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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:
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املوصوف عليها ــد يوج التي احلال عن ــال تعبر أفع أي صيرورة)، أو ــأن ش
لصيغة مالزمة ــتعمال االس في هذا إليها. وهي صار التي ــن احلال ع أو

املاضي.

ــبهة املش ــماة(الصفة املس ــة األمازيغي ــة الصيغ ــتعمال اس 2
في النون ــادة إال زي عن الفعل ميّيزها ال ــة صرفي صيغة ــي وه ــل)، بالفع

اجلمع. حالة في والنون الياء وزيادة اإلفراد، حالة

استعمالها: طريقة لك توضح أمثلة إليك

التعبير
العربي

التعبير
األمازيغي

التعبير
 العربي

التعبير
األمازيغي

الكبير ميّقورناجلبل يّدرغلنالرجل األعمىأدرار أرگاز

الصغير ميّژيْنيالنهر الطرشاءأسيف تامّطوطاملرأة
يّدرضرن

الطويل ئغّزيفنالليل الفطنئض ْيشوان الولد أربا

البارد أماناملاء
يژيلنالفتاة اجليملةسّميضنني تاربات

احلارة الكبيرةؤّسان رغاننياأليام مّقورننيالّدور تيگّما

الكثير القلوبئزگارن ّگوتننيالبقر
مّژيّيننيالصغيرة ؤالون

إلى مسندا الفعل من هة بالفعل تصاغ ــبّ املش الّصفة : مالحظة
أعاله، شاهدناه فيما تقوم، املنعوت مؤنثا. وهي املوصوف كان وإن مذكر،

العربي. النعت بوظيفة

العربية في ــّمى يس ملا املقابلة اخلاصة الصيغ ــدى إح ــتعمال اس 3
منها نخّص متعددة، على أوزان صفات تصاغ وهي ــبهة. بالصفة املش

بكثرة: متداول هو ما بالذكر

؛ أفيعول. أفعلول ؛ أفوعال ؛ أفّعول ؛ أفعول ؛ ؛ ؤفعيل أفعالل

اآلتية: األمثلة ضمن الصفات الواردة في األوزان هذه الحظ

وزن
الصفة

وزنمعناهاالصفة
الصفة

معناهاالصفة

أفعالل
 

القصيرأُگزالل
أفعول

 

األبلهأجنوف
املسيخأفغول أگّزال

األخرقأْحيوضاألشقرأشمالل
الكبيرأكْسوات

أفّعول
األجّمأگّروض

األخرس أبّكوشاألعمىأدرغال
الغفالن أهّكوش األْسَود أبركان
األبيضأمّالل

 أفوعال
 

األعمى أبوكاض
الغليظأزورار الطويلأُغّزاف
الزَِّمُن أكوشاماأللثغأگرواژ

ؤفعيل
 
  
 
 

األبيض ؤمليل
أفعلول

 

األصّمأدرضور
األبكم أزنژوناألعوجؤفريغ

األقَعن أخرموشالرقيقؤسديد
أفيعولالضيقؤقمير

 
األعرجأحيزون

اجلبانأهينوشاحلريقؤكميض

اجلدول أمثلة ــي ف وارد هو ــا كم صفة، الفاعل ــم اس ــتعمال اس 4
الّتالي:

مدلولهاالصفةمدلولهاالصفة

األخيرأمّگارو الفقيرأمژلوض
األول أمزوارو البكيرأمنزو
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 الَوِسخأمركوالصغيرأمّژيان
املّيتأمّتنيالكبيرأُمّقران

أفعال من الفاعل، ــم وزن اس على صيغت كلها الثماني الصفات ــذه ه
صيرورة. أو شأن

الّتمارين

يلي: األمازيغية ما إلى ترجم األول: الّتمرين

صغير  الصغير النهر النهر
جميلة الفتاة اجلميلة  الفتاة
الطويل  طويل الليل الليل
بارد  الّصّماء املاء املرأة
احلارة  حارة األيام األيام
الكبير  كبير اجلبل اجلبل
كثير  الكثير البقر البقر
فطن  الولد الفطن الولد

يلي: إلى العربية ما الّتمرين الثاني: ترجم

أبركان أمّالل أدرار  أزگر

تافوناست
تيفوناسني تامّاللت

 تيمّاللني

اشمالل ي تاربات أربا
 تاشماللت

اُغّزاف أدرضور أّس  أرگاز

 ؤسديد أزورار

 ؤفريغ ؤقمير

أُگّزال ؤمليل  أّس

ييض  ئغّزيف

يلي، مستعمال: األمازيغية ما إلى ترجم الثالث: الّتمرين

املشبهة بالفعل: الصفة أ-
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احلديقة  الولد الَفِطن من خرج

ِفعل الشأن: ب-

كبير  البغل
صغير  احلمار

الفاعل: اسم ج-

الفقير  الرجل
األخير  احلصان

األول  الفارس

اآلتية: الصفات قلب ظهر عن احفظ الرابع: الّتمرين

اغن ئزگُّ اغ، احلمرأزگُّ األحمر؛
اغن ئلگُّ اغ، املُلسألگُّ األملس،
اخلُضرأزگزاو، ئزگزاون األخضر،

الّصفرأوراغ، ئوراغن األصفر،

 
الّتفضيل يُقابل اسم ما التفضيل، أي صفة

طرائق: بثالث األمازيغية في التفضيل يعّبر عن

املعاني ــروف ح متبوعا بأحد ــب، املناس ــأن الش ــل فع ــطة بواس -1
أو متبوعا بالظرف خ، ف، خف، : احلرف العربي(على)، وهي ملفهوم املؤدية

فالّ. وهو: العربي(فوق) للظرف املقابل

مثال: يقال

احلرفية  الترجمة الفصيحةالترجمة
خف متّقور ينو تاّدارت

ّنك على داركتاّدارت من داركداري َكُبرَت داري أكبر

ّنك ميّژي  ْف ؤرتي 
نو وورتي

على َصُغر بستانك
بستاني

من أصَغرُ بستانك
بستاني

قامةأخوك طال فوقكؤماك  يغّزيف  فّالك أطول أخوك
منك.

ئّماك  توّسير  فّال
باباك ن

أّمك شاخت فوق
أبيك

في أطعن أّمك
أبيك. من الّسّن

كان  أو َفاَق، أو َفَضَل، ملعنى املؤدي التفضيل(يوف) فعل 2-بواسطة
خاصة. بالنوعية واجلودة ــق تتعل املفاضلة تكون حينما وذلك من. ــرا خي

مثال: تقول
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احلرفية الترجمة الفصيحةالترجمة
أژّنار يوف ومليل أژّنار

أبّرشان
األبيض الُبرنس

فَضَل الُبرنس األسود
خير األبيض الُبرنس
األسود. البرنس من

توف تامازيرت ّنخ
ّنون تامازيرت

َفَضلَت أرضنا
أرضكم

من خير أرضنا
أرضكم.

م. يّلي توف تژيل، فاقتئّلي َجُملت، بنتي
بنتِك

من أجمل بنتي
بنتِك.

(بفتح َكَبرَ ــل العربي ملعنى الفع الفعل(يوگر) املؤّدي ــطة 3-بواس
على تقول ــياق. الس ــب حس الثاء)، (بفتح َكَثرَ الفعل ملعنى ــاء)، أو الب

املثال: سبيل

احلرفية الترجمة الفصيحةالترجمة
ورتي يوگر بابا ن ؤرتي

باباك ن
َكَبرَ أبي بستان

أبيك بستان
من  أكبر أبي  بستان

بستان أبيك.
توبكال يوگر أدرار ن

بوْيبيالن. ن أدرار
َكَبرَ توبكال جبل

بوْيبالن جبل
أكبر من جبل توبكال

بوْيبالن. جبل
وّلي وگرنت ّنس ؤّلي

ّنون
غنمكم َكَثرَت من غنمه عددا أكثر  غنمه

غنمكم.
وماس اس يوگر

تامازيرت
أرضا أخوه منه َكَثرَه أكثر  أخوه

لألرض. امتالكا

الّتمارين

إلى فصيحة ــة ترجم وترجمها ــة اجلمل اآلتي اقرإِ األول: الّتمريـن
العربية: اللغة

ن باباك يگر يوف ن بابا  ئگر

تيگّمي توف علي ن تيگّمي
براهيم  ن

تورتيت توگر دريس ن تورتيت
عومار  ن

ْف ييلس يغّزيف ن وزگر ئلس
تيلي  ن

يخف ّنس يخف يوگر ألُغم
تاغاّط  ن

وماس ن يگران ؤفن ومغار ئگران

اآلتية: العربية اجلمل األمازيغية إلى ترجم الثاني: الّتمرين

اجلبل  من خير السهل
النهر  من ماء العني خير ماء
بارد  البئر ماء

من  عددا أكثر الشيخ بقرات
أخيك بقرات

النعجة  من رأس البقرة أكبر رأس
بيتي خير من بيت أبيك 
حديقة  من خير دارنا حديقة

داركم
من  أصغر أبيك صديق بستان

بستاننا.
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يلي: إلى العربية ما الّتمرين الثالث: ترجم

يزم يان ووّشن يوگر  ژريغ

 تّفغ يات ّتربات توف ايور

ؤميّشو يون ّنون وورتي گ ئّال
اغيالس  يوگر

تيخسي؛ توف تافوناست
توف تاغاّط ؛ تاغاّط توف تيخسي

اْميا

 

ن يگر ووّلي گ شرا ْن ژريغ
وماك ن ل ومّداكُّ

 

ّنون تاّدارت زگ ْفغن ميّدن ن  ئتس

يرغان واّس يدج گ ْورگاز  ئّدا

س تّدا يژيلن متّطوط ن ئشت
مكناس

 

گ وژرو. أرگاز ّنس

     
الضمائر املُنفصلة

االبتداء ضمائر أّوال:

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

نتش نتشنيأنانّك؛ نحننُكني؛
شّك شّنيأنَتْكّي؛ أنتمُكّني؛
شّنينتيأنِتكّم؛ شّم أنُنتَُّكّنينتي؛

 ُهْمنيتني ُهَونّتا

ُهنَّنيتنتيِهَينّتات

استعمالها: طريقة

ايور ژريغ نّك الهالل رأيت أنا
ُكّني تّشام اكسوم اللحم أكلتم أنتم

ارومي د نّتا نصراني هو
نيتني د ميسلمن مسلمون هم

يكون وجوبا بواسطة األمازيغّية، في وخبره، املبتدإ بني الربط مالحظة:
الدال (على عكس يليه ما إلعراب املوجب غيرُ الّدال (د) وهو الربط، حرف
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األربعة). عوامل اإلعراب هي أحد العاطفة، التي

به املفعول مبثابة التي هي الضمائر ثانيا:

باألمازيغية، ــة الكتاب في منفصلة ــر ضمائ هي أّولّية: مالحظـة
العربية. باللغة الكتابة في متصلة لكنها

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

اغيي نَااخ؛
ش ُكمُكنَكك؛

شم ُكنَُّكنتِككم؛
ُهمتنُهت
ُهنَّتنتَهاّت

استعمالها: طريقة

ي رأيُتُكّنژريغ ُكنتضربنيئوت
ّت ضربهمئوت  تنقتلهائنغا

ت ُكناشتراهئسغا رآُكمئژرا

فعل بواسطته التي تقع بعد حرف يتعّدى الضمائر ثالثا:

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

اغيي نَااخ؛
اش ُكماونَكاك؛

ُكنَّأونتِكام

ِهاس ُهم، ِهْماسنُه،
ِهنَّاسنتَهااس ؛ ُهنَّ

استعمالها: طريقة

اس تسغام
اييس

له اشتريتم
الفرس

اسن توكرم
وّلي

سرقتم منهم
الغنم

اون ي اونتقال لكمئّنا ي لكّنئّنا قال
اسنت يأنَصَت إليهّنئّسغد لي تّنام قلتم

سّت: مالحظات

ــم االس قبل األمازيغية في الفعل يظهر به يتعّدى ــذي ــرف ال احل أ-
قال مثال: تقول إذ العربية، ــي عكس ما ف الضمير (على قبل ــر وال يظه
تعدية حرف ــه يتقدم الذي ــي األمازيغ الضمير ألن ــه)، لَ قال ؛ ــل للرج

أصال. متمّيز

وقاية ياء إّال هي أعاله ما األمثلة من في مثالني الواردة (ي) ب- الياء
بعدها. مبا ُمَحّرَكة وتُقرأُ محّركني، بني حرفني تفصل

يتعّدى فعل ــد بع الوارد الضمير ــّدُم يَُق األمازيغية ــة اجلمل ــي ف ج-
بنفسه. يتعّدى لفعل به املفعول مبثابة هو ما على حرف، بواسطة

مثال: تقول

ي اس اسلهام بُرنسائسغا له اشترى
ت لهئسغا ي اس اشتراه

وارور ــار اجل الداللة يقابل في ــذي ال هو ــر(اس) الضمي اجلملتني، ــي (ف
العربيني(له)).

يهم فيما ــل العاق وغير العاقل ــني ب األمازيغية ــة اللغ ــّرق تف ال د-
األسماء. من هو جمع ما العائدة على الضمائر
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اسم يجيئ بعده على الضمير عائدا أن يكون العربية ال يجوز في ه-
تقول ــن. يُستحس بل في األمازيغية، ــك ذل قبله. ويجوز ــم يذكر من ول

مثال:

ْوماس. اسلهام ي اس ومغار ي ئسغا

البرنس ألخيه). الشيخ له احلرفية:(اشترى الترجمة

ألخيه. الُبرنس الشيخ اشترى الفصيحة: الترجمة

أفعال بالضرورة ال تقابلها ــها بنفس تتعّدى التي العربية األفعال و-
فعلى اال. في هذا التوازي ــا يختّل م كثيرا ــها؛ تتعّدى بنفس أمازيغية

مثال: تقول لذلك. يتفّطن أن املتعّلم

املرأة متّطوطكّلمت ي  ساولخ 

(ي) الياء ألن هي:(كّلمت للمرأة)، األمازيغية للجملة ــة احلرفية الترجم
وإن أعدت الضمير العربية. في اجلّر لالم ــل املقاب احلرف هي فيها الواردة

قلت: املرأة على

اس. ساولخ 

على ــود يع ال ــر(اس) الضمي ألن ــا)، له ــت احلرفية:(كّلم ــة الترجم
هي:(كّلمتها). الفصيحة والترجمة بنفسه. يتعّدى لفعل به مفعول

أيضا: وتقول

ي  اس  يدرمين. ئوشا

الّدراهم)(1). له احلرفية:(أعطى الترجمة

الّدراهم. الفصيحة: أعطاه الترجمة

إليها األسماء تضاف التي الضمائر رابعا:

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

الضمير
األمازيغي

الضمير
العربي

نو ّنغيينو؛ نَاّنخ؛
ّنش ُكمّنونَكّنك؛

ُكّنّنونت، ّنُكنتِكّمن
ِهّنس ِهمّنسنُه، ُهم،
ِهنَّّنسنتَهاّنس ، ُهنَّ

استعمالها: طريقة

نو ّنسنداريتيگّمي بقرتهمتافوناست
عملكّنتاووري ّنُكنتبستانكمؤرتي ّنون
ينو افّال ّنونحصانيأييس فوقكمئّال يوجد

ّنونت ّنكدارُُكّنتيگّمي بلدكتامازيرت أرضك،

حيث من ــال األمازيغية، واألفع العربية ــال بني األفع التاّم ــوازي الت ــدام انع (1)
املغربية ــة العربي في ــق العمي أثره ــه ل حرف، ــطة بواس أو ــها بنفس ــة متعّدي
املغربي املتكلم ــتوى مس أن يقاس تالفيه ميكن على القدرة ــة فبدرج ــة؛ العاّمي

أخرى. لغوية اعتبارات إلى باإلضافة االستعراب، في



 

6061

الّتمارين

العربية: إلى ترجم الّتمرين األّول:

تژيل مّقورن نّتات  نيتني

اييس ُكّني متّژْمي ژريغ نّك
 ّنك

د يررگازن  ُكّني

األمازيغية: إلى ترجم الثاني: الّتمرين

الشيخ  رآهم اشتراهّن 
ضربُكّن  قتلهم 

األسد  قتل
أكله الذئب، احلصان  منه فّر

من  خير الفرس
البغل الشيخ  له قال

العربية: إلى ترجم الثالث: الّتمرين

تافوناست باباك اس ي ئسغا
ْوماك ي

ي اون ووّشن يوت ّتيخسي  ئنغا

ّنسن ومّقران اسن  ئساول

ژريغ ّنون؛ ْرولن يْيسان : اسن ي ئّنا
ينو تيّط س  تن

خف ّنس ل ومّداكُّ د ومغار ئّفغ
ّنسن  يْيسان

   
اإلشارة أدوات

اإلشارة حروف أوال:

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

اد آأرگاز ّدأرگاز وأرگاز أرگاز

ّن. ، اّن ين ، بعيد مرئي: بها إلى يُشار ب-

يّن 1أرگاز اّن ّنأرگاز أرگاز

غائب إلى ااطب، أو من ــب قري املتكلم عن بعيد إلى ــار بها يُش ج-
ّني. ّلي ، به: ّنا، وااطب َسابُِق عهد للمتكلم

ّنا أرگاز أرگاز ّلي (2) ّني أرگاز

اإلشارة: استعمال حروف طريقة

ي ايور يژرا الهاللأرگاز اد الرجل رأى هذا
تاّقبوت يسغا ين اجللبابأرگاز اشترى الرجل ذلك

عّنا) بعيدا نراه (الذي الرجل ذلك (1)
عهد). سابق لك به أو الذي أّيها ااطب، منك (قريب الرجل  ذلك (2)
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ْيْرول ّنا فّر.أرگاز (قد) الرجل ذلك

أربع: مالحظات

معمول هو ملا خالفا إليه، يشار ما اسم على متأخرة اإلشارة حروف أ-
إليه. املشار على اإلشارة مقدمة أداة تكون حيث العربية في به

ما ويُلحق بالغائب والغائب، والبعيد، القريب بني اإلشارة في ميّيز ب-
قريب من ااطب. لكنه املتكلم عن بعيد هو

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

املرأة هذه اد = تامّطوط -

املرأة تلك = يّن تامّطوط -

عن املتكلم). البعيدة أو (الغائبة تلك املرأة = ّنا تامّطوط -

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

اآلخر. عن منها كل اّن ، ّن ، ينوب ، يّن احلروف:

بعض. عن بعضها ينوب ، ّني ، ّلي ، ّنا احلروف:

أسماء اإلشارة ثانيا:

اردة، العربية اإلشارة أسماء تُقابل األمازيغية، في اإلشارة، أسماء
التاليني: اجلدولني في وال بدل. إليكما ال نعت لها ليس التي أي

قرب: عن لإلشارة أ-

إليه اإلشارةاملشار أسماء
املترادفة العربيةاألمازيغية يقابلها في ما

وومذكر مفرد وا، ْغواد، ْغوا، ذاواد، هذا،
تومؤنث مفرد ختا، تّد، ختاد، تا، هاتهتاد، ذِِه، تِِه، هذه، ذي،

مذكر ْغويد،جمع وييا، ويياد، وي، ويد،
ْغوي

أولى، أوالء، هذان، ذان،
هؤالء

تييا،جمع مؤنث     تيياد، تي، تيد،
ختيد، ختي تان،

أوالء، أولى، هذه، هاتان،
هؤالء

بعد: عن لإلشارة ب-

إليه اإلشارةاملشار أسماء
املترادفة العربيةاألمازيغية يقابلها في ما

ْغواّنمذكر مفرد ووّن، وّن، ذلكوان، ذاك،
توّن، ختاّنمؤنث مفرد تلكتاّن، تّن،
مذكر ويّنني، ْغوينجمع أولئكويّن، تلك،  َذانَِك،

مؤنث ختّنيجمع ، أولئكتّني، تيّنني تلك، تَانَِك،

اإلشارة: أسماء استعمال طريقة

قريب: املُشار بها إلى أ-

ولتماهذا أخيواد وما أختيتاد هذه
ايتما يستماهؤالء إخوتيويد أخواتي تيد هؤالء

سرس واد، أسي
تاد

وضع هذا، خذ
َجميل واد يژيلهذه هذا

يْوراغن د ُصفرويّن متّژيأولئك صغيرةتاد هذه

مالحظة:

واد (للمذكر هو: قريب إلى ــار بها ــارة املش ــماء اإلش أس في األصل
أما (جلمع املؤنث). ــد تي املذكر)؛ (جلمع ويد (للمؤنث املفرد)؛ ــاد ت املفرد)؛
ويجدر ــف اجلزئي. أو التحري االختزال طريق ــى عل تكونت فقد ــات املرادف
العاقل. وغير العاقل بني فرق مثنى فيها، وال ال األمازيغية بأن التذكير
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بعيد: إلى بها املشار ب-

يسّميض باردواّن س ذاك تّال تاّن
أختهاولتماس لها تلك

سرقواويّن وشرن تيلي أولئك
النعجة

تشانت  تّني
اكسوم

أولئك أكلن
اللحم

ي تّني أمژ ويّن؛ رژم
مذكر غير هذه (جلمع أمسك
مؤنث (جلمع تلك سّرح عاقل)؛

عاقل) غير

مالحظتان:

واّن (للمذكر بعيد هو: إلى بها ــار املش ــماء اإلشارة أس في األصل أ-
أما املؤنث). (جلمع ــّني ت املذكر)؛ (جلمع ويّن ــرد؛ املف (للمؤنث تاّن ــرد)؛ املف

حتريف. اختزال أو نتيجة املرادفات فهي

املتكلم ولكنه ــن بعيدا ع ــا، أو غائب ــارة ــود باإلش املقص كان إذا ب-
فيها مزيدا ــها نفس ــماء األس بأحد هذه إليه ــيرَ ااطب، أش من قريب

مثال: تقول واّنا ؛ تاّنا ؛ ويّنا ؛ تيّنا. محّركة: ألف

هو!)) أو(ذاك ذاك!) قلت:(هو (وكأّنك ! واّنا

هي!)) أو(تلك تلك!) قلت:(هي (وكأّنك ! تاّنا

هم!)) (وكأّنك قلت:(هم أولئك!) أو(أولئك ! ويّنا

أو(أولئك هّن!)) قلت:(هّم أولئك!) ! (وكأّنك تيّنا

بعاقل). ليس هي!) ملا أو(تلك تلك!) ! (وكأّنك قلت:(هي تيّنا

مفيدة: إضافة

داگي. غيد؛ داها؛ دا؛ داد؛ = هنا -

سغيد. غردا؛ = هنا - إلى

ّغيد. يا؛ ّسْ يا؛ زيّسْ = هنا من -

غّني؛ ديّنا. ديّن؛ = هناك -

سغّني. غرديّن؛ = هناك إلى -

ّسّني. يّني؛ ّسْ يني؛ زيّسْ = من هناك -



 

6667

الّتمارين

يلي: إلى العربية ما األّول: ترجم الّتمرين

اد و أييس  افوناس
آ يّن أْغيول  تامّطوط

اّن ّن أسردون  تاغاّط
اّن اد ئرگازن  ميّدن
ّلي ّنا مّدن  ؤّلي

يلي: العربية ما إلى ترجم الّتمرين الّثاني:

اد وييس  ئژيل

د أزگزاو واد امّالل؛ د واّن
يستما ايتما ؛ تيد  ويد

ّنك اغروم ي يّشا  ْغواد

ايتماك د ّنا  مّدن

ّنغ د يستماس ومغار  تيّنني

يشت يسغا ولتماك ن أرگاز
وفنت ومغار تاگمارت. تيغاّلني ن

ّد تغاّلني
 

بابا ن وّلي د يّن  ؤّلي

ْتوّسر تاّن متّژي؛  تاد

يلي: ما إلى األمازيغية الّثالث: ترجم الّتمرين
تينك أكل بستانك؛ من خرج هذا

وعنبك
إخواننا  الّناس أولئك

تلك  خذ هذه اخلبزة؛ ضع
أْسود  الثور أبيض؛ ذاك هذا

عهد)  لنا بها الغنم (التي تلك
غنمي

احلديقة  من فّروا الرجال أولئك
جميلة  تلك
هؤالء صغارٌ 
كبارٌ.  أولئك


