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تعليم كتابة التيفيناغ 
تنفيذ : صالح انقاب 

كلمات جديدة  كلمات جديدة 

z



 analem
tifinav



                           هذا الكتاب جزء ثالث من سلسلة كتب 

تعليم الكتابة األمازيغّية بأحرف ] تيفيناغ [ ، 
، في محاولٍة  العالم  األبجدّيات في  أقدم  من 
لمعيرة االمازيغّية في لغٍة كالسيكّيٍة موّحدٍة ، 
يحوي هذا الجزء كلماٍت معجمّيٍة من الكلمات 
البيتي  اللسان  المتداولة في  أو غير  المنسّية 

للناطقين باألمازيغّية في شمال إفريقيا . 



 tira n
 tawalin

z

   كتابة الكلمات : 



ana lem sert
ãufa yebdig
wivi qiziÏ

 cijik xu haça

أنا لم سرت
صوفا يبدَكـ 
ويغي قيزيط

شيجيك خو هاظا 



يان

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أتى اخلريف ... 

ذهب الصيف ... 

مطر الشتاء ... 

أيّام الربيع ... 

مطابقة 

 / n /



أكتب هنا :

بئر ضباب 

جاهل 

حرّاس 

جمهوريّة 



يال

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

البحر الكبير ... 

شارعنا ... 

كالم أمازيغي ... 

الرمل األبيض ... 

II

 / I /



أكتب هنا :

لسان عظم 

سالم 

جوع 

حلم 



يام

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أنت صديق ... 

أنِت صديقة ... 

تذوّقت العسل ... 

طارت اليمامة ... 

مطابقة 

 / m /



أكتب هنا :

غربال  مشكلة 

دَين 

مستقبل 

شاهني 



ياس

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

عيد مبارك ... 

صوت اللسان ... 

عام سعيد ... 

فعلت األمل ... 

O

 / S /



أكتب هنا :

بسط جمع 

سياسة 

جحيم 

ترجمة 



يار

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

الطريق الطويل ... 

أرسلت رسالة ... 

كتابة بالتيفيناغ ... 

البوابة مفتوحة ... 

مطابقة 

 / r /



أكتب هنا :

إجهاض دفن 

باب 

بلد 

حياة 



يات

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

معيشتنا  ... 

احلقيقة موجودة ... 

كالم الكذب ... 

كلمتي ... 

مطابقة 

 / t /



أكتب هنا :

كتابة  مرمي 

حب 

نور 

ثورة 



ياص

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

متليح اجللد ... 

بنية الكالم ... 

يوم بارد ... 

نزح البئر ... 

مستحدث 

 / S  /v



أكتب هنا :

خصلة أغنية 

فارغ 

ضحك 

صعب 



ياف

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

نور املصباح ... 

الشمس في السماء ... 

كتابة على الورقة ... 

جناح الطائر ... 

 I

 / f /



أكتب هنا :

جناح جنم 

مهرجان 

رأس صفحة 

جراد صحراوي 



ياي

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أنِت حبيبتي ... 

أنا مراسل ... 

أيّام القمع  ... 

كالم التلفاز ... 

e

 / j /



أكتب هنا :

أسفل غطاء 

سارق 

جحش 

تلفاز 



ياب

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

صاحب السمو  ... 

أناس جّهال ... 

أبي موجود ... 

موجودٌ أنا في املعيشة ... 

مطابقة 

 / b /



أكتب هنا :

دخان  غبار 

َحَمل 

فسق 

برنوس 



ياد

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

غّطى الغبار ... 

أين الصداقة ... 

غضى الضباب ... 

سقطوا الى األسفل ... 

مطابقة 

 / d /



أكتب هنا :

سمن مؤمتر 

رياضة 

غطاء 

شجرة 



ياكَـ

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

مسرح احلريّة  ... 

مؤمتر الشعب ... 

أغنية الفرح ... 

عيد سعيد ... 

مطابقة

 / g /



أكتب هنا :

وصول  لباس 

محيط 

فيضان 

رعد 



ياو

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

جّدتي عجوز ... 

دخلت املكتبة ... 

صباح اخلير ... 

سمعت الكالم ... 

:
 / w /



أكتب هنا :

باب أرض 

دعاء 

تنويه 

صورة 



ياغ

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

قلت كالماً ... 

سمعت كالماً ... 

شربت املاء ... 

أكلت متراً ... 

 ...

 / R /



أكتب هنا :

طني عمل 

قارب 

قلم 

إخراج 



ياق

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

النار مشتعلة ... 

الغرفة خانقة ... 

الزيت يتسرّب ... 

الذئب يفترس ... 

 ...
 / q /



أكتب هنا :

جرّة بيضاء 

جمجمة 

إبط 

جرّة ماء 



ياز

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

جسم اإلنسان ... 

السجن ممتلئ ... 

باقي األيّام ... 

الشعر أبيض ... 

مطابقة 

 / z /



أكتب هنا :

سجن منو 

صراع 

فحل 

عدالة 



ياط

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أتى املرض ... 

تذوق امللح ... 

خفت من الغولة ... 

أكمل احلياكة ... 

مستحدث 

 / t   /v



أكتب هنا :

كالب  حلم 

دموع 

ساق 

امرأة 



ياش

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أنِت أختي ... 

أنت أخي ... 

أنا فتى ... 

أنا فتاة ... 

مطابقة 

 / s /



أكتب هنا :

تراب كالم 

عدو 

طعام 

عصفور 



ياج

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

امسك الكرة ... 

وصل فجراً ... 

السيد امللك ... 

رأيت حلماً ... 

 I

:

 /   /



أكتب هنا :

رملَعرَق 

ارملة 

فجر 

حمام رملي 



ياك

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

حترمي السرقة ... 

كسرو املكحلة ... 

أدبنا ... 

أخذ حّماماً رملّياً ... 

: .

 / k /



أكتب هنا :

كرة  أرض 

ظلم 

تاج 

تنيٌ 



ياخ

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

حلمي ... 

كسوف الشمس ... 

أكلت اجلزر ...

عنوان رئيسي ... 

::
 / x /



أكتب هنا :

رأس  دخل 

انفلونزا 

نعجة 

انفجار 



ياهـ

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

أنت سفير ... 

لدي رأس مال  ... 

أنت اشتراكي ... 

أنا مبرمج ... 

....

 / h /



أكتب هنا :

بيت  آخر 

زوج 

داخل 

خفاش 



ياظ

 الصورة الكالسيكّية : 

الرمز الفونيتيكي : 

صالة العصر ... 

قلب أسود ... 

أكلته الغولة ... 

مد يديك ... 

مطابقة 

 / Z  /v



أكتب هنا :

قسمة عبوديّة 

كسر 

حائكة 

اعتقال 



أسئلة 



تمرين أول : 
أكتب األسماء لمأل المربّعات ثم ابحث عن الكلمة السر بتتّبع األرقام 

التي تمّثل ترتيب األحرف في الكلمة المفقودة  . 

* تلميح :     منر    ،    ورقة           
شمس ، جنم . 



 ، عظمة       : تلميح   *
حكيم ، قلوب ، سحابة  . 

تمرين ثاني : 
أكتب اإلسم جوار الصورة ، ثم ابحث عن الكلمة السر بتتّبع رقم الحرف 
 ، األولى  الكلمة  من  األول  الحرف   ، األريع  الكلمات  من  كلمة  كل  في 

الثاني من الثانية ، الثالث من الثالثة ، الرابع من الرابعة  . 



تمرين ثالث : 
أكتب باستخدام األحرف في المربّعات اإلسم المناسب للصنف الموجود 

في الصور األربعة في المربع أسفلها  . 

 ، طعام       : تلميح   *
حيوانات ، عمل . 
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