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الكتاب؟ هذا ــاء اقتن إلى دفعك الذي ــا م القارئ الكرمي، ــا أيه
معلوماتك تنمية في ورغبتك األمازيغية اللغة مع تعاطفك أهو
إذا املغربي األصيل؟ تراثنا من مهم جزء ــى عل كثب عن واالطالع
جهد من ــتطعت اس كل ما وابذل ــر ُقُدما، فس كذلك، كان األمر

غايتك. إلى الوصول أجل من

ــة) وأن إال لهج ــت األمازيغية(ليس أن ــد تعتق ــت كن إذا ــا أّم
تتطلب لن واملعجمية ــة والصرفي النحوية مبعطياتها ــة اإلحاط
وأن هذا الكتاب تترك أن لك أنصح فإّني ــاعات، س بعض إال منك
األملانية. كاألجنليزية أو شأنها وتعّظُم تَبّجلها لغة تعّلم تتعاطى
هو اهتمامه التعّلم إلى ــان اإلنس في دفع األول ألن العامل وذلك
كّل ــه في نفس يجد املرء ــا لقّلم يتعلمه. أن ــد يري ــا مب ــي احلقيق
له يضمر أو ــّبقا مس يزدريه علم لتحصيل الضروري ــتعداد االس
فأنت إذن يتبّينها. ال أو بوضوح يتبّينها ألسباب من الكراهية نوعا
لُتلّبي رَوّية، ال بدون ــرعته ش ــروع عن مش تتخّلى إما أن اثنني: بني
لتستجيب لدعوة نوع ولكن زمان، منذ ــك نفس تراود أكيدة رغبة
في ــك، توّطن نفس أن وإّما ــة. ــتعلية املازح املس الفضولية ــن م
النظر ــرورة ض على جاهز، حكم كل ــن املتجرد م الباحث ــة رصان

اآلن، كي قبل إليها تنظرها التي كنت غير نِظرة األمازيغية ــى إل
أقّل ــت ليس كاللغات األخرى، لغة ــاد بأنها االعتق إلى ــتأنس تس
تزّودت قد ــون وتك ــهولة، س أكثر وال األخرى اللغات من ــة صعوب
العقبات تخّطي من الالزمة التي سُتمّكنك بالطاقة الِوجدانية
معرفة معرفة وطنك إلى يقينا سيوصلك طريق املُضّي في ومن
الظّن أّنك على يغلِب نفسك من زاوية معرفة إلى ثمَّ ومن أجود،

اهللا). على فتوّكل عزْمت جتهلها...(فإذا
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األَمازِيِغّية لِِكَتابَة َقَواعد

ننتقيها ــات األمازيغية، الكلم من أولَى ــًة ــب مجموع َنْكت َفْلْ
تارودانت، تافياللت، ــة: واألقاليم املعروف األماكن ــماء أس بني من

تيفلت، تونفيت. تيّطاون، تاوريرت،

مقام تقوم ــي الت هي والياء والواو ــف األل القاعـدة األولى:
ــمى تس ولذا األمازيغية؛ كتابة في ــرة والضمة والكس ــة الفتح
األمازيغية ألن النطق، في تقتضي مدا ال وهي التحريك. بحروف

مّد فيها. ال

بني أسماء من نختارها الكلمات من ثانية مجموعة ولنكتب
أيضا: األماكن

أژايالأژرهونتاژوضاأمژميژأژاغارأژرو
تالغزاتازارينتيزنيتتازاأزياللأزّمور،

نقط) ــالث (بث ــارة ش عليها التي ــزاي ال الثانية: القاعـدة
والزاي التي يتبعه. وما في(أژرو) ــأن الش هو كما مفّخمة، تُنطق

ــأن الش هو كما مرّققة، تنطق نقط) ثالث (بدون ــارة عليها ش ال
ألن الزايني، الفرق بني هذا مراعاة ــن م يتبعه. البّد وما ــور) في(أزّم
الفضة؛ أو عنينا املال ــا(أژرف) قلن إذا الكلمات؛ مبعاني ــة عالق له
قصدنا قلنا(ئژري) وإذا ــد. والتقالي ــرف عنينا الع ــا(أزرف) قلن وإذا

الّشيح. نبتة ِب(ئزري) يُقَصد بينما البصر،

في يقابلها مبا مصحوبة األسماء، من مجموعة ثالثة ولنقرأ
العربية:

الّثورأزگرالرجلأرگاز
الُعْرمةأگوديالنهايةتيگيرا
الوتُدتاگوستالرعدتيگناو

كافا ــق تنط التنقيط ــة املثلث ــكاف ال الثالثـة: القاعـدة
ــي(أرگاز) ف الواردة ــي وه ــا معقودة. كاف ــمى وتس ،(g) ــية فارس
الكاف أّما ــت). و(تاگوس و(أگودي) و(تيگيرا) ــاو) و(تيگن و(أزگر)

فتنطق: التنقيط املثّناة

ــاء أو ج ــاكنة، س ــت كان إن ــودة، املعق ــكاف وال ــاء الي ــني أ- ب
و(تيگناو) و(أرگاز) ــر) في:(أزگ ــأن الش هو كما ياء، أو ألف بعدها

و(تيگيرا)؛

هو كما ــا واو، بعده جاء إن ــودة، املعق ــكاف ــواو وال ال ــني ب- ب
و(تاگوست). في(أگوردي) الشأن
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التمرين

معانيها: واحفظ اآلتية الكلمات اقرأ

املرأةتامّطوطالرجلأرگاز
اللحمتفيگياخلبزأغروم
األرضتامازيرتاملاءأمان
البقرةتافوناستالثورأزگر
اجلَُبيلتاوريرتالصخرةأژرو

العيونتيّطاونالسهلأژاغار


(تابع) األمازيغية لكتابة قواعد

الكلمات: من أولى مجموعة

الّشاعرأمارير/أمورارالّرسولأمازان
اجلبلأدرارالفارسأمناي

احلياةتودرتاملرأةتامّطوط
الّنعجةتيلي/تيخسيالدارتيگّمي
احلديقةتورتيت

الكلمات: من ثانية مجموعة

األتانتاْغيولتاحلمارأْغيول
ال شيءأْميااحملراثأووّلو صفر /
العاصفةأْزوواللقالقأْسوو الريح
الثيرانأمواد من شربنانْسوااجلذع
وصليووضفّروارْولن

هو للتحريك كما ــون تك التحريك حروف الرابعة: القاعـدة
الدرس السابق. شرحنا في وكما األولى، اموعة الشأن في

وياءات لم تأت واوات أّن هناك فنالحظ الثانية، امرعة أّما في



 

1011

بذاتها قائمة - كذلك تُقرأ بذاتها؛ ــة قائم حروف للتحريك، ألنها
كانت: إذا -

في(أْغيول)  نشاهد كما قبلها، على رُِسَم بسكون  مسبوقة

و(ْرولن). و(نْسوا) و(أْزوو) و(أْمواد) و(أْسوو) و(تاْغيولت)

نشاهد  ظاهر التطويل، كما وصل مطّول مسبوقة بخّط  أو
إلخ... و(أسوو)، و(أميا) تاغيولت) و في(أغيول)

نشاهد  قبلها، كما ملا َحرََكًة جاء محرك، بحرف ــبوقة مس أو
(الفهد)؛ أماياس) ــوس، و(أماي املغربية)؛ ــية (الفروس في(أماوال)
(الُقْرُط)؛ ــت) و(تيوينس (العمل)؛ ــاووري) و(ت (األحول)؛ ــوال) و(أزي

(الفارس). و(أمناي) (القفة)؛ و(أزگاو)

واجلمل: من الكلمات ثالثة، مجموعة

أفوساليدأفوس اغسل اليدّسيرد
أضارالرِّْجلأضار الرِّْجلّسيرد اغسل
ودمالوجهؤدم الوجهّسيرد اغسل

الذئبژريغ وّشنالّذئبؤّشن رأيت
األسدئوت يزماألسدئزم َضرََب
ئگراحلقلئگر احلقلتكرزم حرثتم
ئّديَذَهَبئّدا يذهبؤر لم

األمازيغية، في قاطعة، ال تنطق الهمزة اخلامسة: القاعدة
على ُكتبت كانت مفتوحة إن الكالم. أول في أي االبتداء، عند إال
مكسورة كانت وإن الواو؛ على ُكتبت مضمومة كانت وإن األلف؛
وال وكتابة، فُتحذف نطقا الكالم، ُعرض في أّما الياء. على ُكتبت

قبله. التي الكلمة حرف في آلخر حركة بصفته حرفها يثبت إّال

التمرين

معانيها: واحفظ اآلتية، املفردات واجلمل اقرأ

ئزماألسدئزم األسدتنغام قتلتم
ّنكالوجهؤدم ودم اغسل وجهكّسيرد
ئنوالرِّْجلأضار رِْجليأضار
ّنكاليدأفوس أفوس يدكّسيرد اغسل

ئگر احلقلتكرزم حقليئگر ئنوحرثتم
أزگاوحقلكئگر ّنك القفةأْسي احمل
يْوت ئزم

ؤّشن
ضرب األسد

الذئب

 



1213

   
(تتّمة) األمازيغية لكتابة قواعد

اآلتية: الكلمات فلنقرإ

احللزونأُغاللالغولأُغژن
احملروسأُگدالاحلائطأُغراب املرعى
الصّيادأنُگماراصطادئُگمر

ل رنالّصديقأمّداكُّ حنأگُّ الطِّ الدقيق،
ا اساحلِملأگُّ السنةأسگُّ

ال هرأضگُّ دالصِّ خافئگُّ
يدخشيئُكصد يگُّ يََخْفؤر لم

الّضّم اتلس، الّصريح، أو غير القاعدة السادسة: الضّم
وقد و(أُغالل) مثال. في(أُغژن) الشأن هو كما عادية، ضمة ــم يُرس
ــأن هو الش ُدفعة واحدة، كما ــاه وإّي فُينطق الفتح، مع ــترك يش
دفعة وإّياه وينطق الكسر، مع يَْشَترُِك وقد اس). و(أسگُّ ا) في(أگُّ

يد). ئگِّ في(ؤر الشأن هو كما واحدة،

اآلتية: اجلمل ولنقرإ

اغروم ي اخلبزئسغا اشترى
الهاللئژرا ي ايور رأى

الذئبئنغا ي وّشن قتل
اوال! ي القول!ّسفرو وّضح
ي املّود الدرسحسو احفظ

ل ّنك امّداكُّ ي صديقكئري أحبب
وماك أحبب أخاكئري

ْيلّمودن الدروسحسو احفظ

بني كلمتني، حتريك حرفا يلتقي عندما السابعة: القاعدة
وياء ــا. ثانيهم ُن ــكَّ يَُس أو الوقاية ــاء ي ــّمى تس ياء بينهما ــدرج ت
في تترك ما ــرا وكثي بعده؛ ما يّحركه ــه بذات قائم ــرف ح ــة الِوَقايَ

تُْخَتلَس. أو الكالم

اجلمل: من اموعة هذه اآلن فنالحظ

ي دخلتمتكشممضربنيئوت
تن حرثواكرزنجرحهمئسّتورس
اس ُسرَِقئّتواكركّلمهئساول
ت ُضرِبئّتوْوتأحياهئّسودر

ّنس ُحرِثئّتوكرزدارهتيگّمي
ُحصدئّتومگرفّرئْرول

كان إال ما ــة، منفصل ــر تكتب الضمائ القاعـدة الثامنة:
فاعل. نائب أو فاعال منها

من اجلمل: األخيرة اموعة هذه ولنقرأ بإمعان

دار ك ئنبگيْون يوجد عندك ضيوفّالن
يزگارن غور ك بقرّالن عندك يوجد
گ ورتي ك البستانئّال بابا في أبوك يوجد
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فاس س ميّدن إلى فاسّدان ذهب الناس
يْسوي ّنيگ اغروم الّطبقسرس فوق اخلبز ضع

س ت فّال فوقهسرس ضعه
باملاءّسيرد ْس وامان اغسل

وكذا الظروف - املعاني واألخيرة: حروف التاسعة القاعدة
املتألفة أّما منفصلة. أكثر تكتب هجائيني أو حرفني من املؤلفة -

بعدها. مبا متصلة شبه فتكتب حرف واحد من

التمارين

معانيها: اجلمل، واحفظ من يلي ما اقرأ التمرين األول: 

ّنك ال أضگُّ ِصهركژريغ رأيت
يزم ي ينغا األسَدأنگمار َقَتَل الصّياد

يّگيد يََخْفؤر لْم
رن أگُّ باباك الدقيقئسغا أبوك اشترى
ّنك اوال ي وّضح كالمكّسفرو
دروسكحسو يلّمود ّنك احفظ

اس كّلمهئساول
اسن كّلمهمئساول

يگر وماك كرزن د ل ّنك احلقلأمّداكُّ حرثا وأخوك صديقك

العربية: إلى اآلتية اجلمل ترجم الثاني: الّتمرين

ئْرول ؛ ي يزم يژرا ؤّشن
گ ورتي ك ئّال بابا

ْس وامان ّنك ّسيرد ودم

إلى األمازيغية: اآلتية اجلمل وترجم

يوجد عندك ضيوف
مكناس إلى الّناس ذهب

أخوك يخف لم
احلقل في يوجد ِصهرك

ما ــتوعب واس األولى، الثالثة الدروس راجع الثالث: الّتمرين
والتراكيب. القواعد واملفردات من فيها ورد
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اإلْسُم املَذّكر

املذكرة: املنفردة األسماء من مجموعة هذه

الرأسئخفالرجلأرگاز
األسدئزمالّشيخأمغار
اللسانئلساجلبلأدرار

الغارئفريامليدانأسايس
السمكةأسلمالظلأمالو
الهواءأضوالوجهؤدم

الصخرأژروالذئبؤّشن
الشاعرأماريرالقلبؤل

البستانؤرتي

أوزان ــى عل يكون ــرد املف املذكر ــم اإلس املالحظـة األولى:
مختلفة.

ما ومنه مفتوحة؛ ــزة بهم الغالب في ــدئ يبت أنه مميزاته ــن م
بغير ذلك. يبتدئ َويَْنُدر أن مضمومة. مكسورة، أو يبتدئ بهمزة

بجموعها: مصحوبة املذكرة، من األسماء مجموعة وهذه

األفراسأگمارنالفرسأگمار
األضواءأفاونالضوءأفاو

الّثمارأراضنالّثمرأراض
اجلِمالئلغماناجلََملألغم
الغيرانئفرانالغارئفري
ئلفاناخلنزيرئلف اخلنازيرألفان،
النجومئترانالنجمئتري
األُُسودئزماوناألسدئزم

الرُؤوسئخفاونالرأسئخف
الوجوهؤدماونالوجهؤدم
القلوبؤالونالقلبؤل

ــاملة. جموع س كّلها الثانية: اجلموع الواردة أعاله املالحظة
مفتوحة، بهمزة يبتدئ وبعضها ــورة؛ مكس بهمزة يبتدئ أكثرها
ألف نوٌن، أو ــوع اجلم هذه أواخر ــرده. ملف مضمومة، تبعا ــزة هم أو

وواو ونوٌن. ألف ونوٌن، أو

مصحوبة ــرة، املذك ــماء األس ــن م ــرى أخ ــة مجموع ــذه وه
أيضا: بجموعها

الطيورئجضاضالطائرأجضيض
الظاللئموالالظلأمالو

امليادينئسوياسامليدانأسايس
الفهودئموياسالفهدأماياس
املياهأغبالو العيونئغبوالعني

تكسير؛ جموع أعاله كلها الواردة اجلموع الثالثة: املالحظة
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آخر. وزن على تركيبها وأعيد مفردها مادة ُكِسرت

مصحوبة ــرة، ــماء املذك األس ــن م ــرة أخي ــة مجموع ــذه وه
كذلك: بجموعها

األيديئفاّسناليدأفوس
احلّفارون ئمغازناحلّفارأمغوز

القضبانئگضمانالقضيبأگّطوم
القطاطئماّشيْونالقطأماّشو
األصابعئضوضاناألصبعأضاض

ــتركا مش جمعا يجمع ما ــماء من األس الرابعة: املالحظة
األخيرة. اموعة هذه في ظاهر هو كما واملكسور، السالم بني

إضافية: مالحظات

غير لفظه: يجمع على املذكرة ما األسماء من 1-

بُنوأيتابنؤ

أوله: في أو(ئد) بزيادة(ئت) يجمع ما ومنها - 2 

الشيءباب أرباب الشيءئتبابرّب

السوائل: خاّصة من أسماء له، مفرد ال ما اجلموع ومن - 3

الّدمئداّمناملاءأمان
اُاطئمغليلن / ئنسيرنالَبْولئبژضان

/ ميّدن الّناسمّدن

الواحد الفرد يُعتبر  فوق ما كّل ــة؛ األمازيغي في ــي مثّن ال - 4

جمعا.

التمارين

اآلتية: األسماء معاني هي ما األول: الّتمرين

ؤلؤرتي
ئخفأسلم
ئفريأضو
أمغارأدرار

أژروأمالو
ؤّشنئزم

ؤدمألُغم

األسماء اآلتية: من كل إسم هو جمع ما الثاني: التمرين

ئتريأگمار؛
ئلفئفري
ؤدم ألُغم

ئخفئزم
أغبالوؤل

أمالوأجضيض
أضاضأسايس
أماّشوأفوس

األسماء اآلتية: من كل إسم هو مفرد ما الثالث: التمرين

ئتبابأيت
أمانئداّمن
 ئضوضانؤالون

ئضارن



 

2021

ومفردات: جموع بني اآلتية األسماء صّنف الرابع: الّتمرين

ئفاّسنئضوضانئزماونؤّشن
أجضيضأزگرئترانئفران
أمغارأسايسئغبوالؤدماون

أضوؤالونأمالوئماّشيْون
ئخفاونألُغمئلسئسلمان

ئرگازنأگمارئضارنئتباب
 

اإلسم املؤنث

فلنقرأ:

األفعىتالفساالبقرةتافوناست
احلالوةتاژوضيالبغلةتاسردونت
املِشيةتاوادااألرضتامازيرت

الّناصيةتاونزااحلياةتودرت
الّسرِقةتوكرضااحلديقةتورتيت
النعجةتيخسياللبؤةتيزمت
العنيتيّطاملِرآةتيسيت

وقد بتاء، وينتهي يبتدئ بتاء املؤنث اإلسم األولى: املالحظة
السابقة. األمثلة الّتاء، كما نرى في بغير ينتهي

مذكره: لفظ من املؤنث صياغة

احلمارةتاْغيولتاحلمارأْغيول أي األتان،
 البغلةتاسردونتالبغلأسردون
الفرس األنثىتاگمارتالفرسأگمار
اللبؤة تيزمتاألسد ئزم 
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الذئبةتوّشنتالذئب ؤّشن 

لفظ من ــب، في الغال ــث، املؤن ــاغ يص الثانية: املالحظـة
األخير. في وتاء األول في تاء بزيادة مذكره

في ــاهد نش كما ــن غير لفظ املذكر، م ــون املؤنث أحيانا ويك
األمثلة اآلتية:

تاست،تافوناستالثورأزگر البقرةتاغا،
الّتيسأزاالغاحلصانأّييس

املاعزةتاغاّطالفرستاگمارت
الّنعجةتيلي، تيخسيالكبشئزميّر

اآلتية: األمثلة النظر في املؤنث: فلُنْمِعن اإلسم جمع

األولى: اموعة

املفاتيحتيسورااملفتاحتاساروت
البغالت تيسردانالبغلةتاسردونت
األتنتيْغيالاألتانتاغيولت
السيوفتيفراالسيفتافروت
الظلماتتيّالسالّظلمةتاّلست
األراضيتيمورااألرضتامورت

األقراط تيويناسالقرطتيوينست
الّسروجتيريشاالّسرجتاريشت

الثانية: اموعة

 العيونتيّطاوينالعنيتيّط
الّسكاكنيتوّزالنيالسّكنيتوّزالت

العطورتوّجوتنيالِعطرتوّجوت
(احلصن)تيغرمت القصباتتيغرمنيالقصبة

األوعيةتاگْروينالِوعاءتاگرا

الثالثة: اموعة

 البقرتيفوناسنيالبقرةتافوناست
الّنوقتيلُغمنيالّناقةتالُغمت
السيوفتيفْروينالسيفتافروت
الّسروجتيريكنيالّسرجتاريكت

الرابعة: اموعة

العيونأّلنالعنيتيّط
الغنمؤّليالّنعجةتيخسي النعاج،

الغنمتاّتنالّنعجةتيلي النعاج،
اإلناثتيغاّلنيالفرس األنثىتاگمارت األفراس

جمع املؤنث: القاعدة العامة في

وارد هو كما ــير، تكس جمع ــم املؤنث يجمع اإلس ــي الغالب ف
في يالحظ كما ــاملا، س جمعا يُجمع ما ومنه األولى. اموعة في
بعد ــاملا س جمعا يجمع ما ومنه األمثلة. ــن م الثانية ــة الطائف
يجمع على ما الثالثة. ومنه الطائفة ــأن في هو الش كما ــر، كس
ــم لإلس يكون الرابعة. وقد الطائفة في هو وارد كما لفظه، غير

مختلفان: جمعان الواحد

تيفْروينتافروت تيفرا،
تاريكت تيريكنيتاريشت  تيريشا
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تيّطاوينتيّط
تيلي  تاّتن ؤّليأّلن

وهو له، ــرد مف ما ال املؤنث ــوع جم من مالحظـة إضافية:
نادر:

لَىتيسضارتيسضرينتيماّتني السَّ
تيُغمديناحليلتيباراملشيمة
بَّاث املِنتافاملِنتاشاملِلقطالشِّ
املقّص، املِقراضتوزلني

التمارين

اآلتية: املذكرة األسماء من املؤنث ضع األول: الّتمرين

الّطفلة...........الطفلأربا
الّناقة...........اجلملألُغم
الكلبة...........الكلبأيدي

الّنمرة...........الّنمرأغيالس

اآلتية: األسماء من اسم كل مذّكر هو ما الثاني: الّتمرين

تافوناستتاسردونت
تايديتتاْغيولت
توّشنتتيزمت

تاغيالستتالُغمت
تاغاّطتاگمارت

تيلي

ــاملة، جموع س إلى اآلتية ــماء األس صّنف الّتمرين الثالث:

بعد واملكسور، ــالم الّس بني ــتركة مش وجموع ــير، تكس وجموع
مفرداتها: في الّنظر

توّجوتنيتيسورا
تيّطاوينتيمورا

تيريكنيتيلُغمني
تيفراتيْغيال
تيّالستيفْروين
تيغرمني

اآلتية: األسماء العربية إلى ترجم الرابع: الّتمرين

تاسردونتتالُغمت
أّلنتيلي
تيغاّلنيؤّلي

تارباتتايديت
ئزماونتيزماوين
توّجوتني

ــماء العربية األس األمازيغية إلى ــم ترج اخلامس: الّتمرين
اآلتية:

العنيالّناقة
إسمان)الغنم (لها األرض
األُُسودالّنمرة
احلياةالذئبة

املاعزةالقصبات
الّظلمات
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مفردات من هذا الدرس في ورد ما الّتمرين السـادس: راجع
في أو خاّصة، ــة كّراس في مرّتبة قّيدها، ثّم وجموعها. واحفظها

جذاذات.
الّساِدُس الدرس

املذّكرِ اإلسم إعراب

كما آخره، على ال اإلسم أول على يقع في األمازيغية، اإلعراب،
اآلتية: األمثلة نشاهده في

خرج الّرُجل = = الّرُجل    ئّفغ   ورگاز أرگاز

قلت  للّرُجل = = الّرُجل     ّنيغ  ي   ْورگاز أرگاز

والّرُجل املرأة تامّطوط د  ورگاز = الّرُجل     = أرگاز

ِحلية الّرُجل = تامارت  ورگاز الّرُجل   أرگاز =

ــبوقا مس أو ؛ فاعال كان ــم إذا اإلس يُعرب ــة: العام ــدة القاع
حرف العطف، ــطة معطوفا بواس أو ــروف املعاني ؛ ح من بحرف

إليه. مضافا أو الّدال؛ وهو

ــم االس على اإلعراب بها التي يقع الكيفية اآلن ــتقرئ فلنس
به: يبتدئ ما باعتبار املذكر،

الطائر = وقع ئرس    وجضيض = الّطائر     أجضيض (1)

الّديك ئسغوّي  وفوّلوس =  صاح أفوّلوس  = الّديك   (2)

الهالل َكُبر = ئمّقور   وايور الهالل    = أيور (3)
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ادِسُ السّ الدرس
رِ املذكّ اإلسم إعراب

كما ــره، آخ ــى عل ال ــم ــى أول اإلس عل ــع يق ــة، األمازيغي ــي ــراب، ف اإلع

اآلتية: األمثلة في نشاهده

لأرگاز غ  ورگازالرّجُ لئفّ الرّجُ خرج

لأرگاز لنّيغ  ي  وْرگازالرّجُ للرّجُ قلت

لأرگاز ورگازالرّجُ د وط لتامطّ والرّجُ املرأة

لأرگاز ورگازالرّجُ لتامارت  الرّجُ ية حلِ

ــبوقا مس أو ؛ ــال فاع كان إذا  ــم اإلس ــرب يُع ــة:  العام ــدة القاع

ــف، العط ــرف ح ــطة بواس ــا معطوف أو ؛ ــي املعان ــروف ح ــن  م ــرف  بح

إليه. مضافا أو ال؛ الدّ وهو

ــم االس ــى عل ــراب  اإلع ــا به ــع يق ــي  الت ــة الكيفي اآلن ــتقرئ  فلنس

به: يبتدئ ما باعتبار املذكر،

ائرأجضيض وجضيضالطّ الطائرئرس وقع

يكأفولّوس يكئسغويّ وفولّوسالدّ الدّ صاح

ور   وايورالهاللأيور بُر الهاللئمقّ كَ

الرّيحئصوض  واضوالرّيحأضو هبّت

ن الوجهئژيل وودمالوجهؤدم سُ حَ
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ن نالذئبؤشّ الذئبئرْول ووشّ فرّ

قابئگيدر يگيدرالعُ قابيوفْرو العُ طارت

ييزيالذبابةئزي بابةيوفرو الذّ طارت

اإلسم املذكر: إعراب قواعد

ــب الغال ــي ف ــرب، يُع ــة مفتوح ــزة بهم ــدئ يبت ــذي  ال ــم  اإلس  -  1

األول ــني املثال ــي ف ــأن الش ــو ه ــا كم ــا، وألفه ــزة الهم ــلّ ــلّ مح ــواو حتُ ب

ــى عل م ــدّ تق ــا بذاته ــة قائم ــواو ب ــدودة، ــاالت مع ــي ح ــرب، ف ويُع ــي. والثان

في ــع. (انظر والراب ــث ــني الثال ــي املثال ف ــأن الش ــو ه ــا ــزة، كم ــف الهم أل

ــى عل ــة م ــواو مقدّ ب ــرب تُع ــي الت ــماء األس ــم مبعظ ــة ــدرس قائم ــر ال آخ

األلف).

ــة قائم ــواو ب ــرب يُع ــة مضموم ــزة بهم ــدئ  يبت ــذي  ال ــم  اإلس  -  2

ــس اخلام ــني املثال ــي ف ــأن الش ــو ــا ه ــزة، كم الهم واو ــى م عل ــدّ ــا تق بذاته

والسادس.

ــا م إال  ــه من ــرب يُع ال  ــورة مكس ــزة بهم ــدئ يبت ــذي  ال ــم  3 - اإلس

ــه إعراب ــون ويك .(deux syllabes) ــني اثن ــني مقطع ــن م ــف يتأل كان 

ــي ف ــأن الش ــو ه ــا كم ــزة، الهم ــاء ي ــى ــا عل ــة بذاته ــاء قائم ي ــدمي  بتق

ــف الصن ــذا به ــة ــة جزئي قائم ــدرس ال ــر ــي آخ ــر ف ــن. (انظ الثام ــال املث

مكسورة). بهمزة املبتدئة األسماء من

ثالث: مالحظات

ــا إعراب فيه ــن ولك ؛ ــرّ ج وال ــب وال نص ــع رف ــة ــي األمازيغي ــس ف لي - أ

أو ــة، الفاعلي أي ــر، الذك ــالفة السّ ــة األربع ــل العوام ــد ــه أح ــد يوجب واح

اإلضافة. أو (د)، العطف حرف املعاني، أو حروف

ــن األماك ــماء أس ــي ف ــة  وخاص ــالم، األع ــماء أس ــي  ف ــوز  يج - ب

ــى مبعن اژرو) س  ا  ــدّ أو(ئ وژرو) ا س  ــدّ :(ئ ــال مث ــول تق ــا. إعرابه ــرك يُت أن 

ــمِ لَ العَ ــم إلس ــزا متيي ــراب  اإلع ــرك  (يُت أژرو.  ــة مدين أي أژرو، ــى إل ــب  ذه

غيره). من

ــونٌ ــو ن ــة، وه اإلضاف ــرف ح ــطة بواس ــا، مبدئي ــل، ــة حتص اإلضاف - ج

ــة اإلضاف ــد عن ــطة الواس ــرك ت ــن ويُستحس ؛  (ن) ــة موصول ــم تُرس

ر. املذكّ إلى

التّمارين

اآلتية: اجلمل األمازيغية إلى ترجم األول: التّمرين

األسد الذئبفرّ خرج

ل الرّجُ الذبابةصاح وقعت

الهالل لَ مُ التّيسجَ ية حلِ

الرّيح هبّت

ــات الكلم ــن  م ــة فعلي ــل  جم ــي ثمان ــف  ألّ ــي:  الثان ــن  التّمري

اآلتية:

البغلأسردونفرّئرْول

غ دخلئكشمخرجئفّ

لَيارودالثورأزگر سِ غُ

االوجهؤدم ذهبئدّ

ائرأجضيض طالئغزّيفالطّ

يخأمغارتكلّمئساول الشّ

القلبؤلاللّسانئلس

رِضَيوضن بابةئزيمَ الذّ
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ــي ف ــواردة ال ــماء األس ــن م ــم اس كل  ــف  اعط ــث:  الثال ــن  التّمري

ــرف ــطة ح بواس األول، ــود العم ــي  ف ــه يقابل ــا  م ــى ــي عل الثان ــود  العم

د العطف:

األول األولالعمود الثانيالعمود  العمود الثانيالعمود

نئزم نؤشّ ئزمؤشّ

أجضيضئزمئزمأجضيض

أرگازأزگرأزگرأرگاز

مأفولّوس مألغُ أفولّوسألغُ

أيورئتريئتريأيور

يلي: ما األمازيغية إلى الرابع: ترجم التّمرين

الشيخ األسدوجه رأس

الثّورأصبع اليد عني

الذئب مكةرِجل السّ رأس

الرِّجال البستانأيدي طير

ــماء واألس ــال األفع ــن م ــة فعلي ــال جم ــف  ألّ ــس:  اخلام ــن التّمري

املعاني اآلتية: وحروف

األفعال

دخلئكشميوجدئالّ

ا فرّئرْولذهبئدّ

نزلئرس ، طاريوفرْوحطّ

ثئساول غحتدّ خرجئفّ

يردحرثَئكرز لَئسّ غسَ

قتلَئنغا

األسماء

وو بابةئزياللقالقأسْ الذّ

الثور.أزگراحلقلئگر

النّهرأسيفالبستانؤرتي

راثأسكرزالقلبؤل احملِ

اليدأفوس

ــى. عل = ف خ، ــف، خ - . بِ = س - . لِ = ي - ــي. ف = گ ــروف:  احل

إلَى. = غر س، - . كَ = أمّ - . نْ مِ = زگ، سگ -

ــه واجعل ــتطعت، اس ــا م ــه  من ــظ واحف ــي يل ــا  م ــرأ  اق ــة: إضاف

مرجعا:

الهمزة: ألف على م تُقدَّ بواو تُعرب التي باألسماء قائمة هذه

الهواءأضواملاءأمان الرّيح،

األوالدأراوالهاللأيور مبعنى الولد،

اليوم، النهارأسّالكالمأوال

ر الرأسأزّارالنّهرأسيف عَ شَ

التّرابأكالالبئرأنو

نبأضيلالتّنبأليم العِ

ايأتاي الثّمنأتيگالشّ

نفأناو الصّ النّوع،

و خانأگّ العقدأرّاالدّ الكتاب،

البذورأموداحلِصانأگمار ر، البَذْ

الهمزة: على ياء م تقدّ بياء تعرب التي باألسماء قائمة وهذه

اجلِلدئلماللسانئلس
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القمحئردنالقمحةئرد

احلقولئگراناحلقلئگر

اللّياليأضاناللّيلئض

األسدئزمالنّومئضس

ودُئزماون اخلنزيرئلفاألسُ

الفيلئلْواخلنازيرئلفان

يَلَةئلْوان الورقئفرالفِ

القرنئسكالرّمادئغد

بابةئزي بابئزانالذّ الذّ

القرعةئلي األنصبةئالنالنّصيب؛

النّجمئتريالوالدةئرْو

الغارئفري املِقالعئلدي، ئلّيْالكهف،

ابعُ السّ الدرس
املُؤَنّث اإلسم إعراب

ــا مجموعاته ــني  ب ــارن ولنق ــة، اآلتي ــة األمثل ــي  ف ــر النظ ــنِ عِ لْنُمْ فَ

األسماء: فيما يهم إعراب الثالث،

تفوناستالبقرةتافوناست البقرةتكشم دخلت

مت متالنّاقةتالغُ النّاقةترْول تلغُ فرّت

ي ارتيگمّ يالدّ تگمّ ور  ارمتقّ بُرت الدّ كَ

ا ورُتيگمّ االدّ مّ تگُ ورنت ورُمقّ الدُّ بُرت كَ

نيتوزّالت كّ توزّالتالسّ نيمتسد كّ السّ احتدّ

كاكنيتوزّالني توزّالنيالسّ كاكنيمسدنت السّ ت احتدّ

املؤنّث: قاعدة إعراب اإلسم

إذا ــاء،  للتّ ــرك احمل ــرف احل ــذف بح ــا، مبدئي ــث،  املؤنّ ــم اإلس ــرب  يع -

استثناءات. القاعدة لهذه ياء؛ لكن أو ألفا احلرف ذلك كان

يلحقه ال ــو) (ت ــواو ب ــة رّك حَ ــاء مُ ت ــه أول ــي ف ــذي ال ــث ــم املؤنّ اإلس -

إعراب.

ــة مبني ــي ه ــي ــي)، والت أو(ت ــا) ب(ت ــدئ تبت ــي الت ــة املؤنث ــماء األس -

 deux) ــني اثن ــني مقطع ــن م ــة  مكون ــا جلّه ــراب، إع ــا ه قُ يَلْحَ ال 
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منها: طائفة فإليك البناء. في جموعها تتبعها وقد syllabes)؛

التّنيتازارينالتّينةتازارت

ةتاگمارتاملاعزةتاغاطّ كَ الرّمَ

وفتاضوطالرّماكتاگمارين الصّ

األوديةتاالتنيالواديتاالت

هرتاداوت هورتاداوينالظَّ الظُّ

االفجّتيزي الفجاجتيزّ

لمةتالّست الظلماتتيالّسالظّ

اللبؤةتيزمتامللحتيسنت

النّورتيفاوتالتّمراتتييْنيوين

االغاباتتاگانني الكتابةتيرّ

تافوشت مستافوكت، الشّ

رت تيشّ الثّومتيسكرت،

الشجراتتادّاگني الشجر،

اة، النّعجةتيلي، تيخسي الشّ

احلي، البيتتادّارت

رْوين البيوتتادّارين؛ تادّ األحياء،

التّمر، التّمرةتييْني

وت الوطاءتيسّ الفراش،

رّيةتاروا الذّ النّسل،

ي ربتيسّ يوينالشّ الشرباتتيسّ

اللحيةتامارتاألنوارتيفاوين

الغابةتاگانتالعنيتيطّ

اوين التّمر، التّمرةتييْنيالعيونتيطّ

وتنيالشجرةتادّاگت األفرشةتيسّ

مالحظة إضافية:

ــزة بهم ــدئ يبت ــذي وال ــرده، ــظ مف ــن لف م ــس لي ــذي ــث ال ــع املؤن جم

ــم بحك ــر، املذك ــرب يع ــا كم ــرب يُع ــة،  مضموم ــزة هم أو  ــة  مفتوح

املثالني التاليني: في ذلك نرى الشبه.

الغنمؤلّيالشاةتيخسي

الغنمفردنت وولّي رعت

األعنيألّنالعنيتيطّ

األعنيرژمنت والّن تفتّحت

التّمارين

مجموعات من ــة مجموع كل من ــميّة اس ب جملة األول: ركّ ــن التّمري

إلى العربية: الكل وترجم إلى جملة فعلية، لها حوّ ثم اآلتية؛ األلفاظ

البستان. = ؤرتي ن؛ مِ = زگ خرجت؛ = غ تفّ البقرة؛ = تافوناست -

توجد. = ؛ تالّ في = گ ؛ املرأة = وط تامطّ ؛ احلديقة = تورتيت* -

دخلت. = النّوق ؛ كشمنت = مني تيلغُ ؛ البستان = ؤرتي -

طالت. = ؛ تغزّيف الشيخ = اللحية ؛ أمغار = تامارت* -

تطول. = تّغزيفن أر ؛ في = گ ؛ يف الصّ = أنبدو ؛ ر األنهُ = ان ؤسّ -

يوجد. = ئالّ ؛ فوق = أفالّ ؛ الثّلج = اجلبل ؛ أدفل = أدرار -

إلى. = س ذهنب ؛ = دّانت ؛ الفتيات = تيرباتني ؛ الوطن األرض، = تامازيرت -

؛ خرجن = فّغنت ؛ ن مِ = زگ ؛ ــة الغاب = تاگانت* ؛ ــؤات اللب = ــن* تيزماوي -
. أكلْنَ = تشانت ؛ البقرات = تيفوناسني

كثرت. = وت تگّ ؛ ريّة الذّ النّسل، = تاروا* ؛ هُ = نّس -
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ال التي األسماء إلى (*) بنجيمة السابق، التمرين في ــير، تنبيه: قد أش

إعراب. يلزمها

يلي: ما األمازيغية إلى الثاني: ترجم التّمرين

ــع أصب ؛ ــوق النّ ــل أرجُ ؛ ــة الناق ــل رِجْ ؛ ــرات ــرة ؛ رؤوس البق رأس البق

ــر واحلمي ــال البغ ؛ ــة والرّمك ــرس الف ؛ ــهل والس ــر والنه ــل اجلب ؛  ــد  الي

رأس ؛ ــة احلديق ــجار أش ؛ ــة الغاب ــر طي ؛ ــاء امل ــني ع ؛ ــر والبق ــم  الغن ؛ 

؛ ــجّ ف ــل  اجلب ــي ف ــد  يوج ؛ ــات والظلم ــور الن ؛ ــح املل ــر  كث ؛  ــجرة  الش

ــيوف الس ت احتدّ ؛ ــدار ال ــن م ــرأة امل ــل ؛ خرجت ــوق اجلب ف ــد ــة توج القصب

األعني. لت مُ جَ ؛ روج السّ لت مُ جَ ؛

وجوبا: (ن) اإلضافة بحرف إليه يضاف : املؤنث مهمّ تنبيه

إلخ. ن تفوناسني... ؛ ئخفاون مت تلغُ ن ؛ أضار ن تاگانت ئجضاض

امنُ الثّ رس الدّ
ذلك. إلى وما والتّكبير، والتّصغير ؛ والتّنكير التّعرِيف

مثال: قلت إذ األمازيغية. في األصل هي والتّنكير: املعرفة 1 - التعريف

قلت فكأنّك ... ــ تيفوناس ؛ ئدرارن ؛ ــان ئيس ؛ ــت تافوناس ؛ أدرار ــس ؛ أيي

البقر... اجلبال؛ األحصنة؛ البقرة؛ اجلبل؛ احلصان؛ بالعربية:

ــك بإضافت ــم االس ــر تُنكِّ ــرع:  الف ــي ه ــة األمازيغي ــي ف ــرة والنّك

األلفاظ ــد أح أو ــرد، الف ــد الواح ــى عل ــة الّ الدّ ــداد األع ــماء ــد أس ــه أح إلي

و(بِضعة). مفهوم(بِضع) أو مفهوم(بعض) على الّة الدّ

ــم اإلس ــى  إل ــاف تض ــي  الت ــرد،  الف ــد الواح ــى عل ــة الّ الدّ ــماء  األس

هي: تنكيره، املراد املفرد

مترادفة). (كلّها ئدجن ئدج؛ يون؛ يان؛ للمذكر: أ-

مترادفة). (كلّها يات؛ يوت؛ ئشت؛ ئشنت للمؤنث: ب-

اجلمع إلى تضاف ــي و(بِضعة)، الت مفهوم(بَعض) ــى عل الة األلفاظ الدّ

؛  ئتس. شا  شرا  ؛ ؛  كرا   هي: تنكريه، املراد

مالحظتان:

األلفاظ. هذه إلى هو مضاف واملؤنث فيما بني املذكر يُفرق ال أ-
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الغالب. في احلية، الكائنات أسماء إلى إالّ يُضاف ال ب-(ئتس)

األسماء: تنكير كيفية بها تتضح أمثلة وإليك

ائرأجضيض وجضيضالطّ طائريون

وسردونالبغلأسردون بغليان

وزگرالثّورأزگر ثورئدج

تفولّوستالدجاجةتافولّوست دجاجةيوت

تّسردونتالبغلةتاسردونت بغلةيات

تفوناستالبقرةتافوناست ن بقرةئشت

ن نالنّاسمدّ مدّ ن أُناسكرا

ارناخلِرفانئزمارن يزْمّ رفانشرا خِ

تسدنانالنّساءتيسدنان ن نساءٌشرا

ن نالنّاسمدّ مدّ ن أُناسئتس

تسدنانالنّساءتيسدنان ن نساءٌئتس

يال يالاحلميرئغْ يغْ حميرئتس

له يكن لم ما مؤنثه، ــة على صيغ ــم املذكر ر االس يصغّ ــر: 2 - التّصغي

مثال: تقول مؤنث من لفظه.

يْرُتاسيفتالنّهرأسيف النُّهَ

املاءأغبالو املاءتاغبالوتعني يَيْنة عُ

احملصنةئغرم القلعةتيغرمتالقرية القصبة،

احلديقةتورتيتالبستانؤرتي

التصغير ــوغ ص نّب واملؤنث، يُتجَ ــر املصغّ بني ــس للب ــة: تالفيا  مالحظ

وما والفرس ــد كاألس وإناثها، بني ذكورها عادة يّز ميُ التي احليوانات ــماء أس من

تقول: سواها كاحلشرات مثال. فيما مانع للتصغير ال لكن إليهما.

بابةئزي البعوضة الصغيرةتيزيتالذّ

ةتيبليلّيتالفراشةئبليلّي ريِّشَ الفُ

إلى د مِ عُ مبؤنثه ــره مصغّ ــى لَبْس يُخش الذي ر املذكّ ــا أُريد تصغير وكلّم

ــبة بالنس ــأن الش وكذلك التّصغير؛ ملفهوم املؤدّية فات الصّ بإحدى الوصف

املؤنث. لتصغير

له يكن لم ــا م ره، على صيغة مذكّ ــث املؤن ــم اإلس يُكبّر ــر: 3 - التّكبي

مثال: تقول مذكر من لفظه.

العظيمأديسالبطنتاديست البطن

الكبيرأدّارالبيتتادّارت البيت

وط واملرأةتامطّ الفحلة من النساءأمطّ

في ــيء، الش م أمر املرء ويُضخّ ــأن م ش يُعظّ والتضخيم:   4 - التعظيم

مثال: تقول اسمه. على أو(تيبر) أو(ئبر) مادة(أبر) األمازيغية، بإدخال

لأرگاز الشجاعأبرّگازالرّجُ القوي الرجل

ي يالبيتتيگمّ البيت العظيم؛ القصرئبرگمّ

ــرَة، األَجنُ ــم اس ــر) مادة(تيب ــن وم ( ــكّ ــز) (ح الفعل(ئكم ــن م ــب وتركّ

حكاك. من النبتة تلك تثيره وذلك تضخيما ملا از)؛ وهو(تيبركمّ

ال األمازيغية في اجلموع بعض ــدة: القوة والش 5 - التكثير، والتعبير عن

والوافرة: الكثرة عن للتعبير إالّ تستعمل

رماناخلبزأغروم الكثيرئغُ اخلبز

سماناللّحمأكسوم الكثيرئكُ اللحم

أيضاتيفييا(1)اللحمتيفيي بكثرة اللحم

من تصنع أكلة ــا ألنه ــماة(التفايا) املس األكلة على ــة الدال املغربية ــة أصل الكلم ــو ــذا ه ه (1)
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والشدة: القوة عن للتعبير أو

عيرئحمودجااللهبأحمادجو السّ

الهرج واملرجئديدانالضوضاءأديدا

الضروسئمنغانالقتالئمنغي احلرب

التمارين

اآلتية: النكرات من نكرة كل األول: عرّف التّمرين

ــت. تفوناس ن ــت ئش - ــر. وزگ ــون ي - ــاي. ومن ــان ي - ــرت. متازي ــات ي

. ــ تادّاگ ن ــرا ك - ــت. م تلغُ ن ــوت ي - ــول. وغي ــدج ئ - ــرگازن. ي ــس ئت -

يوت - ــن. ووشّ ئدج - ــارن. ميغ ــس ئت - ــي. وولّ ن ــا ش - ــان. ووسّ ن ــرا ش -

وط. طّ متّ

يلي: ما األمازيغية إلى الثاني: ترجم التّمرين

ــول. حق - ــران. ثي - ــل. اخلي - ــر. البق - ــوم. ي - ــة. حديق - ــتان. البس

ــاء. امل - ــاء. م - ــاس. الن - ــاس. أُن - ــراب. ت - ــر. طائ - ــر. الطي - ــول. احلق -

ــاب. ذب - ــات. فتي - ــول. الغ - ــؤة. لب - ــر. النّم - ــل. في - ــم. حل - ــز. اخلب -

الكهوف. - صخرة. - الذبابة. -

ثم ترجم: اآلتية؛ األسماء من ر كال الثالث: صغّ التّمرين

ــر. أگادي - أژرو. - ؤدم. - ؤل. - ــي. ؤرت - ــري. ئف - ــرم. ئغ - ــر. ئگ - ــس. ئل

أجضيض. - ــو. ــيف. -أن أس - أغبالو. - ــس. أدي - ــري. ئت - ــوس. أف - أدرار. -

ئزي. - أمالو. -

اآلتية: األسماء من كال الرابع: كبّر التّمرين

ــن). (البط ــت تاديس - ــة).  (اخليم ــت تاخام - ــاب).  (اجللب ــوت تاقبّ

ــزة). (اخلب ــت توغريف - ــة).  (الضباب ــوت تاگّ - ــة).  (الثّقب ــوت تاخب -

الصغير). (الطبق ويت تيسْ الدقيقة). - (اإلبرة گنيت تيسّ -

جهلهم يبررهما تخمني وتقدير إال ما هو ــية أندلس بعض املؤرخني بأنها كلمة زعمه وما ــا. أساس اللحم

املفقود". "الفردوس حلضارة وانبهارهم لألمازيغية



اسع التّ الدرس
يشتق ابِلَة ملا املقَ ة فَ الصّ

( لَ و(فَعِ ( لَ من(فَعُ العربية فِي

في مفهومها، ــؤدّى ي ــبهة املش بالصفة العربية ــي ف ــماة الصفة املس

طرائق. األمازيغية، بأربع

قابلها، في ــدأ، ملبت ــرا خب ــة ــة العربي ــي اجلمل ف ــة ــت الصف 1 - إذا كان

حيث من توازي أفعال وهي ــأن والصيرورة، الش أفعال أحد األمازيغية، ــة اجلمل

ذلك فلنستنب .( لَ أو(فَعَ ( لَ وزن(فَعُ العربية على في هو ما الداللية وظيفتها

اآلتية: األمثلة في

العربية األمازيغيةاجلملة احلرفيةاجلملة ترجمتها

كبير ور  ودراراجلبل اجلبلئمقّ بُرَ  كَ

طويل ييضالليل الليلئغزّيف طال

رغل ورگازالرجل أعمى الرجلئدّ يَ مِ عَ

طرشاء وطاملرأة متطّ رضر املرأةتدّ رِشت طَ

نٌ الولدئشوا ورباالولد فطِ نَ فَطِ

جميلة ترباتالفتاة الفتاةتژيل لَت مُ جَ

أو شأن كلها(أفعال ــابقة الس اجلمل في ــتعملة املس األفعال مالحظة:

التي عن احلال أو املوصوف التي يوجد عليها احلال عن تعبر أفعال أي صيرورة)،

املاضي. لصيغة مالزمة االستعمال هذا وهي في إليها. صار

بالفعل)، املسماة(الصفة املشبهة األمازيغية الصيغة ــتعمال 2 - اس

وزيادة اإلفراد، حالة في النون زيادة عن الفعل إال مييّزها ال صرفية ــي صيغة وه

اجلمع. حالة والنون في الياء

استعمالها: توضح لك طريقة أمثلة إليك

العربي األمازيغيالتعبير العربيالتعبير األمازيغيالتعبير التعبير

الكبير ورناجلبل رغلنالرجل األعمىأدرار ميقّ يدّ أرگاز

الصغير الطرشاءأسيف ميژّينيالنهر رضرناملرأة وط يدّ تامطّ

الطويل ئغزّيفنالليل يْشوانالولد الفطنئض أربا

البارد يضننياملاء سمّ يژيلنالفتاة اجليملةأمان تاربات

احلارة ان رغاننياأليام الكبيرةؤسّ ور ورننيالدّ مقّ ا تيگمّ

الكثير وتننيالبقر الصغيرةئزگارن گّ مژّييّننيالقلوب ؤالون

إلى مذكر، مسندا من الفعل بالفعل تصاغ املشبّهة فة الصّ :  مالحظة

بوظيفة أعاله، ــاهدناه ش فيما تقوم، وهي مؤنثا. املنعوت ــوف املوص كان وإن

العربي. النعت

العربية ــي ف ى ــمّ يس ملا املقابلة ــغ اخلاصة الصي ــدى إح ــتعمال 3 - اس

بالذكر منها متعددة، نخصّ على أوزان تصاغ صفات وهي بالصفة املشبهة.

هو متداول بكثرة: ما

أفعلول ؛ أفيعول. ؛ ؛ أفوعال ول ؛ أفعّ أفعول ؛ أفعالل ؛ ؤفعيل

اآلتية: األمثلة الواردة ضمن الصفات األوزان في هذه الحظ

الصفة معناهاالصفةوزن

زاللأفعالل القصيرأگُ

األشقرأشمالل
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وات الكبيرأكسْ

األبلهأجنوفأفعول

املسيخأفغول

يوض األخرقأحْ

ول األجمّأگرّوضأفعّ

وش األخرسأبكّ

األقصرأگزّال

زّاف الطويلأغُ

وش الغفالنأهكّ

األبيضأمالّل

األعمىأبوكاضأفوعال

الغليظأزورار

األعمىأدرغال

وَدأبركان األسْ

األلثغأگرواژ

نُأكوشام الزَّمِ

األبيض ؤمليلؤفعيل

األعوجؤفريغ

الرقيقؤسديد

 الضيق ؤقمير

احلريقؤكميض

األصمّأدرضور أفعلول

األبكمأزنژون

نأخرموش األقعَ

 األعرجأحيزونأفيعول

 اجلبانأهينوش

اجلدول ــة أمثل في وارد ــو كما ه ــة، ــل صف الفاع ــم ــتعمال اس  4 - اس

التّالي:

مدلولهاالصفةمدلولهاالصفة

اروالفقيرأمژلوض األخيرأمگّ

األولأمزواروالبكيرأمنزو

خأمركوالصغيرأمژّيان الوَسِ

ران قّ امليّتأمتّنيالكبيرأمُ

أفعال من الفاعل، ــم وزن اس على صيغت كلها ــي ــذه الصفات الثمان ه

أو صيرورة. شأن

التّمارين

يلي: ما األمازيغية إلى األول: ترجم التّمرين

الليل - جميلة. الفتاة - الفتاة اجلميلة. - الصغير. النهر - صغير. النهر

الكبير. اجلبل - حارة. األيام - احلارة. األيام - بارد. املاء - طويل. الليل - الطويل.

الولد الفطن. - فطن. الولد - الكثير. ــر البق - كثير. البقر - كبير. ــل اجلب -

اء. مّ الصّ املرأة -

يلي: ما العربية إلى الثاني: ترجم التّمرين

تيمالّلني. ــني تيفوناس - تامالّلت. ــت تافوناس - أمالّل. أزگر - أبركان. أدرار

أزورار. - أدرضور. أرگاز - زّاف. اغُ أسّ - ــماللت. تاش تاربات - ــمالل. اش ي أربا -

ييض. ئغزّيف - زّال. أگُ أسّ - ؤمليل. - ؤفريغ. - ؤقمير. - ؤسديد. -

مستعمال: يلي، ما األمازيغية إلى الثالث: ترجم التّمرين

احلديقة. ن من طِ الولد الفَ خرج بالفعل: الصفة املشبهة أ-
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صغير. احلمار كبير؛ البغل الشأن: فِعل ب-

األول. الفارس األخير؛ احلصان الفقير؛ الرجل الفاعل: اسم ج-

اغن اغ، ئزگُّ أزگُّ ــة: الصفات اآلتي قلب ــن ظهر ع الرابع: احفظ ــن التّمري

= ئزگزاون ــزاو، أزگ - املُلس. األملس، = اغن اغ، ئلگُّ ــگُّ أل - ــر. احلم ــر؛ األحم =

فر. الصّ األصفر، = ئوراغن أوراغ، - اخلُضر. األخضر،

العاشرُ رس الدّ
التّفضيل، صفة

التّفضيل يُقابل  اسمَ ما أي

بثالث طرائق: األمازيغية في التفضيل عن يعبّر

املؤدية املعاني حروف بأحد متبوعا ــب، املناس الشأن فعل ــطة 1 - بواس

املقابل بالظرف ــا متبوع ف، أو خ، خف، : ــي احلرف العربي(على)، وه ــوم ملفه

. فالّ وهو: العربي(فوق) للظرف

مثال: يقال

نّك. خف تادّارت ور متقّ ينو تادّارت

على دارك) بُرَت احلرفية:(داري كَ الترجمة

من دارك. داري أكبر الترجمة الفصيحة:

نو. فْ  وورتي ميژّي نّك  ؤرتي

على بستاني). ر غُ احلرفية:(بستانك صَ الترجمة

من بستاني. رُ بستانك أصغَ الترجمة الفصيحة:

ؤماك  يغزّيف  فالّك.

احلرفية:(أخوك طال فوقك). الترجمة

منك. قامة أطول أخوك الترجمة الفصيحة:

ن  باباك. ير  فالّ توسّ اك  ئمّ

فوق أبيك). ك شاخت احلرفية:(أمّ الترجمة

من أبيك. نّ السّ في ك أطعن أمّ الترجمة الفصيحة:
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العاشرُ رس الدّ
التّفضيل، صفة

التّفضيل اسمَ يُقابل ما أي

بثالث طرائق: األمازيغية في التفضيل عن يعبّر

املؤدية املعاني حروف بأحد متبوعا ــب، املناس الشأن فعل ــطة 1 - بواس

املقابل بالظرف ــا متبوع ف، أو خ، خف، : ــي احلرف العربي(على)، وه ــوم ملفه

. فالّ وهو: العربي(فوق) للظرف

مثال: يقال

تادّارت ور خف متقّ تادّارت ينو
نّك.

على دارك بُرَت من داركداري كَ داري أكبر

نو فْ وورتي ميژّي نّك علىؤرتي ر غُ صَ بستانك
بستاني

من رُ أصغَ بستانك
بستاني

منكأخوك طال فوقكؤماك يغزّيف فالّك قامة أطول أخوك

ن باباك فالّ ير توسّ اك ك شاخت فوقئمّ أمّ
أبيك

نّ السّ في أطعن ك أمّ
أبيك من

كان أو ، فَاقَ أو ، ــلَ فَضَ ملعنى املؤدي التفضيل(يوف) ــل فع ــطة 2 - بواس

تقول واجلودة خاصة. بالنوعية تتعلق املفاضلة حينما تكون ــك وذل من. خيرا

مثال:

أبرّشان أژنّار يوف ومليل لَأژنّار فضَ األبيض البُرنس
األسود البُرنس

من األبيض خير البُرنس
األسود البرنس

نّون تامازيرت توف نّخ لَتتامازيرت فَضَ أرضنا
أرضكم

من أرضكم أرضنا خير

م يلّي تژيل، توف فاقتئلّي لت، مُ جَ بنتي

بنتكِ
بنتكِ من أجمل بنتي

الباء)، (بفتح بَرَ العربي كَ الفعل ملعنى املؤدّي الفعل(يوگر) 3 - بواسطة

املثال: سبيل على تقول السياق. حسب الثاء)، (بفتح ثَرَ كَ الفعل ملعنى أو

باباك ن ورتي يوگر بابا ن بَرَؤرتي كَ أبي بستان
أبيك بستان

من أكبر أبي بستان
أبيك بستان

ن أدرار يوگر توبكال ن أدرار
بويْبيالن

بَرَ كَ توبكال جبل
بويْبالن جبل

أكبر من جبل توبكال
بويْبالن جبل

ولّي نّون وگرنت غنمكمؤلّي نّس ثَرَت كَ منغنمه عددا أكثر غنمه
غنمكم

تامازيرت وماس اس أرضايوگر أخوه ثَرَه امتالكاكَ منه أكثر أخوه
لألرض

التّمارين

اللغة إلى فصيحة ــة ترجم ــل اآلتية وترجمها اجلم ِ األول: اقرإ ــن التّمري

العربية:

- ي ن براهيم. تيگمّ ــوف ت ن علي ي تيگمّ - ن باباك. يگر يوف ــا باب ن ــر ئگ

تيلي. ن ييلس فْ يغزّيف وزگر ن ئلس - عومار. ن تورتيت توگر دريس ن تورتيت

وماس. ن يگران ؤفن ومغار ئگران - . تاغاطّ ن يخف نّس يخف يوگر م ألغُ -

اآلتية: العربية اجلمل األمازيغية إلى الثاني: ترجم التّمرين

بارد. البئر ماء - ــر. النه ماء من خير العني ماء - اجلبل. ــن خير م ــهل الس
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رأس من أكبر ــرة البق رأس - أخيك. ــرات بق من عددا أكثر ــيخ الش ــرات بق -

ــن حديقة داركم. م خير دارنا حديقة - ــت أبيك. بي من خير ــة. -بيتي النعج

بستاننا. صديق أبيك أصغر من بستان -

يلي: ما العربية إلى الثالث: ترجم التّمرين

نّون وورتي گ ئالّ - ــور. اي توف تّربات يات غ تفّ - ــزم. ي يوگر ــن ووشّ يان ژريغ

؛ تاغاطّ توف تيخسي؛ تيخسي توف تافوناست - اغيالس. ــو يوگر ؤميشّ يون

ن ميدّ ن ئتس - ن وماك. ل اكُّ ومدّ يگر ن وولّي گ نْ شرا ژريغ - يا. امْ توف تاغاطّ

يژيلن وط ن متطّ ــت ئش - يرغان. واسّ يدج گ وْرگاز ا ئدّ - تادّارت نّون. ــن زگ فْغ

وژرو. گ نّس أرگاز - مكناس. س ا تدّ

ر شَ عَ احلادِي رس الدّ
املُنفصلة الضمائر

االبتداء ضمائر أوّال:

األمازيغي األمازيغيالضمير العربيالضمير الضمير العربيالضمير

ني ؛ نتشنيأنانكّ ؛ نتش نحننكُ

شكّ ؛ يّ شنّيأنتَكْ ؛ نّي أنتمكُ

شنّينتيأنتِكمّ ؛ شمّ ؛ نّينتي َّكُ أننتُ

ا وَنتّ مْنيتنيهُ هُ

يَنتّات نَّنيتنتيهِ هُ

استعمالها: طريقة

ايور ژريغ الهاللنكّ رأيت أنا

ام اكسوم نّي تشّ اللحمكُ أكلتم أنتم

ارومي د ا نصرانينتّ هو

مسلموننيتني د ميسلمن هم

بواسطة وجوبا يكون األمازيغيّة، في املبتدإ وخبره، بني مالحظة: الربط

الدال عكس (على ــه يلي ما إلعراب املوجب ــرُ غي (د) ال الدّ وهو الربط، ــرف ح

األربعة). عوامل اإلعراب أحد التي هي العاطفة،

به املفعول هي مبثابة التي ثانيا: الضمائر

لكنها ــة باألمازيغية، الكتاب في منفصلة ضمائر ــة: هي أوّليّ مالحظة
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العربية. باللغة الكتابة في متصلة

األمازيغي األمازيغيالضمير العربيالضمير الضمير العربيالضمير

نَااخ ؛ اغيي

نكَك ؛ ش مكُ كُ

نتكِكم ؛ شم نَّكُ كُ

متنهُت هُ

اتّ نَّتنتهَ هُ

استعمالها: طريقة

ي نتضربنيئوت نّژريغ كُ رأيتُكُ

تّ تنقتلهائنغا ضربهمئوت

ت ناشتراهئسغا كُ مئژرا رآكُ

فعل بواسطته ى يتعدّ حرف بعد تقع التي ثالثا: الضمائر

األمازيغي األمازيغيالضمير العربيالضمير الضمير العربيالضمير

نَااخ ؛ اغيي

ماونكَاك ؛ اش كُ

نَّأونتكِام كُ

مْاسنهُ ، هِاس هِ ، م هُ

ااس نَّاسنتهَ هِ ؛ نَّ هُ

استعمالها: طريقة

اييس اس الفرستسغام له اشتريتم

ولّي اسن سرقتم منهم الغنمتوكرم

اون ي قال لكمئنّا

ا ي اونت لكنّئنّ قال

اسنت غد تَ إليهنّئسّ أنصَ

ي ليتنّام قلتم

: ستّ مالحظات

وال يظهر االسم األمازيغية قبل في يظهر الفعل به ى يتعدّ الذي احلرف أ-

قال لَه)، قال للرجل ؛ تقول مثال: إذ العربية، في ما (على عكس الضمير قبل

تعدية متميّز أصال. يتقدمه حرف األمازيغي الذي الضمير ألن

وقاية إالّ ياء ــي ه ما أعاله ــن األمثلة م ــي مثالني ف ــواردة ال (ي) ــاء الي ب-

بعدها. ة مبا رّكَ حَ مُ وتُقرأُ محرّكني، حرفني بني تفصل

ــطة ى بواس يتعدّ بعد فعل الوارد الضمير مُ دّ األمازيغية يُقَ اجلملة في ج-

بنفسه. ى يتعدّ لفعل به املفعول مبثابة هو ما على حرف،

مثال: تقول

ي اس اسلهام بُرنسائسغا له اشترى

ت لهئسغا ي اس اشتراه

اجلار وارور ــة الدالل ــذي يقابل في ال هو الضمير(اس) ــني، اجلملت ــي (ف

العربيني(له)).

يهم الضمائر فيما العاقل بني العاقل وغير ــة األمازيغي تفرّق اللغة ال د-

األسماء. من جمع هو ما على العائدة

ولم بعده يجيئ على اسم عائدا الضمير يكون العربية أن في يجوز ال ه-

مثال: تقول يُستحسن. بل األمازيغية، ذلك في ويجوز يذكر من قبله.

وْماس. ي اسلهام ومغار اس ي ئسغا
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ألخيه). البرنس الشيخ له احلرفية:(اشترى الترجمة

ألخيه. البُرنس الشيخ اشترى الترجمة الفصيحة:

أفعال ــرورة بالض تقابلها ــها ال بنفس ى تتعدّ ــي الت العربية ــال األفع و-

املتعلّم فعلى اال. في هذا التوازي يختلّ ما كثيرا بنفسها؛ ى أمازيغية تتعدّ

مثال: تقول لذلك. ن يتفطّ أن

وطكلّمت املرأة ساولخ ي متطّ

(ي) الياء ألن للمرأة)، هي:(كلّمت ــة األمازيغي للجملة احلرفية الترجمة

على الضمير أعدت وإن ــي العربية. اجلرّ ف املقابل لالم احلرف هي فيها ــواردة ال

اس. ساولخ قلت: املرأة

به مفعول على يعود ال الضمير(اس) ألن لها)، احلرفية:(كلّمت الترجمة

هي:(كلّمتها). الفصيحة والترجمة بنفسه. ى يتعدّ لفعل

يدرمين. اس ي ئوشا أيضا: وتقول

راهم)(1). الدّ له احلرفية:(أعطى الترجمة

راهم. الدّ أعطاه الترجمة الفصيحة:

األسماء التي تضاف إليها رابعا: الضمائر

األمازيغي األمازيغيالضمير العربيالضمير الضمير العربيالضمير

نو ؛ نَانّخ ؛ نّغيينو

منّونكَنّك ؛ نّش كُ

نتكِمن نّكُ ، نّنّونت كُ

منّسنهُ ، هِنّس م ، هِ هُ

انّس نَّنّسنتهَ هِ ، نَّ هُ

استعمالها:  طريقة

نو ي نّسنداريتيگمّ بقرتهمتافوناست

نتبستانكمؤرتي نّون عملكنّتاووري نّكُ

ينو افالّ نّونحصانيأييس فوقكمئالّ يوجد

نّونت ي نّتيگمّ نّكدارُكُ بلدكتامازيرت أرضك،

التّمارين

العربية: إلى األوّل: ترجم التّمرين

د نّي كُ - ــس نّك. ايي ژريغ نكّ - متژّمي. نّي كُ - ــورن. مقّ نيتني - ــل. تژي ــات نتّ

يررگازن.

األمازيغية: إلى الثاني: ترجم التّمرين

الذئب، ــد األس قتل - قتلهم. - . ــنّ ضربكُ - . ــتراهنّ اش - ــيخ. الش رآهم

الشيخ. له قال - من البغل. الفرس خير - احلصان. منه فرّ - أكله.

العربية: إلى الثالث: ترجم التّمرين

ن يوت تّيخسي. ي اون ووشّ ئنغا - وْماك. ي تافوناست باباك اس ي ئسغا

س تيطّ تن ژريغ نّون ؛ رْولن ييْسان : ا ي اسن ئنّ - نّسن. ران ومقّ اسن ئساول -

ييْسان نّسن. خف نّس ل اكُّ ومدّ ومغار د غ ئفّ - ينو.

حيث من األمازيغية، ــال واألفع العربية ــال األفع بني التامّ ــوازي ــدام الت انع (1)

ية؛ العامّ املغربية ــة العربي في العميق أثره له حرف، ــطة بواس أو ــها بنفس ية متعدّ

ــتعراب، االس في املغربي ــتوى املتكلم يقاس مس أن ميكن تالفيه القدرة على فبدرجة

أخرى. لغوية اعتبارات إلى باإلضافة
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عشرَ اني الثّ رسُ الدّ
اإلشارة أدوات

اإلشارة حروف أوال:

و ، آ ، دّ ، اد قريب: إلى بها يُشار أ-

اد آأرگاز دّأرگاز وأرگاز أرگاز

. ين ، انّ ، نّ مرئي: بها إلى بعيد يُشار ب-

ينّ (1)أرگاز انّ نّأرگاز أرگاز

أو إلى غائب ــب، ــن ااط م قريب املتكلم ــن ع بعيد ــى إل ــا ــار به يُش ج-

نّا ، لّي ، نّي. به: عهد ابِقُ سَ وااطب للمتكلم

نّا (2)أرگاز لّي نّيأرگاز أرگاز

اإلشارة: حروف استعمال طريقة

ي ايور يژرا الهاللأرگاز اد الرجل رأى هذا

بوت تاقّ يسغا ين اجللبابأرگاز اشترى الرجل ذلك

يْرْول نّا فرّأرگاز (قد) الرجل ذلك

أربع: مالحظات

به معمول ملا هو خالفا إليه، يشار ما اسم على متأخرة اإلشارة حروف أ-

إليه. مقدمة على املشار اإلشارة تكون أداة حيث في العربية

هو ما بالغائب ويُلحق والغائب، والبعيد، القريب بني ــارة اإلش في مييّز ب-

ااطب. من قريب لكنه بعيد عن املتكلم

مثال: نقول ولذا واملؤنث. بني املذكر مشتركة اإلشارة حروف ج-

املرأة هذه = اد وط تامطّ

املرأة تلك = ينّ وط تامطّ

املتكلم). عن البعيدة أو (الغائبة املرأة تلك = نّا وط تامطّ

بعض. بعضها عن ، ينوب و ، دّ آ ، ، اد احلروف: د-

اآلخر. عن منها كل ينوب ، نّ ، انّ ، ينّ   احلروف:

عن بعض. بعضها ، ينوب نّي ، لّي نّا ،   احلروف:

اإلشارة أسماء ثانيا:

أي اردة، العربية ــارة اإلش أسماء تُقابل األمازيغية، في ــارة، اإلش أسماء

التاليني: اجلدولني في إليكما بدل. وال نعت لها ال ليس التي

قرب: عن لإلشارة أ-

العربية في يقابلها ما املترادفة األمازيغية اإلشارة أسماء إليه املشار

وومذكر مفرد وا، واد، غْ وا، غْ ذاواد،  هذا،

ذِهِ، تِهِمؤنث مفرد ذي، تو ختا، ختاد، ، تدّ هذه، هاتهتاد، تا،

مذكر ويجمع غْ ويد، غْ وييا، ويياد، وي، أوالء، أولى، هؤالء ويد، هذان، ذان،
ا) بعيدا عنّ (الذي نراه الرجل ذلك (1)

عهد)، به سابق الذي لك ااطب أو أيّها منك (قريب الرجل ذلك (2)
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مؤنث ختيد، ختيجمع تييا، تيياد، تيد، تي،
تان

أوالء، أولى، هذه، هاتان،
هؤالء

بعد: عن لإلشارة ب-

العربية في يقابلها ما املترادفة األمازيغية اإلشارة أسماء إليه املشار

وانّمذكر مفرد غْ ، وونّ ، ونّ ذلكوان، ذاك،

، ختانّمؤنث مفرد تونّ ، ، تنّ تلكتانّ

مذكر وينجمع وينّني، غْ ، أولئكوينّ تلك، ، ذَانِكَ

مؤنث ختنيّجمع ، ، تينّني أولئكتنيّ تلك، ، تَانِكَ

اإلشارة: أسماء استعمال طريقة

قريب: إلى بها املُشار أ-

هؤالء إخوتي. = ايتما ويد - أختي. هذه = ولتما تاد - هذا أخي. = وما واد

هذه. هذا، وضع خذ = تاد واد، سرس ــي أس - أخواتي. هؤالء = ــتما يس تيد -

هذه = متژّي تاد - ــر. ف صُ أولئك = يوْراغن د وينّ - ــل. مي جَ ــذا ه = ــل يژي واد -

صغيرة.

مالحظة:

املفرد)؛ (للمذكر واد هو: قريب إلى بها ــار املش اإلشارة ــماء أس في األصل

فقد أما املرادفات املؤنث). (جلمع تيد املذكر)؛ (جلمع ويد املفرد)؛ (للمؤنث تاد

األمازيغية بأن التذكير ويجدر التحريف اجلزئي. أو االختزال طريق على تكونت

العاقل. وغير العاقل وال فرق بني فيها، مثنى ال

بعيد: إلى بها املشار ب-

وينّ - أختها. لها تلك = ــاس تالّ س ولتم تانّ - بارد. ذاك = يض ــمّ يس وانّ

أولئك أكلن = اكسوم ــانت تش تنيّ - النعجة. ــرقوا س أولئك = تيلي ــرن وش

ــرّح غير عاقل)؛ س (جلمع مذكر ــك هذه أمس = تنيّ ي رژم ؛ وينّ أمژ - ــم. اللح

غير عاقل). (جلمع مؤنث تلك

مالحظتان:

املفرد)؛ (للمذكر وانّ هو: بعيد إلى بها املشار اإلشارة أسماء األصل في أ-

فهي أما املرادفات املؤنث). (جلمع تنيّ املذكر)؛ (جلمع وينّ املفرد؛ (للمؤنث ــانّ ت

حتريف. أو اختزال نتيجة

قريب من ولكنه املتكلم بعيدا عن أو باإلشارة غائبا، املقصود كان إذا ب-

وانّا محرّكة: ألف فيها مزيدا نفسها األسماء هذه بأحد ــيرَ إليه أش ااطب،

مثال: تقول ا. تينّ ا ؛ وينّ تانّا ؛ ؛

هو!)) أو(ذاك ذاك!) قلت:(هو ! (وكأنّك وانّا

هي!)) أو(تلك تلك!) قلت:(هي ! (وكأنّك تانّا

هم!)) أو(أولئك أولئك!) قلت:(هم ! (وكأنّك ا وينّ

((! هنّ أو(أولئك أولئك!) قلت:(همّ ! (وكأنّك ا تينّ

بعاقل). ليس ملا هي!) أو(تلك تلك!) قلت:(هي ! (وكأنّك ا تينّ

إضافة مفيدة:

غردا ؛ سغيد. = هنا إلى - ؛ داگي. غيد داها؛ داد؛ دا؛ = هنا

ا. ؛ دينّ غنيّ ؛ دينّ = هناك = يد. غّ ؛ يا ْ سّ ؛ يا ْ زيسّ = هنا من -

. نيّ سّ ؛ ينيّ ْ سّ ؛ يني ْ زيسّ = هناك من - . سغنيّ غردينّ ؛ = هناك إلى -
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التّمارين

يلي: ما العربية إلى األوّل: ترجم التّمرين

ئرگازن ؛ نّ ؛ تاغاطّ انّ ــردون أس ؛ ينّ وط تامطّ ؛ آ يول أغْ ؛ و افوناس اد؛ أييس

ؤلّي نّا. ؛ ن لّي مدّ اد ؛ ن ميدّ انّ ؛

يلي: ما العربية إلى الثّاني: ترجم التّمرين

- ــتما. يس ؛ تيد ايتما ويد - ــزاو. أزگ د ــالّل؛ واد ام د وانّ - اد. ــس ــل ويي ئژي

ن ــت يش ــغا يس ولتماك ن أرگاز - ايتماك. نّا د ن مدّ - نّك. اغروم ي ــا واد يشّ غْ

تانّ ؛ متژّي تاد - ن بابا. ولّي د ؤلّي ينّ - . دّ تغالّني ومغار وفنت تيغالّني تاگمارت.

نّغ. ومغار يستماس د تينّني - ر. تْوسّ

يلي: ما األمازيغية إلى الثّالث: ترجم التّمرين

خذ - إخواننا. النّاس أولئك - وعنبك. أكل تينك ؛ ــتانك بس خرج من هذا

(التي لنا الغنم تلك - ــود. أسْ ذاك أبيض؛ الثور هذا - ــع تلك. ض اخلبزة؛ ــذه ه

هؤالء - جميلة. تلك - ــة. احلديق من فرّوا الرجال أولئك - غنمي. ــد) عه ــا به

أولئك كبارٌ. - صغارٌ.

عشرَ الث الثّ رسُ الدّ
رفُ والظّ احلرف

العربية اجلر حلروف املقابلة احلروف أوّال:

يالحظ ما األمازيغي ــرف احل ــتعمال اس طريقة يقابله ما ــي العرب احلرف

بشأنه

من فاس. هذا الرجل = اد زي فاس أرگاز زگ،  زي، ن   مِ

البستان. من خرج = وورتي غ زگ سغ، ئفّ          زغ،

بلدته. إلى ذهب = متازيرت نّس ا س ئدّ س،  إلى 

الغابة إلى الذئب فرّ = تاگانت غر ن ووشّ ئرْول           غر

عنّي! ِذهب ا =  ! دّو سخ ي زخ، سخ، عن  

عنّي! اُخرج = ! ي زغيف غ فّ زغيف         زغ،

(خف) اجلبل  على الثلج يوجد = ودفل خف ودرار خف   ئالّ لَى   عَ

تنطق

األرض.  على ــي الرّاع ــس جل = واكال ف ــا ومكس ــم ي ئقّ ف.                خ،

أيضا (غف)

الدار. في أبي يوجد ال = گ تادّارت ؤر ئلّي بابا ك،   في گ،
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والّظرُف احلرف

العربية اجلر حلروف املقابلة احلروف أّوال:

احلرف
يقابلهالعربي األمازيغيما استعمال احلرف طريقة

زي، زگ،ِمن
سغ زغ،

فاس زي اد فاسأرگاز من الرجل  هذا

وورتي زگ البستانئّفغ من خرج

س، غرإلى
ّنس متازيرت س بلدتهئّدا إلى  ذهب

غر  ووّشن  ئْرول
الغابةتاگانت إلى الذئب فّر

سخ، زخ،عن
زغيف زغ،

عّني!ّدو سخ ي! اِذهب

زغيف ي! عّني!ّفغ  اُخرج

خفَعلَى
ف خ،

ودرار خف ودفل على ئّال الثلج  يوجد
اجلبل

ف  ومكسا  ئّقيم
واكال

على الّراعي جلس
األرض

گ، ك،في
غ، دي

گ تاّدارت ئّلي بابا الدارؤر في أبي يوجد ال

وورتي غ البستانئّال في يُوجد

يوفباررُّب ورگاز يون بار
يرگازن سني

رُب رجل خير من
اثنني رجلني

سسِب اكسوم ئّبي
توّزالت

اللحم   قطع
بالسكني.

أّم، زوندك
زود

أموش أّم كالهّر.أغيالس  الّنمر

ادفل زوند كالثلج. ئمّلول أبيض هو

أّمو؛كذا
هكذا. ّدو  ي  امشيأمشي؛ ِسْر

زوندهكذا
غيكادغيكاد، زوند  اِفعل هكذا.سكر

يِل
باباك ي ألبيك ّنيغ  قلت

ي تاريشت سغيخ
ْوييس

الّسرج اشتريت
للحصان

زگمنذ نضاضانتزي، املاضيةزي السنة منذ
زگمذ امزواروسگ، األول.واّس اليوم منذ

الظرف يقابل ثانيا: ما

الظرف
العربي

ما
األمازيغييقابله الظرف استعمال طريقة

فوق

فّال ْوگاديرأفّال، ت افّال اجلدارسرس فوق ضعه

ينوّنيگ وفوس  فوق يديّنيگ 

ّنكئّگي ْيخف رأسكئّگي فوق
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حتت

ينوّداو ْوضار قدمي ّداو حتت

حتت يدكّدو ْوفوس ّنكّدو

احلصيرأّداْو ْوگرتيلأّداو حتت

عنَد
 

 يوجد عند الشيخئّال غور ومغارغور

اذهب عند أخيكّدو غر وماشغر

يقاريضن دار الدراهم.دارس عنده

تاّدارتداتأمام ن دات   جلسوا أمام الّدارّقيمن

ّنشزداتقبل زدات وصَل قبلكيْووض

ن تگّميّفير، دّفر،وراء ّفير البيت ئّكا  وراء مّر

ّنغداراتبعَد دارات  بعدنا.ئّفغ  خرج

َمَع
ومغارد د الشيخ.ّفغ مع اُخرج

معهّفغ  يدسئد اُخرْج

بَني

 گر، 
گر  اسن ومناغئنگر، حربئّال  بينهم (يوجد)

نجار جار تال  تاوريرت
ت تازا وجدا 

وجدة بني توجد تاوريرت
وتازة

ْن تاما،قرب تاما ّقيمن
جلسوا قرب النهرواسيف

نو تاسگاإلى تاسگا جنبيّقميات إلى اِجلسوا

إزاء،
ي اگادير تانيالتانيالُجتاه ئسكا

اجلدارْوگادير إزاء بَنى اجلدار

اجلبلئسكسو منيد ودرارمنيدِحيال نظر جتاه

داخل
وخامجاج، جاج اخليمةئّقيم داخل جلس

نأُگنس وُگنس گ ئّال
البيتتگّمي داخل يوجد

خارج
تنيري ن متازيرتگ البلدئّكا تينيري خارج مّر

نتينيري تنيري گ ئنسا
الّدارتگّمي خارج بات

أورا،ُدون  ئورا،
أورود ورد،

اس يّال  يْورد يّن  أدرار
ئمّژيْني واسيف يون

دونه يوجد اجلبل ذلك
صغير نهر

يّال ؤريّنخلف ميّقورن  أزاغار
يّن ودرار ْوريّن

يوجد الكبير الّسهل
اجلبل. ذلك خلف

يترانزگّميمنذ زگّمي  ّالن وجدتّالن منذ يوجدون
الّنجوم.
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الّتمارين

يلي: إلى العربية ما األّول: ترجم الّتمرين

ودرار خف ودفل  ئّال

تاگانت زغ ييزم   ئّفغ

توّزالت س اغروم   ئّبي

ميّقورن وموّش اّم  أغيالس

 ؤّشن زوند ايدي 

مّراكش س ومغار  ئّدا

وورتي گ  ؤماك يّال

زغي!  ّفغ

يلي: العربية ما إلى ترجم الّتمرين الّثاني:

د باباك  ّفغ

ّنس ل ومّداكُّ د ومغار ينگر  ّقيم

باباك دار ورگاز يان  ئّال

ْيدرمين شرا غري  ّالن

تورتيت وُگنس ن غ تّال تيگّمي نو
 ينو

وورتي وانو جاج غوري يون  ئّال

ّنون ن تاّدارت ْومغار منيد  ئسكسو

وموّش يان  ئژرا فّالس

ّمن يخف ّنيگ وجضيض يون ئّال
ّنس وضار ّداو تن  ئسرس

يلي: العربية ما إلى ترجم الّتمرين الّثالث:

تافوكت تّال  زگمي

اژرو س يّدا اد متازيرت  أمغار ن

وورتي گ ّنون تفوناست تكشم
ووما ن

 

متّقور ّتاُگمارت يات يسغا  واد

وزاالغ د تاغاّط يسغا  واّن

ّنس، متازيرت زگ تْرول يّن تامّطوط
مكناس س تّدا

 

سن يان وييس غور يّال ّنا ميّدن
ئژيلن

 

ّنس ّداو ن تاّداگت گ ومالو  ّقيم

خف يخف ينو  سرس افوس ّنش

تاما ت سرس اّن، اغروم أْسي
وكسوم

 

ن بابا  ّقيم ّفير

ن متّطوط ّنك دات  ّدو

كشم! ْوماك: ي اس ّنيغ

الدرس من انطالقا املفردات، من تعّلمت ما احص الّرابع: الّتمريـن
تدريجيا بهذا العمل قم أبجديا. ترتيبا مرّتبة ــة كّراس في وقّيدها األول،

مبواظبة. وتابعه
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أْزِمَنِتِه حيُث من الِفْعل

ممّيزات نتبّني ــى حت جزئيا تصريفا ــرَِب) َش = ــوا الفعل(ئس فلُنصرِّف
ــّول اإلثبات في مدلوله التي ُحت ــتقرئ العوامل ونس أزمنته من زمن كّل

نهي: إلى األمر ُحتّول أو إلى نفي،

زمن
ومدلولهالفعل زمنالفعل

ومدلولهالفعل الفعل

املاضي
املاضيَشرَِبئْسوااملثّبت

يْسوياملنفّي ؤر
َشرَِب، َما

لْم
يَشرَْب

احلاضر
املثّبت

يّسا، أر
أل يّسا، ال

ْيّسا
احلاضريشرب

املنفّي
ْيّسا، ؤردا
ْيّسا يشربؤرا ال

املستقبل
يسواملثبت املستقبلسيشرَُبأد

يسواملنفي يشربؤراد  لن

املستقبل
املثبت،

فيه
معاودة

يّسا أد
سيشرُب
(ويُعاِود
الشرب

ويُالزمه).

ترك
في املعاودة
مستقبل

ؤراد  يّسا
يَشرَب لن

(ولن
يعاود)

ّساالنهياِشرَْبسواألمر ور تْشرْبأد ال

األمر
ّساباملعاودة

اِشرْب
(وعاِود
الّشرب
والزمه)

النهي
عن

املعاودة
ّسا أدور

تشرب ال
(وال

تعاوْد)

املالحظات:

مستقال أكان ــواء س عاّمة، بصفة نهي، أو نفي حرف احلرف(ؤر) أوال:
بحرف آخر. مقترنا كان بذاته أم

من آخرها صيغته املاضي غّير الفعل على دخل إذا ــرف(ؤر) ثانيا: احل
ونفاه: األفعال) أمناط غالب (في

َ  َشرَِبئْسوا

يْسوي يَْشرَْب ؤر َشرَِب؛ لم َما

وجود بعض. بعضها عن ــوُب ين و(ّال) و(أل) احلروف الثالثة(أر) ثالثا:
اآلنّية واحلضور: يفيد الفعل يدِي بني أحدها

ْيّسا يّسا، ّال ، أل يّسا الوقت احلاضر)أر في (اآلن، يَْشرَب

ذلك الفعل أن يُفيد الفعل يدِي بني أو(ؤرا) وجود احلرف(ؤردا) رابعا:
مْنفّي: حاضر

ْيّسا ؤرا ْيّسا، يْشرَُبؤردا ال

االستقبال: يُفيد الفعل يدي احلرف(أد) بني وجود خامسا:

يسو سيشرَُبأد

من(أر) واحلضور (ِعوضا اآلنية فعل على احلرف(ؤر) دخل إذا سادسا:
ونفاه: مستقبال َقلََبُه أو(ّال)) أو(أل)
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يّسا (اآلن)أر يشرُب
يّسا  املُستقبل) ؤر (في يشرب لن

مباشرة: نفي املستقبل فُيفيد َو(أد)، من(ؤر) املرّكب احلرف(ؤراد)، أما

يسو  سيشرُب أد

يشرَبؤراد  يسو  لْن

املستقبل العادّي وبني أو ــيط ــتقبل البس املس بني الفرق سـابعا:
مرة واحدة، نَجز ــيُ س األول في الفعل أن هو واملالزََمة للمعاودة املتضمن

األخرى: تلو املرة ويُعاَود يُنَجز بينما

يسو  سيشرُب أد

يّسا ويُالزمه)أد الشرب (ويُعاِود سيشرُب

باملعاودة ــر وبني األم ــادي ــيط أو الع البس األمر ــني ب الفرق ثامنـا:
في تأمرُ بينما واحدة، مرة ــاز الفعل بإجن األول تأمر في أّنك هو ــة، واملالزم

وُمالزمته: الفعل ومبعاودته بإجناز الثاني

 اِشرْب سو
والزمه)ّسا الّشرب (وعاِود اِشرْب

ّجتيت ات تاّمنت تبرأّسا مرارا) (وعاود العسل  اِشرْب

واملُالزمة، املعاودة عن والنهي ــيط النهي البس بني فرق ال تاسـعا:
ذاته: حّد في جازم النهي ألن

تشرب!أدور ّسا ال

في(أور) ألن ــا أحيان واُتزل و(ؤر) ــن(أد) م املرّكب ــو(أدور) ه النهي ــرف ح
تدغم أّنها ــد بع فيما ــنرى وس احلاالت، بعض في حذفها ــوز َداَل(أد) يج

حينما تليها. احلروف بعض في نطقا

الّتمارين

وما منفي، ماض هو هو ماض مثبت، وما شّخْص ما األول: الّتمرين
اآلتية(1): األفعال بني من إلخ، منفي... حاضر وما هو مثبت حاضر هو

يساوال يساولأر تساوالساول أد أدور
يساول يتساولؤراد يساولؤر ْيتساوالؤر ؤردا

يلسي ئلسا ْيلسا ؤر  أد يلسؤردا
يلّسا يلس أد لّسالسؤراد
 ؤراد يلّساأدور لّسا

يلي: ترجم ما لَِبَس).  (ئلسا الّتمرين الّثاني:

لّسا. أدور ؤر يلّسا. - - يلس. ؤراد - يلّسا. أر - - لس. أد يلس. - يلسي. ؤر
لّسا. أور - يلّسا. ؤرا - ْيلّسا. ؤراد - ْيلّسا. ّال -

الثالث: التمرين

في اجلدول  ــوا) ــرَِّف الفعل(ئس ُص كما بات، ــا) الفعل(ئنس ــّرف ص
مّرات. اجلدول عدة مراجعة بعد ذهنيا ذلك تفعل أن أعاله. حاول

احلروف العاملة، بتشخيص تشخيص أزمنة األفعال في مهم: استعن تنبيه (1)
احلاالت. أغلبية في األزمنة تُعرف احلروف بتلك ألّن َو(ؤردا)...إلخ، َو(أد) َك(ؤر)
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َمادَّتُُه حيُث من الِفْعل

جدول في أزمنته، إلى مصّرفا َشرَِب) = ــوا الفعل(ئْس تأّملنا إن نحن
كل من جليا، مجّردة األساسية تظهر ماّدته أّن الحظنا السابق، الدرس

البسيط: في صيغة األمر صرفي، زائد

 اِْشرَْبسو

أحد ــياق الوارد في س ــَس) لِب = ــا الفعل(ئلس في ــأن الش ــك وكذل
الّتمارين:

 اِْلَبْسلس

هي: اردة فماّدته دخَل)، = الفعل(ئكشم أما

--- اُدُخْل  كشم

هرَب): = الفعل(ئْرول وكذلك

اُهرُْب ---  ْرول

بوضوح تتجلى فعل كل ــي ــية ف األساس املادة هي أن إذن القاعدة
للمخاطب الفرد. املوّجه البسيط األمر صيغة في

(غير املزيد) اّرد ــل الفع يصّنف املادة حروف تلك عدد في ــر وبالنظ
سداسيا. أو خماسيا، أو رباعيا، أو ثالثيا، أو ثنائيا، فعال

األساسية: حروفها عدد باعتبار األفعال، من مناذج إليك

ماضيهمدلول الفعل (عددصيغة أمرهصيغة صنفه
حروفه)

ثنائيرسئرسنزل
أفيوفاوجد
سوئْسواشرَب
ثالثيكشمئكشمدخل
ْرولئْرولهرب
كرزئكرزحرث
سكرئسكرفعل
ّفغئّفغخرج
بّدئبّدوقف
رباعيكركبئكركبدحرج
شْروضئشْروضمّزق
سّگدئسّگدَقوََّم
خماسيأّنايياّنايرأى
ّسودمئّسودمقبَّل
ّسيّدئّسيّدأضاء

سداسيزموّميئزموّميابتسم

خنوّنسئخنوّنسَكدَّ
هلوّليئهلوّليتأرجح

على للداللة فعلية ــّرد صيغة ا من الفعل ــتق املزيد: يُش الفعل
أو للّتفّعل ــة وثالث الّتفاعل، ــة أو للمفاعل وأخرى ــال، اإلفع أو ــل التفعي
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مفهوم االنفعال. االفتعال عندما يؤّدي أو االنفعال،

أو اإلفعال: صيغة الّتفعيل أ-

اردمدلول اّرد مدلول املزيدالفعل املزيدالفعل

َهرََّبئّسْرولئْرول هرب
أَدخلئّسكشمئكشمدخل
أْحيائّسودرئّدرَحِيَي
َبئسْنيئْنيرَِكب رَكَّ

َعرََف أَْعلََمئّسوسنئّسنَعلَِم، علََّم؛
أَقاَمئّسنكرئنكرقام

والّتفاعل: املفاعلة صيغة ب-

اردمدلول اّرد مدلول املزيدالفعل املزيدالفعل

تداخَلئّمكشامئكشمدخَل داَخَل،
تَضارَبئْمواتئوتضرَب َضارََب،
تَقاتََلئّمنغائنغاقتَل قاتَل،
تَعارََفئْميوّسانئّسنعرَف
ترافَعئْمياساييوْسيرفَع

تَقابَضئمياماژيومژقبَض قابَض،

والّتفاعل: املفاعلة صيغة الصيغة، هذه استعمال طريقة

الّرجَل الّرجُل ورگازضارب د ؤرگاز ئْموات

ميّدنتضارب القوم ْمواتن

الّرجَل الّرجُل ورگازقاتل د ْورگاز ئّمنغا

يدسقاتله ئّمنغا

ّمنغانتقاتلوا

االنفعال): االفتعال مبدلول االنفعال (أو أو صيغة الّتفّعل ج-

اردمدلول اّرد مدلول املزيدالفعل املزيدالفعل

تفّتَح، اِنفتَحئنُّرژمئرژمفتَح

رَئنُّژلفئژلفضارَ تضوَّ

(العظَم) (العظُم)ئنُّغژمئغژمفكَّ اِنفكَّ

(أزعَج) انزَعَجئنُّغجفئغجفزعَج

ِنطَوىئنُّضفصئضفصَطَوى

بحكم الزمة أفعال واالنفعال ــل للتفّع املفيدة األفعال مالحظة:
التي تقابلها العربية لألفعال ــابهة مش الزاوية هذه من وهي مدلولها.

املعنى. في

واإلفعال التفعيل ــى عل الّداّل املزيد ــتق يُش األمازيغية في فائدة:
للمفاعلة ــد املفي املزيد ــن م حتى ــتّق يُش ولكن ــب، فحس اّرد ــن م ال

مثال: تقول املزيد للتفّعل واالنفعال. ومن والّتفاعل،

وماس أخاه.ئْموات ورگاز د الرجل  ضارب

وماس د ارگاز باباك أخاه.ئسْموات يضارب الّرجَل أبوك جعل
ّنس وضار قدمهئنُّغژم  انفّكت
ّنس اضار تنفكُّئسّنغژم قدمُه جعل

للمجهول: املبني الفعل د-

في ألنه فعال مزيدا ــول للمجه الفعل املبني األمازيغية يُعتبر ــي ف
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يبتدئ أنه خصوصياته من متعّد. فعل كل من مبدئّيا، ــتّق، يُش الواقع،
في ذلك الحظ ــي...). أو(ئّتي أو(ئّتيا...) ــو...) أو(ئّت ــو...) ــوا...) أو(ئّتي ِب(ئّت

الّتالي: اجلدول أمثلة

املبني مدلول
للمعلومللمعلوم املبنياملبني

للمجهول
املبني مدلول

للمجهول

ُعرَِفئّتواّسنئّسنعرَف
ُعرَِفئّتيوّسنئّسنعرََف
ُعرَِفئّتييّسن ئّسنعرََف
ُضرَِبئّتوْوتئْوتَضرَب
ُطِحَنئّتوژضائژضاَطَحَن
ُقِطَعئّتواّبيئّبيَقَطَع
ييّبيئّبيَقَطَع ُقِطَعئّتْ
يوكريوكرَسرَق ُسرَِقئّتْ
ُسرَِقئّتياكريوكرَسرَق
ييكريوكرَسرَق ُسرَِقئّتْ

األفعال كل من الفعل املبني للمجهول ــتّق وتنبيه: يُش مالحظة
عمليا يتحّكم الذي هو السماع لكّن املبدأ. بنفسها، من حيث املتعّدية

عدم إمكانه. أو إمكان اشتقاقه في

 الّتمارين

ــئلة األس عن كتابة أجب ثم مرات، عدة الدرس راجع الّتمرين األول:
اآلتية:

ارد؟ الفعل مادة منها تتكون التي احلروف عدد كيف يعرف -

االفعال؟ اذكر أو ــل التفعي عن املعّبر ــد الفعل املزي ــتق يش كيف -
لذلك. أمثلة

للمعلوم؟ اذكر ــي املبن من للمجهول املبني ــل الفع ــتق يش كيف -
لذلك. أمثلة

اذكر واالنفعال؟ التفعل مفهوم عن املعبر املزيد الفعل وزن هو ما -
هذاالّصنف. من أفعال ثالثة

ثّم والتفاعل؛ ــة ــول املفاعل مدل ــد تفي مزيدة ــال أفع ــة ثالث ــر اذك -
استعمل كل واحد منها في جملة.

أو مجردة ــي ه حيث اآلتية من ــال ــف األفع الثاني: صّن الّتمريـن
حيث ومن ــة للمجهول؛ مبني أو للمعلوم مبنية هي ــدة؛ ومن حيث مزي

مدلولها: نوعية

(ئّمْروال = جارى). - ــّخن). س ــرغا = (ئّس - أخرج). خّرج، = ــوفغ (ئّس
ــتم ئّنس معناه؟). - ( (ما ــْمياواض ئس ؛ تواصَل) ــاواض = واصل، (ئْمي -
َد). َصعَّ رقَّى، = ــيْلي (ئّس - تنادى). نادى، = (ئّمغرا - تهّدم). ــخ؛ تفّس =
وازَى). سايرَ؛ = = اختّل). - (ئْمياواي ). - (ئّنزري  تسابَّ ساّب، = (ئّمرگام -

ُقِبَض). ييمژ = (ئّتْ رُِفَع). - = ييْسي (ئّتْ ُقِبَض). - = وامژ  (ئّتْ -

من ــبَق س فيما وردت التي املفردات تقييد واصل الثالث: الّتمرين
ميكن. ما أكثر قلب ظهر عن منها واحفظ ورّتبها، الدروس،
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طرائُق تصريِفه حيُث الِفْعل من

صلدة، ــال أفع تصريفها، إلى ــق طرائ ــث حي ــال، من األفع ــُف تَُصنَّ
متفّردة. وأفعال منطّية، وأفعال

ــا مبفعول ماّدته ــر تتكّس ال ــي ــي الت ه األفعـال الّصلـدة: أّوال:
يُصّرف حينما ــة متالزم ــكة متماس املادة تلك ــروف ح إذ إّن ــف، التصري
من فإليك طائفة ــر. ــى مختلف الضمائ إل ــندا مس إلى أزمنته الفعل

الّصلدة: األفعال

رَافَقئمون لََهايورارَصِحَب؛ لَِعَب؛
َعادَ؛ رََجَعياغولَجاَعئّلوژ
ّبيرَأَىياّناي َقَطَعى

مصير ماّدته ولنالحظ كلها، األزمنة إلى األفعال هذه أحد فلنصّرف
األساسية:

(راِفْق): هي(مون) ماّدته (رافَق)؛ الفعل(ئمون)

ميونرَافَقئمون يُراِفْقؤر لم
يّتمون ْيّتمونيُراِفُقأر يُراِفُقؤردا ال

ميون يّتمونسُيراِفُقأد يُراِفُقؤر لن
تُراِفُقأدور ّمتونرَاِفْقمون ال

األمر، ــة في صيغ ــة املتمثل ــون) الفعل(ئم ــادة أن م ــو ه ــظ املالح
دائما، متالزمة ــكة متماس حروفها أن مبعنى ــدة، صل ــون)، ماّدة وهي(م
الصلدة األفعال ــع جمي في على(ئمون) وقس الفعل. ــن زم كان مهما
غيره أو الغائب ضمير هو إليه املسند أكان الضمير سواء األخرى، وذلك

تقول : التصريف. من ضمائر

رَافقُتْممتومنرَافقْتمتون
منون نُرافْقؤر ّمتوننلم يرافقونأر

...إلخ.

كلها أفعال التفاعل املفاعلة أو على الّداّلة املزيدة األفعال فائـدة:
صلدة:

َسابَّئّمرگامَجارَىئّمْروال
تَرافَعئْمياسايَسابََقئّمزوار
َضارَبئْموات

...إلخ.

التصريف، ــول مبفع ــر مادتها تتكّس الّنمطيـة: األفعال ثانيـا:
هذه فلنالحظ حركاتها. من حركة تُغّير أو تلك املاّدة بعض حروف فُيبدل

مثال: الفعل(يوكر) في الظاهرة

يوكيرَسرَقيوكر يَسرْقؤر لْم
يّتاكر يّتاكريَْسرُِقأر يَْسرُِقؤردا ال
ياكر يّتاكرسَيْسرُِقأد يَْسرَِقؤر لن

ّتاكراِْسرِْقأكر تَْسرِْقأدور ال
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التصريف؛ مبفعول تكّسرت قد هي(أكر) التي الفعل، أن ماّدة نالحظ
صلدة. غير إذن فهي

أّنها ــر) جند وزن(يوك ــي على التي ه لألفعال ــا إحصائن ــد عن ــا لكنن
فعل كل ــّمي ولذا ُس منطه. من إذن فهي غرار(يوكر). على تصّرف دائما

منطّيا. فعال معّنيٍ التصريف في إلى منط ينتمي

العربية). (كما هو الشأن في األمازيغية في عديدة التصريف أمناط
عن فيه يُنظر أن ــتحق يس منها بكل منط درس بعد فيما ــيخصص وس
أوزانها على تدّبْر املتميزة؛ مكانتها لها التي األمناط بعض فإليك ــب. كث

اخلصوص:

لَِبَسئلسانَزَلئرس
قبََّلئّسودماشترىئسغا
أَْوَجَدئّسيفوََجَديوفا
أْوصَلئّسيْوضَقَبَضيومژ
َذهَبئّداَجرَىيوزّل
َصلَّىئّژوّلبَحَثئرزا
تَِبَعئضفارَقاَلئّنا

...إلخ.

بينها، فيما جزئيا ــة متداخل األمناط بعض أن إليه ــارة اإلش جتدر ومما
؛ ئّنا... ئرزا ؛ ئّدا ؛ ئسغا ؛ ئلسا مثال: مشتركة تكون صيغة املاضي كأن

ماّدته ــر تتكّس الذي هو د ــرّ املتف املتفّردة: الفعل األفعـال ثالثا:
اموعات من مجموعة ــة في أي وال ميكن تصنيفه التصريف، ــول مبفع
خاصة التصريف في ــة يتفّرد بطريق هو الذي أخرى ــارة الّنمطية؛ وبعب

به.

املتفردة: األفعال من طائفة فإليك

ئّموتماتئّموت ميْتؤر لم
ئّتمتات ئّتمتاتَميوُتأر ميُوُتؤردا ال

ميّت يّتمتاتسَيموُتأد َميوَتؤر لن
ّمتتاتُمْتّمت َمتُْتأدور ال

َفَعَلئگا، ئّگا ئّكيكان، ئگي، ؤر لمؤر يكْن، لم
يفعْل

يْتّگا يفعُلأر ئْتّگايكوُن، يفعُل ؤردا ال يكوُن، ال

يّك يگ، أد سيكوُن،أد
ئتّگاسيفعُل لْنؤر يكوَن، لْن

يفعَل
ّك اِْفَعْلگ، تَْفَعْلأدور تّگاُكْن، تَُكْن، ال ال

يساولتكّلَمئساول يتكّلْمؤر لم
يتساوال يْتساواليتكّلمأر يتكّلُمؤردا ال
يساول يتساوالسيتكّلُمأد يتكّلَمؤر لْن

تساوالتكّلَمساول تتكّلْمأدور ال

مالحظتان اثنتان:

ذلك الصرفية؛ مظاهره في بعض املتفرد صلدا الفعل ــون قد يك أ-
الصرفية، مظاهره في جّل منطيا يكون وقد ــاول). الفعل(ئس ــأن ش هو
املنتمي ــأن(ئّگا) ذلك هو ش أو زمنني؛ أزمنته من زمن في تفرده فنحصرُ

منط(ئلسا). إلى جزئيا

الّنمطية. األفعال عدد إلى بالقياس قليل املتفردة األفعال عدد ب-

واحدا. منها: زمنا تَْلزَُم التي هي اجلامدة: األفعال رابعا:

األمر. لصيغة (اِنصرْف!) املالزم ! أشم -
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مرققة). فيه (والّراء أيضا. األمر لصيغة املالزم (تََعاَل) أْورا -

مثال:  تقول لالستفهام. املالزم (يَُكوُن) ئمس -

نّتا؟ ْميس ُهَو؟ما (يكوُن) مْن
نيتني؟ ْميسني ُهْم؟(1)ما (يَُكوُن) َمْن

ــر عش بضعة يجاوز ال جّدا، قليل األفعال اجلامدة مالحظة:عدد
الوظيفة. العربي من حيث الِفْعِل) مبثابة(اسم هو ما منها فعال،

الّتمارين

ــئلة األس عن كتابة أجب ــم ث مرات، ــع الدرس راج األول: الّتمريـن
اآلتية:

اجلامد؟ الفعل هو ما -

الصلد؟ الفعل هو ما -

األزمنة مسندا إلى جميع أحدها صّرف ثم أفعال صلدة، ثالثة اذكر -
اطب. موّجها والنهي األمر منه وُصْغ الغائب، ضمير إلى

املتفّرد؟ الفعل هو ما -

منطيني. فعلني اذكر الّنمطي؟ الفعل هو ما -

األربعة األفعال من منطية مجموعات ــّت س أّلف الثاني: الّتمرين
اآلتية: والعشرين

واتَىيوسابعَثيوزن
ُكصد َفرََغيوراَخِشَيى

أَطلَقئرژمَعلَِمئّسن
َقبََّلئّسودمبَاَتئنسا
، نَِفَدئنزا َوَصَلئلكمبِيع

وََجَديوفابَلََغيوْوض
رَأَىئژراَعاَش، َحِيَيئّدر

رَِقَييوْون نََهَضئّكرَصِعَد،
َخرََجئّفغأَحَيائّسودر
َحرََثئكرزتَرََكيوّجا

َحَمَليوْسيأَْخرََجئّسوفغ رََفَع، ــر ــة للتعبي حرفي ــة ترجم ــَو؟) ه ــكون املغربية(ش ــارية ــارة االستفس لعب (1)
ْميس؟). ِل(ما حرفية ترجمة و(شكون؟) نّتا؟) األمازيغي(ما ْميس
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َعلََّم، أَْعلََمئّسوسنرََعى، َسرََحئكسا َعرََّف،

الّصلد(ئّلوژ) الفعل ــع األزمنة جمي إلى : صّرف الثالث: الّتمرين
الفعل(ئمون)). تصريف ذلك قبل (راجع الغائب ضمير إلى مسندا (َجاَع)

أَْرَسَل). (بََعَث، الّنمطي(يوزن) الفعل صّرف ّم
ث

   
األفعاِل من املشتّقِة األسماِء أوزاُن

األفعاِل مصادرُ

في الشأن هو متعددة، كما أوزانها اردة: األفعال مصادر أ-
لتصريف عند التعرض منها سنستعرض أكثر ما ميكن العربية. اللغة
ــتعملة الّنماذج املس بذكر اآلن ونكتفي اختالف أمناطها؛ على ــال األفع

بكثرة: منها
نوعية

مصادرهااألفعالمناذجهااألفعال

األفعال
الصلدة

الّصحبةتامونتَصِحَبئمونَصِحَبئمون

الرؤيةئّنيرَأَىياّنايرَأَىياّناي

أّباي،َقَطَعئّبيَقَطعئّبي
الَقطُعتوْبيا

اللهوؤرارلََهايورارلََهايورار
مرققة) براء يُنطق (الكل
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َعلََّم، أَْعلََمئّسوسنرََعى، َسرََحئكسا َعرََّف،

الّصلد(ئّلوژ) (َجاَع) الفعل ــة األزمن جميع إلى صّرف الثالث: الّتمرين
ثّم الفعل(ئمون)). تصريف ذلك قبل (راجع الغائب ضمير إلى ــندا مس

أَْرَسَل). َعَث،
بَ
) (يوزن) الّنمطي الفعل صّرف

   
األفعاِل من املشتّقِة األسماِء أوزاُن

األفعاِل مصادرُ

في الشأن هو متعددة، كما أوزانها اردة: األفعال مصادر أ-
لتصريف عند التعرض منها سنستعرض أكثر ما ميكن العربية. اللغة
ــتعملة الّنماذج املس بذكر اآلن ونكتفي اختالف أمناطها؛ على ــال األفع

بكثرة: منها
نوعية

مصادرهااألفعالمناذجهااألفعال

األفعال
الصلدة

الّصحبةتامونتَصِحَبئمونَصِحَبئمون

الرؤيةئّنيرَأَىياّنايرَأَىياّناي

أّباي،َقَطَعئّبيَقَطعئّبي
الَقطُعتوْبيا

اللهوؤرارلََهايورارلََهايورار
مرققة) براء يُنطق (الكل
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األفعال
لنمطية

ىدل ىئدلَغطَّ َغطَّ
أّدال،
تاداال،
تادولي

الّتغطية

نَزََلئرسنَزَلئرس
أّراس،

تاراسا،
تاروسي

الّنزُوُل

رَِكَبئْني
تاناكا،
تاناشا،

تامنوْيت
الّركوب

تاگوري،ألقىئگر
اإللقاءتيگوري

تالّسي،لَِبَسئلسالَِبَسئلسا
الّلبستيملسيت

تانّسي، بَاَتئنسا
البياتمينسيْوت

تانغي، َقَتَلئنغا
القتلتيمنغيْوت

الّشراءتامسوغتاشترَىئسغااشترَىئسغا

ناَدىئغرا
تاغوري،
أغوري،
تيغوري

الّنداء

َحَفرَئغزا
تاغوزي،
أغوزي،
تيغوزي

احلْفرُ

أكّشوم،َدَخَلئكشمَدَخَلئكشم 
الّدخولأكشام

األفعال
الّنمطية

أسفاض،َمَسَحئسفض
املسحأسّفوض

تانكرا، قامئنكر
القياُمتانشرا

الِفعُلأسّكيرَفَعَلئسكر

تارْوال، َهرََبئْرول
الهروُبتاروال

تودرت،َحِيَيئّدرَحِيَيئّدر
احلياُةتامّدورت

ؤفوغ، َخرََجئّفغ
اخلُرُوُجتوفغا

ز وگوز،  نَزََلئگُّ
الّنزولتوگوزت

التَّقبيل أسودمَقبََّلئّسودمَقبََّلئّسودم

يأسورف تخّطىئّسورف الّتَخطِّ

الُهْرُءأنتوترَهرَِئئنتوتر

 َذاَقيورمَذاَقيورم
ئرم،

(راء أّرام،
مرققة)

الّذْوُق

أّماژ َقَبَضيومژ الَقْبُضئمژ،

أّساي،  رََفَعيوْسي
الرَّْفُعئْسي

َسرََقيوكر
توكرضا،

تيكرا،
ئكر

الّسرَِقة
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َجرَىيوزّلَجرَىيوزّل
تازّال،
تيّزال،
ئّزل

اجلَْرُي

تاغومي،َصَبَغئغماَصَبَغئغما
الّصْبُغتيغومي

تيمرزيْوت، بََحَثئرزا
البحثتيرزي

الّذَهاُبتاواداَذَهَبَئّداَذَهبئّدا
الَفَوَحاُنتوّجوت َفاَحئّجا

توّخوت، َقُبَحئّخا
الُقْبُحتيّخوت

موّحدة قياسية األفعال املَزِيَدِة مصادر املزيدة: األفعال مصادر ب-
الّتالي: اجلدول في منها مناذج إليك األوزان.

األفعال مصادرهااألفعالمناذج

اإلدخالأسكشمأَدخَلئّسكشمأدخلّسكشم
الّتعِويُجأسفرغَعّوَجئّسفرغ
اإلحياُء أسودرأَْحَيائّسودرأَْحَيا ئّسودر

الَقْلُعأسوكف  َقلََعئّسوكف
الّتبليغ أسيْوضبَّلَغ ئّسيْوضبَّلَغ ئّسيْوض
الّتْوليُدأسيْرو َوّلَد ئّسيْرو

الّتمريضأسيضن مرََّضئّسيضن

املُضاربة أْموات َضارََب ئْموات َضارََب  ئْموات
الّتراِميأمكار رَاَمى ئمگار

الّتداخُل أّمكشامَداَخَل ئّمكشامَداَخَل ئّمكشام

اُاراةأّمْروال َجارَىئّمْروال

أْمياساي،تَراَفَع ئْمياسايتَراَفَع ئْمياساي
الّتراُفُعتاْمياسايت

الّتقابُضتاْمياماژت أْمياماژَقابََضئمياماژ

الّتعارُُف أْميوّسانتََعارَفئْميوّسانتََعارَف ئْميوّسان

أزنورژم.انفتَحئنُّرژمانفتَحئنُّرژم
االنفتاحتانورژمت

االِنزعاجأنُّغجفاِنزََعَجئنُّغجف
االِنطواُءأّنضفصاِنَطَوى ئّنضفص

 ئسْموات
تسّبب

في
مضاربة

 ئسْموات
تسّبب

في
مضاربة

أسْموات
التحريض

على
املضاربة

تسّبب ئسّمنغا
قتال أسّمنغافي

الّتحريض
على

 القتال

ئسنُّرژم
تسّبب

في
انفتاح

ئسنُّرژم
تسّبب

في
انفتاح

أسنُّورژم
الّتسبب

في
االنفتاح

ضفص
تسّبب

في
انطواء

أسّنضفص 
الّتسّبب

في
االنطواء

األسماء. سائر ُجتمع كما ُجتَمُع األمازيغية املصادر مالحظة:
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الّتمارين

ــئلة األس عن كتابة أجب مّرات، ثّم الدرس عدة راجع الّتمرين األول:
اآلتية:

عاّمة؟ ارد من يُشتق املصدر كيف -

اآلتية:  الّنمطية األفعال من املصدر يُشتق كيف -

أََشعَّ ئّسغ أَلَِفئنم
، الّثوبيولمطلََبئّسوتر َكفَّ
َغلََبئّراَقَطرَيوّدم

التالية: املزيدة األفعال هي مصادر ما -

أَقاَم ئّسنكر َهرََّبئّسْرول
َد ئّسيْون أََذاَقئّسيرم صعَّ
َسابَّئّمرگامَقاتََلئّمناغ

وازَى ئْمياواي َصاَدَقئمدوّكالَسايَرَ،
َمئّنستم تهدَّ اْخَتلَّئّنزريتَفّسَخ،
شتََّتئسّنْزويتَشّتَتئّنْزوي

املصادر ــا منه ــُتقت اْش التي ــال األفع هي ــا م الثاني: الّتمريـن
اآلتية؟:

 أسودرأْمياواض أْميازانأمياماژ

أسْروت أسوتر أسوفغ
(الّدراس)

(تغلية أسركم
ونحوها) الِقدرِ

 أركام 
(الغليان)

 أسيْرو 
(القيام) تامونت(الّتوليد) تانكرا

توّسوتتيّسوتئمژ أّماژ
(الفرش)

أّمْروالتاروالتازّالأنُّغجف
 أسّمغنا

من املفردات ميكن ما أكثر قلب ــر ظه عن احفظ الثالث: الّتمرين
املصادر. أوزان اخلصوص الّدرس، وتذّكر على هذا في وردت التي
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األفعاِل من املشتّقِة األسماِء أوزاُن

(تابِع)

الفاعل اِسم أّوال:

ب(أم...) يبتدئ عاّمة اّرد: الفعل من املشتق الفاعل اسـم أ-
الّتالي: اجلدول في إليك مناذج منه ئمي...). أو أو(أما...)

الفاعلالفعل الفاعلالفعلاِسم اِسم

احلاِمُلأماسايَحَمَليوسيالّراعيأمكسارََعىئكسا

البالغأماواضبَلََغيوْوضالفارسأْمنايرَِكَبئْني

اجلاريأماّزالَجرَىيوزّلاملُشتريأمساغاشترىئسغا

املُضِنيأماژورأْضَنىيوژراحلارُث أمكرازَحرََثئكرز

املشتّدأماسوساشتّد يوّسالّسابقأمزواروَسَبَقئزوار

املغّنيأماريرغنَّىيوررالهارُبأمْروولَهرََبئْرول

الّسارقئميكرَسرََق يوكرالّساكنأمزداغَسَكَنئزدغ

أربع: مالحظات

حينما ــة نونا، خاص ــل الفاع ــم اس ميم تنقلب ما ــرا كثي أوالهـا:
ميم أو الفاء أو الباء كأْن تليها ــا، يليه مبا بها مقرونة النطق ــتثقل يُس

أخرى:

القّيمأنبداد احلّطابأنزداماحملافظ، احلاطب،
الّناُطورأنفگور القّناصأنگمارالّناطر،  القانص،
القاضيأنبضو املستقيأناگامالقاسم،
احلّصادأمنكار الّذّواقأمنضاياحلاصد،  الّذائق،

أو ــأن الش أفعال من ــتق املش األمازيغي ــل الفاع ــم اس ثانيتهـا:
من(َفُعَل) ــتقة املش ــة العربي ــة الصف ــول في املدل ــل ــرورة يقاب الصي

أو(َفِعَل):

الفقيرأمژلوضفُقرَئژلض

أموضنيَمرَِضوضن أماژايأماضون،
الّثقيلأماژايثَُقَلئّژاي

األقرع أمّجوضَقرَِعئّجض
اّلسفيلأمازدارَسُفَلئزدر

األعوُجأنفراراغَعِوَج ئفرغ

الرؤوفأفشادرَُؤَفئفشد

األحمُقأمصوضَحُمَقئّصاض

األمنيأنفلوسأُمَنئفلس
الغريبئمزديَغرَُبئزدا

بوظيفة قائما ــل الفاع ــم اس يكون -نادرا- أن قد يحدث ثالثتهـا:
به: املفعول

بعثيوزن الرسول،أمازانأرسل، املرسل،
املبعوث.

اخلتُني.أمژالخَنتَئّژول اتون،
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(و(ئمسوي)أمْسويَشرَِبئْسوا املشروب
الشارب). هو

الثالثي من املشتق الفاعل ــم يكون اس أن كذلك- يحدث -نادرا وقد
وزن(أفّعال). على

احلاكم. أنّباضَحَكَم ئنبض
احلّراث.أكّرازَحرَث ئكرز احلارث،
اخلياطأگّنايَخاَطئگنا
احلّطاب. أزّدامَحَطَبئزدم

الوظائف الداللية بجميع بالفعل املشبهة الصفة تقوم رابعتها:
العربية في ــا تقوم به التي وبالوظيفة ــل، الفاع ــم اس بها يقوم التي

الفاعل. املشبهة باسم الصفة
يْرولن ْرولننيالّرجل الهاربأرگاز الهاربونميّدن الرجال

يوسْني وسيننياألنثى احلامُلتاومتت اإلناث احلواملتيْومتني

ّموتننيالرجل املّيتأرگاز ميّوتن منميّد املوتى
الناس

تافوناست
تيفوناسنيالبقرة املريضةيوضنن

وضّنني
البقرات
املريضات

ّجضننياجلبل األقرعأدرار يّجضن القرعاُء.ئدرارن اجلبال

قياسي، الفعل املزيد: اشتقاقه املشـتق من الفاعل اِسم ب-
كان ب(أم...) إذا ويبتدئ ميما؛ أّول الفعل كان إذا ب(أن...) مبدئّيا. يبتدئ

نونا: الفعل أّول

املترافعأْمنياسايترافعئْمياساي
املهرَّبأمّسْرولهرَّبئّسْرول
تقابَضئْمياماژ املتقابضأْمنياماژمتاسَك، املتماسُك،

املنعُشأمّسودرأْحَيا، أْنَعَشئّسودر اُحمليي،
املتداخلأمنّكشام تداخلئّمكشام

ضاَعئّنزال َهاَم، الّتائه، الهائم،أمّنزلوتاَه،
الضائع

(فيئّمنغرا َساَمى
(املساميأمنّغرواالِسم) الّسِميُّ

باالِسم)

(العظم)ئنُّغژم املنفكُّ (من األعضاء)أمنُّغژماِنفكَّ
َوازَىئْمياواي املُوازيأْمنياواي َسايَرَ، املُساير،
اارِيأمنزاّزالَجارَىئمزاّزال
املنزعجأمنُّغجفاِنزعجئنُّغجف

من املشتق الفاعل اسم يكون أن ــن يُستحس ال مهمة: مالحظة
الوظيفة في تلك عنه تنوب لذا يتقدمه؛ آخر ــم الِس نعتا املزيد الفعل

بالفعل: املشّبهة الصفة
ئّمكشامن املتداخلةئگران احلقول
املنعشة ئمْسوان يّسودورن املشروبات

ْميياماژن املتماسكةئگودار اجلدران
الّتائهأرگاز ئّنزالن الّرجل

ــة صيغ ــزالن) و(يّن ــاژن) و(ْمييام ــودورن) و(يّس ــامن) من(ميّكش كل
اإلفراد، تُالزم صيغة أن ــوز كان منعوتها جمعا يج إذا بالفعل. ــبهة مش

قلت: جتمعها أن شئت فإن األولى. الثالثة في األمثلة الشأن هو كما

َو(ْمياماژنني). َو(ّسودورنني) (ّمكشانني)

املفعول اسم ثانيا:
تقوم عادة ــي الت للمجهول هي ــي املبن ــبهة بالفعل املش ــة الصف
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املفعول: اسم بوظيفة
يّتواّبني املقطوعسُغن يّتوغرصناحلبل املذبوحةتيلي الّشاة

يّتوكرزن احملروُثئگر ئمندياحلقل
احلصيديّتومگرن الّزرع

ّتوژضانني القمحئردن
ْيّتوْوتناملطحون الطفلأربا

املضروب
يّتيوكرن املسروقأييس يّتواّسننالفرس املعروُفأرگاز الّرُجُل

ثالث: مالحظات

في عن مدلوله ُعبِّرَ ملبتدإ، خبرا العربية في املفعول كان اسم إذا أ-
للمجهول: املبني بالفعل األمازيغية

معروف الّرجل واّسنهذا يّتْ اد أرگاز
محروث ّنك يّتوكرزحقلك ئگر
ّتومگرنزرعهم محصود ّنسن ئمندي

مطحوٌن ّتوژضانقمحكنَّ ّنُكنت ئردن
مسروق الفرس يوكرهذا يّتْ اد أييس

مقطوع الشريط واّبيذلك ّنا ْيّتْ  ئزيكر
مدخول الرجل يّتوكشمهذا اد  أرگاز

ــم اس مدلول عن الفاعل ــم اس ــادرة يُعّبر بصيغة ن ــي حاالت ف ب-
املفعول:

الرسولأمازان النَُّفَساء تامژورتاملُرَسل،
اخلتُنيأمژال  الّذبيحُةتامغروصتاتون،

الّشرابأمْسوي املقتول ئنيغياملشروب، القتيل،

عن تُعبِّر ــي ــدة الت املزي ــال األفع ــن م ــول ــم املفع اس ــتقُّ يُش ال ج-
واملتفاعل ــه، نفس الوقت في املفاعل مفاعل ألّن ــل، والّتفاع ــة املفاعل
وأّن ــرَُب، ويُض يَْضرُب مثال، ــارب، املُض أن ــروض املف من كذلك؛ ــل متفاع
واإلفعال التفعيل ــى الّدال عل املزيد الفعل من ــل). أّما املتقاتل(متقات

يلي: كما املفعول اسم فيشتُق
املُدَخُلئّتوسكشمنأُْدِخَل ئّتوسكشم  أَدخَلئّسكشم
َجئّسفرغ َجئّتوسفرغَعوَّ ُجئّتوسفرغنُعوِّ املَُعوَّ
اُحملَْيىئّتوسودرنأُْحِيَيئّتوسودر أَْحَيائّسودر

املَُبلَُّغئّتوسيْوضبُلَِّغ ئّتوسيْوض بَلََّغئّسيْوض

تقوم مقام ــي الت للمجهول هي املبني ــل ــبهة بالفع املش الصفة
كما هو واإلفعال، التفعيل املزيد الّداّل على من ــتق املش املفعول اسم
ــتعمل، تس ال تكاد الّصيغ هذه ــابقة. لكن الس األمثلة األربعة في وارد
َدَخَل، قد ُدِخَل ما ــا الداللية: بوظيفتهم يقومان فاعله ــم واس اّرد ألّن
فهو َحِيَي، قد أْحِيَي ــا وم أَْعَوَج؛ وصار َعِوَج قد ُعوَِّج ــا وم إذن؛ ــو َداِخٌل فه
ُمَبلٌَّغ تقول هذا تقول أن فبذل وهكذا... بَالٌِغ، فهو بَلََغ، قد ــغَ بُلِّ ؛ وما حيٌّ

إلخ. بَالٌِغ... هذا
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الّتمارين

ــئلة األس عن أجب ــّرات، ثّم م عدة الّدرس، ــع راج األول: الّتمريـن
التوضيحية: األمثلة من ميكن مبا جواب كل معّززا اآلتية،

اّرد؟ الفعل من املشتق الفاعل اسم أوزان هي ما -

من املشتق الفاعل اسم الوظيفة الداللية التي يقوم بها هي - ما
الشأن أو الصيرورة؟ فعل

املزيدة؟ من األفعال اسم الفاعل يشتق كيف -

املفعول؟ مدلول اسم يعّبر عن كيف -

التعابير اآلتية: األمازيغية إلى الثاني: ترجم الّتمرين

الهارب  الرجل
هارٌب  الرجل

بالغ الطفل هذا
البالغ الطفل
السارق هرب

مريض السارق
أحمق الصّياد هذا

أبوك رؤوف
حقوله احلرَّاُث حرَث

زرعه احلّصاد سيحصد
شجرة قطع احلطاب

احلديقة في املقطوعة الشجرة توجد
حديقة صديقك

يوجد عند أخيك رجل غريب
باردا ماء املريض شرب الّرجل

الّنهر لهذا موازية الّطريق  هذه

مكناس من مسروق الّثور ذلك
َسِميُّ أخيك أخي

ُطِحَن القمح
الّشيخ بستان قرب يوجد احملصود احلقل

احلصير على جالسة احلامل املرأة

اسم  مقام تقوم ما كثيرا بالفعل ــبهة املش الصفة أن تنَس ال (تنبيه:
الترجمة وجتّنب . وأخفُّ استعماال ــهل أس وأنها املفعول، الفاعل واسم

احلرفية).

املشتقة ــماء واألس بالفعل اخلاصة الدروس الثالث: راجع الّتمرين
مفردات. من فيها ما جاء جّيدا، واحفظ وتدّبرها منه،
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األفعاِل من املشتّقِة األسماِء أوزاُن

(تَِتّمة)

أو(أس...) أو(أزا...) القياس، وهو ــا...)، ب(أس يبتدئ املكان: ــم اِس أّوال:
أو(أزّ...). أو(أز...)

رَِقَييوْون َطلََع، املَطلع،أساونَصِعَد، املَْصعُد،
املرَقى، الَعَقبة

قايَة،أساگوماِستَقىيوگم السُّ املُستَقى،
قاية السِّ

(املتاع)ئرگ احلظيرةأساراگَحلَّ الِفناء، ، اَحمللُّ
لَِعَبئسيّيْس املرقص، امللعب.أسايسرََقَص،

مرَّئّكا
أساكوي،

املَْشرََعةأساكا املْعَبر، املمّر،

أسفيَصبَّئّفي املََصبُّأسافي،
أساگنرََقَدئگن املرقدأسُگن،

َكَمَنئّگاور (فيأسّگيْورَقَعَد، اخلندق املكمن،
حرب)

َقَبرَئمضل املقبرةأسمضلَدَفَن، املَْدِفُن،

لََهايورار امللهىأُسريرلَِعَب، امللعب،
ز املَْهِبُطأزاگوزَهَبَطئگُّ

َعَبرَ، َقَطَعئزُگر
املشرعة،أّزاُگر(النهر) املَْعبر،

الّنهر مقطع

اِجتمعئگْرو َع، اتمعأساگراوَجتَمَّ املُتَجّمع،
املتشّمُسأساّمرتشّمَسئّسوّمر
املبيت، البيت.أسانسوبَاَتئنسا

أو(أز...) ــا...) أو(أس القياس، وهو ب(أس...)، يبتدئ ــم اآللة: اِس ثانيا:
أو(ئز...): أو(ئس...)

أََضاَءئّفاو املصباح،  أسفيْو أنَارَ،
راج السِّ

أََضاَءئّفاو أنَارَ، علة أسافو  الشُّ
احملراُث أسكرزَحرََثئكرز

 أسرگل،  أغلَق ئرگل
املِْغالقأسرگول

 أسدل،  غّطىئدل
الِغَطاءأسّدول

احلطب  أسرغو َسَخَنئرغا
به يُسّخن

ُممَاٌت) (ِفْعٌل
اِالَُةأسگرس

ُممَاٌت) (ِفْعٌل
املِْذَوُدأسدس
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َقَطَفيومد املِقطف،  أسّماود َجَنى،
املِنجل

ونحوهائكمس رة ّرة أسكومسَصرَّ الصُّ الصُّ املَِصرُّ،

ُممَاٌت) (ِفْعٌل
أسماس

(من  املِْرَجل
نحاس)

اْسَتَترَ ئگلف اِْخَتَدرَ، ْترُ أسگلف   السِّ اخلِْدر،

تََقلََّديوگل الِقالدة،  أساُگلَقلََد،
املِْعالق

لََسَعئّقس نََخَس، أساّقسَوَخزَ، املِْنَخُس،  
الزُّبَانَى

(األرض) يّبك ة أسابوكدَمَّ املَِدمَّ
املثقب أساّسرثََقَبئّسر

ُممَاٌت) (ِفْعٌل
أسارگو

املِرفع،  اُُْل،
الرَّافعة

َهرََس ئّدز ، َدقَّ  أزدوز  
 ، املَِدقُّ
املهراس،
اجلَْدلَة

ُممَاٌت) (ِفْعٌل
أزفل

اِْالَد، اِْلََدة،
ْوُط السَّ

(خياطةئرزف َخاَط
(من  ئزرزفغليظة) اَْيط

ُعود)

َسنَّ ئمسد َشَحَذ، املِْشحُذ،  ئسمسد 
املَِسنُّ

َقيَّد ئكرف أْوثََق،  الِوثاق، الَقْيد،  أسكرف 
اإلَِسارُ.

واملؤنث. املذكر ــة صيغ واآللة على املكان ــماء أس تكون مالحظة:
= تسّيگنيت تاّسمي، املِيزَاب؛ = تاساّدامت املفتاح؛ = ــاروت تاس تقول:

قاية...إلخ. السِّ تاساگومت  اإلِبزمي؛ = تيسرگلت ؛ اإلِبرة
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الّتمارين

ــئلة األس عن أجب ــّم ث مرات، ــدة ع ــع الدرس األول: راج الّتمريـن
اآلتية:

صياغة في القياس هو املكان، وما اسم صياغة في القياس هو ما -
اآللة؟ اسم

ملاذا  املكان، وثالثة من أسماء اآللة. - أسماء من أسماء ثالثة اذكر -
من(أس...) بدال ِب(أز...) اآللة أسماء وبعض املكان ــماء بعض أس تبتدئ

الّسؤال). هذا عن االجابة في (اجتهد أو(أسا...)؟

يلي: إلى العربية ما الّتمرين الثاني: ترجم
وزفل س ئوت

وزدوز س يردن ئّدز
تاّداگت. ن وجضيض افّال ئنسا

ّنس ومنگار اسّماود ئزال
ئرغا واّس

ييض ئسّميض

ئّدا ومغار تيگّمي ّنس؛ ئرگل
يفران س

س  ّنس اسردون وماك  ئكرف
ئزيكر

ن گ وساراگ ميندي اد سرس
ّنون تاّدارت

ْد ابركان يون وزگر ومكراز ئسغا
تاوراغت. ّتفوناست يوت

بابا د يگران ن يكرز يگران ّنس آد
ولتماس ن وورتي ْد س،

اسلهام ينو اّن يوكر ورگاز
ّنك وييس ن وسگرس د

امان وساگوم زگ توگم متّطوط
سّميضنني

وورتان منيد يّال ّنسن أسمضل
ّنغ

أولها، من الدروس ملراجعة كامال أسبوعا خّصص الّتمرين الثالث:
يوم. كل في املراجعة من دقيقة أربعني وال تتجاوز
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والّترِكيِب بالّنْحِت األَْلَفاِظ َخْلُقُ

لها تُخّول ــي والت األمازيغية، ــة اللغ بها تتميز ــي الت الكبرى ــزة املي
هي القدمية، األلفاظ من اجلديدة األلفاظ على خلق ــدودة مح غير قدرة
من أقّل أهمية ــا فيها لْيَس والتركيب مرّكبة. الّنحت ناحتة كونها لغة

االشتقاق.

اجلديد: اللفظ يُْنَحُت

أسفله: نتبّينه باآلخر كما أحدهما يُوَصُل من اسمني أ-

األول أواإلسم الثاني، اإلسم
املُرّكبالصفة االِسم

)اليومأّس (+گ
أّس

 (في) 
اساليوم الّسنةأسگُّ

أغّص،
العظمئغّص

الّضلعئغزديساجلَْنُبئديس

عظمأغّزوكاألَْلَيةأزوك
الَورِك

َقُنتاُغصمارتالّلحيةامارتتاُغّصت الذَّ

ئلم ألم،
الّصفاقأملديسالَبطنأديسالّصَفاق

احلاجز
الثَِّفاُلأملسيرالرََّحى أسيراجللد

وَّارَُةألوكديسالَبْطُنأديساملِْعالُقألوك الدُّ

احلََورُأسغرسيفالّنهرأسيف الُعوُدأسغر
(شجر)

 اآلكل ئمتشي
َعرُ ئنژض احلََصُفئمتشينژضالشَّ

(مرض)

ُبُعئمتشْغيول احلَِمار أْغيول الضَّ

ألن اليوم)، ــي ف ُقلَت(اليوم ــك فكأّن أّس. + + گ أّس ــي: ــات ه كلم
ــده اليوم عن يعود أمد ــى إل فيه أنت ــذي ال يومك ــن م تنطلق ــنة الّس

نفسه.

وفعل: اِسم من أو واِسم، فعل من ب-

الفعل أو الفعلاالِسم أو املركباالِسم االِسم

الِقربَةأملسواِْشرَبسواجلِلدألم

أَْمِسكأمژ
اخلَزَّاُن أمژگاديراَزَنأگادير
ْعَفةأمژاضوالّريُحأضو السَّ

الُكمُّأزنفوسالَيد أفوسأَرِسْلأزن

َقَطَع،ئّبي
مقّص ئّبيْرولفرَّئْرولَقصَّ أبو

(حشرة)

شائك)ئّزريزماألَسُدئزمنََتَفئّزر (نبات
ْرُمأفغداناملَْعُيأدانَخرََجئّفغ السُّ

ى،ئدل غطَّ
الّشَفُقئدلوشنالذئبؤّشنَسَترَ

هب ؤرغَسرََقْتتوكر ون توكرورغالذَّ احلَسُّ
التُّْرُجنَاُنتيمرزيْزواالّنحلتيزيْزواَجرََستْيمر
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(شجر صلبتوفوّزالاحلَِديدؤّزالَفاَقْتتوف
الُعود)

الّسنجابِّيأشرمّاللاألبيضأمّاللاْسرِْقأشر
الّلون

مبدلول املتخصصة ــادرة (كالص مختلفة: لغويـة أدوات من ج-
ــارة أو االِسم اإلش ــم املعاني، أو اِس حروف من احلرف أو الظرف، أو معّني،

الّتركيب: تتصّدر املوصول)

األصليخاصيتهااألداة االِسم املرّكباالِسم

(1) ئبر
 

صادرة
 
 
 

القْصر ئبرگّميالّدارُتيگّمي
ْرَماُنئبرزّگوالزُّْنُبورأزّگو السُّ

تيبر (1)
 
 

 الّدار  يبرگّميالّدارتيگّمي
الكبيرة

 (الّدارَُة)تيبرگّميت  

الُقرَّاُص تيبركّمازاحلَُكاُكأكماز

(2) َمَقرَُنگارسيفالّنهر أسيفظرفگار
ّنهرين

أگار (3)
 صادرة 

املّيت أگارولالَقْلبؤل
القلب

(4) حّرأزالتار
ّلة تارازالالّشمس الظُّ

للرَّْأِس

أّم (=
الّنمرأمسّدااللَُّبَوةتاسّداحرفَك)(5)

اإلفريقّي
ما؟ +
اآللة،أماس حرفانس(6)

األداة

تا+س+
مي(7)

اِسم
إشارة

حرف  + 
+اِسم

موصول
اإلِْبرةتاسمي

التعاليق:

مفهوم ــان تؤدي (للمؤنث) ــر) َو(تيب ــر) (للمذك ــر) الصادرتان(ئب (1)
وأحلق املركبة. ــماء األس في مفعولهما ــل تأّم ــة. والضخام ــة العظام
وتقول(أبّرگاز) العموم؛ على للرَُّجل أيضا. تقول(أرگاز) للمذكر بهما(أبر)

الّشجاع. القوّي للّرُجل

احلرفي ــول املدل ــني: ــى ب مبعن ــرف ظ ــا) ــار) أيض (ويقال(ج (گار) (2)
الّنهرين). أي(بْني الّنهر) ل(گارسيف) هو(بَني

هو، مدلول(أگارول) ــافل): الّس جامد مبعنى(الّدون ــم اس (3) (أگار)
وُن). الدُّ باحلرف،(القلب

والفقدان: العدِم تؤّدي مفهوم صادرة أو(وار) للمذّكر) ((أر) (تار) (4)
عادة في(تارازا)، هو(عدمية احلّر). اتزلة ِل(تارازال) احلقيقي املدلول

ــّدا) املدلول احلرفي ِل(أمس العربية: َك مبعنى ــبيه تش حرف (أّم) (5)
هيئته. حيث من الّلبؤة يُشبه اإلفريقي الّنمر هو(كالّلبؤة). والواقع أن

العربية: ــل ِب يقاب ــى َو(س) حرف معن ــتفهام، اس ــرف ــا) ح (م (6)
بِِه؟). هَو(َما ِل(أماس) املدلول احلرفي

ــل ِب ــى يُقاب معًن ــرف ح ــذه؛(س) ــى ه مبعن ــارة إش ــم اس ــا) (ت (7)
ِل(تاسمي) املدلول احلرفي و َما: موصول مبعنى َمْن ــم اس العربية؛(مي)

بَِها). الّتي َو(َهذِه ُهُ

األسماء، يجمع باقي كما ُجتَمع املركبة ــماء األس عاّمة: مالحظة
مؤنث فمؤنث. تقول مثال: هو هو مذكر فمذكر، وما ما

اس العاُمأسگُّ األعوام ئسّگاسن الّسنة، ُنون، السُّ
ْلعئغزديس األضالعئغزديسنالضِّ لوع، الضُّ
 الِقربئلمساالِقربةأملسو
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عفةأمژاضو َعُفئمژوضاالسِّ السِّ
القصورئبرگّمينتالقصرئبرگّمي
اإلفريقيأمسّدا األفريقية ئمسّداتنالّنمر الّنمور

َقُنتاُغصمارت األْذَقاُنتيُغصمارينالذَّ
وُنتوكرورغ احلََساِسُنيتوكرورغنياحلَسُّ
األداةأماس األدواتئماّسناآللة، اآلالت،

الدقيقةتاسمي َقاُقتاسميِويناإلبرة الدِّ اإلِبَرُ

الّتمارين

ــرة عش من في فقرة ــرح اش ثم مرارا، راجع الّدرس الّتمريـن األول:
شروحك وتركيبها، وعّزز ــماء األس نحت بها يتم التي الطرائق ــطور س

طريقة. كّل بها بأمثلة تستبني

اآلتية: األسئلة الّثاني: أجب عن الّتمرين

الّصادرة؟ معنى - ما

املرّكبة. األسماء في الداللية وظيفتها وبّني صادرات، اذكر ثالث -

ثم ستة أسماء اسمني؛ من منها واحد كّل َب رُكِّ أسماء ستة اذكر -
صادرة من مرّكبة أسماء ثم ثالثة ــم؛ واس من فعل منها َب كل واحد رُكِّ

حرفني. من أو واسم، مرّكبني من حرف اسمني ثم واسم؛

اآلتية: املرّكبة األسماء جموع هي ما الّثالث: الّتمرين

اس أملسيرأملديس ئغزديسنأسگُّ
أمژاضوأملسوأسغرسيفألوكديس
أمسّدائبرزّگوئّبيْرولأزنفوس
 تيبرگّميت تارازال تاسميأماس

تاُغصمارت توكرورغ توفوّزالت

واحفظ ــدروس، ال من ــبق س ما مراجعة ــل واص الّرابع: الّتمريـن
وصياغتها. الكلمات أوزان وتدّبر املفردات، فيها من جاء ما معاني
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واإلِْبَداُل والَقْلُب، الّتضعيُف، واإلِْدَغاُم،

لها مهمة فونولوجية ظواهر والقلب واإلبدال واإلدغام ــف الّتضعي
وخاصياتها. أهميتها اللهجات وفي األمازيغي النطق في

: التضعيف أّوال:

دائما: طاء، تُضّعف الّضاد أ-

االِنحدارأّطاراْنَحَدرَئضر
املَرَضأّطانَمرَِضيوضن

رََضَعئّطضالّرضاعؤضوض
نَاَمئّطصالّنومئضص

قافاً: تَُضّعف الغني ب-
قرأَئغرا يّقارناَدى، يَقرأُأر يُناِدي،
ئّقازَحَفرَئغزا يَْحِفرُأر

َكِبرَئمّقورالِكَبرُتامُغر َكُبرَ،
أّن...مغار أّن...مّقاررَْغَم رْغم

تُضّعف وقد اختالس، ضمَّ مضمومة معقودة كافا تُضّعف الواو ج-

نادر: وهو كافا،

داخلَْوفتاودا َخاَفئگُّ
لَهرََبئْرول ئرگُّ يَْهرَُبأر
اترَاحيوْدو الرََّواُحتادگُّ
والضبابأّوو الّدخانأگُّ

ئّكاتَضرَبئْوت يَْضرُِبأر

صريحة: معقودة كافا تضّعفان والياء املعقودة املُليَّنَة الكاف د-

نياجلَْنبتاسگا األجنابتيسگُّ
نياجلَْنبتاْسيا األجنابتسيگُّ
بيبأزاك نالسَّ بائبئزاگُّ السَّ
ئتّگاَفَعَلئكا يَْفَعُلأر
ئتّگاَفَعَلئّيا يَْفَعُلأر

ْيكرزن اي َحرََثنّتا الذي ّگكرزنهو أگ َحرََثنّتا الذي هو

اإلدغام ثانيا:

وارد: والعكس الّتاء، في تُدغم الّداُل أ-

ْدُقتيدت ْدُقتيّتاحلقيقة، الصِّ احلقيقة، الصِّ
تْرولت ّتْرولتسَتْهرُُبأد سَتْهرُُبأت
تّدوم ّتّدومستذَهبونأد ستذَهبونأت

الّشفُقّدلوّشنالّشفُقتدلوّشن
الَبْطُنّديستالَبْطُنتاديست

حركة الّتاء فها ُحذفت "تاديست"، ل املُعّربة الصيغة هي ــت" “ّديس
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بحكم ــت" "ّديس صارت ثّم ــت"، "تديس فصارت اإلعراب، بعامل ــى األول
تقول مثال: الّدال. في إدغام الّتاء

ينو بَْطِنيتاديست
ّديست ينو غر بْطِنيئْوت ي  َضرَبَِني إلى

الّنون: في تُدغم الّداُل ب-

نْرول ّنْرولَسَنْهرُُبأد َسَنْهرُُبأن
نكشم ّنكشمَسَنْدُخُلأد َسَنْدُخُلأن

مضّعفة: طاًء وتنقلبان الضاد، في تُدغم الّتاء ج-

هو:املرأةتامّطوط الكلمة “تامضوضت”أصل
"تامصوضضت"____________:املُرِضُعتامسوضّط

"تاغاضت"____________:املاعزةتاغاّط
"تاجضيضت"____________:الُعصفورتاجضيّط
"تاگْرواضت"____________:اللَّْثَغاءتاگْرواّط

قافا مضّعفة: وتنقلبان الغني، في تُدغم اخلاء د-

سغخ سّقسأشترِيأد سأشترِيأد
رغخ رّقسأسُخُنأد سأسُخُنأد
ّلغخ لّقسأََْلَعُقأد سأَْلَعُق.أد

الوار تُدغم في الكاف املعقودة: - ه

واّماس الوسطگ اّماسفي گُّ الَوَسِطگ في
وورتي الُبستاِنگ ّگورتيفي الُبستاِنگ في

في(أّس+گ+واّس) "اليوم
اليوم"

اس الّسنةأسگُّ

مالحظتان:

مضمومة الغالب في تكون واٌو أُْدِغَم فيها التي املعقودة الكاف (1)
"گ في ملحوٌظ كما هو الواو، إدغام على يكون شاهدا ــا مختلس ضّما

اس". "أسگُّ وفي اّماس" گُّ

الّدرس (راجع أّس+گ+أّس. مرّكب من: ــم اس اس" ــگُّ "أس (2) لفظة
بالواو، يُعرب ــي "أّس" الثان كون من ناجت فيه ــس ــرين). الضّم اتل العش
أس هي: نتيجة التركيب إذن "گ". احلرف الذي هو اإلعراب عامل مبفعول
مختلس)، بضّم وتُعّوض املعقودة ــكاف ال في الواو ــم (تُدغ "--- واس گ

اس". "أسگُّ هو: األمر آخر املرّكب االِسم ويُصبح

الّراء ــي ف أحيانا ــم تُدغ خاصة- ــف والّتصري ــع اجلم ــوُن ــون -ن و- الّن
والّالم:

ئزگاّرالّثورأزگر الّثيرانئزگارن؛
ْبيأمالل ئمالّلالظَّ باُءئماللن؛ الظِّ
ْروّلَهرََبئْرول َهرَبُواْرولن؛
ؤشّرَسرََقيوشر َسرَُقواؤشرن؛

ــاء، يُقلب والي والواو ــف األل أي الثالثة، الّتحريـك حروف ثالثـا:
الصرف والّتصريف: مبفعول بعضا بعُضها

األلف واوا)اخلُُدودئمودالاخلَدُّأمادل (ُقلبت

(ُقلبت الواو ألفا)الِبَغاُلئسردانالبغلأسردون

الثالث)املفاتيحتيسورااملِفتاحتاساروت (ُقلبت احلركات
ْيرئجضاضالّطائرأجضيض (ُقلبت الياء ألفا)الطَّ
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ياء)اِشَترَْيَتتسغيتاِْشَترَىئسغا األلف (ُقلبت

يّنيَقاَلئّنا يَُقْلؤر ياء)لْم األلف (ُقلبت

تّدومَذَهْبُتمتّدام األلف واوا)تَْذهبونأر (ُقلبت

الّنطق ــول أخرى مبفع حروفا ــروف احل ــدل بعض تُب اإلبدال: رابعـا:
لتجاور األصوات الفونولوجيا الّضابطة ــد قواع الّلهجي احملّلي، وبِحكم

مخارجها: حيُث من

شيناً: تُْبَدُل الكاف أ-

الّترابأشالأكالالقافلةأشابارأكابار
اِْحَترََقئشمضئكمضَسرََقيوشريوكر

ياء: واوا، أو جيما، أو املعقودة تُبَدل الكاف ب-

َحَصَدئمجرئمگرالّطائرأجضيضأگضيض
األْسوارئوودارئگودارالّسورأياديرأگادير

القضيُبأيّطومأگّطومالبرغوثئووردانئگوردان
الُغبارأيضرورأگضرورالُعْرَمةأووْديأگوْدي

أو لفاء، أو ــاء، أو لي أخرى، مليم مجاورتها ــم بحك نونا، تُبدل ــم املي ج-
يَُقاُل: لزاي،

مْن “أممگار”أمنگار احلَاِصدبدالً احلّصاد،
مْن "أممداي"أمنداي االَكاِمُنبدالً الّرَصد،
مْن "أمبداد"أنبداد املُسيِّربدالً املُدبِّر، القيُِّم،
"أمبضو"أنبضو مْن املُوزُِّعبدالً احلََكُم،
مْن "أمفشاد"أنفشاد الرؤوفبدالً احلَُنون،

مْن "أمفلوس"أنفلوس بهبدالً املوثوق الّثقة، األمُني،
مْن "أمزدام"أنزدام احلّطاب، احلَاِطُببدالً
"أمّزارفو"أنّزارفو مْن الُعرفّية)بدالً (باألحكام الَقاِضي

غير، ليس احمللِّيِّ الّلهجي الّنطق ــول مبفع أيضا، امليم نونا تُْبَدل ــد وق
مثالً: يُقال

"تيمضلت" بدالً مْن مترادفتان)تينضلت، (واللفظتان القبرُ

"تاخامت" بدالً مْن (واللفظتانتاخانت، اخلَِباُء اخليمة،
مترادفتان)

اِثنتان: مالحظتان

ــأن في الش هو كما ما، كلمة في ــيناً، ِس أن يُجاور الكاف يحُدُث (1)
هذه في (األظافر). ــكارن" "أس َو (الَقْرُن) ــك" َو"ئس (الثُّوُم) ــكرت" "تيس

ِشيناً: املُبَدلَة للكاف بحكم مجاورتها شينا الّسُني احلال، تُْبَدُل

" تيّشرت" الثُّوُم“تيسكرت" "تيسشرت"
"ئّش" "ئسش" الَقْرُن“ئسك"

"أّشارن" "أسشارن" ُ“أسكارن" األَْظفار

املصمودية، ــات الّلهج في ــائدة الس هي (گ) املعقودة ــگاف ال (2)
ــّرر فونولوجي مب بدون األلفاظ بعض ــي ف الواو مقام ــوم تق إّنها ــى حت
(أي "وما" األصل الذي هو في ــي)، (أخ "گما" في ــأن الش هو كما ظاهر،
صريحة ياء أو (گ) ُملّينة معقودة كافا ــق تنط أّنها ي). والغالب أمِّ ــن اْب
مشّددة في أو غير مشّددة جيما وتُنَطُق اللهجات الّصنهاجية؛ (ي) في

الزَّناتية. الّلهجات
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الّتمارين

ي، غ، ك، و، ــة: اآلتي احلروف ــن كل م يُضّعف ــف كي األول: الّتمريـن
ض؟

ــروحك ش عزِّز والّنون؟ ــواو؛ وال ــاء؛ واخل والّتاء؛ ــّدال؛ ــم ال تُدغ ــا فيم -
بأمثلة.

الّثاني: الّتمرين

الّتحريك. حروف من حرفان أو حرف فيها ُقلَِب جموع سّتة - اُذكر

مبفعول ــك الّتحري ــروف ح ــن م حرف ــا فيهم ــَب ُقلِ ــني فعل ــْر اُذُك -
الّتصريف.

احملّلي؟ الّلهجي مبفعول الّنطق يَحُدُث الذي اإلبدال قواعد ما هي -

الفونولوجية؟ ااورة بحكم نوناً امليم تُبدل متى -

اآلتية: للكلمات املصموديِّ الّنطق هو ما الّثالث: الّتمرين

الُفْسُتُقئّجالّسماءئجّنا الُبْطُم؛
اجلَْمرُتيرجنياِرتََعَدئرجيّج

الّترابأشالالُعْدَوةأجّماض
َشمَّئشضاَظلَّئشال

الثُّومتيّشرتالُقرُونأّشيْون
الَقاِفلَةأشاباراألْظَفارأّشار

     
املَْوُصولِيَُّة يَغُة الصِّ بِالِفْعِل؛ املَُشبَّهُة الّصَفة

الّنعت ــام مق ــوم تق ــة صرفية صيغ ــل ــّبهة بالفع املش ــة الّصف
العربي:

الّرجل الطّيبأرگاز ئژيلن
احلاِمُلتامّطوط يّتارون املرأة
تگّدنني اخلائفونميّدن القوم

ّقيمنني الّنساء اجلالساتتاْيتشني
الكثيرةئزگارن ّگوتنني الّثيران

اِثنتان: مالحظتان

الفعل آخر في (ن) ــون ن بزيادة بالفعل ــّبهة (1) تُصاغ الّصفة املش
ئّتارون...) ن = + ئّتارو - (ئژيل + ن = يژيلن. املفرد الغائب ضمير إلى مسندا
ياء بزيادة وتصاغ مؤنثا. كان أكان مذّكرا أم سواء مفردا، املنعوت كان إذ
دن (تگُّ ــة الُغيَِّب جماع ضمير ــى إل ــندا الفعل مس في آخر ــون (ين) ون
إذا كان = ّگوتنني)، ين + ّقيمنني.، ّگوتن = ين ّقيمن + ــني.، دن = تگُّ ــن ي +

عاقل. غير عاقال أم مؤّنثا، أم مذّكرا أَكاَن سواء جمعا، املنعوت

ــي للمعلوم، املبن الفعل من بالفعل ــّبهة املش الصفة ــاغ تُص (2)
مبثابة للمجهول، فتكون املبني الفعل ومن الفاعل؛ اسم مبثابة فتكون
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به: اسم املفعول

الرجلئْرول ورگاز يْرولنَهرََب الّرجل الهاربأرگاز
ْوسُغن واّبي احلَْبُلئّتْ واّبْنيُقِطَع يّتْ املقطوعأسُغن احلَْبُل
مياكارن الُسرَّاُقْرولن ْرولننيفرَّ الَفاّرونئماكارن الُسرَّاُق

مياكارن ّتْوامژن
على ُقِبَض

الُسرَّاُق
ئماكارن
ّتْوامژنني

املقبوض الُسرَّاُق
عليهم

أو ــأن الش أفعال أحد ــن م صيغت ــل، إذا ــّبهة بالفع املش ــة الّصف
الفاعل: باسم العربية املشّبهة مبثابة الصفة تكون الصيرورة،

تربات الفتاةتژيل الفتاة اجلميلةتاربات يژيلنَجُملَِت
الّشْأُنئمّقور واّدور ميّقورنَكُبرَ الكبيرُأّدور الّشْأُن

الَكْلُبئّصاض وْيدي ْيّصاضنَكلَِب الَكْلُب الَكلُِبأْيدي
ييگر احلَْقُلئزگزاْو يزگزاونَخِضرَ احلَْقُل األْخَضرُئگر

هة ــبّ املش الّصفة في األصل بالفعل: هة ــبّ املش الّصفة في األصل
مَقّدر: موصول اِسم على فيه الضمير يعوُد فعل أّنها بالفعل

ْيْرولن ّنا هرََبأرگاز الذي يْرولنالّرُجل الّرجل الهاربأرگاز

ّنا تامّطوط
ْيژيلن

التي املرأة
َجُملْت

تامّطوط
املرأة اجلميلةيژيلن

دنني گُّ ّنا اّلذينميّدن القوم
دننييخافون اخلَائِفونميّدن گُّ القوُم

مالحظتان اثنتان:

يعود ــابقة، الس في األمثلة املْوُصول ــل تص التي اجلملة ــل (1) فع
كان إذا حتى املذّكر، صيغة يلزم ولذا املْوصول؛ االِسم على فيه الّضمير

اللغة العربية.تقول: في وارد خالف ما هو مؤّنثا، على األصلّي الفاعل

دخلتتامّطوط ّنا ْيكشمن اّلتي املرأة

األصلّي الفاعل كان إذا ــول املوص ــة صل فعل ــراد في اإلف ــوز يَج (2)
تقول: جمعا؛

خرجوائرگازن ّنا ّفغنني الذين الّرجال
نقول: أن ويجوز

ْيّفغن ّنا ئرگازن خرجوا الذين  الّرجال

وهي املوصولية، إلى ــندا مس املوصول صلة فعل كان إذا القاعدة:
فيه اجلمع. ويجوز حالة في (ين) والّنون والياء اإلفراد، حالة في (ن) الّنون
صلة فعل الّصلة، أْو ــل فع الفعل هذا ى ــمّ ويس من اجلمع. بدال اإلفراد
ُحِذَف كّلما ــل" بالفع ــّبهة مش "صفة إلى يتحّوُل اّلذي وهو ــول. املوص

را. ُمقدَّ وصار املوصول االسم

مستقبال، آنّيا، أو حاضرا املوصول ماضيا، أو صلة فعل يكون تنبيه:
عن ميّيزه إّمنا أو منفّيا. مْثَبتاً للمجهول، ــا مبني أو للمعلوم مبنيا ويكون

"ين". أو "ن" آخره: في التي الكاسعة سواه

العربية: في يقابلها وما األمازيغية األسماء املوصولة

األَلَى الّالئي، الّلواتي، الّالتي، اّلذين، الّلتان، الّلذان، التي، اّلذي، أّوال:
ّنا = 

تقوُل:

ْيّفغن ّنا خرجأرگاز اّلذي الّرجل
ْيّفغن ّنا خرجتتامّطوط التي املرأة

ّفغنني (ْيّفغن) ّنا القوُم اّلذين خرُجواميّدن
(ْيّفغن) ّفغنني ّنا خرَْجَن...تيسدنان الّلواتي الّنساء

اّلذين، أولئك الّلتان، ــَك تَانِ الّلذان، ذانَِك اّلتي، ــذي، تلك ال ذاك ثانيا:
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ّلي = الّلواتي...إلخ أولئك

تقوُل:

يوكرن أرگاز ّلي َسرََقژريغ الذي ذاك الّرُجل، رأيُت
يْوتن ك ّلي اربا اّلذي ضربََكوتغ ذاَك ضرْبُت الَولََد،

يوكرن ّلي ميّدن َسرَُقوارْولن اّلذين أولئك القوُم، فّر

االِسم املوصول "ّنا" على املوصول ــم االِس أن ينوب يَجوزُ مالحظة:
العكس. وال يجوز األحوال، جميع في مقامه "ّلي" ويقوَم

أو هو اّلذي، إشارة + أو اسم اّلذي؛ هو إليه + اسم ظاهر مشار ثالثا:
اغا ، اْيدا ، اي = إلخ) اّلذين، الّلواتي... (اّلتي، ضمير ابتداٍء + اّلذي

رن أگُّ ْيبّطون اي اد الّدقيقأمغار يُوزُِّع الذي هو الشيخ هذا
ّنك اغروم يّشان اي ُخبزََكواد الذي أكل هو هذا
ميندي ّنك مگرن اي زرعكويّن حصدوا الذين هُم أولئك

اكسوم ْيّبني اي الّلحمنّك َقَطْعُت الذي أنا
اّلون ْيّكاتن اْيدا فَّتاّن التي تدقُّ الدُّ هي تلك

اكسوم ْيّسنون اي الّلحمنيتنتي َطَهْوَن الّلواتي ُهنَّ
اد يكرزن يگر احلقلُكنِّي اغا هذا ستحرثون الذين أنتُم

مالحظتان:

ــا هو وم ــنون"، ْيْس "اي َو ــني" ْيّب "اي َو ــون" ْيبّط "اي َو ــان" ْيّش "اي (1)
في ُحتذف إّما ــاءان، الي هاتان ــاكنان. س ياءان ــا فيه تتوالى قبيلها ــن م
معقودة كافا وتُقلبان األخرى في ــا إحداهم تُدغم وإما أوالهما، الّنطق
"اگ َو گبّطون" "اگ ــان" َو ــق: "اگ گّش تنط أن ُميكنَك ــذا ــة. ول ُمَضّعف

هذا... على وِقْس گّسنون"، "اگ َو گّبني"

املوصول ــة صل ــل فع كان إذ ــتعمل يُس ــول "اي" املوص ــم االس (2)

(أي حاضرا آنيا كان أو ــنون) ْيّس أي ْيّبني؛ أي أي مگرن؛ ــان؛ ْيّش (أي ماضيا
ْيبّطون).

آنّيا صلة املوصول كان فعل إذا ال يُستعمل إال "اْيدا" املوصول اإلسم
ْيّكاتن). (أيدا حاضرا

املوصول فعل الصلة كان إذا إّال ــتعمل ال يُس املوصول "اغا" ــم اإلس
"غا". وقد ــتقبال االس حرف يتضّمن ألنه ــرزن) ْيك (اغا ــتقَبال مس فعال

"اغا". من بدال "ارا" يُنطق

العاقل ــر وغي العاقل ــني ب األمازيغية ــي ف ال فرق وتذكير: تنبيـه
إحلاق في وال ــماء، األس على الّضمائر وإعادة والتأنيث التذكير يهّم فيما

باملنعوت. النعت

املوصول املشترك، للعاقل) (االِسم رابعا: من

املذّكر) (جلمع ويّلي ويّنا، املفرد) واّنا، واّلي (للمذّكر ؤّنا،

املؤّنث) (جلمع تيّلي تيّنا، املفرد) تاّنا، تاّلي (للمؤّنث تّنا،

مثال: تقول

واّنا ئمگر
ويّناَحَصَد َمْن َحرََثْيكرزن مگرن

كرزنني
َمْن َحَصَد

َحرَثُوا

ْيكرزن تاّنا َمْنمتگر َحَصَدْت
َحرَثَْت

تيّنا مگرنت
كرزنني

َمْن َحَصَدْت
َحرَْثَن

أيّلي، أيّنا ، = العاقل) لغير ــترك، املُش املوصول (االسم خامسا: ما
ما ماي،

مثالً: تقول

ينو وفوس ْيّالن گ ايّنا يديأسْي في يوجُد َما ُخْذ
يّساضنن ك ايّلي َمرََّضَكتّشيت َما أَكلََت

ت ينغان َقَتلَُهئْسوا ماي َما َشرَِب
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اّلذي من ذا؛ سادسا: من

احلاضر: أو املاضي مع أ-

ما. ماي ؛ ؛ ماني واّنا ؛ ماْميس وّنا

املستقَبِل: الفعل مع ب-

غا. واّنا ماني را، واّنا ْميس ما غا، واّنا ْميس را، ما ما ما غا،

مثال: تقول

ْميس واّنا ْيّفغن؟ الذي خرج؟ما مِن َخرََج؟ ذا َمْن
يژران؟ ك واّنا رآَك؟ماني الذي من رآك؟ ذا َمْن
ْيّقارن؟ واّنا ْميس يُنادي؟ما الذي يُنادي؟من ذا من

ْميّوّدون؟ غا الذي سيسافر؟ما من

مالحظتان:

األصل في أّنها گمس" باعتبار "ماگ ما تُنطلق كثيرا ــا ْميس" "م (1)
تتضّمن ياءْيِن ساكنِني ُمتتابعني. ْميس"، "ما

لكنها املذّكر. ــة صيغ على جاءتا ــا" واّن "ماني َو ــا" واّن ْميس ــا "م (2)
تقوُل: أيضا؛ وُجتَمُع تؤنَُّث،

...؟ تاّنا متس الّتي...؟ماي هي من
...؟ ويّنا مسني اّلذين...؟ما هُم مْن

...؟ تيّنا مسينت الّلواتِي...؟ماي هنَّ مْن

املشترك): املوصول (اإلسم أّي سابعا:

واحليوان) (للّذكر من البشر أّكوّنا

واحليوان) البشر من تّنا (لألنثى أكُّ

(لألشياء). ماي أكُّ

تُقوُل مثالً:

يْوتن ك اّكوّنا َضرَبََكْوت (الناس) أيَّ اِْضرب

دات ْيّكان تّنا اكُّ نو ووّلي أمژ زي
اك

مرَّْت أيََّها شياِهي من أَْمِسْك
أمامك

گيس ماي اكُّ وولك زگ ّسوفغ
يّالن

يوجد (شْيء) أَيَّ املِْزَوِد َمَن أَْخرِْج
فيه

في وردت ــول اّلتي املوص ــي جميع صالت ف مهم: تنبيـه عاّم جّد
(أو املوصول ــم االِس على الفعل ضمير ــود هذا الّدرس يع ــن م ــة األمثل
عالمة آخر الفعل في التي تقوم مقامه). ولذا تُزاُد املرّكبة العبارة ــى عل
هذه صيغة الفعل وتُسّمى (ين). والّنون الياء أو (ن) الّنون املوصولية، أي
حتّولت ُمقّدراً، وصار املوصوُل االِسم ما استتر وإذا املوصولية". "الّصيغة

بالفعل. مشّبهة صفة إلى "الصيغة املوصولية"
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الّتمارين

هة ــبّ املش ــتعمال الصفة مس اآلتية العبارات األّول: ترجم الّتمرين
بالفعل:

الصغير الّطريق الّطويل  الولد
املقطوع الفتاة اجلميلة  اللحم
الكبير  الهارب البيت الفرس
الكثيرة  القاعدون اإلبل القوم
اجلميالت  الكبار الّنساء الّرجال
احلوامل  الّنساء

الّثاني: الّتمرين

املشّبهة بالفعل؟ الصفة صياغة في األصل هو ما -

واستعمل الّدرس، هذا في األسماء املوصولة التي وردت راجع جميع -
بجملة. موصوال اسم منها كل

فيه ما جاء وتدّبر جّيدا الّدرس هذا مّرات عدة الّتمرين الّثالث: راجع
األمازيغية. في ألهّميتها نظرا واملالحظات، القواعد واألمثلة من

      
املَْوُصولِيَُّة يَغُة الصِّ

(تابع)

كان إذا املوصول، صلة أن فعل ــابق الّس تَدبُّر الدرس من ــتخلص يُس
هي تكون َكاِسَعٌة آخره في املوصول، تُزاُد على يعوُد ضمير إلى ــندا مس
ونون وياء ــراد، اإلف حالة في (ن) نون ــَعة الكاِس تلك املوصولية. ــَة عالم
املوصولية". هذه "الصيغة الفعل صيغة اجلمع. وتُسّمى حالة في (ين)

جماعة. أو فردا غائب، مذّكر على وُجوباً يعود فيها والّضمير

صياغة فيها إلى داعي ال التي املوصول صلة من حاالت اآلن ــك وإلي
موصولية: صياغة الفعل

تاّنايت ّنا رأْيَتُهئزم الذي األسُد
قَطْعَتُهأسُغن ّلي تّبيت اّلذي احلَْبُل
تنغام ّنا قتلُتموَهاأْوتول اّلتي األْرنُب

نََسْجُتنَُّهأژّنار ّنا تژضامت الذي الُبرنُُس
ْيرا اْيّنا ْوماك َشاَءئّنا َما أخوَك قاَل

اون ّنيخ لكمتسكرم اْيّلي قلُت ما َعلَُتم
ييزم يّال ي ّنا األسدتامورت فيها يوجد التي األرض

تّدوم را س ّلي ستْذهُبون إليهاتامازيرت األرض التي
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تاوضم غا غر ّنا إليهأنسا ستصلون الذي املكاُن
الفرسأمغار ّنامي توكرت اييس منه سرْقَت الذي الشيُخ

وماك ْيلف ّليمي أخوكتامّطوط التي طّلقها املرأة
اد اوال ّنيخ اْميي الكالمنّتا هذا له ُقلُت الذي هو

ال فعل الصلة الفاعل في ضمير أن كّلها األمثلة في هذه ــظ املُالح
غائب مخاطب، أو أو متكّلم، وإّمنا يعود على املوصول، ــم االس يعود على
صياغة األمثلة هذه في ــال األفع تَصِغ لم باملوصول. ولَِذا له ــة عالق ال

موصولية.

كل في املوصولية يجب استعمال الصيغة هذا، من العكس وعلى
ظاهرا. ــما اس ِفْعلِها ــم يكن َفاِعُل ل ــتثناء، ما اس يليها منفية ــة جمل

السائرة: األمثال تقول

د واّشر ْن ينگر ْيتكشامن ؤردا
يركان! غاس وكسوم

إال واللحم ْفر الظُّ بني يدخل ال
األوساخ(1)

تازرزايت! س ودم غاس ْيّكاتن (أي الؤردا الوجه إلى ال يَضرُب
(2)! اجلَُدرِيُّ إّال الوجه) يُصيب

تاّلونت! ْيّتالسن غاس گار أسوأُ ؤردا إّال (الغربلة) يُعيد ال
الغرابيل!(3)

اسما باستثناء، املتبوعة اجلملة املنفية في الفعل، كان َفاِعُل إذا أّما
الّسائر: املثل يقول املوصولية. الصيغة الستعمال مبّرر فال ظاهرا،

! ْيگا تّنا غاس ووّشن ْيدّمو اّلتيؤردا (الفعلة) إّال الذئُب يَنِوي ال
فَعَل!(4) قد

الذئب). ؤّشن هو: ظاهر اسم هنا، اجلملة املنفية، الفعل في (فاعل

هو ــتثناء باس اجلملة املنفية املتبوعة في األصل وتوضيح: فائدة
املثل األول في ُقلت فكأّنك املوصول. اسم فيها يُذكر املدلول مْثبتة أّنها

إلخ. تدخل..."، التي هي "األوساخ

(املقابل "أْي" املشترك املوصول ــم االس يستعمله استعمال خاص
طريقة ــبق س فيما ــنا درس - "َذا"). ــترك العربي املش ــول املوص ــم لالس
طريقة فإليك "أگ"). (أْو "أْي" ــي األمازيغ ــول املوص ــم االس ــتعمال اس

استعماله: في خاّصة

گيخ مسلٌمأموسليم اْي أنا "مسلٌم أنا"؛

تگيت اْي نصرانيٌّأروْمي أنَت "نصرانّي أنَت"؛
يهوديٌّؤداي اي ْيگا ُهَو هو"؛ "يهوديٌّ

ــتعمال من اس ناجت العربي والّتركيب األمازيغي الّتركيب بني ــرُق الف
في له ــّي عرب مقابل ــد ــكاد يوج ي ال ــذي ال ــگا" "ئ ــل للفع ــة األمازيغي
الفعل ــية في الفرنس يُقابله (بينما بها يقوم التعبيرية التي الوظائف
احلاالت. بعض في الفعل "كان" يقابله قد .(to be ــي االجنليزية وف ،être
احلرفية بالترجمة األمازيغي ــب التركي نؤوِّل أن ُميكن ذلك ــاس أس وعلى

اآلتية:

گيخ ما أكون"أموسليم اْي "مسلم، َذاك

حيث من األمازيغية ــة األكثر محاكاة للجمل ــة احلرفي ــة بالترجم أو
الفعل: زمن

گيخ كنت"أموسليم اْي ما َذاَك "مسلم،

في ــأن الش هو كما معّني، بزمان مقّيد غير "كنت" أن الفعل باعتبار
رحيماً". غفوراً كان "إّن اهللا الكرمية اآلية

في ياُؤه األمازيغي "اْي" ُحتذف املوصول ــم االس إضافية: مالحظة
أخرى: ساكنة ياٌء َولَِيْتَها إذا گافا تُقلب أو الّنطق،

األشّقاء. بني العالئق في يتدخل الذي هو أن الفضوليَّ املثل هذا من املفهوم (1)
للّناس. بسوء القول يْجهر الذي هو الوقح اإلنسان املثل أن هذا من املفهوم (2)

والتكرار. إلى املعاودة دومنا حاجة عمله يُتِقُن احلازم اإلنسان من هذا املثل أن املفهوم (3)
نفسه. على يقيس ألّنه بالّناس الّظّن يَسوء أن اخلبيث هذا املثل من املفهوم (4)
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ــو ه ــت أن = ــليم اموس ّگان اگ ــّك ش ؛ ــليم اموس ــگان ْي اي ــّك ش
املسلم.

فيقال: "اد"، ِب خطأ يُعّوض وقد

گيخ اد مسلمأموسليم أنا "مسلم أنا"؛

تگيت اد نصرانِيٌّأروْمي أنت "نصرانيٌّ أنَت"؛

إلخ...

الّتمارين

الّتمرين األّول:

صلة ــي للفعل ف ــة املوصولي ــة الصيغ ــتعمال اس ــب يج ــى مت -
املوصول؟

العادية؟ الصيغة استعمال يجب ومتى -

املنفية ــة اجلمل في املوصولية ــة ــتعمال الصيغ ــؤّول اس ــف ي كي -
واضحة. بأمثلة شروحك عّزز باستثناء؟ املتبعوعة

ــم االس ــتعَملُه يُس الذي اخلاص ــتعمال االس عن تعرفه ــا ــل م ُق -
"اي". املوصوُل

اآلتية: اجلمل العربية إلى ترجم الّثاني: الّتمرين

ؤردا ْيشّتان امورصوض غاس
 يسغان(1)

تگيت اْي  أمازيغ

ْيگا اي  أتونسي

س ئّدا يْرول؛ تاّنايت ّنا أغيالس
 تاگانت

امّالل ي يگا باباك ْيسغا ّلي  أسردون

تيسكرت ْيّشا ورتي ْيكشمن ّنا أزگر
وژاليم(2)  د

د  يُغيال غاس اليم ْيشّتان ؤرا
يسردان(3)

 

ياِهُني. الشَّ اِهُني، الشَّ = ئسغان ج. ئسغي، - اجلِيُف. = أمورصوض (1)
أژاليم = الَبَصُل. الثُّوم. - = تيسكرت (2)

. التِّْنبُ = أليم (3)
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ْيگا اي ّنك وي يّن  أْغيول

تاما تّال وماك يّدا غر ّنا تامازيرت
فاس ن

قبله وتأّمْل الذي والدرس ــّدرس ال هذا جّيدا راجع الّثالث: الّتمرين
ومالحظات. وأمثلة قواعد من فيهما ورد ما

ــِتك كّراس في املفردات التي قّيدتها ــع جمي راجع الّرابع: الّتمريـن
تُقّيده. ما لم وأضف إليها مرّتبة،

      
األَمازِيِغيَُّة اجلُْملَُة

املُْثبتة: اجلملة

العربية: االسمية اجلملة يقابل ما أ-

اموسليم د اد مسلمأرگاز الّرُجل هذا
ويّنس اّن ْد ذلك الفرس لُهأييس

ّتاروميت ت ّنا نصرانّيٌةتامّطوط املرأة تلك
ّتيّنس هذه البقرة لهاتافوناست اد ت

نالحظ:

ــمٌ أو اخلبر اْس يجوز حذفها، ألن ال رابطًة، داالً واخلبر بني املبتدإ أّن (1)
يشبه االسَم. ما

مذغمة، وال وتُنطق ــاٌء، ت َولَِيْتَها إذا تاًء تُقلُب ــة ــّداَل الرابط ال أن (2)
في اجلملة. للتذكير بوظيفتها إال تُرَسُم

أضيف أو آخر، ــم اس إلى أضيف إذا خاص ــم األمازيغية اْس ــي ف (3)
مثال: تقول "وي". : هو االسم ذلك يفيُد مفهوم املِلكّية. صار إلى ضمير،
ويّنس ْد اد "أسردون وتقول: البغل للشيخ". هذا = ْومغار وي ْد اد "أسردون

هذا البغل له". =

وتقول: ــار". ؤمغ ّتي ت ــردونت اد "تاس تقول: "تي". "وي" هو ــث ومؤّن
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ت ّتيّنس". "تاسردونت اد

االسمية: اجلمل من أخرى طائفة وهذه

يتشا تافوناست األَسُد أَكَل البقرَةئزم
يْوتالن سني نغان أرنََبْنيئنگمارن قتلوا القّناصون
اسلهام ژضانت الُبْرنَُستيسدنان نََسْجَن الّنساء

أن إّال ــابهان، العربي متش والتركيب األمازيغي الّتركيب أّن ــظ نُالح
العربية في نادرا إال املثّنى يٌستعمل ال (ولذا مثّنى ليس فيها األمازيغية

املغربية). العاّمية

لعطف: املتضّمنة االسمية اجلمل من طائفة وإليك

د اْغيول تشان ووّشن ْد ئزم
وسنوس

احلمار أكالَ الذئب األسد و
واجلحش

ْيفتو دا ، يسغوّي و انصرفؤّشن الذئب صاح
وكان يگن رََقَدئزم يندر، ثمَّ األسد زأرَ،

اها ْيْرول ، َهرََبأنگمار يْوت َو َضرََب القّناص

نالحظ:

حرف العطف اخلاّص ــطة بواس االسم على يُعطف ــم االس أن (1)
داُل الّربط). (وهو غير "د" داُل العطف باألسماء، وهو

اخلاّصة العطف ــروف ح بأحد ــل على الفع ــف يُعط ــل الفع أن (2)
"اها". و "وكان" "دا" وهي: باألفعال

صيغة يصاغ أن ــوز يج املاضي ــى عل املعطوف ــي املاض ــل الفع (3)
في قيل ولذا ذلك. ــن ويُستحس ــتقبال)، االس أداة من ــتقبل (ارد املس

ْيفتا". دا ..." بدال من ْيفتو" دا ..." أعاله: الثاني املثل

الفعل هو فيها اخلبر ــة، األمازيغي اجلمل من رابعة مجموعة ــذه وه
ملدلول املقارب ــاّص اخل املدلول ذو ــا) أيض "ئيا" أو "ئگا" ــوق (املنط ــگا" "ئ

"َصارَ": و "َكاَن" العربيني الفعلني

ي امغار شيٌخباباك يگا أبُوَك
يگا اي امغار شيٌخباباك أبُوَك

نََصارَىميّدن يّن گان يرومني القوُم أولئك
گان أد يرومني نََصارَىميّدن يّن القوُم أولئك

األمثلة األربعة: هذه على الّتعليق

عند اجلمع) ("كان" ــگا" "ي الفعل يقوم والثالث األّول ــي املثال ف (1)
ــيخ، ش ااطب أبَا أن اجلملتني واخلبر. ويُفهم من املبتدإ بني الّربط مقام
اجلملة فيه ــَتعَمل الذي تُس ــياُق الّس يفيد قد ولكن نصارَى. وأن القوم
صاروا القوم وأّن ــيخا، َصارَ ش ااطب أبَا أن ــم فُيفه صيرورة، ــاك هن أن

نصارَى.

ــابق الس الدرس في َورََد ما راجع والرابع الّثاني املثالني يهمُّ فيما (2)
املوصول ــم االس ــَتْعَملُه يُس الذي ــاّص اخل ــتعمال "االس موضوع ــي ف

"اي"...". املُشترك

العربية: الفعلية اجلملة يُقابِل ما ب-

ورگاز الّرُجلئّفغ متّطوطَخرََج املرأُةتّفغ َخرََجِت
ميّدن الّناسكشمن ّتسدناندخَل الّنساءكشمنت َدَخلَِت

وييس تاگمارتَفرَّ الفرسئْرول الرََّمَكُةتْرول َفرَِّت
األفراسْرولن ييسان الرَِّماُكْرولنت تغاّلنيَفرَِّت َفرَِّت

تابع األمازيغي ــل الفع أّن األمثلة ــذه ه الّنظر في ــتخلص من يُس
أكان ــواء س واجلمع، واإلفراد والتأنيث الّتذكير حيث ــن م لفاعله، دائما،

غير عاقل. أْم عاقال عائدا، أكان كان ضميرا أم ظاهرا اسما الفاعل

األمثلة: من أخرى طائفة في َوْلَنْنُظْر
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س ينو ل امّداكُّ وماك ئْوت
بالَعَصاتغروشت صديقي أُخوك َضرََب

يدس ّت بَِهائْوت َضربَه
يّس ّت بََهائْوت َضرَبَُه

ْومكراز ي ومغار إلى الفّالحئساول حتّدَث الّشيخ
ومكراز اس ومغار ي إلى الفّالحئساول الّشيخ (إليه) حتّدَث

اس إليهئساول حتّدَث
واوال اس يان ي ْوالًئّنا َقَ لُه َقاَل

ت لَُه.ئّنا ي اس ُه"، َقالُه لُه "قال

املالحظات:

متام مطابق األربعة األولى في األمثلة األمازيغية اجلملة تركيب (1)
العربية. املطابقة لتركيب اجلملة

ــني الفعل ب تُقِحُم ــة األمازيغي أّن ــظ نالح اخلامس ــال املث ــي ف (2)
بدون وذلك ــني، العربي ــارِّ وارور عن اجل ينوب منفصال ــرا ضمي ــل والفاع
هذا أنَّ والواقع اجلُملة. آخر في مذكور "ارور" ــم االس أّن مبا مبّرر ظاهر،
الّتذكير يَجدر ومما من الوجهة البالغية. ُمستحسن األمازيغي التركيب
أمامه يظهر (ال ــه ل احلرف ُصحبة عن بذاته غنّي "اس" ــر الضمي ــه أن ب
في جاء ما ــرة هذه الظاه بخصوص ــع راج "إِلَى". ِل ــل املقاب ــرف "ي" احل

عشر). احلادي الّدرس من الثالثة الّنقطة

األمازيغية ــة اجلمل ــي ف الواردة "ي" ــاء ــابع، الي الّس ــال املث ــي ف (3)
ميكن وقاية ــاء إّال ي هي ما "اس" ــل املُنفص ــر والّضمي "ئّنا" ــل الفع ــني ب
والياء الواصل، الّنطق عند الّتحريك ألفِي أحد بحذف عنها ــتغناء االس

أيضا. وقاية ياء الّثامن املثال في

ُمتّيز ألنها جّيدا، تأّملها ــي املثال الّثامن ظاهرة ينبغ في ــى تتجّل (4)
الضمير أن ذلك ــزا خاّصا؛ متيي العربي الّتركيب عن األمازيغي ــب الّتركي

على يُقّدم ــطة، بواس الفعل ــه إلي الذي يتعّدى ــول املفع على ــد العائ
ــه. تدّبر بنفس الفعل إليه يتعّدى ــذي ال املفعول على العائد ــر الضمي
ــل" للتركيب ــَق األص "طب صورة ــا ُه" ألنه ــُه ل "قاَل ــة احلرفي ــة الّترجم

األمازيغي.

الفعلية للُجَمل ــة املقابل املثبتة اجلُمل ــن أخيرة م مجموعة ــذه وه
العربية:

ومكسا ي ييكر باب الّراعيئغرا الضيعة مالك ناَدى
باب ييگر ناداُه مالك الضيعةئغرا اس

تافوناست ي ممّيس ومغار البقرَةئْوشا ابنه الشيخ أعطى
ممّيس ي تافوناست ومغار البقرَةئْوشا ابنه الشيخ أعطى

تافوناست اس ي البقرََةئْوشا أعَطاُه
ّت إيَّاَهائْوشا ي اس أعطاُه

ــطة بواس يتعّدى "ئغرا" األمازيغي الفعل أن األول املثال في نالحظ
ولذا ــطة. واس بدون "ناَدى" العربي مقابله يتعّدى بينما ــو "ي"، حرف، ه
"ت" وليس "اس"، هو الثاني املثال في املفعول على العائد ــر الضمي كان
دائما لهذه يتنّبه أن ــم املتعل على ــر). عش باهتمام الّدرس احلادي (راجع
في املتقابلة ــال خاّصيات األفع ــني الّتوازي ب ــالل اخت ظاهرة ــرة، الظاه
من ــطة حرف بواس متعّدية أو ــها بنفس متعّدية هي حيث اللغات، من

املعاني. حروف

من األمثلة ما يلي: والسادس واخلامس والرابع الثالث في ونالحظ

قد يُخلط ــادس) والّس املثالني اخلامس في الوقاية (الواردة ياء أن (1)
ذلك احلرف ــة، العربي في اجلّر لالم ــل املقاب (ي) املعنى ــرف ح وبني ــا بينه
أن ياء فاعلم الثالث والرابع. املثالني في بذاته قائما ظاهرا نشهده الذي
ألف محّركة بني الّنطق في للوصل ــعمالها إال اس إلى يُلجأ ال ــة الوقاي
؛ ــن وّش ي ئنغا ؛ اغروم ي ــا (ئتش تليها الياء التي أو أو الواو ــف األل ــني وب

االستغناء عنها. ويجوز ميندي)؛ ئسغا ي
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كما هو ــني، اثن ملفعولني ــها بنفس تتعّدى أفعال ــة ــي العربي ف (2)
في أّما ــاله. أع األمثلة من ــادس والس واخلامس والرابع ــث الثال ــي ف وارد
األربعة في األمثلة ــا" "ئْوش الفعل الّظاهرة. وجود لهذه فال األمازيغية
"ي" احلرف وبواسطة ألحد املفعولني، ــه بنفس يتعّدى الذكر ــالفة الس
عربّيتنا ــي ف املغاربة، ــلُّ ج يقول ولذا ــة). العربي في ــّر اجل لالم ــل (املقاب

لو...". ْعطا وْلدو...؛ ْل "ْعطا العاّمية:

العائد "اس" ــادس) أّن الضمير الس املثال (في أخرى مّرة ــظ نالح (3)
على ــّدم يق حرف، ــطة بواس الفعل ــه إلي ــذي يتعّدى ال املفعول ــى عل
ال ــه. الفعل بنفس يتعّدى إليه الذي املفعول على العائد "ّت" ــر الضمي

"ئْوشا ّت اس". يصحُّ أن يقاَل

الّتمارين

بني الّربط حرف نها وضمِّ ــمية ُجمل اس خمس رّكب األّول: الّتمرين
الّتاء. في مدغما أو مقلوبا ظاهرا، املبتدأ واخلبر

أو أفعال ــة، معطوف ــماء أس ــا فيه ــمية جمل اس ــس خم ــب رّك -
معطوفة.

ن بعضها وضمِّ ــگا"؛ "ئ الفعل بعضها جمل وضّمن ــس خم رّكب -
معاً. "اي" بعضها "ئگا" و ن وضمِّ "اي"؛ املوصول االسم

اآلتية: ترجم اجلمل األمازيغية الّثاني: الّتمرين

ْد ويّنغ اد ؤرتي ّنون، وي ْد  ئگران يّن

تشان ومغار؛ يگر يزگارن كشمن
ّنس ميندي

ي ومكسا، غران د ّميس أمغار
ّنسن تغروشت س ت ْوتن أها

 

ّنس: متّطوط ي ومغار اس ئّنا ي
گ ي ْيزگارن ومكسا يرژم "يان

ميندي ّنغ! ... تشان تن!"
 

يلي: األمازيغية ما ترجم إلى الّثالث: الّتمرين

ــرَِب فش وتينا. وحلما خبزا أعطاُه ثمَّ كبيرا، ــيخاً ش املاء أُخوَك أعَطى
إّياه وقاَل أعطاُه الّتني. ــُه ابَن وأعَطى والّلحم اخلبزَ أكَل ثمَّ املاء، ــيُخ الش

جيٌِّد". التُِّني "هذا لَُه:
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(تابع) األَمازِيِغيَُّة اجلُْملَُة

َسَبَق): (تتّمة ملا العطُف
ممّيس  ژريغ امغار، ماشا ژريغ اْبَنُه ؤر رأيت ولكْن الشيَخ، رأيُت  ما

وّشن  ي ماشا يزم، تگيت ذئباً ؤر تَكْن أسداً، لكْن  لْم
ازگر د ئهي تافوناست، ً يوكر ثَْورا بْل بقرَةً،  سرَق

امالس ّن تّك اماس، ّتسغ ات فمكَثْت تّدا أداةٍ، لشراء  َذهبْت
أُسبوعاً

ياغول د ْور ئّدو ورتي، س ولْم ئّفغ وَمَضى الُبستان، إلى  َخرََج
يُعْد

املالحظات:

ــي ف ــا يُقابلهم ــْل) َو (بَ ــْن) (لَِك ــتدراك واالس ــف العط ــا حرَف (1)
احلرف كان وإذا والثاني، األول املثالني في نشهد كما "ماشا"، األمازيغية
ما كان إن (د) بحرف الّربط (متبوعا "ؤهو" أو قابله "ئهي" "بَْل" لإلضراب،

الثالث. املثال في نشهُد كما اسماً)، بعده

الستنكار التباطئ في مثل أمازيغي سائر يُتمّثل به الرابع املِثال (2)
معطوفة ثانيُتُهَما جملتني، عن تركيبه، في عبارة، هو باملهّمات. القيام
ــرد الس ــلوب أس أن والقاعدة والقصص. ــرد الّس ــم بحك األولى ــى عل
أفعال تكون وأن ماضيا، األولى اجلملة فعل يكون يقتضي أن والَقصص

حرف العطف سواء أكان الصيغة، مستقبلية املعطوفة عليها اجلُمل
ما هذا مقّدرا. محذوفا كان أم ــا ــرا قبله ظاه "ؤكان") أَْو ــا"، "أه ("دا"، أَْو
الفعالن "تّك" َو "ئّدو" واخلامس: الرابع املثالني في النظر من ــتخلص يُس
في (راجع قبلهما. ــرف العطف ح فُحِذَف ــتقبل، املس صيغة على جاءا

بالعطف). خاّص هو ما السابق الّدرس

داِل الثالث، وبني ــال املث داِل الّربط، الواردة في بني ــز ُمنّي أن ــي ينبغ (3)
املثال اخلامس. في الواردة واالقتراب، اإلقبال

ملفهوم املصدرية: املتضّمنة الّتراكيب

  

1ّدوخ اد أذهَبريخ أْن أريد
2اد يّفغ سَيخرُُجّسنغ يسد أن سيخرُُجأعلُم  أّنه
3ميّوت يس يي واّنا ماَتئّتْ إّنُه لِي ِقيَل
4مرَِض"ّسنغ يس يوضن" أّنُه أعلُم أّنُه مريٌضأعلَُم
5د ماي تّنيت ُقْلَتيوْوض ي ما بلََغِني
6ينيغ اك اد لََكريخ أَْن أَُقوَل أُرِيُد

املالحظات:

عنه يُعبَّرُ الفعل املنصوُب" أْن + "أُريُد في العربية ِب عنه يعبَّرُ ما (1)
املُستقبل". صياغة مصوغا املناسب الفعل + اد ِب "ريخ األمازيغية في
املثال في لكن ــادس؛ الس املثال األول، وفي ــال املث في ــو وارٌد ه ما ــك وذل
حرف بني ــَك) لَ ــاه: معن ــذي ال "اك" ــل املُنفص ــر الّضمي أدرج ــادس الس

"ينيغ". املستقبلّي الفعل وبني "اد" االستقبال

يُقابله في َس") "أْن ــي ف " (افف) "أَنَّ ــي العرب املصدرّي ــرف احل (2)
املثالني ــأن في هو الش كما ماض، فعل بعده ــاء ج إن "ئس" ــة األمازيغي
كما استقبال، فعل بعده جاء "ئزد"، إْن "ئسد" أو ويُقابله والرابع. الثالث
على "ئس" ب ــزد" "ئ َو ــد" "ئس تعويض ويجوز الثاني، املثال ــي ف وارد ــو ه

التخفيف. سبيل



 

148149

ــماء األس أحد األمازيغية ــي ف يُقابلها ــة ــة العربي املصدري ــا َم (3)
"ماي" اخلامس ــال املث في ــتعملنا اس "أْيّلي". "أْيّنا" َو و ــة "ماي" املوصول

عليه. للقياس مانع ال به، إْذ واكتفينا

ضمير ــْوض" "يي بعَد الفعل ــس اخلام في املثال ــة الواقع ــاُء الي (4)
واالقتراب. اإلقبال تليها داُل التي بِه). والّداُل املتكّلم (مفعوال

اتصة َّا" "َمل أْو "إْذ" ِل ــة املتضّمن العربية للجمل املُقابلة ــب الّتراكي
اآلتية: األمثلة فلنتدّبر "إذْن". أْو "إذا" أْو باملاضي،

1 ّليگ يكشم دخلژريغ ت إْذ رأْيته
2يژرا ك ّليغ رآكئْرول إذ فرَّ
3الّشيُخأّليگ يودف باباك يّفغ ومغار خرَج أبوك دخل ملّا
4اژومن ايور ژران صاُمواأيّليغ ملَّا شِهدوا الهالل
5كرزخ اد ميّدن كرزن سأحرُُثأّداي الّناس َحرََث إذا
6ْرولغ ْرولن ميّدن اد سأَْهرُُبئغ الّناس هرَب إذا
7وتغ أيّليغ اك وتخ وماك؛ أْضرِبَُكأد أخاك؛ إذْن سأْضرُِب
8ياضن اد تادونت؛ ّليّنا يتش إذَْن َميْرَُضأد سيأُكُل الّشْحَم؛

املالحظات:

مْن كّل تاّمة- ــة -مقابل يقابلهما ــي باملاض اتصــة ــا" "ملَّ َو (1) "إْذ"
األربعة األمثلة ــي ذلك ف ــاهد يش "أْيّليغ". َو ــگ" "أّلي َو ــغ" "ّلي ــگ" َو "ّلي

األولى.

كالهما "ئغ"، َو "أّداي" يقابلها ــتقبل باملس اتصة الظرفية "إَذا" (2)
ــتقبل، مس فعل "ئغ" يلي ــذي ال الفعل أن يكون ــوز ويج ــول واحد. مبدل
مع ذلك وال يجوز ميّدن...". ْرولن "ئغ مْن: بدال ميّدن..." ْرولن اد فيقال "ئغ
َو "أد" مرّكبة من أّنها ــا مب "أد"، ــتقبال االس حلرف اللفظة هذه ألن "أّداي"

استقبال. والفعل الذي يليها مصوغ صيغة ؛ "داي"

"ّليّنا" ــة- تاّم -مقابلة ــا يُقابله ــزاء واجل ــواب باجل اتصــة (3) "إذَْن"

ــابع الس املثالني (انظر ــتقبال فعل اس ــا يليهم أن ــريطة ش ــغ"، "أيّلي َو
كما "ملَّا"، "إْذ" َو ِل مقابلني فيصيران ماٍض فعل َولِيهما إذا أّما والثامن)؛

األولى. املالحظة في

"غاكوداّن"، تقول َو َو "أْيّليغ" ــا" "ّليّن يُقابلها "إذَّاك" مفيدة: إضافـة
املثال. هذا على وِقْس ــاُء!"، تش ما قْل إذَّاك، تريت! = اْيّنا ئني "ّليّنا، مثال:

ماٍض. بفعل متبوعا "ئغ" أْو "أّداي" فيقابلهما "حينَما" َو "عندما" أّما

منها: مناذج فلنستعرْض الّتعليل: ألدوات الّتراكيب املتضّمنة

  

1 يوكر اشكو ت عليه ألّنه َسرَِقؤمژن َقبضوا
2يوشر يّدخ ت َسرَِق ؤمژن ألّنه عليه َقَبُضوا
3دم تگُّ اشكو فزِعُتمتْرولم إّنكم إذ هربتم
4دم تگُّ يّدخ فزِعُتمتْرولم إّنكم إذ هربُتم
5ّمنگر ان فاد لَِنْحُصَدنكُفس زَرَْعَنا
6اد يلمد حماك يتعّلم وتخ ت كْي ضربته

املالحظات:

مقابلة َو "ئّدخ" ــكو" "أش في األمازيغية ــا يُقابلُهم " "إِنَّ َو " "ألنَّ (1)
األولى). األربعة األمثلة تاّمة. (انظرِ

"فاد" يُقابلها الّتعليلية، "َحتَّى" َو "لَِكْي" َو "َكْي" َو الّتعليلية "ِل" (2)
"حماك". َو "حما" َو "أفاد" َو

املُستقبل من األفعال، إّال الَ يليها "حماك" َو "حما" "أفاد" َو (3)"فاد" َو
حدث كما "ان" في الّداِل نونا (املقلوب "اد" ــتقبال االس بحرف ــبوقا مس

املثال السادس). في نراه الثابت الّدال كما أو اخلامس، املثال في

"ؤر" ُمدرجا النفي بحرف ــك ذل عن ُعبِّر نفٌي، الّتعليل ــب صح (4) إذا
َضرَْبُتُه = يلميد ور أشكو ت، تقول مثال: "وتخ والفعل. الّتعليل حرف بني
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= َشرِْبُت الّدواَء ّتاضنخ ْور حما ــفار اس ــويخ "ْس وتقول: يتعّلْم" لْم ألّنه
أَْمرََض". الَ لكْي

الّتمارين

اآلتية: اجلُمل األمازيغية إلى ترجم األّول: الّتمرين

الّلحم بَِل والزُّْبَد، اخلُْبزَ أكَل
والّشْحم(1)

 

َولََدَك بْل أخاَك، َضرََب  

َحرَْثَنا ولكن البستان، نَْحرُِث لْم
احلقل

 

لكن الّنجم. الهالل، رأيُت ما  

واْنَصرََف، وعاَد احلديقة، إلى َخرََج
بلِدِه إلى

 

بْطَنُه وبَقرَ الذئب األَسُد قتَل
(2)َ زأر ثّم َكِبدُه وأكَل

 

اآلتية: اجلُمل األمازيغية إلى ترجم الّثاني: الّتمرين

ُقلَت(3) وَما فَعلَت ما بلغني  

البقرة َم أّنه أكَل َحلْ تَْعلُم  

فرَس أخيِه إّنَك سرقت ِقيَل لُه  

ُهَو(4) لَيْحُصد أنَت تزرَع أْن يُريُد  

إلى أنَّ صديَقُه سيذهُب يَعلُم
فاس

 

تادونت. = ْحم الشَّ - توديت. = الزُّْبُد (1)

تاسا. = - الَكِبُد ئفال؛ ئفْلي. = بََقرَ (2)
تگيت. = تسكرت؛ َفَعْلَت (3)

ميگر. اد = يَْحُصُد (4)
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ودَخْلَت زَْرعه حصْدَت أّنك بلغُه
الّتَني والِعنََب(5) وأكلَت بستانه

 

ــِد بلَ ــى إل ــلََك أُْرِس أْن ــُد  أُري
عنَدُهم(6) ما لَترَى الّنصارى

 

يلي: العربية ما إلى ترجْم الّتمرين الّثالث:

يساول، أها ّليگ سليغ اس
ْيّفغ(7)

يغ باباك ن تيگّمي كشمخ أد
ميّدن  كشمن

ّفغخ اد ّفغن  أّداي

ّنون يْرول اْيدي وْوتول  أّليگ ياّناي

اد ّليّنا تيفوناسني؛ اد ياشر
وامژ(8)  يّتْ

ْيّشا اشكو ينو، ل ومّداكُّ يوضن
ْد وودي(9) د وكسوم  تادونت

يّجي(10) اد فاد اسافار يسو  أد

يّتامژ وْيدي ت ور ئْرول حماك
 

       
(تابع) األَمازِيِغيَُّة اجلُْملَُة

"َما" مبعنى الذي ُهَو "ؤر" ــو ُه الّنفي األصلي حرف والّنهي: الّنفـُي
"ؤردا" عنه ــرََّع تف وقد النافية. ــْم" اجلازمة أو "لَ املاضي، ــة للفعل الّنافي
َو"ؤّرا" َو "ورغا" َو "ؤراد" ــر؛ "الَ" للفعل احلاض مبعنى هَي ــي الت "ؤرار" َو َو"ؤرا"
مبعنى الّلذان "أور" َو "أدور" َو ــتقبل؛ املس للفعل النافية "لَْن" مبعنى التي
الذي مبعنى َو"ؤرتا" األمازيغية؛ في بالنفي ُملحق النهي ألّن الّناهية، "الَ"
في احلروف هذه ــن م حرف كل ْف فلُنَوظِّ ــة. القالب اجلازمة النافية ــا" َّ "َمل

كلِّ ترتيب: في مفعوله وْلُنالحْظ جملتني، جملة أو

1ئكشم
األستاُذوساملاد ئكشمدخَل ؤر

وساملاد
َدخَل َما
األستاُذ

2ومكسا الّراعيئّفغ ئّفغَخرَج ؤر
ومكسا

يْخرُِج لْم
الّراعي

3ْوناملاد الّتلميذئغرا َ ئغري ْوناملادَقرَأ ؤر
َقرأَ َما

الّتلميذ

4كّرزخ كّرزخأَْحرُثّال أْحرُُثؤردا الَ
5تّتات تّتاتتَأُكُلّال تْأُكُلؤرا ال
6تّزنزام تّزنزامتبيعوَنأر تبيُعوَنؤرار الَ
7سغن ّساغنَسَيْشَتروَنأد يْشترواؤر لَْن

أضيل. = اْلِعنَُب (5)
ازنغ. أد سأُرِسُل = - يوزن. أَْرَسَل = (6)

َسِمْعُت. = سليغ (7)
َعلَْيه. يُْقَبُض يُْقَبُض؛ = أد يتُّوامژ - َسَيْسرُِق. = ياشر أد (8)

ْمُن. السَّ = ودي (9)
يَْبرَزُ. يّجي = اد (10)
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8نكرن ينهضواؤراد نكرنسيْنَهُضوَنأد لْن
9ْيّدو ْيّدوَسيذهبرا يذهَبؤّرا لْن
10ْيساول ْيساولَسيتكّلُمغا يتكّلَمؤرغا لْن

11!أدورتَكّلموا!ساوالت
تتكّلموا!تساواالت! ال

12!ّتاّزال!اِْجرِ!أزّل ْرِ!أْور َجت الَ

13وايور الهاللئمدا وايورَمتَّ يَِتمِّؤرتا ْميدي ملَّا
الهالُل

14أبُوَكياغول د باباك عاَد ياغول قْد ؤرتاد
أَبُوَكباباك يَُعْد ملَّا

املالحظات:

الفعل ــُل على تُْدِخ ــا" "ؤرت "أْور" َو "أدور" َو "ؤر" َو ــة األربع ــروف احل (1)
تصريف تعلُّمنا عند له نتنّبه أن ينبغي ــه في صيغت تعبيرا يليها الذي
الذي الفعل صيغة في لها ــر فال تأثي األخرى النفي حروف أّما ــال. األفع
اإلثبات. ــة وصيغ النفي صيغة ــني ب فرٌق فيه ــظ يُالح بحيث ال ــا، يليه
ثمَّ جهة، ــن (13) م َو (12) َو َو (11) َو (7) (3) َو (2) َو ــة (1) األمثل ــل (تأّم

جهة أخرى). من األمثلة الباقية

الفعل على الصيغة في أّي تغيير ال يُْدِخالن "ؤرتا" َو "ؤر" ــان احلرف (2)
مثال: تقول واملادة. البنية الّصْلد املاضي

ــي "ئمون" َو نف في يُعد" لْم = ــول ــْم يصحْب" َو"ؤر ياغ ل = ــون مي "ؤر
والفعل يزال مريضا؛ ال من في شأن يبرأَ" ملَّا ْيّجي = "ؤرتا وتقول "ياغول"؛

املُثبُت هو "ئّجي".

"ؤرتا....." الّتركيب األمازيغي ــه عن يعّبرُ ما أّن إلى االنتباه ــُب يج (3)
ِب اُحملدثني في عربية عنه ــرُ يُعّب ما هو يفعْل......" "ملّا العربي ــب والّتركي

بَْعُد". يفَعْل "لم

املعاني: حروف من هي التي الثالثة الداالِت الّتمييز بني فلنتعّود (4)

هي فما واالقتراِب. اإلقبال وداِل واخلبر، املبتدإ بني الّربط وداِل العطف داِل
عشرَ(14)؟ املثال الّرابع في الواردة الّداُل

ــطة "ؤرتا" بواس ِب املنفية اجلملة عنه تعّبرُ ــر عّما ــن التعبي (5) ُميك
العربية في ــتعمال ...." الكثيرة االس زال ما = "ما ؤر..." ــول "ئس العبارة
ملَّا = ــا مش ما زال = ما ــّدي ي ــول ؤر تقول مثال: "ئس ــة. العامي ــة املغربي

ينصرِْف".

يُقابلها الشأن أفعال من املتضّمنة لفعل ماض املنفية اجلملة (6)
للجنس. النافية "الَ" ــِل بعم أو "لَْيَس" بعمل هو منفي ــا العربية م ــي ف
َو "ؤر طويال" لْيَس = ــف يغّزي "ؤر َو صغيرا" لْيَس = ئمّژي "ؤر ــال: مث ــول تق
الَ = "ور يّلي وتقول: أبيَض". لْيَس ميّلول = "ؤر َو أسداً" لْسَت = تگيت يزم

وُُجوَد لَُه". الَ = يُوَجُد

املثالني اآلخرين: هذين اآلن ولنتأّمل

واوال يون ْورگاز ي للرَُّجِل قْوالًيخ ُقلُت
ورگاز ي كرا ّنيخ للّرجلر شيئاً أُقْل لْم

ت اس لُهيخ قلُتُه = ُه" لَُه "قلُت

اس ت ّنيخ لْم أُقْلُه لَُهر = أَُقْل" ُه لَُه "لْم

مالحظتان:

الضمير األولى ــة املثّبت اجلملة ــي ف يُقِحَم أن ــم املتكّل ــكان بإم (1)
الّنفي حرف بعد اجلملة املنفية في يُقِحمه وأن "ّنيخ"، الفعل بعد "اس"
سابق. في درس شرحنا كما البالغية الِوجهة مستحسٌن من "ؤر"، وذلك

"ؤر اس ّنيخ....". َو ْورگاز...." "ّنيخ اس ي تقول:

وارور ــار للج ــل املُقاب "اس" ــر الضمي أّن ــرى أخ ــّرة م ــظ فلُنالح (2)
(ُه) العربي للضمير وجوبا على الضمير "ت" املُقابل يُقّدُم (له) العربيني
اس (ّنيخ ُمثبتا منه كان الثاني، ما املثال في "قوالً". نرى ذلك على العائد

ت ّنيخ). اس (ؤر منفيا وَما كان ت)
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التالية: الّتراكيب فلنتأّمل األمر: وجواب األمر

اِْجلِْسَن.ّقيممتاِْجلِسواّقيماتاِْجلِْسمي

مياخ
َفْلَنْجلِْس

(نحن
االثنني)

ّقيماتاخ
َفلَنْجلِْس

(نحن
جماعة
الّرجال)

ّقيممتاخ
َفْلَنْجلِْس

(نحن
جماعة

الّنساء).

يبضو أد
رّبي

فليحُكِم
اّهللا!

ياسي أد
رّبي

اموّتل

فليْرَفِع
اّهللا

احلَْيَف!

مالحظتان:

الرفقة ــى مَوّجٌه إل ــو ه ما ــي، إّال األمازيغ ــر ــي األم ف ــى ال ُمثّن (1)
نحن َفْلنجلس = ــاخ ! "ّقيم ــني: الرفيق أحد يخاطبهما ــخصني ش ــن م

االثنني".

األمازيغية ــي ف عنه يُعبَّرُ ــب الطل أو الدعاء ــة الذي مبثاب ــر األم (2)
رّبي.....". !"؛ "أد ياْسي رّبي االستقبالي: "أد يبضو بالفعل

أمرٍ: تتضّمُن أفعال أخرى ُجمٍل اآلن في ولننُظر

تيّت! تينيت احلَقيقَة!اول، وُقِل تَكّلْم
سني تسغت تافوناست، نز

ِعْجلْنيِئُگنداز واْشَترِ البقرََة بِْع

تاوورت تّقنم تّفغم، زيك، وأَْغلُِقوارات واخرُُجوا، بُكرَة، اِنهضوا
الَباَب

الفعل صيغ أوامر، إصدار بها أريَد ــال القاعدة: إذا تتابعت عّدُة أفع
ــة عليه صيغة املعطوف ــرى األخ األفعال ــت وصيغ ــر، ــة أم صيغ األول
يكون احلال ــذه في ه والعطف ــا. معه ــتقبال حرَف اس ال ــتقبلية مس
وتقديره مقّدراً؛ أو ــرا ظاه "أها"، أو "داي" العطف ــي حرف أحد ــطة بواس
مثالً "ّكرات فتقول أمر. صياغة األفعال املتتابعة كل صوغ ويجوز ــُغ. أبلَ

عطف). حرف (بدون تاوورت" ّقنات ّفغات، زيك،

األمر: جواب يكون كيف لنا فيظهرُ األمثلة اآلتية أّما في

تازارت ات ّجتّاونت تاغوزي ّسغبو
سائر) تشَبْع تينا.(مثل احلفر ِق عمِّ

ّنس ات ّتژرت ابرضوض ايدي بدر
سائر) ذنَبُه.(مثل الكلب تَرَ اُذُكْر

(مثل اك ّفير يندر اد يزم بدر
وراَءَك.سائر) األَسَد يزأرُ اُذُكْر

ــقبل، املس فعل ــى صيغة عل دائما ــون يك ــواب األمر ج القاعـدة:
ّترنوت أت ، د تگُّ "أدور الّنهي: جواب وكذلك االستقبال. بحرف ــبوقة مس

تَْغلِْب!". تََخْف الَ = !
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الّتمارين

في األولى ــر عش األمثلة األربعة من مثال كل تأّمل الّتمرين األّول:
بالتوالي ــتعمال مس املنفية، جملته على منط وأّلف جملة الدرس، ــذا ه

األفعال اآلتية:

 َسَكَنئزدغ

 َعاَشئّدر

 َقَتَلئنغا

 فّرئْرول

 َشرَِبئْسوا

 أَْلَبَسئّسلس

 نَاَدىئغرا

 َوَصَلئلكم

 َغلََبئّرا

 تََقلََّدئماگل

 َمّديوژض

 نَِضَجئْنوا

 تََساَقَطياسوس

اآلتية: اجلمل العربية إلى ترجم الّثاني: الّتمرين

ّنخ متازيرت س ّنّدو ان  ّكراخ

ؤر متازيرت اد؛ ّنْرول زك ان ّكراتاخ
ژيل

 

اد متّطوط ينو ن وماس ي اس ّنيخ
ْميّژيْني ورتي يكرز

 

اضيل يتش اد ّنيخ اس  ؤر

ّنيخ اس ت  ؤرا

اسن ؤر ي ميّدن؛ ساولخ اسن ؤر
كرا  ّنيخ

تاگمارت، تّزنزت مكناس، غر ّدو
ميّژيْني اييس  تسغت

اغروم ّجتّاومن ات ّنون، يگران كرزات
ّنون اد تشنت ووّلي وسكسو، د

اليم

 

يوما ُكّراستك مفردات في من قّيْدتَُه ما كّل الّثالث: راجع الّتمرين
يوم. بعد
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ْرِط الشَّ وََجَواُب ْرُط الشَّ

يُقابلها وما الّشرط العربية بأدوات ــفله قائمة اجلدول أس في إلْيك
األمازيغية: في

العربّية األَمازيّغيةاألَداة العربّيةاألَداة األَمازيّغيةاألَداة األَداة

ئغإْن... ميلمي؛ُكلََّما...مش؛ أكُّ
مان أكُّ

إَِذا
ئغ(الشرطية) َما...مش؛ أّدايإْذ

أّكوّناَمْن... واّنا؛ َما...ؤّنا؛ أّدايإَذا
مانيأْيَنَما... ماني؛ ماْيَمْهَما...أكُّ ما؛ أكُّ أكُّ

مانيَحْيُثَما... ماني؛ ميمش؛َكْيَفَما...أكُّ أكُّ
مانيك أكُّ

ميلميأَيَّاَن... (ماض)أكُّ لَْو...+
ِل

مريّديس؛
أمر؛ مر؛ متاّديس؛

مريّد...

ميلميَمَتى... َل...أكُّ ي...؛لَْوالَ... مريّد
أمريّد...

اآلتية: األمثلة األدوات، نستقرئها من طريقة استعمال هذه

كشمخ كشمن ميّدن اد أَْدُخْلمش الّناُس يَْدُخِل إْن
ّت وتغ ات ك يوت أَْضرِبُُهغ يَْضرِْبَك إْن
ميگر يَْحُصْدّكوّنا ْيكرزن اد يَْحرُْث َمْن

زدغخ ماني تزدغم اد َحْيُثَما تسُكنوا أَْسُكْنكُّ
ّدوخ اد تّديت ميلمي أَيَّاَن تَْذَهْب أَْذَهْبكُّ

اس ... وما، ئنييات لَُه...ّداي تژرم رَأَْيُتم أَِخي، َفُقولوا َما إْذ
لسخ ات ّت ماي تلسام أَْلَبُسكُّ تَلَبسوا َمْهَما

سّالخ اسن ّنان ور ماي أَْسَمَعُهْمكُّ َفلَْن يُقولوا َمْهَما
يژيل تژضامت اي ميمش َفَحَسٌنكُّ تَْنُسْجَن َكْيَفَما

نامژ ّك توكيرت اك َعلَْيَكأمر لََقَبْضَنا َسرَْقَت لَْو
ّتاوضم ات ّمتومن ات (َغايَتُكْم)مريّد تَْبلُُغوَن تَّتِحُدوَن لَْو

تن ي شّك، ئنغا لََقَتلَُهْممريّد أَْنَت لَْوالَ

املالحظات:

فعل ماٍض؛ وفْعُل اجلواب ــٌل ِفْع عموما األمازيغي ــرط الّش ِفْعُل (1)
مْثَبتا، كان إذا "ان"، أْو "ات" أْو "اد" ــتقبال االس ــرف ح يتقّدمه ــتقبال اس

منفيا. كان إذا الّنفِي "ور" حرف ويتقّدمه

كان العربية ــي ف نهيا- أو أمرا -أي ــاً طلِبّي ــالً فع ــواب اجل كان إذا (2)
الّسادس). (املثال كذلك طلبّياً فعال األمازيغية في اجلواب

ــمية كان في اس ــة ُجمل ــة العربي ــي ف ــرط ــواُب الّش ج كان إذا (3)
ــأن الش أفعال ــن م ــالً فع كان أو ــك، كذل ــمية اس ــة ــة ُجمل ألمازيغي ا

الّتاسع). والصيرورة (املثال

املوصول ــم إردافها باالس ــُن يُْستحَس ميمش" "أكُّ ــرط الّش (4) أداة
الّتاسع). (املثال واجباً به إردافها وليس التأكيد. أجل من "اي"

جملة في ماضيني ــني اجلواب ِفعل وفعل ــرط الّش ــل كان فع (5) إذا
في مستقبليا فعل اجلواب وكان ماضيا الّشرط كان ِفْعُل العربية، "لْو"
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ماضيا. فيها ــواب اجل فعل يكون أن ويجوز ــر)؛ العاش (املثال ــة األمازيغي
ــرط الّش بني الّنطق في الفصل مع نومژك" توكريت، "أمر أيضا: ــول تق

واجلواب.

مبعنى ي" التي ــّد األداة "مري ــتعمال اس يقتضيه ــذي ــواب ال اجل (6)
عشر، الثاني في املثال جاء ماضياً، كما الفعل فيه أن يكون يجوز "لَْوالَ"،
أنَت لْوالَ = ــغ ين ّتن ات ــّك ش "مريّد ي تقول كأن ــتقبليا، مس ــون يك وأن
فيقابلها "أَْن" ب ــة متبوع "ْلوالَ" العربية األداة كانت إذا ــا أّم ــم". لَقَتلَُه
مبعنى وغيالس" اخ ي يتشا ْنْرويل، "مريّد يس ور مَثالً: ور". تقول يس "مريّد
لْم... َل..." "لَْو ــني: ب أيضا املقابلة وتُصبح الّنمرُ". ــا ألَكلََن هربنا أْن ــْوال "لَ
وبَني ِل...." + ماض فعل + "لْو بني تَِصحُّ كما ور....،...."(1)؛ "مريّد يس وبني
مضارع" مضارع....، فعل + فعل "لَْو بْنيَ أو ماض،...."؛ فعل + ــّد يس "مري
لْو = يدنخ ّمتّيكلوت تّقيمت، ات يس "مريّد َمَثالً: تقوُل .".... َو "مريّد اد...،
= لَْو يدنخ متّينسوت ات تّقيمت ات "مريّد وتُقوُل مَعَنا". لتغّذْيَت مكثْت

مَعَنا". فتتعّشى َمتُْكُث

صيغة مصوغ ــث، الّثال املِثال في ــرزن"، "ْيك الفعل املاضي تنبيـه:
هَما موصولني، ــمني من اس مرّكبة "أّكوّنا" ــرط الّش أداة ألَّن موصولّية،

= َمْن". "وّنا َو " أيُّ = "أكُّ

الّتمارين

اجلمل اآلتية: ترجم إلى العربية األّول: الّتمرين

كشم اس: يني تژريت  أّكوّنا

ّدوغ اد اد نكرغ تساولت  ئغ

غر ّفغ، تّدوت وساملاد، يْوت مش ك
ومغار  تاّدارت

تسغم ْوييس، كرا تسغام مان أكُّ
ّنس تاريكت  دارس

ايور، أژومات تاّنامي  أدَّاي

نسغ ّت ات ميّدن سغان ماْي أكُّ
ني  نكُّ

ّمتگرت تكرزت ات ميمش اي  أكُّ

ّتسكرن ات تسكرم مانيك أكُّ
 اْيتما

أر ووّلي، كسانت ماني أكُّ
 كّسانت تغاّطن

ّمنگر ان ومغارّنخ ْميگر ميلمي  أكُّ

ينو وييس باباك، ئْرول ي  مريّد

امان ّتافم انو ات  أمر تغزمي

ومناي، ئتشا يوّزيل د ور مريّد يس
ن متغارت  ووّشن تيخسي

ّتفوناست ات يات أمر تسغام
اغو ّجتّاومن

تراكيب ــرة عش األول الّتمرين مناذج على غرار أّلْف الّثاني: الّتمرين
كّل تركيب وترِجْم وجوابه، وشرطا ــرط ش منها أداة تركيب كل يتضّمن واحد. معناُهما يس....." "متاّد َو يس...." "مريّد (1)
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العربية. إلى

من املفردات؛ واستحضر قّيدته ما مراجعة الّثالث: واصل الّتمرين
درس من ــتخلصَتها اس التي والصرف النحو قواعد يوم، ــا، في كل ذهني

الضرورة. الكتاب عند إلى مستعينا بالّرجوع سابق،

       
واالِْسِتْدرَاُك االِستْثَناُء

االستثناء: طرائق لنا تتضح اآلتية باألمثلة االًستْثَناُء: أّوال:

غاس (1) يركازن،  ّفغن
أخاكوماك إّال الّرَجال َخرََج

غاس (2) يشيّران،  ْرولن
ممّيك

إّال  األطفال َفرَّ
ولَدَك

يان،(3) يوشكي ؤرد
براهيم غاس

َما جاَء أحٌد إالَّ 
إبراهيَم

ال(4) غاس أضگُّ ّدين ، ؤر
ّنك

َما َذَهَب القوُم إالَّ 
ِصْهرََك

غاس(5) اياد يكني ؤر
أْنَتشّك إالَّ هذا َما َفَعَل

رّبي(6) يّلني غاس "ؤر إالَّ اهللاُّ يُوجُد إّال اهللاُّ"الَ إلََه الَ

ف(7) يّسوروف ؤردا
رّبي غاس يبّكاضن

الّذنوب  يغفرُ  َومْن
اهللاُّ إالَّ

(8)، ايّنا يان يّتيني ؤرا
ُكّني غاس

ذلَك  يُقوُل أَحٌد الَ
أنُتْم إالَّ
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يون(9) غاس يساولن ؤر
ِطفٌلوربا إالَّ يتكّلْم لْم

اسمون(10) غاس ژريغ ؤر
صاحَبُهّنس إالَّ رَأْيُت َما

ميّدن(11) د ؤشكان
يوسف غاس

َغْيرَ  القْوُم  َجاَء
يوُسَف

غاس(12) ؤرد يوشكني
يُوُسَفيوسف َغْيرُ جاَء  َما

فتان ميّدن غاس(13)
يوسف

َما  القْوُم  اِْنَصرََف
يُوُسَف َخالَ

ؤرك ْيرواس ات(14)
ّتسكاركست

أن ّيشِبُهَك "الَ
تَكِذَب"

أن حاشاك
تكِذَب

كاد ّنيغ(15) وْحَدُهأوال اد الكالََم "هذا
ُقْلُت"

َغْيرَ ُقلُت َما
الَكالَِم. هذا

كاد ّنيغ(16) لَْيَسأوال اد الكالَم هذا "
ُقلُت" غيرُ

َغْيرَ ُقْلُت َما
الَكالِم هذا

كاد(17) تسكورت يات
تنغام

فقْط "َحْجلًَة
َقَتْلُتْم"

إالَّ َقَتْلُتْم َما
َواِحَدًة. َحْجلًَة

املالحظات:

املعاني، هو حروف بها حرٌف من ــتثنى يُس التي ــية الرئيس األداة (1)
غير؛ العربية (إّال؛ ــتثناء االس أدوات جميع املدلول في تكاد تقابل "غاس".
إّال بينها في املدلول الّتوازي يَخَتلُّ وال َعَدا)، َما َعَدا؛ َما َخالَ؛ َخالَ؛ ــَوى؛ ِس
ــر، عش الّرابع في املثال ظاهر هو كما بها الّتنزيه، ــد يُقص ــا" "حاش وبني
جهة؛ ومن من هذا ْيرواس". "ؤر ــارة "غاس" عب ــُتعملت بدال من اس حيُث
الواردة "كاد" ــتعمال اس عن باستعمالها ــتغناء االس ُميكن أخرى، جهة
املثالني تقول في ــك أن ميكن و17). و16 15) الثالثة األخيرة ــة األمثل ــي ف

تقول أن وُميكنك ّنيغ"؛ اد اي اوال ــاس "غ أو اد" اوال ــاس غ ــغ ّني "ؤر 15 و16:
يات غاس تنغيم أو "ؤر ــام" تنغ اي ــكورت ــاس يات تس "غ :17 املثال ــي ف

تسكورت".

متوازية مع ــتثناء االس ملفهوم املؤدية األمازيغّية ــلُّ التراكيب ُج (2)
أداة ــتعمل تُس عندما األلفاظ، ــع تتاب من حيث ــة األمازيغي ــب التراكي
ــى يُخش ال في اإلعراب؛ لها ال مفعول "غاس" هذه َو "غاس" ــتثناء االس
أدوات ــتعمال اس في ــى يُخش كما مّرة ــإ كلَّ اخلط في ــوع الوق ــا معه

االستثناء العربية.

االستعمال؛ قليلة "كا"- في أحيانا -اتصرة "كاد" االستثناء أداة (3)
آنفا. بيَّنناه كما عنها االستغناء ميكُن

بالفعل مدلولها عن التنزيه يُعّبر بها التي يُراد العربية ــا" "َحاَش (4)
ــب املناس بالفعل عنه منّزه هو ِملَا أو ملن ومتعّديا "ؤر" منفيا ِب ــْرواس" "ئ
ات؛ ان). تقول االستقبال (اد؛ بأداة ومسبوقا مستقبلية صيغة مصوغا
املسلَم يُشِبه "الَ ُقلَت باحلرف فكأّنك ياكر"؛ اموسليم اد ْيرواس مثال: "ؤر
يُْشِبُه ُه "الَ باحلرف: ُقلَت وكأّنك ياكر" اد ْيرواس ت "ؤر وتقوُل: ــرَِق". يَْس أْن
املُسلِِم "َحاَشا هو كّلِه ذلك ومدلول يَْسرَِق". أَْن يُْشِبُهُه أْي "الَ يَْسرَِق"، أَْن

يَْسرَِق". أْن "َحاَشاُه َو يَْسرَِق" أَْن

"ؤردا" َو "ؤرا" َو "ؤر" النفي حروف بعَد الواردة ــى أن األفعال تنبَّْه إل (5)
ذلك صياغة موصولية. ترى كّلها مصوغٌة ضمير الغائب واملسندة إلى

.12 َو 9 َو7 َو 6 5 َو األمثلة في

الّتسعة اآلتية األمثلة في االستثناء: االِسـتْدرَاُك وشبُه ثانيا:
الطرائق على ونّطلُِع االستثناء، شبِه ومعنى االستدراك نَْستِبُني معَنى

ِكلَْيِهَما: تفيُدُهَما التي

براهيم(1) ماشا ميّدن، نكرن
يّگاور

إِبراهيم لكْن الَقْوُم، َقاَم
جالٌِس

علي ْينتم(2) غاس علّياً ثََبَتْرولن ميّدن لكنَّ القْوُم َهرََب
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س توّگوت(3) ، خنوّنسن ميّدن
براهيم

َوالَ سّيَما القوم اجتَهَد
إبراهيَم

يگر(4) لومن د ، زگزاون يكران
ومغار

سّيَما وال الّضياُع اْخَضّرْت
الّشيِخ ضيعة

د(5) ماشا ، تاباغورت ئال
بَِخيٌلاقمشاش أَنَُّه بَْيَد ثَْرَوة َميْلُِك

د(6) ئميل ، ي ْيزالن ئّسن
أَلَثُغاگْرواض أّنُه األَْشَعارَ َغْيرَ يَْعرُِف

، ئميل(7) وژرف ئسمون كيگان
ئزمزرت

أَنَُّه املاِل إِالَّ من كثيرا َجَمَع
رَُه بَذَّ

وريّد(8) امژلوض د أمصوض
الَغِنيُّانسباغور لَْيَس الفقيرُ األَْخرَُق

تادونت(9) وريّد اكسوم ْحَمتش الشَّ لَْيَس الّلْحَم ُكِل

املالحظات:

تكون تاّمة التركيبية املقابالت ــكاد ت ــعة الّتس األمثلة هذه في (1)
األلفاظ. تتابُع اللغتني من حيث بني التوازي

توّگوت" املقابلة "س هَي الثالث املثال ــتثناء في االس ــبه ش أداة (2)
أّن خصائصها "بكثرٍة". ومن هَو األصليُّ الّلغويُّ مدلولها سّيَما"؛ "وال ِل
بدال توّگوت" س براهيم ........" القول ُميكن املستثنى جائز. على تأخيرها

براهيم". س توّگوت ........" ِمْن

القائم بذاته املنفرد الّدال (د) حرُف ،6 َو 5 4 َو الثالثة األمثلة (3) في
في ُهَو، أي "نّتا" هو قبله، مقّدر واملبتدأ وخبره؛ بني املبتدإ حرف الّربط هو
يگر د نّتا القْوُل:"...........لومن بحيُث ُميكُن إظهاره ويجوز الثالثة؛ األمثلة

د أگْرواض". نّتا ئميل ،........." َو اقمشاش"، د نتا ماشا َو "... ومغار"،

التي والتاسع هي الثامن املثالني في الواردة "ؤّريد" االستثناء أداة (4)
من مرّكبة أداة وهي االستثناء؛ غير سياق في حّتى "لَْيَس"، عادة تُقابل

تركيبها في األصل وخبره. بني املبتدإِ الّرابطة "د" ــن وم الّنافية، "ؤر"
"ؤّريد". فصارت لالستثقال إزالة بالياء راُؤها وُحّركْت "ؤرد"؛ هَو إذن

ُهَو...". "لَْيَس أْو ُهَو..." يكوُن "ال هَو مدلولها في واألصل
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الّتمارين

ْن مختلفة وَضمِّ أمناط على جملة عشرة اثنتي أّلف األّول: الّتمرين
االستثناء "َغاس". بحرف ومستثنى منه مستثنى منها ُجملة كل

اجلَُمل اآلتية: ترِجم إلى العربية الّثاني: الّتمرين

ْيكريز. ورتا علي ماشا ميّدن،  كرزن

براهيم. توگوت س ، ايتما دن  گُّ

اْغيول. وّريد اييس  سغ

ميّژي. ئميل ئژيل،
د يوسف. لومن ّنون،  مّقورن واراو

سغيخ. كاد ّتفوناست  يات

اد يسكاركس. ْيرواس باباك  ؤر

اكسوم يّش اد اموسليم ْيرواس ؤر
ييلف.

 

ْوماك. ييگران كاد يال  سني

غاس ييلف اكسوم ْيشّتان ؤرا
يرومني.

 

ّنسن غاس متازيرت س ميّدن ّدان
ّنك. ال أضگُّ

 

رمضان غاس ووّسان ن ؤردا ْيتّتان گ
يوضنن. ميّدن د مّژيْينني يشيّران

 

د سني غاس يّلني ديْيس ور اس أسگُّ
وايورن(1). مراو

 

بابا وردا ْيتّتا غاس أييس ن
تيمژين(2).

 

ْيال ايّنا ات ّتّشم ْيرواس ُكن ؤر
 ييگيگيل(3).

ما بعض وراجع ُكّراستك كلَّ مفرد جديد في َقيِّْد الّثالث: الّتمرين
الّسابقة الّدروس في ُعرَِض ما إلى ــتئناس االس وواصل مقيٌَّد فيها. هو

القواعد الّنحوية. من

مراو = َعَشرة. تيمژين = الّشِعير.(1) - ْيتّتا = يَْأُكُل. (2)
اليتيُم. = ئگيگيل (3)



172173

       
االِستْفَهاُمُ

"َهْل": َو "أَ" االستفَهام بَحْرَفْي االستفهاَم أّوال: ما يُقابُل

صديُقَنا؟(1) َساَفرَ ّنغ؟َهْل ل ْومّداكُّ ئس ئموّدا
احلَِساَب؟(2) تََعلَّْمَت تيّطانت؟َهْل تلمدّت  ئس
الَكالََم؟(3) تَُقْل هذا اوال اد؟أَلَْم تّنيت  ئس ؤر
َغداً؟(4) يَُساِفرُ أَُخوَك ْوماك أزّكا؟َهْل ميّوّدو اد ئس
تَُقوُم؟(5) َفَهْل أَبُوَك يَُقْم ّتّكرت؟إِْن ات يس باباك يّكر  مش

الَباَب؟(6) َفَتْحَت أَْنَت َ تاوورت؟أ ْيرژمن اي ّكي  ئزد

أَْم إبراِهيُم؟(7) َعلِيٌّ َخرََج َ ناغد أ براهيم اي يّفغن  ئزد
براهيم؟

احلَْقَل؟(8) َهَذا َحرَْثُتْم أَْنُتْم َ اد؟أ يگر ْيكرزن اي ُكّني  ئسد

َجارََك؟(9) أَْم َسرَْقَت أَْنَت َ يوشرن ماد أ اي  ئسد شّك
ّنك؟ اناراگ

املالحظات:

"ئزد" َو "ئسد" "ئس" َو "ئز" َو يُقابلهما حرَفا االستفهام "أَ" َو "َهْل" أ-
"ئّد". َو

إال يليها فال َو "ئّد" ــد" "ئس أّما األفعال. إّال ال يَليَها "ئز" ــس" َو "ئ ب-

َو 6 (األمثلة املوصول "أي". ــم االس مقرونة االبتداِء، أْو ضمائرُ ــماُء األس
.( 9 َو 8 َو 7

تقول ــتقبل. واملس واحلاضر ــي املاض عن بهما ــر يُستفس ــس" "ئ ج-
َهْل = يّدو؟ اد "ئس ــُب؟" َو يَذَه يتّدو؟ = أ "ئس َو ــْل َذهَب؟" يّدا؟ = ه ــس "ئ

يَْذهُب؟".

َعطفاً وُمعادلًة ــاك هن أنَّ منُه ــتفاد يُس اّلذي "أَْم" العربيُّ ــْرُف احل د-
والعاشر. الّسابع املثالني في هو وارٌد "ناغد"، كما َو "ماد" احلرفان يُقابلُه

املكان: عِن ثانيا: االستفسار

َدارَُك؟(1) تُوجُد ّنش؟أْيَن تاّدارت تّال ماني
أَْمِس؟(2) بِْتُتْم  مانيغ تنسام يضگام؟أْيَن

أين سافرُمت؟(3) متّوّدام؟إلَى مانيس
أْيَن َذهْبُنتَّ؟(4) تّدامت؟إلَى غر  ماني

بَساتِيُنكْم؟(5)  ماني ورتان ّنون؟أْيَن

تَِفّرون؟(6) أْيَن ّتروالم؟إِلَى مانيس
أْيَن؟(7) ماني؟!إِلَى ماني؟! أر أل

املالحظات:

الفعل يَليَها األولى "مانيغ". َو "ماني" يُقابلها االستفسارية "أْيَن" أ-
= ابريد؟ "ماني َو يوجُد؟" أْيَن = ْيالَّ؟ تَُقوُل "ماني والّضمير. ويليها االسم
الفعل؛ إالَّ يَلِيَها "مانيغ" فالَ أّما ُهْم؟". أْيَن = "ماني تن؟ َو الطريُق؟" ــَن أْي
اإلدبارِ حرُف أْو "د" واالقتراب اإلقبال حرُف الفعل بينها وبْنيَ يَفِصُل ــْد وق
= يوشكا؟ د َو "مانيغ تَُصلُّوَن؟" أْيَن = تژاّالم؟ "مانيغ تَُقوُل: "ّن". واالبِتَعاِد

(ُهناَك)؟". بَاَت أْيَن = ينسا؟ ّن "مانيغ َو جاَء؟" أْيَن ِمْن

إْن "ماني غر". َو ــس" "ماني يُقابلها ــارية االستفس أْيَن...؟" ــى "إِلَ ب-
إِلَى = "مانيس ّتْروالم؟ احلُُضورِ. تَُقوُل: حْرِف َعْن اسُتْغِنَي احلاضر َولَِيُهَما
تَُقوُل: ــتقبال؛ االس َحْرُف أُْثِبَت ــتقبال اس ِفْعُل وإْن َولَِيُهَما تَِفّروَن؟". أْيَن



 

174175

"ماني" ِهَي أّن إلَى َفْلَنْنَتِبْه ــَتْذَهُبوْن؟". َس أْيَن إلَى تّدوم؟ = غا غر ــي "مان
"إِلَى"؛ تُوازيان الّلتان ــا ُهَم "غر" َو "س" وأنَّ املدلوِل، في ــَن" "أْي تُوازِي ــي اّلِت
"غر" ماني...؟" بَِتقدميِ "غر يَُقاَل أْن يَُجوزُ أنَُّه َغْيرَ وُُجوباً، "ماني" تََتقّدُمُهَما

االستعماِل. نَاِدرُ َوُهَو "ماني"، َعلَى

باعتبار حرفّيا، تَُتْرَجُم االستفهامي للّتَعّجِب املُفيدُة أْيَن؟!" "إِلَى ج-
اللغة تُؤّديِه "َحتَّى" في الذي والنهاية الغاية مفهوَم "را" تَُؤّديَاِن َو "ال" أنَّ

العربية.

الزمان: عِن االستفسارُ ثالثا:

متگرم؟(1) اي َحَصْدُمتْ؟ميلمي َمَتى
تكرزم؟(2) اي َحرَْثُتم؟ماناُك َمَتى
تّگورم؟(3) اي اْنَصرَْفُتْم؟مانتور َمَتى
متّينسيوْم؟(4) اي تتَعّشوَن؟ميلمي َمَتى
تّگامن(5) اي تور تََناُموَن؟مان َمَتى
ْميّوّدو؟(6) را ا َسُيَساِفرُ؟ماناك َمَتى

املالحظات:

َو"مانتور؟". "ماناُك؟" َو ِهَي: "ميلمي؟" الّزمان عن االستفسار أدوات أ-
"َمَتى؟". ِمبَْعَنى ُكلَُّها

مقرونة، واملستقبل، واحلاضر املاضي عن األدوات يُْسَتْفَسرُ بِهذه ب-
باإلسم املوصول "أي". وجوبا،

يَْشَهُد كما احلضور، حرِف ُظُهورَ بَِها َعِن احلاِضرِ َميَْنُع ــار االستفس ج-
االستقبال َحْرَفي أََحِد ــتعمال اس َويُوِجُب واخلَاِمُس؛ الّرابُع املثاالن بذلَك

الّسادُس. املثاُل في نَرَاُه َكَما "غا"، َو "را"

اْخُتِصرَ االسَم املوصول "اي" أنَّ بالّذاِت السادِس املثال في نُالَِحُظ د-
را ا "ماناُك ــوُل: تَُق "را". ــتقبال حلرف االس مجاورته ــبِب بس "ا"، وذلك في

َو "ميلمي" ــتعمال اس ذلك في على َوِقْس غا ْميّوّدو؟" ا "ماناُك أْو ــوّدو؟" ْميّ
"مانتور".

ــتفهامية االس في اجلملة املفعول بِِه يُْدرَُج على الّضميرُ الّنائب ه-
رَأْيَتُهْم؟"، َمَتى = تن ژريت؟ اي "مانتور والفعِل. تَُقوُل: املوصول االسم بَْنيَ
"ّن". واالبتعاِد اإلدبارِ ــْرُف ح ونقيُضُه "د" واالقتراب اإلقبال حْرُف ــك وكذل

ُكْنُتْم)؟". ُهَناَك َحْيُث َمَتى َوَصَل (إِلَى = د يوْوض؟ أي "ميلمي تَُقوُل:
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الّتمارين

ثمَّ "ئّد"، َو "ئزد" َو "ئس" ب ــتفهام االس راجع طريقة األّول: الّتمرين
ِب وُجملتني ــزد" "ئ ِب ــس" وُجملتني "ئ ِب ُجمٍل أربِع تكوين ــي ف ــا انهجه

"ئّد".

األمازيغية: إلى ترجم الّثاني: الّتمرين

األكَبرُ؟  أُخوَك يُوَجُد أَْيَن
صديقنا؟  دخل أْيَن
صهرك؟  ذهب أين
َغَنُمُكْم؟  أين
أبوكم؟  سُيساِفرُ أْيَن إلى
االستاذ؟  يخرُُج متى
سافرمت؟  متى
أيَن؟  إلى
متى؟  إلى
أُخوُه؟  َصِديُقَك خرَج أْم أ
املرأَة؟  َهِذِه َضرَْبُتْم أْنُتْم أ
تَْخرُُج؟  َفَهْل يُوُسُف يَْخرُْج إِْن
يُوُسُف؟  سيْخرُُج َمَت

على الّدروس املّرة هذه ْز َورَكِّ رُوِس الدُّ ُمراجعة واِصْل الّثالث: الّتمرين
ِث الّتَحدُّ في معلوماتَِك تَْسَتِغلَّ أْن دائِماً وحاوِْل اجلَُمِل. بَِتْركيِب املتعلقة

إِيَّاَك. تَْخِطيُئُه َعزميََتَك يَُثّبَطنَّ وال يعرفها؛ من إلى باألمازيغية

    
(تابع) واالستْفَسار االِستْفَهاُمُ

الَكْيِف: َعِن االْسِتْفَسارُ أّوال:

َفَعْلَت؟(1) تسكرت؟َكْيَف اي  مامك

نََسْجُنتَّ؟(2) تژضامت؟َكْيَف اي  ميمش

تََناُم؟(3) تّگانت؟َكْيَف اي  مامش

أْنَت؟(4) تعنيت؟َكْيَف ماي ماْنواش؟ مانزاكني؟
َسَتْحرُثُوَن؟"(5) تكرزم؟"َكْيَف را ا  مامك

َجتُِدَك؟(6) َكْيَف َكْيَف (حرفّيا: تگيت؟ اي  مامش
ِصْرَت؟).

َسَتُكونُوَن؟"(7) تيليم؟"َكْيَف غا ا  مامك

َسَتْفَعلُوَن؟"(8) تسكرم؟"َكْيَف را ا  مامك

املالحظات:

"مامش؟" َو ــَي "مامك؟" ِه "َكْيَف؟" ِل املُقابلة ــار االستفس أ- أدواُت
املاضي فيليها "أي"، ــول املَْوص ــم باالس ــتْعمُل َمقرونة "ميمش؟" تُْس َو
ــابق الس الّدرس ُمالحظات ــدِد الّص ــذا به (راجع ــتقبُل َواملس ــرُ واحلاض
مبعَنى ــك" "ماني ــَتعَمُل تُْس ــان). وَقْد الّزم َعِن ــار باالستفس ــة املُتعّلق



 

178179

"َكْيَف؟".

عن بها ــرُ يُستفَس التي الثالثة الّتعابير ــا الّرابع أوردن ــي املثال ف ب-
فإليَك ُمذّكر. ــب ُمخاط إلى ــؤال الّس ُمَوّجِهَني ــِه، وحالِ ــان اإلنس وضع
مانزاُكنني؟ = ــواش؟ ماْن = تعنام؟ "ما ــوُل: تَُق جْمِعها وتأنيثها. ــَق طرائِ
مانزاُكمني؟ = ــم؟ ماْنواش = ــت؟ تعني "ماي ــول: ــْم؟"، وتق أنُت ــَف "َكْي =
= مانزاُكنتني؟ = ــت = مانوانش تعنامت؟ أْنِت؟"، وتُقوُل: "ماي ــَف "َكْي =

أْنُنتَّ؟"(1). "َكْيَف

والعدِد: الَكمِّ َعِن االستفسارُ ثانيا:

غ فاس؟(1) تّكام اي بَِفاَس؟مّناو ووّسان َمَكْثُتْم يَْوماً َكْم

تنسام(2) اي ييضان مّناو
وورتي؟ البستان؟گ في بِْتُتْم لَْيلًَة  َكْم

اي(3) ّتفوناسني مّناوت
اشرتيَت؟تسغيت؟ بََقرًَة  َكْم

غورون؟(4) اي وورتان ِعْنَدُكْم؟مشتا بُستاناً  َكْم

تّژكت؟(5) اي تغاّطن ن لُِب؟مشتا َحتْ َماِعزًَة َكْم
تكّرزت؟(6) ييگران اي ْرُُث؟مشتا َحت َحْقالً َكْم
تژريت؟(7) اي ييزماون رَأْيَت؟منشك ً أَسدا  َكْم

توفيت؟(8) ووّلي اي وََجْدَت؟منشك شاًة  َكْم

غورس(9) اي مشتا ّسنخ
يسردان؟

من البغال؟ عنَدُه أْعلَُم َكْم

اي(10) واوماتن منشك ّسينغ ؤر
ْيال؟

اإلِْخَوِة؟ ِمَن لَُه َكْم أْعلَُم الَ

املالحظات:

َو "مشتا" َو "مّناو" والعدد هَي: ــأن الكّم ش في ــتفهام االس أدواُت أ-
اإلضافة. بُحكِم أّولُُه فُيْعرَُب عدده َعْن املُستفَسرُ "منشك". يليها

األدواُت ا أمَّ الَعدِّ واحلساب. منِطِق بحكم جمٌع عنُه ما يُستْفَسرُ ب-
اإلفراِد. لصيغِة الّثالُث فمالزمٌة

عدده َعْن يُْسَؤُل ما إذا كان بالّتاء "مّناو" يُؤّنُث ــتفهاِم االس اسُم ج-
الّثالث). (انُظرِ املثال ُمؤّنثاً

املوصول ــم تقدمه االس فعل، ــتفهامية في اجلملة االس جاَء إْن د-
"ِعْنَدُكْم" عبارة أنَّ إلى (تََنبَّْه ُكّلها. األمثلة نُالحظ في كما ــاً، وُُجوب "أي"
الفعليتني ــام اجلُملتني مق تقومان (9 (املثال ــَدُه" "ِعْن 4) وعبارة ــال (املث

ِعْنَدُه". ِعْنَدُكْم" َو "يُوَجُد "يُوَجُد

والّسبب: الِعّلة عِن االستفسار ثالثا:

تْرولم؟(1) َهرَْبٌتُْم؟ماخف َذا ِملَا
تاّالت؟(2) تَْبِكي؟ماف َذا ِملَا
تاژومت؟(3) ور تَُصْم؟ماخ لَْم ملَا
توكرت؟(4) َسرَْقَت؟ماغر َذا ِملَا
غا منّوّدو؟(5) َسُنَساِفرُ؟ماميي َعالََم

املالحظات:

َو َو "ماف" ــف" "ماخ هي: والعّلة ــبب الس عن ــار االستفس أدواُت أ-
َو "لَِم" َو ــاَذا" "ِمل "ملَا" َو ــة العربي في يُقابلُها ــي". "مامي َو ــر" ــاخ" َو "ماغ "م

"َعالََم".

يليها ــتقبِل. واملس واحلاضرِ املاضي َعِن بهذه األدواِت ــرُ يُستفس ب-
دا "ماخف ــوُل: تَُق "دا". ِب ــبوقاً مس أو احلُُضورِ حرِف ــن م ُمجّرداً ــر احلاض
"را" "غا" أْو إّال ــتقبال االس من حروف وال يليها ــي؟". تَْبِك = ِملَا َذا ــاّالت؟ ت

ُهَو: بليغ، مستظرف لكّنه االستعمال قليل ــاري آخر استفس تعبير وهناك (1)
= ــمت؟ تْرووس "ماي َكْيَف أنُتْم"؛ = ــم تْرووس "ماي أْنَت"؛ َكْيَف = ــت ْتووس "ماي

َماثََل". َو "أشَبَه "ئرواس" ُهَو للِفْعِل األصليُّ واملدلول أنُنتَّ؟". َكْيَف
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و4 و5). و3 و2 1 األمثلة (قارن

والفعل (املثال ــتفهام االس أداة بَني وُُجوباً يُدرَُج "ور" ــرُف النفي ح ج-
"ماخف مثالً: تقول مفعوٍل. على تُعوُد ــي الت وكذلك الّضمائر الثالث)؛
يَُقْلُه لَْم ِملَا = اس ت يّني؟ ور ــف "ماخ ، وتقول: قاله له؟ ِملَا = ــا؟ يّن اس ت

لَُه؟".

"خفمي" َو "خمي" ــاُل يَُق وقْد "ميغا". أْو "ماغ" ــُق تُْنَط َقْد ــاخ" "م د-
ــيمي" "أش لفظة ُكلَِّها األدوات بهذه َوتُْلَحُق "ماخف". َو "ماخ" ِمْن بََدالً

والّسبب. الِعلَِّة عِن االستفسار في املُسَتعَملُة

َو َذا؟" "َمْن َو ــْن؟" "َم َو "ماذا؟" َو ــا؟" "م يُقابُِل مبا ــار االستفس رابعا:
...؟". "أيُّ

ماين(1) تريت؟ ماي تريت؟ ما
تُرِيُد؟تريت؟ َماَذا تُريُد؟ َما

تگام؟(2) تَْفَعلُوَن؟ماي َذا  َما

ّتينيت؟(3) دا َذا تَُقوُل؟ماي  َما

تسغم؟(4) غا َسَتْشترون؟ما َذا  َما

ْوياد؟(5) َهَذا؟ماّتا  َما

(6)! ْويان َذاك؟ماّتا  َما

يّساّالن؟(7) ك يُْبكيَك؟ما َذا  َما

اد؟(8) ْورگاز الّرُجُل؟ماّتا َهَذا َمْن
نيتني؟(9) ُهْم؟َماّتا َمْن

نّتا؟(10) ْميس ُهَو؟ماي َمْن
ُكّني؟(11) مسني أْنُتْم؟ماي  َمْن
ْيّفغن؟(12) َخرََج؟ماي َمْن
يگران؟(13) ْيكّرزن احلُُقوَل؟ماي يَْحرُُث َمْن

را ْيسغن اييس؟(14) احلَِصاَن؟ما َسَيْشَترِي َمْن
يّساواضن؟(15) ابريد تُوِصُل؟مان رُِق الطُّ أيُّ
يْوتن؟(16) ارگاز ك َضرَبَِك؟مان الرَِّجاِل أيُّ
الّشاَة؟ماْنوا يوكرن تيلي؟(17) َسرََق أيُُّهْم
ابرنوص؟(18) ْيژضان أيُُّهنَّ نََسَجِت الُبْرنَس؟مانتا
گيدسن اي ْيْرولن؟(19) َهرََب؟مان أيُُّهْم
ْميّوّدون؟(20) غا ا ديگسن َسُيساِفرُ؟مان أيُُّهْم
اد؟(21) تاقّبوت تسغيت اجللباَب؟مامي ذا َهَ اْشَترْيَت ِملَْن
اد؟(22) تّنام اوال الكالََم؟ئمي هَذا ُقْلُتْم ِملَْن
احلَِصاُن؟وينمي اييس اّن؟(23) ذلَك ِملَْن
وتامّاللت؟(24) تاگمارت الّشهباُء؟تينمي الَفرَُس هِذِه ملَْن

املالحظات:

َو "ماين" َو "ماي" َو "ما" األمازيغية في يُقابلُها "َما" االستفسارية أ-
.(7 إِلَى 1 مْن األمثلة (راجع "ماّتا"

(راجع أْيضاً َو "ماّتا" ــا" "م َو "ماي" يُقابِلُها ــارية ــْن" االستفس "َم ب-
.(14 إِلَى 8 ِمْن األمثلة

َوالحْظ 16؛ َو 15 املثالني (راجع "مان". يُقابلُها االستفهامية " "أيُّ ج-
" "أيُّ ا أمَّ في العربية). جمٌع وأّنُه األمازيغية ُمفرٌد في بأنه املُستفَسرَ أنَّ

و18). 17 (املثاالن "مانتا" َو "ماْنوا" فيقابلها ضميرٍ، إِلَى املُضافة

ــن اي.....؟" ديگس "مان وُمراِدَفُتها ...؟" اي ــن گيدس "مان ــارة العب د-
ُهَو اّلذي...؟". ــم باحلرِف: "َمْن فيه تعنيان 20 َو 19 ــني املثال في ــان الواردت

"أيُّهْم...؟". هي: الفصيحة تَرجَمُتَها لكنَّ

"ئمي َو ....؟" "مامي األمازيغية ــي ف يُقابلها "ملَْن....؟" وارور ــارُّ اجل ه-
....؟" "وينمي ــا ويُقابلهم وعمٍل. ِفْعٍل ــأِن ش في ــرُ يُستفَس ....؟" حينما



 

182183

عن ــار لالستفس ....؟" "تينمي ــرٍ، َو بذاته مذّك ــيٍء ش عن ــار لالستفس
.(24 َو 23 ثمَّ َو 22، األمثلة 21 (راجع مؤّنٍث بذاتِِه شيٍء

ِفْعٌل "ماي" أداة االستفهام بعد 10 املثال في الوارد "ميس" الفعُل و-
باحلرف قال كأّنُه نّتا؟" ْميس ــاي َقاَل "م يَُكوُن". إِنَّ َمْن "َكاَن، ــٌد مبعنى جام
ثُمَّ لََك هَذا، "َمْن ُهَو؟". ُهَو: الفصيُح العربّي والتَّْعِبير ُهَو؟"(1)، يَُكوُن "َمْن
11)؛ (املثال مسني....؟" رَِجاٍل: "ماي جماعِة االستفسارِ َعْن عنَد تَُقوَل أْن
أنَّ "ماي املناسبة بهذه ْر وْلنتذكَّ ــنت....؟"، مس "ماي ــاٍء: نَِس جماعِة وَعْن
اُملتجاورتني، أْو الياءْيِن إِْحَدى ــْذِف بَِح ْميس....؟" عاَدًة "ما تُْنَطُق ....؟" ــس ْمي

گافاً. وَقْلِب اجلميِع الّثانية في الياء األولَى بِإِدغاِم ّگمس....؟" "ما

الّتمارين

تعابير (بثالثة ــَت؟" "كيَف أَْن األمازيغية: إلى ترجم األّول: الّتمريـن
ُمختلفة).

املاُء  يدخل لكي ستعمل كيَف
بستانَِك؟ إلى

َولُدَك؟  يَناُم كيَف
امليدان؟  في يُوجُد حصاناً َكْم
الّسنة؟  هذه في َحرَْثَت َحْقالً َكْم
أخيَك؟  ُحُقوَل رُْث َحتْ ِملَا لْم

وأخرجَتُهْم  جارَِك أوالد َضرَْبَت ملاذا
بستان صديِقَك؟ من

ِقّطاً  َقَطُعوا شجرًة وَقَتلُوا ألّنُهْم
عينْيِه؟ يَْفَتْح َّا صغيراً َمل

أْمٍس؟  دارُِكْم َخرََج ِمْن الّرجاِل أيُّ
يفران؟  إلى يُوِصُل الّطرُِق أيُّ
َغداً؟  لألستاذ ماَذا َسَتُقوُل
لَُه؟  ستقوُل َماَذا
؟  ُهنَّ َمْن

ِجلباَب  نََسَجْت النَِّساِء أيُّ
الّراِعي؟

الرِّْمَكَة ِألِخيَها؟  اْشَترَْت أيُُّهنَّ

العربية: إلى ترجم الّثاني: الّتمرين

تاوراغت؟ اد تافوناست للعبارة تينمي ــة حرفي ــة ترجم ــَوا" ْه ــكوْن "ش ــة ــتفهامية املغربي االس ــارة العب (1)
نّتا". ْميس "ما األمازيغية



غورش؟ اي واوماتن مشتا

لم ما على ــا، مرّكزا ُكلَِّه الّدرُوس ــَة ُمراجع تابع الّثالث: الّتمريـن
ُفرصٍة كلِّ ِعْنَد ومترَّْس َفْهُمُه. عليَك ــرَ َعُس أْو َما ذهِنَك في بعُد ــْخ يَْرَس

وسماعاً. خطاباً األمازيغي باحلديث سانحة

ابركان؟ ّن ابرنوص  وينمي

تاقّبوت؟ باباك يسغ اد تريت  مامي

ّنا اس اوال ّنك ل ْومّداكُّ ْيّنا ئمي
ّنيخ؟

 

ازّكا؟ تسكرت گ ورتي غا  ما

تاّداگت ّيّبني يات اي ديگسن مان
تازارت؟  ن

ّلي نسغا اكسوم مانتا ْيّسنون
وژرو؟  زگ

ميّدن اد؟ مسني  ماي

تّنيت؟ اسن  ماي

ْرولن اّليگ تْرويلت ور ماخف
يشيّران؟

 

ييزم؟ زگ يدخ گُّ ور  نّك

ييلف؟ اكسوم تّشام  ماف

يرومني؟ تگام ئس
ّنغ؟ ْنوت ميّدوّكال غا  ماميي

ودفل؟ تْسوام امان  ماخ

اغبالو؟ تژرمي ور  ئس

يّالن اس اي يدرمين ژريغ منشك ؤر
وفوس؟  غ

اي تسغيت؟  مّناوت تغاّطن

ن دات تاّنايت اي ييسان مشتا
ومغار؟  تاّدارت

ودرار؟ افّال تّكام اي  مّناو ووّسان
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التَّْعِبيرِ أَسالِيِب مختلِف ِفي

" أْو": يُقابُِل مبا الَعْطُف أّوال:

كراض(1) ماد يْيسان سني ثَالثًَةئسغا أَْو َفرََسْنيِ اِْشَترَى

مكناس (2) غر ماد فاس غر مكناس ئّدا إلَى أْو فاس إلَى  َذَهَب

اسّكا(3) نغد اّسا ّموّدوغ ً أد َغدا أْو الَيْوَم أَساِفرُ
سني(4) وزگر نغد ي يان ثَْورَْيِنغرص أْو ً ثَْورا اِْذبَْح

املالحظات:

األول (املثاالن "ماد" العطِف أداُة ــكّ الش ملفهوم املؤدية "أْو" يُقابُل أ-
والثاني).

"نغد" العطِف أداُة الّتْخِييرِ أِو االختيار ملفهوم املؤّدية "أْو" ــُل يُقابِ ب-
والّرابُع). الثالث (املثاالن

الّترتيب أْو َمقلُوبة ناغ، غد) (نغ، ما تُنَطُق ُمخَتَصرًة كثيراً "نغد" ج-
"ماد". ِعَوَض َخَطأً تُستْعَمُل ما وكثيراً (غند)؛ احلروف في

العاِطَفة: "َحتَّى" َو االبتدائية "َحتَّى" يُقابُِل ما ثانيا:

(1)! رّگمن اخ ار ميكساون يَُسّبوننا!أْود الرُّعاُة َحتَّى

(2) "! يفشكا گ اغنجا د أگُّ األواني!" " في املِْغرَُف "َحتَّى
أمازيغي)(1) (مثٌل

وناراگ (3) ن وي أْود ، ميندي ئمگر
جارُهّنس (زَْرَع) َحتَّى الّزرَع، َحَصَد

وماك (4) د أگُّ ، يشيّران َحتَّى أُخوَك ْرولن الفتياُن، َفرَّ

املالحظات:

والثاني؛ األول ــني املثال االبتدائية في ــى" ــالِن "َحتَّ تُقاب ــد" "أگُّ َو "أود"
إالَّ ِهَي َما د" "أگُّ ــع. والراب الثالث املثالني في العاطفة ــى" "َحتَّ ــالن وتُقابِ
أخرَى أداٌة د" "أگُّ َو "أود" تُراِدُف گافاً. فانقلبت واُوها َدْت ُشدِّ ــَها، نفُس "أود"

أصيلٍة. غيرَ أْم األمازيغية في أصيلٌة أِهَي يُْدرَى "ؤال"؛ الَ ِهَي

الّتقليِل: ملفهوِم املؤّدية "لَْو" ما يُقابل ثالثا:

اود (1) ْومسوتر ي اس  وش
متژين توّميژت ن

ُقْبَضَة َولَْو الّسائَِل أْعِط
َشِعيرٍ

واوال ! (2) ين د يّني أگُّ يَُقْل َولَْو كلَمًة َواِحَدًة! ؤر لَْم

العربية، يَُعبَّرُ في " ــوْ "َولَ ِب يُؤدَّى الذي التقليل مفهوم املالحظـة:
د". "أگُّ َو "أود" ِب في األمازيغية عنُه

للتقليِل: َو "َقْد" املُفيدة للتحقيِق املُفيدة "َقْد" يُقابُِل ما رابعا:

ْيُكصدن رّبي(1) واّنا اهللاَّ هات يفاس َجنَا َمْن َخِشَي َقْد

يّطار(2) ور بار ، ونژار يضر اد لَْن بار َا ورمبَّ املََطرُ، يَْسُقُط َقْد
يَْسُقَط

"َقْد" الّداخلة تُفيُدُه اّلذي الّتحقيِق مفهوَم "هات" تُؤدِّي املالحظة:
ــكِّ واالحتمال والّش الّتقليل مفهوم تُفيُد "بار" َو ــي. املاض الفعل ــى عل

والّسرََواِت. الُفُحوِل ِعَداِد الّدون في إدخاِل الّرُجِل من للتعّجِب به يَتَمّثُل (1)



 

188189

األول املثالني ــارْن (ق ــارِع املُض الفعل على ــُة الّداخل "َقْد" ــُدُه ــذي تُفي ال
والثاني).

أنَّ الفعَل َحَدَث ــُد يُفي حْرٌف األمازيغية في ــُد يُوَج مفيدة: إضاَفٌة
في املُوازي "ياد" ُهَو احلرُف ذلَك ُحُدوثِِه. استخبار َقْبَل أْو ُحُدوثِِه توّقِع َقْبَل

"déjà”. تقوُل مثالً: مدلوله للفظة الفرنسية

ت (1) بابا؛ ؤفيغ اد ّسيكيخ  ريخ
ياد يوكي

فأْلَقْيُتُه أبِي؛ أوِقَظ أْن أرَْدُت
استيقَظ َقْد

هات (2)  ّسوضض تاسلْميا! -
ياد يّطض

رََضَع لََقْد - ! الّصِبيَّ أْرِضِعي
َقْبُل(1)

النَِّهايَِة: الّداّلِة َعلَى "َحتَّى" يُقابُِل َما خامسا:

تيگيرا وايور (1) ال آِخرِ  ئّقيم غورسن َحتَّى ِعنَدُهْم َمَكَث
الّشْهرِ

يخف وغبالو (2) ار د وبريد "رَْأِس  ئمون َحتَّى َوالّطرِيَق َسارَ
" الَعْنيِ

"أر". "أل" َو يُقابلها النهاية على الّداّلُة "َحتَّى" املالحظة:

الّتفصيلِية: ا" "أمَّ يُقابُل ما سادسا:

ْيّفغ بابا ؛ ئّد يگن ْيسول َفَقْد ؤما أبِي ا يَزَاُل نَائِماً؛ أمَّ أِخي الَ
َخرََج

"ئّد". الّتفصيِل أداُة ا" "أمَّ الّتفصيل أداَة يُقابُِل املالحظة:

ا": "إِمَّ والّتْخِيير اإلبَهاِم أداَة يُقابُِل َما سابعا:

اموسن نغد (1) يگ اد  ريخ ت
أّگاگ

ا وإِمَّ عاملَاً ا إِمَّ يَُكوَن أْن أرِيُد
فقيهاً

نغد اد يكس (2)  غاس اد يلمد
وّلي

يَْرَعى أْن ا َوإِمَّ يَْدرَُس أْن ا إِمَّ
الغنَم

َكانَْت إِْن "....... ــد نغ ......" يُقابلُُهما "..... ا َوإِمَّ ...... ــا "إِمَّ املالحظة:
(َقارِْن الّتْخِييرَ تُفيُد ....." إِْن كانْت "غاس .... نغد ويُقابلهما اإلِبهاَم. تُِفيُد

والثاني). األول املثالني بني

واالبتعاِد (ّن): اإلدبارِ واالقتراِب "د"، َوَحْرُف َحْرُف اإلقباِل ثامنا:

َسارَ  ئّدا(1) ؛  َذَهَب
واْبَتَعَد

د  َجاَءئّدا

اييس(2) بَالَفرَِس أوي د اييس اِْذَهْب بالَفرَِس أْوي  أْقِبْل

ي ّن (3) ازن فاس  ئغ لكمغ
ّنك ل امّداكُّ

فاس فأْرِسْل َما َوَصْلُت إلَى إَِذا
صديَقَك إلَيَّ

مكناس (4) س داري ّن مكناس. ّدويات إلَى ِعْنِدي  ِجيُئوا

فيِه املتكّلُم ــُد يُوج املكان اّلذي على ــاَل اإلقب يُفيُد "د" املالحظـة:
عِن واالبتعاَد ــارَ اإلدب يُفيُد ذلك، عْكس "ّن" ــُد يُفي بينما منُه، ــراب واالقت
َو عِن املتكّلِم االبتعاَد أْو ، ــاً مع فيِه املُتكّلُم واُاطُب يُوجُد اّلذي ــكان امل

املتكّلِم. عِن بعيداً إذا كان اُاطُب اُاطِب نَْحَو االجتاَه

ُب: الّتَعجُّ تاسعا:

(1)! تربات اد ! أماي تژيل الفتاَة َهِذِه أْجَمَل َما
(2) ! وبريد ْيغّزيف ! أماي رِيَق أْطَوَل الطَّ َما
(3) ! غورس اي ييسان ! أمشتا َخْيٍل ِمْن لَُه املغربية َكْم العربية ــي ف بكثرٍة ــتعمال يزاُل ُمس ال (ياد) ــي األمازيغ احلرف ــذا (1) ه

َو يجاورها. وما ــيدية والرش ووارزازات وأگادير مّراكش في أقاليم خاّصة العاّمية،
ْبْعَدا!". "ْمَشا مثالً يُقاُل أخرى ِب "ْبْعَدا"؛ جهات في التي تَُتْرَجُم هي هذه "ياد"
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"َكْم" ــُل َويُقاب ."!..... ــاي "أم ــة ــا" الّتعّجبي "م ــُل املُالحظـة: يُقاب
بأنَّ الّتذكيرُ َويَجُدرُ ."!.... "أمشتا واالستكثار للتعّجِب املُفيدة اإلخبارية
َگافاً تُنَطُق أْو النُّْطِق، ــي ِف إِْحَداُهَما ُحتَذُف املُتواليْنيِ ــاِكَنْنيِ الّس الياءْيِن
ا "أما إِمَّ الّثاني ُجْملََة املَِثاِل نْنِطَق أْن ينبغي الَغالِِب. َولَِذا في يَْحُدُث َكَما

."! وبريدا گغّزيف "أما ا !" َوإِمَّ وبريدا ْيغّزيف

النِّداُء: عاشراً:

ارگاز!(1) ي رَُجُل! أ ! يَا تامّطوط امرأًَة!أ  يَا
ي ارگاز اد!(2) الرَُّجُل! أ اد!أيَُّها املرأَُة!أ تامّطوط أيَُّها
براهيم! (3) إِْبراِهيُم! وآ تامّطوط آ اْمرَأُة! وآ  آ

يَاَهَذا! فّسا ي اوا!(4) ! اُْسُكْت اتا ي اُّسُكِتي فّسا
يَاَهِذِه!

املالحظات:

األمازيغية في يُقابِلُها يَا) أْي، (أ، قريٍب ِملَُناَدى ــِه املُوّج الّنداِء أَْحرُُف أ-
.(1 "أ" (املِثاالن املقرونان ُهَو واِحٌد َحْرٌف

.....اد". "أ يُقابلُُهَما أَيَُّتَها" "أيَُّها" َو ب-

واحٌد حْرٌف يُقابلها َهَيا) أيَا، (آ، ً ــدا بَِعي ِملُناَدى ِه ــرُُف النِّداِء املُوجَّ أْح ج-
املقرونان 3). (املثاالن "وآ" ُهَو

"أتا"(1). يُقابِلَُها َهِذِه" َو "يَا وا" "أ يُقابِلَُها "يَاَهَذا" د-

الّثاني املثال ــي وف األوِل املِثاِل في ــِه بذاتِ الَقائِِم (ي) ــاِء الَي ــْرُف َح ه-
.ِ ُِمَحرَِّكْني ألَِفْني بَني يَْفِصُل ِوَقايٍَة يَاُء إِالَّ ُهَو ما وقرينه والّرابع

الغايَِة: َعلَى الّدالَِّة "حّتى" استدراٌك فيَما يَُهمُّ

يجّيْون(1) اّليگ َشِبَع. ئتشا َحتَّى أََكَل
ّت ينغا(2) اْيّليغ َقَتلََها. ئوت تيفيغرا َحتَّى احلَيََّة َضرََب
يفران(3) اوضخ ال ّدوخ ْيفراَن. أد إلَى أِصَل َحتَّى أِسيرُ
ّطفغ تاموسني (4) ملدغ ار الِعْلَم. أد َل أَحصِّ َحتَّى َسأتََعلَُّم

َو"أيّليغ" "أّليگ" يُقابِلَُها ".... أْن "إلَى ِمبَْعَنى ــى" اّلتي "َحتَّ املالحظة:
َويُقابِلَُها والّثاني)؛ األّول (املثاالن ماضياً ِفْعالً يليها اّلذي ــُل الِفْع كان إِْن
الّثالث ــتقبلّياً (املثاالن ُمس ِفْعالً يليَها ــذي اّل ــُل الِفْع كان إْن "أر" َو "أل"

والّرابُع).

خاّصة اوا!"، "ْسكوت الِعبارتني املغربية العاّمّية العربية في تَْسَمُع َما كثيراً (1)
وما يجاورها. والرشيدية ووارزازات أقاليم مّراكش في
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الّتمارين

ِ طراز على ــالً ُجَم أّلْف ثُمَّ ــّراٍت، م عّدة الّدرس راجع األّول: الّتمريـن
العربية: إلى وترِجمها اآلتية، اجلُمل

- أود نو. ورتي كرزغ اد ّموّدوغ نغد - أد ــردون. ماد اس يون وييس ــغا ئس
بار - ميغارن. د أگُّ ُگمرن، اد ميّدن ّدان - يگران. گ ميندي ــان تّت ّال ــاض يجض
ؤسيخ - ْيكرزن. واّنا ميگر هات ّتافاخ. - ت بار ور ّنس، ي تاّدارت افخ باباك اد
ار ّنون وييس - ئْرول اژرو. ــوْوض ن اليگ ــوگزخ ّس ت ؤر ينو، ممّي خف تاداوت
وغاراص د مونات - نو. ْميندي ينو ْيّشا يگر ْيكشم گيس، دا يْسوا اسيف،
اد أزّكا - ْيتژاالّ. وردا ــس يوي ئّد يتژاّال؛ أر أمغار ميّقورن. - اّن ــي ورت ــم تلكم ار

تاگمارت. يات نغد وييس يان وما يسغ

اإلقبال َداَل ــا فيه ــتعمل ــالَث ُجمٍل واس ث الّثاني: ألِّْف الّتمريـن
واالبتعاِد. ــارِ ــتْعِمْل فيَها نُوَن اإلدب واس أخرَى ُجمٍل ــالَث ثمَّ ث ــراب، واالقت
ِلِِنداِء وُجملتْني بِعيٍد ُمناَدى لِنداِء ُجملتِني تعّجبّيٍة، ثمَّ ُجَمٍل ثالَث ألِّْف -

ُمَناَدى َقريٍب.

مرّتبة املفردات ــَذاَذاِت ــة الّدروس وُج مراجع تابع الّثالث: الّتمريـن
بنصائِِح ــْل تَْعَم وال ــرَة، ــي املذاك ف معلوماتَك ــْف َوَوّظ ــاً، أبجدّي ــا ترتيب
ــتقراء اس على وقدرتهم الثقافي ــتواُهْم مس قدر على إّال ــَك مخاطبي
بتلَك غيرَِك ــن م أدرَى اآلن أصَبْحَت ــتنباطها؛ لََعّلَما واس اللغة ــد قواع

القواعِد.

       
َوالّصْيرُورَة أِن َوالشَّ الِكَياِن أْفَعاُل

ِمْن  تَتوازَى الَ ــأِن والّش والّصيرورة ــان الكي ملفاِهيِم املؤّديُة ــاُل األفع
والعربية. األمازيغية ــي اللغتني ف الّتوازِي َمتَاَم والّتصريُف املَْدلُوُل ــُث حي

الّدرَس. َهَذا َص بَِها نخصِّ أْن ارتأْيَنا َولَِذا

العربية العاّمّية في ــَمُع يُْس ما كثيراً "َكاَن": الفْعَل يُقابُِل ــا م أوَّال:
ْلْبْرْد" "كاْين املثال: ــبيِل س علَى منَها، "كاْين"؛ ِب تبتدُئ عبارات ــة املغربي
ِفْعالً األمازيغية في أّن هَو الّتركيب ــذا ه ْهْد"...إلخ. إنَّ أْصَل ّصْ ــن "كاْي َو
ماضيًة). صيغًة صيغتُه أنَّ مَع احلاضر الوقت والُوُجودَ في الكياَن ــُد يُفي
ذلَك ِمْن فيَد ــتُ اس البرُد" ألّننا إْن ُقلَنا "كان "كان"، ِب يُترَجَم أن ُميِكُن فالَ
إْن ألّنَنا ــوُن"، ِب "يك ــَم يَُتْرَج ُميِكُن أْن َوالَ ــاٍض؛ م ــن زم ــي ف كاَن ــرَد أّن الب
الفعُل ذلَك ُمحّدٍد. ــرَ َغْي َووُجودِِه البرِد ِكياِن زَمُن ــْرُد" صار الب "يَُكوُن ــا قلَن

اجلُمِل: من مجموعة في َفْلنستْعِمْلُه "ئّال". ُهَو: األمازيغي

وْسّميض (1) شديد). ئّال (البرد = الَبْرُد"  "يوَجُد
ّگ ورتي (2) أبِي ِفي الُبْسَتاِن. ئّال بابا  يُوَجُد
ور يّلي (3) يَُكوُن. ئّال نغد يَُكوُن أْو الَ
رّبي (4) يّلني غاس اّهللا). ؤر إّال إلَه اّهللا" (ال إالَّ يُوَجُد "ال

فاس(5) اد يليخ وْوضخ َفاَس. أسّكا َوَصْلُت َسأُكوُن  غداً

؟ (6) ْيّالن ي َحَصَل؟). ما َذا (َما = يُوَجُد؟" َذا "َما
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ودرار (7) َعلَى اجلََبِل. أدفل ّال ْيتيلي خف الّثْلُج يَُكوُن

املالحظات:

أْن ــريطة ش "َكاَن"، العربي الفعل املدلول يُقابُِل في "ئّال" ــُل أ- الِفْع
الُوُجوُد ُهَو أْو ،(6 ،3 ،2 ،1 (األمثلة احلَاِضرِ ِفي ُهَو الُوُجوُد ــتفاُد املُس يكوَن
(املثال ــتمرُّ املس الّدائُم الوجود ــَو أْو ُه ، اخلامُس) (املثال ــتقبل املس ــي ِف
أيِّ في ُميِكُن ــابُع). والَ الّس (املثال املألوُف الُوُجوُد االعتيادّي ُهَو أْو ــُع) الّراب
الكيان والوجوِد ملفهوم املؤّدية "َكاَن" ِب "ئّال" يَُتْرَجَم أْن األحوال ِمَن ــاٍل ح

املاضي. في

األمثلة الّسبعة. باملقارنة بَني الّصرفية "ئّال" إلى أحواِل تنّبْه ب-

في مْوصوليًة صيَغًة ــّال" ِصيَغ "ئ الفعَل أنَّ إلى باخلصوص ــْه تنّب ج-
َذلَِك. سبَب وتََدبَّْر والسادس، الرابع املِثالْني

تُقوُل "ئّكا"، بالفعل املاضي في والوجوِد الكيان مفهوِم عْن ــرُ يَُعبَّ د-
: ــالً مث

ميّقورن تْزووري يان وگّليد گ َملٌِك َعِظيٌم.ئّكا القدميِ في َكاَن

ِب يُترَجَم أْن الَ ُميِكُن ــاً) أْيض "ئيا" َو "ئگا" (املنطوق ــگا" "ئ ــل الفع ه-
= انفلوس يغرم يگ "أد مثالً تقوَل كأْن نادرٍة في حاالت إالَّ ــوُن" يَُك "َكاَن،
حتَّى امغار! = ّتگت ات واّس يان اممّي ــّي ْك "أود أْو للقرية" أمينا ــيُكوُن س
املاضي إلى َمصروفا "ئگا" ا أمَّ َسَتُكوُن شيخا!". َما، في يوٍم ولِدي، يا أنَت
= َصارَ امغار ْوماك "ئگا تَُقوَل: َكأْن "أْصَبَح"، أْو "َصارَ" مبدلول ا ــوُن إمَّ فيك
يگا "أييس اد تَُقوَل: كأْن وَخَبرِِه، املُبتدإِ بَني رَابِطاً ِفْعالً ا وإمَّ شْيخاً"؛ أَُخوَك

أْشَقرُ". اِحلَصاُن = َهَذا اوراس ي

َكاَن": "أخواِت يُقابُِل ما ثانيا:

ينو يوضن (1) ل ْومّداكُّ َمرِيضاً.ئكال َصِديِقي َظلَّ
ّنك (2) اضيل يتّتا ووّشن ِعَنَبَك. ئكال يأُكُل الّذئُب َظلَّ

يگن(3) ْوماضون نائماً. ئنسا املريُض بَاَت
يتژاّال(4) ْومغار يُصلِّي.ئنسا ْيُخ الشَّ بَاَت
يگن (5) ْومغار نائِماً. ئّفو ْيُخ أْصَبَح الشَّ
نو(6) ميندي يشّتا ّنك ازگر زَْرِعي.ئّفو ثْورَُك يأُكُل  أْصَبَح
اژّنار (7) د تاضوّط بُرنُساً. تاغول وُف الصُّ َصارَ
د امنغور (8) َسيِّداً. ئْدول ومكسا الّراِعي َصارَ

مازال ئسول باباس يّدر (9) أبُوُه حّياً (حرفّياً: زَاَل َما
يَْحَيا). أبُوُه

يضوضان (10) يتّطض  ئسول
أَصابَِعُه.ّنس يَْرَضُع زَاَل  َما

املالحظات:

الصفة ــبُه يُش أو ما ــرُ الِفْعِل اّلذي ُهَو ِمْن أخوات َكاَن َخَب كان إَذا أ-
(األمثلة 1، ــأن الّش أفعال من أمازيغي ِفْعٌل َقابلَُه العربية- -في اجلملة

.(5 ،3

تعويُض ُميِكُن لكّن تاّمة. ــة مقابل "ئّفو" "أْصَبَح" يُقابله ــُل الِفْع ب-
واملؤنث واجلمع املفرُد ــه في ــترك يش جامٌد ِفْعٌل هَو ِب "تّفو" الذي "ئّفو"

واملذكرُ.

الذكر، ــالُف الّس "ئگا" ــَي ه أفعال ــارَ" ثالثُة "َص ــل الفع ــُل يُقابِ ج-
ــَمُهَما يُْربَُط أّن اس "يْدول" َو "ياغول" ــاِت خاّصّي من "ئْدول". َو ــول" َو"ياغ
يحتاج َفالَ "ئگا" أّما و8). 7 (املثاالن الّربِط ــطة َداِل بواس بخبرِهَما وُُجوباً
= َصارَ ــوّط اژّنار تاض "تگا تُقوُل: ــطٍة. واس إلى وخبره ــمه اس بني الّربط

َسيِّداً". الّراِعي = َصارَ امنغور ْومكسا "ئگا َو بُرنُساً" الّصوُف

في اخلبر كان ــارٌع، ُمض فعلَُها فعلية ُجملة ــل الفع ــرُ خب كان إذا د-
(األمثلة واآلنية احلُُضورِ حرِف عن مجّرداً حاضراً فعالً األمازيغية ــة اجلمل

.(6 ،4 ،2
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ُكلُّها َو"ئگا" "ئْدول" َو "ياغول" َو "ئّفو" َو ــا" "ئنس َو "ئكال" األفعاُل ه-
يَُصرَُّف يََكاُد َفالَ ــول" "ئس الِفْعُل أّما جميع األزمنة. إلى للتصريف قابلٌة

املاِضي. إِلَى إالَّ

"لَْيَس": يُقابُِل ما ثالثا:

امزلوض(1) باباس يگي َفِقيراً. ؤر أبُوُه لَْيَس
يسردان(2) اّم يْيسان گني َكالِبَغاِل.ؤر اخلَْيُل لَْيَسِت

ومصروفاً نفٍي صيغًة َمُصووغاً ــگا" "ئ الِفْعُل الفْعَل "لَْيَس" ــُل يُقابِ
املاِضي. إلَى

الّشأِن: أفعاُل رابعاً:

املفاهيم من ــِه تُؤّدي َما حيُث ــْن ِم تُقابُِل ــأِن األمازيغية الّش ــاُل أفع
مثالً: تُقوُل "َفِعَل". وزِن َوَعلَى "َفُعَل" وزِن على التي العربية األفعال

واّدور(1) اس كبيٌرَكُبرَ شأنُُه ئمّقور َشأنُُه

وول (2)  ئمّژي
الَبِخيِلوقمشاش َقْلُب الَبِخيِل َصُغرَ  َقْلُب

َصِغيٌر
ن تزيري(3) ِ ئژيل وودم الَبْدر وَْجُه  وَْجُه الَبْدرِ َجِميٌلَجُمَل

واّس(4) الَيْوُم ئرغا ُسْخٌنَسِخَن الَيْوُم
واشال(5) اغ الّتراُبئلگُّ َدِمٌثَدِمَث الّتراُب
ْوربا(6) الّطْفُل ئْشوا َفِطٌن َفِطَن الّطْفُل

املالحظات:

في يُقابلُها ــَذا لِ واحلاِل؛ ــأِن والّش عِن الوضِع تَُعبِّرُ ــأِن الّش ــاُل أفع أ-
ُكلِّ ِفْعٍل مدلُوَل أنَّ "َفِعَل"؛ إالَّ َوْزِن َعلَى أْو َوْزِن "َفُعَل" َعلَى ُهَو ما العربية

باسِم الَفاِعِل. املُشبَّهِة الّصفِة العربيِة إالَّ في بَِجالٍَء يَّتِضُح الَ ِمْنَها

تُفيُد َما تُفيُد ــْت َداَم َما املاِضي لصيغِة ــٌة ُمالزم ــأِن الّش أفعاُل ب-

الَفاِعِل. باسِم املُشبََّهُة َفُة العربّيُة الصِّ

مَن مجموَعٌة املاِضي لصيغِة لُزُوِمَها ِفي ــأِن، الّش بأْفَعاِل يُْلَحُق ج-
َو "ئّال" َو "ئرا" َو ــن" "ئگ ِمْنَها: ِت. املَُوقَّ ــيِّ اآلنِ َعِن الوضِع املَُعبِّرَِة ــاِل األفع

تُقوُل: "يوضن"...

الترجمة الصحيحة: ــاَم " نَ ــْيُخ الّش احلرفية: الترجمة " يگن ــار أمغ
نَائٌِم الّشْيُخ

َمرِيٌض احلَِصاُن " َمرَِض احلَِصاُن " وييس يوضن

أْذَهَب أرِيُد أْن أْذَهَب " أرَْدُت أْن " ّدوخ اد ريخ

(بقّوة). الَبْرُد يُوَجُد " الَبْرُد وُِجَد " ْوسّميض ئّال
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الّتمارين

العربية: إلى تَْرِجْم الّتمرين األّول:

ْوسّميض يّلي ؤر وْزوو،  ئّال

ّنك؟ ْيّالن گ وفوس  ما

شرا يّلي  ؤر

ل ينو ئّفغ ومّداكُّ ييلي اْد أسّكا
فاس زگ

 

وربا غاس يان تگّمي يّلني غ  ؤر

يان وموسن متازيرت ّنخ گ ئّكا
ميّقورن

 

تگا وما ن ّميس ن تاگمارت
تاوراست

 

اد يوضن  ئّفو ارگاز

يّتوارگا اد ي ْوربا  ئنسا

ْميندي تّتا ّنون تفوناست تكال
ّنسن

 

يغد  ياغول وكّشوض د

ورتي د ييگر  ئْدول

اد يگ ودفل واّس، أسّكا اد يرغ
امان

 

امان زوند واسيف وامان گني ؤر
وغبالو

 

اد يغرم ومغار ي واّدور اس  ئمّقور

تفسا؛ ّالن غ ژيلن ييگران
يْوراغن د ميّاللن يّجيگن ديگسن

اغن يزگُّ د

 

د تفوناسني ّزنزخ كراّط ن اد ريخ
ئگنداز سني

 

كيگان ْميّقور أشكو  يوضن ومغار،

ميّوت  هات

ن تاما يّالن واسيف ئمّژي
مّراكش

 

ئمّژي، ماشا يغّزيف

املُفردات: َشْرُح

الّريح؛ الّريحأزوو
الَعالُِمأموسنالعاصفة

 الُعوُدأكّشوضيَْحلُُمْيتوارگا
الّربيِع تيفساالرََّماُدئغد  َفْصُل

 بَاَع ئّزنزاألْزَهارُئّجيگن
 الُعُجوُل ئُگندازثَالٌَثكراّط
 َكِثيراً.كيگان

األمازيغية: إلى تَْرِجْم الّثاني: الّتمرين

َجارِِنَا  بستان في ِحَصاٌن يُوجُد

ِحَمارٌ  إالَّ البستان في يُوَجُد الَ
َصِغيٌر

الّثْلُج؟  يَُكوُن أْيَن
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بِْئٌر؟  احلِديقِة تُوَجُد في هذِه الَ ِملَا َذا
الّربيُع؟  يَُكوُن َمَتى

بَاَت  نَائِماً، أْم بَاَت أَُخوَك َهْل
َمرِيضاً؟

الّنهرِ  ِمْن َماِء َصِديِقي يَْشرَُب َظلَّ
الغابِة ُقْرَب يُوَجُد اّلذي

أَخاَك  ْفُل لَْيَس الطِّ هذا
أْصَبَح الّزْرُع تِْبناً 

بَْردٌ،  لَْيَس ِفيَها َحارَّةٌ، َهِذِه األّياُم
َعاِصَفٌة. رِيٌح ِفيَها لَِكْن

علَى زاً ُمرَكِّ املُفرداِت، وقوائِِم الّدروِس ُمراجعَة تابِْع الّثالث: الّتمرين
ــائلك بوس جديَدٌة ُمفرداٌت أْن تَتَعّلَم معّقداً، َوَحاوِْل أْو َصْعباً تَْعَتِبرُُه ــا َم

اخلاّصِة.
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بِالِفْعِل األْحرُُف املَُشبََّهُة رُوع؛ َوالشُّ َوالّرجاِء املَُقارَبَِة أْفَعاُل

أفعاُل املَُقاربَِة: أّوال:

وانو(1) ْغ يضر اد وييس الِبْئرِ ئزگل ِفي يَْسُقُط الَفرَُس َكاَد
ّنسن(2) وّلي اد ينغ ودفل َغَنَمُهْم ئزگل يُْهلُِك الثَّْلُج َكاَد
شرا(3) ْور يّسني و داّمي َشْيئاًأرگاز يَْعلَُم يََكاُد الَ الّرُجُل َهَذا

املُالحظات:

"ئوگل  يُقابِلَُها أْن...." .... "َكرََب َو ".... أْن .... ــَك "أْوَش َو ".... .... "َكاَد أ-
اد ....". ....

َحْرف َعْن ِهَي ِعبارٌَة اّلتي ".... ْور داّمي ...." يُقابِلَُها ".... .... يََكاُد "الَ ب-
ُهَو الِفْعَل أنَّ ْور" ُخصوصّيات "داّمي َوِمْن َو "ؤر". ــي" َو "أّم "د" ِمْن ــٍب ُمرَّك
يّسني ْور داّمي تَُقوُل: أْو ــرا" ش ــني يّس ْور داّمي و "أركاز تَُقوُل: يَلِيَها. اّلِذي

َذلَِك. َغْيرِ َقْوُل ُميِْكُنَك َوالَ و" ورگاز شرا

"ئزگل" وخَبرُ العربية. اللغة في ُمضارٌِع ِفْعٌل وأخواتها "َكاَد" َخَبرُ ج-
"أد". االستقبال بَِحْرِف َمْسُبوٌق ُمستقَبٌل ِفْعٌل األمازيغية في

الّرجاِء: أفعاُل ثانيا:
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يّگوتن(1) اد يسضر انژار رّبي ً بار َمَطرا يُْنزَِل أْن َعَسى اهللاُّ
َغزِيراً

بار (2) و، اسافار ْوموضني وش ي
يّجي اد

َحرَى َوادَ، املَرِيَض َهَذا الدَّ نَاوِْل
يُْشَفى أْن

والّتمنِّي الّرجاِء أداُة "َحرَى" َو "َعَسى" الّرجاء ِفْعلَي يُقابُِل املالحظة:
"بار".

الّشرُوِع: أفعاُل ثالثا:

يّكات وماس (1) أَخاهُ. يومژ ار يَْضرُِب  أََخَذ
اكسوم (2) يتّبي ار الّلْحَم. ئّدم يَْقَطُع  بََدأ
يرّگم (3) تن ار يَُسبُُّهْم. ئنكر َقاَم
ْيزالن (4) ْيّتيني األْشَعارَ.ئّكر ّال يَُقوُل َهبَّ
تازارت (5) يتّژو ار التَِّني. ئّقيم يَْغرُِس َصارَ

تاّم. ِشْبه تََقابٌُل روِع الشُّ أفعاِل املُالحظة: بْنيَ

"لَْيَت": َو " "لََعلَّ َو " "َكأنَّ بالفْعِل املُشّبهَة األحرُف رابعا: ما يُقابُِل

تيفاوت (1) تگا داّمي َكأنَّ الِعْلَم نُورٌ. تاموسني
تاغول (2) ّد اد متژي يَُعوُد. أواّگوفان َباَب الشَّ لَْيَت
(3) .... ْيّگوتن اْيال غوري .... أمر ً َكِثيرا َماالً لِي لَْيَت

ّكسنت (4) اد ماد أواّگّسنن
! تيّالس

تَزُوُل  َهْل ِشْعرِي  لَْيَت
الّظلَُماُت!

ازّكا (5) ياس ّد اد ل امّداكُّ َغداً. بار َقادٌِم ِديَق الصَّ لََعلَّ
ّدوخ غر فاس (6) َفاَس. شبي دا د إلَى َسأَْذَهُب لََعلِّي

املُالحظات:

(أصل ــي ْيگا" "داّم يُقابِلُُه ــَد؛ املَُؤّك ــبيَه الّتش ــُد ــْرٌف يُفي َح " "َكأنَّ أ-
َكاَن"). "َكأْن معناُه:

"أواّگوفان" ــة األمازيغي في يُقابلُه ــي؛ الّتَمنِّ يُفيُد ــرٌف ح ــَت" "لَْي ب-
"أمر". ويُقابلُه وََجَد"). َمْن "يَا معانُه: (أصُل

َمْن األصلِي:"يَا (املَْعَنى َمفُهومُه "أواّگّسنن" يَُؤدِّي ِشْعرِي" "لَْيَت ج-
.( َعلَِم"

َواحلََذرَ. ــَفاَق أِو االْش ــي، الّترَجِّ يُفيُد َكاَن إْن ــار" "ب ــُه يُقابِلُ " ــلَّ "لََع د-
َع. والّتَوقُّ نَّ الظَّ َكاَن يُفيُد إْن ويُقابِلُُه "شبي"

َولَْوالَ": لَْو َجواِب "الََم َما يُقابُِل خامسا:

متگرت(1) تالي تكريزت حلََصْدَت.مر َحرَْثَت لَْو

ميندي(2) ْيّقور تالي ْونژار ي الّزْرُع.مريّد لََيِبَس الَغْيُث لَْوالَ

ْور (3) ْوگادير تيلي تاال ي "مريّد
نّدير

َحِييَنا"(1) َا َمل التَّْلَعِة نَُبُع "لَْوالَ

َو ــة "تالي" في األمازيغي يُقابِلُها ــْوالَ لَ َو ــوْ لَ جواِب الَُم املُالحظـة:
"تيلي".

عْن (أگادير) ــِة وبالّتلَع ــدِي، الّث عن ــع (تاال) بالّنب فيِه يُْكَنى ــي أمازيغ ــٌل مث (1)
فْضٍل مْن للوالداِت ما إلَى لألبناِء ــاِت وتنبيهاً لألّمه يُتَمّثُل بِِه تكرمياً . األمِّ ــدرِ ص

عليِهْم.
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الّتمارين

ِمْن واحدة وَُجملة اد..." "ئزگل.... ِمْن ُجمٍل ثالَث ألِّْف الّتمرين األّول:
".... "أواّگوفان وَُجملتني ِمْن ار ...." ــژ "يوم ِمْن ....." وَُجملتني ْور ــي داّم ...."
الكلَّ وترجم .".... ْيگا داّمي ...." وَُجملتني ِمْن ".... "أواّگّسنن ِمْن وَُجملتني

العربية. إلى

ثمَّ ،".... ار "ئّكر ثمَّ ِمْن ،".... "بار ِمْن ُجمٍل ثالَث الّتمرين الّثاني: َكوِّْن
وتَْرِجِم .".... تالي .... ي ِمْن "مريّد ثمَّ ،".... "أمر ثمَّ ِمْن ،".... اد د "شبي ِمْن

العربية. إلَى الُكلَّ

اختيارَِك، ِمْن موضوع في باألمازيغية، ــاًء إنش الّثالث: َحّرْر الّتمرين
سطراً. َعْن ِعْشريَن يَِقلُّ الَ

         
ِ َوالُكُسور األْعَداِد أْسَماُء

األوَُّل: َوالَعْقُد الَوَحداُت، أّوال:

يون/يان/يدج
َواِحٌدودرمي يوت/يات/ئشتِدْرَهٌم

تفوناست واِحَدٌةن  بََقرٌَة

يدرمين اْثَناِنسني ن ِدْرَهماِن سنات
اْثَنَتاِنتفوناسني  بََقرَتاِن

كراض/شراض
نثَالَثَُة َدرَاِهَميدرمين كراّط/شراّط

بَقرَاٍتتفوناسني ثَالَُث

يدرمين نأْربََعُة َدرَاِهَمّكوژ ّكوژت
بََقرَاٍتتفوناسني  أْربَُع

َسُة َدرَاِهَمسّموس يدرمين ن َخّمْ  سّموست
بََقراٍتتفوناسني  َخْمُس

سضيس
َدرَاِهَميدرمين نِستَُّة سضيست

بََقرَاٍتتفوناسني ِستُّ

ْيدرمين َدرَاِهَمّسا ن َسْبَعُة  ّسات
بََقرَاٍتتفوناسني َسْبُع

يدرمين َدرَاِهَمّتام ن ثََمانَِيُة  ّتامت
 ثََمانِي بََقرَاٍتتفوناسني
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ْيدرمين َدرَاِهَمتژا ن تِْسَعُة  تژات
بََقرَاٍتتفوناسني تِْسُع

ْيدرمين َدرَاِهَممراو ن َعَشرَُة  مراوت
بََقرَاٍتتفوناسني َعْشرُ

املُالحظات:

األخيرُ َهَذا يُنَطُق َوَقْد "يون" أو "يان" أو "ئدج". يُقابِلُُه "َواحد" العَدُد أ-
إلَى نُون اإلضافِة ــَي َا ِه إّمن أصلّية؛ ــْت الّنوَن لَْيَس خَطأ، ألنَّ َوُهَو ــن" "ئدج

"ئشت". أْو "يات" أْو "يوت" فُيقابِلَُها "واحدٌة" ا أمَّ املعُدود.

ثَالٌث كراض/شراض.- ثالثة = - اْثَنَتاِن = سنات. - سني. = "إثََناِن" ب-
ألّنُه طاًء الّضاُد الّضادِ، فانَقلََب في تاُء الّتأنيِث (أْدِغَمْت كراّط/شراّط =

َف). ُضعِّ

"مراو إلَى أربعة" = "ّكوژ األعداد ِمْن في واملؤّنِث املذّكر بني ــرُق الف ج-
بتاِء التأنيِث. ينتهي املؤّنَث أّن هو عشرة" =

املعدود إلى واسطة، ويُضاُف بدون املُذّكر املعدود إلى يُضاُف العدد د-
اإلضافة. حْذُف حرُف (ن)؛ ويجوزُ اإلضافة بواسطة املؤنث

ــرة" عش = "مراو إلَى اثنني" = ــني "س ِمْن األعداُد إليه ــاُف تُض ــا م ه-
َجْمعاً. يكون

"ئْمياتن". واجلمُع "أْميا"؛ ى يَُسمَّ (0) ْفرُ الصِّ إضافة:

َوُهَو ــرِ العاِش الَعْقِد إلى ــِد الّثاني الَعْق ِمْن الُعُقودِ، ــماُء ثانيا: أْس
"املِائُة":

درَهماًسيمراو ْيدرمين ن عشرون  سيمراوت
بقرةتفوناسني  عشرون

ْيدرمين درَهماًكرامراو ن ثالثون  كرامراوت
بقرةتفوناسني ثالثون

ْيدرمين درَهماًّكومراو ن أربعون  ّكومراوت
بقرةتفوناسني  أربعون

سّمومراو
ْيدرمين

 خمسون 
درَهماً

ن   سّمومراوت
بقرةتفوناسني  خمسون

سضيمراو
درَهماًْيدرمين ن  سّتون  سضيمراوت

بقرةتفوناسني  سّتون

ْيدرمين درَهماً ّسامراو ن سبعون ّسامراوت
بقرةتفوناسني  سبعون

ْيدرمين ن  ثمانون درَهماًّتامراو  ّتامراوت
بقرةتفوناسني  ثمانون

درَهماًژامراو ْيدرمين ن  تسعون  ژامراوت
بقرةتفوناسني  تسعون

تاميضي
درَهٍم ْيدرمين ن ِمائة تاميضي

بقرٍةتفوناسني  ِمائة

املُالحظات:

ــرين العش الّدرس (راجع منحوتٌة ُمرَّكَبٌة ــماٌء أْس الُعقوِد ــماُء أس أ-
والّترِكيِب). بالّنحِت اخلاّص

والّتأنيِث. الّتذكير حْيُث ــْن ِم معدوٌد ُهَو ِملَا تابعٌة الُعقوِد ــماُء أس ب-
دائما. مؤّنٌث ِمائٌة" = "تاميضي لكنَّ

َجْمعاً. يكوُن الَعْقِد اسُم إليِه يُضاُف اّلذي املَعُدوُد ج-

"أگنار". أْيضاً تَُسّمى "ِعْشرُوَن" إضافة:

الُعُقوِد: بَني ما ثالثا:

(1)
د مراو يْيسان  أَحَد َعَشرَ َفرساً يان
وييس يان ْد َفرساًمراو َعَشرَ أَحَد
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(2)
يْيسان مراو ْد َفرساً ّكوژ َعَشرَ أْربََعَة
يْيسان ّكوژ ْد َفرساًمراو َعَشرَ أْربََعَة

(3)
يْيسان مراو ْد َفرس ّتام ثََمانَِيَة َعَشرَ
يْيسان ّتام د َفرساًمراو َعَشرَ  ثََمانَِيَة

ً (4)
تاّدْروين  مراوت ن د َدارا يات َعَشرََة  إِْحَدى
تاّدارت ْد يات ن ً مراوت َدارا َعَشرََة إِْحَدى

(5)
ْن ووّلي  مراوت  أْربََع َعَشرََة نَْعَجًة ّكوژت د
ْن ووّلي ّكوژت نَْعَجًةمراوت د َعَشرََة أْربََع

(6)
ووّلي د مراوت ْن نَْعَجًة ّتامت َعَشرََة ثََمانَِيَة
ووّلي ْن ّتامت د نَْعَجًةمراوت َعَشرََة  ثََمانَِيَة

وييس(7) يان د  واِحٌد َوِعْشرُوَن َفرَساً سيمراو

يْيسان(8) سّموس د َفرَساً ّسيمراو َوِعْشرُوَن  َخْمَسٌة

يْيسان(9) شراض د َفرَساً ّسامراو َوَسْبُعوَن ثَالثٌَة
تفوناست(10) ْد يوت  َواِحٌد َوِعْشرُوَن بََقرًَة سيمراوت

تفوناسني(11) ن سّموست د بََقرًَةسيمراوت َوِعْشرُوَن  َخْمٌس

تفوناسني(12) شراّط ن بََقرًَةّسامراوت د َوَسْبُعوَن ثَالٌث

املُالحظات:

الوحدات تقدميُ أسماء ُميكُن ــرَ" َعَش "تِْسَعَة إلَى ــرَ" َعَش "أَحَد أ- ِمْن
.(6 إلَى 1 ِمْن األمثلة (راجع العكس ُميِكُن َكَما اسم العقد على

غْيرَ اجلمَع، يُفيُد عَدٌد إلْيِه أضيَف ُكّلَما َجْمعاً يَُكوُن املعدوِد اسُم ب-
األمثلة (راجع ُمباشرة الوحدِة اسُم تَقّدَمُه َما إَذا اإلفراِد صيَغَة أنَُّه يَْلزَُم

.(10 َو 7 َو 4 َو 1

لْم ما والتأنيِث، التذكير ــُث حي تابٌع للمعدود من ــّقْيِه الَعَدُد بِِش ج-

.(12 إلَى 1 ِمْن ُكلَِّها، األمثلة املِائَة (راجع يَِصْل

الوحداِت أْسَماِء الُعُقوِد َعلَى ــماُء أس ُم تُقدَّ ــريَن الِعش فْوَق فيَما د-
.(12 َو 11 َو َو 10 9 األمثلة 7 َو 8 َو (تأّمِل وُُجوباً.

املِائَاُت: رابعاً:

(1)
 

يْيسان َفرٍَس تاميضي ِمائَُة
تفوناسني  ن بََقرٍَة. تاميضي ِمائَُة

(2)
 

يْيسان تيماض ن َفرٍَس سنات  ِمائََتا

ن تفوناسني ن تيماض بََقرٍَة.سنات ِمائََتا

(3)
 

تيماض يْيسان َفرٍَس ّتامت ن  ثََمانِيِمائَِة
تفوناسني ن تيماض ن بََقرٍَة.ّتامت  ثََمانِيِمائَِة

ّكوژ يْيسان (4) أْفرَاٍس تاميضي د َوأْربََعُة ِمائَُة

سّموس (5) د كرامراو د  تاميضي
َفرَساً.يْيسان َوثَالَثُوَن َوَخْمَسٌة ِمائَُة

ن (6)  تاميضي د مراوت د ّسات
بََقرًَة.تفوناسني َعَشرََة َوَسْبَع ِمائَُة

تژا يْيسان (7) ن تيماض د ِمائََتاِن َوتِْسَعُة أْفرَاٍس. سنات

ّكمراو (8) د تيماض ن  سضيست
وييس يان ْد

َوأْربَُعوَن َوَواِحٌد ِسّتِمائٍَة
َفرَساً.

(9)
 ّتامت ن تيماض 

ن كراّط سضيمراوت د د
تفوناسني

َوِستُّوَن  َوثَالٌَث ثََمانِيِمائٍَة
بََقرًَة.

املُالحظات:

ــة ــي" (املنطوق "تاميض ــف، بالتعري ــة"، "املِائَ أْو ــة" "ِمائَ ــُل يُقابِ أ-
"تاميضيوين"، أو ــاض"، "تيم "تاميضي" ُهَو ــُع أحيانا). وجم ــي" "تيميض
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ِمْنُه. أَخفُّ "تيماض" ألنَّ االستعمال قليُل واألخير

َوتَُؤّخرُ ــودُ، الُعُق َوتَلِيَها ــاُت املِائَ ُم تُقدَّ املِائَة ــوَق ف ما األعداد ــي ف ب-
الوحدات.

حرِف ــطة بواس إليه أُِضيَف ــة املِائَ ــم اس املعدود ــم اس ــَي َولِ إْن ج-
املِائَة ــوِد بعد الُعُق من عقٍد ــَم اس َولَِي وإْن ــا. جمع وكان (ن)، ــة اإلضاف
وحداِت أسَماِء أَحَد َولَِي وإْن أيضا. اجلمع صيغة ُمباشرة، على أِضيَف إليه

بالوحداِت. ُهَو معُدوٌد َما َما ِقيَل بشأِن ُحْكِم َدَخَل ِفي املِائَة بعد

اآلالَِف: اآلالَِف وآالَُف وِمائَاُت اآلالَُف خامسا:

(1)
َفارٍِسأگيم ميناين  أْلُف
ووّلي ْن أْلُف َشاٍةأگيم

(2)
ميناين يگيمان  أْلَفا َفارٍِسسني
ووّلي يگيمان َشاٍةسني أْلَفا

د (3) تيماض ن كراّط د ْيگيمان  ّسا
ميناين َفارٍِسّكومراو 7.340

د (4) تيماض ن ّتام د ْيگيمان  تژا
ميناين َفارٍِسسّموس 9.801

ن (5) سنات د ْيگيمان  سضيس
د كرامراو ْميناين َفارٍِستيماض 6.205

تيماض (6) ّكوژت ن د  ّتامراو يگيمان
ْميناين كرامراو َفارٍِسد 80.430

د (7) وگيم يان ْد سّمومراو د  أفض
ْميناين َفارٍِسمراو 151.010

د (8) ْيگيمان كرامراو د وافضان  ّسا
 730.040 َفارٍِسّكمراو ميناين

ن (9) وافضان د سنات  أگنديد د ّكوژ
ميناين َفارٍِستيماض 1.400.200

د (10) وافضان يگنداد د سني ّتام
ميناين يكيمان َفارٍِسّسامراو 8.270.000

املُالحظات:

أفضان = - أْلٍف. َمائة أفض = - آالٌَف. = ــان - ئگيم = أْلٌف. ــم أگي أ-
املالَيُِني. = ئگنداد - ِملُيوٌن. = أگنديد - ِمائَاُت اآلالَِف.

علَى األْكَبرُ ــّدُم يَُق بحيُث أهّميتها، باعتبار ــَدِد الع َعَناِصرُ ــُب تُرَّت ب-
َدائِماً. األْصَغرِ

وَجمعُه ــض" "أف يُْعرَُب ــم"؛ بينَما وگي ــَواٍو: "يان بِ ــرَُب يُْع ــم" ج- "أگي
وافضان". "سّموس وافض"، "يان ألٍِف: بَِواٍو "أفضان"

ويُْجَمُع وگنديد"، ــَواٍو: "يان بِ يُْعرَُب "أگنديه". يُنَطُق َقْد ــد" "أگندي د-
"ئگنديدن". َعلَى

الّترتيِبية: األعداِد أسماء َسادِساً:

األولَىتامْزواروتاألوَُّلأمزوارو(1)
األوَّلُوَنئمْزوورا(2) األُوَُل، األولََياُت تيمْزوورا األُوَُل،
األِخيرُأمّگارو(3) األَخيرَُة تامّگاروت اآلِخرُ، اآلِخرَةُ،
اآلِخرَاُت تيمّگورااآلِخرُوَنئمّگورا(4)
كراض(5) كراّطالّثالُثويّس  الّثالَثُةتيّس
مراو(6)  الَعاِشرَُة تيّس مراوتالَعاِشرُويّس

ويّس(7)
تيّساملِائَُةتيميضي

املِائَُةتيميضي

ُمالحظتان:
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"أمّگارو" "تامْزوارت". َو ُهَو: املؤّنُث فَيُكوُن "أمْزوار"، يُراِدُفُه ــْزوارو" "أم أ-
"تانّگاروت". هَو املؤّنُث فيكوُن "أنّگارو"، يُراِدُفُه

ــماِد األْعداِد يعبَّرُ عْن أس َو"أمّگارو"، "أمْزوارو" ــْن ع الّنَظرِ ــرِف بِص ب-
نِهايََة الَ َما إلى مؤّنٌث وذلك الَعَددُ، ِفيَما ُهَو "تيّس" + بِواسطة الّترتيبية

لَُه.

الُكُسورُ: سابعا:

(1)
أّجن / أزگن /  12الّنصفأزگن

يزگنان أْنصاٍفكراض 32ثَالثَُة

(2)
ْتوال كراض  13الّثلُثويّس

ْتوال كراّط 13الّثلُثتيّس

(3)
ْتوال تيمضي 1100اجلزُء من ِمائَةويّس

ْتوال تيميضي 1100اجلزُء من ِمائَةتيّس

يْتويّس(4) سّموس
ْتوال ّتامراو

خمسُة أجزاٍء ِمْن
جزءاً 5/80ثََمانَِني

يْتويّس(5) ن كرامراو
ْتوال وافض

ِمْن ُجزءاً ثالثُوَن
ُجْزٍء أْلِف 30/100.000ِمائَِة

ن (6) يگيمان سني
يْتويّس وگنديد

ِمْن  ُجزٍء  أْلَفا
ُجْزٍء 2.000/1.000.000ِمْلُيوِن

املُالحظات:

َو واجلمع "ئزگنان" ــن". "أّج َو "أزگن" َو ــن" "أزك لَُه يَُقاُل ــُف" "الّنص أ-
"ئّجنان". َو " "ئزگنينت

"تيّس أْو الّثالث" = ــراض الّترتيبية، ِمْن "ويس ك ــداد األع ــماء أس ب-
(ما الكسور عِن يُعبَّرُ بها هَي التي لَُه، الَ نهاية َما إلَى الّثالثُة"، = كراّط

"ْتوال". الَكْسرِ متبوعة بحرِف (2 فْوَق َمخرُجُه

بعددِِه مضافا َعْنُه ُعبِّرَ العدِد الفرد فوق ــر الكس ــُط بَْس كان إذا ج-
(املثاالن اإلضافة حرِف بواسطة أْو بدوِن واسطٍة (املثال 4) "ئْتويّس" إلى

َو6). 5

"ويّس". َجمُع َوُهَو أَْيضاً؛ "ئئْدويّس" يُْنَطُق "ئْتويّس" إضافة:
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الّتمارين

ِمَن يلي ــا م األمازيغية ــي اللغة ف باحلروف، اكتب األّول: الّتمريـن
األعداد:

 
15

 32
501

1.307

 18.985

 100.006

 99.764

 3.017.029

 175.944

 618.751

يَلِي: َما األمازيغية إلَى تَرِجْم الّثاني: الّتمرين

 

الّثامُن
اخلامسة 

العاشرُ
عشرة السادسة

واخلمسون  الّسابُع
املِائَُة بعَد العشرون

اخلمِسِمائة  بْعَد واألربُعوَن الّثاني
واأللفني

 
السبعِمائة بْعَد عشر احلادي
أْلٍف وثَالَثُِمائَة َعَشرَ واخلمسَة

مالَيِني واألربعة

الُكُسور: ِمَن َما يَلِي في األمازيغية باحلروف، اكُتْب ثّم -

 12

 79

 23

 4130

 52100

 2100.000

 211.000

الّدروس؛ ْن َمِ مراجعِتِه إلى في حاجة أنَت ما راجْع الّثالث: الّتمرين
وأنَت األمازيغية. في اللغة األقلِّ على سطراً عشرين من إنشاًء َحرِّْر ثُمَّ

املوضوع. حيُث من باخليار
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عاّمة) تصريُف األْفعاِل (معلومات

الّصْلِد الفعل تصريف

ــر واخلامس عش ــر عش ــع الّراب ــّدروس ال ــة ــن مراجع م ــتخلص نس
يلي: والّسادس عشر ما

ِهَي: الفعل أزمنة أن أّوالً:-

املَْنِفيُّ َواملاضي املُْثَبُث املاضي 

َواحلاضرُ املَْنِفيُّ املُْثَبُث احلاضرُ 

املَْنِفيُّ َواملُستقبل املُْثَبُث املُستقبل 

املستقبل في املُعاودة َوتَْرُك املُعاودة ُمستقبل 

ُي َوالنّهْ األْمرُ 

َعِن املُعاودة ُي َوالنّهْ باملُعاودة األمرُ 

ــِن الفعل: ــخيِص زم على تش تُعُني ــل للفع ــة املرافق ــروف وأنَّ احل -
َو "ؤردا" احلاضرَ املُثبت. احلرفان إالَّ ال ترافق "ّال" َو "أل" َو "أر" الثالثة ــرُوُف احلُ
املُثبت املُستقبل إِالَّ يُرافُق الَ "أد" احلرُف . املنفيَّ احلاضر إالَّ يُرافقان ال "ورا"
"غا" يُرافقان َو "را" احلرفان املُعاودة). مفهوَم يََتَضّمُن واّلذي ِمْنُه (العاديَّ
استفهامية. أْو موصولِيَّة اجلُملة تَُكوُن بنوعيه، عندَما أْيضاً، املستقبل
الَ "ؤراد" غْيرُ. لَْيَس ، املنفيَّ ــتقبل املس أو املنفيَّ املاضي يُرافُق ــرُف "ؤر" احل

ا أمَّ املُعاودة. ــرِك ت على منه والّدالَّ العاديَّ ، ــيَّ املنف ــتقبَل املُس إِالَّ يُرافُق
َعِن نَْهياً كاَن أْو ــاً عادّي كان النهي، إالَّ ــاِن يُرافَق "أور" َفالَ "أدور" َو ــان احلرف

املُعاودة.

،ِ زَمنْني ــْنيَ ب احلاالِت في بعِض ــارَق الوحيَد الف ــتخلُِص أنَّ نس ثانيا:
تُقوُل فواحدة. ــه الفعل نفس صيغة ا أمَّ الفعِل؛ على الّداخُل احلَْرُف ُهَو
"أر يّكات" وتُقوُل ." ِفرُّ ــيَ "َس ِمبَْعنى يْرول" "أد وتقوُل َفرَّ مبْعنى "ئْرول" ــالً َمَث
ُقلُت وإْن ويُعاِوُد".... ــيْضرُِب "س مبعنى يّكات" "أد َوتَُقوُل ــى "يَْضرُِب"، مبْعَن
"ؤر ُقلَت إْن ا احلاِضرُ. أمَّ ُهَو املنفيِّ الِفْعِل ــَن زََم أنَّ احلرُف أفاَد ــّكات" ْي "ؤردا
الُّ الدَّ املنِفيُّ ــتقبُل الِفْعِل ُهَو املُس أنَّ زََمَن ُهَو ــوُد املقُص فيكوُن ــّكات" ي

املُعاوَدِة. ترِك على

األفعال، تصريَف نَْخَتِصرَ بإمكاننا أْن أنَّ املُعطيات هذه ِمْن يُْسَتَفاُد
بَْيَنَها َكاَن ُكلََّما بعٍض مع بعَضَها ــطِ األزمنة برَْب أمناِطَها، اختالَِف على
علْيَها الّداِخُل ــرُف احل ُهَو بينَها الَفارُِق َوَكاَن ــل الفع صيغِة في ــابٌُه تش

َوْحَدهُ.

وأنَّ رَةٌ، متكسِّ أو األمازيغي َصْلُدٌة الفعِل مادََّة أنَّ ــتخلُِص نس ثالثا:
ٍة منطّيٍة، ــرَ وُمَتَكسِّ َصْلَدةٍ، إلى األفعال تصنيُف ينَبِني هذه ظاهرة علَى
َمعانيَها وبْني املَزيَدِة األفعاِل ِصَيِغ بْنيَ أنَّ ونستخلُص ُمتفرَِّدٍة. رٍَة وُمَتَكسِّ
الّتفعيِل صيغُة الّرئيسية: في الّصيِغ الّثالِث بُِوُضوٍح ــَتِبيُنُه نَْس ترابُطاً

واالنفعاِل. ِل التََّفعُّ والتََّفاُعِل؛ وصيَغِة املُفاَعلَِة وصيغُة واإلفعاِل،

تََعلَُّم وأنَّ ــَددِ، الع ــة قليل ــّرَدِة املَُتَف ــاَل أنَّ األفع ــتخلُِص نس رابعـا:
اللَُّغِة، وُممارسِة َماِع ــطِة السَّ بواس إالَّ يكوَن ُميِْكُن أن طرائِق تصريِفَها الَ

ِمْنَها. ُكلِّ ِفْعٍل َشأِن ِفي بََيَناِت املََعاِجِم إلَى وبالّرُجوِع

َطرائَِق ُ ــُنبنيِّ س اّلتي ــاَل األفع ــُم نَْقِس االعتبارات ــِذِه ــى َه َعلَ ــاًء بَِن
نَتَِّخُذُه َواِحٍد ِفْعٍل َعلَى ــَتِمُل إِالَّ تَْش الَ أوالََها َمْجُموَعاٍت، ــا إلَى تصريِفَه
الّتصارِيِف. ــلََة ِسْلِس ــدُئ نَْبَت وبِِه ــَدِة؛ الّصْل ــاِل األفع لتصريِف ــاً َمنُوَذج

َصِحَب". "رَاَفَق"، ِمبَْعَنى ُهَو اّلذي "ئمون" َهَو الِفْعَل َهَذا َفْلَنْجَعْل
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املُْثَبُث املَاِضي

(1) رَاَفْقَنامنونرَاَفْقُتمونخ
رَاَفْقُتْممتومنرَاَفْقَتمتونت
رَاَفْقُنتَّمتومنترَاَفْقِتمتونت
رَاَفُقوا موننرَاَفَقئمون

املَْنِفيُّ املَاِضي

مونخ أرَاِفْقؤر نُرَاِفْقؤر منونلَْم  لَْم
متونت تُرَاِفْقؤر متومنلَْم تُرَاِفُقواؤر  لَْم
متونت تُرَاِفِقيؤر متومنتلَْم تُرَاِفْقَنؤر  لَْم
ئمون يُرَاِفْقؤر مونن لَْم يُرَاِفُقوا ؤر  لَْم

ُمالحظتان اثنتاِن:

َوِقْس "مونغ". أْو "مونخ" تقوُل: . َغْنيٌ أو الفرِد(1) َخاٌء املَُتَكلِِّم ضميرُ أ-
الِفْعُل أكاَن ــواٌء س ــِع األزمنِة، جمي وفي األفعاِل ــِع في جمي ذلَك ــى َعلَ

ُمْثبتاً. َكاَن أْم منفيا

الِفْعِل، َعلَى "ؤر" النَّْفِي حْرِف ُدُخوُل ُهَو والّنفِي بَْنيَ اإلْثباِت الَفارُِق ب-
احلالتني. ِكْلَتا ِفي ِهَي، َفِهَي الِفْعِل صيغُة أّما َغْيٌر. لَْيَس

املُْثَبُث اَحلاِضرُ

ّمتونخ نّتمونأرَاِفُقأر نُرَاِفُق أر
ّمتونت ّمتومنتُرَاِفُقأر تُرَاِفُقوَنأر
ّمتونت ّمتومنتتُرَاِفِقَنيأر تُرَاِفْقَنأر
يّتمون ّمتوننيُرَاِفُقأر يُرَاِفُقوَنأر
ّمتون ّمتوننتتُرَاِفُقأر يُرَاِفْقَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّمتونخ أرَاِفُقؤرا نّتمونالَ نُرَاِفُق ؤرا الَ
ّمتونت تُرَاِفُقؤرا تُرَاِفُقوَنؤرا ّمتومنالَ الَ
ّمتونت تُرَاِفِقَنيؤرا ّمتومنتالَ تُرَاِفْقَنؤرا الَ
ْيّتمون يُرَاِفُقؤرا ّمتوننالَ يُرَاِفُقوَنؤرا الَ
ّمتون تُرَاِفُقؤرا ّمتوننتالَ يُرَاِفْقَنؤرا الَ

ُمالحظتاِن:

واآلنيَِّة احلُُضورِ ــرُوَف ُح َفْلَنَتَذّكْر أنَّ ــَو "أر". ُه واآلنّيِة احلُُضورِ ــرُف ح أ-
بعضها مقاَم بعٍض. "ال". يُقوُم َو "أل" "أر" َو ِهَي: ثالثٌة

املنفيِّ واحلاضرِ املُْثَبِت احلاضرِ بَْنيَ الَوِحيَد الفارَق إلَى أنَّ ــْه َفْلَنْنَتِب ب-
للنَّْفِي. "ؤرا" أْو "ؤردا" َو لألثباِت، "أر" الّداِخِل: اخِتالَُف احلرِف ُهَو

املُْثَبُث املسَتْقَبُل

مونغ ّمنونَسأرَاِفُقأد َسُنرَاِفُقأن
ّمتونت ّمتومنَسُترَاِفُقأت َسُترَاِفُقوَنأت
ّمتونت ّمتومنتَسُترَاِفِقَنيأت َسُترَاِفْقَنأت

ميون موننَسُيرَاِفُقأد َسُيرَاِفُقوَن أد
ّمتون موننتَسُترَاِفُقأت َسُترَاِفْقَن أد

املَْنِفيُّ املسَتْقَبُل

ّمتونغ أرَاِفَقؤر نّتمونلَْن نُرَاِفَق ؤر لَْن
ّمتونت تُرَاِفَقؤر ّمتومنلَْن تُرَاِفُقواؤر لَْن
ّمتونت تُرَاِفِقيؤر ّمتومنتلَْن تُرَاِفْقَنؤر لَْن
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يّتمون يُرَاِفَقؤر ّمتوننلَْن يُرَاِفُقواؤر لَْن
ّمتون تُرَاِفَقؤر ّمتوننتلَْن يُرَاِفْقَنؤر لَْن

املُالحظات:

في تُْدَغُم الّداَل أّن "أد". َوْلَنَتَذّكْر ــتقبال ُهَو االس َحْرَف أنَّ َفْلَنَتَذّكْر أ-
متونت".... "أد ِمْن بََدالً ّمتونت" "أت نَْكُتُب َولَِذا تليَها؛ اّلتي الّتاِء

املُستقبل عِن في التعبير املُستعملة ِهَي املاضي الفعل صيغُة ب-
ِحَني ــتقبالً ُمس املاضي يَقلُِب اّلذي ــَو ُه "أد" ــتقبال االس َوَحْرُف ــِت؛ املُثَب

علْيِه. ُدُخولِِه

واحلرُف . املنفيِّ ــتقبِل املُس َعِن بَِها اّلِتي يَُعبَّرُ ِهَي احلَاِضرِ ــُة صيَغ ج-
"ؤر" احلَاِضرِ؛ لنْفِي أْو "ؤردا" "ؤرا" ــرِ؛ احلَاِض "أر" إلثباِت ــارُِق: الَف ُهَو ــُل الّداخ
"ؤر أرَاِفُق" َو الَ = ّمتونخ "ؤرا َو ــُق" أرَاِف ّمتونخ = "أر تُقوُل: ــتقبِل. ــِي املُس لَِنف

ُمَتَغيٌِّر. الّداِخُل ِهَي واحلْرُف ِهَي صيغُة الِفْعِل أرَاِفَق". لَْن = ّمتونخ

ِهَي ِجدُّ بسيطٍة، الّتصريِف ِفي ثانية طريقٌة املنفيِّ ــتقبِل للُمس د-
لَْن = مونخ ــأراِفُق" َو "ؤراد َس مونخ = ــوُل: "أد تق "وراد". ِب "أد" ــوََّض يَُع أْن

َدَوالَْيَك. َوَهَكَذا أرَاِفَق"

املُْثَبِت املُعاَوَدةِ ُمستْقَبُل

ّمتونخ ّنّتمونَسأرَاِفُقأد َسُنرَاِفُق أن
ّمتونت ّمتومنَسُترَاِفُقأد َسُترَاِفُقوَنأد
ّمتونت ّمتومنتَسُترَاِفِقَنيأد َسُترَاِفِقَنيأد
يّتمون ّمتوننَسُيرَاِفُقأد َسُيرَاِفُقوَنأد
ّمتون ّمتوننتَسُترَاِفُقأد َسُيرَاِفْقَنأد

املُعاَوَدةِ املَْنِفيُّ ُمستْقَبُل

"ؤردا" أْو "ؤر" حرفْي الّنفِي بأحِد (تُستْعَمُل صيغة اإلثباِت َمسُبوَقًة

العاديِّ املَنِفيِّ ــتقبِل َاملس بْني اللَّْبَس يَْرَفُع ألّنُه أفَضُل "ؤردا" ــتعماُل واس
.( املُعاودِة املَنفيِّ َوُمستقبِل

املُالحظات:

احلْرَف ألنَّ جّدا، ُمِهّمة الّتصريِف ِفي احلرِف وظيفَة أنَّ إلَى َفْلَنْنتِبْه أ-
("أر احلَاالَِت. أغلِب في أْو إِْثباتِِه نَْفِيِه ــى وَعلَ زََمِن الِفْعِل َعلَى الّدليُل ــَو ُه

املُراَفَقَة"). وأْلزَُم َسأرَاِفُق = ّمتونخ "أد َو اآلَن". أرَاِفُق = ّمتونخ

بالفعِل سيقوُم الفاِعَل يُِفيُذ أنَّ املُعاوَدِة ــتقبَل ُمس َفْلنتذّكْر أنَّ ب-
مونخ "أد َمَثالً ُقْلَت إْن َويَْلزُِمُه. به القيام وسُيعاوُد مراراً، بْل مّرًة َواِحدةً، ال
ذلَك، َمرًَّة نَْحَو أْو ــَفرٍ، َس ــُتراِفُق يُوُسَف ِفي َس أّنَك ِمْنَك ُفِهَم ــف" يوس د
َسُتراِفُق أّنَك ُهَو املَْقُصوُد فيُكوُن يوسف" د ّمتونخ "أد ُقلَت ا إْن أمَّ واِحَدًة.

َدواٍم. َو استمرارٍ ُمرافَقَة يُوُسَف

يُْدَغُم الَ "أد"، ــتقباِل االس حْرِف ِفي الّداِل، حْرَف أنَّ ــى إلَ ــْه َفْلَنْنتِب ج-
املُستقبِل ِفي يَْحُدُث َا ِخالَفاً ِمل املُعاوَدةِ، ــتقبِل ِفي ُمس تَليِه ِحَني التَّاِء في
ــتقَبُل ُمس يبتدُئ بَِها ــاءاِت اّلِتي الّت أنَّ ُهَو ــبُب والّس ــيِط. الَبس العاديِّ

اإلدغاَم. تَْقَبُل الَ أْصالً، َفٌة ُمَضعَّ تَاءاٌت املُعاَوَدِة

النَّْهُي األمرُ

تُراِفْق أدور ّمتون رَاِفْق مون  الَ
تُراِفِقي أدور ّمتون رَاِفِقي مون  الَ

مومن ّمتومن رَاِفُقوامونات / تُراِفُقواأدور ّمتونات/ الَ
ّمتومنت رَاِفْقَن مومنت  تُراِفْقَنأدور الَ

املُالحظات:

واُاَطَبِة. اُاَطِب بَني ُمشتركٌة الفعل صيغُة أ-

الَفْرِد الَعَدِد ــْوَق َف َما وأنَّ ِفيَها، ُمثنَّى الَ ــة األمازيغي أنَّ ــْر َفْلنتذّك ب-
َجْمعاً. يُْعَتَبرُ
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أْورَْدنَاُهَما َوَقْد الّذُكورِ. جماعة ُمخاطبِة ِفي صيغتاِن األمرِ لِِفْعِل ج-
َمائٌِل. َخطٌّ يْفِصُل بَْينُهَما َجْنباً ِجلَْنٍب،

املَُعاَوَدُة َعِن النَّْهُي باملَُعاَوَدُة األمرُ

ّمتون... رَاِفْق... ّمتون...  تُراِفْق... أدور الَ
ّمتون...رَاِفِقي...ّمتون... تُراِفِقي...أدور الَ

ّمتونات/ّمتومن... رَاِفُقوا...ّمتونات/ّمتومن... تُراِفُقوا...أدور الَ
ّمتومنت...رَاِفْقَن...ّمتومنت...  تُراِفْقَن...أدور الَ

ُمالَحَظَتاِن:

ُهَو َما ثانَِيُهَما ألنَّ بيَنُهَما، ــْرَق الَ َف "أور"؛ َو "أدور" ُهَما الّنهِي ــا َحْرَف أ-
لألوَِّل. اختزاٌل إالَّ

ا إمَّ ــِل، بالفع ــاِم القي ــزُوِم لُ ــوَم َمفُه ــُن يتضّم ــاودِة باملُع ــرُ األم ب-
َذلَِك. َشْرُح سَبَق وقْد ا ِمبُعاودته. وإِمَّ ِفيِه باالستمرارِ

الّصْلَدةِ: األفعاِل بشأِن إضافيٌة َمْعلوماٌت

إالَّ يَُتَعلَُّم الَ ؛ ــيٌّ َوْزٌن قياس لَُه لَْيَس ــّرِد ُــِل الّصْلِد ا الِفْع ــَدرُ مص (1)
بالّسماِع.

والتَّفعيِل اإلِْفعاِل الُّ علَى والدَّ الّصْلِد من ــتقُّ املُش املزيد الفعل (2)
"ئمون َوْزنِه: ــى َعلَ ُهَو اّلذي ــِط للّنم تابعاً َمنَطيا ــا وإّم صلداً ــا إمَّ ــوُن يَُك
الِفّعُل ــْيّني = أَرَى". "ئّس رَأَى"؛ = "ياّناي = أَْصَحَب"؛ ــمون "ئس َصِحَب"؛ =
اّلذي ــيدف" "ئّس َمنَِط ــْن ِم َمنَطيٌّ ــْيّني" "ئّس والِفْعُل ــٌد؛ صْل ــمون" "ئس

بْعُد. ِمْن سنْدرُُسُه

َصْلٌد. ِفْعٌل والّتفاُعِل املُفاعلَِة على يُدلُّ مزيٍد ِفْعٍل ُكلُّ (3)

ْلَدِة: الصَّ األفعاِل ِمَن مجموعٌة أسَفلَُه اجلدوِل في (4)

 َمْصَدرُُهمْعناُهالفْعُلَمْصَدرُُهمْعناُهالفْعُل

تامونت؛رَاَفَقئمون
 توّتوتنَِسَيئّتوأمون

بَرَِئئّجي
توْجيا؛
تاّجيت؛
توّجيت

تيفاوت؛أْصَبَحئّفو
توفاوت

يرَأىياّنايتوّگوگتبَُعَدياّگوگ ئّنْ
أسّگوتأْكَثرَئسّگوتأسّتوأْنَسىئسّتو

أْمواتَضارََبئْمواتأمساساَواَفَقئمساسا
توّگوتَكُثرَئّگوتأّباي؛ توْبياَقَطَعئّبي

أْمياسايتَرَاَفَعئْمياسايأسمونأْصَحَبئسمون
أْمياماژَمتَاَسَكئْمياماژ
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الّتمارين

قلب َظْهرِ هذا الّدرس ِعّدة مّرات، وْاْحَفْظ َعْن األّول: راجْع الّتمريـن
األزمنة. جميِع إلَى "ئمون" الِفْعِل تصريَف

نَِسَي". = الِفْعَل "ئّتو "ئمون" َعلَى الّثاني: ِقْس الّتمرين

ِفي ــْخ يَْرُس لَْم َما ــابقة الس ــن الّدرُوِس م راجْع الّثالث: الّتمريـن
ِذْهِنَك.

         
"ئّفر" َو َمنَِطْي "ئدل" ْن ِمِ األْفعاِل تصريُف

ــَترَ" َس ى، َغطَّ = "ئدل ــْن منِط ِم ِهَي اّلتي ــاِل األفع تصريِف ــُق طرائ
"ئّفر َمنَِط ِمْن اّلتي األفعاِل تصريِف طرائِق مَع األزمنة بعِض في ــي تلتق
ِفي بُِوُضوٍح َذلَِك َفْلَنْسَتِنبْ أخرَى. أزمنٍة في َمَعَها وتفترُق َخبَّأ"، أْخَفى؛ =

اآلتَِيِة: الّتصريِف َجَداوِِل

املُْثَبُت املَاِضي

ْيُتدلخ ْيَناندلَغطَّ َغطَّ
ْيَتتدلت ْيُتْمتدلمَغطَّ َغطَّ
ْيِتتدلت ْيُنتَّتدملتَغطَّ َغطَّ
ىئدل ْوادلنَغطَّ َغطَّ
ْتتدل ْنيَدلنتَغطَّ َغطَّ

املَْنِفيُّ املَاِضي

ديلخ أَغطِّؤر نديللَْم نَُغطِّؤر لَْم
تديلت تَُغطِّؤر تديلملَْم واؤر تَُغطُّ لَْم
تديلت يؤر تَُغطِّ تديلمتلَْم َنيؤر تَُغطِّ لَْم
يديل يَُغطِّؤر ديلنلَْم واؤر يَُغطُّ لَْم
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تديل تَُغطِّؤر ديلنتلَْم َنيؤر يَُغطِّ لَْم

"ئّفر"، َو ــدل" َ"ئ بَْني املاِضي ــى إلَ ــي الّتصريِف ف َفْرَق الَ املُالحَظـُة:
"ئّفر". في ثَابٌِت أصليٌّ ُهَو اّلذي َعِن التَّْشِديِد، الّنظر بغضِّ

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّدالخ يأر نّدالأَغطِّ يأر نَُغطِّ
تّدالت يأر تّدالمتَُغطِّ وَنأر تَُغطُّ
تّدالت َنيأر تّداملتتَُغطِّ َنيأر تَُغطِّ
يّدال يأر ّدالنيَُغطِّ وَنأر يَُغطُّ
تّدال يأر ّدالنتتَُغطِّ َنيأر يَُغطِّ

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ي أَغطِّ الَ  ّدالخ ؤردا

.......................إلخ). املُْثَبِت:ؤردا ّدالخ احلاِضرِ صيَغُة + (ؤردا

ُأنَّ نََتبنيَّ ، ِ ــنيْ والّالحق ــابقني الّس اجلداول، بْنيَ ــة باملقارن املُالحَظُة:
فيَما "ئّفر" تصريِف طريَقِة ــْن َع تَْختلُِف "ئدل" الِفْعِل تصريِف ــَة طريَق

احلاِضرَ. الزََّمَن يَُخصُّ

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

تّفرخ نتّفرأْخِفيأر نُْخِفيأر
تّفرت تّفرمتُْخِفيأر تُْخُفوَنأر
تّفرت تّفرمتتُْخِفَنيأر تُْخِفَنيأر
يتّفر تّفرنيُْخِفيأر يُْخُفوَنأر
تّفر تّفرنت تُْخِفيأر يُْخِفَنيأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

أْخِفي الَ = تّفرخ ؤردا

املُْثَبِت) احلاِضرِ صيَغُة + (ؤردا

تصريِف َجْدول أخرى َمرًَّة َوَقارِْن الّسابقَة، املُالحظَة رَاِجْع املُالحظة:
الَفْرَق. َورَاِع الزََّمَن احلَاِضرَ؛ يَُخصُّ فيَما "ئّفر"، تصريِف وَجْدول "ئدل"

املَْنِفيُّ املُْسَتْقَبُل املُْثَبُت املُْسَتْقَبُل

دلخ يأد َسأَغطِّ
ّدالخ يؤر أَغطِّ لَْن

ّتدلت يأت َسُتَغطِّ

بْحرِف َمْسُبوَقًة املَاضي (صيغُة أْو "ؤر") ِب َمْسُبوقٌة احلَاِضرِ (صيغُة
ِب َمْسُبوقٌة املاضي (صيغُة "أد"). ــتقباِل االس .....ي أَغطِّ لَْن = دلخ ؤراد

"ؤراد").

"ئّفر" تصرِيِف وطريقِة "ئدل" تصرِيِف َطريَقِة بَْني َفْرَق الَ املُالََحَظُة:
ََحاِضرَْيِهَما. بْني الَفْرِق ٌِمَن نَاِجت ُهَو َما إالَّ املُستقبَل، يَُخصُّ ِفيَما

املَْنِفيُّ املُعاَوَدةِ ُمْسَتْقَبُل املُْثَبُت املُعاَوَدةِ ُمْسَتْقَبُل

ّدالخ أد
احلَاِضرِ) صيغُة + (أد

ّدالخ ؤراد
احلَاِضرِ) صيغُة + (ؤراد

تّفرخ أد
احلَاِضرِ) صيغُة + (أد

 ؤراد تّفرخ
احلَاِضرِ) صيَغُة + (ؤراد

الفْعِل علَى ِف الّداِخِل ــرْ احلَ وظيفِة إلَى أخرَى َمّرًة املُالََحَظـُة: تََنّبْه
الِفْعِل. زََمِن ْحتِديِد ِفي

النَّْهُي (ِمْن "ئدل") "ئدل") (ِمْن اْألمرُ
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ّدالَغطِّدل تَُغطِّأدور الَ
يدل ّدالَغطِّ يأدور تَُغطِّ الَ

وادالت/دلم ّداالت/ّدالمَغطُّ واأدور تَُغطُّ الَ
َنيدملت ّداملتَغطِّ َنيأدور تَُغطِّ الَ

"ئّفر") (ِمْن النَّْهُي اْألمرُ (ِمْن "ئّفر")

تّفرأْخِفّفر تُْخِفأدور الَ
تّفرأْخِفيّفر تُْخِفيأدور الَ

تّفرمتأْخُفواّفرات/ّفرم تُْخِفَنيأدور الَ
تّفرمتأْخِفَنيّفرمت تُْخِفَنيأدور الَ

ِفيَما يَُخصُّ األْمرَ َويَْخَتلَِفاِن َفيَما يَْلتِقياِن "ئّفر" َو "ئدل" املُالََحَظُة:
النَّْهَي. يَُخصُّ

(ِمْن "ئدل") املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي "ئدل") (ِمْن بِاملَُعاَوَدةِ اْألمرُ

...ّدال .....أدور ّدالَغطِّ تَُغطِّ الَ
ي....ّدال ي....أدور ّدالَغطِّ تَُغطِّ الَ

وا...ّداالت/ّدالم ّداالت/ّدالمَغطُّ وا....أدور تَُغطُّ الَ
َني...ّداملت ّداملتَغطِّ َني....أدور تَُغطِّ الَ

"ئّفر") املَُعاَوَدةِ(ِمْن َعِن النَّْهُي "ئّفر") (ِمْن بِاملَُعاَوَدةِ اْألمرُ

تُْخِف....أدور تّفرأْخِف....تّفر الَ
تُْخِفي....أدور تّفرأْخِفي....تّفر الَ

تّفرات/تّفرمأْخُفوا....تّفرات/تّفرم تُْخُفوا....أدور الَ

تّفرمتأْخِفَني....تّفرمت تُْخِفَني....أدور الَ

ُمالََحَظَتاِن:

األْمرَ يُخصُّ َفيَما ــِف الّتْصرِي صيغِة في يختلفان ــر" "ئّف َو ــدل" "ئ أ-
املُعاَوَدِة. َعِن والّنهَي بِاملُعاَوَدِة

املُعاودِة. َعِن ــِي الّنْه بصيَغِة ــِبيَهة ش "ئدل" ِمْن النَّْهِي ــُة صيَغ ب-
.ِ َالّصيغتْني بَْني َعَملِّياً َيَّزُ ُمي الَ ولَِذا "ئّفر". ِمْن الّنْهِي صيغُة وكذلَِك

َمنَِط ِمْن بَأْفَعاٍل ــٌة َقائَِم وتَلِيَها "ئدل". ِمْن َمنَِط بأْفَعاٍل ــٌة َقائَِم َوَهِذِه
"ئّفر":

َمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُلَمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُل

تايتي؛ تيْيتيَضرََبئْوتتاضوريَسَقَطئضر
تيگوريرََمىئگرأبيضنََقرَئبض تاگوري؛

أريفاْنَقاَدئرفأسيرَفَسَخئسر
ؤرضَضرََطئرضأليكَفازَئلك أريض؛
ئنيمأنَِسئنمتاروسينَزََلئرس

َمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُلَمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُل

تودرتَحِيَيئّدرتاراياَحلَّئْري
ؤلوم؛ تيلميَغزََلئّلمتاالساَجزَّئلس
تومرتَفرَِحئّمرتافوليتَرََكئفل
توّقناَقيََّدئّقنتاماژيلتَغرَِمئژل تاغوني؛
ؤسوفَسلَّئّسفتامنايترَِكَبئْني
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َمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُلَمْصَدرُُهَمْعَناُهالِفْعُل

تاموسني؛َعلَِمئّسن
ؤفوغ؛ توفغاَخرََجئّفغتامّسونت

ؤلوفَطلََّقئّلفؤشوضزَلَِقئّشض
توزرانََتَفئّزرتوژالاُْمَتدَّئّژل
توّكساأزَاَلئّكستاموغلينََظرَئّقل
توتراَطلََبئّترؤسودَغّوَصئّسد

املُالحظات:

ِمَن ِفْعالً ــا َصرَّْفَن ــا ــِف ُكلََّم والّتْضِعي ــاِم اإلدغ ــَد َقواِع ــْر َفْلَنَتذّك أ-
طاًء؛ ُف تَُضعَّ الّضاَد َمَثالً أنَّ نَْذُكرُ النُّْطِق. ــي نُْخِطَئ ِف الَ حّتى األفعاِل،
ِفي ونَُقوُل يّطار" ــرِ "أر احلاِض إلى َمْصرُوفاً "ئضر" الفعل ــي ف ــَذا نَُقوُل َولِ

ئّكات".... أر "ئْوت، وهكذا... "تاغوني"، "ئّقن" ِ َمْصَدر

ــتعماالً. اس وأكثرُها املَصاِدرِ أهّم إّال ــالُه أع اجلداوِل في ــورْد ن ــْم لَ ب-
مثالً ــن" "ئّس للِفْعِل ــَدرٍ. مص ِمْن ــرُ ُمَجّرٍد أكث ــٍل ِفْع ــُكّل ل ــُع أنَّ والواق
وللِفْعِل "ئرس" مصَدرٌ ثَاٍن ــونت"؛ َو "تامّس ــنا" "توّس ُهَما آخراِن مصدران

"تامرسيْوت". ُهَو

(قَطَع) "ئّبي" أمثال ياٌء، آخرَِها وفي "ئّفر" َوْزِن َعلَى ــي اّلت األفَعاُل ج-
وتَُصّرُف َمْكسوراً؛ ُف املَُضعَّ إْن نُِطَق َحْرُفَها َصْلَدًة (بَرَِئ) تَُصرَُّف "ئّجي" َو

ئّلْي...). ي، ئّجْ (ئّبي، َساِكناً املُضّعُف َحْرُفَها نُِطَق إْن "ئّفر" َمنَِط َعلَى

ِهَي -(اّلتي "ئْني" َو "ئنم" َو ــة "ئرس" األفعاِل الثالث مَن ِفْعٍل ــُكلِّ لِ د-
َمنَطيةِمْن ــا إحداُهَم ــيبعِضاألزمنة، صيغتانف "أدل") ــِط َمنَ ــْن ِم
ــت، أر ّتروس ــخ، ّتروس "أر تَُقوُل: الّنمِط. على خارجة واألخرَى ــاب "ئدل"، ب
األمرِ في ــات...." ّتروس "ّتروس، ــوُل وتُق ــِن احلاضر؛ الّزم ــي ف ــروس...." يّت أر
َوِقْس بنوعْيِه. الّنهي ــي ِف ــات...." ّتروس أدور ّتروس، "أدور وتُقوُل: باملُعاَوَدِة؛
األزمنة ا أمَّ األزمنِة الثالثة. َهِذِه إلَى "ئْني" َو "ئنم" تصريِف علَى َهَذا في

للّنمط. فتابعة األخرِى

صيغٌة لكن لَُهَما ــر"؛ "ئّف لَِنَمِط تابعان ــن" "ئّس َو "ئّدر" ــالَِن الِفْع ه-
بِشّقْيه. املُستقبل وفي والّنهي، األمرِ وفي بشّقْيه، احلاضر في إضافية
تصريِف في علْيِه وِقْس األزمنة، ــذه ه إلَى "ئّدر" تصريَف ــفلُه أس فإليَك

"ئّسن":

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّتيديرخ نّتيديرأْحَيىأر نَْحَيىأر
ّتيديرت َيىأر ّتيديرمَحتْ َيْوَنأر َحتْ
ّتيديرت َيْنيَأر ّتيديرمتَحتْ َيْنيَأر َحتْ
يّتيدير ّتيديرنيَْحَيىأر يَْحَيْوَنأر
ّتيدير َيىأر ّتيديرنتَحتْ يَْحَيْنيَأر

املَْنِفُي اَحلاِضرُ

ّتيديرخ أْحَيىؤردا نّتيديرالَ نَْحَيىؤردا الَ
ّتيديرت َْيىؤردا َحت ّتيديرمالَ َْيْوَنؤردا َحت الَ
ّتيديرت َؤردا َْيْني َحت ّتيديرمتالَ َؤردا َْيْني َحت الَ
يّتيدير يَْحَيىؤردا ّتيديرنالَ يَْحَيْوَن ؤردا الَ
ّتيدير َْيىؤردا َحت ّتيديرنتال َ ؤردا يَْحَيْني الَ

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

يديرخ ّنيديرَسأْحَيىأد َسَنْحَيىأن
ّتيديرت ّتيديرمَسَتْحَيىأت َسَتْحَيْوَنأت
ّتيديرت ّتيديرمتَسَتْحَيْنيَأت َسَتْحَيْنيَأت

ييدير يديرنَسَيْحَيىأد َسَيْحَيْوَنأد
ّتيدير يديرنتَسَتْحَيىأد َسَيْحَيْنيَأد
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املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّتيديرخ أْحَيىؤر نّتيديرلَْن نَْحَيىؤر لَْن
ّتيديرت َيىؤر َحتْ ّتيديرملَْن َيْوَنؤر َحتْ لَْن
ّتيديرت َيْنيَؤر َحتْ ّتيديرمتلَْن َيْنيَؤر َحتْ لَْن
يّتيدير يَْحَيىؤر تيديرنلَْن يَْحَيْواؤر لَْن
ّتيدير َيىؤر َحتْ ّتيديرنتلَْن يَْحَيْنيَؤر لَْن

النَّْهُي األْمرُ

ّتيديراِْحَيئدير َحتَْيأدور الَ
ّتيديراِْحَيْيئدير َْيْيأدور َحت الَ

ّتيديرماِْحَيْوائديرات/ئديرم ّتيدارت/ َْيْواأدور َحت الَ
ّتيديرمتاِْحَيْنيَئديرمت َأدور َْيْني َحت الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ

ّتيديراِْحَيّتيدير َحتَْيأدور الَ
ّتيديراِْحَيْيّتيدير َْيْيأدور َحت الَ

ّتيديرات/ّتيديرماِْحَيْواّتيديرات/ّتيديرم َْيْواأدور َحت الَ
ّتيديرمتاِْحَيْنيَّتيديرمت َأدور َْيْني َحت الَ

َحِيْيَت! الَ ــة: العربّي ــي ف يَُقاُل ــاٍن ــى إنس َعلَ عاِء ــَد الدُّ ِعْن َفائِـَدة:
"ؤر ــرت!" أْو تيدي "ؤر األمازيغّية: ــي ف ويَُقاُل املاِضي. ــة ــتعمال صيغ باس
َوالّثانيُة الّنمِط َعِن َخارَِجٌة (األولَى املستقبِل صيغة باستعماِل تّدرت!"

َمنَطّية).

َو"ييدير"، "ئّدر" ُهَما "يَْحَيى"، مبعنى َعلٍَم ــَما اْس األمازيغّية وفي َهَذا،
الثَّانِي ــُة وصيَغ َمنَطيٌَّة ــُة األّوِل صيَغ ــتقبِل؛ املُس صيَغِة َعلَى ــا ِكالَُهَم

الّنَمِط. َعِن َخارَِجٌة

اإلفعاِل َعِن واملُعبِّرَُة "ئدل" املُشتّقُة ِمْن َمنَِط املَزيدُة إضافٌة: األفعاُل
في يُْلَحُق َخَطأ، بَْعَضَها أنَّ إِالَّ نَْفِسِه، الّنَمِط تَْصرِيَف تُصّرُف والّتفعيِل

"ئكشم". بَِنَمِط احلاالَِت، أغلِب

اإلِْفَعاِل ــِن َع َواملُعّبرَُة "ئّفر" ـَـطِ َمن ِمْن ُة ــتقَّ املُش املَزِيَدُة األْفَعاُل ــا أمَّ
تََبعاً َوتَُصرَُّف ــيدر" "ئّس أْو ــودر" "ئّس َوْزِن َعلَى تَُكوُن َفَنَمطّيٌة، والّتْفِعيِل

لَِذلَِك.
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الّتمارين

ُمْحَتَواهُ. واستْوِعْب َمّراٍت ِعّدَة الّدرَس راجْع األّول: الّتمريُن

"ئّكس الِفْعَل ثُمَّ أْلَقى"، رََمى؛ = "ئگر الِفْعَل َصرِّْف الّثاني: الّتمرين
األزمنة. َجِميع إلَى َطرََح" أزَاَل، =

سطراً. ثالثني في باألمازيغية إنشاًء َحّرْر الّثالث: الّتمرين
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الّتمارين

ُمْحَتَواهُ. واستْوِعْب َمّراٍت ِعّدَة الّدرَس راجْع األّول: الّتمريُن

"ئّكس الِفْعَل ثُمَّ أْلَقى"، رََمى؛ = "ئگر الِفْعَل َصرِّْف الّثاني: الّتمرين
األزمنة. َجِميع إلَى َطرََح" أزَاَل، =

سطراً. ثالثني في باألمازيغية إنشاًء َحّرْر الّثالث: الّتمرين         
"ئمال" "ئلسا" َو َمنََطْي ْن ِمِ األْفَعاِل تَْصرِيُف

األزِمنة: َجِميِع إلَى "ئلسا" َفْلُنصرِّْف

املُْثَبُت املَاِضي

لَِبْسَنانلسالَِبْسُتلسيخ
لَِبْسُتمتلساملَِبْسَتتلسيت
لَِبْسُنتّتلسامتلَِبْسِتتلسيت

لَِبُسوالسانلَِبَسئلسا
لَِبْسَنلسانتلَِبَسْتتلسا

املَْنِفيُّ املَاِضي

لسيخ أْلَبْسؤر نلسيلَْم نَْلَبْسؤر لَْم
تلسيت تَْلَبْسؤر تلسيملَْم تَْلَبُسواؤر لَْم
تلسيت تَْلَبِسيؤر تلسيمتلَْم تَْلَبْسَنؤر لَْم
يلسي يَْلَبْسؤر لسنيلَْم يَْلَبُسواؤر لَْم
تلسي تَْلَبْسؤر لسينتلَْم يَْلَبْسَنؤر لَْم
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اَحلاِضرُ املُْثَبُت

لّساخ نلّساأْلَبُسأر نَْلَبُسأر
تلّسات تلّسامتَْلَبُسأر تَْلَبُسوَنأر
تلّسات تلّسامتتَْلَبِسَنيأر تَْلَبْسَنأر
يلّسا لّسانيَْلَبُسأر يَْلَبُسوَنأر
تلّسا لّسانتتَْلَبُسأر يَْلَبْسَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

لّساخ أْلَبُسؤردا نلّساالَ نَْلَبُسؤردا الَ
تلّسات تَْلَبُسؤردا تلّسامالَ تَْلَبُسوَنؤردا الَ
تلّسات تَْلَبِسَنيؤردا تلّسامتالَ تَْلَبْسَنؤردا الَ
ْيلّسا يَْلَبُسؤردا لّسانالَ يَْلَبُسوَنؤردا الَ
تلّسا تَْلَبُسؤردا لّساتنالَ يَْلَبْسَنؤردا الَ

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

لسخ ّنلسَسأْلَبُسأد َسَنْلَبُسأد
ّتلست ّتلسمَسَتْلَبُسأد َسَتْلَبُسوَنأد
ّتلست ّتلسمتَسَتْلَبِسَنيأد َسَتْلَبْسَنأد
يلس لسنَسَيْلَبُسأد َسَيْلَبُسوَنأد
ّتلس لسنتَسَتْلَبُسأد َسَيْلَبْسَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

لساخ أْلَبَس ؤر احلَاِضرِ) لَْن صيَغُة + (ؤر

لسخ ؤراد أْلَبَسأْو املُستقبِل)لَْن صيَغُة + (ؤراد

املُْثَبُت املَُعاَوَدةِ ُمسَتْقَبُل

لّساخ "أد")َسأْلَبُسأد ِب َمْسُبوقًة احلَاِضرِ (صيَغُة

املَْنِفيُّ املَُعاَوَدةِ ُمسَتْقَبُل

لّساخ أْلَبَس ؤر "ؤر") لَْن ِب َمْسُبوقًة احلَاِضرِ (صيَغُة

النَّْهُي األْمرُ

تَْلَبْسأدور لّسااِْلِبْسلس الَ
تَْلَبِسيأدور لّسااِْلِبِسيلس الَ

لّسات/لّسماِْلِبُسوالسات/لسم تَْلَبُسواأدور الَ

لّسمتاِْلِبْسَنلسمت تَْلَبْسَنأدور الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ

تَْلَبْس....أدور لّسااِْلِبْسلّسا الَ
).اِْلِبِسيلّسا الَعاِديِّ َالنَّْهِى بَْيَنُه َوبَْني َفْرَق (الَ

اِْلِبُسوالّسات/لّسام
اِْلِبْسَنلّسامت

األزِمنة: َجِميُع إلَى "ئمال" الِفْعَل اآلَن َفْلُنصرِّْف

املَْنِفيِّ املَاِضي املُْثَبُت املَاِضي

"ئلسا") َ"ئمال" َو بَْني َفْرَق (الَ

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّمالخ منّالأِشيرُأر نُِشيرُأر
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متّالت متّالمتُِشيرُأر تُِشيرُوَنأر
متّالت متّاملتتُِشيرُأر تُِشْرَنأر
ميّال ّمالنيُِشيرُأر يُِشيرُوَنأر
متّال ّمالنتتُِشيرُأر يُِشْرَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّمالخ أِشيرُؤردا منّالالَ نُِشيرُؤردا الَ
متّالت تُِشيرُؤردا متّالمالَ تُِشيرُوَنؤردا الَ
متّالت تُِشيرِيَنؤردا متّاملتالَ تُِشْرَنؤردا الَ
ميّال يُِشيرُؤردا ّمالنالَ يُِشيرُوَنؤردا الَ
متّال تُِشيرُؤردا ّمالنتالَ يُِشْرَنؤردا الَ

تْصرِيِف ــِة طريَق َعْن "ئمال" ــِف تْصرِي ــفُ طريَقُة تَْختلِ املُالحظة:
ــزُ َمنَِط مييِّ َما ــُب يترّت ذلَك ــى َوَعلَ ــرَ؛ احلاِض الزََّمن ــصُّ يَُخ ــا ــا" فيَم "ئلس
املَْنفي ــتقبل املُس ِصيَغَتي إِْحَدى ــصُّ يَُخ فيَما ــا" "ئلس ِمْن منَِط "ئمال"
َجَداوِِل ِفي َذلَِك ِنبْ ــتَ َفْلَنْس باملُعاَوَدِة. واألمرَ بَنْوعْيِه النَّْهَي يَُخصُّ ــا وفيم

الّتْصريِف اآلتَيِة:

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ملخ منّلَسأِشيرُأد َسُنِشيرُأد
ّمتلت ّمتلم َسُتِشيرُأد َسُتِشيرُوَنأد
ّمتلت ّمتلمتَسُتِشيرِيَنأد َسُتِشْرَنأد
ملنَسُيِشيرُأد ميل َسُيِشيرُوَنأد
ّمتل ملنت َسُتِشيرُأد  َسُيِشْرَن أد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّمالخ أِشيرَؤر "ؤر").لَْن ِب َمْسُبوقًة (صيَغُة احلَاِضرِ

أِشيرَأْو ؤراد ملخ "ؤراد").لَْن ِب َمْسُبوقًة (صيَغُة املَاِضي

ُمالََحَظتان:

َوَمنَِط "ئمال" َمنَِط ــَني املُْثبِت ب ــتقبِل املس الّتصريِف إلى في َفْرَق الَ أ-
"أد". االستقباِل بحْرِف مسبقوة املاضي صيغَة يعتِمُد ِكالَُهَما ــا"؛ "ئلس

بَْيَنُهَما). ُمشترََكٌة املاِضي (َوصيَغُة

إْحَدى ــاَءْت ــا". ولَِذا َج "ئلس صيَغِة ــرُ َغْي "ئمال" ــرِ َحاِض ــُة صيَغ ب-
َمنَِط تْصرِيِف ِفي وارٌد ُهَو ِملَا ُمَغايِرًَة "ئمال" َمْن املُسَتْقبِل املَْنِفيِّ صيَغَتْي

= ؤر لّساخ. "ئلسا": ؤر ّمالخ

النَّْهُي األْمرُ

تُِشْرأدور ّمالأِشْرمل الَ
تُِشيرِيأدور ّمالأِشيرِيمل الَ

ّماالت/ّمالمأِشيرُوامالت/ملم تُِشيرُواأدور الَ
ّماملتأِشْرَنملمت تُِشْرَنأدور الَ

الّنْهِي صيَغَة لَِكنَّ .ِ بَني الّنمطْني ُمشتركٌة األْمرِ صيَغُة املُالحظة:
َغْيرُ ِفيِهَما ــرُ ؛ واحلَاِض الّنَمَطْنيِ في ِكالَ للحاِضرِ ــٌة تابَِع ألّنَها ــٌة، ُمختلَِف

الَوْزِن. ِد ُمَوحَّ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ

أِشْر.....ّمال

َالنَّْهِى َوبَْني بَْيَنُه َفّرَق (الَ
( الَعاِديِّ

أِشيرِي.....ّمال
أِشيرُوا.....ّماالت/ّمالم

أِشْرَن.....ّماملت
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يَُهمُّ ِفيَما ــا" "ئلس َوَمنَِط "ئمال" َمنَِط بَْنيَ الفْرَق َفْلَنَتَدبَّْر املُالحظـة:
أنَّ ٍة، امَّ َعَ َوْلُنالَِحْظ، بِصَفٍة ــاَوَدِة. املَُع َعِن النَّْهِي ونَِقيَضُة باملَُعاَوَدِة ــرَ األْم
يََتَفّرُع َعْنُهَما ــّيتان، األساس الصيغتاِن ــا واحلاِضر ُهَم املاضي ــي ِصيَغَت
الَ الِفْعِل ــاّدَة َم أنَّ َدائِماً ــْر َوْلَنَتَذّك ــرَى. األْخ األزمنة ِفي ــُد يُْعَتَم ــا َم ُكلُّ
املُوّجِه األمرِ في إالَّ صرفيٍّ زائٍد كلِّ ــْن والِعياِن ُمَجّرَدًة ِم ــمِع للِّس تََتَجلَّى
ِفْعالَِن ــا" "ئلس َو "ئمال" أنَّ نَرَى الّزاِويِة َهِذِه أْو اُاطبِة. َوِمْن ــِب للُمخاَط

"لس". الّثانِي ُهَو ِمَن واألْمرُ "مل" ُهَو األّوِل ِمَن األْمرُ ثُنائَياِن؛

“ئمال”: َنَمِط بأْفَعاٍل ِمــْن أخــرى َتِلیَها “ئلســا”، َنَمِط ِمــْن بأفَعاٍل وهــذه قائمــٌة

مصدرهمعناهالفعل

 اموليئمال

تامساغتاشترىئسغا تامسوغت؛
تيغوزيَحَفرَئغزا تاغوزي؛

مصدرهمعناهالفعل

تيزليضيعئزال
---

تيغوريقرأ؛ نادىئغرا تاغوري؛

مصدرهمعناهالفعل

ئژيضنطحنئژضا
أوراگرََضَخئرگا
تاكّالوتَظلَّئكال

مصدرهمعناهالفعل

تيلسيتلَِبَسئلسا تيملسيت؛

تيمنزيوتاِْنَباَعئنزا
تيمرغيوتَسَخَنئرغا تيرغي؛

مصدرهمعناهالفعل

تانسيبَاَتئنسا تيمنسيوت؛
تيرژي؛ تاروژيَكَسرَئرژا

تامژضاوتنََسَجئژضا أژطا؛

مصدرهمعناهالفعل

تاكساوترََعىئكسا تاكسا؛
تامنغاوتَقَتَلئنغا تيمنغيوت؛
تاكّالوتَظلَّئكال

املُالحظات:

ِفي املَْعَنى ــى يُرَاَع احلاِل ــِذِه َه َوِفي ــاِن؛ َمْعَنَي لَُه َما ــاِل األفع ــَن ِم أ-
يُصّرُف "َطَحَن". ــي ويعِن ــَج" "نََس يْعني مَثالً "ئژضا" الّنَمِط. ــِخيِص تَْش
َمْعناُه ِفي "ئمال" َمنَِط ــى َعلَ ويُْصرَُف األوَِّل، معناُه في ــا" "ئلس َمنَِط على

الّثاني. وِفي أْعالَُه اجلَْدوَِل األّوِل في أْورَْدنَاُه َولَِذا الّثاني.

َمْعناُه، يَتغيَّرَ أْن ُدوَن ــني ِ اثن َمنََطْني ــى يَُصرَُّف َعلَ َما ــاِل األفع ــَن ب- ِم
املدلوِل َوُهَو ثابُت "ئمال" َمنَِط ــى وعلَ ــا" "ئلس َعَل َمنَِط َمَثالً يَُصرَُّف "ئكال"

ِكلَْيِهَما). اجلدولني في (راجعه

في واإلدغاِم ــِف الّتضعي قواِعَد ــا أعُيِنَن نُْصــَب ــاً دائم ــْل َفْلَنْجَع ج-
أّن الصدد بهذا َوْلَنَتذّكْر تصريِف األفعاِل. نُطّبَقَها في حّتى األمازيغّية،
الغني، في تُْدَغُم اخلاَء وأنَّ قافاً، ــُف تَُضعَّ الغَني طاًء، وأنَّ تُْضَعُف ــاَد الّض
في ُكلَُّه َهَذا َقافاً. َوْلُنرَاِع الغْنيُ تُْقلَُب أجلِه ِمْن تضعيٌف َذلَِك فَيْنُتُج ِمْن

"ئغرا". َو "ئغزا" َو "ئسغا" َو "ئژضا" َو "ئرغا" َو "ئنغا" تصريِف
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املُشتقُّ والّتفعيِل، اإلِْفَعاِل الّدالُّ َعلَى املَزيُد، الِفْعُل ُمفيَدة: إَِضاَفٌة
= يّسليس "ؤر أْلَبَس"؛ = اآلتية: "ئّسلس األوزاِن َعلَى يَُكوُن َمنَِط "ئلسا" ِمْن

َسُيْلِبُس". يّسلس = "أد يُْلِبُس"؛ = يّسلسا يُْلِبْس"؛ "أر لَْم

"ئمال" َمنَِط ِمْن املُشتقُّ والتَّْفِعيِل، اإلِْفَعاِل على الّدالُّ املَزيُد، والِفْعُل
"أر لَْم يُِشْر"؛ = ــميل يس "ؤر أَشارَ"؛ = ــمل اآلتية: "ئس األوزاِن َعلَى يَُكوُن

َسُيِشيرُ". = يسمل "أد يُِشيرُ"؛ = يسمال

الّتمارين

األزمنة جميِع إلَى ثُمَّ َصرِّْف مّرات، ِعّدة الّدرس رَاِجْع األّول: الّتمريُن
َحَفرَ". = "ئغزا الِفْعَل ثُمَّ رََعى"، = "ئكسا الفعَل

اآلتية: األربعة ــال األفع املُثبت إلى احلاضر َصرِّْف الّثاني: الّتمريـن
َصرِّْفَها "ئغزا = َحَفرَ"؛ ثُمَّ َو َضيََّع" = "ئزال بَاَت" َو "ئنسا = َو = َكَسرَ" "ئرژا

املُعاودة. ُمستقبِل وإلَى املَنفّي احلاضرِ إلى

أولها، من األفعال، بتصريِف اخلاصة الّتمرين الّثالث: رَاِجْع الّدروس
ُممْكن عدد أكثر فيِه َف تَُوظِّ أن وحاوِْل سطراً، ــرين عش ِمْن إنشاًء َحرِّْر ثُّم
إلى ــتعمالها َمْصرُوفة اس ِد وتََعمَّ ــا، أمناِطه اختالِف على ــال من األفع

ُمتغايِرة. أزمنة
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تَْصرِيُف األْفَعاِل

"ئّنا" َوَمنَِط "ئّدا" َوَمنَِط "ئرزا" َمنَِط ْن ِمِ

املاضي: صيَغِة ُمشترََكُة الّثالثَُة األمناُط َهِذِه

املُْثَبُت املَاِضي

بََحْثَنانرزابََحْثُترزيخ
بََحْثُتْمترزامبََحْثَتترزيت
بََحْثُنتَّترزامتبََحْثِتترزيت
بََحُثوا رزانبََحَثئرزا
بََحْثَنرزانتبََحَثْتترزا

املَْنِفيُّ املَاِضي

رزيخ أْبَحْثؤر نرزيلَْم نَْبَحْثؤر لَْم
ترزيت تَْبَحْثؤر ترزميلَْم تَْبَحُثواؤر لَْم
ترزيت تَْبَحِثيؤر ترزميتلَْم تَْبَحْثَنؤر لَْم
يرزي يَْبَحْثؤر رزينلَْم يَْبَحُثواؤر لَْم
ترزي تَْبَحْثؤر رزينتلَْم يَْبَحْثَنؤر لَْم

املُْثَبُت املَاِضي

َذَهْبَنانّداَذَهْبُتّديخ
َذَهْبُتْمتّدامَذَهْبَتتّديت
َذَهْبُنتَّتّدامتَذَهْبِتتّديت
َذَهُبواّدان َذَهَبئّدا
َذَهْنبَّدانتَذَهَبْتتّدا

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّديخ أْذَهْبؤر نّديلَْم نَْذَهْبؤر لَْم
تّديت تَْذَهْبؤر تّدميلَْم تَْذَهُبواؤر لَْم
تّديت تَْذَهِبيؤر تّدميتلَْم تَْذَهْنبَؤر لَْم
يّدي يَْذَهْبؤر ّدينلَْم يَْذَهُبواؤر لَْم
تّدي تَْذَهْبؤر ّدينتلَْم يَْذَهْنبَؤر لَْم

املُْثَبُت املَاِضي

ُقْلَنانّناُقْلُتّنيخ
ُقْلُتْمتّنامُقْلَتتّنيت
ُقْلُنتَّتّنامتُقْلِتتّنيت

َقالُواّنانَقاَلئّنا
ُقْلَنّنانتَقالَْتتّنا

املَْنِفيِّ املَاِضي

ّنيخ نَُقْلؤر نّنيلَْم نَُقْلؤر لَْم
تّنيت تَُقْلؤر تّنيملَْم تَُقولُواؤر لَْم



 

246247

تّنيت تَُقولِيؤر تّنيمتلَْم تَُقْلَنؤر لَْم
ئّني يَُقْل ؤر ّنني لَْم يَُقولُواؤر  لَْم
تّني تَُقْلؤر ّنينتلَْم يَُقْلَنؤر  لَْم

احلَاِضرِ: صيغَة يَُخصُّ ِفيَما لَِكّنَها تَْفَترُِق

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

رّزوخ نرّزوأْبَحُثأر نَْبَحُثأر
ترّزوت ترّزومتَْبَحُثأر تَْبَحُثوَنأر
ترّزوت رّزونتَْبَحِثَنيأر يَْبَحُثوَنأر
ترّزو رّزونتتَْبَحُثأر يَْبَحْثَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيِّ

رّزوخ أْبَحُثؤردا نرّزوالَ نَْبَحُثؤردا الَ
ترّزوت تَْبَحُثؤردا ترّزومالَ تَْبَحُثوَنؤردا الَ
ترّزوت تَْبَحِثَنيؤردا ترّزومتالَ تَْبَحْثَنؤردا الَ
يرّزو يَْبَحُثؤردا رّزونالَ يَْبَحُثوَنؤردا الَ
ترّزو تَْبَحُثؤردا رّزونتالَ يَْبَحْثَنؤردا الَ

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

تّدوخ نتّدوأْذَهُبأر نَْذَهُبأر
تّدوت تّدومتَْذَهُبأر تَْذَهُبوَنأر
تّدوت تّدومتتَْذَهُبأر تَْذَهْنبَأر
يتّدو تّدونيَْذَهُبأر يَْذَهُبوَنأر

تّدو تّدونتتَْذَهُبأر يَْذَهْنبَأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيِّ

تّدوخ أْذَهُبؤردا نتّدوالَ نَْذَهُبؤردا الَ
تّدوت تَْذَهُبؤردا تّدومالَ تَْذَهُبوَنؤردا الَ
تّدوت تَْذَهُبؤردا تّدومتالَ َؤردا تَْذَهْنب الَ
يتّدو يَْذَهُبؤردا يَْذَهُبوَن ؤردا تّدونالَ الَ
تَْذَهُبؤردا تّدو تّدونتالَ َ ؤردا يَْذَهْنب الَ

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّتينيخ نّتينيأُقوُلأر نَُقوُلأر
ّتينيت ّتينيم تَُقوُلأر تَُقولُوَنأر
ّتينيت ّتينيمتتَُقولَِنيأر تَُقْلَنأر
يّتيني ّتينني يَُقوُلأر يَُقولُوَنأر
ّتيني ّتينينت تَُقوُلأر يَُقْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفّي

ّتينيخ أُقوُلؤردا نّتينيالَ نَُقوُل ؤردا الَ
ّتينيت تَُقوُلؤردا ّتينيمالَ تَُقولُوَن ؤردا الَ
ّتينيت تَُقولَِنيؤردا ّتينيمتالَ تَُقْلَنؤردا الَ
يّتيني يَُقوُلؤردا ّتيننيالَ يَُقولُوَنؤردا الَ
ّتيني تَُقوُلؤردا ّتينينتالَ يَُقْلَنؤردا الَ

املُْثَبِت: املُستْقَبِل تْصرِيِف طريَقة يَْلَتِقَياِن ِفي "ئّدا" َوَمنَُط "ئرزا" َمنَُط
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املُْثَبُت املُْسَتْقَبُل

رزوخ ّنرزوَسأْبَحُثأد َسَنْبَحُثأن
ّترزوت ّترزومَسَتْبَحُثأت َسَتْبَحُثوَنأت
ترزوت ّترزومتَسَتْبَحِثَنيأت َسَتْبَحْثَنأت

يرزو رزونَسَيْبَحُثأد َسَيْبَحُثوَنأد
ّترزو رزونتَسَتْبَحُثأت َسَيْبَحْثَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

رّزوخ أْبَحَثؤر املُْثبِت)لَْن احلَاِضرِ صيَغُة + (ؤر

أْبَحَثؤراد رزوخ املُْثبِت)لَْن املُستقبِل صيَغُة + (ؤراد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّدوخ َسأْذَهُبأد
تّدوخ  أْذَهَب ؤر بَْنيَ لَْن َما (اْنُظْر

َقْوَسْني أْعالَُه) ّدوخ أْذَهَبؤراد لَْن

احلَاِضرِ. صيَغَة تعتِمُد ــي الّت األزمنة في طفيفاً اختالفاً ــاِن َويختلِف
إلى أِو املُتَكّلِم َضِميرِ إلَى ُمْسَنٌد ُهَو ِفيَما دائِماً َمْحُصورٌ بْيَنُهَما والَفْرُق
في ثُمَّ تََدبَّْرُه ــابَقِة، السَّ اجلداوِِل ِفي ذلَك (تََدبَّْر الغائَِبِة أو الغائِِب ــرِ ضمي

بَِنْوَعْيِه. والنَّْهِي بِاملُعاَوَدِة األمرِ ِصَيِغ ِفي ثُمَّ اجلداوِِل اآلتيِة)،

املَْنِفيُّ املُعاَوَدةِ املُْثَبُت املُسَتْقَبُل املُعاَوَدةِ ُمسَتْقَبُل

رّزوخ َسأْبَحُثأد
رّزوخ أْبَحَثؤر لَْن

رّزوخ أْبَحَثؤراد لَْن

في  املُْعَتَمَدُة الّصيغُة + (أد
احلاِضرً)

الّصيغة + "ؤراد" أْو ("ؤر"
املُعتمدة ِفي احلاِضرِ)

تصريِف طريَقِة َعلَى املُعاودة ُمستْقَبِل إلَى يَُصرَُّف "ئّدا" املُالحظة:
= تّدوخ آنِفاً. تَُقوُل: "أد إلْيَها ــارِ املُش الّطفيفة الفوارِِق ُمراعاِة َمَع "ئرزا"،

إلخ.. َوأَعاِوُد" َسأْذَهُب

األمرِ إلى األمرِ  "ئّدا" مْصروفاً إلى مْصروفاً "ئرزا"

اِْذَهْبّدواِْبَحْثرزو
اِْذَهِبيّدواِْبَحِثيرزو

اِْذَهُبواّدويات/ّدوماِْبَحُثوارزويات/رزوم
اِْذَهْنبَّدومتاِْبَحْثَنرزومت

األمر. "ئّدا" إلى َو "ئرزا" تعريف في واحدٌة املُالحظة: الطريقة

الّنهي إلى مْصروفاً الّنهي  "ئّدا" إلى مْصروفاً "ئرزا"

تَْبَحْثأدور رّزو تَْذَهْبأدور تّدوالَ الَ
تَْبَحِثيأدور رّزو تَْذَهِبيأدور تّدوالَ الَ

رّزويات/رّزوم تَْبَحُثواأدور تّدويات/تّدومالَ تَْذَهُبواأدور الَ

رّزومت تَْبَحْثَنأدور تّدومتالَ َأدور تَْذَهْنب الَ

إلى األمرِ "ئـّدا" مْصروفاً إلى األمـرِ ِباملُعاَوَدةِ "ئـرزا" مْصروفاً

ِباملُعاَوَدةِ

اِْذَهْبتّدواِْبَحْثرّزو
اِْذَهِبيتّدواِْبَحِثيرّزو

اِْذَهُبواتّدويات/تّدوماِْبَحُثوارّزويات/رّزوم
اِْذَهْنبَتّدومتاِْبَحْثَنرّزومت

إلى مْصروفاً "ئـّدا" املُعاَوَدةِ َعـِن الّنهي إلى "ئرزا" مْصروفـاً
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املُعاَوَدةِ َعِن الّنهي

املَُعاَوَدِة). َعِن والنَّْهِي العاِديِّ َالنَّْهِي َفْرَق بَْني (الَ

األزمنة: بَاِقي إلَى "ئّنا" َمنَِط َوَهَذا تَْصرِيُف

املُْثَبُت املُستْقَبُل

ينيخ ّنينيَسأُقوُلأد َسَنُقوُلأن
ّتينيت ّتينيمَسَتُقوُلأت َسَتُقولُوَنأت
ّتينيت ّتينيمتَسَتُقولَِنيأت َسَتُقْلَنأت
ييني يننيَسَيُقوُلأْد َسَيُقولُوَنأد
ّتيني ينينتَسَتُقوُلأت َسَيُقْلَنأد

املَْنِفيُّ املُْسَتْقَبُل

ّتينيخ احلاِضرِ)ؤر في املعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤر

ينيخ املُستْقَبِل)ؤراد املعتَمَدُة في الّصيغُة + (ؤراد

املَْنِفيُّ املُعاَوَدةِ املُْثَبُت املُسَتْقَبُل املُعاَوَدةِ ُمسَتْقَبُل

ّتينيخ ّتينيخَسأُقوُلأد أُقولؤر لَْن

املُْعَتَمَدُة في الّصيغُة + (أد
احلاِضرِ) الّزَمِن تصريِف

املُْعَتَمَدُة في الّصيغُة + (ؤر
احلاِضرِ)

ّتينيخ   أُقوَلؤراد لَْن

ِفي   املُعتمدة الّصيغة + ("ؤراد"
احلاِضرِ)

النَّْهُي األْمرُ

ئني ُقْل ّتيني أدور تَُقْل الَ

ئني ُقولِي ّتيني أدور تَُقولِي الَ
ئنييات/ئنيم ُقولُوا ّتينييات/ّتينيم أدور تُقولُوا الَ

ئنيمت ُقْلَن ّتينيمت أدور تَُقْلَن الَ

املَُعاَودة َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَودة األْمرُ

ُقْلّتيني

العاِديِّ َ النَّْهِي بَْني َفْرَق (الَ
املَُعاَوَدِة) َعِن َوالنَّْهِي

ُقولِيّتيني
 ُقولُواّتينييات/ّتينيم

ُقْلَنئنيمت

ثُمَّ "ئرزا" َمنَِط ِمْن ــاالً أْفَع اآلتَيِة، الّثالثَِة اجلََداوِِل بالّتوالِي ِفي ــَك َوإِلَْي
"ئّنا" َمنَِط ِمْن ثُمَّ "ئّدا"، ِمْن َمنَِط

مصدرهمعناهالفعل

تيرزي؛ تارزوتبََحَثئرزا
تيگنيَخاَطئگنا
تيكنياِْعَوجَّئُكنا
أنژواِْقَتَنَعئنژا

تافّساوتاِْنَتَفَشئفسا

مصدرهمعناهالفعل

تافراوتاَتََّضَحئفرا تيفري؛
تيرنيَغلََبئرنا

تيكضيَشمَّئكضا
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تيغوميَصَبَغئغما
تيغليَخاتََلئغال

مصدرهمعناهالفعل

تافتوتاِْنَصرََفئفتا
تاگّراوتَجَمَعئگرا
تيطيتَقَسَمئبضا توّطوت؛
تادّماوتتََخيََّلئدما
تيمديبَلَِيئمدا

مصدرهمعناهالفعل

تاواداَذَهَبئّدا
توژجوتأْنَنتَئژجا
تيغزيَشمَتئغزا
تارموْيتتَعَبئرما
أزوْزووتَرَوََّحئّزوْزوا

تينيت؛ تيناوتَقاَلئّنا
تايريأَحبَّئرا

مصدرهمعناهالفعل

توژوتَغرََسئژا
تيسوتَفرََشئّسا
تيغبيَعُمَقئغبا

أسونفواِْسَترَاَحئسونفا
أموكتوَغَثىئموكتا

تيالوتَكاَنئال تيليت؛

مصدرهمعناهالفعل

توجوتَفاَحئّجا
تيخوتَصُبَحئّخا

توسكابََنىئسكا
أسوْلووأْرَخىئّسوْلوا
أموّدواَساَفرَئّموّدا

تيالَملََكئال

على والّدالُّ ــرزا" "ئ َمنَِط ِمْن ــتُق املزيُد املُش الِفْعُل ُمِفيَدٌة: إضافـٌة
أْبلَى"؛ ــمدا = "ئّس ــِه : نَْفِس "ئرزا" َمنَِط ــِل يَُصرَُّف َعلَى والّتفِعي ــاِل اإلِْفَع

َج"..... َعوَّ = "ئّسُكنا "؛ أَشمَّ = "ئّسكضا أْقَنَع"؛ = "ئّزنژا

"ئّدا": ــِط َمنَ َعلَى تَُصّرُف ــّدا" "ئ َمنَِط ُة ِمْن ــتقَّ املُش ــدة املزي ــاُل َواألْفَع
النَّْفَس"..... َجيََّش = "ئسّموكتا َق"؛ َعمَّ = "ئّسغبا َقبََّح"؛ = "ئسّخا

َوالتَّْفِعيِل اإلِْفَعاِل َعلَى الَُّة َوالدَّ ــا" "ئّن َمنَِط ِمْن ُة ــتقَّ املُش األْفَعاُل ا أمَّ
َحبََّب". ئّسيري = َن"؛ َكوَّ "ئّسيلي = َل"؛ َقوَّ = "ئّسيني َصْلَدًة: َفُتَصرَُّف
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الّتمارين

"ئرزا" ِمْن ُكال ذهنّياً الّتمرين األّول: رَاِجْع الّدرَس عّدة مّرات؛ ثُّم َصرِّْف
النِّهائية. املُرَاَجَعِة ِعْنَد ِفيِه أخَطأَت َما وأْصلِْح "ئّنا"، َو "ئّدا" َو

جميِع األزمنة: إلى الّتالية ِمَن األْفَعاِل ُكال ــرِّْف َص الّثاني: الّتمرين
َقَسَم". = "ئبضا َفرََش"؛ = "ئّسا وُِجَد"؛ َكاَن؛ = "ئّال

ــال َقوائَِم األفعاِل األْفَع تصريِف ُدرُوِس ِفي رَاِجْع الّثالث: الّتمريـن
َوْزَن باخلُُصوِص ْر َوتََذكَّ ــتطْعَت؛ َقْلب إِن اس َظْهرِ َعْن واْحَفْظَها الّنمطّيِة

املُتشابَِهِة. األوزاِن َفوارِِق َعْن َغاِفٍل َغْيرَ َمنٍَط، ُكلِّ

         
املَادَِّة َواخلَُماِسّيِة َوالرُّباعّيِة الّثالثِيِة األْفَعاِل تَْصرِيُف

أْو أْربََعٍة أْو ــرٍُف أْح ثَالَثَِة ِمْن ــيُة األساس َمادَّتَُها ُن تََتَكوَّ اّلِتي ــاُل األْفَع
= َدَخَل" ــم "ئكش ِهَي: ــيَُّة الرَّئيِس أْمنَاُطَها َدًة. ُمَوحَّ ــٍة تََكاُد تَكوُن َخْمَس

اْنَطَوى". = "ئّنضفص َو َهَذى" = "ئهربل َو َدْحرََج" = َو"ئكركب

أوَّالً: املَاضي ِفي تَْصرِيِفَها َطرَائُِق تَْلَتِقي َاُط األْمن َهِذِه

املُْثَبُت املَاِضي

َدَخْلَنانكشمَدَخْلُتكشمخ
َدَخْلُتْمتكشممَدَخْلَتتكشمت
َدَخْلُنتَّتكشممتَدَخْلِتتكشمت
َدَخلُواكشمنَدَخَلئكشم
َدَخْلَنكشمنتَدَخلَْتتكشم

املَْنِفيُّ املَاِضي

كشيمخ أْدُخْلؤر نكشيملَْم نَْدُخْلؤر لَْم
تكشيمت تَْدُخْلؤر تكشيمملَْم تَْدُخلُواؤر لَْم
تكشيمت تَْدُخلِيؤر تكشيممتلَْم تَْدُخْلَنؤر لَْم
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يكشيم يَْدُخْلؤر كشيمنلَْم يَْدُخلُواؤر لَْم
تكشيم تَْدُخْلؤر كشيمنتلَْم يَْدُخْلَنؤر لَْم

ِهَي األفَعاُل اّلِتي املَاِضي إلَى الطريقة تَُصرَُّف َهِذِه َعلَى املُالَحظُة:
كركيبخ"....؛ "ؤر ــخ"، "كركب تُقوُل: ْكرِ. الذِّ ــالَفة الّس َاِط األربعة األْمن َمَن
ُقْلَت َكَما ــخ"....، نضفيص "ؤر ــخ"، "نضفص ــخ"....؛ هربيل "ؤر ــخ"، "هربل

إلخ. كشيمخ".... "ؤر "كشمخ"،

أْيضاً: احلاِضرِ في َاِط األْمن َهِذِه تَْصرِيِف َطرائُِق َوتَْلَتِقي

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

تكشامخ نتكشامأْدُخُلأر نَْدُخُلأر
تكشامت تكشاممتَْدُخُلأر تَْدُخلُوَنأر
تكشامت تكشاممتتَْدُخلَِنيأر  تَْدُخْلَنأر
يتكشام تكشامنيَْدُخُلأر يَْدُخلُوَنأر
تكشام تكشامنتتَْدُخُلأر يَْدُخْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

تكشامخ أْدُخُلؤردا نتكشامالَ نَْدُخُلؤردا الَ
تكشامت تَْدُخُلؤردا تكشاممالَ تَْدُخلُوَنؤردا الَ
تكشامت تَْدُخلَِنيؤردا تكشاممتالَ تَْدُخْلَنؤردا الَ
ْيتكشام يَْدُخُلؤردا تكشامنالَ يَْدُخلُوَنؤردا الَ
تكشام تَْدُخُلؤردا تكشامنتالَ يَْدُخْلَنؤردا الَ

املُالََحظات:

أخرَى طريقٍة ــَل َع للحاِضرِ ــرَُّف يَُص بِكْونِه ــم" "ئكش َمنَُط ــزُ يََتَميَّ أ-
أر تكّشمت؛ أر تكّشمت؛ أر كّشمخ؛ "أر تَُقوُل أّنَك ذلَك ــتعماالً. أكثر اس

تكشامت....إلخ). أر تكشامت؛ "أر تكشامخ؛ أر ِمْن بََدالً يكّشم....إلخ"

آِخرِِه، في ــٌف تضعي َوِفيِه ــم"، "ئكش َمنَِط ــَو ِمْن اّلذي ُه ــُل الِفْع ب-
الّزمن احلاِضرُ. ــصُّ يَُخ ِفيَما ــاِس القي غيرِ َوَعلَى ــاس؛ القي َعلَى ــرَُّف يَُص
"أر احلاضرِ: َوتَُقوُل في ــَع". َمَش َمَضَغ؛ ئغّژ = = ئفّژ ــَف؛ َوَق = ــوُل: "ئبّد تُق

يتغّژا". "أر أْو يتغژاژ" "أر ؛ يتفّژا" "أر يتفّژاژ"؛ "أر يتبّدا"؛ "أر أْو يتبداد"

أْكَثرَ تَُكوُن َقْد ــٍة ثانيٍة طريَق َعلَى لِْلحاِضرِ "ئهربل" َمنَُط ــرَُّف ج- يَُص
أر ــت؛ تهربيل أر ــخ؛ "أر تهربيل ــوُل: تُق ــية. القياس ــة ــتعماالً الطريق اس

تهربالت....إلخ". أر تهربالخ؛ "أر ِمْن بََدالً يتهربيل....إلخ" أر تهربليت؛

األْمناِط بَْنيَ ــوارُق احلاِضرِ ف تْصرِيِف ِفي ــوارِق الف هذه َعلَى ــُب تََترتَّ د-
بَْعُد. ِفيَما سنرَى َكَما أْخرَى ألزَِمنٍَة الّتصرِيِف ِفي األربَعِة

ِقَياِسي: ُهَو ِفيَما َفواِحَدٌة للُمستقبِل الّتصرِيِف طريقُة ا أمَّ

املُْثَبُت املُستْقَبُل

كشمخ ّنكشمَسأْدُخُلأد َسَنْدُخُلأن
ّتكشمت ّتكشممَسَتْدُخُلأت َسَتْدُخلُوَنأت
ّتكشمت ّتكشممتَسَتْدُخلَِنيأت  َسَتْدُخْلَنأت

يكشم كشمنَسَيْدُخُلأد َسَيْدُخلُوَنأد
تكشم كشمنتَسَتْدُخُلأت َسَيْدُخْلَنأد

املَْنِفيُّ املُْسَتْقَبُل

تكشامخ ؤر أْدُخَلأد احلَاِضرِ)لَْن صيغُة + (ؤر

أْدُخَلؤراد كشمخ صيغُة املُستْقَبِل)لَْن + (ؤراد

املُالحظات:

في "ئكشم" ُصرَِّف َكَما للُمستْقَبِل األْخرَى األمناُط الثالثُة تَُصرَُّف أ-
َوتَُقوُل: ....إلخ". ّنضفصخ؛ أد هربلخ؛ أد كركبخ؛ "أد ــوُل: تَُق أعالهُ. اجلدوِل
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كركبخ....إلخ". "ؤراد أْو تكركابخ" "ؤر

ــم" "ئكش تَْصرِيِف ــي ِف تَُقوَل أْن ــَك ُميِْكُن ــَذا َه ــى إلَ ــِة بِاإلضاف ب-
أْن تَُقوَل ُميِْكُنَك تكّشمت....إلخ"، َكَما كّشمخ؛ ؤر "ؤر املنفيِّ للمستقبل
َوَذلَِك تهربيلت....إلخ"؛ ؤر تهربيلخ؛ "ؤر نَْفِسِه للّزَمِن "ئهربل" تَْصرِيِف ِفي

"ئهربل". َو "ئكشم" ِمْن في ُكلٍّ ألْوزَاِن احلاِضرِ ِطْبقاً

ــِه ــَد تَْصرِيِف ِعْن ــرِ األِخي ــِف املُضعَّ ــم" "ئكش ــِط َمنَ ــي ــوُل ِف تَُق ج-
يَُهمُّ ــا ِفيَم ــخ" يبّد....إل أد ــّدت؛ أت ّتب ــّدت؛ تب أت ــّدخ؛ ب "أد ــتقبِل: للمس
"ؤر أْو تبّدت....إلخ" ــّدخ؛ ؤراد "ؤراد ب ــَي: الّنف ــمُّ ِفيَما يَُه ــوُل َوتَُق ــاَت. اإلِثب

تبّدات؛ ....إلخ". ؤر تبّداخ؛ "ؤر أْو ؤر تبدادّت....إلخ" تبدادخ؛

املَُعاَوَدِة: ُمْسَتْقَبِل إِلَى األربََعِة َاِط األْمن تَْصرِيُف

املَْنِفيُّ املَُعاَوَدةِ ُمْسَتْقَبُل املُْثَبُت، املَُعاَوَدةِ ُمْسَتْقَبُل

كشامخ سأْدُخْلأد
كشامخ أْدُخَلؤر لَْن

كشامخ أْدُخَلؤراد لَْن

املُْعَتَمَدُة في الّصيغُة + (أد
احلاضرِ)

+ الّصيغُة أْو "ؤراد" ("ؤر"
احلاضرِ). في املُْعَتَمَدُة

املُالَحظات:

َعلَى الّدالِّ ــتقبل للمس َو "ئّنضفص" "ئهربل" َو "ئكركب" يَُصرَُّف أ-
أْعالَُه). (اجلْدوَُل "ئكشم" َكَما يَُصرَُّف املَُعاَوَدِة

احلَاِضرِ. ِفي ــُد تُْعَتَم ثانيًة صيَغًة ــم" "ئكش لَِنَمِط ــْر أن َفْلَنَتَذكَّ ب-
املُعاَوَدِة: ِملُستقبِل ــم" تَْصرِيِف "ئكش ِفي أْن تَُقوَل ُميِْكُنَك ذلَك أْجِل َوِمْن
تكّشمت.....إلخ" ؤر كّشمخ؛ "ؤر َوتَُقوَل: ّتكّشمت....إلخ" أت كّشمخ؛ "أد

تشّكمت.....إلخ". ؤراد كّشمخ؛ "ؤراد أْو

احلَاِضرِ. ِفي ثانيًة تُْعَتَمُد لَِنَمِط "ئهربل" صيَغًة أنَّ أْيضاً ْر َوْلَنَتَذكَّ ج-
تهربيلخ؛ "أد ِملُستْقَبِل املَُعاَوَدِة: "ئهربل" تَْصرِيِف ِعْنَد يَُقاَل أْن يَِصحُّ َولَِذا
"ؤراد تهربيلت....إلخ" أْو ؤر ــخ؛ "ؤر تهربيل يَُقاَل: َوأْن ــخ"، ــت .....إل تهربيل أد

تهربيلت....إلخ". ؤراد تهربيلخ؛

واألمرِ ــاِديِّ الَع األْمرِ إلَى ــاِط َهِذِه األْمنَ تَْصرِيِف ــَق َطرَائ اآلَن ــَك َوإِلَْي
املَُعاَوَدِة: َعِن والنَّْهِي الَعاِديِّ النَّْهِي بِاملَُعاَوَدةِ، َوإلَى

األْمرُ، النَّْهُي

تكشاماُْدُخْلكشم تَْدُخْلأدور الَ
تكشاماُْدُخلِيكشم تَْدُخلِيأدور الَ

تكشامات/تكشامماُْدُخلُواكشمات/كشمم تَْدُخلُواأدور الَ
تكشاممتاُْدُخْلَنكشممت تَْدُخْلَنأدور الَ

املُالَحظات:

لألْمرِ ئّنضفص)- ئهربل؛ -(ئكركب؛ الثالثُة األخرَى أ- تَُصرَُّف األمنَاُط
= تَُقوُل "كركب اجلَْدوَِل أْعالَه. ِفي ــم" "ئكش َكَما ُصرَِّف العاديِني والّنهِي
الَ = تكركاب َوتَُقوُل: "أدور اِْنَطِو....". = ّنضفص اِْهِذ....؛ هربل = َدْحرِْج....؛

الَ تَْنَطِو". تّنضفاص = الَ تَْهِذ؛ أدور تهربال = أدور تَُدْحرِْج؛

للحاضر، ــم" "ئكش تصرِيِف ِفي تُْعَتَمُد ثانيٍة ِصيَغٍة ب- نََظراً لُِوُجوِد
تَْدُخلِي الَ = كّشم أدور ؛ تَْدُخْل الَ = كّشم "أدور الّنْهِي: تَُقوَل في أْن يَِصحُّ

تَْدُخْلَن". الَ = أدور كّشممت الَ تَْدُخلُوا؛ = كّشمم/كّشمات أدور ؛

احلاضر، إلى "ئهربل" تصرِيِف ِفي تُْعَتَمُد ثانيٍة ِصيَغٍة لُِوُجوِد نََظراً ج-
تَْهِذي؛ الَ = تهربيل أدور تَْهِذ؛ الَ = تهربيل "أدور الّنْهِي: في يَِصحُّ أْن تَُقوَل

تَْهِذيَن". الَ = تهربيلمت أدور تَْهُذوا؛ الَ = تهربيالت/تهربيلم أدور

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

اُْدُخْلتكشام
َ َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ

( الَعاِديِّ اْألمرِ اُْدُخلِيتكشام
اُْدُخلُواتكشامات/تكشامم
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اُْدُخْلَنتكشاممت

ُمالحظات:

ــمم؛ كّشمات/كّش ــم؛ "كش بِاملَُعاَوَدِة األْمرِ ــوَل ِفي تَُق أْن ــحُّ يَِص أ-
َمنَِط "ئكشم" تَْصرِيِف ِفي تُْعَتَمُد ثانيٍة ِصيغٍة لُِوُجوِد نََظراً ــممت" كّش

لِْلحاِضرِ.

تهربيالت/ تهربيل؛ ــل؛ "تهربي بِاملَُعاَوَدِة األْمرِ ِفي ــوَل تَُق ــحُّ أْن يَِص ب-
َمنَِط تَْصرِيِف ِفي تُْعَتَمُد ثَانَِيٍة ِصيَغٍة لُِوُجوِد نََظراً تهربيلمت" ــم؛ تهربيل

لِْلحاِضرِ. "ئهربل"

"ئكركب" َو "ئكشم" ِمْن ــتّقُة املُش املَزِيَدُة األفعاُل إَضاَفة مِفيَدة:
َعلَى تَُصرَُّف ــِل والّتفِعي اإلِفعاِل َعلَى الَّة والدَّ ــص"، "ئّنضف َو ــل" َو "ئهرب

اآلتيِة: الّطرائِق

املَْنِفيُّ املَاِضي املُْثَبُت، املَاِضي

اَُرَِّد الِفْعِل طريَقة َعلَى الِفْعِل اَُرَِّد َعلَى طريَقة

املُْثَبُت اَحلاِضرُ

ّسكشامخ نّسكشامأْدِخُلأر نُْدِخُلأر
تّسكشامت تّسكشاممتُْدِخُلأر تُْدِخلُوَنأر
تّسكشامت تّسكشاممتتُْدِخلَِنيأر تُْدِخْلَنأر
يّسكشام ّسكشامنيُْدِخُلأر يُْدِخلُوَنأر
تّسكشام ّسكشامنتتُْدِخُلأر يُْدِخْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسكشامخ أْدِخُل....إلخ.ؤردا الَ
"ؤردا") النَّْفِي بَِحْرِف "أر" اإلْثَباِت ِفيِه َحْرُف (يَُعوَُّض

املَْنِفيُّ املُستْقَبُل املُْثَبُت، املُستْقَبُل

ّسكشمخ ...إلخأد ّسكشامخ َسأْدِخُل ...إلخؤر أْدِخَل  لَْن

اَُرَِّد) َطرِيَقِة َعلَى (يََُصرَُّف

ِفي املُْعَتَمدة الّصيَغُة (ؤر +
احلَاِضرِ)

ّسكشمخ أْدِخَل...إلخؤردا لَْن

املُْثبِت) املُستقبِل صيَغُة + (ؤردا

األْمرُ، النَّْهُي

ّسكشامأْدِخْلّسكشم تُْدِخْلأدور الَ
ّسكشامأْدِخلِيّسكشم تُْدِخلِيأدور الَ

ّسكشمات/
ّسكشامات/أْدِخلُواّسكشمم أدور

تُْدِخلُواّسكشامم الَ

ّسكشاممتأْدِخْلَنّسكشممت تُْدِخْلَنأدور الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهُي بِاملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

ّسكشامأْدِخْلّسكشام تُْدِخْلأدور الَ

أْدِخلِيّسكشام

َالنَّْهِي َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( الَعاِديِّ أْدِخلُواّسكشامات/ّسكشامم

أْدِخْلَنّسكشاممت

اّلِتي األْمنَاِط ــَن َمنٍَط ِم ــْن ُكلِّ ِم أْفَعاٍل ــرِ َمْجُموَعة األِخي ِفي ــَك َوإِلَْي
ْرِس: الدَّ َهَذا ِفي استعرضناَها

مصدرهمعناهالفعل
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أكشومَدَخَلئكشم أكشام؛
تاروالَهرََبئرول

تيُكصاضَخِشَيئُكصض
أدورَذَكرَئبدر أبدار؛
أرّدولَهَدَمئردل

مصدرهمعناهالفعل

تاِكرزاَحرََثئكرز
تانكرانََهَضئنكر

أسكيرَفَعَلئسكر
أكانيفَشَوىئكنف
أزرايَمرَّئزري

مصدرهمعناهالفعل

تامگراَحَصَدئمگر
اندار، تاندراأنئندر

أرطالأْقرََضئرضل
أفسايَذاَبئفْسي

أفژاژَمَضَغئفژ

مصدرهمعناهالفعل

أكركبَدْحرََجئكركب
َمئشنكر أشنكرَجتَهَّ

أغرْودَصَدَحئغرْود

مصدرهمعناهالفعل

أهربلَهَذىئهربل
أهرتفَهَذرَئهرتف
أخرمزَخْربََشئخرمز

مصدرهمعناهالفعل

أشرْوضَمزََّقئشرْوض
أسرْوتَدرََسئسرْوت
أبرْولَهَذرَئبرْول

مصدرهمعناهالفعل

أدردزَعْرَقَصئدردز
أفرفررَْفرََفئفرفر

أحژميْيأْبَذأئحژمي

مصدرهمعناهالفعل

أژرْوضَخَبَطئژرْوض
أدربلَسُمَلئدربل
أّمنارتََورََّطئّنمر

الفعل معناه مصدره

ئفركض َط تََشحَّ أفركض
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ئحنجف تَرَِه أحنجيف
ئهدرز ثَْرثَرَ أهدرز

الّتمارين

ِمَن ِفْعٍل ــرِّْف ُكلَّ َص ثُمَّ ــّرات، م ة ــّدرَس ِعدَّ ال راِجْع األّول: الّتمريـُن
ــْروض ئش (اْبَتلََع)؛ ــلم ئس األزمنة: جميِع ــى إل اآلتية ــِة األربع ــاِل األْفَع

ئّنزري (َغلَِط). (َهَذرَ)؛ (َمزََّق)؛ ئهرتف

ُراَجَعِة ِمب األفعال واْقرِْنَها ــِف تصري ُمراجعة واِصْل الّثاني: الّتمرين
بَْعُض َجوانِِبَها. َعلَْيَك َغُمَضْت اّلتي ِمَن أخرَى سابَِقة ُدرُوٍس

ْل ــجِّ َوَس َما، َمْوُضوٍع في يتحاَورَاِن ــِني تََخيَّْل رَُجل الّثالث: الّتمريـن
الّتعبيرِ، أَسالِيِب ِمَن ما ُميِْكُن ــتعِمالً أكثرَ ُمس صفحتْنيِ، حديَثُهَما في

إلَى َذلَِك. َوَما والنَِّداِء، ِب واالستفهاِم واإلِْثباِت والّتَعجُّ والّنفِي كاألْمرِ
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"يوزّل" َو "يوزن" َمنََطْي ِمْن تَْصرِيُف األْفَعاِل

املُْثَبِت لِْلَماِضي َمْصرُوفاً "يوزن"

ؤزنخ أْرَسْلُت نوزن أْرَسْلَنا
توزنت أْرَسْلَت توزمن أْرَسْلُتْم
توزنت أْرَسْلِت توزمنت أْرَسْلُنتَّ

يوزن أْرَسَل ؤزنن أْرَسلُوا
توزن أْرَسلَْت ؤزننت أْرَسْلَن

املُْثَبِت لِْلَماِضي َمْصرُوفاً "يوّزل"

َجرَْيَنانوزّلَجرَْيُتؤّزلخ
َجرَْيُتْمتوّزلمَجرَْيَتتوّزلت
َجرَْيُنتَّتوّزملتَجرَْيِتتوّزلت
َجرَْواؤّزلنَجرَىيوزّل
َجرَْيَنؤّزلنتَجرَْتتوزّل

املَْنِفيِّ اْملَاِضي إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"

وزينخ أْرِسْلؤر نوزينلَْم نُْرِسْلؤر لْم

توزينت تُْرِسْلؤر توزينملْم تُْرِسلُواؤر لْم
توزينت تُْرِسلِيؤر توزينمتلَْم تُْرِسْلَنؤر لْم
يوزين يُْرِسْلؤر وزيننلَْم يُْرِسلُواؤر لْم
توزين تُْرِسْلؤر وزيننتلَْم يُْرِسْلَنؤر لْم

املَْنِفيِّ اْملَاِضي إِلَى َمْصرُوفاً "يوّزل"

وّزيلخ أْجرِؤر نوّزيللَْم رِؤر َجنْ لَْم
توّزيلت رِؤر َجتْ توّزيلملَْم رُواؤر َجتْ لَْم
توّزيلت رِيؤر َجتْ رِيَنؤرتوّزيلمتلَْم َجتْ لَْم
يوّزيل يَْجرِؤر وّزيلنلَْم يَْجرُواؤر لَْم
توّزيل رِؤر َجتْ وّزيلنتلَْم يَْجرِيَنؤر لَْم

"يوزن" َمنَِط بَْنيَ ــتركٌة ُمش املَاِضي إلَى الّتصريِف َطرِيَقُة املُالحَظة:
َمْنِفّياً. َكاَن أْو املَاِضي ُمْثَبتاً "يوزّل"، َكاَن َوَمنَِط

املُْثَبِت اَحلاِضرِ إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"

ّتازنخ نّتازنأْرِسُلأر نُْرِسُلأر
ّتازنت ّتازمن تُْرِسُلأر تُْرِسلُوَنأر
ّتازنت ّتازمنتتُْرِسلَِنيأر  تُْرِسْلَنأر
يّتازن ّتازننيُْرِسُلأر يُْرِسلُوَنأر
ّتازن ّتازننتتُْرِسُلأر  يُْرِسْلَنأر

املُْثَبِت اَحلاِضرِ إِلَى َمْصرُوفاً "يوّزل"

ّتاّزالخ نّتاّزالأْجرِيأر رِيأر َجنْ
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ّتاّزالت رِيأر ّتاّزالمَجتْ رُوَنأر َجتْ
ّتاّزالت رِيَنأر ّتاّزاملتَجتْ رِيَنأر َجتْ
يّتاّزال ّتاّزالنيَْجرِيأر يَْجرُوَنأر
ّتاّزال رِيأر ّتاّزالنتَجتْ يَْجرِيَنأر

"يـوّزل" َمْصرُوفاً إِلَى ، املَْنِفـيِّ اَحلاِضرِ "يـوزن" َمْصرُوفاً إِلَـى

اَحلاِضرِ املَْنِفيِّ

....إلخ ّتازنخ .............إلخؤردا ّتاّزالخ ؤردا

بَِحْرِف "أر" اإلِْثَباِت (يَُعوَُّض َحْرُف
ِهَي). ِهَي يَغُة َوالص "ؤردا"، النَّْفِي

بَِحْرِف  "أر" اإلِْثَباِت َحْرُف (يَُعوَُّض
ِهَي). ِهَي يَغُة َوالص "ؤردا"، النَّْفِي

"يوزّل" تَْصرِيِف َطرِيَقِة َعْن ــوزن" "ي تَْصرِيِف َطرِيَقُة املُالحظة: تَْخَتلُِف
َ الّتَبايُِن بَْني ــَن ــُنالَِحُظُه ِم َما َس يََترَتَُّب َذلَِك احلَاِضرَ. َوَعلَى ــصُّ يَُخ ــا ِفيَم

َوِفي التَّْصرِيِف َوإِلَى النَّْهِي، بِاملَُعاَوَدِة ــرِ األْم الّتْصرِيِف إلَى ِفي الّنَمَطْنيِ
ــتقَبِل املس إلَى َطرِيَقُة تَْصريِفِهَما ــا أمَّ "ؤر". ِب املَْنِفّي ــَتْقَبِل املُْس ــى إِلَ

: الّتالِيْنيِ اجلَْدَولَْنيِ بَْنيَ املَُقارَنَِة ِعْنَد نَرَى َكَما َفَواِحَدٌة

املُْثَبِت املُستْقَبِل إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"

ازنخ ّنازنَسأْرِسُلأد َسُنْرِسُلأن
ّتازنت ّتازمنَسُتْرِسُلأت َسُتْرِسلُوَنأت
ّتازنت ّتازمنتَسُتْرِسلَِنيأت َسُتْرِسْلَنأت

يازن ازننَسُيْرِسُلأد َسُيْرِسلُوَنأد
ّتازن ازننتَسُتْرِسُلأت َسُيْرِسْلنأد

املُْثَبِت املُستْقَبِل إِلَى َمْصرُوفاً َ"يوّزل"

اّزلخ نازّلَسأْجرِيأد َسَنْجرِي أن

ّتاّزلت ّتاّزلمَسَتْجرِيأت َسَتْجرُوَنأت
ّتاّزلت ّتاّزملتَسَتْجرِيَنأت َسَتْجرِيَنأت

يازّل اّزلنَسَيْجرِيأد  َسَيْجرُوَنأد

ّتازّل اّزلنتَسَتْجرِيأت َسَيْجرِيَنأد

إِلَى َمْصرُوفاً "يـوّزل" ، املَْنِفيِّ املُسـتْقَبِل يوزن" َمْصرُوفاً إِلَى

املَْنِفيِّ املُستْقَبِل

ّتازنخ ...إلخؤر أْرِسَل ّتاّزالخ لَْن ...إلخؤر أْجرَِي لَْن

املُْعتمدة في الّصيَغُة + (ؤر
احلَاِضرِ).

املُْعتمدة في الّصيَغُة + (ؤر
احلَاِضرِ)

أْرِسَل...إلخؤراد ازنخ اّزلخلَْن ....إلخؤراد أْرِسَل لَْن

في املُْعتمدُة الّصيَغُة (ؤراد+
املستقبل)

في املُْعتمدُة الّصيَغُة (ؤراد+
املستقبل).

التَّْصرِيِف َطرِيَقَتْي ــَدى إِْح ِفي يَْلَتِقَياِن ــوزّل" "ي َو "يوزن" املُالحظة:
ِفي الِْفِتَقارِِهَما ــًة ــرَى نَِتيَج األْخ ِفي َويَْفَترَِقاِن ، ــيِّ املَْنِف ــَتْقَبِل املُْس ــى إِلَ
الّظاِهرَة ــّذِه َه ــرَْحَنا َش ــَبَق أْن َس وَقْد احلاِضرِ. ــى إلَ ــِف ــِة الّتْصرِي َطرِيَق
املُتقاربة َاألمناِط بْني ِفي املُقارنة َعْنَها َفالَ تَْغَفْل آَخر. َدْرٍس ِفي ــة الّصرفي

ًة. خاصَّ األوزان

إلَى األْمرِ َمْصرُوفاً إلَى األْمرِ، "يوّزل" "يوزن" َمْصرُوفاً

اِْجرِأزّلأْرِسْلأزن
اِْجرِيأزّلأْرِسلِيأزن

اِْجرُواأزّالت/أّزلمأْرِسلُواأزنات/أزمن
اِْجرِيَنأّزملتأْرِسْلَنأزمنت

َواِحَدٌة. األْمرِ إلَى النََّمَطْنيِ تَْصرِيِف َطرِيَقُة املُالحظة:
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النَّْهِي إِلَى َمْصرُوفاً النَّْهِي، "يوّزل" إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"

ّتازن تُْرِسْلأدور ّتاّزالالَ ْرِأدور َجت الَ
ّتازن تُْرِسلِيأدور ّتاّزالالَ ْرِيأدور َجت الَ

ّتازنات/ّتازمن تُْرِسلُواأدور ّتاّزاالت/ّتاّزالمالَ ْرُواأدور َجت الَ
ّتازمنت تُْرِسْلَنأدور ّتاّزاملتالَ ْرِيَنأدور َجت الَ

َوَمايَلِي. َسَبَق احلَاِضرِ، ِفيَما ِصيَغَتْي اْخِتالَِف َِمْن الَفْرَق الّناِجت الَِحْظ

األْمرِ إِلَى َمْصرُوفاً "يوّزل" ، األْمرِ بِاملَُعاَوَدةِ إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"

بِاملَُعاَوَدةِ

اِْجرِّتاّزالأْرِسْلّتازن
اِْجرِيّتاّزالأْرِسلِيّتازن

اِْجرُواّتاّزاالت/ّتاّزالمأْرِسلُواّتازنات/ّتازمن

اِْجرِيَنّتاّزاملتأْرِسْلَنّتازمنت

"يوّزل" َمْصرُوفاً إِلَى ةِ املَُعاَوَد َعِن النَّْهـِي إِلَى َمْصرُوفاً "يوزن"
املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهِي

َالنَّْهِي ِفي تَْصرِِفِه بَْني َفْرَق (الَ
املَُعاَوَدِة) َعِن َوالنَّْهِي

َالنَّْهِي ِفي تَْصرِِفِه بَْني َفْرَق (الَ
املَُعاَوَدِة). َعِن َوالنَّْهِي

ُف ُمَضعَّ ُهَو َما "يوزن" َوْزِن ــى َعلَ ِهَي اّلِتي األفعاِل ِمَن املُالَحظات:
تَْصرِيِفِه: نَُقوُل ِفي ." َشدَّ "يوّس = َكالِفْعِل األِخيرِ احلَْرِف

نوّس ، ، توّس يوّس ، ، ــت توّس ــت ، ــخ ، توّس ؤّس املُْثَبِت: املاِضي إِلَى أ-
، ؤّسنت. ، توّسمت ، ؤّسن توّسم

يوّسي، ؤر ، توّسيت ؤر ، توّسيت ؤر ، ــيخ ؤر ؤّس : املَْنِفيِّ املَاِضي إِلَى ب-
...إلخ.

ــا يّتاّس أر ، ــات ّتاّس أر ــات ، ّتاّس ، أر ــاخ ّتاّس أر احلَاِضرِ املُْثَبِت: ــى إِلَ ج-
....إلخ.

املُْثَبِت). احلَاِضرِ ًصيَغُة : (ؤردا + املَْنِفيِّ إِلَى احلَاِضرِ د-

ياّس ، أد ــت ّتاّس أت ، ــت ّتاّس أت ــخ ، املُْثَبِت: أد أّس ــَتْقَبِل املُْس إِلَى ه-
....إلخ.

اّسخ ...إلخ. ؤراد ...إلخ؛ أْو: ؤر ّتاّساخ : املَْنِفيِّ املُْسَتْقَبِل إِلَى و-

أّسمت. ، أّسات/أّسم ، أّس ، أّس إِلَى األْمرِ: ز-

ّتاّسامت. ، ّتاّسايات/ّتاّسام ، ّتاّسا ، ّتاّسا بِاملَُعاَوَدِة: إِلَى األْمرِ ح-

أدور ّتاّسايات/ّتاّسام ، ــا ّتاّس أدور ، ــا ّتاّس أدور بَِنْوَعْيِه: النَّْهِي إِلَى ط-
ّتاّسامت. أدور ،

"يوزّل": َمنَِط ِمْن وأْخرَى "يوزن" َمنَِط ِمْن أْفَعاٍل َمْجُموَعُة َوإِلَْيَك

مصدرهمعناهالفعل

ئزنأْرَسَليوزن
ئْليَصِعَديوْلي
أّطانَمرَِضيوضن
ئدرَضَغَطيودر

أّالسأَعاَديولس

مصدرهمعناهالفعل

تازالي؛ تيزالَجرَىيوزّل ئزل؛

مصدرهمعناهالفعل

توكرضاَسرََقيوكر ئكر؛
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تيرميتَجرََّبيورم
أّماژَقَبَضيومژ ئمژ؛
َديوْتي أّتايتََوسَّ
أّكازَعرََفيوكز

مصدرهمعناهالفعل

ؤّدومَقَطرَيوّدم

مصدرهمعناهالفعل

ئْسيَحَمَليوْسي
(الثَّْوَب)يولم أّالمَكفَّ

ئْوض؛ أّكاضبَلََغيوْوض
ئفسَحَشايوفس
أّدافَدَخَليودف

مصدرهمعناهالفعل

أّنوزَخَضَعيوّنز

ــتّقِة املُش املَزِيَدِة األفعاِل تَْصرِيِف ِمْن َاذَِج َمن ِفي األِخيرِ ــَتْعرِْض َوْلَنْس
َوالّتْفِعيِل: اإلِْفَعاِل َعلَى الَِّة َوالدَّ "يوزّل" َو "يوزن" ِمْن

املُْثَبِت املَاِضي إِلَى "ّسيدف"

أْدَخْلَنانّسيدفأْدَخْلُتّسيدفخ
أْدَخْلُتْمتّسيدفمأْدَخْلَتتّسيدفت

أْدَخْلُنتَّتّسيدفمتأْدَخْلِتتّسيدفت
أْدَخلُواّسيدفنأْدَخَلئّسيدف
أْدَخْلَنّسيدفنتأْدَخلَْتتّسيدف

املُْثَبِت املَاِضي إِلَى "ّزيّزل"

يَُصرَُّف "ّسيدف"). َكَما (يَُصرَُّف

َحْيُث الّصيَغِة، لِلماِضي املُثَبِت ِمْن ، ــعٌ تَابِ املَْنِفّي ُمالحظٌة: املَاِضي
َعلَى الُّ الدَّ ُهَو الِفْعِل َعلَى الّداِخُل َواحلْرُف ِكلَْيِهَما؛ الِفْعلَْنيِ تَْصرِيِف ِفي
إلخ". أُْجرِ.... لَْم = ّزيّزلخ "ؤر َو أْدِخْل...إلخ" لَْم = ّسيدفخ "ؤر تَُقوُل الّنفِي.

إلخ". ّزاّزلخ... َو "ؤر إلخ" ّسادفخ... تَُقوَل "ؤر أْن َويَُجوزُ

اَحلاِضرُ املُْثَبِت

ّسادافخ نّسادافأُْدِخُلأر نُْدِخُلأر
تّسادافت تّسادافمتُْدِخُلأر تُْدِخلُوَنأر
تّسادافت تّسادافمتتُْدِخلَِنيأر تُْدِخْلَنأر
يّساداف ّسادافنيُْدِخُلأر يُْدِخلُوَنأر
تّساداف ّسادافنتتُْدِخُلأر يُْدِخْلَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

الّنْفِي: بَِحْرِف اإلْثباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

.(............. أْدِخُل = الَ ّسادافخ ؤردا

احلَاِضرِ. إِلَى الّتْصرِيِف في "ّزيزل" َو َ"ّسيدف" بَْني َفْرَق الَ ُمالحظٌة:

ّسيدفخ....إلخ" "أد اإلْثباِت: ِعْنَد تَُقوُل املستقبل إِلَى الّتْصريِف َوِفي
ِعْنَد َوتَُقوُل ــخ....". ــادفخ...." َو "أد ّزازل ّس أد "أد تَُقوُل أْو ــخ" "أد ّزيزلخ...إل َو
"ؤراد أْو ــيدفخ...." ّس "ؤراد تَُقوُل أْو ّزازالخ...." "ؤر َو ــادفخ...." ّس "ؤر الّنْفِي:
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َو "ؤراد ّزاّزلخ....". َو "ؤراد ّزيزلخ...." ّسادفخ...."

َو َو "ّزيّزل...." "ّسادف" أْو ــيدف...." "ّس تَُقوُل: اْألمرِ إِلَى الّتْصرِيف َوِفي
"ّزازّل....".

ال األمثال سبيل على نوردها، التي األفعال تصرف األوزان هذه وعلى
اجلدول التالي: في احلصر، سبيل على

مصدرهمعناهالفعل

أسيدفأْدَخَلئّسيدف
أسيرمأَذاَقئّسيرم
َدئّسيْتي أسيْتيَوسَّ

مصدرهمعناهالفعل

أسيْوضبَلََّغئّسيْوض
َدئّسيلي أسيلْيَصعَّ
َلئّسيلم أسيلمتَأمَّ

مصدرهمعناهالفعل

أسيضنَمرََّضئّسيضن
َلئّسسْي أسيسْيَحمَّ
ىئّسينف أسينفنَحَّ

الّتمارين

"يوزن" َمنَِط ــْنيَ بَ الفوارَِق ِل َوتَأمَّ ــراراً، ِم ْرَس الدَّ رَاِجِع األّول: الّتمريـن
= َذاَق". "يورم الِفْعَل األزمنَة جميِع إِلَى ثُمَّ َصرِّْف "يوزّل"؛ َوَمنَِط

ثُمَّ َقرَُب" = "يوّژ ــَل الِفْع إِلَى َجِميِع األزمنة َصرِّْف الّثاني: الّتمريـن
نََحى؛ أْخَفى؛ َخبَّأ". الِفْعَل "ئّسينف =

بَْنيَ ــِف، ُمَقارِناً التَّْصرِي ُدرُوِس ــَة ُمراَجَع ــْل َواِص الّثالـث: الّتمريـن
لِْلُحرُوِف َما باخلُُصوص َوتَأّمْل والّصَيُغ. األوزاُن َحْيُث ِمْن األمناِط ــِف مختل
َجَداوِِل ِمْن أمَكَن ــبة َما بِاملُناس ورَاِجْع أهمية؛ ِمْن الِفْعِل ــِة َعلَى الّداِخلَ

الّسابَِقِة. الَوارَِدِة ِفي الّدروس احلُرُوِف
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"يوفا" َو "ئّسيرد" َمنََطْي ِمْن األْفَعاِل تَْصرِيُف

"ئّسيرد": َمنَِط تَْصرِيُف أّوالً:

املُْثَبُت املَاِضي

َغَسْلَنانّسيردَغَسْلُتّسيردخ
َغَسْلُتْمتّسيردمَغَسْلَتتّسيردّت
َغَسْلُنتَّتّسيردمتَغَسْلِتتّسيردّت
َغَسلُواّسيردنَغَسَلئّسيرد
َغَسْلَنّسيردنتَغَسلَْتتّسيرد

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّسيردخ ...إلخ.ؤر أْغِسْل لَْم
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤر"، النَّْفِي َحْرُف الِفْعِل َعلَى (يَْدُخُل

ــيرد" "ئّس ََمنَط بَْني املاِضي ــى الّتْصرِيِف إِلَ ــي ِف َق ــرْ الَ َف املُالحظـة:
األربِعَني. الّدرِس في ِصَيَغُه ــتعرْضَنا أْن اس اّلِذي سبَق ــيدف" "ئّس َوَمنَط
فْلَنْنَتِبْه األزمنة. َجِميِع ِفي تَْلَتِقَياِن الَ النََّمَطْنيِ َطرِيَقَتْي تَْصرِيِف ــنَّ لَِك

لََذلَِك.

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسيريدخ نّسيريدأْغِسُلأر نَْغِسُلأر
تّسيريدّت تّسيريدمتَْغِسُلأر تَْغِسلُوَنأر
تّسيريدّت تّسيريدمتتَْغِسلَِنيأر  يَْغِسْلَنأر
يّسيريد ّسيريدنيَْغِسُلأر يَْغِسلُوَنأر
تّسيريد ّسيريدنتتَْغِسُلأر يَْغِسْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسيريدخ ....إلخ.ؤردا أْغِسُل الَ
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤردا"، النَّْفِي "أر"بَِحْرِف اإلِْثَباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسيردخ نّسيرد َسأْغِسُلأد َسَنْغِسُلأد
تّسيردّت تّسيردمَسَتْغِسُلأد َسَتْغِسلُوَنأد
تّسيردّت تّسيردمتَسَتْغِسلَِنيأد َسَيْغِسْلَنأد
يّسيرد ّسيردنَسَيْغِسُلأد َسَيْغِسلُوَنأد
تّسيرد ّسيردنتَسَتْغِسُلأد َسَيْغِسْلَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسيريدخ ...إلخ.ؤر أْغِسَل  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّسيردخ ........إلخ.ؤراد أْغِسَل لَْن
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املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

اِْغِسْل....ّسيريداِْغِسْلّسيرد
اِْغِسلِي....ّسيريداِْغِسلِيّسيرد

اِْغِسلُوا....ّسيردات/ّسيردماِْغِسلُواّسيردات/ّسيردم
.....ّسيردمتاِْغِسْلَنّسيردمت اِْغِسْلَن

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي الّنْهُي،

ّسيريد تَْغِسْلأدور الَ

َ َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( الَعاِديِّ الّنْهِي

ّسيريد تَْغِسلِيأدور الَ
ّسيريدات/ّسيريدم تَْغِسلُواأدور الَ

ّسيريدمت تَْغِسْلَنأدور الَ

"يوفا" َمنَِط ثانيا: تَْصرِيُف

املُْثَبُت املَاِضي

وََجْدنَانوفاوََجْدُتؤفيخ
وََجْدُمتْتوفاموََجْدَتتوفيت
وََجْدتُنَّتوفامتوََجَدِتتوفيت
وََجُدواؤفانوََجديوفا
وََجْدَنؤفانتوََجَدْتتوفا

املَْنِفيُّ املَاِضي

ؤفيخ أِجْدؤر نوفيلَْم َجنِْدؤر لَْم
توفيت َجتِْدؤر توفيملَْم َجتُِدواؤر لَْم
توفيت َجتِِديؤر توفيمتلَْم َجتِْدَنؤر لَْم
يوفي يَِجْدؤر وفنيلَْم يَِجُدواؤر لَْم
توفي َجتِْدؤر وفينتلَْم يَِجْدَنؤر لَْم

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّتافاخ نّتافاأِجُدأر َجنُِدأر
ّتافات ّتافامَجتُِدأر َجتُِدوَنأر
ّتافات ّتافامتَجتِِديَنأر َجتِْدَنأر
يّتافا ّتافانيَِجُدأر يَِجُدوَنأر
ّتافا ّتافانتَجتُِدأر يَِجْدَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّتافاخ إلخؤردا ........ أِجُد الَ
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤردا"، النَّْفِي بََحْرِف "أر" اإلِْثَباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

افخ ّنافَسأِجُدأد َسَنِجُدأد
ّتافت ّتافمَسَتِجُدأت َسَتِجُدوَنأت
ّتافت ّتافمتَسَتِجِديَنأت َسَتِجْدَنأت
ياف افنَسَيِجُدأد َسَيِجُدوَنأد
ّتاف افنتَسَتِجُدأد َسَيِجْدَنأد
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املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّتافاخ .....إلخ.ؤر أِجَد  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

افخ .....لخ.ؤراد أِجَد لَْن  

املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

ِجْد.....ّتافاِجْدأف
ِجِدي......ّتافاِجِديأف

ِجُدوا.....ّتافايات/ّتافامِجُدواأفات/أفم
ِجْدَن......ّتافامتِجْدَنأفمت

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي الّنْهُي،

ّتافا َجتِْدأدور ّتافاالَ .....إلخأدور َجتِْد الَ
ّتافا َجتِِديأدور الَ

.( الَعاِديِّ َالنَّْهِي بَْيَنُه َوبَْني َفْرَق (الَ ّتافايات/ّتافام َجتُِدواأدور الَ
ّتافامت َجتِْدَنأدور الَ

َعلَى َوالّداّل َمنَِط "يوفا" ِمْن الِفْعِل املُْشَتقِّ مفيدٌة: تَْصريُِف إضافة
الَكاِمُل واملعَنى لَُه. َمنُوَذجاً ــيف = أْوَجَد" نّتِخُذ "ئّس - والتَّْفِعيِل. اإلِْفَعاِل
ابريد "ّسيفخ َمَثالً: تَُقوَل َكأْن الّشْيَء)، (َغْيرَُه أْوَجَد ُهَو: "ئّسيف" لِلِفْعِل
ــيف" "ئّس يُْخلََط أْن يَْنَبِغي ــاِفرَ َطرِيَقُه". َوالَ املَُس أْوَجْدُت = ْومناّدو ي ّنس
َمنَِط ِمْن ُهَو َواّلِذي ــَل" "َغْربَ َمْعَناُه اّلِذي الَفاِء ــيّف" املَُضّعُف "ئّس َو َهَذا

"ئّسيرد".

اجلََداوِِل ــي ِف األزمنة َجِميِع ــى إِلَ أْوَجَد" ــيف = "ئّس تَْصرِيَف ــَك َفإلَْي
اآلتَِيِة:

املُْثَبُت املَاِضي

أْوَجْدنَانّسيفأْوَجْدُتّسيفخ
أْوَجْدُمتْ تّسيفمأْوَجْدَتتّسيفت
أْوَجْدتَُنتّسيفمتأْوَجْدِتتّسيفت
أْوَجُدواّسيفنأْوَجَدئّسيف
أْوَجْدَنّسيفنتأْوَجَدْتتّسيف

املَاِضي املَْنِفي

ّسيفخ لَْم أوِجْد ...... إلخؤر
املُْثَبِت). املَاِضي ِفي املُعتمدُة الّصيغُة + (ؤر

الّثالثة: ــاِط َاألمن بَْني املاضي إِلَى ــِف الّتصرِي ِفي َق ــرْ َف الَ ُمالحظة:
َعلَى "ئّسيف" أن تَُصرََّف يَُجوزُ لكْن ــيف". "ئّس َو ــيرد" "ئّس َو ــيدف" "ئّس
وتَْنِفي احلَاِضرِ. ِفي ــوفا" َو "أر يّس املَاِضي، ِفي ــوفا" "ئّس َفَتُقوُل: آَخرَ؛ َوْزٍن

ْيّسوفا". "ؤردا َو يّسوفا" "ؤر بَِقْولَِك:

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسافاخ نّسافاأوِجُدأر نُوِجُدأر
تّسافات تّسافامتُوِجُدأر تُوِجُدوَنأر
تّسافات تّسافامتتُوِجِديَنأر تُوِجْدَنأر
يّسافا ّسافانيُوِجُدأر يُوِجُدوَنأر
تّسافا ّسافانتتُوِجُدأر يَُوِجْدَنأر
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اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسافاخ إلخؤردا أوِجُد....... الَ
املُْثَبِت). ِصيَغُة + (ؤردا

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسيفخ ّنّسيفَسأوِجُدأد َسُنوِجُدأن
ّتّسيفت ّتّسيفمَسُتوِجُدأت َسُتوِجُدوَنأّت
ّتّسيفت ّتّسيفمتَسُتوِجِديَنأّت َسُتوِجْدَنأت
يّسيف ّسيفنَسُيوِجُدأد َسُيوِجُدوَنأد
ّتّسيف ّسيفنتَسُتوِجُدأت َسُيوِجْدَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسافاخ ......إلخ.ؤر أوِجَد  لَْن
املُْثَبِث) صيغة احلَاِضرِ + (ؤر

أْو

ّسيفخ .......إلخ.ؤراد أوِجَد لَْن
املُْثَبِت) املُستقبِل صيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

أْوِجْد.....ّسافاأْوِجْدّسيف
أْوِجِدي.....ّسافاأْوِجِديّسيف

أْوِجُدوا....ّسافايات/ّسافامأْوِجُدواّسيفات/ّسيفم
أْوِجْدَنّسافامتأْوِجْدَنّسيفمت

املَُعاَوَدةِ الّنْهُي َعِن الّنْهُي،

ّسافا تُوِجْدأدور ّسافاالَ تُوِجْد.....إلخأدور الَ
ّسافا تُوِجِديأدور الَ

الَعاِديِّ َ النَّْهِي َبَْني َفْرَق (الَ
املعاودة). عن َوالنَّْهِي ّسافايات/ّسافام تُوِجُدواأدور الَ

ّسافامت تُوِجْدَنأدور الَ

املُالحظات:

َمنَِط َعلَى ــيدف" "ئّس َمنَِط ِمْن ِهَي اّلِتي ــاُل األْفَعَ تَُصرََّف أْن ــوزُ أ- يَُج
"أر َو ــيليْي" يّس "أر َو ــيويض" يّس "أر َو ــيديف" يّس "أر ــوُل: َفَتُق ــيرد"؛ "ئّس
أْن يَُجوزُ َوالَ ــاكاز"؛ "يّس َو ــالي" "يّس ــاواض" َو يّس "أر ــَدالً ِمْن بَ ــكيز"، يّس
ِفيَما إالَّ "ئّسيدف"، َعلَى َمنَِط "ئّسيرد" َمنَِط ِهَي ِمْن اّلِتي األْفَعاُل تَُصرََّف

أْصالً. َيِغ الصِّ ِمَن ُمْشَترٌك ُهَو

أنَّ َوالواِقُع ــاردا". "ت َو ــيرد" "أس ُهَما: ــَدرَاِن َمْص ــيرد" "ئّس لِْلِفْعِل ب-
ُمْشَتقٌّ املَْصَدرِ؛ َوُهَو َوأنَّ "تاردا" اِْسٌم يَُقوُم َمَقاَم ، َحِقيِقيٌّ َمْصَدرٌ "أسيرد"

اّلذي َمْعَناُه "اْنَغَسَل". ْلِد "يارود" الصَّ الِفْعِل ِمَن

"ياّال" ــا ُمرَاِدُفُه أّم "يوفا". َمنَِط َعلَى يَُصرَُّف ــوّال" (بََكى) "ي ــُل ج- الِفْع
ْلِد. الصَّ تَْصرِيَف َفيَُصرَُّف

ــابَقِة، الّس اجلََداوِِل ــي ِف الَوارَِدِة ــِة، اآلتَِي األْفَعاِل ــَن ــٍل ِم ِفْع ــُكلِّ لِ د-
ِفْعٍل ــرِّْف ُكلَّ َفْلُنَع ــاِن. َمْعَنَي ــكا" "يوش َو "يورا" َو ــا" "يوس َو ــيّلف" "ئّس

َكاِمالً: تَْعرِيفاً

لُِيرَى؛ أَشارَ. بَِعيٍد ِمْن بَِثْوبِِه َح لَوَّ أْي َب، ثَوَّ = "ئّسيلف"

َفَتَح. َفرََغ؛ "يورا"؛

تَْضِعيٌف، آِخرَِها ــي َواّلِتي ِف ــيرد" "ئّس َمنَِط ِمْن ِهَي ــاُل اّلِتي األَْفَع ه-
ــيّد "ئّس تَُقوُل: َذلَِك. تَْقَتِضي ِصيَغُة الّتْصرِيِف ِحيَنَما تَْضِعيُفَها ــكُّ يَُف
= "ئّسيّف َو = يُِضيُء" ــيديد يّس "أر َوتَُقوُل َغْربََل"؛ = ــيّف "ئّس َو أَضاَء" =

َهَذا. َعلَى وِقْس يَُغْربُِل"، = يّسيفيف "أر َو َغْربََل"
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الّتمارين

ثُمَّ ــيدف")، "ئّس (َعلَى َمنَِط ــيلم" الِفْعَل "ئّس َصرِِّف األّول: الّتمرين
ُمَبيِّناً تَْصرِيِفِهَما، َعلَى َوَعلِّْق ــيرد")، "ئّس َمنَِط (َعلَى ــن" "ئّسيس الِفْعَل

ُكلَِّها. األْزِمنَِة في النََّمَطْنيِ بَْنيَ االْخِتالَِف َوأْوُجَه َبِه الشَّ أْوُجَه

"ئّسيف"، َمنَِط ِمْن َوآَخرَ "يوفا" َمنَِط ِمْن ِفْعالً الّثاني: َصرِّْف الّتمرين
التَّْعلِيُق. يَِجُب ِعْنَدَما َوَعلِّْق األزمنِة. َجِميِع إلَى

ِذْهِنيا. ِْزَها وأْجن األولَى ِة ــرَ الَعَش رُوِس الدُّ َمتَاريَن رَاِجْع الّثالث: الّتمرين
الَواِحَد واألْربَِعَني. ْرَس الدَّ َهَذا َمّراٍت َة ِعدَّ رَاِجْع ثُمَّ

       
"ئكونسر" َو "ئّسودم" أْمنَاِط ِمْن األْفَعاِل تَْصرِيُف

"ئمومش" َو "ئسدوّقر" َو

املُْثَبِث، املَاِضي ــي ِف تَْصرِيِفَها ــُق َطرَائ تَْلَتِقي ــُة األْربََع َاُط األْمن ــِذِه َه
تَْصرِيَفَها: َفْلَنَتَذبَّْر األْزِمنَِة األْخرَى. ِفي َكِثيراً أْو َقلِيالً َوتَْخَتلُِف

املُْثَبُت املَاِضي

َقبَّْلَنانّسودمَقبَّْلُتّسودمخ
َقبَّْلُتْمتّسودممَقبَّْلَتتّسودمت
َقبَّْلُنتَّتّسودممتَقبَّْلِتتّسودمت
َقبَّلُواّسودمنَقبََّلئّسودم
َقبَّْلَنّسودمنتَقبَّلَْتتّسودم

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّسودميخ أَقبِّْلؤر نّسودميلَْم نَُقبِّْلؤر لَْم
تّسودميت تَُقبِّْلؤر تّسودميلَْم تَُقبِّلُواؤر لَْم
تّسودميت تَُقبِّلِيؤر تّسودميتلَْم تَُقبِّْلَنؤر لَْم
يّسودمي يَُقبِّْلؤر ّسودمينلَْم يَُقبِّلُواؤر لَْم
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تّسودمي تَُقبِّْلؤر ّسودمينتلَْم يَُقبِّْلَنؤر لَْم

ُمالحظتان:

َواِحَدٍة. َطرِيَقٍة َعلَى املُْثَبِت لِلَماِضي تَُصرَُّف ُكلَُّها األربَعة ـَـاُط األْمن أ-
= ــخ "مومش َو َطرَْقُت" = ــدوّقرخ "س َو ــُت" اِْنَطلَْق ــرخ = "كونس ــوُل تَُق

َكَما تَُقوُل "ّسودمخ...إلخ". نََحْلُت"،

يَاٍء بإدرَاِج ــودميخ"، ّس "ؤر املَْنِفيِّ ــِف لِْلَماِضي ِفي الّتْصرِي ــوُل َوتَُق ب-
ــودميخ...). ّس (ؤر َقْبلَُه اّلِذي َوبَْنيَ احلَْرِف األخير األْصلِي احلَْرِف بَْنيَ ُمَحرَِّكة
قبَل الذي للحْرِف ــة بُِدوِن ُمحّرك ــودمخ...." ّس "ؤر تَُقوَل أْن ــْن يَِصحُّ َولَِك
ِفيَما يَُخصُّ َمَحّليا، أْو ــا ُهَو الّراِجُح ِجَهِوي وَقْد يكوُن ــر. يَِصحُّ َذلَِك، األخي

"ؤر إالَّ ــر" "ئكونس َمنَِط ــي ِف َوالَ يَِصحُّ ــش"؛ "ئموم َومنََط ــودم" ــَط "ئّس َمنَ
اّلذي األصليِّ ــْرِف للَح ُمَحرَِّكة ــاٍء بَِي ــيرت....إلخ"، تكونس ؤر ــيرخ، كونس

األِخيرِ. َقْبَل

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسودومخ نّسودومأَقبُِّلأر نَُقبُِّلأر
تّسودومت تّسودوممتَُقبُِّلأر تَُقبِّلُوَنأر
تّسودومت تّسودوممتتَُقبِّلَِنيأر تَُقبِّْلَنأر
يّسودوم ّسودومنيَُقبُِّلأر يَُقبِّلُوَنأر
تّسودوم ّسودومنتتَُقبُِّلأر يَُقبِّْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسودومخ ...إلخؤردا أَُقبُِّل الَ
ِهَي) ِهَي َوالّصيغة "ؤردا"، النَّْفِي بَِحْرِف "أر" اإلثباِت (يَعوَُّض َحْرُف

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

تكونسورخ نتكونسورأْنَطلُِقأر نَْنَطلُِقأر
تكونسورت تكونسورمتَْنَطلُِقأر تَْنَطلُِقوَنأر
تكونسورت تكونسورمتتَْنَطلِِقَنيأر تَْنَطلِْقَنأر
يتكونسور تكونسورنيَْنَطلُِقأر يَْنَطلُِقوَنأر
تكونسور تكونسورنتتَْنَطلُِقأر يَْنَطلِْقَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

تكونسورخ ....إلخؤردا أْنَطلُِق الَ
ِهَي) ِهَي َوالّصيغة "ؤردا"، النَّْفِي بَِحْرِف "أر" اإلثباِت (يَعوَُّض َحْرُف

َوتَْصرِيِف ــودم" "ئّس تَْصرِيِف ــْنيَ بَ باملُقارنة ــا لََن يَّتِضُح ُمالَحظـة:
النََّمَطْنيِ بَْنيَ أنَّ ــواِء- الّس َعلَى َواملَْنِفيِّ ــِت -املُْثَب احلَاِضرِ إِلَى ــر" "ئكونس
الَفْردِ، َوالغائِِب إِلَى املَُتَكلِِّم الَفْرِد ُهَو ُمْسَنٌد ِفيَما بَِسيَطًة تُْلَتَمُس َفَوارَِق
الَفَوارَِق تِْلَك ْس (تَلَمَّ الَغائباِت. أْو الُغيَِّب املُتكّلمني وَجماَعِة َجَماَعة َوإِلَى

ْر. نََتَذكَّ أنع َوَعلَْيَنا ِفيَها). َواْنُظْر

بِِه. يََتَميَّزُ ِفيَما يَْنَفرُِد بِِصيَغِة َحاِضرِِه "ئّسودم" َمنََط أنَّ أ-

"ئسدوّقر" َو "ئكونسر" األْخرَى، الّثالثة َاِط األْمن تَْصرِيِف َطرِيَقَة أنَّ ب-
ــورخ....إلخ" تكونس "أر تَُقوُل ــَدٌة. َواِح َطريَقٌة ــرِ، احلَاِض إِلَى ــش" "ئموم َو
ــوُل: َوتَُق ــورخ....إلخ". تكونس "أر ــوُل:  تَُق ــا َكَم ــخ....إلخ". متومش "أر َو
"ؤردا ــوُل: تَُق ــا َكَم ــخ....إلخ" متومش "ؤردا َو  ــدوّقورخ...إلخ"، تس "ؤردا

تكونسورخ....إلخ".

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسودمخ نّسودمَسأَقبُِّلأد َسُنَقبُِّلأن
ّتّسودمت تّسودممَسُتَقبُِّلأت َسُتَقبِّلُوَنأت
تّسودمت تّسودممتَسُتَقبِّلَِنيأت َسُتَقبِّْلَنأت
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يّسودم ّسودمنَسُيَقبُِّلأد َسُيَقبِّلُوَنأد
تّسودم ّسودمنتَسُتَقبُِّلأت َسُيَقبِّْلَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسودومخ ....إلخؤر أَقبَِّل لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّسودمخ ....إلخ.ؤراد أَقبَِّل لَْن
املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

ُمالَحظات:

َاِط األْمن ــْنيَ بَ ــتركٌة ُمش املُْثَبِت ــتقَبِل املس إِلَى ــُة الّتْصرِيِف َطرِيَق أ-
َكَما ...إلخ، مومشخ" "أد َو ــّدوّقرخ" س "أد ــرخ" َو كونس تَُقوُل: "أد األربعِة؛

ّسودمخ". "أد تَُقوُل

ألنََّها ُمختلَِفٌة، املَْنِفيِّ ــَتْقَبِل املُْس إِلَى الّتْصرِيِف َطرِيَقَتْي إِْحَدى ب-
َو ــودومخ...." ّس "ؤر تَُقوُل: تَْعَتِمُدَها إِلَى احلَاِضرِ. اّلِتي الّصيغِة في تَابَِعة
الطريقة لَِكنَّ متومشخ....". َو"ؤر ــدوّقورخ...."، تس "ؤر تكونسورخ...."، "ؤر
تَْغِييرِ ِفي يَْنَحِصرُ َ الّنفِي ِفيَها َواإلْثَباِت بَْني الَفْرَق ــَترََكٌة، ِألنَّ الّثانية ُمش

"ؤراد". الّنْفِي بَِحْرِف "أد" اإلْثباِت َحْرِف

األْمرِ إِلَى َمْصروفاً األْمرِ "ئكونسر" إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

اِْنَطلِْقكونسرَقبِّْلّسودم
اِْنَطلِِقيكونسرَقبِّلِيّسودم

اِْنَطلُِقواكونسرات/كونسرمَقبِّلُواّسودمات/ّسودمم
اِْنَطلِْقَنكونسرمتَقبِّْلَنّسودممت

النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

ّسودوم ....أدور تَُقبِّْل الَ
ّسودوم ....أدور تَُقبِّلِي الَ

ّسودومات/ّسودومم ....أدور تَُقبِّلُوا الَ
ّسودوممت تَُقبِّْلَن....أدور الَ

النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

تكونسور ....أدور تَْنَطلِْق الَ
تكونسور ....أدور تَْنَطلِِقي الَ

تكونسورات/كونسورم ....أدور تَْنَطلُِقوا الَ
تكونسورمت ....أدور تَْنَطلِْقَن الَ

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرِ إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

....ّسودوم َقبِّْل
....ّسودوم َقبِّلِي

.....ّسودومات/ّسودومم َقبِّلُوا
.....ّسودوممت َقبِّْلَن

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرِ إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

....تكونسور اِْنَطلِْق
....تكونسور اِْنَطلِِقي

....تكونسرات/تكونسورم اِْنَطلُِقوا
......تكونسرمت اِْنَطلِْقَن

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"
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ّسودوم ....أدور تَُقبِّْل الَ
ّسودوم ....أدور تَُقبِّلِي الَ

ّسودومات/ّسودومم ....أدور تَُقبِّلُوا الَ
ّسودوممت ....أدور تَُقبِّْلَن الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

تكونسور ....أدور تَْنَطلِْق الَ
تكونسور ....أدور تَْنَطلِِقي الَ

تكونسورات/تكونسورم ....أدور تَْنَطلُِقوا الَ
تكونسرمت ....أدور تَْنَطلِْقَن الَ

ُمالَحظات:

ِألّنُهَما ، الَعاِديِّ ــرِ إِلَى األْم الّتْصريِف ــْنيَ َطرِيَقَتْي َفْرٌق بَ ــظُ يُالََح الَ أ-
الّصَيِغ. أْبَسَط ِكالَُهَما تَْعَتِمَداِن

َطرِيَقُة تَْخَتلُِف املَُعاَوَدةِ، َعِن َوالنَّْهِي َوالّنْهِي، ــاَوَدةِ، بِاملَُع األْمرِ ِفي ب-
َعْنَها الِْخِتالَِفَها تََبعاً "ئّسودم" تَْصرِيِف َطرِيَقِة َعْن ــر" "ئكونس تَْصرِيِف

احلَاِضرِ. ِفي

يَُهمُّ ِفيَما "ئكونسر" "ئمومش" تَابَِعاِن لَِنَمِط َو ــدوّقر" "ئس َمنََطا ج-
املَُعاَوَدِة. َعِن َوالّنْهَي بِاملَُعاَوَدةِ، واألْمرَ األْمرَ

ــودم"، "ئّس َمنَِط َعلَى ِهَي اّلِتي ــاِل األْفَع ِمَن ــٌة َمْجُموع اآلَن ــَك َوإلَْي
َمنَِط َعلَى َورَابَِعة "ئسدوّقر"، َمنَِط َعلَى َوثَالَِثًة "ئكونسر"، َمنَِط َعلَى وأْخرَى

"ئمومش":

مصدرهمعناهالفعل

أسودمَقبََّلئّسودم

أسوفغأْخرََجئّسوفغ
أسوسمَسَكَتئّسوسم

أسومماْمَتصَّئّسوّم

مصدرهمعناهالفعل

أسودرأْحّيائّسودر
أسوْجيأْبرَأئّسوْجي
أسوگزأْنزََلئّسوگز
أّژوْژيأْثَقَلئّژوْژي

مصدرهمعناهالفعل

أسوترَسأَلئّسوتر
أسوكفَقلََعئّسكف

أسوكضَوثََبئّسوكض

مصدرهمعناهالفعل

أكونسراِْنَطلََقئكونسر
أكوركشَصلَّئكوركش

أزوّزرَذرَّىئزوّزر
أسوّتللَفَّئسوّتَل

مصدرهمعناهالفعل

أگونزررَِعَفئگونزر
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َقئجوّجر أجوّجرنَسَّ
رَئسوّدم أسوّدمَقطَّ
أموّلژاِْنَخلََعئموّلژ

مصدرهمعناهالفعل

أكورشمزَِمَنئكورشم
ألومْسيَحِثرَئلومْسي
أموّميَحزَُمئموّمي

أموّشضأَمتَّئموّشض

مصدرهمعناهالفعل

أسدوّقرَطرََقئسدوّقر
أسفوّقرلََبَطيسفوّقر
أّسوّلسأْظلََمئّسوّلس
أهنوّنيتََدْحرََجئهنوّني
أسلوليأْزَهرَئسلوّلي

أمومشنَُحَلئمومش
َقئفورس أفورستََشقَّ
أكوكرَخِشَيئكوكر

مصدرهمعناهالفعل

أزموّمياِْبَتَسَمئزموْمي
َقئسموّقل أسموّقلَحدَّ

َسئّسوّمر أّسوّمرتََشمَّ
أسفوّرگَغِضَبئسفوّرگ
أسموّميَشَكائسموّمي

أنوفلَحُمَقئنوفل
أحويْزَحنَّئحويْز

أبوحضبََهَتئبوحض

مصدرهمعناهالفعل

أّدوّكلَصاَدَقئّدوّكل
أسنوّشگأْذَكىئسنوّشگ

أرزوّزغتََفتََّحئرزوّزغ
أسموّزرَذرََقئسموّزر
أسلوْفيأْرَغىئسلوّفي

أكوشمزَِمَنئكوشم
أبوكضَعِمَيئبوكض
َنئگوّگ أگوّگَدخَّ

والدالة "ئمومش" منط من املشتقة مفيدة: األفعال املزيدة إضافة
= "ئنوفل ــول تق ــودم". "ئّس تصّرف على منط ــاِل والتفعيل اإلفع ــى عل
ُهَو: ــنوفل" "ئس ومعنى ــودم". "ئّس َوْزِن ــنوفل"، َعلَى "ئس وتقوُل َحُمَق"،

َق. َحمَّ

والتفعيل اإلفعال على والّدالة "ئكونسر" منط املشتقة من األفعال
= "ئسنتوتر وتقوُل أْرَعَف" = "ئسگونزر تُقول "ئسدوّقر". منط على تصّرف
"ئسدوّقر". وْزُن ُهَو الثالثة لََوى" َوالوزن في األفعال = "ئسموّنض َو َهرَّأ"



 

294295

والّتفعيل اإلفعال على والّدالة "ئسدوّقر" منط من األفعال املشتقة
= َو "ئسقلوّلي َدْحرََج" = ــهنوّني مثالً "ئس منها ــه. نفس تابعة للّنمط

= َهزََّل". "ئسرموّمس َسْقلََب" َو

تدّل حّد ذاتها، في فمزيدة ــودم" "ئّس َمنَِط َعلَى ِهَي اّلتي األفعال أّما
يُصّرُف املبدأ ــذا عليه ه الَ ينطبُق وما والّتفِعيِل ــاِل اإلفع على ــا مبدئّي
َمْعَنى َو "تََفتََّت"؛ ــَو ُه َمْعَنى "ئفروْري" مثالً ــودم"؛ "ئّس على َمنَِط ــده مزي
َعلَى "ئسفروْري" املُشتقُّ الِفْعل يُصّرف أْن يجوزُ "فّتت". هَو ــفروْري" "ئس

"ئمومش". "ئّسودم" َوَعلَى َمنَِط َمنَِط

الّتمارين

ى؛ تََخطَّ = "ئّسورف الِفْعَل األزِمنَة جميِع إِلَى َصرِّْف الّتمرين األّول:
َخِشَي". = "ئكوكر الِفْعَل ثُمَّ َغَفرَ"، َعَفا؛

رَ"، َقطَّ = ــوّدم "ئس الِفْعَل األزِمنَة جميِع إِلَى َصرِّْف الّثاني: الّتمرين
"ئّسودم"). َ"ئّسوّدم" و! بَْني تَْخلِْط (الَ َس" تََشمَّ = "ئّسوّمر الِفْعَل ثُمَّ

َوأْجنِْز الِعْشرِيَن، إِلَى ــرَ َعَش احلَاِدي ِمَن الّدرُوس رَاِجْع الّثالث: الّتمرين
ِمَن التََّمارِيِن. بَِها أْحلَِق َما ِذْهِنيا

َجَداوِل َوِمْن الّتْصرِيِف ــَداوِِل َج ِمْن أْمَكَن َما ــْع رَاِج الّرابع: الّتمرين
"ئدل"؛ ـَـاِط: أْوزَان األْمن ــب َقْل ــرِ ظْه َعْن ــْظ َواْحَف ــة؛ الّنمطي ــات اموع
؛ ئهربل" ؛ "ئكركب" ؛ ــم" ئكش "ئّنا" ؛ ئّدا"؛ "ئرزا" ؛ ؛ ئمال" ؛ ــا" "ئلس "ئّفر"؛
؛ "ئّسيرد" ؛ "ئّزيّزل" ؛ "ئّسيدف" "يوزّل"؛ ؛ "يوزن" ؛ ــم" ئّسكش ؛ "ئّنضفص"

"ئمومش". ؛ "ئسدوّقر" ؛ "ئكونسر" ؛ "ئّسودم" ؛ "ئّسيف" ؛ "يوفا"
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َو "ئضفار" "ئّگوّل" منَطي ِمْن ِهَي األْفَعاِلاّلِتي تَْصرِيُف

َحَلَف": = "ئّگوّل َمنَِط تَْصرِيُف أّوالً:

املُْثَبُت املَاِضي

َحلَْفَنانّگوّلَحلَْفُتّگوّلخ
َحلَْفُتْمتّگوّلمَحلَْفَتتّگوّلت
َحلَْفُنتَّتّگوّملتَحلَْفِتتّگوّلت
َحلَُفواّگوّلنَحلََفئّگوّل
َحلَْفَنّگوّلنتَحلََفْتتّگوّل

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّگوّلخ ....إلخؤر أْحلِْف لَْم
املُْثَبِت) املَاِضي ِفي املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤر

املُْثَبُت اَحلاِضرُ

تگاّالخ نتّگاّالأْحلُِفأر نَْحلُِفأر
تگاّالت لُِفأر تگاّالمَحتْ لُِفوَنأر َحتْ

تگاّالت لِِفَنيأر تگاّالمتَحتْ لِْفَنأر َحتْ
يتگاّال تگاّالنيَْحلُِفأر يَْحلُِفوَنأر
تگاّال لُِفأر تگاّالنتَحتْ يَْحلِْفَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

تّگاّالخ .... إلخؤردا َالَ أْحلُِف
املُْثَبِت) املَاِضي ِفي املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤردا

املُْثَبُت املْستْقَبُل

ّگاّلخ ّنّگاّلَسأْحلُِفأد َسَنْحلُِفأن
تگاّلت ّتگاّلم َسَتْحلُِفأت َسَتْحلُِفوَنأت
تّگاّلت ّتّگاّملتَسَتْحلِِفَنيأت َسَتْحلِْفَنأت

يّگاّل ّگاّلن َسَيْحلُِفأد َسَيْحلُِفوَنأد
تّگاّل ّگاّلنتَسَتْحلُِفأت َسَيْحلِْفَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

تگاّالخ ...إلخ.ؤر أْحلَِف  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّگالخ .....إلخ.ؤراد أْحلَِف لَْن
املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

الّنْهُي األْمرُ،

تگاّالاِْحلِْفّگاّل ْلِْفأدور َحت الَ
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تگاّالاِْحلِِفيّگاّل ْلِِفيأدور َحت الَ
تگاّاليات/تگاّالماِْحلُِفواّگاّالت/ّگاّلم ْلُِفواأدور َحت الَ

تگاّالمتاِْحلِْفَنّگاّملت ْلِْفَنأدور َحت الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي باملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

.....تگاّال تگاّالاِْحلِْف .....أدور ْلِْف َحت الَ
....تگاّال اِْحلِِفي

َالنَّْهِي َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( الَعاِديِّ ....تگاّاليات/تگاّالم اِْحلُِفوا

....تگاّالمت اِْحلِْفَن

"ئّگوّل": َمنَِط َعلَى تَُصرَُّف أْفَعاٍل ثَالَثََة َوإِلَْيَك

الّصالة)؛ = (تاژاّليت = َصلَّى" "ئّژوّل

الِوالََدُة)؛ = ُولَِد" (تاالليت = "ئلول

الُيْبُس). = تاغورارت (تاغارت ، يَِبَس" = "ئّقور

الَيِمُني". الَقَسُم، = احلَْلُف، َفُهَو "تاگاّليت "ئّگوّل" ُ َمْصَدر ا أمَّ

تَِبَع": = "ئضفار َمنَِط تَْصرِيُف ثانيا:

املُْثَبُت املَاِضي

تَِبعَنانضفارتَِبْعُتضفارخ
تَِبْعُتْمتضفارمتَِبْعَتتضفارت
تَِبْعُنتَتضفارمتتَِبْعِتتضفارت
تَِبُعواضفارنتَِبَعئضفار
تَِبْعَنضفارنت تَِبَعْتتضفار

املَْنِفيُّ املَاِضي

ضفارخ إلخؤر ..... أْتَبْع  لَْم
النَّْفُي). (لَِيْحُصَل لِإلِْثَباِت) املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤر

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ضّفورخ نضّفورأْتَبُعأر نَْتَبُعأر
تضّفورت تضّفورمتَْتَبُعأر تَْتَبُعوَنأر
تضّفورت تضّفورمتتَْتَبِعَنيأر تَْتَبْعَنأر
يضّفور ضّفورنيَْتَبُعأر يَْتَبُعوَنأر
تضّفور ضّفورنتتَْتَبُعأر يَْتَبْعَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ضّفورخ .....إلخؤردا أْتَبُع الَ
النَّْفُي). لَِيْحُصَل "ؤردا" الّنْفِي بَِحْرِف "أر" اإلْثباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُْسَتْقَبُل

ضفارخ ّنضفارَسأْتَبُعأد َسَنْتَبُعأن
ّتضفارت َسَتْتَبُعأت تْضفارم  َسَتْتَبُعوَنأت
ّتضفارت ّتضفارمتَسَتْتَبِعَنيأت َسَتْتَبْعَنأت

يضفار ضفارنَسَيْتَبُعأد َسَيْتَبُعوَنأد
تضفار ضفارنتَسَتْتَبُعأت َسَيْتَبْعَنأد

املَْنِفيُّ املُْسَتْقَبُل

ضّفورخ . إلخؤر لَْن أْتَبَع
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احلاضر). في املُعتمدة الّصيغة + (ؤر

أْو

... إلخ ؤراد ضفارخ
املُستقبل). في املُعتمدة الّصيغة + (ؤراد

األْمرُ

ضفار / اِْتَبْعضفور
ضفار / اِْتَبِعيضفور

اِْتَبُعواضفورات / ضفورم
اِْتَبُعواضفارات / ضفارم

ضفارمت / اِْتَبْعَنضفورمت

الّنْهُي

تضفار / ضّفور تَْتَبْعأدور الَ
تضفار / ضّفور تَْتَبِعيأدور الَ

ضّفورم / ضّفورات تَْتَبُعواأدور الَ
تضفارم / تضافرات تَْتَبُعواأدور الَ

تضفارمت / ضّفورمت تَْتَبْعَن.أدور الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي بِاملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

....ضّفور/تضفار اِْتَبْع

َ َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( العاِديِّ الّنْهِي

...ضْفور/تضفار اِْتَبِعي
....ضّفورات/ضّفورم اِْتَبُعوا

...تضفارات/تضفارم اِْتَبُعوا
....ضّفورمت/تضفارمت اِْتَبْعَن

"ئضفار": َمنَِط َعلَى تَُصرَُّف أْربََعَة أْفَعاٍل َوإِلَْيَك

مصدرهمعناهالفعل
تيْزووريَسَبَقئْزوار
أكّتورَمألئكتار

مصدرهمعناهالفعل
تيروسيأْشَبَهئْرواس
تيتشورتَجنَائتشار

َعلَى َوالّداّلة ــار" "ئضف َمنَِط ِمْن َقُة ــتَ املُش ُمِفيَدة: األْفَعاُل إَِضاَفة
ُهَو ــِتْعَماالً اْس أْكَثرَُها ــِه. نَْفِس النََّمِط َعَل تَُصرَُّف ــِل والّتْفِعي ــاِل اإلِْفَع
"أمْزوار؛ الَفاِعِل اِْسُم اْشُتقَّ َوِمَن الِفْعِل "ئْزوار" َم. َقدَّ ــبََّق، ِمبَْعَنى َس وار" "ئّزْ

الّشرََفاِء". "نَِقيِب َعلَى املَغرِب ِفي يُْطلَُق َوالَ يَزَاُل َكاَن اّلِذي أمْزوارو"



 

302303

الّتمارين

تََقّدَم"، َسَبَق؛ = "ئْزوار الِفْعَل األزمنِة إلى جميِع َصرِّْف الّتمرين األّول:
يَُضّعُف َكافاً َمْعُقوَدًة). الَواَو أّن تَْنَس َمأل" (َوالَ = "ئكتار الِفْعَل ثُمَّ

= َصلَّى"، "ئّژوّل ــَل الِفْع األزمنة َجِميِع إلَى َصرِّْف الّتمريـن الّثاني:
ُولَِد". "ئلول = ثُمَّ

ِمَن رُوِس، الدُّ ِفي ــَك َفْهُمُه َعلَْي ــَتْغلََق اْس َما رَاِجْع الّتمرين الّثالث:
تُْنِجْزُه لَْم َما ِذْهِنيا ــْز َوأْجنِ الّثالثني. الّدرس إلَى ــرِيَن والعش الَواِحِد الّدرِس

َقْبالً. الّتمارِين ِمَن

األْفَعاِل وََجَداوِِل الّتْصريِف ــَداوِل َج ُمراجَعة َواِصْل الّرابع: الّتمرين
أْن لََك ــِبْق لَْم يَْس أْفَعاالً األزمنة، ــِع َجِمي إِلَى ــرِّْف ِذْهِنيا، َوَص ــة، الّنمِطي

َصرَّْفَتَها.

 

         
اْخِتالَِف ِفي تََتَسبَُّب اّلِتي الَعَواِمُل

"اجلَِهِوّيِة" األَمازِيِغّيِة الّلَهَجاِت

الّنْبرَُة ــرَاٍت: نََب ــالَُث ثَ املَْغرِبِّيِة ــة لِألمازِيِغّي الّثـَالُث: الّنَبـَراُت أّوالً:
َوَشْرَقْي األْطلَِس ــِط املَُتَوّس األْطلَِس (نَْبرَُة ــّية َوالّنْبرَة األطلِس الّريفية،
الكِبيرِ األْطلِس َغْربَيِّ إلَى َمَجالَُها َميَْتدُّ اّلتي ــّية وس السُّ َوالّنْبرَِة الَكِبيرِ)،
ِمْن بَْعٍض بَْعَضَها الّنَبراِت َهِذِه الّساِمُع ُميَيِّزُ َوإّمنَا الّصغير. األْطلَِس َوإِلَى

بِاملَُمارََسِة َواالْحِتَكاِك.

َالّلَهَجاِت بَْني املَُقارَنَِة ِمَن تُْسَتْقَرأ اّلتي أْنَواُع اإلْبَداِل ثانّيا:

الّلَهَجاِت ــي ِف املُْفَردِ: املَُذّكرِ االِْسـِم َهْمَزةِ االْبِتَداءِ ِفي َحـْذُف
ِب املُرَكَّ املُْفرَِد االِْسِم ِفي االْبِتَداِء املَْفُتوَحِة َهْمزَُة َذُف ُحتْ َما َكِثيراً الزَّنَاتِيِة،
(النَّْهرُ)، فود ــيف س (الَيُد)، ــوس َمَثالً: ف ــَمُع تَْس . اِْثَنْنيِ ــْنيِ ــْن َمْقَطَع ِم

أفود. ، ، أسيف أفوس ِمْن: بََدالً (الرُّْكَبُة)

تُْنَطُق التَّاُء ثَاًء َوِفي الرِّيِف األْطلَِس ِفي "تسـا": أْو ثَاًء الّتاءِ نُْطُق
(احلََماَمُة)، ثاثبيرث (الَبَقرَُة)، ــث ــَمُع: ثافوناس تَْس َفًة. ُمَضعَّ تَُكْن لَْم َما
َوِعْنَد ــي. تيخس ــرت، تاتبي ــت، تافوناس ِمْن: ــَدالً بَ ــُة) (النَّْعَج ــي ثيخس
(نَِسَي)، ئّتسو ــا". تَْسَمُع: التَّاُء "تس تُْنَطُق َما َكِثيراً اجلزائرِّيني "الَقَبائِِل"

تامّتاوت. ، ئّتو ِمْن: بََدالً تامتساوت (النِّْسَياُن)،

بََدالً (تَرََك) يودجا األْطلَِس: ــي ِف ــَمُع تَْس مْقرُونًَة بَِداٍل: اجلِيِم نُْطُق
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ئويّج... ِمْن: (املُْهرُ) بََدالً ئويدج َوتَْسَمُع: الّريف). ِفي (وكذلك يوّجا. ِمْن

بِالِفْعِل: ِفي َضِميرِ املَُتَكلِِّم املُتَِّصِل َخاّصًة ِغيناً، اَخلاءِ نُْطـُق
ژريخ. ْسويخ، ِمْن: بََدالً (رَأَْيُت) ژريغ ــرِْبُت)، (َش ــِويغ ْس سوس: ِفي ــَمُع تَْس

ئخف. ِمْن: بََدالً (الّرأُس) ئغف "الّتوارگ": َوتَْسَمُع ِعْنَد

األْطلَِس َوِفي ــي يَُقاُل ِف َفًة: ُمَضعَّ تَُكْن لَـْم َذاالً َما نُْطـُق الّداِل
(َهَذا، تادونت... تودرت، ِمْن: بََدالً ُم) ــحْ (الشَّ ثاذونث (احلََياُة)، ثوذرث الرِّيِف:
اْملزاّبّيني َوالَوارگلِّيني ــاِت لََهَج ِفي َمْلُحوٌظ ُهَو َكَما تَاًء اُل الدَّ تُْقلَُب ــْد َوَق
ــَمُع: يودف؛ َوتَْس (َدَخَل) بََدالً ِمْن: يوتف ُع: ــمَ تَْس َحْيُث َجُنوبِيِّ اجلَزَائِر، ِفي

أّداف. ِمْن: بََدالً ُخوُل) أّتاف (الدُّ

َخاّصة. لَْهَجِة ژايان ــي ف الَماً الّراُء تُْبَدُل َما َكِثيراً الـّراءِ الَماً: نُْطُق
،! بََدالً ِمْن: أْورا ــاُش) (اإلِيَح أماْلي أنيْلي (الثُّْكُل)، ــاَل)، (تََع ! ــَمُع: أْوال تَْس

أماْري. ، أنيْر

بَابَُة)، (الذُّ ــي يَُقاُل: ئه التَّْرِگّية: الّلْهَجـِة َهاًد، ِفي الـّزاِي نُْطُق
تينزرت. ، ، تازارت ئزي ِمْن: بََدالً (املِْنَخرُ)، (الّتُني)، تينهرت تاهارت

َظاًء. الّضاُد َوالّريِف تُْنَطُق ــِس ِفي األْطلَ َطاًء: أْو َظاًء الّضادِ نُْطُق
، أضاض ِمْن: (الرِّْجُل)، بََدالً ــار ظ ، ظاظ (األُْصُبُع)، أظار ، أظاظ ــَمُع: تَْس
بَْعِض ِعْنَد َفة) ُمَضعَّ َغْيرُ (َوِهَي َطاًء الّضاُد ــُق َوتُْنَط ضار. ، أضار ضاض،
بََدالً (الّنِسيُم)، أطو (الرِّْجُل)، أطار َمَثالً: واراين بَِني ِعْنَد تَْسَمُع الَقَبائل.

، أضو. ِمْن: أضار

ِفي يَُقاُل الَكْشَكَشـِة: َمتِيُل إِلَى أْو َكافاً ِشـيناً الَكاِفِ نُْطُق
ِمْن: بََدالً ــابار (الَقاِفلَة) أش (الّترَاب)، شال ــال، أش الّريِف: وِفي األطلِس
ــُم اِْس الَكلَِمة. ُصورَُة َفَتَتَغّيرُ إدَغاٌم ــَب يَْصَحُب الَقْل ــْد َوَق ــار. أكاب ، أكال
تِْلَك الّشِني َفَيْعُسرُ نُْطُق ِشيناً؛ تُْقلَُب الّسُني تيسكرت. ُهَو: َمَثالً الّثوِم
قبائِِل ِعْنَد (الثُّوُم) تيّشرت ِشيناً َويُْسَمُع: الّسُني تُْقلَُب َولَِذا ــني. ِس بَْعَد
لَْم -َما ــِني والّش الَكاِف بَْنيَ الَكاُف ــُق َوتُْنَط َهَذا، األْطلَس. ــي َوِف ــِف الّري
ثاكرزا (َحرََث)، ئكرز ِفي: ذلك َمَثالً ــَمُع تَْس األْطلَِس َوالّريِف. ِفي تَُضّعْف-
الَكاُف َهِذِه (الّلْحُم)... أكسوم (الُعْقَدة)، أكروس (َعَقَد)، ئكرس (احلَْرُث)،
،ich َانِي الّضِميرِ األْمل ِفي تُْسَمُع اّلِتي ِهَي ــِني والّش الَكاِف بَْنيَ املنطوقة

اَُْتلََسَة "الَكاُف َها َفْلُنَسمِّ "اْجلْبلِّية"؛ العاّمية الَعرَبِّية ُممَّيزات إْحَدى ِهَي
الَكْشَكَشِة".

بَْنيَ الگاف أْو يَـاًء، أْو املَْعُقوَدة) ِجيماً نُْطـُق الگاِف (الـكاُف
َوِفي "ئّيّنا"، ــس ِفي األْطلَ ــَمُع تَْس گ): ُمَليََّنة: مْعُقودة (َكافاً وَالَيـاءِ
"أجّليد" بََدالً َو َوتَْسَمُع "أيّليد" ــماء). (الّس "ئگّنا" ِمْن بََدالً "ئجّنا" الرِّيف
بََدالً مْن "تاكوست" َو ْلُو) (الدَّ بََدالً ِمْن "أگا" "أكا" ــَمُع َوتَْس "أگّليد". ِمْن
َو (َفَعَل)؛ ــگا" "ئ ِمْن بََدالً "ئدجا" أو ــگا" "ئ أْو َو يئيا" ــُد)؛ (الِوتِ ــت "تاگوس

َدَوالَْيَك. َوَهَكَذا (َحَصَد)... "ئمگر" ِمْن بََدالً "ئْمير" أو "ئمكر"

ِجيماً تُْقلَُب ــدْ َق املَُضّعَفة الالَُّم بَِداٍل: َمْقرُونـًا ِجيماً الالَِّم َقْلُب
ِمْن بََدالً َو "أجدجيف" "أزدجيف" َمَثالً: ــَمُع َفَتْس الّريف؛ في بَِداٍل َمْقرُوناً
األْمرُ َوَكَذلَِك ــُك). "أجّليد" (املَلِ َو ــِبيِل الِكَناية) َس َعلَى (الّرأُس ــف" "أزّلي
ژاياَن (بِْنِتي). َوَقْد تَْسَمُع ِعْنَد "ئّلي" ِمْن بََدالً "ئدجي" ــَمُع تَْس ژاياَن؛ ِعْنَد

"علي". ِمْن: بََدالً مگيلد "عدجي" اْسماً لَِعلٍَم بَِني ِعْنَد أْيضاً أْو

مثال: ــة. يقال الريف خاص في راء ــب الّالم تقل َقد راء: الّالم قلـب
يطرأ هذا (القربة). ــو" "أملس َو (القلب) "ؤل" : ــن م بدال ــو" "أرمس "ؤر" َو
بدال "رثناين" ــمع تس االصل. االمازيغية غير الكلمات على حتى االبدال

االثنني). (يوم "لثناين" من

مثال االطلس. يقال في تقلب امليم نونا ــا م كثيرا قلب امليم نونا:
ــان) َو"تاخامت" (الّزّف "أمدياز" ــن: م بدال "تّدانت" َو ــت" "تاخان َو ــاز" "أندي
ــماء بأس النطق في حّتى القلب ــرأ يط (ذهبّنت). ــت" "تّدام َو ــة) (اخليم

"محّمد". من بدال "محند" "موحند" أو تسمع األعالم. ولذا

في اجلمع تدغم نون األطلس ــي ف الكلمة: آخر في الّنون إدغـام
ــمع تس ولذا نونا. أو أو الَما راء احلرف ذلك كان ــرف الذي يتقدمها، إن احل
"ئزگارن" (البقر) َو"ئماللن" من َو "ؤزّن" بدال "ئمازاّن" َو َو "ئمــالّل" "ئزگار"

(أرسلوا). "ؤزنن" َو (الّرسل) "ئمازانن" َو (الغزالن)

حرف يقدم أن ما في لهجة احلروف: يحدث في وَالتأخير التقدمي
ــمع ولذا تس معهود. هو إلى ما الواحدة بالقياس الكلمة آخر في ــى عل
ويتعقد (َمأل). ــار" َو "ئكت (أَْعَطى) "ئكفا" ــن: م بدال َو "ئتكار"، ــكا" "ئف
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كأن يقال ــروف، احل أحد قلب والتأخير التقدمي ــذا ه مع حدث إن ــع الوض
التاء "ئضفار"، قّدمت منط على ــار" األصل هَو "ئكت (َمأل). ــار" "ئتش مثال
ــينا، ش الكاف نطقت أولى. ثّم مرحلة ــي ف "ئتكار" الكاف، فصار ــى عل
الفعل ــذا ه أّن تعقيدا ــر األم يزيد ــا وممّ ــار". "ئتش إلى "ئتكار" ــول فتح
تقول قماطه. الصبي في جنو عن للتعبير الكناية سبيل على يستعمل
مألَ قماطه الّصبّي" أي "مأل َجنَا الّصبي"، وكأّنك قلت = وسلميا "ئتشار
الَ أجلها من اّلتي األسباب لََك تتجّلى لكي هذا املثال علَى وقس بَِنْجِوهِ.
بني املعمقة املقارنة بعد إّال لغة، بصفتها األمازيغية بالّلغة ــتأنس يس

عنها. املتفرعة الّلهجات

ــبق بعض: س َعَلى التصريف في الطرائق بعض ثالثا: ترجيح
على األزمنة ــض تصّرف لبع األفعال ــن م األمناط بعض أّن ــا الَحظن أن
-أي فعل- الفعل أّن لتصريف اخلصوص َعلَى مختلفة. والَحظنا طرائق
صيغة تعتمد ــي، إحداهما املنف ــتقبل املس يهّم فيما اثنتني طريقتني
أذهب)، واألخرى تعتمد لَن = تّدوخ (ؤر "ؤر" الّنفي مسبوقة بحرف احلاضر
أذهب). لَن = ّدوخ (ؤراد "ؤراد" الّنفي بحرف ــبوقة مس االستقبال صيغة
الكبير وفي األطلس ــي غرب في األولى هي املرجحة ــة الطريق أّن ــم اعل

سوس.

واالستهزاء: الكناية مبفعول أسـماء األشـياء تغيير رابعا:
سبيل على آخر، شيء باسم ــيء الش عن يكنى ما أن في قبيلة يحدث
أو تكاد ــي تنس إّنها حّتى كبيرا، رواجا الكنية فتروج ــتهزاء، واالس اللمز
َمَثال للّرأس األصلّي االسم إّن احلقيقي للشيء املعنّي. ــم االس تنسي
على أصال "أگايّو" الّداّل ب عملّيا في سوس عّوض لكّنه قد هَو "ئخف"،
"القبائل" َو ــان زاي َو زّمور عند ــّوض وع الّصلب. اليابس ــجرة الش "جذم"
عند وعّوض الّناضجة. ــر ــى الّتينة الّصلبة غي عل أصال الّداّل ــّرو" ب "أق
الكبش على رأس أصال َوالّداّل "أزدجيف" ب الّريف قبائل َوعند واراين بني
األصلّي ــم االس هَو "ئخف" ــل َعلَى أّن والّدلي ــواظ. للش يعّرض عندما
مدلوال واحدا له وأّن الّلهجات، أّوال، جميع ــي ف لوجوده أثرا أّن ــّرأس هَو لل
َو "أگاّيو" من كّل استعمال ينحصر بينما هذا ثانيا، كّلها، الّلهجات في

معّينة. جغرافية في مناطق "أزّليف" َو "أقّرو"

من واإلدغام ــف التضعي ــد لقواع ــى ما ننس أن ينبغي ال تنبيـه:
على صرفّية ــرات تغّي ــن م مفعولها ــم بحك ــرأ يط ــا ــرا ملَ نظ ــة، أهّمّي
املوضوع الّدرس في (راجع خاصة. األفعال َوَعلَى عامة، بصفة الكلمات

والعشرين). الواحد
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الّتمارين

ــتيعاب اس في واجتهد مّرات عّدة الّدرس هذا ــرأ اق األّول: الّتمرين
كّلما ثّم حاول، ــات اللهجات. خصوصي ــأن معلومات بش من يحتويه ما
من لهجة تشخيص في تلك املعلومات ــتغّل أن تس ــنحت الفرصة، س

باألمازيغّية. يخاطبك

الثالث إلى ــني والثالث الواحد ــن الّدروس م راجع الّثانـي: الّتمرين
أو إجنازا ذهنّيا له، الّتابعة ــن الّتماري كّل درس، قراءة بعد ــني، وأجنز، واألربع

من الوقت. لك يتوّفر ما كتابّيا حسب

ال ظرف في آخره ــه إلى أّول من الكتاب هذا اقرأ الّتمريـن الّثالث:
عند كّلها فصوله وراجع ــر، آلخ حني إليه من ارجع ثّم ــهرين. يتعّدى ش

مراجعتها. إلى باحلاجة شعورك

اِْنَتَهى الِكَتاُب

 


