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tamazvit d tanatliwin nnes mani llant g tmurawin nnev 

(ilell – adrar – targa). Tinemmirin tikkelt tayeD I 

yimyuran. 
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isekkilen n tfinav
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 إليم

 مد خفيف
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Aman  baba  agmar  adrar  fis  aDar  enni   aksel  hanibal 
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U  r  Ë  v  s  S  c   t  T 
Ufes  averrabu  tarwa  avrum  islan  aSemmiT  biciw   taddart  tameTTut 

 أمرة  بيت   قط  برد  عرسان  خبز  ابن  سفينة  يد
 

  و       ياو  
ياي          

 ي
  ياژ          ژ  ياز         ز 

( إلى الحرف  الساكن , على سبيل المثال يا تسمى الحروف االمازيغية بإضافة ) 

 يامميم يسمى   mالحرف

  e  اوغري ( و حرف -uإغري , -iأغري ,  -aتسمى الحروف االمازيغية  المتحركة ) 

 باالمازيغية . ( إيلم يسمى )

في األبجدية االمازيغية حرف  نصف متحرك يساعد في نطق الكلمات  eالحرف 

 التي تحتوي على اكتر من حرفين ساكنين.

و يقابله بالعربية نصف نطق  abePnuq  , amedyazعلى سبيل المثال 

 حرف أ .

 فساطو بمدينة جادووهو نادر االستخدام  في لهجة   Rتفخيم للحرفËالحرف  

W  y  z  Z  

Awal  amnay  zumer  Zalim  

  بصل  حمل  فارس  قول

 



 agbur الفهرس
 
 

abatu 
tafra 
 

   

 ilugan n tira 2 قواعد الكتابة

 Isekkilen n targalt 2 الحروف الثابتة

 Isekkilen n tivri 4 الحروف المتحركة

 Asekkil n ilem 5 الحرف )إليم (

 tamsertit 6 الاذغام

 tajerrumt القواعد النحوية

 Isem 9 الاسم

 amyag 16 الفعل

 tazelya 19 الأدوات النحوية 

 amqim udmawen 20 الضمائر الشخصية

 

 

 



abatu
tafra 
  

  

 tazelya الأدوات النحوية

 ameskan 25 أسماء الإشارة

 amernu 32 الظروف

 tanzevt 36 حروف الجر

 tasvunt 40 أدوات الربط

 tutesra 43 أدوات الاستفهام

 tibawt 49 أدوات النفي

 amawal n tajerrumt 51 قاموس المصطلحات النحوية
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 Ilugan n tira  قواعد الكتابة 

 

Ellan ( 31 ) isekkilen di tfinav,sisen ( 27 ) isekkilen 

n targalt d (3) isekkilen  n  tivri d asekkil zegni 

n tivri , d yal asekkil vres imesli udjun. 

يوجد واحد و ثالثين حرف في أبجدية تيفيناغ منها سبعة وعشرون حرف تابت 

وثالثة حروف متحركة ) حروف العلة ( باإلضافة إلى حرف نصف متحرك , وكل 

 ينطق .حرف يكتب 
 

   Isekkilen  n  targalt الحروف الثابتة    
 

  tufayt – 1 تفخيم                               الحروف 

Ellan ukuZ n isekkilen tseknun  tufayt.   

 .توجد أربعة حروف تشير الى التفخيم 
 

- Asekkil (S) tufayt n asekkil ( s ) . 

 الحرف )ص( تفخيم للحرف )س( .  -  

- Asekkil (T) tufayt n asekkil ( t ) . 

 الحرف )ط(  تفخيم للحرف )ت( .  -  
 

  - Asekkil (D) tufayt n asekkil ( d ) . 

 الحرف )ض( تفخيم للحرف )د( .  -  

- Asekkil (Z) tufayt n asekkil ( z ) .   

  الحرف )ژ( تفخيم للحرف )ز( .  -  
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Isekkilen ( s , t , d , z , r ) , lya usund verdis-

asen isekkilen ( v, q, Z ) imesli-nnes ufay . 

الحروف  ) س , ت , د , ز, ر ( , إذا جاءت  بجانب الحروف ) غ , ق , ژ ( تلفظ 

 بالتفخيم بدون تغيرالحرف . 
 

 

imedyaten 

asekkil  n  ( q)  yedju  asekkil n ( t )  

ufay 
tbaqit 

الحرف ) ق ( جعـــــــل الحــــــــــــرف ) ت ( 

 مفخــــــــم
 علبــة

asekkil  n  ( v)  yedju  asekkil n ( t )  

ufay 
tvavet 

 حجــــر الحرف ) غ ( جعل الحـــــــــرف ) ت ( مفخــــــــــــــــم

asekkil  n  (Z)  yedju  asekkil n ( r )  

ufay 
anZer 

 مطر الحرف ) ژ ( جعل الحـــــــــرف ) ر ( مفخــــــــــــــــم

asekkil  n  (Z)  yedju  asekkil n ( d )  

ufay 
Zdi 

 مغزل الحرف ) ژ( جعل الحـــــــــرف ) د ( مفخــــــــــــــــم
 

Asekkil n ( Z )  yettufay di kra n isekkilen n targalt.  

 م بعض الحروف التابثة .  الحرف ) ژ( يفخ
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imedyaten 

tiZigt  aZul Zyet aZawali Zekka 

 قبر فقير حمار فل الحلب

 

  ussid – 2                                تشديد الحروف

Imesli n asekkil ussid di tawalt, yetmari s sen 

isekkilen. 

 .ث المشدد في الكلمة يكتب مرتين لفظ الحرف التاب
 

imedyaten 

alemmas tmettent iseffen assav taddart 

 بيت بئر وديان الموت وسط

 

   Isekkilen  n  tivri     المتحركةالحروف 
 

Isekkilen n tivri wet-tmarin-c  udjun  verdis wayeT   

di  tawalt. 

 المتحركة ال تكتب متجانبة في الكلمة .الحروف 
 

avri ivri uvri 

a I u 

 ُا إ أ
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Lya usunet tinzav ( di , si ) zzat isem yettadel s 

tivri TTuTa tivri n tanzevt d an-negg ticcert d’ 

idis-nnes :- 

ا جاء حرفي الجر ) في , من(  قبل االسم الذي يبدأ بحرف متحرك , الحرف ذأ

    -في مكانه : ) ’ ( المتحرك في حرف الجر يسقط و تكتب فاصلة
 

imedyaten 

s’ iDennaT  d’ usef  s’ affuj  d’ idis-

nnes 

d’ ivef   

 في الرأس في مكانه من السطح في الوادي منذ األمس

 

 Asekkil  ilem (e) ( إليم الحرف النصف متحرك )

 

Asekkil n ( e)  imesli-nnes zegni n tivri d yetmari 

d awal af sen n iddaden  :- 

الحرف المتحرك إليم , يكون لفظه نصف متحرك )مد بسيط لحرف األلف(, و  

  -يكتب في هاتين الحالتين :
 

1 - agar sen isekkilen n targalt . 

 يكتب بين حرفين ساكنين ) كلمة تحتوي فقط على حرفين ساكنين ( . - 1
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imedyaten 

ufes iles amen vef sen 

 إثنان على ماء لسان يد

 

2  -  lemmi usunt ugar n sent n tirgalin  d  weldi-

c  tevri agar-asent    . 

 يكتب  عندما يلتقي  اكتر من حرفين ثابتين  بدون حرف متحرك بينهم . - 2  
 

imedyaten 

tivmest tvardemt ujenna xuxxuc agerfiw 

 غراب حشرة   سماء عقرب ضرس

 

                                           tamsertit /التماثلام  ــــــاألذغ
 

Llan isekkilen lya mlalen ( tetlaqan yal udjun di tawalt 

) , imesli amezwar a-yesserti widi , ad isin d 

imesli udjun ussid :-  

توجد بعض الحروف ادا تالقوا ) كل حرف في كلمة ( , الحرف الثاني يذغم 

 الحرف االول و يصبحان لفظ واحد مشدد .   
 

 d + t = t-t تت=  ت+  د
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imedyaten 

        at–tawiv ad - t awiv =  سأحضره

           at–talid ad talid =  ستصعد

         t–tbucilt d tbucilt =  بنت 

        yewwit-ten yewwi-d–ten  =  أحَْضرُهْم 

 

 d + k = k-k ك ك=  ك+  د

 

imedyaten 

 ak-kwen-d avev Ad - kwen-d avev = سأحضر لكم 

 ak-k ssvev Ad – k ssvev = سأشتري لك 

 ak-kmet tmel Ad – kmet tmel = ستقول لكن  

 ak- k awiv Ad – k awiv = سأحضر لك

 

 d + n = n-n نن=  ن+  د

 

imedyaten 

     an-nawi ad – nawi  = سنحضر



 Tajerrumt n Tamazivt – fessaÏu      |8  

        an-nari ad nari  = سنكتب

 an-nmel ad nmel  = سنقول

 an-nver ad nver  = سنقرأ

 

 l + t = t-t تت=  ت+  ل

 

imedyaten 

   wet-taved-c wel taved-c  = ال تجلب )معك(

    wet-tewwi-c wel tewwi-c  = لم تجلب )معها(

 wet-tuvu-c wel tuvu-c  = لم تتزوج 

 wet-temlid-c wel  temlid-c  = لم تقل )انت(

 

 l + s = s-s س س= س+  ل

 

imedyaten 

   wes-sen ufiv-c Wel sen ufiv-c = لم أجد لهم

 wes-s tewwi-c Wel s tewwi-c = لم تجلب له

 wes-sent mmliv-c Wel sent mmliv-c = لم اقل لهن

 wes-sen giv-c Wel  sen giv-c = لم افعل لهم



 Tajerrumt n Tamazivt – fessaÏu      |9  

 

 tajerrumt     القواعد النحوية

 

Alugan amata 

tameslayt  tmazivt  temZun  in ( 3 ) n tiggayin :-   

      -:  مجموعات رئيسية ( 3الكالم االمازيغي ينقسم إلى ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   isem     االســـــــــــم
 

Isem  yemmal  tvusa , am tvusiwin tyelli tmavunt nev 

tmeZrunet :- 

 -األشياء , مثل األشياء الملموسة و المنظورة :الشي/االسم يعر ف 
 

Awal  

 الكــــالم

tazelva 

 األدوات النحوية

 

amyag 

 الفعــــل

 

isem 

 االســــم
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 tamavunt الملموسة
 

imedyaten 

tamurt agmar adrar amen afus 

 يد ماء جبل حصان أرض

 

 tameZrunt المنظورة
 

imedyaten 

tfawt taziri itri ujenna tufut 

 شمس سماء نجم قمر النار

 

 xeTTer-net الغير منظورةاألشياء الغير ملموسة و 
 

imedyaten 

laZ azval fad tamusni tilelli aTTan 

 المرض الحرية المعرفة العطش الحر   الجوع

 

isem yettemZun in sent n tilviwin :- 

 -ينقسم اإلسم إلى قسمين :
 

 tawsit  ( amalay, unti ) الجنس ) المذكر  ,  المؤنث (

 amDan    ( asuf, asgewt ) , الجمع ( العدد  ) المفرد 
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ISEM di tameslayt vres sent n tiwsatin :- 

 -االسم في اللغة ينقسم من حيث الجنس إلى قسمين :   
 

 

-  di tafelwit-tuh  at-afed kra n imedyaten tseknun 

memmek yettased isem n ( amalay d unti ). 

في الجدول أدناه توجد بعض األمثلة توضح االسم على صيغتي  )المذكر و   -
 المؤنث ( .

 

 

imedyaten 

akrar bucil alvem agmar argaz amalay 

 مذكر رجل حصان جمل ولد كبش

tili tbucilt talvemt tagmart tameTTut unti 

 مؤنث أمرآة فرس ناقة بنت نعجة

isem 

 االســــم

amDan 

 العـدد

 

tawsit 

 الجنـس
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Isem amalay yettadel s asekkil n tivri . 

 علة ( .الاالسم المذكر دائما  يبدأ بحرف متحرك ) حرف 
 

imedyaten 

i u a i a u 

Ilel udem asefru imi andur ujenna 

 سماء معصرة فم ِشعر وجه بحر

 

imesli aneggura n amalay ay-nejjem ad-yas asekkil n 

targalt nev asekkil n tivri. 

 الحرف األخير لالسم المذكر يمكن أن يكون حرف ثابت أو حرف متحرك .
 

 Asekkil n targalt ساكنحرف ثابت / 
 

 

imedyaten 

azref akdud amellal azizaw udem aren 

 دقيق وجه أخضر أبيض الشعب الحق
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 Asekkil n tivri متحركحرف 
 

imedyaten 

afa tselli itri yudi uga uzu 

 ذبابة دلو كلب نجم صخرة ضوء

 

Yettalev  unti s irnay n  asekkil n ( t ) . d‘ amezwar 

d aneggura n isem amalay.   

 -يتكون المؤنث بزيادة حرف ) ت ( في بداية  و  نهاية االسم المذكر :
 

imedyaten 

biciw azemmur bucil yudi awal amalay 

 مذكر كالم كلب ولد زيتون قط

tbiciwt tazemmurt tbucilt tudit tawalt unti 

 مؤنث كلمة كلبة بنت شجرة  قطة

 

  imesli aneggura n unti ay- nejjem ad-yas :- 

 -الحرف األخير في االسم المؤنث يمكن له أن يكون :  
 

1- asekkil n (t) di tigewti :- 

          -حرف ) ت ( كما في معظم األحيان : - 1
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imedyaten 

taddart tufut tamurt taduklit tasnareft tasertit 

 السياسة الديكتاتورية الوحدة األرض الشمس البيت

 

1- asekkil n (a) di tdersi :- 

          -األحيان : بعض( كما في  أحرف )  - 2

 

imedyaten 

tamZa tafa tadelsa taverma tademsa tagrawla 

 الثورة اإلقتصاد الحضارة الثقافة النور الغولة

 

1- asekkil n (i) di tdersi :- 

          -األحيان : بعض( كما في  إحرف ) - 3

 

imedyaten 

tili tini tikti tidsi tilelli taziri 

 القمر الحرية السوس الفكرة الثمر نعجة

 

  tamawt مالحــظة

wellac unti ayegwar s ( u ) 

 ( ./ؤال يوجد اسم مؤنث ينتهي بحرف ) أُ 
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di tafelwit-tuh  at-tafed kra n imedyaten  tseknun  

memmek yettased isem af ( asuf d asgwet ). :-  

 

في الجدول أدناه توجد بعض األمثلة توضح االسم على صيغتي  ) المفرد و 
 -الجمع ( :

 

imedyaten 

 udem itri tawalt awal asuf 

 مفرد رجل كلمة ولد وجه 

 udmawen itran tawalin irgazen asget 

 جمع رجال كلبة بنت وجوه 

 

 

 

amDan 

 العدد

etwasg 

 جمع

 

asuf 

 مفرد
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   amyag     الفعـــــــل

 

amyag  yemmal  tigawt  d yetsefti (yetbeddel  di 

talva- nnes  af welli yettutlay ( udmawen )  , d af lemmi 

yudel amyag ( akud )) . 

الفعل يعبر عن الحركة ) فعل األشياء ( وله ميزة الصرف ) يتغير شكله     
 حسب ضمير المتكلم أو زمن وقوع الفعل ( .

 

imedyaten 

tegni Essiv imegger yurar imel awi 

 خد قل لَِعبَ  يَحْصد فرِشتُ  خيطت

 

 
 

Alugan amata 

amyag d taseftit-nnes :-   

1 – taseftit af udmawen . 

2 – taseftit af akud n amyag . 

 -الفعل و تصريفاته :
 تصريف حسب األشخاص . - 1
 تصريف حسب زمن وقوع الفعل . -  2
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   udmawen n amyag تصريف الفعل
 

In welli  yettutlay af udmawen :-     

 -: تصريف من حسب األشخاص
 

imedyaten 

nuri uriv nugur ugurv 
udem  

amezwar 

 ضمائر المتكلم دهبتُ  دهبنا كتبتُ  كتبنا

turimt turid tugurum tugurd 
udem  

wissen 

 ضمائر المخاطب َذَهبتَ  َذهبتم كتبتِ  كتبتٌنَ 

urinet turi ugurun yugur 
udem  

wiskraD 

 ضمائر الغائب هبَ ذ  ذهبوا كتبَتْ  كتَبنَ 
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   akud n amyag الفعـــــلزمن 
 

In welli  yettutlay af udmawen :-     

 -:حسب زمن وقوع الفعل تصريف 
 

 

imedyaten 

nuri uriv nugur ugurev izri 

 الماضي مشيتُ  مشينا كتبتُ  كتبنا

nettari ttariv yeggur ggurev ussid 

 المضارع امشي نمشي اكتب نكتب

an  

nari 
ad  

ariv 
an  

nugur 
ad  

ugurev 
imal 

 المستقبل سأذهب سنذهب سأكتب سنكتب
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   tazelva النحوية األدوات

 

tizelva

 األدوات

tinzav di af Si vef  ded In n 

 الملكيةن  الى مع على من على في حروف الجر

imerna assu iDennaT deffer denneg verdis tiru  

ظرف المكان و 
 الزمان

  اآلن بجانب فوق خلف أمس اليوم

imeskanen wuh tuh wih tih yuh yih tyuh 

 هوالء أوالئك هوالء تلك ذلك هذه هذا أسماء اإلشارة

imetsaren memmu mani lemmi memmek mmay may inmemmu 

 لمن ماذا لماذا كيف متى أين من أدوات اإلستفهام

tasvunt d nev Am      Ya lemkenti   

   ولكن أما    أما مثل         أو و أدوات الربط

tibawt wel muc      

      ليس ال -لم  ادوات النفي
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 Amqim  udmawAnEN الضمائر الشخصية
 

Llan di tmaziv 3 n udmawen: 
- udem amezwar welli yettutlay 

 :أنواع لضمائر الفاعل  3توجد في االمازيغية 

 النوع االول ضمائر المتكلم -

 

 

asgewt asuf Amqim 

 الضمير مفرد جمع

Netcen Netc Amalay 

 مذكر انا نحن

Netcent Netc Unti 

 مؤنت انا نحن

 

 udem wissen welli di - النوع التاني ضمائر المخاطب  -

memmu yettutlay : 
 

Asgewt asuf Amqim 

 الضمير مفرد جمع

cekwen cek Amalay 

 مذكر انتَ  انتم

cekmet cem Unti 

 مؤنت انتِ  انتن
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 udem wisskrad ,welli af  - النوع الثالت ضمائر الغائب   -

memmu yettutlay : 
 

asgewt asuf Amqim 

 الضمير مفرد جمع

niten nit Amalay 

 مذكر هو هم

nitent neyyet Unti 

 مؤنت هي هن  

 

 

Amqim udmawen inejjem ad-yas : 

 الضمائر الشخصية يمكن أن تكون:      
 ilelli  : ( af-iman-nnes) - 1 منفصلة : ) لوحدها ( – 1

 

nnitent netcen nitn nit cekwen netc cem cek 

 انت انتِ  انا انتم هو هم نحن هنَ 

 
  yemmeqqen d : (awSil) - 2 متصلة  بـ :  )الضمائر المتصلة (  – 2

 
 
 



 Tajerrumt n Tamazivt – fessaÏu      |22  

 isem – 1 باالسم )ضمائر ملكية (                                                            -1  

Ul-

nnsen 
 

Ul-

nnem 
 

Ul-

nnes 
 

Ul-nnwen 
 

Ul-nnev 
 

Ul-

nnek 
 

Ul- 

nnu 
 

 قلبي قلبك قلبنا قلبكم قلبه قلبكِ  قلبهم

 
 

   tanzevt– 2  بحروف الجر                                2

vef-i 
 

di-

wen 
di-

k 
vef-

sen 
vef-

wen 
s-im 

 
s-ik 

 

 منك منكِ  عليكم عليهم فيك فيكم علي

 
 

 amyag – 3 بالفعل                                                                   -3   

giv-

ak 
 

Giv-t 
 

Giv-

tet 
 

Giv-

awen 
 

Giv-

am 
 

Giv-

as 
 

Uriv-

t 
 

فعلت 
 لك

وضعت
 ه

فعلت  فعلتها
 لكم

فعلت 
 لكِ 

فعلت 
 له

 كتبته
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tafelwit amqim udmawen ( asuf ) جدول ضمائر المفرد                    

 

 IwSilen الضمائر المتصلة
ilelli 

 تقلسالم
udmawanen 

 amyag usrid الضمائر الشخصية
 الفعل )  مباشر (

amyag arusrid  
 الفعل ) الغير مباشر (

isem 
 الملكية

tanzevt 
 حرف الجر

yi 
 ي

yi 
 لي

nnu 
 ي

i 
 ي

netc 
 انا

amezwar 
 ضمير المتكلم

cek 
 ك

ak 
 لك

nnek 
 ك

k 
 ك

cek 
 انت

Wissen  amaly 
 ضمير المخاطب المذكر

cem 
 كي

am 
 لكي

nnem 
 كي

m 
 كي

cem 
 انِت 

Wissen  unti 
 ضمير المخاطب المؤنت

t 
 هـ

as 
 له

nnes 
 هـ

s 
 هـ

nit 
 هو

wiskraD  amalay 
 ضمير الغائب المذكر

tet 
 ها

as 
 لها

nnes 
 ها

s 
 ها

neyyet 
 هي

wiskraD  unti 
 ضمير الغائب المؤنت
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tafelwit amqim udmawen ( asgwet ) جدول ضمائر الجمع                       

 

 IwSilen الضمائر المتصلة
ilelli 
 المنفصل

udmawAnEN 
 Amyag usrid الضمائر الشخصية

 الفعل )  مباشر (
amyag arusrid 

 الفعل ) الغير مباشر (
isem 
 الملكية

tanzevt 
 حرف الجر

anev 
 نا

anev 
 لنا

nnev 
 نا

nev 
 نا

Netcen- netcent 
 نحن

amezwar 
 ضمير المتكلم

cekwen 
 كم

awen 
 لكم

nnwen 
 كم

wen 
 كم

cekwen 
 انتم

Wissen amalay 
 ضمير المخاطب المذكر

cekmet 
 كن

akmet 
 لكن

nnekmet 
 كن

kmet 
 كن

cekmet 
 انتِن

Wissen unti 
ضمير المخاطب 
 المؤنت

ten 
 هـم

asen 
 لهم

nnsen 
 هـم

sen 
 هـم

niten 
 هم

wiskraD 

amalay 
 ضمير الغائب المذكر

tent 
 هن

asent 
 لهن

nnesnet 
 هن

sent 
 هن

nitent 
 هن

wiskraD unti 
 الغائب المؤنت ضمير
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   tazelva النحويةاألدوات 

 
 imeskanen أسماء اإلشارة

 imerna ظرف المكان و الزمان

 tanzevt حروف الجر

 tasvunt أدوات الربط

 imetsaren أدوات اإلستفهام

 tibawt ادوات النفي

 
imqimen n ameskan tseknun sisen in iwdan d tvusiwin 

.     

 أسماء اإلشارة  تستخدم لإلشارة  إلى الناس أو األشياء . 
 
 

ameskan  yettased wepdes ( ilelli ) nev ayemmeqqen d 

isem ( awDil ). 

اسم اإلشارة يأتي في شكل ضمير )مستقل ( او يكون متصال  بأسم 
 )موصول ( .
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Ilelli    -                      ضمير مستقل  

AwSil - موصول Udem –الشخص Unti –        مؤنث Amalay   -       مذكر 

Asgwetجمع  Asuf  مفرد Asgwet جمع Asuf  مفرد 

tyuh 
 الءؤه

tuh 
 هذ ه

yuh 
 هوالء

Wuh 
 uh اذه

Udem amezwar 
االول للقريب الوجه  

tyelli 
 الالتي

telli 
 التي

yelli 
 الذين

Welli 
 الذي

 
Udem  wissen  
 الوجه التاني للغائب

tyih 
 تلكم 

tih 
 تلك

yih 
 الكمذ

wih 
 ih اكذ

Udem wiskraD  
 الوجه الثالت للبعيد
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amqim ilelli vres ( 3 ) n udmawen . 

 اوجه .  (  3)  سماء االشارة  المستقلة لهاأ 
 

udem amezwar  :-  tseknun sis in iwdan nev tvusiwin lya qerben  . 

 وهو يستخدم لإلشارة إلى الناس أو األشياء القريبة من المتكلم.  -الوجه األول  :
 
 

Wuh  atrar 
 ا جديدذه

Wuh  yezoem 
 ا جيدذه

Wuh  argaz 
 ا رجلذه

asuf 
 Amalay مفرد

 Yuh  itraren المذكر
 هؤالء جديدون

Yuh  zeomen 
 هؤالء جيدون

Yuh  irgazen 
 هؤالء رجال

Asgwet 
 جمع

tuh  tuvu 
 ه تزوجتذ ه

tuh  tepdeq 
 ه  جميلةذ ه

tuh  tbucilt 
 ه بنتذ ه

Asuf 
 unti مفرد

 tyuh  uvunet المؤنت
 هؤالء تزوجن

tyuh pdeqnet 
 هؤالء جميالت

tyuh  tbucilin 
 هؤالء بنات

Asgwet 
 جمع
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ameskan lemmi d awãil ayemmeqqen deffer isem . 

 أسم اإلشارة عندما يكون متصال  يأتي وراء االسم  . 
 

imedyaten 

agmar-uh taddart-uh argaz-uh asuf 

 مفرد ا الرجلذه هذا البيت هذا الحصان

Iwdan- uh irgazen-uh idurar-uh Asgwet 

 جمع هذه الجبال هؤالء الرجال هؤالء الناس

 
 

lemmi isem yegwar s tivri adyas ( y) agar-as d 

awãil . 

عندما ينتهي االسم بحرف متحرك نضع حرف ) ي( بين االسم و أسم    
 اإلشارة المتصل.

 

imedyaten 

tili-yuh insi-yuh tmura-yuh asuf 

 مفرد هذه البلدة القنفدهذا  هذه النعجة

Ivemba-yuh   imenza-yuh Isefra-yuh Asgwet 

 جمع هذه االشعار هؤالء االقدمون هذه أحجار الطهي
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udem wissen :- imeskanen n udem-uh , tseknun sis in ameggay n tvusa . 

 الوجه تستخدم لإلشارة إلى فاعل الشي .أسماء اإلشارة لهدا   -الوجه الثاني  :
 
 

Welli yeTTes 
  الذي نام

Welli yeggur 
 الذي يمشي

Welli yused 
 الذي جاء

asuf 
 Amalay مفرد

 Yelli ufun المذكر
 الذين وجدوا

Yelli ugurun 
 الذين ذهبوا

Yelli usund 
 الذين جاءوا

asgwet 
 جمع

telli tves 
 التي تحب

telli tevvar 
 تقرأالتي 

telli temlu 
 التي قالت

Asuf 
 unti مفرد

 tyelli gunet المؤنت
 اللواتي فعلن

tyelli llanet 
 اللواتي موجودات

tyelli usunet 
 اللواتي جئن

Asgwet 
 جمع
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udem wisskraD :- tseknun sis in iwdan nev tvusiwin lya llan beoden :-  

 الناس أو األشياء البعيدة عن المتكلم . يستخدم لإلشارة إلى  -:  الثالثالوجه 
 
 

Welli yeTTes 
  الذي نام

Welli yeggur 
 الذي يمشي

Welli yused 
 الذي جاء

asuf 
 Amalay مفرد

 Yelli ufun المذكر
 الذين وجدوا

Yelli ugurun 
 الذين ذهبوا

Yelli usund 
 الذين جاءوا

asgwet 
 جمع

telli tves 
 التي تحب

telli tevvar 
 تقرأ التي

telli temlu 
 التي قالت

Asuf 
 unti مفرد

 tyelli gunet المؤنت
 اللواتي فعلن

tyelli llanet 
 اللواتي موجودات

tyelli usunet 
 اللواتي جئن

Asgwet 
 جمع
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ameskan lemmi d awãil ayemmeqqen deffer isem . 

 أسم اإلشارة عندما يكون متصال  يأتي وراء االسم  .  
 
 

imedyaten 

  agmar-ih taddart-ih    argaz-ih asuf 

 مفرد ذاك الرجل ذاك البيت ذاك الحصان

Iwdan- ih  irgazen-ih idurar-ih Asgwet 

 جمع تلك الجبال اولئك الرجال اولئك الناس

 
lemmi isem yegwar s tivri adyas ( y) agar-as d 

awsil . 

عندما ينتهي االسم بحرف متحرك نضع حرف ) ي( بين االسم و أسم اإلشارة 
 المتصل.

 
 

imedyaten 

tili-yih insi-yih tmura-yih asuf 

 مفرد تلك البلدة ذاك القنفد تلك النعجة

Ivemba-yih   imenza-yih Isefra-yih Asgwet 

 جمع تلك االشعار أولئك األولون أحجار الطهي تلك
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   imernu الظروف

 
 Amernu n idis ظرف المكان

 Amernu n akud ظرف الزمان

 Amernu n tasmekta ظرف الكمية

 Amernu n tsuttra ظرف االستفهام

 Amernu n tibawt ظرف أدوات النفي

 
imerna n idis tseknun sisen mani yella bnadem nev 

tvusa , d tesknun smanis usund . 

 ظروف المكان تستخدم  لتحديد مكان األشخاص و األشياء , و أتجاهاتهم . 
 

 amernu n idis vres 3 n - -أوجه : 3ظرف المكان له    -  

udmawaen :- 

 

smanis mani udem 

 الوجه اين من اين

ssyah dah Amezwar 

 االول هنا من هنا

ssyus dus Wissen  

 انيثال هناك من هناك

sayih dinhat wiskraD 

 ثلثاال هنالك من هنالك
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udem amezwar lemmi idis yeqreb :- 

 الوجه األول يستخدم للمكان القريب . 
 
 

yerrez dah 
 كُِسرَ هنا

Ufiv-t dah 
 وجدته هنا

  lliv dah 
 أنا موجود هنا

mani 
 أين

yeffev 

ssyah 
 خرج من هنا

 ali ssyah 
 إركب من هنا

Wwiv-t 

ssyah 
 أحضرته من هنا

smanis 
 من أين

 
 

udem wissen lemmi idis yeboed . 

 الوجه الثاني يستخدم للمكان البعيد .   
 
 

Err-t dus 
 رده هناك

egG-t dus 
 ضعه هناك

 ufiv-t dus 
 وجدته هناك

mani 
 اين

Yugur 

ssyus 
 ذهب من هناك

Awwi-t 

ssyus 
 احضره من هناك

Yulid 

ssyus 
 ركب من هناك

smanis 
 من اين

 
 

udem wisskraD lemmi idis yeboed yerxa  :-  

 الوجه الثالث يستخدم للمكان البعيد جدا   .  
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ufiv-t 

dinhat 
 وجدته هنالك

Zriv-t 

dinhat 
 رأيته هنالك

attafed 

dinhat 
 تجده هنالك

mani 
 أين

Err-t 

sayih 
 رده من هنالك

Yused 

sayih 
 اتى من هنالك

Awi-ten sayih 
 احضرهم من هنالك

smanis 
 من أين

 
imerna n akud tseknun lemmi yisi amyag  :- 

 ظرف الزمان يستخدم لإلشارة إلى زمن حدوث الفعل .  
 

SSiTen iDennaT assu ssilin tiru 

 اآلن منذ قليل اليوم أمس أول أمس

sugSiTen dula sugges DyeT dyes 

 نهارا   ليال   السنة منذ زمن السنة الماضية

 
imerna n tasmekta tseknun sis tasmekta n tvusa :-  

 ظرف الكمية يستخدم لتحديد الكم من الشي. 
 
 

dun guda amaïu yerxa yedrus 

 قليل كثير قليل كثير أقل

accemmar tguli tkumcet accar akter 

 اكتر قليل كمشة كمشة دقيق قليل جدا
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imerna n tutesra  tmemlun in sesten af tvusa :-   

  -ظرف االستفهام يستخدم لغرض السؤال عن األشياء و الناس :
 

dimani inmani smanis mani idis 

 المكان أين من أين إلى أين في أين

 anlemmi slemmi lemmi akud 

 الزمن متى منذ متى حتى متى 

  inmay mmay tmentilt 

لماذا )  
 )توكيدي

 لماذا
 السبب

   memmek tvara 

 الحالة كيف   

ankemma afkemma skemma kemma tasmekta 

 الكمية كم بكم على كم حتى كم

 
imerna n tibawt ttuggun tibawt in amyag :-   

  -ظرف النفي يستخدم كأداة لنفي فعل شي ما  :
 

muc 
 ليس

Wel 
 لم
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Alugan amata 

tinzav tteqqennet asemmad in amyag nev in isem :-   

( ن)  مــــحروف الجر تستخدم للربط بين المفعول به و الفعل او االس
  -ة :لملكيا
 

1 - Amyag  +  tanzevt   +  asemmad  

 الفعل  + حرف الجر  +  مفعول به    - 1
 

2 - isem   +   n    +   asemmad 

 الملكية   + المالك (ن)االسم  +   - 2
 

imedyaten 

 In   ( in mani ) إلى   ) إلى أين (

 Yugur anelmad in averbaz هب التلميذ إلى المدرسةذ 

 Uliv in adrar ركبت إلى الجبل

 Yused in tmura جاء إلى البلدة

 

imedyaten 

 In   ( in memmu )  لـ   ) إلى من (

 Mliv awal in iwdan قلت كالم للناس

 Arit d vvrut in imal اكتبوا و اقروا للمستقبل 

 Uriv in avmis كتبت للجريدة 
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imedyaten 

 an   (an mani , an lemmi ) حتى ) حتى إلى , حتى متى(

 Uliv an ivef n adrar صعدت حتى رأس الجبل 

 Si iDennaT an assu من األمس حتى اليوم

 Assav  dis amen an في البئر ماء حتى الرقبة 

agrir 

 
 

imedyaten 

 an  ( an memmu ) عند  ) عند من(

 Nsiv an nanna نمت عند جدتي

 Ufiv tbucilt an assav وجدت بنت عند البئر 

 Nemlil  an amesnaw التقينا عند العالم 

 
 

imedyaten 

 di في

 YeTTeS di gaji نام في الحجرة

 Ufiv-t di tmura وجدته في البلدة

 Nevlev amen di صببت الماء في الجرة 

tgerrimt 
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imedyaten 

 ded مع

 Yeffev bucil ded خرج الولد مع أبيه 

baba-nnes 

 Ugur ded rummi-k اذهب مع أخيك

 Ufiv-t did-wen وجدته معكم

 
 

imedyaten 

 s ( smanis ) من ) من اين (

 Bbiv tini s tezdit جنيت التمر من النخلة

 TTiv amen s assav ملئت الماء من البئر

 s  iDennaT an assu مند األمس حتى اليوم

 
 

imedyaten 

 s ( smay) بـ ) بواسطة (

 Yetcu s ufes-nnes أكل بيديه

 S idles ayali ales بالثقافة يرتقي اإلنسان

 Nsuf aren s tallumt غربلنا الدقيق بالغربال
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imedyaten 

  af   على

 Yewded cecciw af وقف العصفور على الغصن

SeTTa 

 Yunni amnay af agmar ركب الفارس على الحصان

 YuTTa af tamurt وقع على األرض

 

imedyaten 

 agar بين

 tmura agar idurar الجبالالبلدة بين 

 weddev agara-sen وقفت بينهم

 awal agar-i did-k بينك  الكالم بيني و

 

verdis 
 بجانب

deffer 
 وراء

denneg 
 فوق

seddu 
 تحت

zzat 
 أمام

 

ن الملكية يُك ون الضمير المتصل 
 -لالسم:

( n ) yetteg d awSil n 

isem :- 

 

nnsent nnsen nnekmet nnwen nnev nnes nnem nnek nnu 

 ي ك ك هـ نا كم كن هم هن
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imedyaten 

 n ) خاص بالملكية(ال 

  tutlayt  n imaziven لغة االمازيغ

 asekkil n tfinav حرف التيفيناغ

 adrar n nfusa جبل نفوسا

 tivi n azemmur حقل الزيتون

 
 

tisvunin  n tuqna tteqqent tawalt in tawalt nev 

asumer in asumer :- 
 ن أو بين جملتين ) حروف العطف ( أدوات الربط تربط بين كلمتي

 
 

imedyaten 

  d و

 Aterras  d رجل  و  أمرآه 

temTTuT 
tawalt 
ربط 
 Assu  d  jetca اليوم  و  غدا   الكلمات

جاؤو باألمس  و رحلوا 
 اليوم

Usun-d iDennaT  d  

ugurun assu asumer 
  tcun mensi  d تناولوا العشاء  و  ناموا ربط الجمل

TTsen  
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imedyaten 

  nev أو

 رجل  أو  أمرآه
Aterras  nev 

temTTuT 
tawalt 
ربط 
 ZeTTef  nev  mellel أسود أو ابيض الكلمات

تأتي  هنا  أو  اذهب إليك 
 هناك

Ased  dah  nev ak-

k-d asev  dus 
asumer 
 ربط الجمل

 تريد أن تقرأ أو تريد أن تلعب
tvessed at-tevred  
nev tvessed at-

turared 

 
 

imedyaten 

  am مثل

 Am  assu  am  jetca tawalt اليوم مثل غدا
ربط 
 Am  nettec  am cekwen مثلي مثلكم  الكلمات

 مثلما ذهبت مثلما جئت
Am memmek tugured am 

memmek tusid asumer 
ربط 
 فعل مثل ما قلت له الجمل

Igu  am  memmek  

mmliv-as 
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imedyaten 

  Ya ----  ya إما---إما 

 Ya  netcen  ya إما  نحن  إما أنتم

yeckwen  
tawalt 
ربط 
 Ya  dah  ya  dus إما  هنا  إما  هناك الكلمات

-Ya  an-nemmet ya an إما أن نموت إما أن ننتصر 

nernu asumer 
ربط 
إما أن اصعد أنا إما أن تصعد  الجمل

 أنت
Ya  at-t alid cek 

ya ad aliv netc 

 
 

imedyaten 

  lemkenti ولكن

 meccek lemkenti صغير السن لكنه يفهم

yettakez 
tawalt 
ربط 
 Yedrus lemkenti aysud قليل لكن يكفي الكلمات

نادينهم لكن لم 
 يسمعوا

ssiwlev-ten lemkenti 

wel sslun-c asumer 
ربط 
جاء إلى هنا لكنه االن  الجمل

 ذهب
Yused dah  lemkenti  

tiru yugur 

 

talva n tutesra ttnejjem attas :- 
 -االستفهام باللغة االمازيغية يمكن أن يكون  :  
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1 - tutesra taperfit war imqimen n ametsar nev 

imerna n tutesra :- 
 -استفهام بسيط بدون استخدام ضمائر االستفهام او ظروف االستفهام : - 1
 

 ? tusid iDennaT أ جئت باألمس  ؟

 ? Atugured did-I jetca أ تذهب معي غدا  ؟

 tufi-t nev wel wet- t وجدته أو لم تجده  ؟

ufid-c  ? 

 ?Assu tugured nev iDennaT ذهبت اليوم أو غدا  ؟هل 

 
 

2 - tutesra s imqimen  n ametsar :- 
 -االستفهام باستخدام ضمائر االستفهام  :  – 2
 
 

imedyaten 

 memmu من

 Memmu yessenz-ak taddart من باعك البيت    ؟

? 

 ?  Memmu yessevr-cek من علمك    ؟

 ? Memmu  yeml-ak awal uh هذا الكالم   ؟من قال لك  

 ? Memmu  yefk-asen  utcu من أعطاهم األكل   ؟ 
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imedyaten 

 may ماذا

 ?  May tesvid ماذا اشتريت   ؟

 ?   May tukzed ماذا فهمت  ؟

 ?  May tufid ماذا وجدت   ؟

 ?  May wuh elli vre-k ما هدا الذي عندك  ؟ 

 

imedyaten 

 manet أيهم

 Manet sisen wuh nev أيهما هذا أو ذاك ؟

wih   ? 

 Manet sisen  welli أيهم الذي يحرث األرض  ؟

ikerrez ? 

 ?  Manet sisen rummi-k أيهم الذي يكون أخاك  ؟

 Manet  brid ad ugurev أي الطريق  أسلك   ؟ 

dis  ? 

 
 

3 - tutesra s imerna n tutesra  :- 
 -االستفهام باستخدام ظروف  االستفهام  :  – 3
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1 - imerna  n  idis :- 

 -ظروف استفهام المكان  :  – 1
 
 

imedyaten 

 mani أين

 ?Mani tellid iDennaT أين كنت باالمس؟

 ? Mani tufi-tet اين و جدتها  ؟

 
 

imedyaten 

 dimani في أين مكان

 ?  dimani  tgid tunist ضعت المفتاح ؟ في اي مكان و

 ?  dimani  teqqimed في اي مكان  تقيم ؟

 
 

imedyaten 

 smanis من أين

 ?smanis  tewwi-tet-d من أين أحضرتها ؟

   smanis  yuli in adrar من أين صعد إلى الجبل ؟

? 
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imedyaten 

 inmani إلى أين

 ? Inmani  texwit-tet إلى أين  أخدتها   ؟

 ? Inmani ugurun إلى أين ذهبت ؟

 
 

 -: imerna n akud  - 2 -ظروف استفهام الزمان  :  – 2   
 
 

imedyaten 

 lemmi متى

 ? Lemmi  tusid in dah متى أتيت إلى هنا ؟

 ? Lemmi tlul yelli-k متى ولدت ابنتك ؟

 
 

imedyaten 

 silemmi منذ متى

 silemmi  tellid di منذ متى  و  أنت في البلدة ؟

tmura ? 

 silemmi  d cek tellid مند متى و أنت مقيم هنا     ؟

dah ? 
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imedyaten 

 anlemmi إلى متى

إلى متى سوف يقيم في البلدة  
 ؟

Anlemmi  a yeqqim di 

tmura ? 

 ? Anlemmi ad ssugmev ؟ إلى متى سأنتظر 

 
3 -  imerna  n  tamentilt  :- 

 -ظروف استفهام عن السبب   :  – 3   
 

imedyaten 

 mmay لماذا

 ?  mmay wet tevrid-c لماذا  لم تقرأ ؟

 ? mmay tgid saha لماذا فعلت هكذا ؟

 
 -: imerna  n tavara - 4 -ظروف استفهام عن الحالة  :  – 4
 

imedyaten 

 memmek كيف

 Memmek  nettari s tmazivt كيف نكتب االمازيغية ؟ 

? 

 ?  Memmek tukzed كيف عرفت  ؟
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5 -  imerna  n tasmekta  :- 
 -ظروف استفهام عن الكمية  :  – 5   
 

imedyaten 

 kemma كم

 ? Kemma tzemmurin vres كم شجرة زيتون عنده ؟

 ? Kemma  vre-k n ara كم عندك من األبناء  ؟

 

imedyaten 

 skemma بكم

 ? skemma  tesvid  taddart بكم اشتريت البيت ؟ 

 ? skemma  yesvu  tamurt بكم اشترى األرض  ؟

 

imedyaten 

 afkemma على كم

 ? Af kemma  tvest-tet على كم تريدها  ؟

 ?Af kemma  yesvet-tet على كم اشتراها  ؟

 
tibawt ttegg ibaw in amyag , d talva n tibawt 

ttased s irnay  amernu n tibawt   
النفي هو عبارة عن نفي حدوت الفعل , و  يتكون النفي بإضافة ظرف أداة 

 -النفي أمام الفعل  :
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1 -  amernu  n tibawt ( wel ) tmerni zzat amyag , 

d ( c ) deffer amyag . 
      -أداة النفي ) ال ( تضاف أمام الفعل  و  أضافه حرف ) ش ( بنهاية الفعل : – 1

 

Ugur in dus sviv tfunast 
Asumer 

ilaw 
 جملة متبثه اشتريت بقرة  أذهب إلى هناك

wet teggur-c in 

dus 
Wel sviv-c tfunast 

Asumer 

ibaw 
 جملة منفية لم اشتري البقرة ال تذهب إلى هناك

 
 

2  -  amernu  n tibawt ( muc ) tmerni zzat isem 

nev amqim udmawen , d ameskkan ilelli . 
      -أداة النفي ) ليس ( تأتي قبل االسم أو الضمائر الشخصية و أسماء اإلشارة : – 2

 

Nit amesnaw Cek  amaziv 
Asumer 

ilaw 
 جملة متبثه انت امازيغي هو حكيم 

Nit muc amesnaw Cek muc amaziv 
Asumer 

ibaw 
 جملة منفية انت لست امازيغي هو ليس بحكيم

dus ufiv-t  cem temlid Asumer 

ilaw 
 جملة متبثه انت قلتِ  وجدته هناك

Muc dus ufiv-t Muc cem temlid Asumer 

ibaw 
 جملة منفية ليسِت أنِت التي قلتي لم أجده هناك
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 Amawal n tajerrumt قاموس القواعد  النحوية 
 

 idis مكان amqim udmawen ضمائر شخصية

 amyag الفعل
ا حرار  -مستقل  -حر 

 مستقلين
ilelli - 

ilelliyen 

 ilugan مبادئ -أصول  arusrid غير مباشر

 - asekkil حروف --حرف 

isekkilen 
 Imal       ( amyag ) )الفعل (زمن المستقبل 

 addad ( addaden ) حاالت -حالة   asemmad متمم الجملة -مفعول به 

  aperfi بسيط asgwet جمع

 akud الزمن asuf مفرد

 amalay مذكر  asumer  - isumar جمل -جملة 

 amDan -  imÄanen أعداد  -عدد    asumer n ibaw جملة منفية

  -  amedya لةثأم  -  مثال asumer n ilaw جملة مثبتة

imedyaten 

 amernu  -  imerna روفظ -رف ظ  awSil  - iwSilen المتصلين -المتصل 
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 - tazelva أدوات نحوية –األداة  amernu n akud رف الزمانظ

tizelviwin  
 tibawt النفي amernu n idis رف المكانظ

 ticcert فاصلة amernu n tasmekta رف الكميةظ

 tidersi بعض االحيان amernu n tibawt رف أداة النفيظ

 tigewti معظم األحيان amernu n tutesra ف االستفهامظر

  -  ameskan اسماء االشارة -اسم أشارة 

imeskanen 
 tivri حرف متحرك )حرف علة (

اسماء  -اسم االستفهام 
 االستفهام

ametsar  -  

imetsaren 
 tufayt الحروفتفخيم 

  udem  -  udmawen وجه شخصي للضمائر amqim - imqimen ضمائر -ضمير 

 ugar أكتر tasmekta كمية 

 unti مؤنت tasvunt  - tasvunin أدوات الربط

 usrid مباشر  tavara الوضع  -الحالة 

  -  imesli الفاظ  -لفظ    tawsit - tiwsatin مؤنت ( -)مذكر  اجناس -جنس 

imesla 
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 tamsertit غام الحروفضا - isem األسم

 tanzevt  -  tinzav حروف جر -حرف جر  Izri  ( amyag) ) فعل (  زمن الماضي

 targalt حرف ثابت )ساكن( kra بعض

 ussid تشديد الحروف  mlalen تالقوا

 ussid  (amyag ) زمن  الحاضر ) فعل ( sesten تسال -أستفسار 

  wissen الثاني tafelwit جدول

 wisskrad الثالت taggayt مجموعة

  -  talva اشكال -شكل 

tilviwin 
 yal كل

 yegwar ينتهي tamawt مالحظة

 yetsefti يصرف الفعل tamentilt السبب  

 - tameslayt لغة 

tutlayt 
 يبتدئ

yettadel 

 zegni n avri نصف حر متحرك yettutlay يتكلم

 


