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 تيغاّلني ؤّلي

 تاربات تايديت

 ئزماون تيزماوين

 توّجوتني

اآلتية: العربية األسماء األمازيغية ترجم إلى اخلامس: الّتمرين

العني الّناقة 

األرض (لها الغنم 
إسمان)

األُُسود الّنمرة 
احلياة الذئبة 
املاعزة القصبات 
الّظلمات 

مفردات واحفظها من ما ورد في هذا الدرس راجع السـادس: الّتمرين
في جذاذات. أو خاّصة، كّراسة في مرّتبة قّيدها، وجموعها. ثّم

   
املذّكرِ اإلسم إعراب

كما آخره، ــى عل ال ــم اإلس أول على يقع ــي األمازيغية، ف ــراب، اإلع
اآلتية: األمثلة نشاهده في

ورگازالّرُجلأرگاز الّرُجلئّفغ خرج
ْورگازالّرُجلأرگاز ي للّرُجل ّنيغ قلت
ورگازالّرُجلأرگاز والّرُجل تامّطوط د املرأة
ورگازالّرُجلأرگاز الّرُجل تامارت ِحلية

من بحرف ــبوقا مس أو ؛ ــم إذا كان فاعال اإلس يُعرب العامة: القاعدة
أو ــّدال؛ ال ــرف العطف، وهو ح ــطة بواس أو معطوفا ؛ ــي املعان ــروف ح

إليه. مضافا

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

وجضيضالّطائرجضيض الطائرئرس وقع
وفوّلوسالّديكأفوّلوس الّديكئسغوّي صاح

وايورالهاللأيور َكُبر الهاللئمّقور
الّريحئصوض واضوالّريحأضو هّبت
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َحُسن الوجهئژيل وودمالوجهؤدم   
ووّشنالذئبؤّشن الذئبئْرول فّر
يگيدرالُعقابئگيدر الُعقابيوْفرو طارت

ييزيالذبابةئزي الّذبابةيوْفرو طارت

املذكر: اإلسم إعراب قواعد

حتُّل بواو الغالب ــي ف يُعرب، مفتوحة يبتدئ بهمزة الذي ــم 1 اإلس
ويُعرب، والثاني. األول املثالني ــي ف ــأن الش هو كما وألفها، الهمزة محّل
هو كما الهمزة، ألف على تقّدم بذاتها قائمة ــواو ب معدودة، حاالت في
قائمة مبعظم آخر الدرس ــر في (انظ والرابع. الثالث املثالني ــأن في الش

على األلف). تُعرب بواو مقّدمة األسماء التي

بذاتها ــواو قائمة ب يُعرب مضمومة بهمزة ــدئ يبت الذي ــم اإلس 2
اخلامس والسادس. املثالني الشأن في كما هو واو الهمزة، على تقّدم

كان ما إال ــه من يُعرب ال ــورة مكس بهمزة ــذي يبتدئ ــم ال اإلس 3
ياء بتقدمي إعرابه ــون ويك .(deux syllabes) اثنني مقطعني ــن يتألف م
(انظر الثامن. في املثال ــأن الش هو كما الهمزة، ياء على بذاتها ــة قائم
املبتدئة بهمزة ــماء األس من الصنف بهذا جزئية قائمة آخر الدرس في

مكسورة).

ثالث: مالحظات

واحد إعراب فيها ولكن ؛ جّر وال نصب وال رفع األمازيغية في أ- ليس
أو حروف ــة، الفاعلي أي الذكر، ــالفة األربعة الّس ــل العوام ــه أحد يوجب

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

يُترك أن ــماء األماكن أس في وخاصة ــماء األعالم، يجوز في أس ب-
أي أژرو، ذهب إلى مبعنى اژرو) س أو(ئّدا وژرو) س :(ئّدا مثال تقول ــا. إعرابه

غيره). من الَعلَِم إلسم متييزا اإلعراب (يُترك أژرو. مدينة

تُرسم نوٌن وهو اإلضافة، حرف بواسطة مبدئيا، حتصل، اإلضافة ج-

املذّكر. اإلضافة إلى عند الواسطة ترك ويُستحسن ؛ (ن) موصولة
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الّتمارين

اآلتية: اجلمل األمازيغية إلى ترجم األول: الّتمرين

األسد  الذئب فّر خرج
الّرُجل  الذبابة صاح وقعت
الهالل  الّتيس َجُمَل ِحلية
الّريح.  هّبت

اآلتية: الكلمات من فعلية جمل ثماني أّلف الثاني: الّتمرين

البغل أسردونفّرئْرول
دخلئكشمخرجئّفغ
ُغِسَليارودالثورأزگر
ذهبئّداالوجهؤدم

طالئغّزيفالّطائرأجضيض
الّشيخأمغارتكّلمئساول
القلبؤلالّلسانئلس

الّذبابةئزيَمرَِضيوضن

العمود في ــواردة ال ــماء األس من ــم اس كل اعطف الثالث: الّتمرين
د العطف: األول، بواسطة حرف العمود في يقابله ما على الثاني

األول األولالعمود الثانيالعمود العمود الثانيالعمود

ئزمؤّشنؤّشنئزم
أجضيضئزمئزمأجضيض

أرگازأزگرأزگرأرگاز

أفوّلوسألُغمأُغمأفوّلوس
أيورئتريئتريأيور

يلي: األمازيغية ما إلى ترجم الرابع: الّتمرين

الشيخ  األسد وجه رأس
اليد  الّثور أصبع عني
الذئب  الّسمكة رِجل رأس
الرِّجال  البستان. أيدي طير

وحروف ــماء األفعال واألس ــة من فعلي جمال اخلامس: أّلف الّتمريـن
املعاني اآلتية:

األفعال

دخلئكشميوجدئّال
فّرئْرولذهبئّدا

نزلئرس طاريوفْرووقع،حّط،
خرجئّفغحتّدثئساول
غَسَلئّسيردحرَثئكرز
قتَلئنغا

األسماء

الّذبابة ئزياللقالقأْسوو
الثورأزگراحلقلئگر
الّنهرأسيفالبستانؤرتي
اِحملراثأسكرزالقلبؤل
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اليدأفوس

احلروف

ِليفيگ
فِبس خ، علىخف،

سگ َكأّمِمْنزگ،
إلَىس، غر

مرجعا: استطعت، واجعله ما منه واحفظ ما يلي اقرأ إضافة:

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

الهواءأضواملاءأمان الّريح،
األوالدأراوالهاللأيور مبعنى الولد،
اليوم، النهارأّسالكالمأوال

الرأسأّزارالّنهرأسيف  َشَعر

الّترابأكالالبئرأنو
الِعنبأضيلالّتنبأليم
الّثمنأتيگالّشايأتاي
الّصنفأناو العقدأّراالّنوع، الكتاب،
احلِصانأگمارالّدخانأّگو
البذور.أمود الَبْذر،

الهمزة: ياء على تقّدم بياء تعرب التي باألسماء قائمة وهذه

اجلِلد ئلماللسانئلس
ئردنالقمحةئرد القمح 

ئگراناحلقلئگر احلقول 
الّلياليأضانالّليلئض

األسدئزمالّنومئضس
اخلنزيرئلفاألُسوُدئزماون
الفيلئْلواخلنازيرئلفان
الورقئفرالِفَيلَةئْلوان
القرنئسكالّرمادئغد
الّذبابئزانالّذبابةئزي
القرعةئلي األنصبةئالنالّنصيب؛
الّنجمئتريالوالدةئْرو

الغارئفري املِقالعئلدي، ئّلْيالكهف،
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املَُؤّنث اإلسم إعراب

الثالث، مجموعاتها بني ولنقارن اآلتية، األمثلة ــي ف النظر َفْلُنْمِعِن
يهم إعراب األسماء: فيما

تفوناستالبقرةتافوناست البقرةتكشم  دخلت

تلُغمتالّناقةتالُغمت الّناقةتْرول  فّرت

َكُبرت الّدارمتّقورتگّميالّدارتيگّمي
تُگّماالّدورُتيگّما ورُمّقورنت الدُّ َكُبرت
توّزالتالّسّكنيتوّزالت الّسّكنيمتسد احتّد

توّزالنيالّسكاكنيتوّزالني احتّدتمسدنت
الّسكاكني

املؤّنث: اإلسم إعراب قاعدة

ذلك كان للّتاء، إذا احملرك احلرف بحذف مبدئيا، املؤّنث، اإلسم يعرب -
استثناءات. القاعدة لهذه لكن ياء؛ أو ألفا احلرف

يلحقه إعراب. بواو (تو) ال ُمَحّركة تاء أوله املؤّنث الذي في اإلسم -

ال مبنية ــي ه والتي أو(تي)، ــا) ب(ت تبتدئ التي ــة املؤنث ــماء األس -
وقد deux)؛ syllabes) اثنني من مقطعني مكونة جّلها إعراب، ــا يَْلَحُقه

طائفة منها: فإليك البناء. في تتبعها جموعها

الّتنيتازارينالّتينةتازارت

تافوكت،
اللحيةتامارتالّشمستافوشت

البيوتتاّدارين؛ تاّدْرويناحلي، البيتتاّدارت األحياء،
الّرماكتاگمارينالّرَمَكةتاگمارت
الّصوفتاضوّطاملاعزةتاغاّط
األوديةتاالتنيالواديتاالت
هرتاداوت هور تاداوينالظَّ الظُّ
الفجاجتيّزاالفّجتيزي

الظلماتتيّالسالّظلمةتاّلست
اللبؤة تيزمتامللحتيسنت

الكتابةتيّراالّشاة، الّنعجةتيلي، تيخسي
العيونتيّطاوينالعنيتيّط

الّتمرات تيْينيوينالّتمر، الّتمرةتيْيني
األنوارتيفاوينالّنورتيفاوت

تيسكرت،
الّذّرية تارواالّثومتيّشرت الّنسل،

الشجر،تاّداگنيالشجرةتاّداگت
الشجرات

الغاباتتاگاننيالغابةتاگانت
الشرباتتيّسيوينالّشرب تيّسي
الوطاءتيّسوت األفرشة...تيّسوتنيالفراش،

إضافية: مالحظة

بهمزة ــدئ يبت والذي ــرده، مف ــظ لف من ــس لي الذي ــث املؤن ــع جم
ــبه. املذكر، بحكم الش يعرب كما يُعرب مضمومة، ــزة هم أو ــة مفتوح
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التاليني: املثالني ذلك في نرى

الغنم ؤّليالشاةتيخسي
الغنمفردنت ووّلي رعت

األعنيأّلنالعنيتيّط
األعنيرژمنت واّلن تفّتحت

الّتمارين

من مجموعات مجموعة كل من اسمّية جملة رّكب األول: الّتمرين
العربية: إلى وترجم الكل فعلية، جملة إلى ثم حّولها اآلتية؛ األلفاظ

ؤرتي (البستان) – (ِمن) – زگ تّفغ (خرجت) – تافوناست (البقرة) -

(توجد) تّال – (في) گ – (املرأة) تورتيت* (احلديقة) – تامّطوط -

(دخلت) كشمنت – (الّنوق) تيلُغمني – ؤرتي (البستان) -

(طالت) تغّزيف – (الشيخ) أمغار – (اللحية) تامارت* -

ّتغزيفن (تطول) أر - گ (في) – أنبدو (الّصيف) – (األنُهر) ؤّسان -

– (يوجد) ئّال (فوق) – أفّال – (الّثلج) أدفل – (اجلبل) أدرار -

س – ّدانت (ذهنب) (الفتيات) – – تيرباتني الوطن) (األرض، - تامازيرت
(إلى)

ّفغنت – ــن) (ِم زگ ــة) – (الغاب ــت* - تاگان ــؤات) (اللب ــن* - تيزماوي
(أكْلَن) تشانت – (البقرات) – تيفوناسني (خرجن)

(كثرت) تّگوت – الّذرّية) (الّنسل، تاروا* – (ُه) ّنس -

ــماء إلى األس (*) بنجيمة ــابق، التمرين الس ــير، في أش قد تنبيه:
ال يلزمها إعراب. التي

يلي: األمازيغية ما إلى ترجم الثاني: الّتمرين

البقرة  البقرات رأس رؤوس
الناقة  الّنوق رِْجل أرُجل

والنهرأصبع اليد  اجلبل
والسهل

والّرمكة  البغال واحلمير الفرس
والبقر  املاء الغنم عني
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الغابة  احلديقة طير أشجار
الشجرة  امللح رأس كثر

والظلمات  اجلبل النور في يوجد
فّج

توجد  القصبة
اجلبل من فوق املرأة خرجت

الدار
الّسروج احتّدت السيوف  َجُملت
األعني.  َجُملت

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

... إلخ. تفوناسني ن ئخفاون تلُغمت؛ ن أضار تاگانت؛ ن ئجضاض

   
ذلك. وما إلى والّتكبير، والّتصغير الّتعرِيف والّتنكير؛

قلت إذ األمازيغية. في األصل ــي املعرفة ه والّتنكير: 1-التعريف
قلت تيفوناسني... فكأّنك ئدرارن؛ ــان؛ ئيس تافوناست؛ أدرار؛ مثال: أييس؛

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

أحد إليه بإضافتك ــم االس ر تُنكِّ الفرع:  هي األمازيغية والّنكرة في
على ــاظ الّداّلة أو أحد األلف الفرد، ــى الواحد عل الّداّلة األعداد ــماء أس

مفهوم(بِضع) و(بِضعة). مفهوم(بعض) أو

املفرد ــم اإلس إلى تضاف الواحد الفرد، التي ــى عل الّداّلة ــماء األس
هي: تنكيره، املراد

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

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

إلى تضاف التي ــة)، و(بِضع مفهوم(بَعض) ــى عل الّدالة ــاظ األلف
هي: املراد تنكريه، اجلمع

ئتس. شرا؛ شا؛ كرا؛

مالحظتان:

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

األسماء: تنكير بها كيفية تتضح أمثلة وإليك

وجضيضالّطائرأجضيض طائريون
وسردونالبغلأسردون بغليان

وزگرالّثورأزگر ثورئدج
تفوّلوستالدجاجةتافوّلوست دجاجةيوت
ّتسردونتالبغلةتاسردونت بغلة يات
تفوناستالبقرةتافوناست ن بقرةئشت

مّدنالّناسمّدن ن أُناسكرا
يْزّمارناخلِرفانئزمارن ِخرفانشرا

تسدنانالّنساءتيسدنان ن نساٌءشرا
مّدنالّناسمّدن ن أُناسئتس

تسدنانالّنساءتيسدنان ن نساٌءئتس
يْغيالاحلميرئْغيال حمير.ئتس

يكن لم ما مؤنثه، صيغة على املذكر ــم االس يصّغر الّتصغير: -2
مثال: من لفظه. تقول مؤنث له

النَُّهْيرُتاسيفتالّنهرأسيف
املاءأغبالو املاء تاغبالوتعني ُعَيْينة
احملصنةئغرم القلعةتيغرمتالقرية القصبة،
احلديقةتورتيتالبستانؤرتي

التصغير صوغ يُتَجّنب واملؤنث، املصّغر بني للبس تالفيا مالحظة:
والفرس كاألسد وإناثها، ذكورها بني عادة ُميّيز التي احليوانات أسماء من

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

البعوضة الصغيرةتيزيتالّذبابةئزي
الُفريَِّشةتيبليّليتالفراشةئبليّلي

إلى ُعِمد مبؤنثه مصّغره ــس ــى لَْب يُخش الذي املذّكر وكّلما أُريد تصغير
ــأن الش وكذلك الّتصغير؛ ــوم ملفه ــة املؤّدي الّصفات ــدى بإح ــف الوص

بالنسبة لتصغير املؤنث.

له يكن لم ما مذّكره، صيغة على ــم املؤنث اإلس يُكّبر الّتكبير: -3
مثال: تقول لفظه. من مذكر

العظيمأديسالبطنتاديست البطن
الكبيرأّدارالبيتتاّدارت البيت

الفحلة من النساءأمّطواملرأةتامّطوط

الشيء، أمر املرء ويُضّخم ــأن يُعّظم ش والتضخيم: 4-التعظيم
مثال: تقول اسمه. على أو(تيبر) أو(ئبر) مادة(أبر) بإدخال األمازيغية، في

الشجاعأبّرگازالّرُجلأرگاز القوي الرجل

العظيم؛ئبرگّميالبيتتيگّمي البيت
القصر

ــرَة، األَجنُ ــم اس ــر) ــن مادة(تيب وم ــّك) (ح ــز) الفعل(ئكم ــن م ــب وترّك
حكاك. من النبتة تثيره تلك ملا تضخيما وهو(تيبركّماز)؛ وذلك

في اجلموع ــض بع والشـدة: القوة عن والتعبير التكثيـر، -5
الكثرة والوافرة: للتعبير عن إّال تستعمل ال األمازيغية

الكثيرئُغرماناخلبزأغروم اخلبز
الكثيرئُكسمانالّلحمأكسوم اللحم
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بكثرةتيفييا(1)اللحمتيفيي اللحم
أيضا

والشدة: القوة عن للتعبير أو

الّسعيرئحمودجااللهبأحمادجو
الهرج واملرجئديدانالضوضاءأديدا

الضروسئمنغانالقتالئمنغي احلرب

التمارين

اآلتية: من النكرات كل نكرة األول: عّرف الّتمرين

متازيرت ومناي يات  يان

وزگر ن يون ئشت
 تفوناست

يرگازن وغيول ئتس  ئدج

تلُغمت ن تاّداگني يوت ن  كرا

ووّسان ن ووّلي شرا ن  شا

ميغارن ووّشن ئتس  ئدج

ّمتّطوط  يوت

يلي: األمازيغية ما إلى ترجم الثاني: الّتمرين

حديقة البستان 
البقر يوم 
ثيران اخليل 
احلقول حقول 
طائر الطير 
أُناس تراب 
ماء الناس 
اخلبز املاء 
فيل حلم 
لبؤة الّنمر 
فتيات الغول  تصنع أكلة ألنها ــماة(التفايا) املس األكلة على الدالة املغربية الكلمة أصل هو ــذا ه -1

تخمني هو إال ــا م ــية أندلس كلمة املؤرخني بأنها ــه بعض زعم ــا. وما أساس اللحم ــن م
املفقود". "الفردوس حلضارة وانبهارهم لألمازيغية جهلهم يبررهما وتقدير
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الذبابة ذباب 
الكهوف. صخرة 

ترجم: ثم األسماء اآلتية؛ من كال صّغر الثالث: الّتمرين

  ئگر  ئلس

  ئفري  ئغرم

  ؤل  ؤرتي

  أژرو  ؤدم

  أدرار  أگادير

  ئتري  أفوس

  أغبالو  أديس

  أنو  أسيف

  أمالو  أجضيض

  ئزي

اآلتية: األسماء من كال الرابع: كّبر الّتمرين

 اخليمةتاخامت اجللبابتاقّبوت

 الّثقبةتاخبوت البطنتاديست

 اخلبزةتوغريفت الضبابةتاّگوت

اإلبرةتيّسگنيت
الطبقتيْسويت الدقيقة

 الصغير

  
و(َفِعَل) من(َفُعَل) العربية ِفي يشتق ملا املَقابِلَة الّصَفة

في مفهومها، يؤّدى املشبهة بالصفة العربية في املسماة الصفة
طرائق. بأربع األمازيغية،

في ــدأ، قابلها، خبرا ملبت ــة اجلملة العربي ــي ف ــة الصف ــت كان إذا -1
من توازي أفعال وهي ــرورة، والصي ــأن الش أفعال أحد اجلملة األمازيغية،
أو(َفَعَل). ــَل) على وزن(َفُع العربية ــو في ه ما الداللية ــث وظيفتها حي

في األمثلة اآلتية: ذلك فلنستنب

العربية األمازيغيةاجلملة احلرفيةاجلملة ترجمتها

كبير ودراراجلبل اجلبلئمّقور َكُبرَ
طويل ييضالليل الليلئغّزيف طال
أعمى الرجلئّدرغل ورگازالرجل  َعِمَي

طرشاء املرأةتّدرضر متّطوطاملرأة َطرِشت
الولدئشوا ورباالولد فِطٌن َفِطَن

جميلة ترباتالفتاة الفتاةتژيل َجُملَت

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


