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"يوفا" َو "ئّسيرد" َمنََطْي ِمْن األْفَعاِل تَْصرِيُف

"ئّسيرد": َمنَِط تَْصرِيُف أّوالً:

املُْثَبُت املَاِضي

َغَسْلَنانّسيردَغَسْلُتّسيردخ
َغَسْلُتْمتّسيردمَغَسْلَتتّسيردّت
َغَسْلُنتَّتّسيردمتَغَسْلِتتّسيردّت
َغَسلُواّسيردنَغَسَلئّسيرد
َغَسْلَنّسيردنتَغَسلَْتتّسيرد

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّسيردخ ...إلخ.ؤر أْغِسْل لَْم
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤر"، النَّْفِي َحْرُف الِفْعِل َعلَى (يَْدُخُل

ــيرد" "ئّس ََمنَط بَْني املاِضي ــى الّتْصرِيِف إِلَ ــي ِف َق ــرْ الَ َف املُالحظـة:
األربِعَني. الّدرِس في ِصَيَغُه ــتعرْضَنا أْن اس اّلِذي سبَق ــيدف" "ئّس َوَمنَط
فْلَنْنَتِبْه األزمنة. َجِميِع ِفي تَْلَتِقَياِن الَ النََّمَطْنيِ َطرِيَقَتْي تَْصرِيِف ــنَّ لَِك

لََذلَِك.

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسيريدخ نّسيريدأْغِسُلأر نَْغِسُلأر
تّسيريدّت تّسيريدمتَْغِسُلأر تَْغِسلُوَنأر
تّسيريدّت تّسيريدمتتَْغِسلَِنيأر  يَْغِسْلَنأر
يّسيريد ّسيريدنيَْغِسُلأر يَْغِسلُوَنأر
تّسيريد ّسيريدنتتَْغِسُلأر يَْغِسْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسيريدخ ....إلخ.ؤردا أْغِسُل الَ
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤردا"، النَّْفِي "أر"بَِحْرِف اإلِْثَباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسيردخ نّسيرد َسأْغِسُلأد َسَنْغِسُلأد
تّسيردّت تّسيردمَسَتْغِسُلأد َسَتْغِسلُوَنأد
تّسيردّت تّسيردمتَسَتْغِسلَِنيأد َسَيْغِسْلَنأد
يّسيرد ّسيردنَسَيْغِسُلأد َسَيْغِسلُوَنأد
تّسيرد ّسيردنتَسَتْغِسُلأد َسَيْغِسْلَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسيريدخ ...إلخ.ؤر أْغِسَل  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّسيردخ ........إلخ.ؤراد أْغِسَل لَْن
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املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

اِْغِسْل....ّسيريداِْغِسْلّسيرد
اِْغِسلِي....ّسيريداِْغِسلِيّسيرد

اِْغِسلُوا....ّسيردات/ّسيردماِْغِسلُواّسيردات/ّسيردم
.....ّسيردمتاِْغِسْلَنّسيردمت اِْغِسْلَن

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي الّنْهُي،

ّسيريد تَْغِسْلأدور الَ

َ َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( الَعاِديِّ الّنْهِي

ّسيريد تَْغِسلِيأدور الَ
ّسيريدات/ّسيريدم تَْغِسلُواأدور الَ

ّسيريدمت تَْغِسْلَنأدور الَ

"يوفا" َمنَِط ثانيا: تَْصرِيُف

املُْثَبُت املَاِضي

وََجْدنَانوفاوََجْدُتؤفيخ
وََجْدُمتْتوفاموََجْدَتتوفيت
وََجْدتُنَّتوفامتوََجَدِتتوفيت
وََجُدواؤفانوََجديوفا
وََجْدَنؤفانتوََجَدْتتوفا

املَْنِفيُّ املَاِضي

ؤفيخ أِجْدؤر نوفيلَْم َجنِْدؤر لَْم
توفيت َجتِْدؤر توفيملَْم َجتُِدواؤر لَْم
توفيت َجتِِديؤر توفيمتلَْم َجتِْدَنؤر لَْم
يوفي يَِجْدؤر وفنيلَْم يَِجُدواؤر لَْم
توفي َجتِْدؤر وفينتلَْم يَِجْدَنؤر لَْم

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّتافاخ نّتافاأِجُدأر َجنُِدأر
ّتافات ّتافامَجتُِدأر َجتُِدوَنأر
ّتافات ّتافامتَجتِِديَنأر َجتِْدَنأر
يّتافا ّتافانيَِجُدأر يَِجُدوَنأر
ّتافا ّتافانتَجتُِدأر يَِجْدَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّتافاخ إلخؤردا ........ أِجُد الَ
ِهَي). ِهَي والّصيَغُة "ؤردا"، النَّْفِي بََحْرِف "أر" اإلِْثَباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

افخ ّنافَسأِجُدأد َسَنِجُدأد
ّتافت ّتافمَسَتِجُدأت َسَتِجُدوَنأت
ّتافت ّتافمتَسَتِجِديَنأت َسَتِجْدَنأت
ياف افنَسَيِجُدأد َسَيِجُدوَنأد
ّتاف افنتَسَتِجُدأد َسَيِجْدَنأد
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املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّتافاخ .....إلخ.ؤر أِجَد  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

افخ .....لخ.ؤراد أِجَد لَْن  

املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

ِجْد.....ّتافاِجْدأف
ِجِدي......ّتافاِجِديأف

ِجُدوا.....ّتافايات/ّتافامِجُدواأفات/أفم
ِجْدَن......ّتافامتِجْدَنأفمت

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي الّنْهُي،

ّتافا َجتِْدأدور ّتافاالَ .....إلخأدور َجتِْد الَ
ّتافا َجتِِديأدور الَ

.( الَعاِديِّ َالنَّْهِي بَْيَنُه َوبَْني َفْرَق (الَ ّتافايات/ّتافام َجتُِدواأدور الَ
ّتافامت َجتِْدَنأدور الَ

َعلَى َوالّداّل َمنَِط "يوفا" ِمْن الِفْعِل املُْشَتقِّ مفيدٌة: تَْصريُِف إضافة
الَكاِمُل واملعَنى لَُه. َمنُوَذجاً ــيف = أْوَجَد" نّتِخُذ "ئّس - والتَّْفِعيِل. اإلِْفَعاِل
ابريد "ّسيفخ َمَثالً: تَُقوَل َكأْن الّشْيَء)، (َغْيرَُه أْوَجَد ُهَو: "ئّسيف" لِلِفْعِل
ــيف" "ئّس يُْخلََط أْن يَْنَبِغي ــاِفرَ َطرِيَقُه". َوالَ املَُس أْوَجْدُت = ْومناّدو ي ّنس
َمنَِط ِمْن ُهَو َواّلِذي ــَل" "َغْربَ َمْعَناُه اّلِذي الَفاِء ــيّف" املَُضّعُف "ئّس َو َهَذا

"ئّسيرد".

اجلََداوِِل ــي ِف األزمنة َجِميِع ــى إِلَ أْوَجَد" ــيف = "ئّس تَْصرِيَف ــَك َفإلَْي
اآلتَِيِة:

املُْثَبُت املَاِضي

أْوَجْدنَانّسيفأْوَجْدُتّسيفخ
أْوَجْدُمتْ تّسيفمأْوَجْدَتتّسيفت
أْوَجْدتَُنتّسيفمتأْوَجْدِتتّسيفت
أْوَجُدواّسيفنأْوَجَدئّسيف
أْوَجْدَنّسيفنتأْوَجَدْتتّسيف

املَاِضي املَْنِفي

ّسيفخ لَْم أوِجْد ...... إلخؤر
املُْثَبِت). املَاِضي ِفي املُعتمدُة الّصيغُة + (ؤر

الّثالثة: ــاِط َاألمن بَْني املاضي إِلَى ــِف الّتصرِي ِفي َق ــرْ َف الَ ُمالحظة:
َعلَى "ئّسيف" أن تَُصرََّف يَُجوزُ لكْن ــيف". "ئّس َو ــيرد" "ئّس َو ــيدف" "ئّس
وتَْنِفي احلَاِضرِ. ِفي ــوفا" َو "أر يّس املَاِضي، ِفي ــوفا" "ئّس َفَتُقوُل: آَخرَ؛ َوْزٍن

ْيّسوفا". "ؤردا َو يّسوفا" "ؤر بَِقْولَِك:

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسافاخ نّسافاأوِجُدأر نُوِجُدأر
تّسافات تّسافامتُوِجُدأر تُوِجُدوَنأر
تّسافات تّسافامتتُوِجِديَنأر تُوِجْدَنأر
يّسافا ّسافانيُوِجُدأر يُوِجُدوَنأر
تّسافا ّسافانتتُوِجُدأر يَُوِجْدَنأر
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اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسافاخ إلخؤردا أوِجُد....... الَ
املُْثَبِت). ِصيَغُة + (ؤردا

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسيفخ ّنّسيفَسأوِجُدأد َسُنوِجُدأن
ّتّسيفت ّتّسيفمَسُتوِجُدأت َسُتوِجُدوَنأّت
ّتّسيفت ّتّسيفمتَسُتوِجِديَنأّت َسُتوِجْدَنأت
يّسيف ّسيفنَسُيوِجُدأد َسُيوِجُدوَنأد
ّتّسيف ّسيفنتَسُتوِجُدأت َسُيوِجْدَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسافاخ ......إلخ.ؤر أوِجَد  لَْن
املُْثَبِث) صيغة احلَاِضرِ + (ؤر

أْو

ّسيفخ .......إلخ.ؤراد أوِجَد لَْن
املُْثَبِت) املُستقبِل صيغُة + (ؤراد

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرُ األْمرُ،

أْوِجْد.....ّسافاأْوِجْدّسيف
أْوِجِدي.....ّسافاأْوِجِديّسيف

أْوِجُدوا....ّسافايات/ّسافامأْوِجُدواّسيفات/ّسيفم
أْوِجْدَنّسافامتأْوِجْدَنّسيفمت

املَُعاَوَدةِ الّنْهُي َعِن الّنْهُي،

ّسافا تُوِجْدأدور ّسافاالَ تُوِجْد.....إلخأدور الَ
ّسافا تُوِجِديأدور الَ

الَعاِديِّ َ النَّْهِي َبَْني َفْرَق (الَ
املعاودة). عن َوالنَّْهِي ّسافايات/ّسافام تُوِجُدواأدور الَ

ّسافامت تُوِجْدَنأدور الَ

املُالحظات:

َمنَِط َعلَى ــيدف" "ئّس َمنَِط ِمْن ِهَي اّلِتي ــاُل األْفَعَ تَُصرََّف أْن ــوزُ أ- يَُج
"أر َو ــيليْي" يّس "أر َو ــيويض" يّس "أر َو ــيديف" يّس "أر ــوُل: َفَتُق ــيرد"؛ "ئّس
أْن يَُجوزُ َوالَ ــاكاز"؛ "يّس َو ــالي" "يّس ــاواض" َو يّس "أر ــَدالً ِمْن بَ ــكيز"، يّس
ِفيَما إالَّ "ئّسيدف"، َعلَى َمنَِط "ئّسيرد" َمنَِط ِهَي ِمْن اّلِتي األْفَعاُل تَُصرََّف

أْصالً. َيِغ الصِّ ِمَن ُمْشَترٌك ُهَو

أنَّ َوالواِقُع ــاردا". "ت َو ــيرد" "أس ُهَما: ــَدرَاِن َمْص ــيرد" "ئّس لِْلِفْعِل ب-
ُمْشَتقٌّ املَْصَدرِ؛ َوُهَو َوأنَّ "تاردا" اِْسٌم يَُقوُم َمَقاَم ، َحِقيِقيٌّ َمْصَدرٌ "أسيرد"

اّلذي َمْعَناُه "اْنَغَسَل". ْلِد "يارود" الصَّ الِفْعِل ِمَن

"ياّال" ــا ُمرَاِدُفُه أّم "يوفا". َمنَِط َعلَى يَُصرَُّف ــوّال" (بََكى) "ي ــُل ج- الِفْع
ْلِد. الصَّ تَْصرِيَف َفيَُصرَُّف

ــابَقِة، الّس اجلََداوِِل ــي ِف الَوارَِدِة ــِة، اآلتَِي األْفَعاِل ــَن ــٍل ِم ِفْع ــُكلِّ لِ د-
ِفْعٍل ــرِّْف ُكلَّ َفْلُنَع ــاِن. َمْعَنَي ــكا" "يوش َو "يورا" َو ــا" "يوس َو ــيّلف" "ئّس

َكاِمالً: تَْعرِيفاً

لُِيرَى؛ أَشارَ. بَِعيٍد ِمْن بَِثْوبِِه َح لَوَّ أْي َب، ثَوَّ = "ئّسيلف"

َفَتَح. َفرََغ؛ "يورا"؛

تَْضِعيٌف، آِخرَِها ــي َواّلِتي ِف ــيرد" "ئّس َمنَِط ِمْن ِهَي ــاُل اّلِتي األَْفَع ه-
ــيّد "ئّس تَُقوُل: َذلَِك. تَْقَتِضي ِصيَغُة الّتْصرِيِف ِحيَنَما تَْضِعيُفَها ــكُّ يَُف
= "ئّسيّف َو = يُِضيُء" ــيديد يّس "أر َوتَُقوُل َغْربََل"؛ = ــيّف "ئّس َو أَضاَء" =

َهَذا. َعلَى وِقْس يَُغْربُِل"، = يّسيفيف "أر َو َغْربََل"
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الّتمارين

ثُمَّ ــيدف")، "ئّس (َعلَى َمنَِط ــيلم" الِفْعَل "ئّس َصرِِّف األّول: الّتمرين
ُمَبيِّناً تَْصرِيِفِهَما، َعلَى َوَعلِّْق ــيرد")، "ئّس َمنَِط (َعلَى ــن" "ئّسيس الِفْعَل

ُكلَِّها. األْزِمنَِة في النََّمَطْنيِ بَْنيَ االْخِتالَِف َوأْوُجَه َبِه الشَّ أْوُجَه

"ئّسيف"، َمنَِط ِمْن َوآَخرَ "يوفا" َمنَِط ِمْن ِفْعالً الّثاني: َصرِّْف الّتمرين
التَّْعلِيُق. يَِجُب ِعْنَدَما َوَعلِّْق األزمنِة. َجِميِع إلَى

ِذْهِنيا. ِْزَها وأْجن األولَى ِة ــرَ الَعَش رُوِس الدُّ َمتَاريَن رَاِجْع الّثالث: الّتمرين
الَواِحَد واألْربَِعَني. ْرَس الدَّ َهَذا َمّراٍت َة ِعدَّ رَاِجْع ثُمَّ

       
"ئكونسر" َو "ئّسودم" أْمنَاِط ِمْن األْفَعاِل تَْصرِيُف

"ئمومش" َو "ئسدوّقر" َو

املُْثَبِث، املَاِضي ــي ِف تَْصرِيِفَها ــُق َطرَائ تَْلَتِقي ــُة األْربََع َاُط األْمن ــِذِه َه
تَْصرِيَفَها: َفْلَنَتَذبَّْر األْزِمنَِة األْخرَى. ِفي َكِثيراً أْو َقلِيالً َوتَْخَتلُِف

املُْثَبُت املَاِضي

َقبَّْلَنانّسودمَقبَّْلُتّسودمخ
َقبَّْلُتْمتّسودممَقبَّْلَتتّسودمت
َقبَّْلُنتَّتّسودممتَقبَّْلِتتّسودمت
َقبَّلُواّسودمنَقبََّلئّسودم
َقبَّْلَنّسودمنتَقبَّلَْتتّسودم

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّسودميخ أَقبِّْلؤر نّسودميلَْم نَُقبِّْلؤر لَْم
تّسودميت تَُقبِّْلؤر تّسودميلَْم تَُقبِّلُواؤر لَْم
تّسودميت تَُقبِّلِيؤر تّسودميتلَْم تَُقبِّْلَنؤر لَْم
يّسودمي يَُقبِّْلؤر ّسودمينلَْم يَُقبِّلُواؤر لَْم
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تّسودمي تَُقبِّْلؤر ّسودمينتلَْم يَُقبِّْلَنؤر لَْم

ُمالحظتان:

َواِحَدٍة. َطرِيَقٍة َعلَى املُْثَبِت لِلَماِضي تَُصرَُّف ُكلَُّها األربَعة ـَـاُط األْمن أ-
= ــخ "مومش َو َطرَْقُت" = ــدوّقرخ "س َو ــُت" اِْنَطلَْق ــرخ = "كونس ــوُل تَُق

َكَما تَُقوُل "ّسودمخ...إلخ". نََحْلُت"،

يَاٍء بإدرَاِج ــودميخ"، ّس "ؤر املَْنِفيِّ ــِف لِْلَماِضي ِفي الّتْصرِي ــوُل َوتَُق ب-
ــودميخ...). ّس (ؤر َقْبلَُه اّلِذي َوبَْنيَ احلَْرِف األخير األْصلِي احلَْرِف بَْنيَ ُمَحرَِّكة
قبَل الذي للحْرِف ــة بُِدوِن ُمحّرك ــودمخ...." ّس "ؤر تَُقوَل أْن ــْن يَِصحُّ َولَِك
ِفيَما يَُخصُّ َمَحّليا، أْو ــا ُهَو الّراِجُح ِجَهِوي وَقْد يكوُن ــر. يَِصحُّ َذلَِك، األخي

"ؤر إالَّ ــر" "ئكونس َمنَِط ــي ِف َوالَ يَِصحُّ ــش"؛ "ئموم َومنََط ــودم" ــَط "ئّس َمنَ
اّلذي األصليِّ ــْرِف للَح ُمَحرَِّكة ــاٍء بَِي ــيرت....إلخ"، تكونس ؤر ــيرخ، كونس

األِخيرِ. َقْبَل

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ّسودومخ نّسودومأَقبُِّلأر نَُقبُِّلأر
تّسودومت تّسودوممتَُقبُِّلأر تَُقبِّلُوَنأر
تّسودومت تّسودوممتتَُقبِّلَِنيأر تَُقبِّْلَنأر
يّسودوم ّسودومنيَُقبُِّلأر يَُقبِّلُوَنأر
تّسودوم ّسودومنتتَُقبُِّلأر يَُقبِّْلَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ّسودومخ ...إلخؤردا أَُقبُِّل الَ
ِهَي) ِهَي َوالّصيغة "ؤردا"، النَّْفِي بَِحْرِف "أر" اإلثباِت (يَعوَُّض َحْرُف

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

تكونسورخ نتكونسورأْنَطلُِقأر نَْنَطلُِقأر
تكونسورت تكونسورمتَْنَطلُِقأر تَْنَطلُِقوَنأر
تكونسورت تكونسورمتتَْنَطلِِقَنيأر تَْنَطلِْقَنأر
يتكونسور تكونسورنيَْنَطلُِقأر يَْنَطلُِقوَنأر
تكونسور تكونسورنتتَْنَطلُِقأر يَْنَطلِْقَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

تكونسورخ ....إلخؤردا أْنَطلُِق الَ
ِهَي) ِهَي َوالّصيغة "ؤردا"، النَّْفِي بَِحْرِف "أر" اإلثباِت (يَعوَُّض َحْرُف

َوتَْصرِيِف ــودم" "ئّس تَْصرِيِف ــْنيَ بَ باملُقارنة ــا لََن يَّتِضُح ُمالَحظـة:
النََّمَطْنيِ بَْنيَ أنَّ ــواِء- الّس َعلَى َواملَْنِفيِّ ــِت -املُْثَب احلَاِضرِ إِلَى ــر" "ئكونس
الَفْردِ، َوالغائِِب إِلَى املَُتَكلِِّم الَفْرِد ُهَو ُمْسَنٌد ِفيَما بَِسيَطًة تُْلَتَمُس َفَوارَِق
الَفَوارَِق تِْلَك ْس (تَلَمَّ الَغائباِت. أْو الُغيَِّب املُتكّلمني وَجماَعِة َجَماَعة َوإِلَى

ْر. نََتَذكَّ أنع َوَعلَْيَنا ِفيَها). َواْنُظْر

بِِه. يََتَميَّزُ ِفيَما يَْنَفرُِد بِِصيَغِة َحاِضرِِه "ئّسودم" َمنََط أنَّ أ-

"ئسدوّقر" َو "ئكونسر" األْخرَى، الّثالثة َاِط األْمن تَْصرِيِف َطرِيَقَة أنَّ ب-
ــورخ....إلخ" تكونس "أر تَُقوُل ــَدٌة. َواِح َطريَقٌة ــرِ، احلَاِض إِلَى ــش" "ئموم َو
ــوُل: َوتَُق ــورخ....إلخ". تكونس "أر ــوُل:  تَُق ــا َكَم ــخ....إلخ". متومش "أر َو
"ؤردا ــوُل: تَُق ــا َكَم ــخ....إلخ" متومش "ؤردا َو  ــدوّقورخ...إلخ"، تس "ؤردا

تكونسورخ....إلخ".

املُْثَبُت املُسَتْقَبُل

ّسودمخ نّسودمَسأَقبُِّلأد َسُنَقبُِّلأن
ّتّسودمت تّسودممَسُتَقبُِّلأت َسُتَقبِّلُوَنأت
تّسودمت تّسودممتَسُتَقبِّلَِنيأت َسُتَقبِّْلَنأت
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يّسودم ّسودمنَسُيَقبُِّلأد َسُيَقبِّلُوَنأد
تّسودم ّسودمنتَسُتَقبُِّلأت َسُيَقبِّْلَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

ّسودومخ ....إلخؤر أَقبَِّل لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّسودمخ ....إلخ.ؤراد أَقبَِّل لَْن
املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

ُمالَحظات:

َاِط األْمن ــْنيَ بَ ــتركٌة ُمش املُْثَبِت ــتقَبِل املس إِلَى ــُة الّتْصرِيِف َطرِيَق أ-
َكَما ...إلخ، مومشخ" "أد َو ــّدوّقرخ" س "أد ــرخ" َو كونس تَُقوُل: "أد األربعِة؛

ّسودمخ". "أد تَُقوُل

ألنََّها ُمختلَِفٌة، املَْنِفيِّ ــَتْقَبِل املُْس إِلَى الّتْصرِيِف َطرِيَقَتْي إِْحَدى ب-
َو ــودومخ...." ّس "ؤر تَُقوُل: تَْعَتِمُدَها إِلَى احلَاِضرِ. اّلِتي الّصيغِة في تَابَِعة
الطريقة لَِكنَّ متومشخ....". َو"ؤر ــدوّقورخ...."، تس "ؤر تكونسورخ...."، "ؤر
تَْغِييرِ ِفي يَْنَحِصرُ َ الّنفِي ِفيَها َواإلْثَباِت بَْني الَفْرَق ــَترََكٌة، ِألنَّ الّثانية ُمش

"ؤراد". الّنْفِي بَِحْرِف "أد" اإلْثباِت َحْرِف

األْمرِ إِلَى َمْصروفاً األْمرِ "ئكونسر" إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

اِْنَطلِْقكونسرَقبِّْلّسودم
اِْنَطلِِقيكونسرَقبِّلِيّسودم

اِْنَطلُِقواكونسرات/كونسرمَقبِّلُواّسودمات/ّسودمم
اِْنَطلِْقَنكونسرمتَقبِّْلَنّسودممت

النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

ّسودوم ....أدور تَُقبِّْل الَ
ّسودوم ....أدور تَُقبِّلِي الَ

ّسودومات/ّسودومم ....أدور تَُقبِّلُوا الَ
ّسودوممت تَُقبِّْلَن....أدور الَ

النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

تكونسور ....أدور تَْنَطلِْق الَ
تكونسور ....أدور تَْنَطلِِقي الَ

تكونسورات/كونسورم ....أدور تَْنَطلُِقوا الَ
تكونسورمت ....أدور تَْنَطلِْقَن الَ

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرِ إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"

....ّسودوم َقبِّْل
....ّسودوم َقبِّلِي

.....ّسودومات/ّسودومم َقبِّلُوا
.....ّسودوممت َقبِّْلَن

بِاملَُعاَوَدةِ األْمرِ إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

....تكونسور اِْنَطلِْق
....تكونسور اِْنَطلِِقي

....تكونسرات/تكونسورم اِْنَطلُِقوا
......تكونسرمت اِْنَطلِْقَن

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئّسودم"
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ّسودوم ....أدور تَُقبِّْل الَ
ّسودوم ....أدور تَُقبِّلِي الَ

ّسودومات/ّسودومم ....أدور تَُقبِّلُوا الَ
ّسودوممت ....أدور تَُقبِّْلَن الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن النَّْهِي إِلَى َمْصروفاً "ئكونسر"

تكونسور ....أدور تَْنَطلِْق الَ
تكونسور ....أدور تَْنَطلِِقي الَ

تكونسورات/تكونسورم ....أدور تَْنَطلُِقوا الَ
تكونسرمت ....أدور تَْنَطلِْقَن الَ

ُمالَحظات:

ِألّنُهَما ، الَعاِديِّ ــرِ إِلَى األْم الّتْصريِف ــْنيَ َطرِيَقَتْي َفْرٌق بَ ــظُ يُالََح الَ أ-
الّصَيِغ. أْبَسَط ِكالَُهَما تَْعَتِمَداِن

َطرِيَقُة تَْخَتلُِف املَُعاَوَدةِ، َعِن َوالنَّْهِي َوالّنْهِي، ــاَوَدةِ، بِاملَُع األْمرِ ِفي ب-
َعْنَها الِْخِتالَِفَها تََبعاً "ئّسودم" تَْصرِيِف َطرِيَقِة َعْن ــر" "ئكونس تَْصرِيِف

احلَاِضرِ. ِفي

يَُهمُّ ِفيَما "ئكونسر" "ئمومش" تَابَِعاِن لَِنَمِط َو ــدوّقر" "ئس َمنََطا ج-
املَُعاَوَدِة. َعِن َوالّنْهَي بِاملَُعاَوَدةِ، واألْمرَ األْمرَ

ــودم"، "ئّس َمنَِط َعلَى ِهَي اّلِتي ــاِل األْفَع ِمَن ــٌة َمْجُموع اآلَن ــَك َوإلَْي
َمنَِط َعلَى َورَابَِعة "ئسدوّقر"، َمنَِط َعلَى َوثَالَِثًة "ئكونسر"، َمنَِط َعلَى وأْخرَى

"ئمومش":

مصدرهمعناهالفعل

أسودمَقبََّلئّسودم

أسوفغأْخرََجئّسوفغ
أسوسمَسَكَتئّسوسم

أسومماْمَتصَّئّسوّم

مصدرهمعناهالفعل

أسودرأْحّيائّسودر
أسوْجيأْبرَأئّسوْجي
أسوگزأْنزََلئّسوگز
أّژوْژيأْثَقَلئّژوْژي

مصدرهمعناهالفعل

أسوترَسأَلئّسوتر
أسوكفَقلََعئّسكف

أسوكضَوثََبئّسوكض

مصدرهمعناهالفعل

أكونسراِْنَطلََقئكونسر
أكوركشَصلَّئكوركش

أزوّزرَذرَّىئزوّزر
أسوّتللَفَّئسوّتَل

مصدرهمعناهالفعل

أگونزررَِعَفئگونزر
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َقئجوّجر أجوّجرنَسَّ
رَئسوّدم أسوّدمَقطَّ
أموّلژاِْنَخلََعئموّلژ

مصدرهمعناهالفعل

أكورشمزَِمَنئكورشم
ألومْسيَحِثرَئلومْسي
أموّميَحزَُمئموّمي

أموّشضأَمتَّئموّشض

مصدرهمعناهالفعل

أسدوّقرَطرََقئسدوّقر
أسفوّقرلََبَطيسفوّقر
أّسوّلسأْظلََمئّسوّلس
أهنوّنيتََدْحرََجئهنوّني
أسلوليأْزَهرَئسلوّلي

أمومشنَُحَلئمومش
َقئفورس أفورستََشقَّ
أكوكرَخِشَيئكوكر

مصدرهمعناهالفعل

أزموّمياِْبَتَسَمئزموْمي
َقئسموّقل أسموّقلَحدَّ

َسئّسوّمر أّسوّمرتََشمَّ
أسفوّرگَغِضَبئسفوّرگ
أسموّميَشَكائسموّمي

أنوفلَحُمَقئنوفل
أحويْزَحنَّئحويْز

أبوحضبََهَتئبوحض

مصدرهمعناهالفعل

أّدوّكلَصاَدَقئّدوّكل
أسنوّشگأْذَكىئسنوّشگ

أرزوّزغتََفتََّحئرزوّزغ
أسموّزرَذرََقئسموّزر
أسلوْفيأْرَغىئسلوّفي

أكوشمزَِمَنئكوشم
أبوكضَعِمَيئبوكض
َنئگوّگ أگوّگَدخَّ

والدالة "ئمومش" منط من املشتقة مفيدة: األفعال املزيدة إضافة
= "ئنوفل ــول تق ــودم". "ئّس تصّرف على منط ــاِل والتفعيل اإلفع ــى عل
ُهَو: ــنوفل" "ئس ومعنى ــودم". "ئّس َوْزِن ــنوفل"، َعلَى "ئس وتقوُل َحُمَق"،

َق. َحمَّ

والتفعيل اإلفعال على والّدالة "ئكونسر" منط املشتقة من األفعال
= "ئسنتوتر وتقوُل أْرَعَف" = "ئسگونزر تُقول "ئسدوّقر". منط على تصّرف
"ئسدوّقر". وْزُن ُهَو الثالثة لََوى" َوالوزن في األفعال = "ئسموّنض َو َهرَّأ"
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والّتفعيل اإلفعال على والّدالة "ئسدوّقر" منط من األفعال املشتقة
= َو "ئسقلوّلي َدْحرََج" = ــهنوّني مثالً "ئس منها ــه. نفس تابعة للّنمط

= َهزََّل". "ئسرموّمس َسْقلََب" َو

تدّل حّد ذاتها، في فمزيدة ــودم" "ئّس َمنَِط َعلَى ِهَي اّلتي األفعال أّما
يُصّرُف املبدأ ــذا عليه ه الَ ينطبُق وما والّتفِعيِل ــاِل اإلفع على ــا مبدئّي
َمْعَنى َو "تََفتََّت"؛ ــَو ُه َمْعَنى "ئفروْري" مثالً ــودم"؛ "ئّس على َمنَِط ــده مزي
َعلَى "ئسفروْري" املُشتقُّ الِفْعل يُصّرف أْن يجوزُ "فّتت". هَو ــفروْري" "ئس

"ئمومش". "ئّسودم" َوَعلَى َمنَِط َمنَِط

الّتمارين

ى؛ تََخطَّ = "ئّسورف الِفْعَل األزِمنَة جميِع إِلَى َصرِّْف الّتمرين األّول:
َخِشَي". = "ئكوكر الِفْعَل ثُمَّ َغَفرَ"، َعَفا؛

رَ"، َقطَّ = ــوّدم "ئس الِفْعَل األزِمنَة جميِع إِلَى َصرِّْف الّثاني: الّتمرين
"ئّسودم"). َ"ئّسوّدم" و! بَْني تَْخلِْط (الَ َس" تََشمَّ = "ئّسوّمر الِفْعَل ثُمَّ

َوأْجنِْز الِعْشرِيَن، إِلَى ــرَ َعَش احلَاِدي ِمَن الّدرُوس رَاِجْع الّثالث: الّتمرين
ِمَن التََّمارِيِن. بَِها أْحلَِق َما ِذْهِنيا

َجَداوِل َوِمْن الّتْصرِيِف ــَداوِِل َج ِمْن أْمَكَن َما ــْع رَاِج الّرابع: الّتمرين
"ئدل"؛ ـَـاِط: أْوزَان األْمن ــب َقْل ــرِ ظْه َعْن ــْظ َواْحَف ــة؛ الّنمطي ــات اموع
؛ ئهربل" ؛ "ئكركب" ؛ ــم" ئكش "ئّنا" ؛ ئّدا"؛ "ئرزا" ؛ ؛ ئمال" ؛ ــا" "ئلس "ئّفر"؛
؛ "ئّسيرد" ؛ "ئّزيّزل" ؛ "ئّسيدف" "يوزّل"؛ ؛ "يوزن" ؛ ــم" ئّسكش ؛ "ئّنضفص"

"ئمومش". ؛ "ئسدوّقر" ؛ "ئكونسر" ؛ "ئّسودم" ؛ "ئّسيف" ؛ "يوفا"
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َو "ئضفار" "ئّگوّل" منَطي ِمْن ِهَي األْفَعاِلاّلِتي تَْصرِيُف

َحَلَف": = "ئّگوّل َمنَِط تَْصرِيُف أّوالً:

املُْثَبُت املَاِضي

َحلَْفَنانّگوّلَحلَْفُتّگوّلخ
َحلَْفُتْمتّگوّلمَحلَْفَتتّگوّلت
َحلَْفُنتَّتّگوّملتَحلَْفِتتّگوّلت
َحلَُفواّگوّلنَحلََفئّگوّل
َحلَْفَنّگوّلنتَحلََفْتتّگوّل

املَْنِفيُّ املَاِضي

ّگوّلخ ....إلخؤر أْحلِْف لَْم
املُْثَبِت) املَاِضي ِفي املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤر

املُْثَبُت اَحلاِضرُ

تگاّالخ نتّگاّالأْحلُِفأر نَْحلُِفأر
تگاّالت لُِفأر تگاّالمَحتْ لُِفوَنأر َحتْ

تگاّالت لِِفَنيأر تگاّالمتَحتْ لِْفَنأر َحتْ
يتگاّال تگاّالنيَْحلُِفأر يَْحلُِفوَنأر
تگاّال لُِفأر تگاّالنتَحتْ يَْحلِْفَنأر

املَْنِفيُّ اَحلاِضرُ

تّگاّالخ .... إلخؤردا َالَ أْحلُِف
املُْثَبِت) املَاِضي ِفي املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤردا

املُْثَبُت املْستْقَبُل

ّگاّلخ ّنّگاّلَسأْحلُِفأد َسَنْحلُِفأن
تگاّلت ّتگاّلم َسَتْحلُِفأت َسَتْحلُِفوَنأت
تّگاّلت ّتّگاّملتَسَتْحلِِفَنيأت َسَتْحلِْفَنأت

يّگاّل ّگاّلن َسَيْحلُِفأد َسَيْحلُِفوَنأد
تّگاّل ّگاّلنتَسَتْحلُِفأت َسَيْحلِْفَنأد

املَْنِفيُّ املُسَتْقَبُل

تگاّالخ ...إلخ.ؤر أْحلَِف  لَْن
احلَاِضرِ) ِفي الّصيغة املُعتَمَدُة + (ؤر

أْو

ّگالخ .....إلخ.ؤراد أْحلَِف لَْن
املُْثَبِت). املُستقبِل املُعتمدة ِفي الّصيغُة + (ؤراد

الّنْهُي األْمرُ،

تگاّالاِْحلِْفّگاّل ْلِْفأدور َحت الَ
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تگاّالاِْحلِِفيّگاّل ْلِِفيأدور َحت الَ
تگاّاليات/تگاّالماِْحلُِفواّگاّالت/ّگاّلم ْلُِفواأدور َحت الَ

تگاّالمتاِْحلِْفَنّگاّملت ْلِْفَنأدور َحت الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي باملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

.....تگاّال تگاّالاِْحلِْف .....أدور ْلِْف َحت الَ
....تگاّال اِْحلِِفي

َالنَّْهِي َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( الَعاِديِّ ....تگاّاليات/تگاّالم اِْحلُِفوا

....تگاّالمت اِْحلِْفَن

"ئّگوّل": َمنَِط َعلَى تَُصرَُّف أْفَعاٍل ثَالَثََة َوإِلَْيَك

الّصالة)؛ = (تاژاّليت = َصلَّى" "ئّژوّل

الِوالََدُة)؛ = ُولَِد" (تاالليت = "ئلول

الُيْبُس). = تاغورارت (تاغارت ، يَِبَس" = "ئّقور

الَيِمُني". الَقَسُم، = احلَْلُف، َفُهَو "تاگاّليت "ئّگوّل" ُ َمْصَدر ا أمَّ

تَِبَع": = "ئضفار َمنَِط تَْصرِيُف ثانيا:

املُْثَبُت املَاِضي

تَِبعَنانضفارتَِبْعُتضفارخ
تَِبْعُتْمتضفارمتَِبْعَتتضفارت
تَِبْعُنتَتضفارمتتَِبْعِتتضفارت
تَِبُعواضفارنتَِبَعئضفار
تَِبْعَنضفارنت تَِبَعْتتضفار

املَْنِفيُّ املَاِضي

ضفارخ إلخؤر ..... أْتَبْع  لَْم
النَّْفُي). (لَِيْحُصَل لِإلِْثَباِت) املُْعتَمَدُة الّصيغُة + (ؤر

اَحلاِضرُ املُْثَبُت

ضّفورخ نضّفورأْتَبُعأر نَْتَبُعأر
تضّفورت تضّفورمتَْتَبُعأر تَْتَبُعوَنأر
تضّفورت تضّفورمتتَْتَبِعَنيأر تَْتَبْعَنأر
يضّفور ضّفورنيَْتَبُعأر يَْتَبُعوَنأر
تضّفور ضّفورنتتَْتَبُعأر يَْتَبْعَنأر

اَحلاِضرُ املَْنِفيُّ

ضّفورخ .....إلخؤردا أْتَبُع الَ
النَّْفُي). لَِيْحُصَل "ؤردا" الّنْفِي بَِحْرِف "أر" اإلْثباِت (يَُعوَُّض َحْرُف

املُْثَبُت املُْسَتْقَبُل

ضفارخ ّنضفارَسأْتَبُعأد َسَنْتَبُعأن
ّتضفارت َسَتْتَبُعأت تْضفارم  َسَتْتَبُعوَنأت
ّتضفارت ّتضفارمتَسَتْتَبِعَنيأت َسَتْتَبْعَنأت

يضفار ضفارنَسَيْتَبُعأد َسَيْتَبُعوَنأد
تضفار ضفارنتَسَتْتَبُعأت َسَيْتَبْعَنأد

املَْنِفيُّ املُْسَتْقَبُل

ضّفورخ . إلخؤر لَْن أْتَبَع
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احلاضر). في املُعتمدة الّصيغة + (ؤر

أْو

... إلخ ؤراد ضفارخ
املُستقبل). في املُعتمدة الّصيغة + (ؤراد

األْمرُ

ضفار / اِْتَبْعضفور
ضفار / اِْتَبِعيضفور

اِْتَبُعواضفورات / ضفورم
اِْتَبُعواضفارات / ضفارم

ضفارمت / اِْتَبْعَنضفورمت

الّنْهُي

تضفار / ضّفور تَْتَبْعأدور الَ
تضفار / ضّفور تَْتَبِعيأدور الَ

ضّفورم / ضّفورات تَْتَبُعواأدور الَ
تضفارم / تضافرات تَْتَبُعواأدور الَ

تضفارمت / ضّفورمت تَْتَبْعَن.أدور الَ

املَُعاَوَدةِ َعِن الّنْهُي بِاملَُعاَوَدةِ، األْمرُ

....ضّفور/تضفار اِْتَبْع

َ َوبَْني بَْيَنُه َفْرَق (الَ
.( العاِديِّ الّنْهِي

...ضْفور/تضفار اِْتَبِعي
....ضّفورات/ضّفورم اِْتَبُعوا

...تضفارات/تضفارم اِْتَبُعوا
....ضّفورمت/تضفارمت اِْتَبْعَن

"ئضفار": َمنَِط َعلَى تَُصرَُّف أْربََعَة أْفَعاٍل َوإِلَْيَك

مصدرهمعناهالفعل
تيْزووريَسَبَقئْزوار
أكّتورَمألئكتار

مصدرهمعناهالفعل
تيروسيأْشَبَهئْرواس
تيتشورتَجنَائتشار

َعلَى َوالّداّلة ــار" "ئضف َمنَِط ِمْن َقُة ــتَ املُش ُمِفيَدة: األْفَعاُل إَِضاَفة
ُهَو ــِتْعَماالً اْس أْكَثرَُها ــِه. نَْفِس النََّمِط َعَل تَُصرَُّف ــِل والّتْفِعي ــاِل اإلِْفَع
"أمْزوار؛ الَفاِعِل اِْسُم اْشُتقَّ َوِمَن الِفْعِل "ئْزوار" َم. َقدَّ ــبََّق، ِمبَْعَنى َس وار" "ئّزْ

الّشرََفاِء". "نَِقيِب َعلَى املَغرِب ِفي يُْطلَُق َوالَ يَزَاُل َكاَن اّلِذي أمْزوارو"
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الّتمارين

تََقّدَم"، َسَبَق؛ = "ئْزوار الِفْعَل األزمنِة إلى جميِع َصرِّْف الّتمرين األّول:
يَُضّعُف َكافاً َمْعُقوَدًة). الَواَو أّن تَْنَس َمأل" (َوالَ = "ئكتار الِفْعَل ثُمَّ

= َصلَّى"، "ئّژوّل ــَل الِفْع األزمنة َجِميِع إلَى َصرِّْف الّتمريـن الّثاني:
ُولَِد". "ئلول = ثُمَّ

ِمَن رُوِس، الدُّ ِفي ــَك َفْهُمُه َعلَْي ــَتْغلََق اْس َما رَاِجْع الّتمرين الّثالث:
تُْنِجْزُه لَْم َما ِذْهِنيا ــْز َوأْجنِ الّثالثني. الّدرس إلَى ــرِيَن والعش الَواِحِد الّدرِس

َقْبالً. الّتمارِين ِمَن

األْفَعاِل وََجَداوِِل الّتْصريِف ــَداوِل َج ُمراجَعة َواِصْل الّرابع: الّتمرين
أْن لََك ــِبْق لَْم يَْس أْفَعاالً األزمنة، ــِع َجِمي إِلَى ــرِّْف ِذْهِنيا، َوَص ــة، الّنمِطي

َصرَّْفَتَها.

 

         
اْخِتالَِف ِفي تََتَسبَُّب اّلِتي الَعَواِمُل

"اجلَِهِوّيِة" األَمازِيِغّيِة الّلَهَجاِت

الّنْبرَُة ــرَاٍت: نََب ــالَُث ثَ املَْغرِبِّيِة ــة لِألمازِيِغّي الّثـَالُث: الّنَبـَراُت أّوالً:
َوَشْرَقْي األْطلَِس ــِط املَُتَوّس األْطلَِس (نَْبرَُة ــّية َوالّنْبرَة األطلِس الّريفية،
الكِبيرِ األْطلِس َغْربَيِّ إلَى َمَجالَُها َميَْتدُّ اّلتي ــّية وس السُّ َوالّنْبرَِة الَكِبيرِ)،
ِمْن بَْعٍض بَْعَضَها الّنَبراِت َهِذِه الّساِمُع ُميَيِّزُ َوإّمنَا الّصغير. األْطلَِس َوإِلَى

بِاملَُمارََسِة َواالْحِتَكاِك.

َالّلَهَجاِت بَْني املَُقارَنَِة ِمَن تُْسَتْقَرأ اّلتي أْنَواُع اإلْبَداِل ثانّيا:

الّلَهَجاِت ــي ِف املُْفَردِ: املَُذّكرِ االِْسـِم َهْمَزةِ االْبِتَداءِ ِفي َحـْذُف
ِب املُرَكَّ املُْفرَِد االِْسِم ِفي االْبِتَداِء املَْفُتوَحِة َهْمزَُة َذُف ُحتْ َما َكِثيراً الزَّنَاتِيِة،
(النَّْهرُ)، فود ــيف س (الَيُد)، ــوس َمَثالً: ف ــَمُع تَْس . اِْثَنْنيِ ــْنيِ ــْن َمْقَطَع ِم

أفود. ، ، أسيف أفوس ِمْن: بََدالً (الرُّْكَبُة)

تُْنَطُق التَّاُء ثَاًء َوِفي الرِّيِف األْطلَِس ِفي "تسـا": أْو ثَاًء الّتاءِ نُْطُق
(احلََماَمُة)، ثاثبيرث (الَبَقرَُة)، ــث ــَمُع: ثافوناس تَْس َفًة. ُمَضعَّ تَُكْن لَْم َما
َوِعْنَد ــي. تيخس ــرت، تاتبي ــت، تافوناس ِمْن: ــَدالً بَ ــُة) (النَّْعَج ــي ثيخس
(نَِسَي)، ئّتسو ــا". تَْسَمُع: التَّاُء "تس تُْنَطُق َما َكِثيراً اجلزائرِّيني "الَقَبائِِل"

تامّتاوت. ، ئّتو ِمْن: بََدالً تامتساوت (النِّْسَياُن)،

بََدالً (تَرََك) يودجا األْطلَِس: ــي ِف ــَمُع تَْس مْقرُونًَة بَِداٍل: اجلِيِم نُْطُق
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ئويّج... ِمْن: (املُْهرُ) بََدالً ئويدج َوتَْسَمُع: الّريف). ِفي (وكذلك يوّجا. ِمْن

بِالِفْعِل: ِفي َضِميرِ املَُتَكلِِّم املُتَِّصِل َخاّصًة ِغيناً، اَخلاءِ نُْطـُق
ژريخ. ْسويخ، ِمْن: بََدالً (رَأَْيُت) ژريغ ــرِْبُت)، (َش ــِويغ ْس سوس: ِفي ــَمُع تَْس

ئخف. ِمْن: بََدالً (الّرأُس) ئغف "الّتوارگ": َوتَْسَمُع ِعْنَد

األْطلَِس َوِفي ــي يَُقاُل ِف َفًة: ُمَضعَّ تَُكْن لَـْم َذاالً َما نُْطـُق الّداِل
(َهَذا، تادونت... تودرت، ِمْن: بََدالً ُم) ــحْ (الشَّ ثاذونث (احلََياُة)، ثوذرث الرِّيِف:
اْملزاّبّيني َوالَوارگلِّيني ــاِت لََهَج ِفي َمْلُحوٌظ ُهَو َكَما تَاًء اُل الدَّ تُْقلَُب ــْد َوَق
ــَمُع: يودف؛ َوتَْس (َدَخَل) بََدالً ِمْن: يوتف ُع: ــمَ تَْس َحْيُث َجُنوبِيِّ اجلَزَائِر، ِفي

أّداف. ِمْن: بََدالً ُخوُل) أّتاف (الدُّ

َخاّصة. لَْهَجِة ژايان ــي ف الَماً الّراُء تُْبَدُل َما َكِثيراً الـّراءِ الَماً: نُْطُق
،! بََدالً ِمْن: أْورا ــاُش) (اإلِيَح أماْلي أنيْلي (الثُّْكُل)، ــاَل)، (تََع ! ــَمُع: أْوال تَْس

أماْري. ، أنيْر

بَابَُة)، (الذُّ ــي يَُقاُل: ئه التَّْرِگّية: الّلْهَجـِة َهاًد، ِفي الـّزاِي نُْطُق
تينزرت. ، ، تازارت ئزي ِمْن: بََدالً (املِْنَخرُ)، (الّتُني)، تينهرت تاهارت

َظاًء. الّضاُد َوالّريِف تُْنَطُق ــِس ِفي األْطلَ َطاًء: أْو َظاًء الّضادِ نُْطُق
، أضاض ِمْن: (الرِّْجُل)، بََدالً ــار ظ ، ظاظ (األُْصُبُع)، أظار ، أظاظ ــَمُع: تَْس
بَْعِض ِعْنَد َفة) ُمَضعَّ َغْيرُ (َوِهَي َطاًء الّضاُد ــُق َوتُْنَط ضار. ، أضار ضاض،
بََدالً (الّنِسيُم)، أطو (الرِّْجُل)، أطار َمَثالً: واراين بَِني ِعْنَد تَْسَمُع الَقَبائل.

، أضو. ِمْن: أضار

ِفي يَُقاُل الَكْشَكَشـِة: َمتِيُل إِلَى أْو َكافاً ِشـيناً الَكاِفِ نُْطُق
ِمْن: بََدالً ــابار (الَقاِفلَة) أش (الّترَاب)، شال ــال، أش الّريِف: وِفي األطلِس
ــُم اِْس الَكلَِمة. ُصورَُة َفَتَتَغّيرُ إدَغاٌم ــَب يَْصَحُب الَقْل ــْد َوَق ــار. أكاب ، أكال
تِْلَك الّشِني َفَيْعُسرُ نُْطُق ِشيناً؛ تُْقلَُب الّسُني تيسكرت. ُهَو: َمَثالً الّثوِم
قبائِِل ِعْنَد (الثُّوُم) تيّشرت ِشيناً َويُْسَمُع: الّسُني تُْقلَُب َولَِذا ــني. ِس بَْعَد
لَْم -َما ــِني والّش الَكاِف بَْنيَ الَكاُف ــُق َوتُْنَط َهَذا، األْطلَس. ــي َوِف ــِف الّري
ثاكرزا (َحرََث)، ئكرز ِفي: ذلك َمَثالً ــَمُع تَْس األْطلَِس َوالّريِف. ِفي تَُضّعْف-
الَكاُف َهِذِه (الّلْحُم)... أكسوم (الُعْقَدة)، أكروس (َعَقَد)، ئكرس (احلَْرُث)،
،ich َانِي الّضِميرِ األْمل ِفي تُْسَمُع اّلِتي ِهَي ــِني والّش الَكاِف بَْنيَ املنطوقة

اَُْتلََسَة "الَكاُف َها َفْلُنَسمِّ "اْجلْبلِّية"؛ العاّمية الَعرَبِّية ُممَّيزات إْحَدى ِهَي
الَكْشَكَشِة".

بَْنيَ الگاف أْو يَـاًء، أْو املَْعُقوَدة) ِجيماً نُْطـُق الگاِف (الـكاُف
َوِفي "ئّيّنا"، ــس ِفي األْطلَ ــَمُع تَْس گ): ُمَليََّنة: مْعُقودة (َكافاً وَالَيـاءِ
"أجّليد" بََدالً َو َوتَْسَمُع "أيّليد" ــماء). (الّس "ئگّنا" ِمْن بََدالً "ئجّنا" الرِّيف
بََدالً مْن "تاكوست" َو ْلُو) (الدَّ بََدالً ِمْن "أگا" "أكا" ــَمُع َوتَْس "أگّليد". ِمْن
َو (َفَعَل)؛ ــگا" "ئ ِمْن بََدالً "ئدجا" أو ــگا" "ئ أْو َو يئيا" ــُد)؛ (الِوتِ ــت "تاگوس

َدَوالَْيَك. َوَهَكَذا (َحَصَد)... "ئمگر" ِمْن بََدالً "ئْمير" أو "ئمكر"

ِجيماً تُْقلَُب ــدْ َق املَُضّعَفة الالَُّم بَِداٍل: َمْقرُونـًا ِجيماً الالَِّم َقْلُب
ِمْن بََدالً َو "أجدجيف" "أزدجيف" َمَثالً: ــَمُع َفَتْس الّريف؛ في بَِداٍل َمْقرُوناً
األْمرُ َوَكَذلَِك ــُك). "أجّليد" (املَلِ َو ــِبيِل الِكَناية) َس َعلَى (الّرأُس ــف" "أزّلي
ژاياَن (بِْنِتي). َوَقْد تَْسَمُع ِعْنَد "ئّلي" ِمْن بََدالً "ئدجي" ــَمُع تَْس ژاياَن؛ ِعْنَد

"علي". ِمْن: بََدالً مگيلد "عدجي" اْسماً لَِعلٍَم بَِني ِعْنَد أْيضاً أْو

مثال: ــة. يقال الريف خاص في راء ــب الّالم تقل َقد راء: الّالم قلـب
يطرأ هذا (القربة). ــو" "أملس َو (القلب) "ؤل" : ــن م بدال ــو" "أرمس "ؤر" َو
بدال "رثناين" ــمع تس االصل. االمازيغية غير الكلمات على حتى االبدال

االثنني). (يوم "لثناين" من

مثال االطلس. يقال في تقلب امليم نونا ــا م كثيرا قلب امليم نونا:
ــان) َو"تاخامت" (الّزّف "أمدياز" ــن: م بدال "تّدانت" َو ــت" "تاخان َو ــاز" "أندي
ــماء بأس النطق في حّتى القلب ــرأ يط (ذهبّنت). ــت" "تّدام َو ــة) (اخليم

"محّمد". من بدال "محند" "موحند" أو تسمع األعالم. ولذا

في اجلمع تدغم نون األطلس ــي ف الكلمة: آخر في الّنون إدغـام
ــمع تس ولذا نونا. أو أو الَما راء احلرف ذلك كان ــرف الذي يتقدمها، إن احل
"ئزگارن" (البقر) َو"ئماللن" من َو "ؤزّن" بدال "ئمازاّن" َو َو "ئمــالّل" "ئزگار"

(أرسلوا). "ؤزنن" َو (الّرسل) "ئمازانن" َو (الغزالن)

حرف يقدم أن ما في لهجة احلروف: يحدث في وَالتأخير التقدمي
ــمع ولذا تس معهود. هو إلى ما الواحدة بالقياس الكلمة آخر في ــى عل
ويتعقد (َمأل). ــار" َو "ئكت (أَْعَطى) "ئكفا" ــن: م بدال َو "ئتكار"، ــكا" "ئف
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كأن يقال ــروف، احل أحد قلب والتأخير التقدمي ــذا ه مع حدث إن ــع الوض
التاء "ئضفار"، قّدمت منط على ــار" األصل هَو "ئكت (َمأل). ــار" "ئتش مثال
ــينا، ش الكاف نطقت أولى. ثّم مرحلة ــي ف "ئتكار" الكاف، فصار ــى عل
الفعل ــذا ه أّن تعقيدا ــر األم يزيد ــا وممّ ــار". "ئتش إلى "ئتكار" ــول فتح
تقول قماطه. الصبي في جنو عن للتعبير الكناية سبيل على يستعمل
مألَ قماطه الّصبّي" أي "مأل َجنَا الّصبي"، وكأّنك قلت = وسلميا "ئتشار
الَ أجلها من اّلتي األسباب لََك تتجّلى لكي هذا املثال علَى وقس بَِنْجِوهِ.
بني املعمقة املقارنة بعد إّال لغة، بصفتها األمازيغية بالّلغة ــتأنس يس

عنها. املتفرعة الّلهجات

ــبق بعض: س َعَلى التصريف في الطرائق بعض ثالثا: ترجيح
على األزمنة ــض تصّرف لبع األفعال ــن م األمناط بعض أّن ــا الَحظن أن
-أي فعل- الفعل أّن لتصريف اخلصوص َعلَى مختلفة. والَحظنا طرائق
صيغة تعتمد ــي، إحداهما املنف ــتقبل املس يهّم فيما اثنتني طريقتني
أذهب)، واألخرى تعتمد لَن = تّدوخ (ؤر "ؤر" الّنفي مسبوقة بحرف احلاضر
أذهب). لَن = ّدوخ (ؤراد "ؤراد" الّنفي بحرف ــبوقة مس االستقبال صيغة
الكبير وفي األطلس ــي غرب في األولى هي املرجحة ــة الطريق أّن ــم اعل

سوس.

واالستهزاء: الكناية مبفعول أسـماء األشـياء تغيير رابعا:
سبيل على آخر، شيء باسم ــيء الش عن يكنى ما أن في قبيلة يحدث
أو تكاد ــي تنس إّنها حّتى كبيرا، رواجا الكنية فتروج ــتهزاء، واالس اللمز
َمَثال للّرأس األصلّي االسم إّن احلقيقي للشيء املعنّي. ــم االس تنسي
على أصال "أگايّو" الّداّل ب عملّيا في سوس عّوض لكّنه قد هَو "ئخف"،
"القبائل" َو ــان زاي َو زّمور عند ــّوض وع الّصلب. اليابس ــجرة الش "جذم"
عند وعّوض الّناضجة. ــر ــى الّتينة الّصلبة غي عل أصال الّداّل ــّرو" ب "أق
الكبش على رأس أصال َوالّداّل "أزدجيف" ب الّريف قبائل َوعند واراين بني
األصلّي ــم االس هَو "ئخف" ــل َعلَى أّن والّدلي ــواظ. للش يعّرض عندما
مدلوال واحدا له وأّن الّلهجات، أّوال، جميع ــي ف لوجوده أثرا أّن ــّرأس هَو لل
َو "أگاّيو" من كّل استعمال ينحصر بينما هذا ثانيا، كّلها، الّلهجات في

معّينة. جغرافية في مناطق "أزّليف" َو "أقّرو"

من واإلدغام ــف التضعي ــد لقواع ــى ما ننس أن ينبغي ال تنبيـه:
على صرفّية ــرات تغّي ــن م مفعولها ــم بحك ــرأ يط ــا ــرا ملَ نظ ــة، أهّمّي
املوضوع الّدرس في (راجع خاصة. األفعال َوَعلَى عامة، بصفة الكلمات

والعشرين). الواحد
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الّتمارين

ــتيعاب اس في واجتهد مّرات عّدة الّدرس هذا ــرأ اق األّول: الّتمرين
كّلما ثّم حاول، ــات اللهجات. خصوصي ــأن معلومات بش من يحتويه ما
من لهجة تشخيص في تلك املعلومات ــتغّل أن تس ــنحت الفرصة، س

باألمازيغّية. يخاطبك

الثالث إلى ــني والثالث الواحد ــن الّدروس م راجع الّثانـي: الّتمرين
أو إجنازا ذهنّيا له، الّتابعة ــن الّتماري كّل درس، قراءة بعد ــني، وأجنز، واألربع

من الوقت. لك يتوّفر ما كتابّيا حسب

ال ظرف في آخره ــه إلى أّول من الكتاب هذا اقرأ الّتمريـن الّثالث:
عند كّلها فصوله وراجع ــر، آلخ حني إليه من ارجع ثّم ــهرين. يتعّدى ش

مراجعتها. إلى باحلاجة شعورك

اِْنَتَهى الِكَتاُب

 


