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  آلمات باللغة االمازيغية

 آلمات باللغة االمازيغية 
  لهجتناتكاد تمحي من

 
 
 
 .الفاقد الشهية لالآل  -* أمنقوف•
  مع بعثرة أشياء أخرىيبحث -إيتفرآس •
 بعثرة االشيا أو تشتت األمور -تتفرآس •
 هزل أو سا ت حالته -يتادا •
 يحوم بقلق –أحر ماص  –إيتحرمص •
  بهاعبت –إيحرمصت •
 يتدحرج –إيتتكرآب •
  أداة العلف* ) أقرس+ أس ( المخالة  -* أسقرس •
 أداة تعليق المالبس وغيرها* ) أقل + أس ( المعالق  -* ساقل•
 )تيدني ) ( مطرقة الخشب للمهراس ( المدق  –أزدوز •
  اليافوخ –تاملغيغت •
 االآاُف–البردعة  –اتباردا •
 ) تامطشيت( التين الطازج الشجرة  –أمطشي •
 العادة  –تعود  –األلفة  –ألف  –انام  –ينوم •
 الحاجيات  – تيغاوسيوين –اتغاوسا •
 التانيب الشديد  –أسخسخ  –أنبه  –إيسخسخت •
  منهك –يمسخسخ •
 التأني أو االنتضار  -* اسقو -* اسقوم•
 )افرط تشلغومت انك (  للطفل محيط الفم وخاصة –تشلغومت •
 سقط ارضا مع التدحرج –يتكردف •
 الصقيع أو البرد –داسموطي •
 حبات البرد الساقطة من السماء  –اتبروري •
 بعر الحيوانات أو البراز الجاف المتقطع  –تيسكين •
  البراغيت –إيكوردان  –آوردي •
 إبرام أو فتل الحبل أو الصوف  –إيتلم  –إيالم •
 ) اجرد أو أحولي (  نهاية الحايك إبرام -* إيزالق•
  التراب االبيض الهش –تاّريست •
 حلقة من المعدن ُتجعل في انف التور  –تانسا •
  باغته بالضرب –يزوات •
 )اتريفا طيط انس ) (  انس إيتريفا أول( االحساس بالتعب الناتج عن العطش خاصة  –أريفي  –إيتريفا •
  االشعتالمهمل لمضهره أو –إيمغندف  –يمغندف •
 جروح ودما على جسمه  –يمجلبخ •
  التجوال الكثير –إيتنسرف  –أنسراف •
 ) بالماء اللكيزوهو الوحل أو التراب الممزوج( ضربه بكفه  –+ إيلكزط•
 هلكوا  –اتواغن •
 )أدو حس ( دواء ل )  وامان أرن اوتشو إيد ن تيسنت اس(  –بلمنفوس •
  ءأي تجلط الدما) اتحجرمن إيدامن (  –يتحجرم •
 حمل الطفل واللهو به أو مداعبته  -ديس * اتشقلد -*إيتشقلل•
 أقنعه  – إيسروست•
 الخاتم  –أزبو •
 ) اصحيح الوجه  (لمن اليبالي في القول أو الفعل  –بوفلغا •
 مح البيضة  -+ فارزوز•
 المحار  –أببوش •
 )عملية تخليص الشعير من ألحسك بواسطة المهراس ( خلصه مما يشوبه  –إيتغّيز •
 القطعة الرثه من القماش أو الخيش المغبرة  –اآضرور •
  أو تفكك االشيا ء المضمومة إنفالت االمور –تمصرم  -ينصرم •
 ) المخاض( وجع قبل الوالدة  –تيمارنيوين •
 المداد أو الحبر  –اسماغ •
  الطري عجن الطين –اتغوري * إيتلوط أق_ إيتلوط •
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 دلكه أي الدلك  –يمريت •
 دهسه بقدمه وغيره  –يمرست •
 فقد السيطرة على اقواله وافعاله  – يتفلوش•

 
 ) القاف تنطق آا الجيم المصرية( * 
 )ازا تنطق مفخمة ( + 

 ارجو الرد بمتله
 

 تنميرت

  .PM 05:13الساعة  2006-01-17بتاريخ  asfrou:  بواسطة التعديل األخير تم
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  آلمات باللغة االمازيغية

 آلمات باللغة االمازيغية 
  لهجتناتكاد تمحي من

 
 
 

 أزول فالون
 االستعجال واالنتقال من مكان إلى آخر بخفة وسرعة)) تزرقي(( ،يمشي بخفة وخلسة سريعة: يزوروق 
 . المقابل الحرآة الناجمة عن القلق وعدم الرضا عن الحديث أو العمل الصادر من الطرف * :يقموموز
 .الزحف بوضعية الجلوس *: ايقّحز

 . فريقمجموعة أو: تصرعوفت 
  المهملغير منظم تطلق على الشئ أو المكان المبعثر والمشتت أي* : يمهربق

 نتيجة آثر المشاغل اوقلة الحيلة أو المرض أو لم يقدر عليه أو العجز عن مواصلة العمل أو القيام به: يستكاد ديس 
 . إنجاز عمل معين باستنفاد جميع السبل لتحقيق

 .تخلص منه أو أضاعه أو إخفاءه: يزرفت 
 . حداد المرأة على وفاة زوجهاأيام: اللودت 
  الجرد أو الحولي أثناء عملية النسيج إذا ما تقطعت خيوطهأي تمزق أو تقطع وتطلق عادة على: ينزدم 

 أي بمعنى اضعفه وأنحفه طول الشعر) اتغوفا  تسوميتآّسومي 
  المرضضعف ووهن نتيجة: ايتنوسو 

  خياطتهالخياطة بوضع قطعة قماش على المكان المراد: إيرفي 
 فقد بريقه أو لمعانه: يلويويش 

  جميلناصع اوالمع أوفي مضهر: ايتللش 
 حواف النسيج أو الحولي أو الجرد: أغدو 

 يتنافسون أو يتدافعون)  ايزحر( والمفرد + : تزحارن
  عند قدمهاوتعني الفلج وتحدت في األنسجة الصوفية* : يزوزق
 تقال على مكان يعج بالذباب: ديزان * اتقونو
  الحلي الفضية تتزين بها المرآة على الرأس وتعني السعد والحظوهي من: تاونزا 
 بمعنى التباطو اوالتاجيل) إيماتا أوّمل ايد  : (أوّمل

  القديموتطلق على الجرد* : إيمقلص
 تطلق على الزرع المتناترلقلة االمطار: اطشان 
  في اشياء التخصهالتدخل: إيتتفافا 
 طارت الطايرة): اتفير( -طارالطاير: إيفير

 يجني ثمارالزيتون اواللوزوغيره يدويا بالقطف :إيّسرم 
  باستخدام طرق مختلفة لدلكجني ثمارالزيتون: إيسلت 

  الشوايبتنقية تمار الزيتون من: ايصرب 
 العيدان الصغيرة: إيكتمان 

  القداحةزناد البندقية أو: إينفد 
 فضَل* : يقلز

 مجدة أو نشيطة: اتكوسرا
  المياهدورة: اديدبان 

 القبضة من سنابل القمح الملقوطة: َتّشواط نيردن 
  من الشرابالجرعة: اجغمت 
 الجرعة من الشراب* : تقميمت
 اللِعب: إيرار 
 الكي :إيقاد 

 االحمق: نافول 
 لفه اوضمه: إيكمكمت 
 يتصصبب عرقًا اوتنبع ماءًً)  اتيدي أو اطنوزو دامان إيطنوزو( ينبع + : إيطنوزو

  اللبود باالرضالمختفي أو: يلغس 
 تطلق على شعر الراس الغير مصفف: أشبشوب 
 الفقير المدقع والحيوان الفاقد الشعر أو الصوف + :أمز لوط

 اللبن رايب وال صريح وتقال على الكالم الذي المعنى له)  أدردورادردوري 
 وتقال على الطين الالزب والملتصق باالرض :اللتغ 

 تقيل اللسان: أوتوات 
 لحس الشي أو لعقه:  يسمو لغ
 رشف أو احتسى: يسكف 

  باألعمال الحربية والبطوليةقصة وخاصة المتعلقة: تانفوست 
 الفهم أو الفطنة: إيكاز

 وجوههن في تعني االلتدام أي ضرب النساء) أقجدور(  به بعض النساء الغير مهتمة بمضهرهاوصف توصف: تكجدورت 
 المأتم

 
 )القاف تنطق آالجيم المصرية ( * 
 ) مفخمة الزا تنطق(+ 
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 2005 10: تاريخ التسجيل

   tamort: الدولة 

   349: المشارآات 

  0: معدل تقييم المستوى 

 

 

  آلمات باللغة االمازيغية

 آلمات باللغة االمازيغية 
  لهجتناتكاد تختفي من

 
 

 أزول
 نيلزات *أزول اف إيغشيرن نيمازيغن إيرقازن

 تقال لردع الطفل عن القيام بفعل  –اْحا -1
 البراز –فيفي -2
 اليد  –سوسو -3
  النار أو للتبين وجود خطر عليه –فوفو -4
 األلم  –ديدي -5
 اللحم  –شيشي -6
 الحشرات –خوخوش  –خوخو -7
 القذارة أو األوساخ –خيخي -8
 اللباس –بوبو -9

 الحداء  –آيكي -10
 الماء  –اْمبوا -11
 ) الميم الثانية مفخمة( األآل  –مم  -12
 )الميم مفخمة ( تناول الطعام  –حما  -13
 تعالى وآل الرغيف ) دادش حما بعبش (  على تعلم المشي تقال لحت الطفل –دادش  -14
  الدجاج –تيتي  -15
 الكلب  –هّبا  -16
 القط  –بيشا  -17
 الجمل  –جعو  -18
 الغنم  –بعيا  – بّعا -19
 الحمار  –تشتا  -20
 اجلس  –قّما  -21
 لحت الطفل على النوم –هّوها  -22
 الحشرات أو إلخافة الطفل  –بالو  -23
 األلعاب  –لوّلو  -24
 أصوات الطفل األولى  –إيتناغا  -25
  الماء –امْْْبوا  -26

  إيغشيرن/ ج/أغشير 
 

 تانميرت

   

 17-01-2006 ,05:25 PM #  4 

asfrou  
نقيب

 

  

  
  

 

 

 2005 10: تاريخ التسجيل
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  آليمات باللغة االمازيغية

 آليمات باللغة االمازيغية 
  لهجتناتكاد تختفي من

 
 
 انعطف أو دار  –ينط •
 .تكون الفطريات على الخبز وغيره  –) أغروم + إيزنزر(  –+ إيزنزر•
  الم به من مرض أو مصيبة يجول من مكان إلى اخرنتيجة ما –إيتزازا •
 يسعى لنيل حاجته بتلهف  -* يتلهلق•
 الحجر المستوي من الجانبين  –اتسيفا •
 الفأس المدبب -شاقور•
 )أبرآوس هو الخروف المتوسط العمرالسمين (  القصير الممتلي الشخص –يمبرآس •
 ليف النخلة  –أسانن  –سان •
 القا به الباس أو حضر إليه احد  –يوساسد •
  أو جبة تلبُس للطفل عادًةجلباب –اتكوبت •
 االلحاح في الطلب أو التشكي  –أنغنغ •
 مبيض الدجاجة المنتج للبيض ) سارتو ن تيوطيعين (  – سارتو•
  خلوص الوالدة المشيمة أو –تينفرا •
 حامض  –يقرص •
 لين أو ناعم  –يلغغ •
 أو الدقيق وغيره –الزيت  – المواد لتحللها وفسادها تغير طعم –يغوي •
  الطويل -* أزقرار•
 أحتسى الحساءّ  –إيسكف  –يسكفت •
  يانعة مخضرة جيدة اإلنباتتبدو) تموينغ تازمورت (  –تموينغ •
 حوصلة الطير  -*أقرور•
 االرض مبللة * ) تامورت تبزق (مبلل  -* يبزق• 
  قطعة من نسيج الصوف ُتلبس للطفل –* تاقدوارت•
 التملق) إيتسنكس أو غرزول (  –إيتسنكس •
 )الُمخبر  (أنف الكلب وتقال على من يحشر انفه لتصيد األخبار ) تانسنوست اوغرزول (  التجوال مع التشمم -إيتنسنس •
 التسنط أو ا ستراق السمع  –يسغداي •
  أداة ساندة –تارفات •
 ) منه يمشلم بمعنى المنزوع جزء( ويكنى بها عن الفم ) أقس أشليم أنك (  –أشليم •
  وتقال عن حرآة الُتعبان أو الزواحف سريعة الحرآة –يزلوت •
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 االستفزاز ) إيتتكومود فالس (  –إيتتكومود •
 )القمامة  –إيفراط (يمسح  –إيفرط •
 المالبس أو الحاجيات  –إياللن •
  األنف خاصًة ينزف الدما من–يسكونزور •
 ضربه مع الدفع  –يندفت •
 وتعني االهتزاز)  تامورت تدرز* ) ( يدرز إيدجاق(  –يدرز •
  القديمة الشي المهتري والقديم آا السيارة –* أشقلوف•
 )ن تاتن * أشال ق( قطيع األغنام  -* أشال ق•
 )مشبعة بالماء (مبلله  – تمبطبط تملطلط أو•
 جدي الماعز أو الغزال  –إيغيد •
 مبلل وتقال على الشي المنقوع في الماء  – يمعطن•
 لوت أو اتسخت يديه ) إيفاسن أنس  +إيبربز(يلوت  –+ إيتبربز•
  أي تنشر المالبس إيشلتات غن إيهدراش* اتفسر أق –اتفسر •
  الحصيرة فرشت) تسو تاجرتيلت (ـ ) الفرش  –إيساي ( مفروش  –يمسو •
 فاقد الفحولة –أمحوي •
  العباءة إستعداًد للخروج من البيت ارتدت المرآة اللحاف أو –تسونط •
 ) أآرا أو فيتور ) (  تيسنت أآرا ن( الكبد المشوي عادة او –أآرا •
  أو الحلوىحبة الدواء آا االسبرين –تيكراين  –تاآرايت •
 القفل  -* بوقل•
  يتكون من البقوليات حساء ُيعطى للمرآة بعد الوالدة –اجغوم •
  منه أو للفاقد جزء أسنانه األماميةوتقال على إناء الفخار الفاقد الجزءاالعلى -* أقّروش•
  الحفرة العميقة الواسعة –هابجيو •
 الفلجة في القماش أو القص فيه –يمشرم •
  أين بالتحديد –ماني بسوا •
 يعرج  -* إيتمنقح•
 الرسالة أو اإلشعار  –اتسكرت •
 بقر له بطنه ) يفراياس تاديست انس  (بقره  –يفرات •
  ما عندهأي أفرغ) ينكت تاشكارت انس (  –ينكت •
 )٭ القاف آالجيم المصرية ( 

 )ازا مفخمة ( + 
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Powered by vBulletin Version 3.6.10 
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd .

 زوارة ديزاين: ترآيب وتطوير 

  النشر محفوظة لموقع زوارة حقوق

 

 

 

   349: المشارآات 

  0: معدل تقييم المستوى 

 

 

   

 
  »  التاليالموضوع|  الموضوع السابق «

 

 

 

 
 

 .AM 05:47الساعة اآلن . جميع األوقات بتوقيت زوارة

 )1والزوار  0األعضاء (  1:  اآلن الذين يشاهدون محتوى الموضوع

  

تعليمات المشارآة 

  مواضيع آتابةال تستطيع
  ردود آتابةال تستطيع
  ملفات إرفاقال تستطيع
  مشارآاتك تعديلال تستطيع

 متاحة أآواد المنتدى
 متاحة االبتسامات

 متاحة ]IMG[آود 
 معطلة HTMLآود 

  إلىاالنتقال السريع

اذهبمنتدى اللغات    

 المواضيع المتشابهه

 مشارآةآخرمشارآاتالمنتدىآاتب الموضوعالموضوع

AM 03:17 2008-04-809منتدى اللغاتmanoآلمات باللغة العربية

AM 11:02 2006-04-216المنتدى العامالمراهق الليبيةآلمات أمازيغية في اللهجة

PM 04:10 2006-02-406المنتدى العامتاوالين2956 السنة االمازيغية الجديدة

PM 01:32 2006-01-622المنتدى العاماقروراالمتال باللغة االمازيغية

AM 11:30 2006-01-221منتدى اللغاتasfrouآليمات باللغة االمازيغية

  --2AR_zuwaraاألعلى - األرشيف - ملتقى زوارة -  بنااالتصال  

Page 5 of 5 منتديات زوارة -آلمات باللغة االمازيغية

22/09/2008http://www.zuwara.com/forum/showthread.php?t=2761


