعمل معه العنف والقوة 
2850 cra u cra   شيء ماء بعض البعض 
2851 d way de wesrir nnes   هذا مستواه 

2852 de mevmev de messas   رضاعة ثدى أم ال يوجد به إال نزر قليل من الحليب 
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2853 de metmat ث(ل  سه( 
2854 de tesned ad izelgem fellasen ?    هـل تعـتـقـد أنـه سيخــالفهم ؟ 
2855 de tce$bed ssis ?  هل شغلت بهـا ؟ 
2856 de tec$eb ssik  ? هل هي مشغولة بك ؟ 
2857 de zeddag am yetri  طاهر مثل النجم 
2858 degg gennen $ersen هل تعتقد أنه عزيزومحبوب لديهم  
2859 de gel wahhan dis   مـلـك ســَيـبـوه 
2860 de$ tenter disen   إذن إنتشرت فـيهم 
2861 de$ ad yas   لما يأتي 
2862 de $en tusid    إذ ن جـئـت 
2863 de $la ad yas aled ad yas  لما يأتي 

2864 demdem benbes debdeb 
و قبل  وقت عدم وضوح الَرؤية مابعد المغرب:الشفق

 الفجر  
2865 da mazi$ di mtelle$    أمـــازيغي  قــح 

2866 dduqten wulewan kkunteren wulewan قست القلوب تعكرصفو القلوب 

2867 dduqten wulewen      قـا ست القلوب 
2868 deg ad yusa   عنـد مـا جاء 
2869 deg iri nnek في عهدتك 
2870 deg ma nnes   ذاتهنفسه فى 
2871 deg mansen  أنفسهم 

2872 derra derra cek ides 
مصطلح  يستعمل لتحدي الخصم بأنه ال يستطيع فعل 

 آذا أتحداك أنت وهو
2873 d$at ad yexlav  أوشك أن يصل 

2874 d$at la mmen$ayen jarasen d $at ma mmen$eyen 
jarasen 

 أوشكوا أن يتقاتلوا فيما بينهم 

2875 d$atuma yeçit waydi    أوشك أن يعضه الكلب 
2876 di tsenjart ud yeooic  لم يترك شيئ في الَدعاية 
2877 dila hadnes annekker anne$ fellas  عـنـدما نـتـأَهـب للـــَذهـــاب نــمـَر به 
2878 dima dima amezyan yif ameqran مهما آان الصغير أفضل من الكبير 
2879 din din م ثم حاال بـسرعةث 

2880 dis a$eddi 
فيه شيء من الجنون واالستهبال أى ينحدر من فـرع 

 فـيه شيء من األختالل

2881 dis ildis بسرعة 
2882 dis lula dis tallunt   فـيه عـيـب 
2883 dis mari$a    مصطلح يقال للَذي ال يشبع 
2884 dis tafefin n babas      فـيه مالمح أبيه 
2885 dis tamint    فيه عالمةcicatrice  

2886 dis umas       
يقال هذا المصطلح آناية عن األوجاع في بطن الطفل 

 الحديث الوالدة 
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2887 d na acyadna d na ack yadna 
دعاء بالضعف والهزال والخيبة يقال لما يعثراإلنسا 

 أوالحيوان
2888 drus  rnin m feyan  لفرقة  أقالء وزادتهم ا 
2889 du ssan  أَيـــام 
2890 dug ammay  في هذه الَلحظة 
2891 dugga d yusa   عند ما جاء 
2892 duhduh bla ya s$un   الدرس بدون قـيد دليل الفوضى 
2893 aoo  فـمـا بـــالك 
2894 aooay wed mxunzre$   دعني حتى ال أثور غضبا 
2895 aooit alle$na le$na       أ تــرآــه فــيــمــا بــعــد بعد :le$na                   
2896 aooit alle$na   دعه فـيما بعد 
2897 aooit at bug   دعها تهلك 
2898 aooit $el wa mma    دعده فـيما بعد 
2899 axca fellas مرعليه 
2900 asnit ima nnek  أعرفها من تلقائي نفسك   
2901 assennak  انتظر 
2902 fan ifezzen fan ifezzer  تشَقق الَطجين 
2903 fec hu   في البداية 
2904 fellaj inu issek neç  من أجلي أنا بك أنا 
2905 fet neggarut   في االخير 
2906 fetgara مؤخرابعدوأخيرا 
2907 fuk a$i adi$er    حذاري أن يتبَخر الحليب 
2908 fuk attased a$rek attased  حذاري أن تاتي 
2909 furnit yekker zi$ yekker zi$ent yekker  إذن ذهب 
2910 fus mmarwi   يد الضربان 
2911 fyiri nnek   على مسؤوليتك على عا تقك 
2912 kanzaz ganzaz منطوي  منعزل 
2913 gde$ yuta dis titi  كارى توقعت آسب فيها  آسبا  سؤال ان ? 
2914 gde$ ulac    ربما ال يوجدأعتقد انه غير موجود 
2915 ggin jarasen ametwa أبــرمــوا اتـــفـــاق فــيـمــا بــيــنــهـم 
2916 gguten iseffilen nnes آثرت أخطاؤه 
2917 $ej$jen fellas yuden  إلتف حوله الناس 
2918 $el imira ar tura حتى اآلن    لحد اآلن إلى اآلن 
2919 $el matta  لماذا 
2920 $el tlalit uyur  عند والدة الهالل عند رؤية الهالل 
2921 $el wa gella  عند من يوجد 
2922 $el wa mma  فـيما بعد 
2923 $el yimira   لحد اآلن إلى غاية اآلن 
2924 $ell wani gella   حـتى  يوجـد عندما يـتـوفـر 
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2925 $el wadef net $erbazt          عند الدخول المدرسي 
2926 $errez sakku at yeççur al sberru              خَيط الَتـليس إنه امـتـلئ حـتى الَنهاية أوالحد

2927 $errment m sebvant ggutent m sebvant آثـرن و تـفـَرقـن 

2928 $ibura zibura 

ط الجماعة لكشف هو مصطلح يطلق في وس:األحمق
 ibura ad$"السارق أوالكاذب فيقول شخص ما 

issiwel " فيتـكَلم الذي يشَك في نفسه باإلجاب
عدم الَثقة في الَنفس األحمق الحمقاء : أوالَنفي

:zibura   $ibura             
2929 $ir ad yas bark     لو يأتي فقط 
2930 $ir ammek id yexlav     وصل لتوهjuste arriver 
2931 $ir ekker   التـــأآيد على اإلنصراف و التحذ ير 
2932 $ir imira $el imira   لحد اآلن 

2933 $uffen yudan segga gellen $uffen yuden seg 
mullen  

 تذ مرالناس مما هو واقع  

2934 $wi$ ssik آرهتك 
2935 grinasen i$as ad mrefanen fellas  ليتبارزوا عليهألقوا لهم بعظم 
2936 gut fellas  ال بأس عليه آثيرعليه  حسن 
2937 hahen ttemrebbazen <haten> إَنهم في أخذ ورَد  فى جدال حاد 
2938 haneçak dey haneçay dey إني هنا 
2939 haq dmam $ir neç ahi refden     انظر من فضلك إن أخذته عجبا إن أخذته 
2940 hat awrek hat awrem   إنـه لــك أي عــاقـبه  الحث على معاقبته 
2941 hap awrek  تحريض عليها هاهي ليـك أمنعها عاقبها 
2942 hat d beb u mur  إنه صاحب قـسمة 
2943 hat ddu unesrag inu$ إنه تحت حمايتي 
2944 hat $el wedda   إنه فى األسفل 
2945 hat umestu nnek hat we ruv nnek هو لباسكها 
2946 hawdit se qli qli    سايره بلطف شيئ فشيئ 
2947 hlil slil  آلمة تستعمل للتأسف على الغير 
2948 ibbuqqes ssis  تقزز منه 
2949 ibbuzzel أستلقى 
2950 ibed ffa srif usuf ibed ffa ccireb usuf   وقف على حافة النهرasrif :حافة 
2951 ibed isbeooaw مندهـش  وقـف 
2952 ibed issiger  وقف باهتا 
2953 ibed ttqat n webrid  وقـف قـبالة الطريق 
2954 ibed yesbet   وقف باهتا  وقـف مـنـد هش 
2955 ibed yesfernen  وقـف فــــاغـر فـــاه 
2956 ibed yetqennan   وقف ينتظر 
2957 ibeddas smadid واصلة اعتنى به بتواصل الرعاية المت 
2958 ibe$$em dis   شبع منها آسب فيها ربحا 
2959 ibegsed $ri  تحَزم إليذائي 
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2960 ibelbzit    الم مضخمة(مانعه غالطه تحايل عليه( 
2961 ibeltit    ث ‘ ث "أوهمه بكلمة" 
2962 iberra izeggaren                                                     يفرزالتمر  
2963 iberpaz p mepem    سحق الطماطم  محو الطماطم مغس الطماطم 

2964 iberçeççan iberçeççak 
أو من ماء القربة هي بقابا جزئيات صغيرة من األآل 

 أثناء صَب الماء
2965 iberzit قايضه 
2966 ibetqit   فصله 

2967 ibeppa $el yimi nnes ibeppa $el yimi  
يقـسـم الشيئ حسب أهوائه  يقـسـم حسب عدد 

 األفــراد آما يرى
2968 ibezzex استلقى على قفاه  استرخى 
2969 iblulles useggas    أخصب العام 
2970 ibluttet deg gucan nnes فشل في أعماله 
2971 ibu$ fellas استولى عليه 
2972 ibuççal   أخطأ  شل 
2973 icacat  حمله على الظهر 
2974 icambev deg awal nnes    تـشـبـث بكالمه 
2975 icelwec  مرتبك 

2976 icelyev izelyav izeryav ijeryav  ت   البابضم أسنانه حتى أحدث صوت أوصو 

2977 icenteyyen ttemharacen  المراهقون يتبارزون 
2978 iceypit   ط " أشـــقــاه  أتـعـبه" 

2979 icu$ab tt lalend bla tan$eft  
مصدرأو سبب " ضرع "المشاآل تتـوَلد بدون 
 أوبدون سابق إنذار   

2980 icu$iben ne ddunit   مـشــاغـل الحـيـــاة 
2981 icwiwwel $el tmurt nnes إشتاق إلى وطنه 
2982 ivaha    ض"دافع" 
2983 ivarran mxervamen  تعارضت األرجل  تصالبت تقـاطعت 
2984 ivarran net fuket السراب 
2985 ivarreq yils nnes طليق اللسان 
2986 ideffer tiskukkay يهتم بالتوافه 
2987 idernas tbaqit n wallen ــــلــب له بوتقة مخـه  اقـلـقه قـtabaqit  : بـو تــقـــة
2988 idwend $ri wewal  خطرالكالم ببالي 
2989 ifedmas anewlet   خَيب له األمل 
2990 ifedmas settam    خَيب له أمله 
2991 ifella  يؤسس 
2992 ifelqas ul   أتعبه 
2993 ifendlas ixef  imerzas ifeooxit سجاه في رأسه  هشم له رأسه 
2994 iferra ima nnes   آلف نفسه 
2995 ifetkas akrus  حَل له العقدة 
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2996 ifeyyas imusan  أفسد له تخطيطه 
2997 ifukkane$   خلصنـا 

2998 ifur dis ifur dis ubassi 
سلوك موروث عن : بدت عليه عالمات  بدأ فيه 
 "ص" ifur dis u$eddiاألباء آالهبل والجنون     

2999 igelef amensi nnes yekker        تناول عشاءه وانصرف 
3000 igemmer abrid nnes عَلم طريقه حدد طريقه 
3001 igewen tisewwan   عـان من المحن 
3002 igewen yetweddek شبع و تمَتع 
3003 igehmit wudi  قـنعه السمن و منعه عن اآلآل و قـطع له الشهية 
3004 igelpmit    ٌ خطفه  سبقه إلى ٌ  ط 
3005 igelzit wudi أقـنـعه السمن و مـنعه عن االآل أغلق السمن شهيته 
3006 igenndit حرمه وضع له حد 
3007 iger imetten di tekrict nnes  الزرع جف داخل سنبلته 
3008 igernej wergaz  ترفع الجل  تهذب انتظم 
3009 igerrmit شده بإحكام  
3010 igezmay ul   جرح قـلـبي  آناية عن األذى 
3011 igezmit   شطره الى نصفين 
3012 igga am tigga n wumas  فـعل مثل فـعل أخيه 
3013 igga tacannap ima nnes  فـعل مشنقة لنفسه 

3014 iggar fellas aman u mazzer     
يتهمه يعنيه يصب عليه ماء الكلب إن آان مكلوب 

 موت وإن لم يكن فال ي

3015 igges mawes seg mar nnes  شكال"جعل له رباط من لحيته" 

3016 igges tibendqa yettegges tibendqa tibendqa 
"timejwin"       

سخرمنه يسخر منه مسدسات تصنع من نبات الدفلة 
 "القصبات"يلعب بها األطفال 

3017 igges ur yetmuggayen فـعلفـعل له ماال ي 
3018 igger yuted stenzert   أنتشى الَزرع  نبت الَزرع 
3019 iggiten fellas اآبر منه قـياسا أآبرمن أآثرمن 
3020 i$abbec wul nnes تعكر صفو قلبه بالكره والحقد تكدر قلبه 
3021 i$efes ima nnes    أرهـــق نفسه اجهد نفسه 
3022 i$elli ti$mamin     ود يرتكب مخالفات يتجاوز الحد 
3023 i$elli tizza     يشرف على الثناياأي يعتمد عليه 
3024 i$enfu açay  عـا ف األآل 
3025 i$erreb taddart nnes صون بيته 
3026 i$es deg ivas  نوم السبات"تعمق فى النوم" 
3027 i$ebcas ff ul nnes  آنا ية عن عـسرالهضم عكرله صفوة قـلـبـه 
3028 i$enjej uzamul nnes ضاق حاله 
3029 i$erdes ad yeç   أراد أن يـأآـل 
3030 i$er$ez ima nnes آلف نفسه مال يطيق غصب نفسه اجهد نفسه 
3031 i$ernas yeooas tiberpiqin  حلق له وترك له نقاط 
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3032 i$ersas ffa krum   المبالغة في الذنب ذبحه من خلف الرقبة 
3033 i$ilit tta$ilit    ساعده مساعدة 
3034 i$rem n dzayer yetteylal iswen مدينة الجزائرترحب بكم 
3035 i$ri لنعشا 
3036 i$ubled   إشقفد أخذ أعلى الشيئ القشرة العليا 
3037 i$uccit آرهه 
3038 i$ummit   آتمه 
3039 i$unzat لم يعد يكلمه عاداه 
3040 i$urrit  أنقصه حقه 
3041 i$uzzas agel nnes حجز له ملـكه 
3042 igra tizaw nnes  استعد للرحيل حمل امتعته 
3043 iguses ibeccenven          Relations             العالقات 
3044 ihabbec dis    ينطره 
3045 ihalwes   مـتـذ بـذ ب موسوس 
3046 ihazzep wergaz    اندهش الرجل 
3047 ihejhej fellas   تـلـَهـف عـلـيها 
3048 ihelhel imannes iselsel imannes  أحرج نفسه انتقل من مكان آلخرآلف نفسه 
3049 ihetkit setyyita  أهـلـكـه ضـربـا 
3050 ihezbit غشه في البيع و الشراء 
3051 ijabbad uberka yakker   أطل فقط وغادر 
3052 ijahjeh fellas ijasjas fellas igasgas fellas استولى عليه حازعليه 
3053 ijawmit fellasen icawmit fellasen سلطه عليهم 
3054 ije$mihent  إستحق العقاب نتيجة لسلوآاته 
3055 ije$mit ije$pip    رشفها  شربها بطريقة سريعة 
3056 ijermex icermex عَم وانتشر 
3057 iooubber ff aççay   امتنع عن األآل 
3058 ijuf fellas iunzit عاداه ال يكلمه غضب عليه 
3059 ikebbet  iqabep طارد 

3060 ikedit u sawen  
ال يستطيع  فعل شيئ نتيجة لمانع مادي أو معنوي 

 آالحياء أوالخوف أوصعود جبل و غيره 

3061 ikec wudem nnes   عبس وجهه 
3062 iked ass yini  takeddit  الــهـيــبة    :هاب أن يقول له 
3063 ikemrit deg xam   حبسه في المنزل 
3064 ikerbel urekti isamsam urekti  ص"تصلب العجين في شكل آتل صغيرة" 
3065 ikerfel waren      تكتل الد قيق لتعرضه للرطوبة 
3066 ikewwar takurt nnes  أوقفها أودع  سيارته 
3067 ikeyyen dis  آبير ربح فيها آسب فيها مبلغ 
3068 ikfel         الحلزون 
3069 ixebbel uzaw nnes ixebbel ivuven nnes  تشـَبـك  شعره  شـَبـك أصـابـعـه 
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3070 ixef ucentuv  الرئيسي  المهم 
3071 ixerfa umeçuk      حلق الطفل الحالقة األولى لشعر الرأس 
3072 ixerrez taxerruzt   حبك مؤامرة 
3073 ixfewen nesrawat   قـمـم الـمـرتـفـعــــات 
3074 ixiras yugiras deg mesrur      سارفى مساره وافقه 

3075 ixuooa خـَجـاَجـا " ـيه نتيجة تناول نبــات مخَدر  فـقـد وع" 

3076 ixurran األعمال التا فـهة 
3077 ixus  ً ناقص ً  ص 
3078 ixuzzit  inabat    حاجتهطالبه في 
3079 ikkirret yiles nnes seg zarif إنقبض لسانه من الشب 
3080 iklabbet اودع 
3081 ikub fellas amen   سكـب عـلـيـها الـمـاء 
3082 ikud fellas   أآد عليه 
3083 ikuday webrid  قهرتني الطريق 
3084 ikut seg irar    إنسحب من اللعب 
3085 ila dyes   سيأتي 
3086 ila ma yused  لو يأتي  تمنى أن يأتي  تمنى مجيئه 
3087 ilabtit s tavsa   بادره بالضحك 
3088 ilabtit yutit    با د ره بالضرب 
3089 ile$ $el uginni ad kse$ i$uffan  أذهب إلى فالن ألزيل التذمر 
3090 ile$mes لطمه على الفم 
3091 ilemdit      احتضنه تعلمه 
3092 ilen tgera   ذهبوا مع بعض 

3093 ilent ttimennafla  
بحيث هذا زَوج أخته لفالن و ذاك : زواج الشغار
 "المبادلة "زَوجه أخته   

3094 ileqqem way $el way  
هجن ‘مثل هذا عند هذا  تشبيه  ٌ  شبه هذا عندهذا ٌ  

 هذا  بهذا
3095 ilezzit      أرغمه أجبره 
3096 ilin nni$ ur ilin  adelen nni$ ud ttalen   يرثـون أوال يرثون 
3097 illa zik  آان قـد يـما 
3098 imalpit sen mmussan     ط " إستغله يومين" 
3099 imarat inehdit جادله و أنتصر عليه 
3100 imarmej fellas            تلهف عليه حرص على الحصول على 
3101 imassen  enssemble d ’outilsاألدوات  
3102 imbuççal  imbuççlen                                 الخاطئ  الـفـاشل  الفاشلون
3103 imda abukeri deg ma nnes    صوب البندقـية نحو نفسه 
3104 imeddar   جوارح 
3105 imedder udem nnes $el yudann     حشم وجهه عند الناس طلب من النا س 
3106 imel am yetri  أبيض مثل النجم 
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3107 imelyev dit  جعله طريا طوعه 
3108 imennev     ض"المحيط اإلطار" 
3109 imenze$  الرئيسي األساسي الرائد 
3110 imer n yivas imren n yivas   ـات النوم وقت النوم ا وق 
3111 imerdin  حـيـنـئذ في نفس الوقـت بعد ذلك 
3112 imerdin  بـعـد ئـذ حينئذ 
3113 imersan nnes dduqten   أشـغــــالـه مـتـقـنة 
3114 imeswek imermez         متوسط نصف نصف 
3115 imetmet  ثث"سهل" 
3116 imettaren  ت " المتسولو ن  الطالبون" 
3117 imferfec    المبعثرالذي ال يتمالك غيقله 
3118 imi n terrawt   بداية العرض 
3119 imi net qamert tqemra   بداية الَضيق 
3120 imi$isen الحاذقون المسامير 
3121 imiqit $el webrid imiqit $el webur  القاه عند الطريق  القـاه عند الباب 
3122 imiqit $el webrid  له في الطريق اعترض طريقه استقب 
3123 imira tura  اآلن 

3124 imqermem yafra$ " garmam " 

أصبح غطاء العلبة ال ينطبق عليها  بسبب اإلعوجاج 
فهو بحاجة الى إصالح إلعادته الى وضعه صفة 
للشخص الذى ال تنطبق شفتاه العلياعلى السفلى 

 لقصرها
3125 imsasyen    ص"الطغاة  العصاة" 
3126 impawwap imkassel  الممَطط الممَدد 
3127 imuooi imuooan     المتروك  المتروآات  فعل :yeooa 
3128 imuma am rrab imum am rrab وهوعبارة عن مربى الَتمر :حلومثـل الَرب 
3129 imzerted zzati  imzarted dati                                يقىاعترضني اعرض طر 
3130 inex weksum نـضـج الَلـحـم 
3131 inesat tanusi    ص" نصحه النصيحة" 
3132 inessal u meççuk    ص"تحول لونه من بياض الى سمرة و العكس" 
3133 inecbes deg iri  تعلق برقـبته لطلب حقه 
3134 inedrit deg sefrav     رماه في المزبلة 
3135 ine$$es fellas tameddurt   نكس عليه حياته 
3136 ine$zit tane$$izt وخزه وخزا 
3137 inehhej seg masan amiéeg    يلهث من رفع الحمل الثقيل 
3138 inehlit fimannes   راودها عن نفسها 
3139 inehlit راوده لمحاولة آسبه 
3140 inehmit $el webrid   ألهمه الى الطريق 
3141 inehmit $el webrid  هداه وأرشده إلى الطريق 
3142 inessled ssis yeqqersed ssis yennubbit ssegs انـفـصل منه انحدر منه 
3143 inethella dis  إعتنى به 



Tanast u kajjuf - Amawal Tacawit-Taârabt 

- 103 - 

3144 inewled ssis   إستفاد منه 
3145 inezzek yessulles  أصبح ثم أمسى 
3146 ini sitnezzakt amma      قـل من الصباح هكذا 
3147 inneqv wes nnek سعد يومك 
3148 iqebpit   ٌ  طارده  ٌ  ط 
3149 iqaffat fi zammahen nnes شمر على ساقـيه 
3150 iqazzer wudem nnes وجه ال يستحي  وجه قبيح ال يستحي 
3151 iqecca iqucac nnes  حزم أمتعته 
3152 iqenver         إنشطــر نصفــــيــن 
3153 iqez wul inu ssis    أشمأز قلبى منه لم يطمئن قلبي إليه 
3154 iqir dis   أعترف بالجميل  أثر فـيه 

3155 iradet waydin deg ixef nnes قـد رت عليه ضمير مستتير:waydin "راء مفخمة"

3156 ireffed yesrus  يرفع ثم يخفض آناية عن الحفاوة والتكريم 
3157 irakkes timendaffert     للخلف  رجع 
3158 irar de ctaw      اللعب اإلنتقامى الضرب عن طريق المزاح 

3159 irebbev arkas nnes imeddes arkas nnes   لبس حذائه عن طريق ثني مؤخرة قدمه 

3160 irevlas isurdan jamek dumas  أقرضه نقودا ألنه أخوه 

3161 irefdit f cangac 
وَعـد شعيرةالبندقية آـناية عن الـَتـرَصد والـَتـ

:cangac       

3162 irefdit ttaswaysit   حملها مباشرة 
3163 ireffed imanes  يرفع نفسه يتكبر 
3164 iregdit اصلحه 
3165 irgazen i$er$azen  الرجال الغاصبون 
3166 ir$isen البلداء 
3167 isaggen   قلق غير مرتاح  مغيم 
3168 isekras yecfa dis  صواب مـــا فـعـــله فـيه                 : يسنحق 
3169 isenkfit s yeldi    ص"قـذفـه بالمـعـقـال" 
3170 iserrej  جهز 
3171 isasa fella        ص "  طغى علي عصاني" 
3172 isasa fellas            ًطغى عليه عصاه تمردعليه ً ص 
3173 isasa yu$al yennehter  "iwella"    ص"عصى ثم تراجع تمرد ثم تراجع" 
3174 isbu$fit yukrit  abu$af سهاه ثم سرقه أستغفله وسرقه المغفل 
3175 isebbirran  األعراف العادات الطقوس 
3176 isehasd ssis isesad ssis    ص " نال من" 
3177 isexsex s tidi    تحلل بالعرق انتابه العرق إلى درجة التحلل 
3178 isekkas iri   سين"قطع رقبته ذبجه" 
3179 isekkes ffu dem nnes   آشف عن وجهه 
3180 isekras ubuggav  يستحق العقابisekres  : يستحق 
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3181 isellsit      صقله نجره 
3182 iserfas deg iri   أصبح عالة عليه علق برقبته أومسؤوليته 
3183 iserfit rdek    قـذ فـه بـتـواصل  
3184 isergel si sergal  مقيد باالغالل 
3185 isergel si sersar   مقيد بالسالسل 

3186 iserrejmen assafen 
هي عبارة عن سيقـان الحلفـاء التي تبدو على وجه 

 الحصيرة   
3187 iserrem aman set kinna   يسحب الماء بواسطة الساحبة 
3188 iserwkit   قذفه رماه رجمه 
3189 isesed ides      سين خفيفة " جلب معه" 
3190 isewa disen taferfut  أحـدث فـيـهم ارتبــاك هزمهم 
3191 isewas tsagelt deg iri  آناية عن الَتوريط : وضع له حبل في رقـبته 
3192 is$embeb ujenna                 tamapput t $enbeb   غامت السماءاحتجبت المرأة 
3193 islef  mcelfxen  الـقـمـح الـمـنـتـفـخ 
3194 isnegmav  خصص 
3195 isseswa fllass       ص " خال به اختلى به  السين الثانية" 
3196 isselfad  استنتج  بين 
3197 issembuçlit   أخطأه  أفـشله 
3198 isseqras bac ud ittes    ط"نبهه لكي ال يأتي" 

3199 issers imassen  nnes   
وضع ادواته وهي آناية عن التوقف عن العمل 

 وتغييرالسلوك
3200 issers masan nnes  وضع حمله 
3201 isseéaf dis    زاي مفخمة " يَلح عليه" 
3202 issi cek بى أنت  لوال أنت 
3203 issidudayed aman   يجمع الماء 
3204 issi$er ti$assassin    ص(مَرت به صعوبات( 
3205 issiéidas awel     طيب له الكالم 

3206 ispred $ers agestur    ط "أشهر في وجهه السيف سل فى وجهه السيف" 

3207 isud$it     ضربه برأسه 
3208 isulled zaw sug rekti   سحب الـَشعرة من العجين البرأة 
3209 isummar nnun  اقترحاتكم 

3210 isurden nnes ilen di qetta d fetta 
:  fettaربطة من دبشة  :  qettaدراهمه ذهبت فى 

رأس من خس و غيره يضرب المثل فى ذهاب 
 األموال فى غير وجهها 

3211 isureg isurgit u laz     فـقـد وعـيه أفـقـده الجوع وعـيه 
3212 iswaééav استطال تطاول يتطلع الى شيء األخرين 
3213 ipabes fellas yuder fellas    ط " انحنى عليه" 
3214 iparcihen si paracen  قـذفـهم بـقـذائـف 
3215 itewzit wumas  ســاعده أخـوه 
3216 ipaycit ami galla  ألقى به بكل قـواه 
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3217 itemtem    يحدث نفسه بصوت خافت 
3218 iparbit wumas styyita أنهكه أخوه ضربا تو به 
3219 itersit    وَبخه 
3220 itet su fus yesxurrir su fus yyij  يأآل بيد ويخادع بأخرى 
3221 itet tijra     يأآل المحرمات 
3222 itet yegguma ad yaly fellas   يأآل  إال أن األآل ال يبدو عليه 
3223 itfarres umeçuk fima nnes     أصبح الشاب يعتمد على نفسه 
3224 itgama adyas يئيرفض المج 
3225 it$er$az di babas   يـبـتـزأبـــاه يجهد أباه 
3226 itta$er dis wewal   يؤثر فيه الكالم 
3227 itteles awal idrrez awal  يــعـيـد الكالم 
3228 ittesef fellas يهتم به 
3229 itteyes ma yused   جاء بصعوبة 
3230 itteg nwarej itteg sin  يَدعى ماليس فـيه 
3231 ittewninniw  يطبخ على نار بطيئة 
3232 ittilas يقرب له من حيث صلة الرحم 
3233 ittusemma ttisakkiwin    يـعـتـبرن خا د مـا ت 
3234 ittutlay srasri  يتكلم بتواصل 
3235 ittutlay swatmati  يتكلم باستمرارأوبتواصل 
3236 ipuggazd deg ixef   ً خطر بباله ً  ط 
3237 itulgit   جلده  دَقـه 
3238 itzerred tibradin   يوزع الرسائل 
3239 iwa di nub fima nnes   سيفرج على نفسه 
3240 iwahher bark iwahhed bark          قــدرفـقط قرب فـقط 
3241 iwalmit ناسبه وافقه 
3242 iwamrit igamrit عَلـمها وضع عليها عالمة 
3243 iwereb ma nexlev annak yuqqa     لما نصل يكون قـد انتهى 
3244 iwetat         ناسبه 
3245 iwedfas iweddef fellas  وعده ضرب له موعد تعهد له أَجل له 
3246 iwehha deg ma nnes   فرط في نفسه أهمل نفسه 
3247 iweooeh ad yexlev أوشك ان يصل 
3248 iwella dis ttezellugt ح فـيه عـادة أصبـ 
3249 iwerdas    أهدى له 
3250 iwer$it  iwat$it issarqit iwadrit  أظله الطريق أخرجه الطريق 
3251 iwer$it     أظله أبعده ضيعه ورطه 
3252 iwimi imumi   لمن 
3253 iwwid ima nnes    جاب روحو " تطور تكون تحسن تقدم" 
3254 iéablal     ام ضخمة" قضبان إسطوانية" 
3255 iéabrit     صقله هذبه 
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3256 ize$ s babas   تشجع بأبيه تذَرع  تحفزبأ ببيه 
3257 iéam yedres    قـَل 

3258 iéammasen éalim di tippawin 
عصرلهم البصل في أعينهم آناية عن الصرامة 

 والحزم  
3259 izarrit umecrix imecrixen   أغراه الشيطان الشياطين 
3260 iéawaliyyen yeççihen ééalp  ط"الفقراء أهلكهم العوز" 
3261 izehfihen أغراهم 
3262 izerfed izerrifen ujren ajenna tt murt   آذب آذب فاق األرض والسماء 

3263 izerzer fellas      تلهف عليه  شديد الحرص عليه يدافع عليه بشراسة

3264 izeyyer fellasen    ليهمضغط ع 
3265 izi yetfifa izi yettegfafa   الذبابة  تحوم 
3266 iziéas    لم يعجبه لم يقتنع به لم يرضى به 
3267 iziéasent    لم يعجبهن لم يرتضين به 
3268 izmer aksas      الخروف الطري 
3269 izmer amerniz   الخروف الهزيل 
3270 izrem issessel yetle$pippiw               " isehhel"   ط "الثعبان يزحف و يتلَوى " 
3271 izu$eb uzaw nnes ibed uzawnnes  إقشعربدنه قـشـعـريرة  وقـف شعر بـد نه 
3272 izze$ s babas  يتشجع بأبيه يتحفزبأبيه 
3273 izzu fellas ناب عليه 
3274 jamek dumas    ألنـــــه أخوه 
3275 jar n yebriden   مفترق الطرق  في 
3276 jarek    تصرف مع الضمائر" آما تشاء" 
3277 ooulle$ uk te$mes deg mi    حلفت أن ال تدخل فمك 
3278 kaka timellalin wad rzent احذر البيض حتى ال ينكسر 
3279 kan wit ad yusin     ط "جـاء واحد فقط" 
3280 kanzu  حاجز مانع 
3281 xelvand icewwafen awvand icewwafen  وصل المالحظون 
3282 xengeg «  merde»   شتمة  حـقـيـر رذيل 
3283 kif kif  sen aya kif kif   مـتـمـــاثـالن هـذان مـتـمـــاثـالن 
3284 kif kif  البئس ال شيئ عليه 
3285 kif kif     ال بئس 

3286 kis mma d yaxlav neç t'hadixt am tmellalt لحظة وصوله وأنا أعتنى به مثل البيضة   منذ 

3287 kis mma mmute$ إال إذا مـَت 
3288 kis n wa d yeggez yutlay $ers بمجرد نزوله تكَلم معه 
3289 kis nwa had yas assini$ لما ياتي ُأخبره فورا 
3290 kkint fellass ti$ussatin مـَرت به صعـاب 
3291 kren $yay $erbuj   وا جميعا النواة والجلد اليابس رحل 
3292 kren ilassiyyen      ص"ذهب األميون" 

3293 kren imawlen   ذهب الذين يسَددون ديونهم في مواعيدها الملتزمون 
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3294 kren su mifsis لم يرحلوا جميعا أخدواماخف وزنه 
3295 kren su mizag      رحلوا جميعا رحلوا بأ ثقا لهم 
3296 kren tgara  ذهـبـوا مـعـا 
3297 kren ttazarbabut  غادروا  في جماعة 
3298 kren werzik     ذهبوا متأخرين 

3299 kkes n we d yexlev yennas         kis mma d 
yexlev yennes 

 حين وصل أخبره

3300 kis mma ga kker yused wumas      لما غادرلتوه جاء أخوه 
3301 lac jar ifassen nnes  فقيراليوجد بين يديه 
3302 lac u$ilif    ليس هناك مانع 
3303 lacta حتى  و لو 
3304 lacta   حتى  ولو آان 
3305 la$na adyas  ســـيـأتي فــيـما بعد 
3306 la$na iwad yas  سيـا تي فـيما بعـد أو سيأ تى بعد 
3307 lal nnes   صاحبته ربته 
3308 levwafen ttemra$an  <lvufen>   األطفال يتصارخون 
3309 legment ad yas                                 ربما يأ تى  من المـحتمـل أن يأتي
3310 legment lic ammin  رَبما ليس آذلك 
3311 legment yused     ربمـا جاء 
3312 lic amma   ليس هكذا 
3313 lic amma  ليس هكذا 
3314 lic ammin   ليس آذلك 
3315 lic da gattirar   لم يكن يلعب أي آان جدي 

3316 lic da gella amma ggesnen amma ud yessinen " 
maçilic " 

 ليس الذي يعرف آاالذي ال يعرف 

3317 lic da gella ullac?     yella macan yedres     ليس مفقودا بل يوجد لكنه  قليل 
3318 lic da gella yeméi ast kelxed    ال ألنه صغير السـن تحتـال عليه 
3319 lic da gella yessusem yarrillav   ال يعني سكوته القبول 
3320 lic da gella    ال يعني 
3321 lic da hac neppef da$il   ال نمسكك بالقوة تقال للظيف الذي صمم عدم البقاء 

3322 lid adisettef lid adilewwej lid nnes adisettef lid 
nnes adilewwej 

" قاعدة ال وال " اليستطيع أن ينَظم و ال أن يراقـب   

3323 lid da zzin lid di mersan     الجـمال وال سلوك 
3324 lid deqli  ليس بقليل 

3325 lid inu ad ssamme$ lid inu ad ssirde$  
ستطيع أن أغسل ال وال الاستطيع ان أطبخ وال أ

 تصرف مع الضمائرليد نس ، ليد نغ ، الخ 
3326 lide$ لســت انا 
3327 llan day kkren   آانوا هنا وانصرفوا 
3328 lli$ qqime$ ggi$ amma annak yused آنت جـالسا هكذا فـإذا به يأتي: ggi$   amm 
3329 lmidfen متداخلون 
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3330 lmifen    ا وجد هذا توافقوا في الرأي هذ 
3331 lmisend      إنطبقوا على بعضهم البعض 
3332 lmiz numas  في حجم أخيه 
3333 m seç a$rum   مؤآل الخبز 

3334 m tedrumin  
مصطلح يطلق على المرأة التي تحضر التجمعات 

 قصد الحكي  
3335 ma u fellasc هل ال بأس عليه 
3336 ma  yuca ca fellas wavan    خف عليه المرض ؟ هل 

3337 ma $ark tkarcawt inas    إن عندك الشجاعة قل له إن عندك الجرأة قل له 

3338 ma had yekker iwa yyini    إن آان سيغادرسوف يقول لي 
3339 ma nutlay ulac ma nessusem ulac  سكوتنا و آالمـنا محَيران 
3340 ma tawittid fura إن حّللتها أحسنت 

3341 ma teççit hatzerzred   
أوفى ‘إذا أآـلـتـها هل ستـزيد فيك تزيد فى صحتك

 مالك وغيره 

3342 ma tilin   من يكونوا 
3343 ma twelad zzufet إن سنحت الفرصة 
3344 ma yawwit hadi zerzer   إن أخذها ستغـنيه أوتزيد فيه 
3345 ma yella ca n waman ?  هـل يـوجـد المـاء ؟ 
3346 ma yewwav yegga fus  إن توصل و بدأ لن يتوقف 

3347 ma yewwav yekker ud yetwella ca ad yettas   إن توصل و نهض من النوم ال يعود اليه 

3348 ma yused iwa adyas $ri      إن جاء سوف يأ تي إلي 
3349 macta tennides ud yettes  حتى لو قـلت له لن يــأتي 
3350 mavun yeggur yetked      mavun yeggur  yetken المريض يمشي ويتوقف 
3351 maged memmis us yennic باألخص ابنه لم يخبره 
3352 ma$ef ast razmed tma$ekt  لماذا فـتحت له المجال لماذا فتحت له المعبر 
3353 ma$er لماذا 
3354 ma$er attusid ma$ef  attusid   لماذا جئت 
3355 magmes way من هو هذا 
3356 mammek aha stevru amek aha syavra  آيف يحدث له 
3357 mmani ddergi$       عندما خرجت 
3358 mani gella ca wahi jebditid   حيث يكون الشي محفوظ يخرجه يسحبه 
3359 mani gella ca yesnit        يعرف آل شيئ 

3360 mani ddusi$ ud ttafe$ aked qiç mani ddusi$ ud 
ttafe$ akel qiç 

 آـَلـما جـئـت ال أجـد شيئ

3361 mani tiled ? ile$ anic    إلى أين ذا هب ؟ ال أذهب إلى أي مكان 
3362 manimani wed yas يأتي أحيانا نادرا ما يأتي 
3363 manis id yekki     مـن حـيـث  يـنحـد ر 
3364 manis id yeqqers   حـيـث يـنحـد ر  مـن 
3365 manis igella   من حيث وجد أو إنحدر 
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3366 manis ittu$a annek lac u nesluk  ال تجد الحل من حيث أتت 
3367 mannek yused innas ad yekker   في حالة ما إذا جـاء أخبره بــالمغــادرة 
3368 mannek yused innes إن جاء أخبره 
3369 masan " charge "   حمولة شحنة 

3370 matta yella waynet din deg fus nnek  
: aynet akelmenما ذلك الشيئ المـبهم في يدك  

 فالن
3371 matta ac yezzan     مادخلك 

3372 matta ayed h bedded zzati  am benduv لماذا وقفت أمامي مثل التابة 

3373 matta ayed husid di tippawin amt bendup  آيف وقف أمام عيوني مثل التابة 

3374 matta gella ?   آـيـف حـاله ؟ 
3375 matta ggerzin akrum nnes ما دخله ماالذى آسررقبته 
3376 matta $en yuman yuma ne$    مـــا يـلـزمـنـا  يلزمـنـا 
3377 matta ha ttesselfid ssis   ماذا تنتج منه 
3378 matta icc ilezzen $ri  مالذي دفـعك الي 
3379 matta n wussan nnek iqadden آناية عن سوء الحظ 

3380 matta tellam ? ha neçnay degga gallan   آيف حالكم ؟ إننا فـيما نحن فـيه  في الواقع 

3381 matta tellid ? آيف حــالك ؟ 

3382 matta tellid ? cama yella fella attilid di tnafut 
dlehna t nufelt 

آيف حالك ؟ ال بأس علي تـكـون في الخير واألمن 
 والسعادة 

3383 matta yallan matta ur yallin   ماهو موجود و ماهو غير موجود 
3384 matta yella ttanj nnes ? ما نوعه ؟ 
3385 matusid iwa aytafed   إن جئت سوف تجدني 
3386 mayalla dis amma beqyala dis ان آذلك فال داعي إن آ 
3387 mbazanen  تبادلوا 
3388 mda d yusa assini$ matta hadisawa   لو جاء لقلت له مـاذا يفـعـل 
3389 mda galla   لو آان 
3390 mda teqqim deg fus nnes uttali tammir لو بقت في مسؤوليته النتهت 
3391 mda ttusid zik uttali tufit جدتهلو جئت باآرا لو 

3392 mda yufi$ u la ud yettil $el        mda yufi$ uttali 
ud yettil $el  

 بــوَدي أن ال يذهب إلى 

3393 mda yufi$   بــوَدي  لو أجد 
3394 meffer    الحافظ الخازن 
3395 mellem usty   األعصاب 
3396 memmis yethata fellas        إبنه يَمن عليه 

3397 menned yufa badis imadjer yetmata ides     مناد وجد باديس يحصد فانضم إليه 

3398 menned igerger 
آــنــــاية عـن الـبـقـــاء في : مـــنـــاد إعتكف

 المـنـزل
3399 menned yawwi tnakeft  مناد  أخذ جائزة 
3400 mer$en fellas      قضوا عليه 
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3401 merrek imerrek 
يـمـَن    وعـتـاب تقال للذي يمنلمة زجرآ

imerrek "yetmazza " 

3402 meç a$rum    آآل الخبز 
3403 meç aççu     آ آل األآل 
3404 mfayan تفرقوا 
3405 mgalen   متعاآسون 
3406 m$i$an fellas  تجَمعـوا حوله تجمهروا حوله 
3407 m$i$ayend fet mimunt   وا الزردة توافـدوا على الزردة تجمهر 
3408 m$ir imira ald imira  حتى اآلن 
3409 m$uzzen fellas  تامروا عليه 
3410 mhayan fellas   تعاونوا عليه 
3411 mi$is الحاذق 
3412 mi$is  مسمار 
3413 milli "repert"  مرجع  نقطة إشارية 
3414 mis fellas   ال أدري عنه 
3415 misem nnes  آيف يسمى 
3416 mjuooan fet mannawt ibeqqayen انتشروا على عدة أمــاآن 
3417 mkerramen uvin mekrara    تبارزوا وتالحموا وسقطوا متعادلين  :krara   
3418 mxabblen jarasen    تشابكوا فيما بينهم 
3419 mkubben fellas  تـوافـدوا على منزله للَصلـح 
3420 mkubben    ارات قصد الصلحتبادلوا الزي 
3421 mlasmen fellas ttemlasamen  تحــالـفوا عليه  يتحــالـفون  يتـعــاونون 
3422 mlasmen ad mlasmen amlasem  تـطابقوا سيــتطابقون التطابق التحالف 
3423 mlijren mmijren                              متفاوتين من حيث الطول وغيره 
3424 mlilen fellas   تجمعوا حوله تجمهروا حوله 
3425 mlupfen  ط " اَتفقوا تخا صموا  من األضداد" 
3426 mmala yused  إذن جاء 
3427 mmani had yakker inas    عندما ينهض قـل له 
3428 mmani tnes$a    عندما اشتريناه 
3429 mmani yelli$ din   عند ما آنت هناك 
3430 mmerwasen  ابهون متشـ 

3431 mmi summar  
مصطلح يطلق على المرأة التي تذهب الى األماآن 

لتجاذب أطراف "  isummar"المقابلة للشمس 
 الحديث 

3432 mmi sunnan  
مصطلح يطلق على المرأة التي تتردد على بيوت 

 الجيران 

3433 mmi$ nni$ak   لقـد قـلـت لـك  قـد   mmi$                 

3434 mmisuras 
مصطلح يطلق على المرأة التي تزور المنازل 

 ويوضع لها األآل في األواني 

3435 mmuggen ttiqqad وضعوا  للَكي 
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3436 mmutlan msihmen    تشاوروا  واتفقوا 
3437 mqandaren fellas    تجمعوا حوله 
3438 mrummend fellas igejdal تراآمت عليه المشاآل 
3439 msarwel yudan   مهرب الناس 
3440 msaç ar    مطعم األسد 

3441 msefri jar yudan  
الحاآم بين الناس فى حل خصوماتهم مخلص الناس 

 من المشاآل 
3442 mse$req nilty    مغلط الرعاة 
3443 msekkaren ffa wal   اَتفقوا على رأي واحد 
3444 msizzel yudan    مجرى الناس 
3445 mtawcen stutlayt   تــقـــاذفـوا بـالـكـالم 
3446 n matta way  ألي شيئ هذا 
3447 n sennef  afsil  أسندنا الجدار 
3448 n tit  هل صحيح 
3449 neqqen yudan f cama yalla       يـقـتلـون الناس بغير حق 
3450 natta ttaydert yettaqnen ide$ صاحب الحل و الربط 
3451 nattat de clil n su t mennad   هي  خَيار بنات مَناد 
3452 ne$na t banta   انتهينا من عمل المئزر 
3453 ne$rant tippawin nnes دخلت عيناه 
3454 nenna hat naf " hah" توقـعنا ان نجده 

3455 nerxam umesrur "Chemin" 
مسار أعطيناك ‘أطلقنا لك العنان فتحنا لك المسلك

 الحرية 
3456 nessudmihen   واجهناهـم وجه لوجه 
3457 neç ac yujren manimani  أنا أآبر منك آثيرا 
3458 neç deg ixef n tirrect      أنـا في القمة 
3459 neç ttutlaye$ $ers netta isureg    أنــا أآلمه فـإذا به يـفـقـد وعـيه 
3460 neç ttutlaye$ $ers netta yebxunter    تكلم معه و هو يتكبر أنا أ 
3461 neç ac yujren aneqqad أنا أآبر منك بكثير 
3462 netta ag  ggin dis fus          هو الذي بادرهو الذي بدأ 

3463 netta agellan da feskar n terzeft nnes      هو دليل زيارته هو سبب زيارته 
3464 netta di ttim nnes هو في اتجاهه 
3465 netta tta zalla$t inu هوسـبـبى فى 
3466 netta ttawenéa inu    هو سـبـبى  في 
3467 netta yetutlay neç tmayyaze$ dis  هو يتكلم و أنا أتدبره هويتكلم وأنا االحظه 
3468 nettat tessuday ssuddaye$  ص " هي ترضع أرضع" 
3469 nettat tettalay talya فضولية: هي تتـكـَفل بي  
3470 nnanasen gana  قــالوا لهم أيضا 
3471 nni$ ammak adyas nni$ mammek    وإال آيف يأتي وإال آيف 
3472 nni$ atafe$  توقـعـت أن أجـده 
3473 nni$ lid amma   و إال ليس آذلك 
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3474 nni$ lid amma     وإاللـيـس هـكـذا 
3475 nni$ matta   و إال آيف 
3476 nni$as awal yu$ras   قـلت له آلمة فصد ق بها 
3477 nni$as deg ul innu قلت له في قرارات نفسي 
3478 nnubbint tisebbuba nnes    تقطعت حباله المفتولة آناية عن ضعف وعجز 

3479 nnusarmen wussan nnu$ezfen wussan  طالت األيام 

3480 nnsin t be$daden  الثرثر"لحديث باتوا يتجاذبون أطراف ا" 
3481 nwaooeh anexlav نقترب من الوصول 
3482 qadda nnek ma taériv daddak ma yiled    هل رأيت جدك إن رجع 
3483 qarfen waman    تجمد الماء 
3484 qim lawmi haddase$ accute$      إهدأ وإال جئت أضربك 
3485 qiç ma yeçit waydi وشك أن يعضه الكلب  أوشك أن يـأآله الكلب ا 

3486 qiç ne hberru yes$im argaz         qiç ne sberru 
yes$im argaz  

 آناية عن شوآة صغيرة أجلست رجل

3487 qiç nu buççeq qiç n yemzi           qiç u cernun    قـزمpigmet 
3488 qqimen dis kis i$eoouba    يالهيكل العظم"لم يبقى فيه سوى العظام" 
3489 qannen ald attefed zzufet wa ttekred    انتظر حتى تجد الفرصة و تغادر 
3490 qannen $el wa ddulint         إنتظر حتى يصعدن 
3491 qannen aled ad yexlav      إنتظره ريثما يصل 
3492 qannen balek  ad yas إنتظره ربما يأتي 
3493 qannen $el wad yusa  ه حتى يصل  إنتظر 
3494 qannen lawmi had yas u ccittefc    انتظره لعله يأتي وال يجدك 

3495 qannen m$ir ad yas rajet m$ir ad yexlev  انتظره حتى يأتي انتظره حتى يصل 

3496 rajetet kan adyas u ken yettafc    إنتظروا لعله يأتي فال يجدآم 
3497 qannen $elwa d yusa  ظره الى غاية مجيئهإنت 
3498 refde$ ayyujren   حـمـلت أآـثـر من طاقـتي 
3499 regmit aled ad yajer a$yul      أشتمه حتى يتجاوزرتبة الحمار في اإلحتقار 
3500 rgind ddu rraééet نجوا بأعجوبة خرجوا تحت الرَزة 
3501 rran sen warrand sen  جعوا إثنينساقـوا اثنين أخذوا إثنين  وأر 
3502 rrarat  المشاجرات 
3503 s tit   في الحقيقة 
3504  annuv sa inuven   ص"دورة  سبع دورات " 
3505 sednes suglas  قرب له 
3506 sakku da xevxav         الكيس غيرمملوء التليس غيرمملوء 
3507 sallas de dames ظالم حالك 
3508 sar bas sar tebviv  ض " وأقسم   أخلط" 

3509 sartal yakfel 
سارتال هوالخبز الذي لم تخمرعجينته عكسها 

yakfel  تخمرت عجينته 
3510 sawan agellan fellasen  فـعلوا ما عليهم 
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3511 sayes ima nnek   ساعد نفسك اعتني بنفسك حافظ على نفسك 
3512 sedllas ad yarrillev ى انقص له من نصيبه يـوافق و يرض 
3513 sefsfen tamurt    س"أفلسوا البالد" 
3514 seg ass nnap netta yetrebbab  راء مفخمة"من األمس و هو يترَدد" 
3515 seg nnat     مـنــذ الـعـام الـمـاضي 
3516 seggenfu $elwa dyusa   استرح حتى يأتي 
3517 seggun ud yusic ad yili yeppas كـون نــائم مــادام لـم يــأتي ي 
3518 sek nnejwet   ً إسـتـدعى الـضـيـوف ً  أعـلـن الــدعـوة 
3519 sen mmukkan mzelgamen         لونيـن مختـلـفـيـن 
3520 sengug caya  ادفع  بي االرجوحة 
3521 sengus ageddid مَيــل القربة 
3522 serfen twazer nnes  بليت مالبسه قدمت مالبسه 
3523 sers fima nnek  ضع ما تشاءاعرض ما تشاء 
3524 sers fima nnek   ضع آـمـا تـشــاء يدَل على الحَرية 
3525 sersasen  aççay adeççen   قدم لهم الطعام ليتناولونه 

3526 seççit agehlan "aggalhan" ad  irakkes deg ma 
nnes  

 أطعمه الجيد  يسترجع قـواه 

3527 sguten nnabvun  آثروا وتفرقـوا 

3528 si laqaf $el laqaf seg jemmav $el u jemmav 
من الضفة إلى الَضفة  آناية عن تجاوز الحد و 

 الَتطَرف 

3529 si tefdent $el tçenvup "tagattuct" من أصبع الِرجل إلى أعلى الرأس 

3530 si tella amma tella 
ي ختام تقال هذه العبارة ف: منذ وجدت وهي هكذا

 القصة أوالحكاية

3531 si yelli$ day masli$ ala$wir nnes  منذ وجودي هنا لم أسمع صوته 

3532 sid yekker yella f ticet n tefdent  
مـنذ نهوضه وهو واقف على اصبع  واحد مما يدل 

 على تواصل العمل أو اللعب دون توقف  
3533 si$as awal   مـَررله الـكـلمة 
3534 sihadyakker adyili sitsit منذ نهوضه وهو فى ذهاب واياب ناشط 
3535 simani gella segga gella sigella    منذ وجد منذ وجد منذ وجد 
3536 simas ud yusi  لماذا لم يأتي 
3537 simi baple$ ma w$ele$ed   ط "منذ انقطعت لم أرجع" 
3538 sisyay $el dun sisyay $el dur إلى هناك   من هنـا 
3539 sisyun ald ay   من هنـاك إلى هنـا 
3540 sisyun من هنـاك 
3541 siwvas swal  بلغه  السالم 
3542 siwlazd la$azd  نــاديه 
3543 siwlazd la$azd ناديه 

3544 sjumayen ffaman   يفطمون على الماء يضرب المثل في شدة البخل 

3545 sxallas sxables s$abllas $illas assi$il  ظنَ اعـتـقـد حـسـب 
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3546 slemdit wak yesref deg iri 
عَلمه حتى ال يعيش عالة عليك علمه حتى ال يتعلق 

 برقبتك
3547 sli$ amma ca u zaze$  سمـعـت بعض الصوت الخافـت 
3548 snit iwul nnek      على بالك باقتناع  بالتأآيد 
3549 sqilli as$un حبـلاطوي ال 
3550 ssakren fellas ttamruri أثاروا حوله ضجة 
3551 sselmife$ yennap f seggasa   فضلت العام الماضي على هذا العام 

3552 sserf nnes yehla sserf nnes yesla sserf nness igrez 
آبيرالسن إال أن صحته جيدة خالي من المرض يطلق 

 Bonوالمواد هذا المصطلح على االنسان و الحيوان 
ocasion  قـديم في حالة جيدة 

3553 sserse$ fi merssan inu   اطمأنيت على شغلي 
3554 ssis ildis zzis ildis تـلـقـا ئـيـا : آ لـيـا 
3555 ssur nas fus var jallavnas fus var    أخلطوا  له األوراق 
3556 ssurrun     راء مفخمة"تظاهروا أوهموا" 
3557 sttut m lebhut  tetsitit      يقصد بها المرأة التي تنافق تتمسكن تنافق 
3558 suggen ima nnek deg gejdul aya    تصور نفسك في هذا المشكل 
3559 suref adda   تجاوز وَمـر 
3560 sway nni$ bla way    بهذا أو بدونه 
3561 swik  الوسط متساوي  بين بينين 
3562 sya $el wa mma   من اآلن فصاعدا 
3563 syag $el din من اآلن فصاعدا من اآلن إلى تلك اللحظة 
3564 syay sisyay من هنـا 
3565 syay $el wamma  من اآلن فصاعدا 
3566 syidin awra من تلك الفترة الى االن 
3567 syidin awra  دون ذلك المكان قبل ذالك المكان 
3568 t'derras ffu ul  tettamsas ffu ul   آناية عن احتكاك األآل في المعدة 
3569 t'hadixt am tmellallt   أعامله برفـق أعامله برفـق آالبيضة أرفق به 
3570 t'haslas tiééit dug ane$ tuqayas tiééit dug ane$   حصلت "تورطت في لهاثه إبرة سنبلة" 
3571 t'tsemsem t hemhem tsa nnes  فتحنـَـت عط 
3572 t'xettamen fellas  يتفقـدونه 
3573 tabercnit tezwar abercni  الــَشــابة سـبـقـت الـَشـاب 

3574 taberquqt tefser $el tfukt tenéaé   المشمش نشرعند الشمس فنقص في الوزن والحجم 

3575 tacmuxt tetberbek     القدريغلى و يحدث صوت خاص 
3576 tadari urekti  agway urekti  دلك العجين 
3577 taddart t'$ummes المنزل  وخم 
3578 taddart ttagennunt   منزل عزيز 
3579 tavrayt    وراء مفخمة"الحادثة" 

3580 tadrusi tattatnexxa tagewti ooint tbug  األقلية  تتمتع واألغلبية ترآوها تهلك 

3581 tadumt tamrist  امة الـَشحمة الـَســـ 
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3582 tafafin nnes twalant babas مالمحه تشبه أباه 

3583 tafedra tajlalt tafrart ta$balt ajlal uyis   
غطاء  pellicile: الغشاء الرقيق الذي يعلو الحليب

 الفرس

3584 tafrit net yuga  الزوج " إحدى الَزوجين" 
3585 tagannunt  العزيزة من األشخاص والممتلكات 
3586 taggaw arfun   عجنت عجينة آبيرةtaggaw  
3587 ta$ara االسلوب في السلوك 
3588 ta$rawt ne lvufan   رضاعة الصبي مقبض:a$riw bibron 
3589 tahut tarubit البنت الخمرية اللون 

3590 taje$$imt  yu$en adu   تعنى الحليب بين الطازج والرائب"amazzentu " 

3591 taooalt مرأة التي فـقدت زوجهاال 
3592 takemkumt n sward takemkumt n yadrimen    آـمــيـة مـن النقــو د 
3593 takker ssisen  انقرضوا ولم يبقى منهم حتى أحد 
3594 tamaggit numarri    وآالة سياحية 
3595 tamatrayt    الحداثة 

3596 tamazi$t t'$errem ca nessnit ca ut nessintamazi$t 
tggut ca nessnit ca ut nessin 

 األمازيغية آثيرة البعض نعرفه و البعض النعرفه  

3597 tameddurt d ussan as fellak as fellasen  الحياة أيام يوم لك ويوم عليك 
3598 tameddurt da nguggez         الحياة تدرج 
3599 tameddurt tamervavut   الحياة البائسة 
3600 tamepput tamellagut  tu$a  abrid "tamerzut "   المـرأة الـكـســولة سـافـرت 
3601 tamepput dzagur     المرأة  ناقصة الجمال المرأة بشعة 
3602 tamepput t telles azerqen المرأة ال ترى ليال  للطيورألنها الترى ليال 

3603 tamepput tatteg tafrezt jar n tarwa nnes   المرأة تفرق بين أبنائها 

3604 tamepput teskunzi  المرأة حزينة آئيبة 
3605 tamepput tesmacraw     المرأة تكثر الكالم المرأة تثرثر 
3606 tamepput tet fafa attezr memmis  المرأة متشوقة لرؤية ابنها 
3607 tamepput teçça ixef n wergaz nnes لمرأة زوجهاآناية عن فقدان ا 
3608 tamepput tet$ayal   المرأة تنجب بتتابع 
3609 tamepput tetnawal  المرأة تطبخ 
3610 tamepput tudef daf n wexam  دخلت المرأة داخل المنـزل 
3611 tam$art tagerrumt   العجوز الشمطاء 
3612 tamjirt   مدة أمد 
3613 tamjuooa t fuggi    إنتشر الفساد 
3614 tammast الوسط المحيط 
3615 tammevran temzelt   تغير الوقت أو الساعة 
3616 tammut taçça nnes   انقرضtaçça:إبرالسنابل بعد درسها 
3617 tamsasit المتسولة 
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3618 tamsirt nnes أسرته 
3619 tamzelt          الوقــت الزمـن الساعة 
3620 tanvalt   المقبرة 
3621 tanezruft teggar      الصحراء طاردة 

3622 tannumrak    
مصطلح يطلق عند تنازل شخص عن شيئ على 

 آما يعني الكساد  "  ينـَومراك "غيررضى فيقول له 

3623 tanunt n tamemt teççur t$erra tartunt n tamemt 
taççur t$erra 

 tanunt:قرص العسل مملوء و مشَمع  قرص
tartunt 

3624 taqaccabit tcell fellas       arud itxerxap fellas 
القشابة متسعة عليه لباسه متسع عليه لباس عريض 

 "ط " لباسه واسع 
3625 taqeyyert tesri ixef nnes taqeyyert tesri zaw nnes  الشابة مشطت رأ سها سرحت شعرها 

3626 taqiyyart tegga tkuzzit           meche de cheveux  الشابة قـصت جمتهاmeche de cheveux 

3627 tarcenhen s' yazra  رشقوهم بلحجارة 
3628 taregrugt n' waggu   آتلة من الدَخان 
3629 tar$ella yetter tar$lla النجدة  طلب النجدة 
3630 tartibt حفلة 
3631 taru$ist لون اصفر فاتح 
3632 tarwa net yaooet tarwa n taooet  أبـنــاء العـائـلة الـواحدة 
3633 taseggenfut     العطلة " اإلستراحة" 

3634 tase$lit n tezdemt 
هي عبارة عن حبل يمتد من الظهر و يتدلى على 

 "دعامة " الصدر لدعم الحزمة 
3635 taselmugrit aselmugri  الربيبة الربيب 
3636 tasertut nnes  رتبته أو منزلته 
3637 tasetrut n wezru  صخرة حجرية 
3638  yebbi tasqip swik       قـص الجزرة  إلى قسمين متساويين 

3639 tassam sen isukal tassap sen isukal tassnu sen 
isukal   

 طبخت وجبتين

3640 tasunt tazegga$t   الخيمة الحمراء البيت األحمر 
3641 tasya nnes idis nns جنبه جهته 
3642 taççat $el wewra$   تميل إلى الصفرة 
3643 taççit tzubit   أآلته النار 
3644 tathit ssis  تتالعب به 
3645 tattaffag sug zrar $er wezrar تطيرمن شمروخ إلى شمروخ 
3646 tattaru ald ituru aden nnes    تـلـد حتى ولـدت أمـعـائها  آناية عن آثرة الوالدات
3647 tawel deg brid nnek اســـتــمـر فـــي طــريـقــك 

3648 tawza  
الـَنـفـقـة  الشراآة في شراء رأس من غنم و تقسيمه 

بالَتساوي فيما بين المساهمين ويعنى التعاون 
 والمساهمة 

3649 tay deg tellid ides      التي آنت معها 
3650 tay ula tin         هذه أحسن من تلك 
3651 taydeg tellid dis     التي آنت فيها 
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3652 tazdayt tassilid tifungawin النخلة اخرجت طلعها 

3653 tazemmuct  
آتلة من عجين أو تمرمجموعة بشرية أو حيوانية 

 أوترابية

3654 tazenkult yammut babas yaooasd tazenkult na 
yatmas 

ته  مات أباه فترك له مسؤولية إخو  charge:العبء
 "وزر"

3655 tazi $adi rekkes $adi "walla"  ابـتـعـد 
3656 tazrit qadda nnek    راء مفخمة "أرأ يت أمـــامك" 

3657 taééar tmattut tassuken tmattut 
فارقـت بيت الزوجية غضبت وانصرفت إلى : المرأة

 "راء مفخمة "بيت أبيها 

3658 tazzu$mem tbadert nnes    نه  اقشعر بد 
3659 t caburt ticubar  نقطة مراقـبة نقاط المراقـبة 
3660 t'ce$bit t'meddurt     شغلته الحياة 
3661 ççin aggayen yeçça lud   مصطلح يستعمل للَداللة على الكثرة 
3662 tebsel tmaddurt   فقدت الحياة طعمها 
3663 tedla fellas  احتضنته  تبَنته 
3664 tednes temzelt    دفئ الحال دفئ الجو 
3665 tegga zaw nnes ttazrurin وضعت شعرها في شكل فتائل 
3666 teggur deg dis n' babas   الـتـزمـت المشي فى جـــانب أبـيــها 
3667 te$bas  تعمقت " اختفـت عـليه نزلت الى العمق" 
3668 te$fu fella tipp inu qiç tessekriday  من نوم فأ يقضتني أخذتني سنة 
3669 te$wat tima nnes te$wat tnafa nnes  أغرته نفسه 
3670 tegzed fellasen tini   نزل عليهم الذل 
3671 tekka fellas       مـَرت به 
3672 tekker dadmer  ثــارت جبهة 
3673 tekker disen t werwart    ثـارت فـيـهم الـفوضى 
3674 tekkid dis   ابته  أص 
3675 tellatna tgejdurt   حلت المشكلة 
3676 temmevran temzelt  تغيرالوقــت تـغـيـرالزمـن تغيرت الساعة 

3677 temmu$i tima nnes temmu$i tnafa nnes   جاشت نفسه إضطربت من حزن أ وفزع 

3678 temwarab  قربت أن تنتهي 

3679 tennumrak 
رعن شيء ما بدون التنازل من طرف شخص إلى آخ
" أي آسدت لك "رضى فيقول له تنومراك          

 فهي لك
3680 tenter dis    الـتـهـبـت فـيه  انتـشرت فـيه 
3681 tenter disen tferfut   انتـشـرت فـيهـم الـفـوضى 

3682 terfed hmekna tawwi titi tmeffagt tu$a titi 
diddzeyer tuvu di marruk  

كان وسقط  في  مكان اخر      الطا ئرة اصيب فى م
 أصيبت فى الجزائر وسقطت فى المغرب

3683 terfed tanexfit t'refdit ttanexfit  تبكي باستمرارمع الشهيق 
3684 terga sug fus nnes خرجت من مسؤوليته أو إرادته 
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3685 terga tfidi $el $areb   توضحت األمور خرج الجرح للصطح 
3686 tergas fus tergas seg fus       خرجت من سلطته خرجت من إدارته 
3687 ter$a ssawwet deg xef nnes   اشتعل الَتوَحش في رأسه مـال إلى اإلنعزال 
3688 tergid fellas    هل فهمت هل تذآرت الشخص أوالمكان 
3689 terni alxix f elxix  زا د ت الطين بلة 

3690 teskukkay يرالبيت تحسن أعمال البيت الخفيفة تحسن تدب 

3691 tetteg ut bassun 
تفعل مثل فعل آل بسون أي أهل المعرفة     الذين 

 bassun: يدعون المعرفة 

3692 tetten sassen sxurriren syisem umazan    يأآلون ويشربون و يخادعون باسم الرسول 
3693 tetwappafed tetwapfed   ما  تمسك ب شغلت بشيء 
3694 tezlleg fellas t'cekkart                       وقــع عـليه الحظ 
3695 tfettu fllas     تـد بر عليه 
3696 tgara net gara  ni manne$   مع بعضنــا البعض 
3697 t'$at tettari ifez العنزة تجتر 
3698 t'$awsa iggujlen الحاجة الواجبة 
3699 tibxan  يـلالــحـ 
3700 tibucar   المراهنات 
3701 ticet nnes    نفسه 
3702 tifercit n' we$rum  قشرة الخبز 
3703 tigget nnes tu$es صعب في اتخاذ القرارأو اإلختيار 
3704 ti$awsiwin mmifent الحاجات متمايزات 
3705 ti$ermin        التضاريس 
3706 tigmaz ibucar bacir  بمخالب مخل 
3707 tiooeooit tebha deg ma nnes       الوردة جـــمــيلــة في حد ذ ا تـهــا 
3708 tikerrafine mmaman       حواجز المياه 
3709 tikezwi n'temzin turift n' temzin قـلـية شــعـيـر 
3710 tixsi tessuken ul teggarc ifeé النعجة حزينة ال تـجـتـَر 
3711 tixsi tilec$emt  صفة للـشـاة التي ما حول فـمها أسود 
3712 tikrrafin الحواجز 
3713 til attemmet  الفناء " ستؤول الى الموت" 
3714 tilas s wul     فقدها بحسرة 
3715 tiled $ars     آلت إليه 
3716 timadriyin mzelgament االلواح تصالبت اختلفت تقاطعت 
3717 timagulin  قاتالمعل 
3718 timejdal n'tawmat        الروابط األخوية 
3719 timenza n' wamen dazlef عالمات وجود المـاء نـبـات الصـَبــار 

3720 timesgida   
معابد وأسماء تطلق على أماآن العبادة ولغة تعني 

 "طريق أريس باتنة "ذات العماد المساجد 
3721 timikkat dazeooid     ـا د ا ت عـد وى آالجرب االنـتـق 
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3722 timzin zafpant             ط"الشعير خالى من المحتوى خا وي فارغ" 
3723 tingeft الجهد 
3724 tinkit nnes   قضيته 
3725 tinnunay nnes نواياه 
3726 tiqelmajin  حسن الكالم 
3727 tiqezwirin    قطع لحم صغيرة جافة لخليع القديد 
3728 tireççi nnes tu$es عـطــاؤه  صـعـب منحه صعب 
3729 tirjit nnes texsi    آفـل نجمه أنطفت جمرته 
3730 tise$nest n'temnit   آيث سالم" شبكة المواصالت 
3731 tisemdit n' webrid  تكملة الطريق 
3732 tisent di xf usenwi الملح رئيسي في الطبخ الملح رأس الطبخ 
3733 tisent tasebxit     ملح السبخة 
3734 tisent tetqirra dug rekti         الملح يؤثرفي العجين أوالطعام 
3735 tisent timeddert   الملح الحي الملح الصخري 
3736 tisgigin msurfent االلواح تقاطعت 
3737 tismas          السفـــاسف التـــوافه 

3738 tissegduday tissegdudin timessassin 
اإلهتمام بالتوافه والطمع حتى فى األ طفال للحصول 

منهم على شيء مجامالت تافهة تقدم لشخص 
 آالحلويات والتمروالجوزواللوز

3739 tip tetmejmej tip tesmappaw    ط "العين تدمع" 
3740 tippawin nnes ttiwina$in عيناه بنيتان 
3741 tippawine nnes t'besbsant ص " يناه تلمعان  ع" 
3742 tiéant  tu$al jaresen ttiéant   األزمة تحولت بينهم الى ازمة"crise" 
3743 tizdadin  الرقـائق 
3744 tizefpin  الزفـارات 
3745 tizerqtab  المالهي 
3746 tiééit n' we$yay tirrap n' we$yay   راء مفخمة"غـشــاء الـَنـواة" 
3747 t'jerramen deg udan yessemret deg u dan    راء خفيفة "يعذبون الناس " 
3748 t'kubbed fellasen t'kebbabut   وفـدت عـليهم جمــاعة الَصلـح 
3749 t'leddan waman  المياه فاترة 
3750 t'marpalen alammud     يتبادلون الطبائع أوالتعلم 
3751 t'mazelt nnes صفـته 

3752 t'meffagt hawwi hithi الطائرة اصيبة فى مكان وسقطت فى مكان اخر 

3753 t'micriwt nnes temva   حاد الَلسان  يجيد أسلوب الكالم و اإلقناع 
3754 t'miprit tmipri  مقدار ماتحمله أصابع اليد دون راحته 
3755 t'mullit  الـوجـود 

3756 tamuppayet ط "   الفاآهة المعروضة للذوق مثل البطيخة" 

3757 t'neyyer dis     وقع عليه الحظ 
3758 t'qqim tetsefsef     بقيت مفلسة 
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3759 t'rakna tmajert  الَزربية الزائدة 

3760 t'sammert         
الشرق مكان ا لــجلوس لــتــجـــا ذ ب أطراف الحــد 

 يث مــقا بلة للشمس  

3761 t'sangalt    ر الكحل صفة للمراة التي تكث 

3762 t'sayasent am mmamen idersen   
يحافظون عليه آالمـحافظة على الماء القليل يعتنون 

 بها مثل العناية بـالماء القليل 

3763 t'sesat tmepput nnes iggelfen  نهبته زوجته المطلقة 
3764 ttajramt fellas   حرام عليه 

3765 ttamcumt ttamrumt 
لمة السيئة السلوك أو الرجل السيء صفة للمرأة الظا

 السلوك 
3766 ttamlalt fellas  حالل عليه 
3767 ttari$ tiyni su negmed taksibba      أحب التمر خصوصا  نوع ثاآسيبا 
3768 ttawin dis ibalisenttawin dis isulen   تنتابه فـترات من الدواخ  تنتابه فترات من السهو 
3769 ttayse$ ma psa$   الثالثة" ط " نمت بصعوبة 
3770 ttayse$ maw si$d جئت بصعوبة 
3771 ttegge$ tirekkaf $el u ginni ttegge$ $ers tirekkaf   اتــوَسـط بـــفـــالن وآمــــل فـيه 
3772 ttembavanen ibavnit    ض"يتدارسون  جس النبض لبعضهما البعض" 
3773 ttemderdazen    لون يـتـجـا د 
3774 ttemexraben tteggen tippawin  يتواآلون 

3775 ttemxerpafen 
ينقضان على بعضهما البعض  يتصارعون  

 يتعارآون  

3776 ttemmesrafen    يتقاصفون يتراشقون 
3777 ttemqamaren   يتواآلون 
3778 ttemsewwa$en   يتهالكون 
3779 ttemsu$en   تـهـا  لكوا 
3780 tteméabaéen          يتخاصمون 
3781 ttuççen iwimi xsen   يعطون لمن أرادوا 
3782 ttutlayent $ir nehni       يتكلمها ماعدا هم 
3783 tu$er fellas مرت عليه حيلة ولم ينتبه لها 
3784 tu$er fellasen tuzzart  yu$er fllasen u makkandu  مرت بهم مأساة 
3785 tu$er $ers tisent          تجاوز فيه الملح األآل مالح 
3786 tu$er $ersen tnafa  انـفـتـحـت شهـيــتـهـم  زادت شـهـيـتهـم 

3787 tu$ras at yawi  
الطامع  المِِؤمن صدق أن :ame$rasطمع في أخذها 

 يأ خذها
3788 tugla    األولويةاألفــضـلــيةالــتـبـجـيــل 
3789 tulas tsawent          تدخل فيما ال يعنيه حمل هَم  شيئ اليعنيه 
3790 tulasdus tulic us ttulic dis  اهتم رغب ال يهمه ال يهتم به 
3791 tulased fellas    أحبه أو آرهه 
3792 tuli ibadis طلعت من نصيب باديس 
3793 tuli ibadis   أصبحت من نصيب باديس بعد القسمة 
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3794 tulid fellas tmurt nne$    ناسبته بالدنا 
3795 tullased fellas at yes$    رغب في شرائها 
3796 tundakt   ما يمنح من الفواآه هدية لتذويق الغير 

3797 tungalt    صفة لأل نـثـى التي أشفار عيناها سودوان أو عيناها 

3798 tura ahen yawi ulaé  " tlazip "  أوشكوا أن تأ خذهم المجاعة 
3799 turef fi sentas           حريصة على جمع النقود 
3800 turu dine$ tigdi si tagrawla   تمكن منا الخوف من عهد الثورة 
3801 turu dis tarferfa  سكنه الخوف تمَلكه الخوف الرعب الفزع 
3802 tusazd fellas tulazd fellas             معانى األضداد آرهه أو أحَبه 
3803 tused hamma d camma جاء آل من هَب و دَب 
3804 tused tiyti dug ixef nyemcennef    أصابت الضربة رأس المغفل 
3805 tused twina$t n tipawin      جاء ت بنية العينين 
3806 tusnagt    الرياضيات 

3807 tussitid tidi tsekfitid tidi قه تصبب عرقهاشتد عـرقه إنتــابه العرق سال عر 

3808 tuta fellas tejmint   مـنيـعة المنيعة" :tajmint" 
3809 tuta iri nne$    أتعبتنا 
3810 tuta ttarekmunt tuta ttict net rekmunt  راء مفخمة"إلتفت آتلة التفت آتلة واحدة" 
3811 tutlakt nnes t'zelgem  لغته مختلفة 
3812 tutlayt nnes telwi  ملتف آالمه غير واضح آالمه 
3813 tutlayt t'fermec الكالم بذيئ وفاسد 
3814 tutllayt nnes tu$aled ttabercellalt     آالمه اصبح وهم  آالمه اصبح خيال 
3815 twalad ixf useggas        صادفت رأس العام 
3816 twalad    أوتيحت الفرصة 
3817 twaled nni$as لت لهأتيحت لي الفرصة فق 
3818 twalem addase$ يحتمل أن أأتى  يمكن أن أأتى 
3819 t'walit مناسبة 
3820 twangalt tekker tungalt tekker      ذهبت سوداء العينين ذهبت السوداء 
3821 t'yyil تبكى 
3822 tze$$eb t'badert nnes  اقـشـعـَر بـدنه 
3823 t'éewwa tel$emt nnes  ناية عن اإلستعجال والقلقأستعجلت ناقته آ 
3824 u fellasc ال بأس عليه 
3825 u ssan nxergen طالت األيام 

3826 uc berk ad yili yezri awid berk ad yili idda 
لو مضى فـــقـــط  لو مَر فـــقــط  لوآان قد مر فقط  

 "هات إفوت برك "
3827 uc berk at yezr ad yezzel as yini راه يجري ليخبره بمجَرد أن ي 
3828 uc label nnek  رَآــز حط بـالك انتبه 
3829 uc tirdit nnek                                         أعطى بالك رآزإهتمامك
3830 ucay a$i yezdayen "yezdagen"  اعطيني حليب صافـيا 
3831 ucay sen berk أعطيني اثنين فقط 
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3832 uci$ak aruf أَجلت لك 
3833 ucinas dhis ucinas dsis  قضوا عليه 
3834 ud ifaxxar aked yioo  لم يـعـبأ بـأحد لـم يستعن بـأحد 

3835 ud ixallav $adi ud ixallav awra    ud ixallev la 
$adi la yawra   

 ال يكفي ال هنا وال هناك

3836 ud ipappafc tavint  ض"لى المودة والعالقة   ال يحافظ ع" 
3837 ud ittas kis n'was n'wassa لن ياتي إال نهار اليوم 
3838 ud itwahhac dug asway u$i   اليفَرط في شرب الحليب 
3839 ud xse$ akel qiç ال أريد شيئ 
3840 ud llinnc $el ufus nnes     ليسوا في متناول يديه 
3841 ud rsinc fllas izan inu   لم يظمئن إليه قـلبي  لم يحط عليه ذبابى 
3842 ud sqinne$ mani til ال أدري أين هي ذاهبة 
3843 ud ssine$ u yytssalen    ال أعرف لمن أنا مدين 
3844 ud yaqqim ssisen ak du zur لم يبقى منهم حتى عرق 
3845 ud yatnan ud yattaknaf         الموقف  العنادالينضج واليشوى التصلب في 
3846 ud yappif awra ud yappif awerdin لم يستقرهنا وال هناك 
3847 ud yeqqim ssisen ak d luker  لم يبقى منهم حتى موطن انقرضوا 
3848 ud yeqqimc  ليس لديه وقـت 
3849 ud yerragca disen   لم يعتبرهم اليعتبرهم 
3850 ud yettilic am zik ا آان قديما ال يكون مثلم 
3851 ud yusi u meh imeh        لم يأتي إطالقا 
3852 ud yusica waruv fi $esran nnes      اللباس غير مالئم لهيكله 
3853 ud rgixec fellas لم أتمكن من معرفته 
3854 udem net wa$it   وجه الهالك مصدرشؤم 

3855 udem nnes yeccum yabberken am udem ufan    
وجهه عابس أسود آوجه الفرن آناية عن شخص 

 ظالم مكفهر الوجه 

3856 udem ucalum udem yemhed        
صفة للوجه المكفهراألغبر الوجه األشعث الوجه 

 البشع 

3857 udfent waman am feqqus 
دخله الماء آـالـبَطيخ مصطلح يطلق على الشاب 

 الذي بـلـغ 
3858 udi amuli  قديم السمن ال 

3859 ufin tlawda nsen 
وجدوا  talawda: وجدوا مصلحتهم  مصلحة 

 حريتهم  وراحتهم 

3860 ufin zzuft ufin zzuft        وجدوا الفرصة 

3861 ug ca$ben ssik  " issek " 
من مشغول بك ؟ ال أحد مشغول بك تصرف مع 

 الضمائر في آال الحالتين 
3862 ugetwala   لمن ينتمى 
3863 u$en aqqan ta$uni  ما يلبس في األرجل 
3864 u$rant fellas tiqqat     مرت به  آَيات ومحن 

3865 u$pim argaz u$pim      
العلم الـمشهورالذي يحمل عالمة تميزه الرجل 

 "ط"المشهورالشهير 
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3866 uginni tireççi nnes tu$es فالن صعب العطاء أو المنح منحة:tireççi "شحيح"

3867 uginni yeggur di tili nu ginni  فالن يمشى في ظل فالن 
3868 uginni yesles  يتملص"فالن ال يقع في الفخ" 
3869 ugir di tt qat nnek ugir nican   امشي مباشرة امشي قبالتك 

3870 ugir laz ak yarz tizelmaz ugir laz ak yarz 
timelmaz  

 تكسر لوزتاه  دعوة بالجوع على الشخص حتى ت

3871 ugir tugired ttiwuna ugir tugired ttibuna  دعوة بتقطيع الشخص إلى قطع وأآوام وأسهم 

3872 ugirent timagurin  المواشى " مشت الـمـاشية أو" 
3873 uhen yewwi uhen yeooi  لم يأخذهم ولم يترآهم 
3874 uk ca yella آل شيئ موجود 
3875 uk ca  آل  شيئ 
3876 uk nnes yesmev   لـونه فــاتح 
3877 uk usind جاء وا جميعا 
3878 uk yennan من قال لك 
3879 uk آل  جميعا 

3880 ukk ukkan  ticci ticcin avren ticci abuyya   لون الوان لو ن تلوني يا حرباء  بدلى اللون ياحرباء 

3881 ukkan mwalmen  لون األلوان متناسبة ومتناسقة:ukk    
3882 ul dis ak tmit     ال أمـل فــيه 
3883 ul ssine$ amek has tevra         ال أعرف ما  سيحدث له 
3884 ul ufeqqus    لب البَطيخ 
3885 ul usa$id    قـلب اللوز 
3886 ul yuci  ut yefric       ال تزال لم تحل 
3887 ula ageçça   أآل جزء يسير 
3888 ula cc yawwin $ersen  الشيء يدفعك إليهم ما الذي دفعك إليهم 
3889 ula cci lezzen $ri الشيء دفـعك  الي 
3890 ula cci zzan $ers   ال دافع لك عندهال دخل لك فيه 
3891 ulawmi ha tteooad   ال داعي لترآه 
3892 ulic da mmin  ليس آذلك 
3893 ulinazd mid igendiden yulazd ugandid    تحصل على مائة مليون  طلع له مليون 
3894 ulla lli$ f ccireb u nill adese$     لو أآون على شفة القبر آتي 
3895 umas de $aggav  أخوه آثير الغضب 
3896 unelli dis  ليس وقـتها لم يحن وقـتهالسنا فى وقتها أومستواها 
3897 unk    نـعـم 
3898 ur llin    غير موجودين 

3899 ur mdinn ifassen nnes 
يداه غيرآاملة النمو لذلك ترتعد وال تستطيع اإلمساك 

 باألشياء 

3900 ur ttemnuçcayen jarasen wuccanen 
أصحاب الحرف الواحدة وذوي المصالح المشترآة 

 ال يتخاصمون فيما بينهم

3901 ur walla ma yettased     نادرا ما يأتي 
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3902 ur yassaxlav لم يكفي 
3903 ur yaççi mer     لم يأآل نهائيا أوشيء 
3904 ur yemdi yemda  غير آامل النمو  آامل 
3905 ur yeqqim dis walu  لم يبقى فيه شيئ 
3906 ur yuci"warad" ud yudif u$ibuc ul nnes    ال زال قلبه نظيف لم يتكَدر قلبه 
3907 ur zmire$ ad fayi$ jar n' yakniwen   ال أستطيع أن أ فـرق بين التوأ مين 
3908 ura$ aceffa  الذهب الخالص 
3909 urda ageppas  نـام قـليال لم ينم إال القليل 
3910 ures fellasen ules fllasen    ال أد ري عنهـم 
3911 us teççic  لم يصب  لم ينجح 
3912 us yennan من قال له 
3913 usi$d tmannawt n tikkal  جئت عدة مرات 
3914 usi$ed werzik       جئت متأخر 
3915 usind sen iterrasen    جاء شخصان جاء نفران 
3916 ussext  شديته ربطته جيدا 
3917 ut fellas ad yili yekker   يمكن أن يكون قـد ذهب 
3918 ut fellas ad yili yused  يمكن أن يكون قـد جـاء 
3919 ut fellas ttidet legment ttidet  إحتمال حقيقة يمكن ان تكون حقيقة ربما حقيقة 
3920 ut fellas ttiserkas legment ttiserkas  إحتمال آذب ربما آذب 
3921 ut fellas yella yersa din wadlis  يمكن أن يكون الكتـاب موضوع هناك 
3922 ut fellas   اشطب عليه ضع عليه خط  :ag fellas acalliv    
3923 ut ginni $ers tireççi  فالنة تتـقـاضى مـنحة 
3924 ut walic bac a sini$   لم تتح لي مناسبة لكي اقول له 
3925 ut yewwic dis  اليعتبره ال يهتم به 
3926 uterfidenç t'$enjayin  لم تحمله المالعق آناية عن الَتكَبر 
3927 utin din     تمكنوا هناك أي في ذلك الموطن 
3928 wag qqimen ad isallek ccur mmag badden      الجالس يدفـع مـثـل الواقـف 
3929 wag walan wad yutlay يـتكـَلم آـل من هَب و دَب 
3930 warrem t'sagemt s waman    أمأل اإلناء بالماء 
3931 way yif way way aggifen way ن هذاهذا أفضل م 
3932 we$el  igella   عند من يوجد 
3933 we$r attezre$   عند من أراها عند من أجدها 
3934 werda ag gganfa   انـتـابه قليل من الشفاء  شفي قليال 
3935 werzik addusi$       جئت متأخر 
3936 werzik lawsi$ed        جئت متأخر 

3937 werzik ma yakker    
خر تصرف مع الضمائر الالم أوما تسبق ذهب متأ

 ) ال ، أو ، ما  ( الفعل 

3938 wideg tellid dis      الذي آنت فيه 
3939 wideg tellid ides      الذي آنت معه 
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3940 widin de cmanter   ذاك الشخص شر 
3941 wimi ddiwala wad yutlay     يتكلم آل من هب و دب 
3942 wimi t'éiéad attafed zzatek         الذي تحقـره تجده أمـامه 
3943 winni da qaoouj   ذاك مسا لـم  أو ذاك مجرد من السالح 
3944 wissiswizzis أي من يتولى أمره أومن فـعل به هكذا:من به 
3945 wwind aremmu du xexuc احضروا السيئ  و األسوأ 
3946 yeccarraw  وخوف  يترصد يترقب طارئ  فى حذر 
3947 yegtak   يكـفـيـك حسنا 
3948 yeooul ma yeddem dis حلف أنه لم يأخذ فـيها حلف أنه لم يبدأ فيها 
3949 yejla tiseffit net zammit  سف سفة الزميطة سف سفة من ثاروينت 
3950 yejrev fellas                              هـجـم عـليه 
3951 yexs f tezwar   حاجة إلى ذلك في البدايةب 
3952 yeqqim din $el wassa    بقى هناك الى غاية اليوم 
3953 yerga sug imer nnes خرج من عقله 
3954 yerza trafsa nnes انـتـهـك حـرمته و لم يعد يحتـرمه 
3955 yes$uccit  أغضبه 
3956 yesguja jarasen  بعد يبنهم 
3957 yesgummet yuta   ttarekmunt  انقبض والتف حول نفسه آتلة 
3958 yesxef $el t'zurin  تـمـَنـى اآل العـنـب 
3959 yeskuder wergaz  ذ َل الَرجل 
3960 yesla ttasuli             سـمــع   ســمــعــا 
3961 yesle$ dis inep dis yalmumi dis  الـتـصق به تـشَبـث به 
3962 yesqat inezgam  الهـمـوم   غـنـم 
3963 yessergit f pip n'tissegnit   أخرجه بدون فائدة  أخرجه من عين اإل برة 
3964 yetleqqa is   عاآسه نقده قصد االستهزاء تهكم عليه 
3965 yetter ssis a$errim i$ermas yet$erram m$arramen  طلب منه تعويض عوضه  يعوض هذا عوض هذا 

3966 yetter ssise a$errim i$ermas yet$erram 
m$arramen 

 طلب منه تعويض عوضه يعوض هذا عوض هذا 

3967 yefla adrar    مشـَـط الجبل 
3968 yekla ihaddel    ظل يبحث 
3969 yemda takuffist feclal     نصب الفخ على الغَر 
3970 yebbas abrid   أختصر له الطريق 
3971 yebbas trefast ية قطع له الشه 
3972 yebbi  igusas yebbi ibeccanvan                    قـــطع الَصلة أو العالقاتRelations 
3973 yebbi dis صمم عليه 
3974 yebbit dis    تحايل عليه وأخذ له حقه 

3975 yebbubbej di tmurrip yebbujed di tmurrip  مة راء مفخ"قـليل المـعرفة بالسياقة جاهل بالسياقة" 

3976 yebbubi $ers    سرى إليه 
3977 yebbulbez    تكدر لون وجهه 
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3978 yebbumbes  تكدر" غيرواضح تغبر لون الشيء" 
3979 yebbuqqes ssis  تــقـزز منه 
3980 yeb$enta wergaz  ثرى الرجل 
3981 yeb$enta استغنى أصبح غنيا 
3982 yeblat ad yewwadyeblat ad yexlad مه الوصول يه 
3983 yebluttet wergaz  فشل الرجل 
3984 yebzeg ttalebbip  إبتل مثل قطعة من صوفٌ  مبتلة ٌ  وغيرها 

3985 yebzi ttalebbip 
مصطلح يطلق على اإلنسان لَما يتبَلل بواسطة المطر 

 أو قطعة الصوف المبتلة والمضغوطة 
3986 yeccabbap ط "نه  يمد يده للوصول الى شيئ بعيد ع" 
3987 yeccar$at  yetteglillit   يصرخ و يتألم 
3988 yecfa yecfa dis على حق على صواب  فـعال حق ما فعله فيه 
3989 yec$eb ssis اهـتـم به 
3990 yechel dis   عشق فـيها عجب بهـا 
3991 yecreh fellas  قـبـل به رضي به 
3992 yedbep fellas     ط "ضيق عليه" 
3993 yeddawwa syay   فَر من هنا 
3994 yeddef wergaz deg mersan nnes  أصبح الرجل ماهرا في شغله 
3995 yedde$ wergaz deg mersann nnes تمَرن الرجل في عمله أي آسب المهارة 
3996 yeddem deg açay            بدأ في األآل 
3997 yedder wac yazrin nedder amek i nella اش من رآ ك عشنـا جميعـا ع 
3998 yedder wac yazrin    عاش من رآك 
3999 yedderwaz   يـبـحـث عـن 
4000 yeddij   اشتكي 
4001 yedduqqet wul nnes    قاسي القلب شجاع 
4002 yedfer tarkest      الجرة " تقفى أثر القدم" 
4003 yevren ddugt nnes  مفخمة راء "غير وجهه غير سلوآه" 
4004 yeffer idrimen nnes iwas n kan خبأ دراهمه لليوم األسود 
4005 yeffifi fellas yedder$el fellas  أحب الشيء حبا أعمى 
4006 yeflat نَقحها  صححها 
4007 yefrit di tusna nnes حفظه في مخبئه 

4008 yefrit manni ig tteffer ujaref tarwa nnes 
ن مـنــيـع حيث يخبء الغراب ابنأه فى خبأ ه في مكا 

 األماآن المنيعة

4009 yefrit yuta fellas yufit  خـَبـأها فـلـَما احـتـاجها وجـدهـا 
4010 yefruhet تسلى 
4011 yegga  fellas  ijilan  فعل من اجله الحروب أو المستحيالت والضجيج 
4012 yegga aflu ima nnes    جمع ثروة لنفسه 
4013 yegga aflu   جمع ثـــروة 
4014 yegga a$ibuc      أحدث  فوضى  شَوش 
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4015 yegga ahezzib     ارتكب فضيحة 
4016 yegga at yuman   فـعـل مــا يلزمه 
4017 yegga dis fajaj أحدث فـيه فـتحة 
4018 yegga dis lula yegga dis tallunt  ادعـَى فـيها عـيـب العيب :lula tallunt     
4019 yegga dis ta$ennant   فعلها نكاية فيه فعلهاعنادا فيه 
4020 yegga disen arraz    هزمهم  أضعفهم  ونكل بهم 
4021 yegga ides laglav   عامله بصرامة 
4022 yegga issek ifitwan net nafut     جعل منك منبت خير 
4023 yegga ssis iri tziri   ب و النورجعل منه الح 

4024 yegga taferrest   ارتكب مجزرة  قضى على خصومه هزم عدوه 

4025 yegga tanafut    فعل خيرا 
4026 yegga tifext                                  فـعل خصلة أو ميزة 
4027 yegga tigga nu ginni   عمل آعمل فالن 

4028 yegga tisuxsal yegga tisuxsay yegga tifax    فعل رذائل  فعل فضائل 

4029 yegga tkarcawt       تــشـجـع  تـجـرأ 
4030 yeggal amen$ud    ثابسيست " يسف المواد المطحونة مثل" 
4031 yeggane$ tinegma  وضع لنا حواجز وضع طابوهات 
4032 yeggar ima nnes  يـتــدَخـل فـيـمـــا ال يعـنيه 

4033 yeggaras tutlayt dug ul wasta$er 
يلقى له الكالم فى قلبه فيصدق  يقول له آالم و 

 يصدقه  

4034 yeggarwez    إنتهت صالحياته 
4035 yeggas tadefrawit        عــمــل لــه مــال حــقــة 
4036 yeggas tasellafit   عمل له عرقـلة 
4037 yeggasen ibriden  تخلص منهم بطرق 
4038 yeggat yeggtas  بــخـيـر حسن 
4039 yeggit ttazekkart dis  فـعلها نكاية فـيه فـعلها نقمة منه 
4040 yeggur ald  ilda  يمشي حتى تـعـب 
4041 yeggur $ers ilabtit s titi يمشى في اتجاهه فـــبادره بضربة 
4042 yeggur ihebbec      يمشى و ينتر 
4043 yeggur irappen  ط وراء مخمة "ثبات ورزانة  يمشي ب" 
4044 yeggur yattamdiwal يمشى و يتمايل 
4045 yeggur yattatmata      يمشى و يتمهل 
4046 yeggur yetteglummit  يمشى متداخل  يمشى منقبض 
4047 ye$ber ixef nnes   أخفى رأسه 
4048 ye$da wul nnes  اقـتنـع  قـلبه 
4049 ye$lullem fellas    حقد عليه 
4050 ye$lulles u mensi   العشاء دسم  لذيذ 
4051 ye$rad adya$ abrid      عزم على السفر 
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4052 ye$ren ixef nnes da bel$uz    ً حلق شعر رأسه من الجذورras  ً 
4053 yegla timeglelt" yejla" سَف ما يمأل راحة اليد 

4054 yeglilez seg udi 
طع له الشهية وأصبح يتقزز منه أقـنعه السمن و ق

 يرساس ووذى فول

4055 yeglillez si tdumt " tutit tdumt " 
من الشحم النه اقـنعه ومرة اخرى لما يرى : تقزز

 الشحم يتقزز منه أو من شخص يكرهه أو غيرذالك 
4056 yeglillez  اقـتنع‘ تقزز 
4057 yegra fellas kit u kit اشترط عليه آذا و آذا 
4058 yegra fellas med 100 asd yegr med 100 فرض عليه مئة يفرض عليه مئة 
4059 yegra fellas اشترط عليه 
4060 yegra jarasen a$ibuc وضـع بـيـنهم الفـتـنة 

4061 yegrez u sabur nnes yegrez u lammud nnes  
yegrez u semlal nnes 

 جاد طبعه

4062 yegrit di cnati ت عـلى الحـظ أَتـكـلـ 
4063 yegrit wudi أغلـق الـدَ سم  شهَيـته 
4064 yegtas   بــخـيـر حسن 
4065 yegzed berk yepfit بمجرد نزوله قبض عليه 
4066 yegzed u terrar nnes آناية عن الغيرة من شخص آخر 
4067 yehbahen uselway   أفـنـــاهم الحاآم 
4068 yehmez fellas  ليال سرى عليه ليال  هجم عليه 
4069 yeooa sittim nnes     تنازل من جهـته جزئيا أو آليا 
4070 yejfer si tarwa nnes نفر من أبنائه 
4071 yeooa agel nnes yetteglawa تـرك ملكه سائـبـا تـرك ملكه مهمال 
4072 yeooa seg idis nnes    تنازل من جانبه 
4073 yeooa seg ma nnes  نازل من ذ مـتـه ت 
4074 yeooa tafeggunt nnes iwas n' kan  ترك ثروته لليوم األسود 
4075 yeooa tawmat nnes ترك أخوته 
4076 yeooasd babas tasukayt   تـــرك له أبـــوه وصَية 
4077 yeooe$ wul nnes  لهف قـلبه 
4078 yeooit derarur     ترآه ألعوبة جعله ألعوبة 
4079 yeooit di te$mumsa   ترآـها في الغموض 

4080 yeooit dug $amus yeooit di $mumsa  ترآه في الغموض 

4081 yeooit yetnne$bat tict nnes تـرآـه يـعــــاني وحـده 
4082 yeooul tigrawin       آل على نفسه فـعل الشر 
4083 yexxi amma إذن هكذا 
4084 yexxi nni$ak  لكلقد قلت 
4085 yexlad tt qat nnes ibed    وصل قـبالته فـوقـف 
4086 yexleb ul nnes   سلب قـلبه 
4087 yexled awnaf  وصل الغاية والهدف 
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4088 yexlev tamrit  وصل إلى الَنتيجة 
4089 yekka fellas ag kkin fellas    ما عناه ما مر به 
4090 yekker amecwar yu$eled "irakhed"    ذهب مَدة  ورجع 
4091 yekker disen uparfal    د ب فيهم الضجيج 
4092 yekker fellas meyyes  استهلكه آَله 
4093 yekker illini yekker atturan  ذهـب آنـفـا 
4094 yekker syur ildur ذهب من هـنــاك إلى هنـاك 
4095 yekker tasif ذهب الحياء 
4096 yekker ttaswaysit  ذهب مباشرة 
4097 yekker ttizla   ذهب جريا 
4098 yekker ugemjuj  ذهب األبله 
4099 yekker umellié  ذهب الجائع 
4100 yekker yenna awal nnes  ثـم قـــــال آلمته 
4101 yekker yenna    استطرد قائال  ثم قــال 
4102 yekker yennas فإذا به قال له 
4103 yekker zikk yekker werzikk  ذهب متأخرا‘‘ عـكـسـهـا ‘‘ذهب باآرا 
4104 yekkid dis  عثرعليه  وجده  آشفه 
4105 yekkid dis    عثرعليه صادفه 
4106 yekkses if   فطم الطفل عن الرضاعةif: النهد أوالثدي 
4107 yekkunter wul nnes yeçur wul nnes ءتكَد رقــلـبه  مـتـذ مـر قـلبه مملو 
4108 yekkunter wul nnes       تكد ر قـلبه 

4109 yekkurred وقـف له البكاء في الحلق احتبس له البكاء فى الحلق 

4110 yekla deg sakel ظل في المرعى 
4111 yekla issiger   ظل باهتا 
4112 yekla yaggur   ظل يمشي 
4113 yekla yessaklal   ظل يتمنى 

4114 yeksas a$erduf نزع له الحجاب الحاجز آناية على انه قضى عليه 

4115 yekseh wul nnes    قاسى القلب 
4116 yeksittid seg aken n yemmas   أخذها من جيب أَمه 
4117 yektit deg awal nnes   ذآـره في آالمه 
4118 yelfad dis unezdim   ظهر فـيه  فـتـق 
4119 yelfas umesrur ة حرره أعطاه الحري 
4120 yelfat s wargam  شتمه باستمرار قذفه شتما 
4121 yella ca mma gellan       هل يوجد 
4122 yella ca mma hannaf  ربـَمـا نجد 
4123 yella ca mmudem هل من وسيط  هل من وجه 
4124 yella ca qennen yella ca n wa hadyas   لـعـَل رَبـما انتظره لعَله يــأتي 
4125 yella mani id yettes  أحيانا يأتي آاين واين ايجى 
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4126 yella mani iddagze$ din   تارة أنزل هناك 

4127 yella wa gellan deg ussan iddan aqennuc nwudi 
$er wudmawen yelhan amma ttesli$ amma tteni$  

آان ماآان فى قديم الزمان :تبدأ القصة بهذه العبارة
هكذا :السمن عندالوجوه الطيبة نهاية القصة قدرمن

 سمعتهاهكذا حكيتها 
4128 yella yac$eb     إنه مشغول 
4129 yella yatmeqyas     إنه يتلوى من شدة األلم 
4130 yella yatzuf fellas  آان يكذب عليه 
4131 yellejlej wudem mma m$ar   ترهل وجه الشيخ إنكمش وجه الشيخ 
4132 yelleqlleq u$i  أحدث الحليب صوتا 
4133 yellullec am turift net mesturt انتفخ و تفَتح مثـل قـلية الذرة 
4134 yelluyzez  مرن 
4135 yelma fellas ألف بها 
4136 yelwa  الن 
4137 yebbuççel u nelmed      أخطأ التلميذ 

4138 yebbuççel unelmed ibbujed unelmed       رالتلميذ التميذ قليل اإللمام والمعرفة تعث 

4139 yemda takuffist   نصب الفخ 
4140 yemda was nnes   إتنهى أجله  إتنهى يومه 
4141 yemda issemd   آامل  أآمل 
4142 yemdi fus nnes      مد يده لطلب شيئ مثل المتسول 
4143 yemdi takuffist yemdi tabxixt  نصب فخا 

4144 yemlap wudem nnes  ًوقح الوجه أي قل حيا ؤه وأجترأ على القبح  ً  ط 

4145 yemlullev yeblullev    مكــَور 
4146 yemma geooa  أمي الحنون 
4147 yemme$ deg  açay   إنهمك في األآل 
4148 yemmejmej yuvi    داخ و سقط فقد وعيه و سقط 
4149 yemmejmej yuvu   عا  داخ وسقط صري 
4150 yemmexs memmis أنكر إبنه 
4151 yemmug amma  وضع هكذا 
4152 yemmukes ssis  tfa              فــقــد جــهــد ه أوقــو تــه 
4153 yemmut tamettant net wa$ert  مـات موت مرَوع 
4154 yemra tikkelt ay     راء مفخمة " نجى هذه المَرة" 
4155 yemrara yessemraray ul   تــبـد ل  تــغير أوجع  لي قـلبـي أحـد ث لي د وار 

4156 yemsel taqqeyyart yebhan di tip net fuket  
عين "مثـل المرأة الجميلة في قـرص الشمس  

 "الشمس 
4157 yemsel tilelli di tmepput yebhan  جسد الحرية في المرأة الجميلة 
4158 yemser tarbut yella$ tarbut لحس القسعة 
4159 yemzu damzaw  أنُمحي محوا 
4160 yenval ye$ber  توار التراب دفن 
4161 yendeh andah امر طلـب بدأ اطلب 
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4162 yen$er sug umas  غضب من أخيه 
4163 yenkas tkirda  بعث له رسالة 
4164 yenkid deg lassiyyen amazan بعث في األمــيين رسوال 
4165 yenkubber ff udem انكب على وجهه 
4166 yenna deg ul nnes قال في قرارات نفسه 
4167 yennev fellas      ض " أحاط به" 
4168 yennas awal yumat   قــال له آلمة فاغـتـاض منها 
4169 yennas macan yagguma   قال له لكنه رفض 
4170 yenne$ne$ wawal nnes  تـغـَيـــر صوته 
4171 yennejwad $er ne$ جــاء نـا ضـيـفـا 
4172 yennexcel wam$ar  عثر الشيخ 
4173 yenneqcel u$i  أرتطم الحليب وانسكب بعد تعثر 
4174 yensa iherra  بات يتكلم 
4175 yensa yesfaqqa$     بات سهران 
4176 yenta wawal nnes  ثبت آالمه 
4177 yenpaled جاء فجأة 
4178 yenteg tudrimin خرج إلى مجــامع الـَسـمـر 
4179 yentuc weksum nnes   تآ آل لحمه 

4180 yenza 
مصطلح يطلق على اإلنسان الذي ال يقتنع بوضعه 

 فيحاول أن يغَيره فيقع في أسوأ منه 

4181 yenéaé uvar nnes    نقصت رجله 
4182 yeqmat وَبـــخـه 
4183 yeqmec ifassen nnes   ثنى أصابع يداه  أ 
4184 yeqqen $el yudan iwaddef iyudan محكوم بوعد أوعقد مع النـاس وعد الناس 

4185 yeqqen wul nnes teqqen trafsa nnes   إنقـطـعـت شهـيــته 

4186 yeqqim da sfay  بقى ذآريات 
4187 yeqqim dagerwaz بقي بدون صالحية 
4188 yeqqim di dkent       في زاوية البيت بقى 
4189 yeqqim di $urar  بقي  بقع 
4190 yeqqim din tmannawt n tesdidinn بقي هناك عدة دقائق 
4191 yeqqim dis werru  لم يبقى فيها شيئ 
4192 yeqqim jar u jar   بقى بين و بين 
4193 yeqqim tawjirt   بقي مدة زمنية 
4194 yeqqim tict nnes  بقى وحده 
4195 yeqqim tta$imit بطال بدون عمل 
4196 yeqqim ttqat n teddart n wumas   جلس مقابل منزل اخاه 
4197 yeqqim u kutti    بقي لقضاء الحاجيات 
4198 yeqqim wawmac yeqqim ukerfa البقية الرديئة من أي شيئ 
4199 yeqqim yesfannac   بقي ينتظر فاغر فاه 
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4200 yeqqur yeqquzzap   شـديـد الـبخـل 
4201 yeqqurqed ufus nnes         ا نــقـبـضـت يـدا ه 
4202 yeqres yettekninniv ينكمش من البرد 
4203 yeqsef fellas   قصير بالنسبة لجسده 

4204 yercel set mennafla timennafla 
هوزواج الشغار يعطيه أخته مقابل أن يعطيه 

 "لةالمباد"األخرأختها  
4205 yercud tiraççi       راء مفخمة "حلب آمَية قـليلة" 
4206 yerfed amezlav   ض"حمل عصى من غصن طري" 
4207 yerfed tfayla                 حمل المشعل 
4208 yerga a$ella nnes yerga wernas yerga daffer nnes  خرج بعده 
4209 yerga a$ella nnes  ـه خرج بـعــد ه خرج خــلــفـ 
4210 yerga ammin yerga sin    خرج بدون نتيجة 
4211 yerga fundi am gundi   خرج بدون نتيجة آاليربوع 
4212 yerga $el tziba    خرج للبادية 
4213 yerga mlav  ض " خرج بدون نتيجة" 
4214 yerga ttabercellalt          خرج ال شيئ  خرج  وهم 
4215 yergas fus          فــقــد السيطرة عليه خرج من دائرة حكمه 
4216 yerged di tazwet tamezwarut  خرج فى الـد فـعة االولى 
4217 yerged qadda      خرج جهرا 
4218 yerhas ima nnes fllej net mazi$t   رهن نفسه من اجل االمازيغية 
4219 yerkem            إستـقــر 
4220 yermev am tisert    سكن مثل ألم الضرس 
4221 yerna utirnu   يغلب أواليغلب 

4222 yernid ak nnetta tihendirin nnes yarnid ak nnetta 
tisendirin nnes 

 زاد همه

4223 yerra fima nnes akrarram    رَد الغضب على نفسه انـتـقـم من نفسه 

4224 yerrane$ imersan $ell deffer yewwane$ igucan 
$er walla$ yewwane$ a$rum $el tkerkurt  

رَد لـنـا األشغال إلى الخلف إلى البداية أوأسفل ردلنا 
 الخبزإلى الطحونة

4225 yeréa dis nnez  حرمه منعه 

4226 yeréa zallem yuffeg fellas u naddam    
آسرالنعاس فذهب عليه النوم  نام قليال فذهب عليه 

 س النعا
4227 yerzef $ers yessvar ssis           زاره فاشمأز منه أي نفر منه وآرهه 
4228 yerzeg mi$is deg fsil        راء مفخمة " رشق مسمار في الحائط" 
4229 yesbehtal di tikli nnes yasmehtal  يـتـثـا قـل في مشيته يتباطئ في مشيته 
4230 yesbuvinyetbibin        تـلـق البكاءيخـ 
4231 yesbuhtin fellas        يتمسكن له ينافقه 
4232 yesbukcit was$ay du zenzi      استحوذ عليه البيع و الشراء 
4233 yesvar si gucan nnes   إحتشم بمهنته إشمأزبمهنته استخزأ  بعمله 
4234 yesvar sima nnes    احتقر نفسه " استخزى نفسه " 
4235 yesde$ deg d' cir   يسكن في القرية 
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4236 yesdersit   قـلـل مـنها 
4237 yesduklit f temzi         إتخذه صديقا مند الصغر 
4238 yesfiqnin afqnin    يتـعفـف العفيف 

4239 yesfurgit yessemjar  يستفزعن طريق المحا آا ة واللفظ وتقليد السلوك 

4240 yesgawnay tallest ي الظالم أتعبني أشبعن 
4241 yesgazzav $er yeswazzav $er yetmata $er   يـبادرإلى يتطلع إلى يتطا ول إلى 
4242 yesgergur dis    يرَضيه 
4243 yes$a azgen ukerus n teyni اشترى نصف آيلو من التمر 
4244 yes$a iççal aberkan  الم مفخمة "اشترى التوت االسود" 
4245 yess$ad ibabas       يفهم أباه  يصَرف الفعل مع الضمائر 
4246 yes$ast  استفـزه اإلستفزاز:as$ay  
4247 yes$imes   آمن له 
4248 yes$uddi tasetta ts$uddi تـفـَرع الشجرة تفرغت 
4249 yeska tarkat  arka بنى سدا :Barrage  
4250 yesla $$ar$rent tittawin nnes si mattawen ا سمع إمتالت عيناه بالدمعلم 
4251 yesla qli  ne nnec  سمع خبر غير مؤآد 
4252 yesle$ fellas we$rus التصق عليه الشمع 
4253 yeslek si tmettant نجى من الموت 

4254 yeslemlum   
مضغ الشخص الذي ليس له أسنان           

 وأضراس يجمع                         
4255 yesli aksum   سلق"طبخ اللحم نصف طبخ" 
4256 yeslullef  تملص انزلق 
4257 yeslullif imer     يسلب العقل 
4258 yesluttif   يـتـلـمـس 
4259 yesmehkik fellas  يتهكم عليه 
4260 yesmeqtit   أقـلـقـه 
4261 yesmerwal   يتهرب 
4262 yesmetmat يسهل 
4263 yesmicriw  يثرثر 
4264 yesmuffir    يخبئ  يخفىء 
4265 yesmuooay  جيم مفخمة"أصم :اس بأنه ال يسمعيسمع ويوهم الن" 
4266 yesmumas awal   حَلى له الكالم 
4267 yesmutric timutricin   يحكي الحكايات 
4268 yesnefrit  صفا ه أوجرده "تحايل عليه و أخذ ما عنده من نقود 
4269 yesneg   رَآــب 
4270 yesnegmed umas s waylal    خص أخوه  بالترحاب 
4271 yesnekmut   أوقفه عند حده 
4272 yesneltey di tutlayt nnes    ينظم آالمه 
4273 yesnurij   يلوم  يعاتب 
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4274 yesquqqid    يستطلع  يبحث 

4275 yesquznast 
أفـسدعـليه خـطــته أحبط  له عمله أخفقه ابطـل له 

 عمله

4276 yesras tmart yezras hmart 
توَعده وذلك بشد لحيته بيده وجَرها إلى أسفل آناية 

 " مشط لحيته "عن اإلنتقام 

4277 yesruket ti$awsiwin   بعثراألشياء 
4278 yessafaf aren     يـغـربـل ا لــد قـيـق 

4279 yessa$mid tawrirt  
: دب الظهرتحدب الظهر آناية عن طول العمر  تح

yegga tarurt 

4280 yessakkast   رماه و أصابه 
4281 yessakker tamarrit  أثار دخان آثيف 
4282 yessaklal ad yass يتمنى أن يأتي 
4283 yessalmaf  ينتقى  يختار 
4284 yessarwas imer  أخلط له عقله 

4285 yessvar ad yazzenz agel nnes 
ب أن يبيع ملكه إستعارأن يبيع أبى أن يبيع ملكه إستعا

 "ض " ملكه  
4286 yessebruri t lussi  آَورالزبدة وجعلها في شكل آرات 
4287 yessdensas    ضمر له الشر 
4288 yessedmer اجاب 
4289 yessefras          يحضر 
4290 yesse$ras iri  أتعبه جفف له ريقه آناية عن التعب 
4291 yesse$ras tutlakt   يقطع الكالم للمـتـحـدَ ثـيـن 
4292 yesse$unjit  عيفه جعله يعاف 
4293 yessegma fellass tsa   يحَن عـليه يعطف عليه ألنه رَبـــاه 
4294 yessegr aman  نقل الماء 
4295 yessegtit أيأسه 
4296 yessegzed tagerdemmut nnes أنزل لهجته  آناية عن الثرثرة 
4297 yessek fellas أَآد عليه 
4298 yesseka fellas استدعاه عرض عليه 
4299 yessekfa s wedrar  yessedra s wedrar  احتمى بالجبل 
4300 yessexsi dis asfev وضع له حد:igandit  أفـسد عليه نومه 

4301 yessexsi dis ivas 
أطفأ فيه النوم حرمه من النوم وقـت النو م فأصابه 

            األرق     

4302 yessekker $acum jaresen  أثار التشويش بينهم 
4303 yessekred $acum  أثار التشويش أثار البلبلة و الفوضى 
4304 yessektef yilef deg laktu nnes سبت الخنزير في عشه 

4305 yesselfad taxerruzt nnes ud ttadfexc taxerruzt 
nsen  

ته بين مكـيـد ته  الادخل فى آشف له حيلـته و مؤامر
 مؤا مراتهم واألعمال السرية     والنوايا الخفية 

4306 yessel$ay dis  يتحقق فيه يتأمله 
4307 yesselmijer    بجل  فاضل جعل هذا أآبر من هذا 
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4308 yesselmumay asel$a$ isellem asel$a$  يمضغ العلك قصد جمعه 
4309 yesselwa fellas  عـليه حـكمهقـبـض 
4310 yessembuççal يـعـرقـل 
4311 yessemd ussann nness  أآـمـل أيامه أنـهى أيــامه 
4312 yessem$i$ fellas yudan  جَمع حوله الـنـاس 
4313 yessemjar umeççuk   يعاآس الطفل يستفز الطفل 
4314 yessemjaras  يحاآيه يقلده يعاآسه يستفزه 
4315 yessemkerkes    مَوه 
4316 yessemla fellas    رفع له فى السعر 
4317 yessemlas    أطال له في الرباط مدد له فى الرباط أمهله 
4318 yessemma yannas ak ssurfe$ يعني قال له أسامحك 
4319 yessemrat si tmettant   راء مفخمة " نَجـــاه من الـمـوت" 
4320 yessemwarab jarasen   رب بينهم يق 
4321 yessen azal mma wal  يعرف  قـيمة الكلمة 
4322 yessendeh dis   آلفه بخدمة ما طلب منه خدمة ما 
4323 yessengugit smaja  حرآه قـليال 
4324 yessenhus dis yessexsay dis yetqajaj dis  يستفَزه 
4325 yessenjar ahu yessexsay ahu       معه ويستفزه بضربة أوآلمةيستفزالطفل يلعب 
4326 yessenjar yeswanjar yetmesqeq yemehqeq   ح "يــشـَهـر" 
4327 yessenkev fellas tameddurt                أفــســد عـليه الحــيـــاة 
4328 yessennet ima nnes  عـَرف بنفـسه 
4329 yessens fellas  بـــَيـت عـلـيه 
4330 yessenser tarmunt فصل حـبـات الرَمــانة 
4331 yessent deg gucan nnes بدأ في أشغاله 
4332 yessentad a$wir nnes بـَين صوته بـَين حَسه 
4333 yessentad ale$wir nnes بين صوته 
4334 yessenw sen isukal  طبخ وجبتين 
4335 yesseqsa fellas fellass yesseqsa yenced fellas عليه سأل سأل عليه                              سأل عليه
4336 yesserg fus nnes  ال يتدخل في أي شيئ 
4337 yessers fellas     رهن عليه دفع عليه عربون 
4338 yessers fi mersan nnes     توقــف عن الشغــل 
4339 yessers imassen nnes مل واستكـان للراحة وضع أدوات الع 
4340 yessers masan nnes             حط رحاله آما تطلق على الضيف الثقيل 
4341 yesserseq di tutlayt  استرسل في الكالم 
4342 yessersit fellas      قـهره 
4343 yessfed $ers agestur أشــهـر فــي وجهه الــَسـيـف 
4344 yessidudayd aman   الماءيجمع 
4345 yessi$as ناوله مرر له 
4346 yessi$as    مرر له 
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4347 yessi$er  tizefzaf     فَوت المخاطر و المحن 
4348 yessigtit حسده 
4349 yessiooud aruv   استعارالمالبس 
4350 yessilast      نرفـزه  أقـلقه 
4351 yessilid ssis إستفاد منه 
4352 yessimer fellas  راء مفخمة "توسط له أَآد عليه 
4353 yessiraw fi ma nnes وسع على نفسه 
4354 yessiras tameddurt   حبب له الحياة 
4355 yessitmit تمـَناها 
4356 yessittem " yej$u " ad yili da mnay  طمح أن يكون فارسا 
4357 yessiwvas  أوصل له 
4358 yessiwlas yessdemras   أجـابه 
4359 yessizivas awal      زاي مفخمة "لذذ له الكالم" 
4360 yesstargit yesxergit yesrebzit أفرغه 
4361 yessuvas deg azal  خَفض له في الَسعر 
4362 yessuf agenfir nnes     نفخ وجهه  تكـَبـر 
4363 yessuf$ayd ul                          أخرج قلبى أقلقني أتعبني            

4364 yessu$es u berbuc  
وتحول من طري إلى صلب مع : احترق الكسكس

 الرائحة  
4365 yessukfay                يتنهد 
4366 yessuxes   ارتخى 
4367 yessul$it  عوده 
4368 yessunfit it mettant    جنبه الموت 
4369 yessurfit         وره تجاوزه   لم يشا 

4370 yessusen timeooi yuca imaooi nnes yellaca n 
wahed yesl 

يتحسس يتحسس عن طريق األذن للحطان اذان 
 يتسنط

4371 yessuzrihen    راء مفخمة "رَحلهم نقلهم" 
4372 yestarat is   ينسب إليه سبب وقـوع الحدث 
4373 yestud $ers  استعَد له 
4374 yestuttel  $esr تسلل عنده 

4375 yeswa seg aman izdayen   
شرب من المياه النقية الصافية شرب من الماء الطـا 

 هرة
4376 yeswazzav $el      تطلع إلى 
4377 yet capcap fellasen   ط " يتكلم بصوت مرتفع" 
4378 yet me$la   يندفع 
4379 yetbanay werzik    يـبـد و لي متـأ خرا 
4380 yetbarpal  يرتجل 
4381 yetbeddas iwagel nnes  يعـتـنى بمـلـكه 
4382 yetbe$$am    يـسـتـنـجـد 
4383 yetbelyav  abelyav يقترض وال يدفع ما عليه من دين 
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4384 yetbersis yetteg tabersist yetteg tibersisin   يجامل  مجاملة مجمالت 
4385 yetbetbet حيقول آالم غيرواض 
4386 yetbetbet يعمل ببطئ  يتمهل يتـــأَنى  يخبث فى عمله 
4387 yetbetwan igucan nnes  ال يتقن أشغـاله يغش أ شغاله يعمل بخث 
4388 yetbuhit  ينافق 
4389 yetcahhab fellas   يحذره يحرص عليه 

4390 yetcemcam 
تـــــأنيـث الــمـذَآـر قصد الـشـَتـم             

 "شم شم  بدل  شك شك " إلهــــانـة حيث يقول له وا

4391 yetcemmav yetjammav      ينتقل من موضوع آلخر ومن ضفة ألخرى 
4392 yetcencen fellasen s tutllayt  يتكلم معهم بصوت رَنان 
4393 yetcenna tacnut      يغنى أغنية 
4394 yetcerrah dug umas يــــمــدح أخـــــــاه 
4395 yetcettal  izeggaren igerzen   يختار التمر الجيد 
4396 yeçça icumax أآل القمح المبلل 
4397 yeçça iqerriwcen  الـَسـحـر" تـنــاول العـقـاقـير   " 
4398 yeçça werru  لم يأآل شيئ 
4399 yeçças lehrayeb ألهاه  شغله 

4400 yeçças tanewwart سن ما فيها قضى على ثمارها أآل الزهرة أخذ أح 

4401 yeççat dis netta yeccar$at  يضربه وهو يبكي و يصرخ بأعلى صوته 
4402 yeççat hellu      يضرب عشوائيا 
4403 yeççat ittembuççil        يخطئ ويصيب 
4404 yeççat sberra n yexf nnes  يتـكـَلم من خارج رأسه يتـكـَلم دون منطق 
4405 yeççat ticubar      يسرق المخفيات يسرق األسرار 
4406 yeççatit yizi $el uzugga$  يميل إلى الحمرة  يضرب للحمرة 
4407 yeççatit yizi $er babas    يشابه أباه 
4408 yeççur i$erra  مملوء و مشَمع 
4409 yetvaha fellas   ض " يدافع عليه" 
4410 yetderrak ixef nnes  رأسه يحَرك 
4411 yetteg lebhut       ينافق  ينافق:yetbuhtin  
4412 yettezza dis   يـلومه 
4413 yetfafa fellas يتلهف عليه 
4414 yetfas deg jumam  تحكم في مصدر قوته 
4415 yetfatan deg $rimen ibehhaten   يحارب  األعداء المنافقين 
4416 yetfatan deg mersan yetfaten deg gucan يَكد في األشغال 
4417 yetfatan di ddunit afaten   يـكافـح في الحياة  الكفاح 

4418 yetfenkak yetfenkal 
وينتقل الى  شخص اشبعت ضروروياته :يشترط

 طلب الكماليات بشروط أحسن يشتـرط

4419 yetfermac di tutlayt 
 يقـول آـالم غير مفهـوم يقول آالم بذيئ    أويفسد

 الكالم   
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4420 yetfiffel $el walmed  تحمس للتعلم 
4421 yetfukka jar n yudan ig tnu$en يفصل بين الناس المتخاصمين 
4422 yetfurhit  يتسلى 
4423 yetgeltam   ط"يخطف" 

4424 yetgerzaz fader s wuzzal 
يــعـيـد تـكــرار فـعـل قـطـع  الغصن بــسـبـب عــدم 

 "نشر " سـكـيـن  حــدة الــ
4425 yet$abley ikker أظن أنه ذهب أعتقدأنه ذهب 
4426 yet$accec zzis  غضب منه 
4427 yet$av  يؤسف عليه 

4428 yet$a$a yet$a$a ad yesw yeooit yet$a$a 
يحـتــاج  يـريـد يطـلـب يـلـَح يـسـتـنـجـد يحـتــاج أن 

 مـا  يشـرب جعله يلَح با ستمرار على طلب شيئ 

4429 yet$aram dis   يـعــاديه 

4430 yet$aza dis   يـتـوعـده يـؤنــبه يـتـربـص به يـلـومه يكرر عليه 

4431 yet$ed$ed tahut tat$ed$ed    آـثـيـرالحرآة والـنـشـاط البنت تَنشط 
4432 yet$erraz di thut           يــــغــــازل الـــفـــتــــاة 
4433 yet$ezzaz fellas rramram     يعيد الكالم 

4434 yet$ufa  إنقـطـعـت شهـيـتـه  لألآل بـسبـب التـعـب و غـيره 

4435 yetguca seg anqer $el u massey  يعمل من الشروق الى الغروب 
4436 yetguooa agaooiw   يرشف رشفة 
4437 yethala   يـــداعـب 
4438 yethawad umas  يساير أخاه 
4439 yethawadit يسايره في الرأي وغيره 
4440 yethedwan fellas   يتود د إليه 
4441 yethessak f yudan ahessak يضحك النـاس الفكاهى 
4442 yethezzar fellas yetqejjam fellas     إستهزأ به " يمزح معه يتهكم عليه أو" 
4443 yethezzar     يتنبأ 
4444 yethulig نــاسيضحك الـ 
4445 yetjar fllas    راء مفخمة "يقوى عليه يشتدعليه" 
4446 yetje$bal di tutlayt nnes  ثرثرة " يقول آالم غير مفهوم" 
4447 yetje$bal    يثرثر يقول آالم غير مفهوم 

4448 yetkal $el t mutricin ttsumratin 
معات يقضي وقـته في الحكايات في أماآن الَتج

  yetkal :يظل "  الشرق"للشمس   المقابلة 

4449 yetkarad   يتدرج 
4450 yetkarad  يكشط 
4451 yetkerzaz     يكرر يعـيـد 

4452 yetxejaj dis wavu avu yettedef yerreg  الهواء داخل خارج "يخترقه الهواء" 

4453 yetxerfas fellasen   يخرف عليهم 
4454 yetxerxaz dis    يحَثه على يحرَضه على 
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4455 yetxezzap yetxeooaf  يخَرف يهذي 
4456 yetkinéit    يبكي بكاء خافـت ومستمر 
4457 yetkirciw   يحدث صوت عند مضغه آالغضروف 
4458 yetkukkir   يتـقـصى الحـقــيقة يـبـحـث 
4459 yetla si tmurt nnes شَرد من بالده 
4460 yetlabbat umas  يرعى أخاه 
4461 yetla$a fellas ينادى عليه 
4462 yetlawa had yemmet يحـتـضر 
4463 yetlayam bark   يجمع آل شيئ دون تمييز 

4464 yetlayam tisfinin   
يجمع األحقاد والعداء يجمع الحسائف  

 " tisfinin:حسائف"
4465 yetleflif    يرغب فى األآل 
4466 yetlexax yudan  يشتم الناس 
4467 yetlempas تربص به 
4468 yetmayyez imdukkal nnes  يتفقد اصدقائه 
4469 yetme$$ad u meçcuk         يتمدد الطفل 
4470 yetme$me$ deg mattawen   أغرورقت عيناه أوشك على البكاء 
4471 yetme$éeé fellas  يتهدد عليه يشد على أسنانه و يحاول ضربه 
4472 yetmegra fi hufaf    يرآب المخاطر 
4473 yetmelyaq    يـلـفـق 
4474 yetmeryam am buyya idarren ticci am buyya    يـتـلَون آالحرباء 
4475 yetmetmat يسهل 
4476 yetmezgar ides yetmesxar ides yetqejjam ides يمزح معه 
4477 yetmurra tinezray يحكي القصص  يعـيـد حكـاية القصص 
4478 yetna tazeyyat nnes   توَلى آفــالته 
4479 yetna$bet deg mersan nnes يعاني في عمله 
4480 yetna$$am di tutlakt  tgara nnes ينتـــهز فرصة الكالم معه 
4481 yetnasa dis netta yetnezmad    ينصح فيه وهو يتمادى 
4482 yetne$bat deg mersan   يعاني في العمل 
4483 yetnehyef يسيرعشوائيا يتعثر 
4484 yetnekker seg ma nnes ينطلق من نفسه معياره نفسه 

4485 yetnekkerazd dduw yini yetnekkerazd ddu ying 
ينهض له من تـحت األثافى  آناية عن شدة األنفعال 

 وسرعته 
4486 yetnub fima nnes يفرج على نفسه 
4487 yetnuooir yetnuggir    للحصول على الغاية يسعى 
4488 yetnunna ad yas ينوى أن يأتي 
4489 yetqameras yetseqqras  يضع له حد يمنعه 
4490 yetqanac dis   يـسـتـفــَزه 
4491 yetqanas dis يترَقـب سلوآـاته و ينقدها 
4492 yetqeddac sug agel nnes ينفق من ملكه 
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4493 yetqewward awalen   الكلماتيخـتـلــق 
4494 yetqezzab yudan يعامل الناس بمزح 
4495 yetqucca aqucci  يـعـبىء الَتعبئة 
4496 yetquzzin fellasen  يتطفل عليهم 
4497 yetref wul inu$     أرغب في تنـاول  ينبض قلبي بسرعة 
4498 yetrefan fellas يـــدافع عليه 
4499 yetrek tasebbabut nnes بثمن بخس  باع ملكه 
4500 yetrekkaf يضع االشياء فوق بعضها البعض 
4501 yetrekmal fellas يرتكزعليه 
4502 yetreyyes wergaz   هـدأ الَرجـل 
4503 yetsamat dug waf        يقاربه في المعنى 
4504 yetsayas dis يعتني به 
4505 yetsebseb am tunsi يراوغ آالتونسى 
4506 yetsup yet$up   ط " يصول و يجول" 
4507 yettadder tameddurt ttamarvavut      يعيش حياة تعيسة 
4508 yetta$ iderdifen    يسقط من حين آلخر السقوط :aderdif 
4509 yetta$ tgara nnes   يـتـبـعـه 
4510 yettali tisersabin يصعد المدرجات 
4511 yettamed irden yettaooud irden ـمَون بـالقمح يت 
4512 yettamtata  يواصل 
4513 yettari ima nnes     يحب نفـسه 
4514 yettari adnari         يقـتـبـس نـقـتـبـس 
4515 yettarihent ima nnes     يحبهن لنفسه أناني 
4516 yettarnunnis deg cal      يتمرغ في التراب يلوث نفسه فى التراب 

4517 yettaru yessemraru  
يلد ويـولد أبنا ِِؤه هو يلد وأبنـِاؤه يلدون نمو 

 ديموغرافي  

4518 yettawi fus nnes آناية عن السرقة 
4519 yettawlillif      مضطرب 
4520 yettayed fellas  يشفـق عليه 
4521 yettayez arekti     يدلك العجين 
4522 yettaylal issen    يـرحب بـهــم 
4523 yettaylal syamdukkal nnes    يرحب بأصدقائه 
4524 yettaylal  يرحب 
4525 yettazkika يضحك ضحك استهتارى اواستفزازى 
4526 yettebbi dis    يتكلم في غيابه  بسوء 

4527 yettebtata yettebtata di legment iruzzi di legment  يتجَول يتجَول صدفة 

4528 yetteffaz akelfiz   يمضغ موضغة 
4529 yetteffi aman seg geddid يصب الماء من القربة 
4530 yetteffi aman   يصَب الماء 



Tanast u kajjuf - Amawal Tacawit-Taârabt 

- 141 - 

4531 yettefruggis deg gejdar  يتخبط في المشاآل مشاآل :tibergin 

4532 yetteg a$ibuc jar n wawmaten  
يفتن بين اإلخوة يشوش بين اإلخوة  يعكرالجوبين 

 اإلخوة

4533 yetteg mhec marmas yeççat itfukka 
هو الَشخص الذي يداعب األطفال بحيث يضحكهم 
بحكاية أوحرآة ويبكيهم بقرصة أو ضربة مؤلمة 

 "إستفزاز"أوإختبار قوة الخصم   

4534 yetteg smayer bac ud ittes  يختلق األسباب لكي ال يأتي 
4535 yetteg tafrest jar n tarwa nnes نائهيفاضل بين أب 
4536 yetteg tafrezt  يفاضل بين أبنائه أوأصدقائه 
4537 yetteg ti fejliwin             يـدعــي  يمثل على غيره 

4538 yetteg tize$mumin  
يعمل اإلماءات ويعبربتقاسيم وجهه عن الفرح 

 والحزن والضحك 

4539 yetteglawa ameglawi imeglawayyen هملون متشرد متشردون سائبون م 

4540 yetteka fellas yerrekmel fellas 
استند عليه في حل مشاآله إرتكزعليه      فى حل 

 مشاآله 

4541 yettextuttil yetxatal    يمشى بحذر شديد لإل قاع بشيء 

4542 yettekkes asennan iwuccen 
يسل أو ينزع الَشوآة من رجل الذئب آـنـــاية عن 

 الَذآــاء 
4543 yettektal ibriden   يكيل الطرق آنايةعن البطالة 
4544 yettemceggat yettemcaglat يتخبط 
4545 yettemdurrik   يتحـَرك 

4546 yettemsasa is yettemsasa is at yettaf   ط "يحاوله يحاول إمساآها يراودها" 

4547 yettemwarab ad yawwav  يقترب من الوصول 
4548 yettendurray ـضَرر يـت 
4549 yettenger fellas  وثب عليه 
4550 yetten$uffit     يـخـتـنـق 
4551 yettenguggiz يـتـدرج 
4552 yetteqqel zelmed fus  ينظر إلى اليسار و إلى اليمين 
4553 yetteqrurric  يكثر الكالم الغير الواضح 
4554 yettetkeyyaf agerruj yettetkeyyaf cbuq ليون يدَخن الغ 
4555 yettetweddak dis   يـتـمـتـع بهـا 
4556 yettezgal umeçuk     يتجول الطفل 
4557 yetti$is  tict nnes  ينشط وحده 
4558 yettusemma yella يعني موجود 
4559 yettuççasen tibersisin  يتملق لهم لقضاء حاجاته :yatzeqqal 
4560 yettutlay $ers netta yezzenqar    يتكلم معه وهو ينفعل 
4561 yettutlay settanj  يتكلم باإلشارة أوالَرمز :ttanj     
4562 yettutlay srasri يتكــَلم بـتـواصل 
4563 yettutlay tutlayt ttazlelt      يتكلم آالم صافي يتكلم آالم شفاف 
4564 yettus تجاهل 
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4565 yetusemma yella يعـتبر مـوجـود 
4566 yetwahhet يقاربه الشبه 
4567 yetwala ayet yujerten          ينتسب الى آل  يوجرثن 
4568 yetwala aytmas    ينحازالخوته 
4569 yetwala ima nnes  منحاز لنفـسه 
4570 yetwala seg mmas  ينتمي من جهة أمه 

4571 yetwanze$ dan$ez نكش نكشا آناية عن التحريض حرض تحريض 

4572 yetwazer din  شوهد هناك 
4573 yetze$waizze$wa يسيرسار 
4574 yetzennag si tict $el tict  يقفزمن واحدة ألخـرى 

4575 yetzerraf izerfit ffa zru izarrifen 
يلقى الشيء من أعلى إلى أسفل يتخلص منه ألقاه من 

 أعلى الجبل  األآاذيب  
4576 yetzugrir zagrar راء مفخمة"لبطىء  يتباطأ أ " 
4577 yetzulat      يتكلم بدون وعي 
4578 yewwav uganzaz yewwaved u kanzaz  وصل البطيئ 
4579 yewway $ers umessas               أخــد تــني إلـيـه الـــحـــاجة 
4580 yewwi amur nnes yesmuray    أخـذ نـصـيـبـه يـقـســم األسـهـم 
4581 yewwi werru  لن يأخذ شيء نـال صفر صـفـر:werru  
4582 yewwid ima nnes  تحَسن  تدَرب 
4583 yewwid tartalla  أحضر عدد ال يحصى 
4584 yewwit $el yimira    أخذها لحد اآلن أخذها لغاية اآلن 
4585 yewwit uzellal nyivas        أخذته سنه من نوم 
4586 yezfen umeççuk   الطفل ساء سلوآه قـبح 
4587 yezlep wergaz argaz yezlav   ً الرجل أفلس ً  ط 
4588 yezmap ima nnes  ضبط نفسه  شد نفسه 
4589 yezra ahemhum    را ى شيئ مبهم 
4590 yezra fellas   زاي خفيفة " تحايل عليه أخذ له من نصيبه ظلمه " 

4591 yezrit iwerwer  رآهـــا فـاضطرب 
4592 yezrit yugzit   رآه فـعرفه 
4593 yezwa umizaw  رحل الَراحل 
4594 yezzamaz $ars at yut   يقترب منه لضربه 
4595 yezzamaz $ers at yut   يحتك به يدنو منه قصد ضربه 
4596 yeééenfec rrehp nnes iéanfec  زاي خفيفة "قبح شكله ثعلب الماء" 
4597 yezzenzit اعه أوشى به بـ 
4598 yeééirwié   يتحرك يتجول 
4599 yezzu$rihen  قادهم 
4600 yezzulmev da$emri yessunef   متطرفبعيد عن الطريق متجنب اوجانبى 
4601 yezzulmev   مـتـطـَرف بعـيـد عـن الـَطـريق 
4602 yezzurri fte$mas nnes ضغط على أسنانه مع حدوث صوت 
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4603 yict ud ihattel zzates yioo ud iza$$ed zzates  
ال أحد يجرؤ على منازلته في العلم أواي شيء 

 آاللعب
4604 yif ad yili ula ud yettili من األفضل أن يكون من أن ال يكون 

4605 yif atyeppaf umatne$ ula atyeppaf uberrani     من األفضل أن يمسكها أخونا أفضل من األجنبي 

4606 yifas ad yany ula ad yugir    الرآوب أفضل له من المشي 
4607 yifas ad yugir ula ad yeqqim  المكوث " المشى افضل له من الجلوس" 
4608 yij ma yawwit  man mar wid  ixacman ال احد اخذها ماعدا الذى دخل 

4609 yij ud itfellap umas yioo ud it fellap yioo  ط " يسمح لآلخر  الأحد يسمح ألخيه الأحد" 

4610 yioo itet yioo yettalem mag  واحد يأآل وآخريتأَمل 

4611 yioo ma yezra amek itella  ال أحد يعرف ما يحـدث ال أحد يعرف آيف هي 

4612 yioo ma yufit amek ityexs  ال أحد وجد الحياة آما يريدها 

4613 yioo ud yeqqar rec ugaziv di teddart ay       أي ال أحد ينهي على المنكر في هذا البيت 

4614 yil di ddek  ًراح في ا لــغـــلـــط   ً ضحية 
4615 yil $ers legment ut yufi    ذهب إليه ربما لم يجده 
4616 yila nni$ ur yili    يرث أوال يرث 
4617 yirav timersep  ً لـبـس الـَشــاش ً راء مفخمة 
4618 yirav ubrim u varu$    لبس خاتم من نحاس 

4619 yiéid yesse$lillit imuma yesse$lillit 
لذيذ يقطع الشهية حلو يقطع الشهية الحلوهوالذى 

 يقطع الشهية وليس اللذيذ

4620 yuca batta  استسلم إستقـل 
4621 yuca katuf استسلم 
4622 yuca label nnes uc label nnek اخذ باله خذ بالك 
4623 yuca ti$ervin nnes $el usammer   وَجه ظهره للَشرق 
4624 yuca tmannawt mmussan      مكث عدة أيام 
4625 yuca ul nnes اهـتـَم 
4626 yucas awal   وعده تعهد له 

4627 yucas bextek yucas gut gut fellas bextkas 
آــفــاية   أعــــطـــاه آـــثــيــرا أعــــطـــاه آــفــاية

 له حـسـن
4628 yucas gut mma walen  أعـطـاه الكـثيـر من المفـردات 
4629 yucas leglav داوم عليه 
4630 yucas mmayna          أستسلم له 
4631 yucas qli أعطاه آمية 
4632 yucas tameryust    أعطاه األجرة 
4633 yucas tamurt nnes swarrav     بنسبة  أعطاه أرضه 
4634 yucas tmipri nwarn أعطاه حفنة من الدقيق 
4635 yucasen ddandi  استعمل معهم العنف استعمل معه الصرامة 
4636 yucast cubri     أعطاه إياه خفية 
4637 yucit imumi ggexs yucit iwimi ggexs        أعطاها لمن اراد منحها لمن أراد 
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4638 yudan ikenjayen     الناس المتسخين 
4639 yuden mmedrasen  الناس متداخلون 
4640 yuden msurfen  الناس تسامحوا 
4641 yuven ççaten tay stay  الناس يعَوضون هذا بهذا 
4642 yuden ttammanasen  الناس يتحادثون 
4643 yuden tteggen tawza jarasen   الـنــاس يتعــاونون فـيـما بينهم 
4644 yuden ttemsalayen   الناس يتسامعون 
4645 yuden uk di tevrant nnes       أي يعرف آل الناس جميع الناس فى جناح برنوسه 
4646 yudef di dxum nyivas    توغل في النوم غاص في النوم 
4647 yudef di dxum net éurin   دخل في أدغال شـجـرالـعنب 
4648 yudef taxerruuzt  nsen    دخل مؤامرتهم 
4649 yudef yerga fa ddunit  فهم الحياة عرف الحياة 
4650 yuder ixef nnes  أحنى رأسه 
4651 yudes  قريب 

4652 yudfit bu $aggal  دخلته الحيلة   دخله السواد:bu$aggal   

4653 yudfit bu$aggal  السواد"دخلته الحيلة أي أصبح يتحـايل: bu$aggal 

4654 yuvnas anezgum   حمل هَمــه 
4655 yudras addur yessiles addur                                 أحط من شأنه رفع من شأنه
4656 yuf daclif    منتفخ مثل الـكوم 
4657 yufa ageoouf وجد آنز 
4658 yufa dis ifuren وجد فيه فوائد 
4659 yufa dis nnegget n yemmas    وجد فيه رائحة أمه 
4660 yufa ima nnes    تـكـَيـف مع الوضع 
4661 yufa tutlakt $el yimi nnes         وجد حرية الكالم  و جد حرية التعبير 
4662 yufa werru    صفر" لن يجـد شيئ" 
4663 yufas  anesluk    وجد له حل وجد له مخرج 
4664 yufas zzufet وجد لها فرصة 
4665 yufas zzuft  وجد له الفرصة 
4666 yufast     وجد له الذريعة أوالسبب 
4667 yugej بعيد 
4668 yu$a abrid ameqran  سلك الطريق الكبير 
4669 yu$a abrid anedda  سلك الطريق الَسفلي 
4670 yu$a abrid aniji   سلك الطريق العلوي 
4671 yu$a abrid n yidis   سلك الطريق الـجانبي 
4672 yu$a a$ella nnes   مـَر خـلـفه 
4673 yu$a dis imezwe$"lhnni" أثرت فيه الحنة  سلك أخذ أثرسلبا أوإجابا 

4674 yu$a dis u $emmi 
عندما يجلس شخص على الحشيش فيؤثر في مالبسه 

 لون النبات
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4675 yu$a dis umen$u 
ف يأآل بلهف يـشرب بلهف ملهوف يجمع بله

 تجاوزالحد الشراهة 

4676 yu$a dwes  مـَر تحته 
4677 yu$a fellas مـَر به 
4678 yu$a fima nnes yessefres  أصبح يعتمد على نفسه بلغ سن الرشد 
4679 yu$a tikti yakrurrem     أخذ ضربة فانقبض أخذ ضربة فأنكمش 
4680 yu$a tiyyita  أخذ ضربات 
4681 yu$a wernas  سار خلفه 
4682 yu$al dis da dawwis  أصبح فيه عـادة 
4683 yu$as lluxet  a$as lluxet بــَررمــوقـفه بــَررله مــوقـفك 
4684 yu$as timendaffert   اقـتفى أثره تبعه 
4685 yu$er fellak               رضيت قـبلـت 
4686 yugir deg a$lad  مسدود  مشى في طريـق "unique       " 
4687 yugir di dkent numas         مشى في آنف أخيه 
4688 yugiras deg messrur   سايره‘ سار في اتجاهه أو في تياره وافقه 
4689 yuglat              بــجـَلـه فـضلـه 
4690 yujel fellasen   اعـتـمـد عليهم عـَول عليهم 
4691 yujrit deg ila ilan  اآثر منه سناilan :العمر السن 
4692 yukrit luker  جذبه الحنين إلى الوطن 
4693 yukrit wul شدة الحنين 

4694 yukrit wul  
جذبه الحنين  يقال هذا المصطلح للطفل الذي تغيب 

 أحد والديه فيشتاق إليه فيهزل  

4695 yulas talya  تكفل به استلزم به 
4696 yulas talya    تكفـل  به استـلـزم به 
4697 yule$ ugel           إعتاد تعود ألف 
4698 yuli d $amuq صعـد بكـثــافة 
4699 yuli talya     تكفل بـ 
4700 yuli tawlilt                     أنـــزل نـفـسه منـزلة عــالية ً مكان مرتفع :tawlilt  
4701 yuli tisulal    صعد المدرجات 
4702 yuli u $amuq n waggu صعـود دخان آـثيـــف 
4703 yuli was    طلع النهار 
4704 yulid webyun nnes    أغرزول " طلع بـيـد قه فـترفه 
4705 yumat ad yazzel   يجب عليه أن يجرى 
4706 yumes u di fyimi uqennuc  طال فـم القـدر بالدهن 
4707 yuma abrid nnes yetwel abrid nnes  الزم طريقه واصل طريقه 
4708 yumit ffa wal nnes المه على آالمه 
4709 yumsas aslu ffu dem   طلى له وجهه بـالـجـمــاد 
4710 yumsas aslu ffudem   طال له الوجه بالجماد 
4711 yumsas ifelfel fyimi  حك له الفلفل على فـمه 
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4712 yunef tutlayt id ixemmatiyen   تحاشي الكالم مع االرهاببين 
4713 yurdas  قبل رضي 
4714 yurdit fellas  قـدرها عليه 

4715 yurid ssis a$uggad  
قطع منه شريط من جلد آناية عن األلم        

 والضرر
4716 yusasd deg ul  yaggaras deg ul   أثرعليه وتمكن من قـلبه 
4717 yusazd f pip tader$alt خذه من حيث اليرى واليشعر أ 
4718 yusazd f $uggad n yidas جــاءه اثـنـاء الـنـوم 
4719 yused ader mmabel yakker   جاء مقدار رمشة عين و انصرف 
4720 yused da rirey  جاء مجرد جاء أعزل جاء ال يحمل معه شيئ 
4721 yused iwella yakker     جاء ثم إنصرف 
4722 yused stakunt nnes جاء بمعجزته 
4723 yused syiri nnes  جـاء بمفرده 
4724 yused s$ersen  جاء من عندهم 
4725 yused syiri nnes  جاء برقبته ومجرد من أي شيئ 
4726 yused tabeddit udar yakker   جاء مقدار وفقة رجل وأنصرف 
4727 yused ttaswaysit yekker ttaswaysit   رة وذهب مباثرة  جاء مباش 
4728 yused ttazwayt yekker ttazwayt  جاء مسرعـا و ذهـب مسرعـا 
4729 yused u nehtuf yused u nehduf  جاء الطارئ  الذي يأتي فجأة 
4730 yused umeddaz du mderdaz   جاء من هَب و دَب 
4731 yused umelliz  جاء الجائع 
4732 yuser wergaz yessuser ima nnes   عجز الرجل عجَّز نفسه 
4733 yusqas agel nnes بعث له ملكه 
4734 yusqas     بعث له 
4735 yuta dis titi آسب فيها آسبا 
4736 yuta dis yezzanzit  اوشي به إلى 
4737 yuta fellas annak cama yella تـفـقـد حاجته فلم يجد شيئ منها 
4738 yuta fellas wejmu ع محمى مـنيـ 
4739 yuta fellas yiv  داهمه الَليل 
4740 yuta fellas yuta ffa ççay انقطع عليه أضرب أضرب عن األآـل 
4741 yuta fellas  بحث عليه سأل عليه 
4742 yuta fet mayet nnes annak cama yella  تفقد جيبه فلم يجد فيه شيء 
4743 yuta sen mmudmawen rdef  لــقــتــيـن مـتــتــا لـيـتــيـنأ طـلـق طــ 
4744 yuta taremmalt nnes     التزم مكانه استقر فى مكانه 
4745 yutas aflayen  السرقة التي تحدث نتيجة الثقة 
4746 yutit annak yebzendar   ضربه فطرحه على االرض 
4747 yutit $el ubud ugellu yutit $el wa lla$ imeooi  األذن  ضربه أسفـل 
4748 yutit swagga   ضربه بـــفص 
4749 yutit sle$zer ضـربه بـقـوة 
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4750 yutit sle$zer   ضربه بقوة 
4751 yutit uxenfuf nnes i$uc  امتنع عن األآل غضب 
4752 yutit yuwwitid daclif   ضربه فسقط على األرض آالكوم 
4753 yutlay $ers izzenqer آلمه فانفعل 
4754 yutlay $ers yezzuççu   آلَمه فـاآفهَر وجهه 

4755 yuwwased tarkeft yuwwased tundakt   أحضرله الفأل من بواآر الخضروالفواآه 

4756 yuwwit zzef  جرفه التيار 

4757 yuzit xerrazi  سـلـخ الجزرة عن طريق شق الجلد إلى نصفين 

4758 yuzlif syay مر مسرعا من هنا 
4759 yuzzel ald igarhes  جرى حتى تعب 
4760 yuzzel u luddi  nnes   سال لعابه آناية عن الَطمع 

4761 zammin dis nettat temmut  
يعصرونها وهي ميتة يضرب المثل فى عدم الجدوى 

 من فعل الشئ
4762 zaw net bercnit yet lebleb شعر الشابة منساب 
4763 zaw nnes ixabbel  بك  شعره متشا 
4764 zaw nnes yetserseb  شعره مسترسل 
4765 zerzen      احتشدوا حوله 
4766 zi$ badis yenna tiddet  إذن باديس قـال الحقيقة 
4767 zi$ yused   إذن جاء 
4768 zik ur zik في قـديم الزمان 
4769 zlal n tamemt                 عصارة العسل عند تقطيره 
4770 zlint fellas da kerkur  التفوا حوله في شكل دائري 
4771 zran fellas ayetmas  جــاروا عـلـيه إخوته اغتصبوا حقه 
4772 axufer الخلف 
4773 ixuferd اخلف 
4774 msen$ aylalan المفتن بين األوالد  ناشرالفتن 
4775 tarwa االوالد االبناء 
4776 arraw الوالد 
4777 asne$ لةالكفالةاإلعا 
4778 yesne$ عول آفل 
4779 yetsenna$ يعول  يكفل 
4780 amsna$ المعيل الكفيل 
4781 amesna$ imasna$en الكفالء 
4782 aééar asukken غضب المراة وذهابها الى بيت اهلها 
4783 amkcen  التخاصم 
4784 tarwa الكفالة الحضانة السلطة 
4785 da hallid ttarwa nnes  هل انت تحت سلطته 

4786 timettasna 
التآم آما يطلق على االخوين المتزوجين باختين التآم 

 الشمل الوئام
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4787 timennefla  تبادل األختين " التيادل زواج الشغار" 
4788 ddeknet yettedder di ddeknet nu mes آنف يعيش فى آنف اخيه 
4789 alla$ حماية آنف 
4790 yuref wul nnes احترق قلبها 
4791 aknwaw الهدية 
4792 iknwaw الهدايا 
4793 nnu$en mma xlaven tisiwap   ص " تشاجروا ووا صلوا إلى الخطورة" 

Tarza       Agriculture      الفالحة    
4794 abegrir abe$rir   شارف آبيرالسن 

4795 abrarrey abrarreg لى ذر الحبوب هي الريح التي تساعد الفالحين ع 

4796 acappib nnes yenxer a$ezdis nnes yenxer 
غارجنبه أي غارالمكان الذي تجرى فيه الساقية 

 والذي شَبه بعظم الجنب  
4797 ad nerci راء مفخمة" حلب الحليب المتبقى فى ضرع الشاةن " 
4798 ad ya$ u zur     يـنـتـشي العـرق 
4799 adal اللون االخضر 
4800 adal نوع من التمر تنضج ثماره خصراء 
4801 afres annefres tiregwa         تسريح وتـنـقـية نسرح السواقى 
4802 afunas utint wusman العجل اصابته إلتهابات 
4803 agééun ud ivarren ag ééun ud itmeyyal  "imggal" ما زرع ال يقلب 
4804 ageddid yettuddi  القربة تنضح 
4805 agel atarbu$ الملك المشاع  الملك العام 
4806  tiraççi agerruj منحة رشفة 
4807 a$emmay yetkurkit النبات ينمـو 
4808 a$erzul yetheyyet    الكلب ينبح 
4809 a$yay i$$uyses a$yay i$$us$es  تصَلـبـت الـنـواة 
4810 agisi  yelwa agisi yehba  الجبن طري 
4811 aheddad   ذال"الذي يساعد ذآر الحيوان على تلقيح األنثى " 
4812 ajerraf تسوية االرض وتحديدها 
4813 ajbad السحب 
4814 axrap ixarrap azmmur     ط"نفض ينفض ثمارالزيتون                          "
4815 alallec التفتق 
4816 aman mzan   المياه غزيرة 
4817 aman ttidudayend  المياه تنساب و تتجمع 
4818 amasmut  صلب مملوء من الداخل 
4819 amermas yemladdef نبات أمرماس متداخل أو متشابك 
4820 am$ar yetbubbic    الشيخ يعماللشيخ يخدم 
4821 amenvul المدفون 
4822 anafes رش البيدر بالماء وتغطتيته بالتبن 
4823 andeh  إبدأ  آمر:demarrer  
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4824 aneooay ineooa iteppav ti$emma   
الـظـيف المستظاف من المواشي والذي ماتت أمه و 

 يرضع األخريات 
4825 aneyyar net manga قـائد الفوج أوالجماعة 
4826 anilti yetres taceddibt الراعي يرعى قـطيع صغير 

4827 anzukkel tawappaket  anpum tawappayt      نجمع الثمارالساقـطة نجمع الثمارالساقطة 

4828 aqetmir ugerjuj iqenza    قطمير التينة بارز 
4829 arduz yetteg adeqqis dug $eddi uderyis   دنبور آبيرالحجم يصنع النكتارفي جذع الدرياس 
4830 areggev تربية المواشى وتسمينها 
4831 areggadi  و يسمنها الذى يربي المواشى 
4832 aren imwarri       الد قـيق الصافي 
4833 armun a$assi    صاد"الَرمان الذي يكثر فيه العضم" 
4834 asagri النقل 
4835 asedri النقل 
4836 aseglef النباح 
4837 asekkal  asmissi تسوية 

4838 aseyyal aseggal 
وهو عبارة عن ساق خشبي ينتهي بشكل : الطعم

يثبت فيه جزء من قرص العسل و " Y"حرف 
 يوضع داخل الخلية الجديدة لجذب النحل إليها

4839 aslat  التجريد 
4840 assa yeppef tamenzagt     ط " اليوم شد المداومة اليوم له مداومة" 
4841 atmmun ulum  نـادر من الَتبن آوم من التبن 
4842 appaf fellas aman    لماءأمنع عنها ا 
4843 aydi yetquzzi   الكلب يـئـن 
4844 bew ikenéeé ddu t murt آمنت الفولة تحت االرض 
4845 bew inaé    الفولة نقـصت 
4846 berri ges   انفصلوا وافـترقوا تقال للمواشى 

4847 bezze$dudi 
مصطلح يطلق على الغلة الصغيرة الحجم أوعلى أي 

 شيء صغير الحجم 

4848 buda ibudan nyegvan deg urtan  حاشية حواشي االحواض في البساتين 
4849 cal yebtem  تربة ضعيفة 
4850 calma galma   األرض الخصبة المسقية 

4851 de jriv herfi de jerwiv herfi " serfi "  جلد آله أي اللحم الخال من العضالت جلد خالص 

4852 gayez ganzez ل المتقاعسالعجل الكسول العج 
4853 gaziv imxabbel  الديك الكثيرالريش المتشابك 

4854 $ers tmannawt mmussan ma yelleqleq u$i di t 
gaccult     

من عدة أيام لم نسمع صوت اللبن فى الشكوة لم 
 نـمخض 

4855 ibed am zenez n wennar ibed am zerez n wenner  زةرآي"وقـف ثابتـا مثل وتد النـادر" 
4856 ibertex ufaqqus  إنمحى الفقوس انسحق الفقوس 
4857 iblliven عجين الكسكاس المظغوط 
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4858 id$en deg reqquc األغـمــار في الحـقـل 
4859 id$en rsin deg nnar  البيدر" األغمار موضوعة في النادر" 
4860 ifedden n tadrit مفاصل السنبلة 
4861 iferrek izunbiyyen   فك ثمارمخروط الصنوبر 
4862 ifellet amen    ت " حجز الـمـــاء" 

4863 itfessel awejmit 
يحلل نبات النجم إلى أجزاء النجم وهونبات شوآي 

 تعلف به المواشى بعد حرقه
4864 igedlihent      منعهن 

4865 igger iberwgit u kerra igger yassedlat u kerra د الزرع هَشمه البردالَزرع حَطمه البر 

4866 i$iwwes u zur nnes   تصلب عرقها 
4867 iglillat ssis انفعل منه 
4868 ijabbad يسحب 

4869 ijemmem tamurt yeooa tamurt ttemessukit  ترك األرض بورا ترك األرض للراحة 

4870 ioo فستق 

4871 ijulaqen ajulaq  بضة قبضات يد من السنابل عند الحصاد ق  :ide$  

4872 ikerzit da meggali ameyyal   حرثها في القلبة االولى "meyyali  "القلب 

4873 ixarpan  ط"بقايا السمن فى الزير" 

4874 ixfewen skukkayen    المواشي ترعى اثناء ندرة الحشائش فى مرعى معين

4875 ikud ad yekrez    عزم أن يحرث رغب أن يحرث 
4876 imassen net kerza أدوات الحرث 
4877 imektalen الذين يقيسون المساحات 
4878 imgalten amen imgalten   الراآدون الميا ه الراآدة 
4879 inebber tisatwa  لَقح األشجار 
4880 iqedat useggas iwalat u seggas    صلحت ثمارالعام 
4881 iqeffap fi $allen nnes شمر على ذراعيه 
4882 iqenver انكسر نصفين 

4883 irden uginni disen amekriw 
قمح فالن فيه قمح أبيض متغَيرعن القمح اآلخر 

تبدل خلقى مفاجىء :  mutationطفرة أو تحويل 
 ينتقل بالوراثة

4884 irum fllas  ilma fellas   راء مفخمة"ألفه  إعتاده" 
4885 isaglef نبح 
4886 iserreb tazdayt   أزال شوك النخلة 
4887 ituleg tareqquct   إستهلك قـطعة إستهلك فـدان 

4888 izenrit  imzenner       
ربطه من الشارب المربوط من الشارب     آأ لجمل 

 "راء مفخمة"

4889 izawvit نفضه 

4890 izenze$ ddeyyer 
هي حلقة ربط في شكل ثمانية مصنوعة من 

 شعروصوف
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4891 izerzem n tezyat ًراء مفخمةً   خلية التي يخرج منها الَنحلفـتحة ال 
4892 izeppap u $emmay     نمى النبات مع ضعف ساق النبتة 
4893 isezfit brir ihezfit brir  أتلفها " سخطها شهر برير" 
4894 izmaren imxelelen:$arsen taglulin        الخراف التي لها دوالي في رقابها 
4895 izmer yemmexsi yemmas  الخروف هجر أمه 
4896 izuggaren inaqqura التمراليابس 
4897 kerzen tiwattiwin  حرثوا األراضي المنخفضة 
4898 lag n yezri  ســـاق مـن الشـــيـــح 

4899 megraman "ta$i$ayt" 
نوع من النبـات تعلـوه طبقة شمعية مــانعة لـنـفــاذ 

 المـاء      
4900 mrarant mlalant     انتشرن 
4901 muki   هو الزرع الذي عاود اإلنبات 
4902 nisan mani yetragen yensan    وقت خروج السنابل والقـنافـذ 
4903 safent wvant   ص"مر وقـتـهن فـتصلبن  بلغن" 

4904 sap akyali f massap 
آناية " ص و ط   " ثعبان يصعد  لك على فـخـذ ك  

 على االذى 

4905 sebcer zemmur azebbuj  شجـرة زيتـون برية  غـير مثمـرة 

4906 se$pal me$pal at swed aman n ye$zer se$par 
me$per at swed amen n ye$zer 

أي ضع : يقـال هذا التعبير لقطيع الحيوان بعد جَزه 
" منطقة أوالد سلطان  " ما تحمله تشرب ماء النهر 

 م يتبادالنالراء والال
4907 tabe$dat takulit abe$ded  اللـَبـة:collier 
4908 tabe$dat  هي موضع القالدة من الصدر: اللـَبة 

4909 taberquqt teswek taberquqt tmarmez 
 moitiéالـمشـمـش متوسطة النضج نصف نصف 

moitié 
4910 tavuft ttalessast   الصوف  ناعـم 

4911 tafectelt tifectel     
النخيل أو التي يستعملها الفالح أثناء تلقيح :هي العدة

 إحزمةاألمن :  tifectal قطع الثمار

4912 taggayt n yerden temmuxsi  taggayt n yerden 
tbas  

 حبة القمح فارغة

4913 ta$ammit   التي فـقـد ت ولدها 
4914 tagudayt  ssacet حاَلة النادرأثمون 
4915 tamurt nu ramul   االرض غنية بالمواد العضوية 
4916 tamurt tahashast     أرض هشة 
4917 tamurt tawarkit   األرض الخصبة أو الغنية 
4918 tamurt telbeg   األرض صلبة 
4919 tamurt tet neéneé s waman      األرض تنضح بالماء 
4920 tamurt twarrek    األ رض خصبة 
4921 targa الناتج غيرالجيد 
4922 tarza  agriculture                                                 الفالحة 
4923 taseppa n tiççalt  شجرة التوت 
4924 tasraft temrap swaman    امتأل  الدهليز بالماء 
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4925 taydert tekkuzzi  taydert tbas  ارغة السنبلة فارغةالسنبلة ف 
4926 tazdakt  ta ssuki    النخلة لم تثمر 
4927 t gazipp tddao tgaéipp tedla  الدجاجة احتضنت بيضها 
4928 tgebber fellas tmurt   انضمت عليه األرض 
4929 t$ap tettari ifeé   العنزة تجتر 
4930 tibavwit tabez$ult  tibadwit u baw   رن الفولة قرن  قرن قـ 
4931 tibadwit ubaw   قـرن فولGousse 
4932 tibhirin   بساتين " مزارع الخضروالفواآه" 

4933 tifectal nnes ttitrarin                                   
: عـتـــاده جـــد يدعد ته جديـدة أحزمة األمن جديدة 

tifectal  

4934 tifenza n tixsi   حوافر الشاة 
4935 tigeyyart tigiyyar  جذع الجذوع 
4936 ti$eppan vefrent ajmu      ض"العنزات تتبعن النبات والحشيش" 
4937 tikerratin tifednin  تدرجات 
4938 tikerrebrabin tikerrayin  آريات حبيبات من أي شيء 
4939 tilmit n we$yay  قشرة النواة  غشاء النواة 
4940 timandert     مجموع الزرع في النادر 
4941 tirrip n we$yay   راء مفخمة"قشرة النواةغشاء النواة" 

4942 tisamvit  
نضج البواآرمن الفواآه والحضرالتذوق من 

 "ض " الثمارالبواآر
4943 tisleft   نشل  آبسة :Raflle  
4944 tisrafin tasraft   مطامرلخزن الحبوب مخازن 
4945 tippawin bbucent   العيون مضببة العيون عليهاغشاوة 
4946 tiyadrin curqent   السنابل إصفَرت 
4947 tiyedrin n yerden basent سـنــابل الـقمـح خـاوية 
4948 tiyni tqeyyer   التمر نضج 
4949 tkabawt tkarcact taxsekt tkarcact                       اليقطين الخشن الملمس 
4950 tkinna n yilef خرطوم الخنزير 
4951 tlallec at pperpeq   ط"تفتقت تتفتق" 
4952 tlallec انتفخت 

4953 ttaraqquct yebvat ttinirin ttaraqqquct yebvat 
ttirniwin 

 مساحة قسمها الى قطع    

4954 tubvilt   
بداية التفرع فى الشجرة وتقسيم الماء " مفرق" مفترق

 رع الحيوان وتفرع الطرق وض

4955 tuccant مكان تقسيم المياه 

4956 tuvi t kumma nnes tuvi abbun nnes   
ضربت النطاق حول خصرها بأطراف لحافها  

 اسـتـعـدادا للعمل 
4957 tu$a dis taldunt adrar tu$a dis rribet     الـمـغـارة     رقـتهاخترقـته الرصاصة الجبل اخت 

4958 tu$a tseppa igeééu   انتشت الشجرة التي غـرسها 

4959 tuta fellas tzizwi dayammun    حشد   شد عليه النحل فى وحدةاحت :agemmun 
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4960 tuzdimin ucekrid   شجيـرات الـبـَلوط 
4961 twala net magra tiwula net karza       موسم الحصاد  مواسم الحرث 
4962 tzac tmurt   خصوبـتهـافـقـد ت األرض 
4963 téaylalt net zurin   زاي مفخمة" عنقود من العنب 
4964 tzirda delfehd icicwen النمس آفة الكتــاآيت 
4965 tzizwi tuta da gardammun     أحتشد النحاللنحل تجمع و تداخل 
4966 tzubart net barda    آعك البردعة على شكل"u   "أو حذوة الفرس 

4967 u ne mjirca yennap di tuta tmetna waynek 
aseggasa  

لم نحصد العام الماضي الذي سقط فـيه المطر 
 خصوصا هذه السنة 

4968 ucas seg mulej n yennat     أعطيه من حشف السنة الماضية 

4969 udem n wemsed fi beéven iniltan وجه حجرالسين الذى يتبول عليه الرعاة يقال للتحقير

4970 udiden waman    انسابت المياه 
4971 u$int tezninin yuta uzur    انتشت البذور إنتشى الجذر 

4972 ulli ad $nant ulli ad$nant si tlasa 
الشَيـاه ستجـَف من ذرحلـيبـها الشَيـاه ستنـتهي من 

 الجـَز 
4973 ulli mlalant  ffa srir    إنـتـشـرت  المواشى في السهـل 
4974 ulli skukkayent   ترتع " الـــشــيـَــاه تــرعى" 

4975 unnemjirca yennap di tuta tmetna waynek 
asuggasa  

لم نحصد العام الماضي الذي سقط فيه المطر السيما 
 هذه السنة

4976 ur tu$i     لم تـنـتـشي 
4977 urti yetlebleb  أغصان البستان تتدَلى منسابة 
4978 urti yetlebleb    أغصان البستان تتدلى أغصانه تنساب أغصانه 
4979 utin izuran net seppa di tmurt  امتدت عروق الشجرة في األرض 
4980 warrden ulli   يسقون المواشى 
4981 wwind imansen $er zzat  تـقـدموا إلى األمـام  رفعوا اإلنتاج 
4982 yeqqaz amu$aj    حفر حفرة 
4983 yebluttex di targa سقط في الساقـية التسق فى الساقية 
4984 ye$mel i$mel  تغيررائحة و ذوق الماء أو الدقيق 
4985 yegred lbatat    انتشى النبات 
4986 yegguréam   موز " متوسط الحموضة و الحالوة" 
4987 yejber tamurt    أصلح األرض 
4988 yexrem uggi أحدث ثغر في السد  
4989 yemmermez    نضج نصف نضج 
4990 yesfurfid yezmer yefred yezmer بدأ الخروف أوالجدى األ آل 
4991 yessa$rurric icerwan يربي ويرعى الخراف الصغيرة 
4992 yesper ukerraz imassen net kerza  فـك الحَراث أدوات الحرث 
4993 yetxettam يتفقد 
4994 yetteg imical yatteg ineclen يكـَون األآـوام 
4995 yeééav  يرحى 
4996 yezzelz tazdayt  هز النخلة 
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4997 yebbit al a$ar$ur  
قطع أقراص الشمع الخالي من العسل وهي آناية 

 على القضاء على النحل وهالآه  

4998 yeccuntef yezmer  
آئب الخروف الخروف آئيب الخروف حزين غير 

 طبيعي  
4999 yegga imancel ucal  جمع آوم من التراب 
5000 yeooit dagdal   جعلها محرمة  منعها جعلها محمية 
5001 yeggur deg igger yetbera   يمشى في الزرع و يتحاشى رفسه 
5002 yeooa agel nnes yetlemper ترك ملكه مهمال سائبا 
5003 yeooit ttamessukit       تـــرآها بورا 
5004 yekkes tamlixt n we$yay   أزال غشاء النواة 
5005 yekneé u$ammay yefrek u$ammay      نمى النباب نمو قوي 
5006 yellimmet u$emmi          ذبل النبات 
5007 yemda aman $el wurti    صرف الماء الى ا لـبستـان 
5008 yemjer tinri    حصد  قطعة 

5009 yennekmimmed 
ض وأخذ يتغذى تلقائيا من ذاته  مثل انقب

 الثمارالساقطة 
5010 yeqqen wejmu   َحْضراالرعي  َحْضرالصيد 

5011 yeqqim ttasleft yeqqim ttisekleft     
بقى مثل عنقود العنب جرد من حباته        

 أوعرجون التمر 

5012 yeqqim u xevxav  بقي شيئ ال يملئ الكيس بقى فيه فراغ 
5013 yeqsas yenfer لسعته ذبابة آبيرة 
5014 yerged dasrag   خرج الخارج 
5015 yeréa ajmu تجاوزالممنوع 

5016 yeréa ajmu  
" إنتهك المحرم اخترق القانون اخترق المحضوور 

 "راء مفخمة 
5017 yeréas a$rusen a$rus   آَسـرأقراص الشمع للنحل يعنى القضاء عليه الشمع 
5018 yerzeg tazdayt      غرس نخلة 
5019 yesbubbec warmun  أثمرت براعم الرَمان ثم تحولت إلى أزهار 
5020 yes$ed tafunast rreng nnes yagrez     إشترى بقرة من الساللة الجيدة 
5021 yes$uddi  yes$uddi u $ammay تفرع  تفرع النبات 
5022 yes$uddi  تفَرع 
5023 yeskurkit  ينمي يطَور 
5024 yeslet tasetta   جرد الشجرة من أوراقها 
5025 yesmunzi u barquq   نضج مبكرا " بكرنضج المشمش" 
5026 yesmuray  يوزع األسهم 
5027 yesrundih we$yul yesrundiz we$yul  الحمارينهق 
5028 yessekker u nilti udrim nnes     ثـَورالـَراعـي قطيـعه 
5029 yessif aren غربل الدقيق 
5030 yet tarra tamurt يسوى االرض 
5031 yeççur i$erra    مـمـلوء و مـشـَمـع 
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5032 yeççur taserbilt n wa$yul   مْال زنبيل الحمار 

5033 yetfessal awejmit " ifassu"  
يفرعه عن طريق تقسيمه او عن طريق تفكيكه 

 "النجم:  awejmit"يحـَلـل نبا ت النجم بعد حرقه   

5034 yetmelyav umas          ض" يسخر أخاه  يستغل أخاه" 
5035 yetnedxall fellas   يحاوله 
5036 yetneggal u gis َيـِثـب الحصان 

5037 yetneffar ijebbaren yetneffar tazdakt 
يلتقط ما بقي من تمربين جريد النخيل يلتقط ويجمع 

 نخلة مابقى من الثماربين جريدال
5038 yetqaz ti$ebbajin يـحـفـر الحـفــر 
5039 yetras icuran  يرعى الخراف والجد يان 
5040 yetsellas tasetta يجَرد الَشجرة 
5041 yetsenna yetqezzan yetnican   يسدد 
5042 yetskkab يقسم االرض الى فدادين 
5043 yettumma tiyadrin يلتقط السنابل 
5044 yettumma tiyedrin yazzukkil tiyedrin   يجمع السنابل 
5045 yetturtel   ينضح 
5046 yetwehha iwehha dis   يقدرالشيء بالتقريب أهمله 
5047 yetwerram izmaren  يسَمـن الخراف 

5048 yeéra aserbil zenneg n we$yul yezra azenbil 
zenneg n' we$yul  

 رأى الـعديلة فـوق الحمـــار

5049 yezzluz يهز 
5050 yeééu ticaddert   زرع شتلة 
5051 yis amerraru imerrura   الحصان الجبان 
5052 yis yesgenfu yis ijammem الحصان في راحة 
5053 yugel ageddid deg messenda  علق القربة في الحمَّارة 
5054 yume$ deg zukkel      بالغ في الجمع 
5055 yuta aydi yeooit yetquzzi   ضرب الكلب جعله يئن 

5056 yutas aflayen    فـتـح فـتحات في الجلد بالسكين أثناء سلخ الشاة 

5057 zagrar                         
البطيئ من األشخاص الذي يتخَلف عن الجماعة 

 أوالعمل

5058 zelz tazdayt adduvunt taggayin  zelz tazdayt 
appuvvu tiyni 

 هزالنخلة تسقط وحدات التمر

5059 zelz tazdayt adduvunt taggayin zelz tazdayt 
adduvdun izggaren 

 هــز الَنخلة تسقط الـتـمور

5060 zergend waman        تد فقت المياه 
5061 ziwi yavmek   العرجـون مـكـتـظ 
5062 imetyan الزرع مات فى السنبلة بفعل الجفاف 
5063 cucu inaqqab irden الكتكوت يلتقط القمح 
5064 asertuk inaqqab taggayin الديك يلتقط الحبوب 
5065 asannan نبات شوآى 
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5066 taganburt نجد  تل  ربوة 
5067 tayust tagust مصطبة فى حقل الزرع   شرفة 

5068 tiwwas tiggas مصاطب فى الحقول شرفات مثل شرقات غوفي 

5069 tijerwin iraqcen titwal فدادين قطع ارضية منظمة للزراعة 
5070 atlam خط تحدثه السكة فى االرض اثناء الحرث 
5071 a$emmay النبات 
5072 yeslet a$addu جرد الغصن 
5073 amazdur acppib a$ezdis قطعة ارض طويلة مستطيلة 
5074 ar$ella السام من الفطريات 
5075 timendit    آيث فضاال"مزرعة" 
5076 timenda مزارع 

5077 acenti 
الجدى الذى يولد فى غير اوانه مثال يولد بين 

 الخريف والصيف وهي فترة جفاف
5078 ajelmi  جدي اقل من عام 
5079 ijelmen جديان 
5080 akeffis te$memt  anfel ثمرة نبتة السقة 

5081 aqnaw arka irekwa 
منه السواقى الى اماآن  وهو مكان تنقل: الخانق 

 السهول الزراعية مثل السد

5082 taffart  الكراث"نبات يشبه الثوم وله مذاق حاريؤآل" 

5083 teéya 
نبات يشبه البرواق وله عسلوج  واوراقه رقيقة يشبه 

 الثوم 
5084 icuka زراعات 
5085 taddet نبات شوآى له زهرة صفراء 

5086 tadent tuffalt 
به الدرياس يستعمل لعالج نبات  يش

 الكسوروالروضوض
5087 ije الفستق 
5088 urubya   غوفى"نبات له أزهارصفراء وبيضاء" 

5089 yassurru iéac isac imulej ihaccef 
حشف انكماش الثمرة لما تفقد عصارتها ما يجعلها ال 

 تنمو وتصبح حشفا
5090 tabesirt نوع من التمر 
5091 ag afnu  itarga bac ad u$elen  wamen اجعل حاجز فى الساقية إلرجاع الماء 
5092 targa ttamsilt ساقية آبيرة حجرية مصقولة 
5093 ti$emmayin االشجارالتى تنبت تلقائيا وال تحتاج ألي تلقيح 
5094 tamerseççukt  بغوفى " نوع من التمر الرطب 
5095 tizurin tizerbebin عنب شكله طويل 
5096 afray ifreyen  "g" مساحة فى الغابة تحرث مساحات 
5097 takut شجرة 

5098 asekkeb 
تقسيم او تنظيم األرض المستوية فى شكل قطع آل 

 قطعة يزرع فيها صنف من الخضر
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5099 agazgez aqazqez 
يسبب المطر تطايرالتراب على الحشائش ولما 

تتناوله المواشى يسبب لها األوجاع ومرض الخيط 
 فى الكبد

5100 taseppa tegga ileblaben الشجرة لها اغصان متدلية 
5101 tatwant نبات 
5102 alaw $il فرع غصن النبات 
5103 ilawen i$ellen اغصان فروع 
5104 afeqqus yegra ilawen نبت البطيخ آون اغصان وفروع 
5105 isserged اخرج النبات شطأه 
5106 anzel توناداة لنفض الزي 
5107 adarwel االضطراب النفسي 
5108 idarwel اضطرب نفسيا 
5109 yeddarwal يضطرب 
5110 axatrec axatref الهذيان 
5111 aza$ter  اإلفتخار 
5112 iza$ter fellas إفتخرعليه 
5113 yahtel خرف 
5114 axetref الهذيان 
5115 ixetref axtraf اصابه الهذيان 
5116 yatxetraf يهذى 
5117 a$asi    ص " فقدان الوعى الغيبوبة" 
5118 i$as am $asi فقد الوعى فاقدالوعي 
5119 tenaffut  tanaffa النفس 
5120 i$ayden خطوط رقيقة فى النسيج 
5121 tiswap   ط" خطوط عريضة فى النسيج 
5122 tesat المجىء 
5123 amen الماء 
5124 asenfec asufi  menfec  muf إخراج الهواء إدخال الهواءالخالى من الهواء المنتفخ 
5125 yessenfac   يخرج الهواء 
5126 yesfuffayed يدخل الهواء يهب الهواء 

Tizeddag     Hygienne      النظافة                      
5127 afrap    الكنس 
5128 a$ab$ub الرغوة 
5129 axentris axendris  المتعفنة البقايا المتعفنةالنفايات 
5130 argaz isles الرجل نظيف 
5131 aruv amergi aruv azedday  اللباس النظيف 
5132 aruv yerga  اللباس نظف 
5133 iferrav يكنس 
5134 isefrav المزبلة 
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5135 tizeddag Hygienne                                               النظافة 
5136 tizeddeg irgazen izeddagen   النظافة الطهارة القـدا سةالرجال الطاهرون 
5137 yeslilit غسله 
5138 yetreddas aqeccabi    يغسل قـشـا بـتـه عن طريق دوسهـا باألقدام 

Tinfalin        Expressions  et proverbes variés    تعبيروامثال متنوعة                 
5139 aggey t$ulalt    لكل فص جوهرة 
5140 a$isi الحذق 
5141 aooayan tgemgamen   الرعود تدوي 
5142 alizez argez yetliziz seg aven المعاناة الرجل يعانى من المرض 
5143 arni ca fca    زد شـيـئـا على شيئ 
5144 askaf isertet    المرق خفيف غيرمرآز "Léger" 

5145 benbas  
هو وقت ال يقدر فيه اإلنسان على تمييز األلوان مثل 

 وقت الشفق  

5146 felven ifassen nnes  شلت يداه تجمدت 
5147 icengrit su leffix    لطمه على الفم 
5148 ivarnas tammet     قلب له الوضع  قلب رأس الطفل إلى األسفل 
5149 iman azegaw iman aquran  الروح الخا لـد ة  
5150 imi$isen الحاذقون المسامير 
5151 isellek iri nnes    خلص ذمته خلص رقبته 
5152 xsen $ir cliv  iyudan    يرغبون في القضاء على الناس با ستعمال القوة 
5153 mceblaqen fellas wamen    تطايرت عليه المياه 
5154 mse$zer  يفأي الذي يستعمل القوة مع اآلخرين العن 
5155 neggur swaéi  بالكتف"نمشى بالجنب" 

5156 taqnawt rrzantas taccawin  
تكسرت قـرون آله القطف وهي عصى على شكل 

 " y" حرف 
5157 tinfalin expressions  et proverbes variést                تعبيروامثال متنوعة 
5158 ul inu yattemrara    وارأآل شيء ال يساعد المعدة  غثيان د 
5159 ul inu yettezriri     غثيان دوار أآل شيء ال يساعد المعدة 
5160 ula tteggen sddalt ud kaffun waman udxelven   ال يكفي حتى ولو تداولوا عليها 
5161 ulac daha ac neppaf su  $il     عبارة يقولها المظيف للظيف أي ال نلزمك المكوث 
5162 ut ifexxer لم يعـبــأ به 
5163 yegga anfuf    أنبت شعر الشارب 
5164 yeshurru fllas    تظاهرله أوهمه 

5165 yessawwa fellas  
استوحش المكان لخلوه من الناس بدا المكان موحش 

 "ص " لمغادرة قريب أوصديق استوحش المكان 

5166 yetremrem usuf  يحدث النهرصوت متكرر   
5167 yeppaf samu   ط " إنه طريح الفراش" 
5168 yetteg ca f ca    يضع بعض على بعض 
5169 yette$zir fellas   يتصاعد " يشتد عليه" 
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5170 yuca katuf استـسلم للراحة  للعدو :استـسلم 
5171 yusazd dajerwiq f tittawin  تشكل  غشاء على عينيه حاجز 
5172 yused ftazwara   جاء في البداية 
5173 yuta fellas yiv    داهمه الليل 
5174 yuta yiv    ضرب الليل 
5175 mensum اداة استثناء من دوم 
5176 mensum natta ad yusin ما عدى هو الذى جاء 
5177 mensum مثل 
5178 yettazzal mensum du dad يجرى مثل الوعل 

5179 tala$lu$lt 
المرأة الممتلئة و التى يتحرك لحمها على :صفة تطلق
 اثناء سيرها

5180 agahrir agahpar القوي الطويل 
5181 axarxur غار فى الجسم أو فى االرض 
5182 ixerxar حفرة غائرة 
5183 axerxar الغور 
5184 yacxer غار 
5185 anu yecxer البئرغار 
5186 buyya " tata " الحرباء 

5187 tibuyyatin 
ربايات  تقتل الحرباء االفعى بواسطة نصويب ح

 لعابها فوق راس االفعى
5188 aluddi اللعاب 
5189 yuzzel uluddi nnes سال لعابه طمع 
5190 ahrad الهالك الفساد 
5191 imdarwel  is uzamul اضطرب حاله 
5192 ibulan سيقان قضبان 
5193 abuli قضيب ساق 
5194 axammel تعبئة 
5195 yetxammel يعبىء 
5196 ixammel عبأ 
5197 men$ir حتى  الى ان 
5198 men$ir ad yas الى ان ياتى 
5199 lahdef   ه"فضاء  فراغ  هوة" 
5200 ijabba f lahdef أطل على الفضاء  الفراغ  الهوة 
5201 jarasen lahdef بينهما فراغ  فضاء  هوة 
5202 yawid waydin توافق بالمقدر بالصدفة 

5203 yawid waydin adaçça ydin un xaddamc azgen 
mmas 

 بالمقدرغدا النعمل نصف اليوم

5204 taskla السلم 
5205 ifev حيوان من عائلة الثعلب 
5206 az$ic القزم 
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5207 yatnanna yatnan يطبخ 
5208 lus yatnanna " yatnan" الجبس يطبخ 
5209 aj$ay اللهف 
5210 yaj$a هفل 
5211 yaj$a fa ddunit تلهف على الحياة 
5212 ja$$u الملهوف 
5213 ad yemes tifarcit u zimba  يحك قشرة العرعار 

5214 tifarcit uzinba attissen$ed wattiderder f da ddic 
macen ad yegganfa 

قشرة العرعرتطحن جيدا وتذرعلى الجرح لكي  
 يشفى

5215 akennay الحجر 

5216 aéebbac 

هوعبارة عن خشبة صغيرة اسطوانيةالشكل فى حجم 
مصفاة السجارة اواآثر يحفر  حول وسطها وتدخل 
فى مكان الثقب فى الشكوة ويشد جلد الشكوة بخيط 

 حول المكان المحفورلمنع السائل من التسرب

5217 aéebbac سدادة الزجاجة صياح الجواق 
5218 astaw ا لتعرية 

Axenneb       Déloyauté       خيانة و غش 

5219 ad$al الغش 
5220 axenneb axennab              déloyauté                    خيانة وغش الخائن 
5221 amed$ul المغشوش المزيف  المزور 
5223 yusqas agel nnes  أنكرما عليه من دين 

Tagna      Nature      ةطبيع   
5224 aberzuccen نبات يشبه أمزوشن وله زهرة وردية 

5225 abesbes telliture$ tetbesbes 
ذباب : اللمعان اإلشعاع  الحبابة جمع حباحب 

 ذوألوان يطيرفى الليل فى ذنبه شعاع آالسراج

5226 abrij  ibrijen 
هي المادة الخضراء التي تعلو الحجارة في االماآن 

 إبريجن : ج "  طحالب " ياه التي تكثر بها الم

5227 accddayex قشرنبات الصنوبر 
5228 acercar  الشَالل 
5229 adrar iqenza   الجبل بارز 
5230 afaooi$ اخدود 
5231 agewa  البناء بغيرالمادة الماسكة 
5232 agerziz ireooa dug  adfel االرنب يغرق فى الثلج 
5233 a$ezzal  عرق ماء 
5234 a$eddu  lag  lag n yezri     ساق النبتة حاشية الشيء ساق من نبتة الشيح 
5235 a$yul azehhap   الحمار الكثير النــهــيق 
5236 aylal aglal البحر 
5237 akarbul n taynaxet  جدع شجرة 
5238 akelmemu   آتلة نتوء  قد تكون منفصلة اومتصلة 
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5239 akfavu  
الَريح ومعناه مضعف :عف أضوالض:إسم جبل أآفا

 الريح   

5240 akuz السوس 
5241 alaw    ساق من خشب تَلف حوله الحلفة لقلعها 
5242 alla$ mma fer net sekkurt أسـفـل جـنـاح الحجلة 
5243 alla$ mma zru   أسفل الجبل 
5244 aman ppawwacen si tamja aman tzerragen si tamja النبع المياه تتدفق من 
5245 amca$yay الخفاش 
5246 amen iculagen     المياه المالحة 
5247 ameréu yettazzal wern n wuccen   راء مفخمة "السلوقي  يجري خلف الذ ئب" 
5248 amesna    حجر الصوان 
5249 amestuti      المفـتــت 
5250 amezrar  السائل 
5251 amrir n tedma  الـغـزالن ً  أثرالغزالن ً مكـان تـواجد 
5252 anvel الغطاء 
5253 angif غـبى  بـلـيـد 
5254 angu u garziz  جحراألرنب 

5255 aqqel f yixef u zaylal aqqel f yixef u zayev أنظر في مستوى األفـق 

5256 asebgas   خط االعتدال خط االستواء 

5257 aylal ibellibelfen yettaseyd am bellibelfen 
ftippawin 

 سراب سراب وهم  يأتين مثل السراب  أمام عيني

5258 aylal yetteg tile$min aylal yetteg  ibabaren   البحر يتموج األمواج:ibabaren 

5259 azgu ajgu asgu iwanken نوع من التربة المؤآسدة تلَون بها األواني الفخارية 

5260 azru da mrec   الصخرهش 
5261 azru yelses  الحجر أملس 
5262 beydan ucal akerfal ucal   آتلة آبيرة من الَتراب 
5263 burki yerga si te$lelt nnes الجرادة خرجت من قـوقـعتها 
5264 cal imatmi التراب الندي 
5265 ibexxec  حشرات 
5266 iberzezzi  izat takneft       سل الع" الد نبور ينسج قرص الشمع" 
5267 icentaf  icentaf idurer قمم قمم الجبال 
5268 ifaccex ibaccex ifaooex    تشــقق 
5269 igelfen aglef  يعنى المكان الكثيف النبات األغطية غطاء 
5270 i$emmi aleqqa$   النبات الطري 
5271 igwit بناه بغيرالمادة الماسكة 
5272 ijerman                                                    الشوارب :ijerman    
5273 ikeffes u$emmay   آثف النبات 
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5274 ixf uzaweg 
الرأس المشرف على المكان الذى تهب منه الـريح  

قمة " فى أعالى الجبال إلى األماآن المنخفضة  
 "المهب 

5275 ixfewen nessrawat   قمم المرتفعات 
5276 ikuz تسوس 
5277 ilef ittili deg yentur  الخنزير يسكن في العش 
5278 imarred uburki يزحف الجراد 
5279 imatmi الندى 
5280 imeooi netmurt  محار متحجرة 
5281 imkarksiwan اماآن ثانوية للتمويه 
5282 ineg حجر 
5283 itgawa يبنى بغير المادة الماسكة 
5284 izerzer zerzra  لغزال مكان تواجد الغزالن جذع ا 

5285 jarnaw  
اختالط لونين مختلفين آاألبيض واألسود أواألبيض 

 والبني أواألحمرواألبيض 

5286 xrurgan am tarwa net sakkurt اختفو مثل ابناء الحجلة 
5287 lulag lulac اسم مكان 
5288 melle$ ing bulessas   من السحالى 
5289 mfartitwen وا انفضواتفرقـ 
5290 mjuooan fi beqqayen انتشروا على األمــاآن 

5291 nanna urra nanna hbara nanna qayda   
حشرة تشبه شكل سيارة الكوآسينال : االدعسوقة

 المزرآشة باألحمرواألسود ولها أجنحة    

5292 qqurent tippawin krend n éué 
  Natureيضرب المثل في تراجع و تقهقر الطبيعة 

 والسلوك أإلنسانى 
5293 sebcer zemmur " azebbuj"  شجرة زيتون غير مثمرة 
5294 sellas yetmefray yetmefra usellas    الظالم يتالشى يتالشى الظالم 
5295 siwa   واحةً  منخفضة واسم مكان 
5296 suf yet lebleb          النهر منساب 
5297 suf yetherher  دث صوتالوادي يح 
5298 suf yetteg  tile$min  suf  yetteg ibabaren    النهر يتموج 
5299 t zanzred tfukt شَعت الشمس 
5300 tacanvut قمة 
5301 tafrek tseppa عظمت الشجرة 

5302 ta$la$elt a$la$er azru ye$la$er 
أجاب الصدى الجبل أعاد echo الصدى الجبلي  

 الصدى 
5303 tagleft nnes غطاؤه 
5304 tagna  Nature                                                       طبيعة 
5305 taxbalt n yewlelli taxbalt n yiwlelli بيـت حـشـرة ساَمة تـشبه العنكبوت 
5306 taxlast n tilmi      تيلة الطعمة 
5307 takker fellas tu$ert   به آارثة حَلـت 
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5308 takukt شجرة 
5309 tamja tamja netmurt  ينبوع الماء تجويف قصبة أنبوب جوف األرض 
5310 tamxaleft  اسم مكان فى مروانة 
5311 tamurt tappannev اآلرض تدور 

5312 tamurt temrugel ssine$ tamurt temrugel sseg ne$   األرض اهتزت بنا تزلزلت بنا 

5313 tamurt ttamrect أرض هشة 
5314 targa mmetkudas teééav tasirt  tajmut  ساقية عين َماتكوضاس تدير رحاء 

5315 tarta n yedgel مادة دقيقة سوداء داخل غصن األَرز :cédre 

5316 tarugt 
 arugًاسم ارض بوحمامة قد يكون إسمها مشتق من ً 

 وهو نوع من القنافذ يدافع بشوآه عن نفسه

5317 tasetrut tisetra     صخر صخور 
5318 taziri tbeggas  ً نور القمرسا طع ً  يلمع 
5319 ççuren igergar «nappes»  امتلئت الحفرالغائرة 
5320 tefrek tseppa  تضخمت وعظمت الشجرة 
5321 tefsex tfukt  آسفت الشمس 
5322 te$mid tsagut $mintid tsuga حالبنبت الطحلب نبت الط 

5323 tellitura$ tetbesbas "ص" 
هي عبارة عن ذبابة صغيرة تضىء ليال :الحباحب

 "تلمع"
5324 tendamex tanut yen$er wanu  غارت البئرة غارالبئر 

5325 teneccabt net $irvmt ta ttaqqes zzis 
tanaccabt:tasannant 

 الشوآة‘شوآة العقرب تلسع بها 

5326 terjam tip mma men      ط " غارت عين الماء " 
5327 tes$ev tsetta قـويت الشجرة 

5328 teskuffes tmurt  akeffis ta$memt 
وهو نبات شوآي " أآفيس"األرض آثر بها نبات 

 "ثاغممث " السق ومرادفه  
5329 tettehrurrid am tsekkurt  tettesrurrid am tsekkurt  تمشى مثل الحجلة 
5330 tezzelz tmurt اهتزت األرض 
5331 tfiééa نبات الودحة 
5332 tgerzay tefsut lumen ijeooigen nnes  أعجبني الربيع السيما أزهاره 
5333 tigayyart جذع 
5334 tikerrebrabin tikerrayin  حبيبات مثل حبيبات البرد أوالعلك وغيره 
5335 tikukin شجيرات 
5336 tikutar ucal  tagrut  tigerwa    أآـوام الـَتــراب هضبة هضاب 
5337 tillit talemmittit الـقـملة التي تـكـاد تموت جـوعـا 
5338 timeooet netmurt  مغارة آبيرة تحت األرض 
5339 tiréaw   راء مفخمة"الصدوع" 
5340 tisamjet  تعنى الفاآهة غير اللذيذة 
5341 tisetwa blullint   األشجار آثيفة 
5342 tipp isemlen           ط  " العين الساحنة " 
5343 tipp netmurt  نجم البحر المتحجر 
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5344 tizi n' tuqqayin 
سمَيت بذلك ألنها شديدة البرد و آثيرة : ثنية الـفـنـاء 

 الثـلج 
5345 t jammed tseppa  tqerhed tseppa     ط " أخلفت الشجرة" 
5346 t'katert iduden  لقربان، ربوة اآليائلربوة ا 
5347 tkinna n yilef   خرطوم الخنزير 
5348 t'mannawt iserfufa    مفرد هاوية " عدة حفرغائرة  هاويات" 
5349 tufra nnestusna nnes      مخبأه 

5350 tufsilin  
هي اغضان االشجار او فروعها  تقطع وتحلل 

 للمواشي لتناولها 
5351 tumlilt ربة البيضاءنوع من الت 
5352 tuzdimin ucekrid شجيرات البلوط المتشابكة 
5353 uccanen ççaten ttemruri  الذئاب تجنمع و تعوي جماعيا 
5354 uccen yejna ijerra  jar n sen iziren    الذئب ربض وهاج بين شجرتين من الشيح 
5355 uhalpa اسم مكان قريب من اينوغيسن 
5356 uzu : uhu سمالحلماال 
5357 yejnaijenyajna wel$em   برك برك البعير 
5358 yenxer غار ماء البئر 
5359 yennejla war   انسحب األسد 
5360 yerruma wegrur   إنهدم القصر 

5361 yerzem wejmu   
أبيـح المحضور بدأ موسم الحصادالصيد مسموح  

 فتح الموسم  رفع الحضر
5362 yessiwen wedrar adrer yesraw      راء مفخمة"ارتفع الجباللجبـل مرتفع" 
5363 yezzluz dis wadu تهزه الريح 
5364 yebla u yur  خسف القمر 

5365 yeccallam am tmes  
يمتد لغيره آالنارتأآل نفسهاإن لم تجد ما تأآل يمتد 

 آالنار  
5366 yegga wedfel rreret  أحدث الثلج خسائر 
5367 yegguja  بعد 

5368 yeggur am taya 
: دليل البطئ  الخادمة : يمشي آالخنفوس الضخم 

taya  

5369 yeglummet 
انقبض استعدادا  لالنقضاض على الفريسة مثل 

 الطير 
5370 yegred am mmanzar  الح مثل قـوس قـزح ظهر آـقوس قـزح 
5371 yengayelgayenga urti  حديقة               يملك  يكسب يملك بستان أو يكسب
5372 yennesr fellas    أطلق عليه لونه  صبغه بصبغته 
5373 yersa fellas wa glallaz net gut حط عليه سديم من الضباب 
5374 yesburbih ffa ylalyesburbis ffa ylal  يـحوم عـلى الـبحر 
5375 yes$ernag الطير يحدث صوتا 
5376 yeswa seg amen n' tamja شرب من ماء الينبوع 

5377 yetbesbas يشع  يلمع 

5378 yetjaddar ari  يقلع الحلفاء 
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5379 yuvu di t' bertuxt   سقط في المستنقع 
5380 yutit u wehhaj  yutit s' hiv   ص"أثرت عليه الحرارة" 

5381 zbiri n' wuccan  هي فضالت الذئب و تكون عادة ممزوجة بالشعر 

5382 zziber شعر الحيوان 
 coutumes et Isebbirren isennila      Traditionsعادات و تقاليد     

5383 aculli التدفقاالسهال 
5384 adbir iremmeg   الحمام يغرد 
5385 adeddic inegger   الجرح يرضع 

5386 afer azeddayiwa d yessers yakuc afer azedday 
"uhellaq"                

 السلم المقد س سيرسي اهللا السلم المقَدس 

5387 aflu n' wa ssa  طقس اليوم 
5388 aggayen     يا حسرتاه 
5389 a$i imsertet  a$i imcannen الحليب الخفيف ‘الحليب المائه"lèger" 
5390 ahu ixerxer sug umas     الطفل غار من أخيه 
5391 ahu yeddenqerahu yeppenger ط"إنصرف بقوة   الطفل" 
5392 ajbib nnes yaqsef   ص"ثوبه قصير" 
5393 ajbib nnes yemla   ثوبه طويل عكسها :yeqsef  :      ص" قصير" 

5394 axernen  
عدم الرضى على أي شيئ و خلق أسباب واهية 

 لتبريرما يقول أويرفض

5395 ameddar imadder anezzar inazzer a$yul amellal 
ixazzer   

المتسول يتسول والحماراألبيض ينظرأنشودة ينشدها 
 األطفال الصغارعن االمتسول والحمار األبيض

5396 ameççuk itxernenameççuk itmernen  
القلق و عدم الرضا يبكى الطفل السباب مختلفة 

 آالمرض وغيره

5397 am$ar ixerxer  
" الشيخ أصبحت سلوآاته مثل الطفل الصغير    

 "خرف  

5398 annegr  ila   نـقـرع 
5399 aqedwaz  األنيق في لباسه و هندامه 
5400 aqedwez   االناقة 
5401 aqqel f ' yexf uzaylal   أنـظـر عـلى مـستـوى األفـق 
5402 argaz abellaw الرجل الكسول 
5403 argaz yeffald    الـــرجـل يبتكـر 
5404 argaz yetbuhit افـق  الرجل يـنــــ 
5405 argaz yettetkyyaf agambari   بيبا"الرجل يدخن الغليون" 
5406 asempi n' yemsunen   ض " تذويق الجيران" 
5407 aseggenfu  الراحة،العطلة 
5408 asegna yettemrumma   السحــا ب يـتـراآـم 
5409 at yawi way uglan   ياخذها هذا أو لى 
5410 bug zefzifen  األشياء الخارقة الكذاب ذو 
5411 bugsafrigen الكذاب 
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5412 ca ma ud ileffa ssis    ال ينتج منه شيئ 

5413 d$atuma yemmevrand$at yemmevren أوشك أن ينقـلب 

5414 dis t$awsa   فــيه  مـيــزة 
5415 $ersen zamul عندهم حالة خاصة فرح أو قرح 
5416 hat yused azzem azzem  هـا هـو قـا د م شـيـئـا فـشـيـئـا 
5417 igehmit s wewaligelzit s wewal  أ قـنعه بكلمة 
5418 i$ecmit   فـاجـأه 
5419 ihafyuvu dis u haf   أصابه الضعف‘ ذ بـل  ضـعـف 
5420 ihemmer fellasisemmer fellas  تلهف عليه 
5421 ikuden net zallit ikuden ilmawen الصالة أوقات الفراغ  أوقـا ت 

5422 ilekka si igucan nnes iqir si muggan nnes  األشغال‘إعترف بأ فعا له:igucan 

5423 yettatkeyyaf imbessam  بيبا"يدخن الغليون" 
5424 imrsan nnes mdan          أشـغـاله آاملة و مــتــقــنة 
5425 imucanyasmuc    الخطوبة خطب 
5426 inesat netta yemza$   ص"نصحه فـتـــمــــادى" 
5427 ineggas   لـمـح لـه 
5428 isaf   ًتصلب بعد أن آان طريا ً  ص 
5429 isennila nne$                  تــقــا لــيــد نــا  التقاليد والعادات 
5430 issek fellas   إستـدعاه عرضه 
5431 iwella dis ttezellugt   عادة أصبح فيه 
5432 iwellaf    أنبت أسنان جديدة بعد إزالة اسنانه 
5433 izan tgejgjen   الذباب يحدث أصوات 

5434 izbaisba   
سلب الشيئ ترآيز النظر فى شيء معين لفترة معينة  

 سهو 
5435 izeffap   إصفر 
5436 izi$ u segna   تبدد السحاب 
5437 maged umas us yucica   وه لم يعطيه رغم  أخ 
5438 mberzgen تفرقوا 
5439 meppas   ط"نائم النهار نوع من الطيور ينام النهار" 

5440 mezle$  

هـــو يـــوم غـــرق فــرعـــون مــــوســـى 
ويــصــادف يــوم عــــاشــوراء و يـحـتـفـل بـه 

ســـنـــويــا و تـــذبـح فـيه الــذبــــائـح و تـــقـــام 
 ــحـــفـــالتالـ

5441 mzuzan mzu$ren m$awan    تـرافـقـوا 
5442 rajet kana ad yas u ccittefc      انتظره عسى أن يأتي وال يجدك 
5443 sbayer nne$                أ عرا فــنــا عـــاد ا تـــــنــا 
5444 sek nnejwet  أسـتــدعى الضـيـوفأعلن:sek     

5445 ssrassrawat busrawi amesrawi  
العلوالمرتفعاتنوع من الغناء يـؤدى بصوت عالي 

 "راء مفخمة"أالمرتفع
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5446 taveçça uzetta مشط النسيج 

5447 tafelfult 
الحبيبات الصغيرة التي تعلو البرنوس و القشبية أو ما 

 "ما يطفو أعلى "يعلو المرق في البرمة 

5448 tafelfult  ما يعلو فوق آل شيئ ما يطفو فوق آل شيئ 

5449 tafunast  ten$el tasuft  
عـنـد الوالدة "ifan"البقرة دَفـقـت السـا ئـل ا لـلـزج  

 التدفق:  an$alالوالدة أوشكـت على 
5450 takelmant tessengel  فالنـة  آحلت عيناها 
5451 tamepput teçahan yellis   المراة ترضى إبنتها 

5452 tamepput tetkutta 
المراة تقوم بالتدبير المنزلي قضاء الحاجات المنزلية  

"aménagement" 

5453 tamepput tetnawal   المراة تطبخ 
5454 tam$art tetbera jar n teslatin nnes  العجوز تفرق بين عرائسها 
5455 tamurt ireq fellas ibellibelfen   األرض يشتعل عليها السراب 
5456 tanefdit taslit tanefdit taslit ubandu    الـثـيـبالعروسة الـثـيب العروس البكـر 
5457 tasasramt  صفة تطلق على البنت الطويلة والنحيفة 
5458 tasertit icangalen   سياسة الَدهاليز سياسة الكواليس 
5459 tawer$ellayetter tar$ella النجدة طلب النجدة 
5460 tedla t sekkurt fet mellalin nnes    احتضنت الحجلة بيضها 
5461 tessen at kut  تحسن عمل البيت 
5462 tetfeyya amantetfegga aman تـفسـد الـمـا ء 

5463 tidi n' busexsax 
عرق شديد ينتاب المريض 

asexsexx:الذوبانadfel isexsex   : ذاب الثلج 
5464 tifet  األفضلية 

5465 tigazzatin   
طوط على آف اليد ، آثارعلى آف اليد وغيرها خ

 حزة  وشم 

5466 ti$ennajin n yellis  أقـراط ابنته 
5467 tilellac n' wermun  براعم الرَمــان 
5468 tindart  ما يقع في العين :tindart  " راء مفخمة" 
5469 tirav teslit tiqucac nnes       لبست العروسة حليها 
5470 tisednan baçrant tisednan reqment   راء مفخمة "نساء موشمات بوشم آبير" 
5471 tisednan sliliwent tisednan t'$errant   النساء يزغردن 
5472 tisepwa jedrent tisepwa jitmenttisatwa s$iddunt      االشجــا ر تــفــرعــت 
5473 t sa$it net mepput lag net mepput    عقد المرأة 
5474 tta kniwin macan msijrent  تـــوأمتـيـن لــكــنـهـن مــــتــفــــاوتــات 
5475 ttemmervalen alemmud   يـتـبـا د لون  الطبـا ئع  وا لـتعـا ليـم 
5476 tukki  عطاء"هبة" 
5477 tusazd   جاءت على مقاسه 
5478 yebvel   شل تجمد 
5479 yenteg tudrimin   انصرف للجماعات 
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5480 yessablulle$ timqarqcin di tamemt  
غمس المقرقشات في العسل مع التكويرنوع من 

 timqerqcinالحلويات 

5481 yetdada seg seffilen   يـتـحـــذ ر من األخطـاء 

5482 yetxacafamxacfi  
يأآل آل شيئ دون تمييز يقطف آل شيئ يقطف 

صفة للشخص الذي ال يميزببن الجيد   الثمار األخيرة
 وغيرالجيد 

5483 yetreyyes  هدأ 
5484 yetteg luraitteg s wudmewen yesluray  يـــمــيــز فى مــعـامـلـتـه بـيـن الـــنــا س 
5485 yettutlayit su sabur    يتكلمها بالفطرة ، أو بالسليقة أوالسجية 
5486 yezzanfep  yekker    ط " غضبا وانصرف ثار" 
5487 yezzirzig deg luvyettefrukkis deg luv  1راء مفخمة " يتخبط في الوحل " 
5488 yehri u $i yezri u$i yesles u$i    لم يعد الحليب صالح إلنتاج الزبدة 
5489 yejred imaggen نــدب الخدود 
5490 yekrem fud    أثنى رآبته 
5491 yemda was nnes هى أجله   إنت 
5492 yenced fellas    إسـتـدعاه ، سأ ل عليه 
5493 yennejwad $ri  used$ri unijiw anijiw   جاءني ضيفا الضيف 
5494 yeqqim di tebrazt yeqqim di tawmert   مكان مخصص للجلوس أمام المنزل 
5495 yerga dasqivyerga deselqiq    تجرد من مالبسه 
5496 yerga si te$lalt nnes   خرج  من  قـوقـعـتـه 

5497 yerraz yiles inu fet mazi$t    راء مفخمة"تعود  لسا نى التكلم باألمازيغية" 

5498 yerrik fellas  ضحك عليه تحايل علسه 
5499 yerza wargaz   زاي وراء خفيفتين"هـزل الرجـل" 
5500 yesgenfu tasegganfut ةاستراح  مكان اإلستراح 
5501 yesxurriryesxetal    يخادع 
5502 yesxurriryetxetal   يخادع ، يخاتلaxerrur  : الخداع 
5503 yesles u meççuk si tyyita  ألف الطفل الضرب ولم يأبه به تعودعليه 
5504 yesmun tameddurt تــذَوق الـحـيـــاة 
5505 yesnejwad ilecta استعـــار األواني 
5506 yesnumit f tavsa    ًعوده على الضحك ً  ض 
5507 yesqin attut tmetna  توقع سقوط المطر 

5508 yesqinnit deg ma nnes  
توقع في نفسه توقعها إلنه قام بعمل غيرمستصاغ مع 

 شخص ما لمايراه يشمئز
5509 yessafrurric  يوضح ، يفهم ، يفصح 

5510 yesse$mid ti$mas n' wemjer 
آناية عن طول ‘ نان مثل اسنان المنجلاس‘أنبت
 العمر

5511 yessek fellastasekkit .  Invitation  إسـتـدعـــاه للـعـرس الدعـوة 
5512 yesselfad tiserkas   بين الكذب 
5513 yessemd ussan nnes     أآمل أيامه 
5514 yessemjar    يــقـلـد، يـحـا آـي 
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5515 yetcaca yettebba على ظهره يحمل 
5516 yeççur di zefzifen   آثير الكذب 
5517 yetheggac di tikli « zigzag »   يـمـشي  مـنـعـر جـا 
5518 yethis   يـتـجـول 
5519 yethuééa   يسـتـعـمـل القـو ة في مـعـا مـال ته 
5520 yetnedxalyetnadxal fallas    يحاوله  ‘ يتوسل عنده  يترجاه 
5521 yettari ifez   يجتر 
5522 yetteg aflu    يـجمع الـثروة 
5523 yettekka fellas s' titi    إرتكز عليه بضربة 
5524 yettenguggiz yatkusa    يـتـد رج 
5525 yettesrirridyetterjiji   يرتعد 
5526 yett$rirrid   يصرخ في بكاء 
5527 yettuç tafafin $er  zizis  daddas  طـي مالمـح  جـد ه يـعـ 
5528 yettutlay tagerdemmut   يتكلم لغة غير مفهومة أو هي لغة إصطالحية 
5529 yettutlay tagerdemmut   لغة غير مفـهـومة " يتكلم العجـمـى" 
5530 yetzeféaf dis     زاي مفخمة"يـبــتـزه" 
5531 yezzefrep fellas   انقض عليه 
5532 yucas akenwawikenwaw   أعطاه هديةاعطاه هدايا 
5533 yufa $el tisert nnes  يضرب المثل في توفر الرفاهية بدون تعب 
5534 yukel   تجمد‘ تصلب تحول من حالة السيولة الى الصالبة 
5535 yulem mag yesnallam   وضع خَده على يده و يفَكر 
5536 yuli tawrirt    آناية عن طول العمر 
5537 yumrit yakuc deg ixef  nnes   قــد رهــا اهللا عـلــيه 
5538 yusazd f le$cem   جاءه فـجـاة 
5539 yutit f ' kebbub imeooi   ضربه على العضم البارز خلف األذن 
5540 yutit fi jumam n tekrumt    ضربه على األعضاء القاتلة في الرقـبة 
5541 test المجيء 
5542 tmesit ءالمجي 

5543 asna$ 
" أذراس"هى عادة تقام بعد جز المواشى تصفف 

وتحلب فى اوانى بها دقيق السويك أودقيق المرمز 
"اطعام"ويعرف حينئذ باريون ويوزع على الجيران 

5544 tujjit التابوت 

Askay     Urbanisme     عمران  
5545 afsila$rab afsil yuvi imberresras ـط و تبـعـثـرالجـدارالجـدار سـق 
5546 a$rab yelmai$ri yelmaabur yelma   الباب مضبوطporte fermée sur mesure  
5547 ahamhum  da$aggal شبح اسود 
5548 amsel   حجر أملس يوضع  آقاعدة للرآيزة 
5549 aqcun yevles     ذ " العش ملبسالكوخ ملبس" 
5550 askay "urbanisme"                                               عمران 
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5551 $aref  i$uraf  طابق سقف طوابق  سقوف 

5552 iversan  coffrage   آحواجز 

5553 i$erref taddart nnes  سقف بيته 
5554 ijdi imberresras   الرمل مبعثر 
5555 ikumar n we$rem          أقــواس القصر 
5556 iwellem taddart ـم المنـزلرَم 
5557 iwen$it  أجــــادها أتــحـفــها 
5558 iweççeh tawurt  iwaççes abur  icarreg tawurt  فتح الباب على مصرعيه أقصى درجة الفتح 
5559 ize$ze$ mmagrur   فسيفساء القصر 
5560 reggada قرية 
5561 sennef afsil  أسند الجدار 
5562 skant stiwsi   ص " لتعاون  بنوها با" 
5563 ta$remt  القصبة او القرية 
5564 tagida رف 
5565 taze$li التدفئة 
5566 tazze$t  البلدة 
5567 ti$ukla  درجات السلم 
5568 timedras   echafaudage  ساللم  حواجز موانع      : 
5569 tise$nest n yebriden     شبكة الطرقات 
5570 tisi n teddart timisa ساحة المنزل ساحات 
5571 t nuzret n teddart   آوة في سقف الدار إلدخال النور 
5572 urda taddart   تشبه المنزل منزل قليل الجودة 
5573 yeska tasrakt  بنى فيًال 
5574   yuli tikerratinyuli tifadnin    صعد في تدرجات"tifadnin  " 

  Awanjem       Intellect      فكر   
5575 awanjem Intellect                                               فكر 
5576 ic$eb مشغول متعلق 
5577 imarat yernat   جادله فـــغلبه 
5578 t mennawt  imezi$en المثل األمزيغى 
5579 yetgemman ffa ggesla  ـا ســمـعهيـــحــفــظ مــــ 
5580 yetmara timarawin يحكي الحكايات 
5581 yetmara  يحكي  يجادل 
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العام بويبالت  
 الباب أو الفصل

 Climat aflu المناخ

 Justice taghdemt العدالة

  & Magie سحرو شعوذة
Superstition 

aplames 

 Maladies appanen األمراض

 Proverbes timennawin أمثال

 Psychologie tusna net nafa علم النفس

 Sport parpuéi رياضة

 Economie tadams إقتصاد

وأدوات آالت  Machines et Outils 

tkercawt 

dimessen 

dimekrad 

األفراحاألعراس و  Mariages & 
Festivities 

time$ra t faskiwin 

 Commerce tamestegt التجارة

متنوعة وأمثال تعبير  Expressions  & 
Proverbes variés 

tinfalin 

 & Culture التعليم والثقافة
Enseignement 

almed ttadlest du 
segmi 

 Organisation addes التنظيم

 Amour & Amitié tayri t mesna الحب والوئام

 Tourisme tamurri السياحة



 

 

 Politique tasertit السياسة

 Industrie tamudi الصناعة

 Relations iguses, ibeccenden العالقات

 agriculture tarza الفالحة

 Hygiène tizeddag النظافة

 Expressions   tinfalin  بيراتع

 Déloyauté akhennab خيانة وغش

طبيعةال  Nature tagna 

 & Coutumes عادات و تقاليد
Traditions 

isebbirren, isennila 

 Urbanisme askay عمران

 Intellect awanjem فكر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  الخاتمة
ه من        طريق األلف ميل يبدأ بخطوة، وهذا ما ا في د وفقن نأمل أن نكون ق

اة         ة التي تتعلق بحي ه مختلف الجوانب الحياتي خالل هذا العمل الذي تناولنا في
ل غموضا  ة، لنزي ة األمازيغي قاإلنسان بواسطة اللغ ا عل ة  والتباس ذه اللغ به

ردات    .. التي اتهمت بالعجز والقصور ابير ومف رغم غناها وثرائها إذ تحوى تع
ة  تمكن مستعمليها  ة والعلمي  .من التعبير في الخطاب اليومي أو الجوانب الفني

     

إن ثراء اللغة األمازيغية وغناها وانسجام حروفها وسالستها تبدو جلية 
ا             ذا سر خلوده ابير وجمل وه ه في البحث من تع ا جمعت واضحة من خالل م

  .وبقائها رغم ما تعرضت له عبر األحقاب والسنين

اريخي  أتمنى أخيرا أن أآون قد  وفقت إلى حد ما في ما قدمته من بحث ت
اء    بيل بن ي س ة صلبة ف ون لبن ل أن يك ذي آم اموس ال ذا الق ر ه اعي عب اجتم

  . صرح الهوية األصيلة لألمازيغية
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