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اإلهـداء
إىل روحي والدي الكرميني اللذين أحبا العلم وحبباه إىل قليب  ،سائالً اهلل

أن يتغمدمها بواسع رمحته وأن يسكنهما فسيح جناته .
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مقدمة
اللغة التباوية هي لغة التبو  ،وهم جمموعة سكانية كبرية تقطن منطقة جغرافية شاسعة
جداً تغطي جزءاً كبرياً من مساحة الحرراء الكىر  ،وهي املنطقة املمتدة من وسط ليبيا
مشاالً حىت حبرية تشاد جنوباً  ،إذ ينتشرون يف مثانية أقاليم وهي  :فزان والكفرة يف ليبيا  ،كوار
والحرراء يف النيجر  ،تبسيت وبوركو وإنيدي وكامن يف تشاد .
واللغة التباوية لغة قدمية جداً ؛ إذ متتد جذورها إىل آالف السنني  ،فلقد أشار إليها
املؤرخ اليوناين الكبري هريودوت عند معرض زيارته لليبيا  ،وهي تنتمي إىل الفرع الغريب لعائلة
اللغات النيلية الحرراوية ؛ إذ تلتقي مع اللغة الكانورية يف جذورها الكىر  ،والتباوية لغة هلا
تقاليد أدبية عريقة بقيت حمتفظة هبا طيلة آالف السنوات من عمرها  ،يتوارثها ناطقوها رغم
بقائها شفهية فرتة طويلة .
أما من حيث خحائحها فاللغة التباوية تعتىر من اللغات اإللحاقية كاالجنليزية
والفرنسية  ،وهذه اخلاصية تعطيها مقدرة كبرية جداً يف خلق ألفاظ ومحطلرات جديدة

وبالتايل مواكبة احلياة والتطورات اليت تلرق هبا .
ونظراً التساع الرقعة اجلغرافية اليت تنتشر فيها التباوية وتعدد األقاليم اليت يتردث
سكاهنا هبا فإهنا قد انقسمت إىل هلجتني  :تُدگا "  " Tudagaودزگا " ، " Dazaga
األوىل يتردث هبا سكان فزان والكفرة وكوار وتبسيت و ٍ
جزء من سكان الحرراء  ،بينما
يتردث بالثانية سكان بوركو وإنيدي وكامن واجلزء األكىر من سكان الحرراء و ٍ
جزء ٍ
بسيط
من سكان الكفرة  ،رغم انقسام التباوية إىل هلجتني إال أن هناك تفامهاً تاماً بني الناطقني هبا
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 ،واالختالفات املوجودة بينمها طفيفة جداً  ،انقسام التباوية إىل هلجتني ليس نقحاً فيها

فهذه الظاهرة معروفة يف كل لغات العامل  ،فالعربية تنقسم إىل عشرات اللهجات تكاد تكون
غري مفهومة فيما بينها  ،وحنن نعتىر انقسام التباوية ثراءً هلا وتباوية الوسط واجلنوب ( دزگا )
ما هي إال هلجة متفرعة من التباوية األم  ،تفرعت عنها لضرورات تسهيل التواصل وذلك
باختحار قواعدها ومفرداهتا  ،ويدلل ذلك سهولة تعلمها وسرعة انتشارها يف أوساط غري
التبو ؛ إذ معظم الشعوب األخر اجملاورة للتبو واليت تسكن بينهم يتردثون بتباوية الوسط
واجلنوب .
رغم قدم اللغة التباوية وانتشارها  ،سواء بني التبو أو بني غريهم من الشعوب اجملاورة
هلم  ،إال أهنامل حتظ بالعناية الكافية ؛ إذ مل تتم الكتابة عن قواعدها بالتفحيل ـ حسب
علمنا ـ رغم وجود العديد من احملاوالت لتقعيد حنوها من قبل بعض املهتمني باللغة والثقافة
التباوية  ،فلقد وجدنا عند حبثنا عن املحادر املتعلقة بقواعد اللغة التباوية بعض الدراسات ،
أمهها دراسة يب جوردن  P . Jourdanاملعنونة بـ " Note grammatical et
"  ، vocabulaire de la langue Dazaكما أفرد شارل لوكري Charles
 Le Coeurأحد أهم املهتمني باللغة والثقافة التباويتني جزءاً كبرياً من مقالته املعنونة بـ "
 " Le Tibesti et Les Tédaلبيان قواعد اللغة التباوية " اعتماداً على التباوية

الفحرى  ،واتبعها بكتاب آخر عنونه بـ – " Grammaire et textes téda
"  ، dazaيف سنة  9155م  ،يتضح من امسه أنه بني فيه قواعد اللغة التباوية ؛ بالرغم
من أننا مل نتمكن من اإلطالع عليه .
ملا كانت تباوية الشمال ( تُدگا ) هي التباوية األم اشتقت عنها تباوية الوسط واجلنوب
( دزگا ) ؛ فإننا اعتمدنا يف إعداد هذا الكتاب عليها  ،كما أن هذا الكتاب موجه بالدرجة
األوىل إىل التبو يف ليبيا  ،وبالتايل فإنه يترتم أن يتم إعداده بالتباوية الفحرى كوهنا هي
املتداولة بينهم يف ليبيا .
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وهذه الدراسة تعتىر األوىل من نوعها  ،إذ مل يسبق أن صدر كتاب يف قواعد اللغة
التباوية باللغة العربية  ،كما أنه مل يحدر أي كتاب بأية لغة يف قواعد اللغة التباوية هبذا
الشمول  ،ولقد اعتمدنا يف إعداد هذا الكتاب على سليقتنا اللغوية لقلة املحادر املتعلقة
حول هذا املوضوع يف اللغة التباوية  ،ولقد استعملنا يف هذا املؤلف محطلرات عديدةمل
تستعمل قبل هذا مبعانيها اليت وردت يف هذا الكتاب .
فكرة إعداد كتاب يف قواعد اللغة التباوية ليست وليدة اليوم  ،فقد كانت تراودنا منذ
أن كنا طالباً على مقاعد الدراسة يف جامعة قاريونس أواخر التسعينيات من القرن املاضي ،
فقد بدأنا باملقارنة بني قواعد اللغتني التباوية واالجنليزية  ،مث قمنا جبمع بعض قواعد اللغة
التباوية متهيداً إلعداد كتاب يف هذا املوضوع  ،ولقد عملت يف هذا الكتاب طيلة عشر
سنوات ونيف  ،قضيتها يف البرث يف قواعد اللغة التباوية  ،واملقارنة بينها وبني قواعد
اللغات االجنليزية والعربية والفرنسية .
والكتابة يف قواعد اللغة التباوية هلا أمهية كبرية جداً  ،خاصة يف ظل اجملهودات اجلبارة
اليت يبذهلا بعض املثقفني التبو واملهتمني بالثقافة واللغة التباويتني يف تطويرها ونشرها  ،فمن
ناحية وجود كتاب يف قواعد اللغة التباوية يرسخ أمهيتها يف أذهان الناشئني الذين حرموا ليس
فقط من تعل م لغتهم بل برؤية مؤلفات حوهلا  ،كما أن هذا الكتاب خري عون ملعلمي اللغة
التباوية  ،إذا ما وفقنا يف تدريسها ألبنائنا .
وتكمن أمهية الكتابة يف قواعد اللغة التباوية أيضاً يف أهنا تبني خحائحها وبالتايل
سهولة املقارنة بينها وبني غريها من اللغات  ،فضالً عن إمكانية إعادة توحيدها .

للقيام بكل ذلك مل َي ُل األمر من الحعاب  ،فلقد واجهتنا العديد منها  ،أمهها ندرة
الدراسات السابقة حول هذا املوضوع وعدم إمكانية احلحول على ما وجد منها لقلة
اإلمكانيات  ،ومنع اللغة والثقافة التباويتني يف ليبيا طيلة العقود األربعة املاضية .
وأما بالنسبة خلطة الدراسة فقد اعتمدنا يف وضع هذا الكتاب على أسلوب مبسط ؛
إذ قسمنا الدراسة إىل ثالثة أقسام  ،خححنا القسم األول لبيان قواعد الكتابة التباوية ،
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بينما خححنا القسم الثاين لبيان قواعد النرو  ،وأما القسم الثالث فقد خححناه لبيان
قواعد الحرف  ،وقسمنا كل قسم إىل دروس نبدأ يف كل درس بعرض القاعدة مع شرح
مبسط  ،مث إيراد أمثلة تطبيقية هلا  ،كل ذلك دون إطناب ممل أو إجياز خمل  ،وتعميماً
للفائدة فقد ضمنا هناية الكتاب معجماً للمحطلرات النروية التباوية الواردة فيه .
وبعد ؛ فإننا إذ نضع هذا الكتاب  ،الذي وقفنا على اجنازه عشر سنوات ونيف من
عمرنا  ،يف أيدي القراء الكرام  ،نأمل منهم أن ال يضنوا علينا بآرائهم ومالحظاهتم  ،وأن
يكملوا الحفرة الناقحة ؛ ألنه ال يسلم من اخلطأ إال اهلل عز وجل .
وأخرياً  ،ال يفوت ي أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لكل من مد إيل يد العون واملساعدة
 ،سواء بحورة مباشرة أو غري مباشرة .

حسن بدي محمد كدينو
نقركنمة  /القطرون
مايو  1122م
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القسم األول
Laũ gubuddi-ĩ
الكتابة التباوية
Arba Tudagaa-ã
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01

الدرس األول
Kara gubuddi-ĩ
حروف اللغة التباوية
Arba Tudagaa-ã
تتكون األجبدية التباوية من اثنني وثالثني حرفاً  ،وهي :
A,Ã,B,Č,D,E,Ê,G,H,I,Î,Ĩ,K,L,M,N,Ñ
, NJ , Ŋ , O , Ô , P , R , S , Š , T , U , Û , Ũ , W , Y , Z .
هذه هي احلروف الكبرية  ،وأما احلروف الحغرية فهي :
a , ã , b , č , d , e , ê , g , h , i , î , ĩ , k , l , m , n , ñ , nj , ŋ ,
o,ô,p,r,s,š,t,u,û,ũ,w,y,z.
وتنقسم إىل حروف صوتية وأخر ساكنة  ،وفيما يلي كيفية لفظ هذه احلروف .
أوالً :ـ صوائت التباوية

Gubudi : - Arba Tudagaa sodurua-ã

يوجــد يف التباويــة اثنــا عشــرة حرفـاً صــائتاً  ،وهــذه الحـوائت تنقســم إىل صـوائت مرتاخيــة
ومشدودة وأنفية  ،وهي :
 6ـ الصوائت المتراخية .
 Arba sodurua sûlla-ã .ـ 1
الحوائت املرتاخية هي . a , e , i , o , u :
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وتلفظ كما يف األمثلة التالية :
 2ـ لفظ . A
تلفظ كهمزة عربية مفتوحة يف اللغة العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
ححان
جلد

َسك
أْ

Aski

أَش

Aši

 1ـ لفظ . E
تلفظ كما يف مهزة كلمة أمل العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
محامة
السماء

أبر
ْ
أس َكنوه
ْ

Eber
Eskenu-ã

 3ـ لفظ . I
تلفظ كما يف مهزة كلمة امتران العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
عشب

إل

زيت

إمب

Illi
Imbi

 4ـ لفظ . O
ال يوجــد يف العربيــة حــرف يطــابق أو يقــارب لفظــه لفــظ هــذا احلــرف  ،ويلفــظ كمــا يف
كلمة  ourاالجنليزية  ،وكما يف األمثلة التالية :
طفل

أوضه

Odo

قلب

أوور
ْ

Owor

 5ـ لفظ . U
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ال يوجــد حــرف مماثــل هلــا يف العربيــة  ،وتلفــظ كمــا يف كلمــة  putاالجنليزيــة  ،وكمــا يف
األمثلة التالية :
نعم

ؤو

Uũ

واحد

تُ ْره

Turo

 1ـ الصوائت المشدودة .
 Arba sodurua šiptuda-ã .ـ 2
الحوائت املشدودة هي . ê , î , ô , û :
وتلفظ كما يف األمثلة التالية :
 2ـ لفظ . Ê
تلفظ كما يف مهزة كلمة أين العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
رمح

أد

جديد

أسك
ْ

Êdi
Êski

 1ـ لفظ . Î
تلفظ كما يف مهزة كلمة إله العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
ماء

إي

Îyi

مجيل

ْتئر

Tîri

 3ـ لفظ . Ô
تلفظ كما يف مهزة حرف العطف أو يف اللغة العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
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عقرب
فوق

ُوت
أ ُ
ُره
أْ

Ôtu
Ôro

 4ـ لفظ . Û
ال يوج ـ ــد ح ـ ــرف مماث ـ ــل هل ـ ــا يف العربي ـ ــة  ،وتلف ـ ــظ كلف ـ ــظ ح ـ ــريف  ooيف كلم ـ ــة boot
االجنليزية  ،وكما يف األمثلة التالية :
ؤم
ْ
غهؤ
ْتؤ ْ

قبلة
صباح

Ûm
Tûgohu

 3ـ الصوائت األنفية .
 Arba sodurua čia-ã .ـ 3
الحوائت األنفية هي . ã , ĩ , ũ :
وتلفظ كما يف األمثلة التالية :
 2ـ لفظ . Ã
تلفظ كهمزة عربية ممدودة (( آ ))  ،كما يف األمثلة التالية :
حال  ،وضع

أآل

Alã

متر معجون

سآ

Sã

 1ـ لفظ . Ĩ
تلفظ كالياء املمدودة يف العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
أذن

شي

Šiĩ

كرامة

ناي

Naĩ
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 3ـ لفظ . Ũ
ال يوجــد حــرف مماثــل هلــا يف العربيــة  ،وتلفــظ كلفــظ  uالتباويــة الســابقة اإلشــارة إليهــا
ممدودة  ،وكما يف األمثلة التالية :
حليب

يوو

ثدي

طوغوو

ثانياً  :ـ صوامت التباوية

Yuũ
Tuguũ

Nûnju-ĩ : - Arba Tudagaa yîka-ã

بعض صوامت التباوية هلا مقابل يف العربية  ،وبعضها ليس هلـا مقابـل فيهـا ؛ إذ ـت

هبـا

التباوية  ،وفيما يلي كيفية لفظ هذه الحوامت :
 2ـ لفظ . B
تلفظ كالباء العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
بـُ ْؤر

وجه
أمة

Bûri

ض ْر
بُ ُ

Budur

 1ـ لفظ . Č
هذا احلرف ال مثيل له يف العربية  ،ويلفظ تش  ،كما يف األمثلة التالية :
أكل
شرب

ب
ُش ُ
ش
َ

Čubu
Ča

 3ـ لفظ . D
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يلفـظ هـذا احلـرف كالـدال العربيـة إذا جـاءت بعـده  û , ô , î , i , ê , e , aكمـا
يف األمثلة التالية :
مثل
عمامة

َدﮒ

غحب

دئْب
َد ْه ْله

سلطة

در

عادل

ُد ْؤل

ظامل

Dagi
Dêbi
Dele

دؤ لوو
ْ

هنار

Dôluũ
Diri
Dûli

دئْسك

Dîski

ويلفظ كالضاد إذا جاءت بعده  oأو  ، uكما يف األمثلة التالية :
قوة
خالة

ضنَه
ُ
ضه
ضه َ
َ

Duna
Dodo

 4ـ لفظ . G
هذا احلرف أيضاً من احلروف اليت تنفـرد هبـا التباويـة ؛ إذ ال يوجـد لـه مقابـل يف العربيـة ،
ويلفظ كما يف االجنليزية .
األمثلة :
انتظار
آخر

َگ ْرت
گُد

Garti
Gudi

 5ـ لفظ . H
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تلفظ لفظاً بني احلاء واهلاء العربيتني  ،كما يف األمثلة التالية :
َهل

بطيخة
مطاردة

Hali

ُهَزد
ُهوو

مجعية

Huzadi
Hoo

 6ـ لفظ . K
تلفـظ كالكـاف العربيـة إذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aكمـا يف
األمثلة التالية :
برد

كر

Kîri

ارسال

َكد

Kedi

خيمة

َكپ

Kêpi

اسفنج

َك ْل ُك ُد
ُكد
كلد

شفاء

َكد

سرير
طوي

Kôlkudu
Kûdi
Kilidi
kadi

وتلفظ كالقاف العربية إذا جاءت بعدها  oأو  ، uكما يف األمثلة التالية :
جنب
قمي

قُ ُل
ب
قُ ُ

 Kuluفم
 Kubuقحري

 7ـ لفظ . L
تلفظ كالالم العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
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قَ ْه
قَه َرْه

Ko
Koro

نظر

لَد

لوم

لُمند

Ladi
Lomndi

 8ـ لفظ . M
تلفظ كامليم العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
طعام
كذب

َمشه

Maša

ُم

Mu

 9ـ لفظ . N
تلفظ كالنون العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
شرف
وطن ؛ بلد

نق
نُ ُ
ُُنُْه

Nuŋu
Numo

 20ـ لفظ . Nj
ال يوجد هلذا احلرف أيضاً مقابل يف العربية  ،ويلفظ كما يف الكلمات التباوية التالية :
بياض

جنوو

Njuu

ذكاء

ب
جنُنُ ُ

Njunubu

 22ـ لفظ . Ñ
ال يوجــد يف العربيــة حــرف يطــابق أو يقــارب لفظــه لفــظ هــذا احلــرف التبــاوي  ،ويطــابق
لفظه لفظ حريف  nyيف كلمة  canyonيف االجنليزية .
األمثلة :
11

راعي
ابتسامة

ض ْر
نَ ْه بُ ُ
نَ ْست

Ñabudur
Ñasti

 21ـ لفظ . Ŋ
هــذا احلــرف أيض ـاً مــن احلــروف الــيت انفــردت هبــا التباويــة  ،ويلفــظ كلفــظ حــريف  ngيف
االجنليزية  ،كما يف كلمة . king
األمثلة :
جودة

نگل

Ŋali

أصفر

نگن
ُ

Ŋonu

 23ـ لفظ . P
تلفظ كما يف االجنليزية  ،وال مثيل هلا يف العربية  ،وكما يف األمثلة التالية :
فراشة
حبة

پپُـ ْر
س
پـَپُ ُ

Popur
Popusu

 24ـ لفظ . R
تلفظ كما يف العربية  ،وال تبدأ هبا الكلمات يف التباوية .
األمثلة :
جدي

أر

أعمى

ب
ُأر ُ

Arru
Arubu

 25ـ لفظ . S
11

تلفـظ كالسـني العربيـة إذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aاألمثلـة التاليـة
توضح ذلك :
مشرد
صندوق
قربة

َسغُل
گ
ند ْ
َس ُ
ُسن

 Sôgoliمدىن
 Sôndugاغتسل
 Sûniأقدام

َسب ْل
َس
سگ ْ

( Sîbil) 2
Siges

َس ْه

Sa

وأما إذا جاءت بعدها  oأو  uفتلفظ كالحاد العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
قدم
صوت

ص ْه
َ
ص ُد ْر
َ

 Soعشب
 Sodurدواء

ُ
ص ُ
ص ُر
ُ

Susu
Suru

 26ـ لفظ . Š
تلفظ كالشني العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
ش َشه

خمتلفة
أذن

Šiša

شي

Šiĩ

 27ـ لفظ . T
تلفـظ كالتـاء العربيـة إذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aكمـا يف األمثلـة
التالية :
رطب

تـُ ْؤل

 Tûliطلح

تَـْئه

Têhi

(  ) 9الحظ إن كلميت  Sîbilو  Sigesأجتمع فيهما حريف  sو iو ê؛ ألن األوىل دخيلة مأخوذة من كلمة civil
الفرنسية ؛ وأما الثانية فشاذة .وال جتتمع يف التباوية  sمع . i , î , e , ê
11

رجل

تگ

إناء

س
تَ ْه ُ

 Tigiدلو
 Tasuرماد

تَـ ْؤر

Tôri

تْئه

Tîhi

وأما إذا جاءت بعدها  oأو  uفتلفظ كالطاء العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
رقبة
صعب

 Toربط
 Tosuحنن

طُ ْه
س
طَ ُ

طُد
ند ْه
طُ َ

Tudi
Tunda

 28ـ لفظ . W
تلفظ كالواو العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
َوش

مريض
ساخن

Woši

وؤنگ

Wûnigi

 29ـ لفظ . Y
تلفظ كالياء العربية  ،كما يف االمثلة التالية :
ك
يَ ْس ُ
يَره

أسود
حقيقة

Yesku
Yire

 10ـ لفظ . Z
تلفـظ كـالزاي العربيـة إذا جـاءت بعـدها  . û , ô , î , i , ê , e , aكمـا يف األمثلـة
التالية :
نحرة
أخضر

زئْب
ض
ز ُ

 Zîbiدعامة
 Ziduهدية
11

ب
َز ُ
َزگگ َْه

Zebu
Zagaga

سلسلة

ُزْؤُزْؤَرْه

 Zûzuroطريقة

گ
َز َ

Zaga

وأما إذا جاءت بعدها  oأو  uفتلفظ كالظاء العربية ؛ كما يف األمثلة التالية :
عاطل
ضبع

نض
ظُ ُ
ظُگ ُْر

 Zunduفيما بعد
 Zugurدخل

11

ظُگ َْه
ظض

Zogo
Zod

الدرس الثاني
Kara nûnju-ĩ
كتابة عالمة النبرة
Oskobu aksant-ã ndunai-ĩ
توجــد يف التباويــة ثالثــة أن ـواع مــن العالمــات توضــع علــى احلــروف  ،النــوع األول خ ـاص
بـاحلروف الحـوتية املشـدودة  ،وهـي  ، ê , î , ô , ûوأمـا النـوع الثـاين مـن العالمـات الـيت
تلرــق ب ـاحلروف التباويــة فه ـو عالمــة النــىرة القاطعــة ( ´ ) الــيت تــأا علــى احل ــرف األخ ــري يف
الكلمات املنفية  .وأما النـوع الثالـث فهـو عالمـة املـد اخلاصـة بالحـوائت األنفيـة  ،وهـي  ũوĩ
و ، ãو هــذه العالمــة ــرع عــن دراســتنا لكوهنــا تــالزم هــذه احلـروف أينمــا وردت يف الكلمــة ،
وفيما يلي كيفية كتابة كال النوعني اآلخرين .
تكتــب عالمــات النــىرة اخلاصــة بــاحلروف الحــوتية املشــدودة علــى أول حــرف مشــدود يف
الكلمـة فقـط  ،وال تكتــب علـى بــاقي احلـروف املترركـة يف الكلمــة ولـو كانــت مشـدودة  ،كمــا
يف األمثلة التالية :
Kûdi
Êdi
Êbi

Tîbi
Ômuri
Gûrus

نالحــظ مــن األمثلــة الســابقة إن عالمــة النــىرة كتب ـت فقــط علــى احلــرف املترــرك األول ؛
بـالرغم مـن أن مجيـع احلـروف املترركـة يف الكلمـات املـذكورة مشـدودة  ،وهـذه هـي القاعـدة يف
كتابة عالمة النىرة .

ويستثىن من القاعدة املذكورة  ،إذا كان احلرف املتررك املشدود هو احلـرف الـذي يسـبق
أداة االســتمرارية يف املضــارع املســتمر  ،أو ســابقاً حلــرف اجلــر ((  )) eأو وارداً يف الحــفات
واملحادر املركبة  ،كما يف األمثلة التالية :
أمثلة على كيفية كتابة أداة االستمرارية يف املضارع املستمر :
Ôsumnjinîčî
Hurosčinîčî
Tidedîtîyi

Mugayinîčî
Muganirîtîyi
Hûruyinîčî

أمثلة على كيفية كتابة عالمة النىرة مع حرف اجلر : e
Mugayinîe
Muganirîe
Hûruyinîe

Tôzurdirîe
Hûruzurîe
Ôhurčinîe

أمثلة على كيفية كتابة عالمة النىرة يف الحفات واملحادر املركبة :
Wûnisûbi
Dînešîdir
Sûrisûbi

Wûne ndûuŋi
Kîri ndîdi
Êgi ndîdi

ميكن املالحظة من خالل األمثلـة السـابقة إن عالمـة النـىرة قـد تكـررت  ،بـالرغم مـن أهنـا
واردة يف كلم ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة  ،وتكم ـ ـ ــن عل ـ ـ ــة ذل ـ ـ ــك يف أن املح ـ ـ ــادر والح ـ ـ ــفات املركب ـ ـ ــة وأدوات
االس ــتمرارية يف األمثل ــة الس ــابقة يف حقيقته ــا كلم ــات مس ــتقلة ع ــن بعض ــها ومجع ــت يف رس ــم
واحد ألدائها معىن واحداً .
وأمــا النــوع الثــاين مــن عالمــة النــىرة فهــو النــىرة القاطعــة  ،وتــتم كتابتهــا فقــط علــى احلــرف
املتررك األخري يف األفعال يف حالة النفي  ،كما يف األمثلة التالية :

18

Ligi
Tedi
Lida
Mugayinda
Čî
Tîyi
Gunú
Mugayini

Lenú
Tedú
Lidunná
Mugayindunná
Yugó
Tugó
Gunnóo
Mugayinóo

19

الدرس الثالث
Kara nôguzuu-ĩ
وصل الكلمات وفصلها
Hokti yê turakti yê mêdee-ã
هنــاك العديــد مــن الكلمــات املركبــة يف اللغــة التباويــة  ،إال أن كيفيــة كتابــة هــذه الكلمــات
تلف من كلمة إىل أخر ؛ إذ توجد كلمات تكتب موصولة وأخر تكتب مفحولة .
وعليــه ســوف نقــوم يف هــذا الفحــل ببيــان كيفيــة كتابــة الكلمــات املركبــة ؛ وذلــك حســب
اآلا .
أوالً :ـ كتابة أدوات االستمرارية .
Gubuddi-ĩ :- Arbidi yuna kediaa-ã .
أدوات االســتمرارية هــي الــيت تـدخل علــى الفعــل املضــارع وتفيــد اســتمراريته  ،وهــي ثالثــة
 Tîyiو  Njîو  ، Čîوجتم ـ ـ ــع عل ـ ـ ــى  Tîyikuو Njîkuو ، Čîkuوه ـ ـ ــذه األدوات
تكتـب موصـولة حبيـث تكـون جـزءاً مـن بنيـة الكلمـة  ،إال إذا دخلـت علـى الفعـل أداة yaa
 duواليت تع ي سوف فهنا تكتب مفحولة (  ، ) 2كما يف األمثلة التالية :

أمثلة على وصل أدوات االستمرارية .
كيفية كتابتها

 Arbidi hundãالكلمات

Mêde-ã

(  - ) 0رأينا كتابة هذه األدوات موصولة رغم كتابتها مفحولة من قبل العديد من الكتاب  ،خاصة املنشورات اليت ينشرها
املعهد الحيفي للغويات وجلنة لتطوير اللغة التباوية  ،وذلك تأسياً بكتابة أدوات االستمرارية يف اللغة االجنليزية ؛ وألن أداة
االستمرارية جزء ال يتجزأ من الكلمة .
10

Buri + Tîyi
Mugayini + Čî
Ndedi + Njî

Burîtîyi
Mugayinîčî
Ndedînjî
. أمثلة على فحل أدوات االستمرارية

Mêde-ã
Buri + Tîyi
Mugayini + Čî
Ndedi + Njî

 الكلماتArbidi hundã
كيفية كتابتها
Burîyaa du tîyi
Mugayinîyaa du čî
Ndedîyaa du njî

. ـ كتابة الصفات المركبة: ًثانيا
Nûnju-ĩ : - Arbidi adurasa hoktudaa-ã .
:  كما يف األمثلة التالية، مجيع الحفات املركبة تكتب موصولة
Mêde-ã
Taba + so
Wûni + sûbi
Šahi + ma

الكلمات

Arbidi hundã
Tabaso
Wûnisûbi
Šahima

كيفية كتابتها

. ـ كتابة المصادر المركبة: ًثالثا
Nôguzuu-ĩ :- Arbidi kîye hoktudaa-ã .
 وتكتـب هـذه املحـادر مفحـولة فيمـا، املحـادر املركبـة هـي تلـك الـيت تتكـون مـن كلمتـني
:  كما يف األمثلة التالية، بينها
Mêde-ã
Îyi + Ndeni
Wûni + Ndeni

 الكلماتArbidi hundã
Îyi ndeni
Wûni ndeni
11

كيفية كتابتها

Kîri + Ndîdi
Korro + Dudi
Taba + Ndai
Ndaa + ndei
Dikti + ndeni

Kîri ndîdi
Korro dudi
Taba ndai
Ndaa ndei
Dikti ndeni

. )) a ((  ـ وصل وفصل:ًرابعا
Nduzoo-ĩ :– Hokti yê turakti yê (( a )) a-ã .
 كمـا،  إذا وردت كاسـم إشـارة أو كرـرف جـر،  )) مفحولة يف حالتني مهاa (( تكتب
: يف
Čer-ã
A

 االسمArbidi hunã a  كيفية كتابةMaana-ã
املعىن
A karaha
هذه سيارة
Karaha a
هذه السيارة
Lagurkînnimmi a čî

موجود يف لغركنمي

 كمـا،  )) موصولة إذا جاءت كأداة للجمـع أو إذا جـاءت كـأداة لفضـافةa (( وتكتب
: يف األمثلة التالية
Čer-ã
Karaha
Kiši
Tînne + kalli
Gom + karaha

 االسمArbidi hunã
Karahaa
Kiša
Tînne kallia
Gom karahaa

a كيفية كتابة

.  ـ كتابة حروف الجر: ًخامسا
Nuhoo-ĩ : – Arbidi arba gûrrodiaa-ã .
11

هنــاك نوعــان مــن حــروف اجلــر يف التباويــة  ،الن ـوع األول هــو حــرف اجل ـر  ، aو يكتــب
مفحوالً  ،كما يف األمثلة التالية :
أمثلة على كتابة حرف اجلر  aمفحوالً :
موجود يف لغركنمي

Lagurkînnimi a čî

تركت سيارا يف البالد

Numi-ĩ a karaha taŋã sobar

كتايب يف املنزل

Kitab taŋã yagabi-ĩ a čî

أما باقي حروف اجلر  ،وهي املكونة من أكثـر مـن حـرف  ،فتكتـب مفحـولة  ،كمـا يف
األمثلة التالية :
أمثلة على كتابة حروف اجلر : ha , he , hu , hi , ho
قل حملمد أن يأا

Mahuma ha yaha li

قل لعائشة أن تأا

Eše he yaha li

أحضر مويل

Môli hi kûrtu

قل لكولو أن يأا

Kolo ho yaha li

قل ليوسف أن يأا

Yûsub su yaha ted

أمثلة على كتابة حريف  diو: du
يف املنزل

Yagabi-ĩ di čî

سقط الدلو يف البئر
نسيت املفتاح يف السيارة

Tôri-ĩ bûni-ĩ di tobur
Kayimmi karaha-ã du tihinet

ضع اللرم يف الثالجة

Yîni-ĩ telleye-ã du dunu
11

: ga , ŋa , ŋg أمثلة على كتابة حروف اجلر
يسكن يف تشاد

Čad ga hayi čî

يسكن يف النيجر

Niyer ga hayi čî
Ôro ŋa

يف الشرق

wô ŋa

يف الغرب

Ma ŋa

يف الشمال

Dî ŋa

يف اجلنوب

Ônum ŋga

يف الشمال

Ndîšee-ĩ : – Arbidi yuna tugaa-ã .

.  ـ كتابة أدوات الشرط: ًسادسا

 كمــا يف،  (( فتكتــب مفح ـولةkoo ))  إال، مجيــع أدوات الشــرط تكتــب موص ـولة
: األمثلة التالية
: أمثلة على كتابة أدوات الشرط موصولة
Tani muganar
Nuro Muganum
Muro mugayi
Muro li

Tani muganuroo
Nuro muganuwo
Muro mugayinoo
Muro liwo
ـ: أمثلة عن كتابة أدوات الشرط مفحولة

Tani muganar
Nuro Muganum
Muro mugayi

Tani Muganurdo koo
Nuro Muganumo koo
Muro Mugayinno koo
11

سابعاً  :ـ التشديد .

Ndûdusu-ĩ : – Dônjudi-ĩ .

التشــديد نــادر يف التباويــة  ،إذ ال جيتمــع فيهــا حرفــان ســاكنان إال نــادراً  ،وصــيغته هــي
تضعيف احلرف املراد تشديده  ،سواء أكان حرفاً صـائتاً أو صـامتاً  .و يلفـظ احلـرفني يف حالـة
التضعيف  ،كما يف األمثلة التالية :

Tuganni
Tînni

Heer
Huuri

ثامناً  :ـ كتابة أدوات االستفهام .
Nuyusu-ĩ : – Arbidi yuna hidiaa-ã .
مجيع أدوات االستفهام تكتب مفحولة  ،كما يف األمثلة التالية :
مع من جئت يا أمحد ؟

? Wuna četu niri Ahuma

من هذا ؟

? A wuna

هذا من ؟

? Wuna a

مىت تذهب إىل ليبيا ؟

? Numa Lîbiya ndedi

مىت تأا ؟

? Numa niri

أين توجد سيارتك ؟

? Karaha numa ŋgaa čî

أين بيتكم ؟

? Yagabi nduma ŋgaa čî

هل تعرف قيادة سيارة ؟

? Karaha čusti hanani ni
11

هل لديك منزل ؟

? Yagabi taũ ni

تاسعاً  :ـ كتابة أدوات اإلشارة .

Nîyišii-ĩ : – Arbidi yuna tudiaa-ã .

مجيع أدوات اإلشارة تكتب مفحولة  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن

 Maana-ãاملثال

هذه سيارة
هذه خنلة

Misal-ã
A karaha
A tûnni

ذلك إنسان

To aũ

تلك سيارة

To karaha

هذه سيارات

Ada karahaa

هذه خنيل

Ada tûnne

أولئك ناس

Tada anna

تلك سيارات

Tada karahaa

11
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القسم الثاني
Laũ Nûnju-ĩ
النحو التباوي
Kîye Tudagaa-ã

19

11

الدرس األول
Kara gubuddi-ĩ
االسم
Čer-ã
االسم هو كلمة تدل على ذات أو معىن ومل تقرتن بزمن مثل :
بيت

Yagabi

سيارة

Karaha

إنسان

Aũ

ولد

Odo

امرأة

Adibi

تبسيت

Tû

الكفرة

Tezer

فزان

Zala

كوار

Tîge
ولالسم عالمات تدل عليه  ،وهي كثرية  ،ومن أمهها :

 9ـ دخول أدوات التعريف عليه  ،كما يف :
1- Ndûusi yuna hana ndoduriaa-ã .
Karaha-ã
Tîbi-ĩ
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Karaha
Tîbi

Aũ
Adibi

Amma
Adimmi

:  كما يف،  ـ دخول أدوات التنكري عليه2
2 - Ndûusi yuna hanadunnó ndogusiaa-ã .
Karaha
Aũ
Karaha
Aũ

Karaha turo
Aũ turo
Karaha guru
Aũ guru
:  كما يف،  ـ دخول حروف اجلر عليه3

3 - Arba gûrrodia-ã su lidi .
Mahuma
Ahumad
Karaha-ã

Mahuma ha yaha li
Ahumad su yaha li
Karaha-ã du čî
:  كما يف،  ـ اإلسناد4

4 - Su ndunai-ĩ .
قرأ كايل

Kalli Karayi

قام حممد

Mahuma yerči

:  كما يف،  ـ النداء5
5- Lûdi-ĩ .
Kalli
Mahuma

Kalli yôo
Mahuma yôo
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وعلى العكس من العربية  ،إن االسم يف التباويـة نـوع واحـد وال يوجـد يف التباويـة مؤنـث
أو مــذكر ؛ فكلمــة  odoالتباويــة تطلــق علــى الطفــل والطفلــة وال توجــد عالمــة متييــز بينهمــا ،
وهكذا مجيع األمساء فيها  ،إال ما اختحت  ،ككلمة  goniتطلق على اجلمل و dûiتطلـق
على الناقة .
وللتمييــز بــني األمســاء املشــرتكة يــتم اســتعمال كلمــيت  aŋgurمبعــىن ذكــر و êdiمبع ــىن
انث ــىن ؛ فم ــثالً للتميي ــز ب ــني الدجاج ــة وال ــديك نق ــول  kogoye aŋgurمبع ــىن دي ــك
 kogoye êdiمبعىن دجاجة ؛ ألن كلمة  kogoyeتطلق على الدجاجة والديك .
وأمـا مـن حيــث العـدد فينقســم االسـم إىل مفـرد ومجــع وال يوجـد مثــىن يف التباويـة  ،وفيمــا
يلي أمثلة على بعض األمساء التباوية مع مجوعها .
مجعه

 Mundu ndohi hunãاالسم
Karahaa
Yagaba
Tîbe
Ôto

Čer-ã
Karaha
Yagabi
Tîbi
Ôtu

كما ينقسم االسم أيضاً إىل نكرة ومعرفة  ،كما يف :
املعرفة

 Hanadudi-ĩالنكرة
Adimmi
Tîri-ĩ
Karaha-ã

Hanadunnáã
Adibi
Tîri
Karaha

هذا باختحار املقحود باالسـم يف هـذا الكتـاب  ،وسـيأا تفحـيل كـل ذلـك يف الـدروس
القادمة .
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الدرس الثاني
Kara nûnju-ĩ
الصفة
Adurasu-ã
تنقس ــم الح ــفات يف التباوي ــة إىل ص ــفات ثابت ــة وأخ ــر مش ــتقة  ،الح ــفات الثابت ــة ه ــي
األصلية  ،ومن أمثلتها :
مجيل
قبيح
جبان

 Tîriشجاع
 Gunasuطويل

Gîrbi
Durusu

 Wôgoršiقحري

Koro

وأما الحفات املشتقة فهي اليت تتم صياغتها بإضافة بعض األدوات إىل األمسـاء  ،وفيمـا
يلي بيان لكيفية صياغة الحفات املشتقة .
أ ـ إضافة  doأو  noأو  tudoإىل األمساء .
 Čera-ã ha too ni do too ni no too ni tudo zîti-ĩ .ـ A
تضـ ـ ــاف  doمـ ـ ــع  muroوجتمـ ـ ــع علـ ـ ــى  daو noمـ ـ ــع  nuroوجتمـ ـ ــع علـ ـ ــى na
و tudoمع  taniوجتمع على  ، tudaوفيما يلي أمثلة على ذلك :
الحفة
املعىن
Adurasu-ã
Maana-ã

Domir-ã

Aŋgaltudo

Tani

أنا عاقل

الضمري
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االسـم Čer-ã
Aŋgal

Nuro

Aŋgalno

أنت عاقل

Muro

Aŋgaldo

هو عاقل

Tunda

Aŋgaltuda

حنن عقالء

Nuro

Aŋgalna

أنتم عقالء

Muro

Aŋgalda

هم عقالء

كمـا يف، ب ـ النـوع الثـاين مـن الحـفات املشـتقة هـو املكونـة مـن اسـم الفاعـل أو اسـم املفعـول
: األمثلة التالية
B  ـAdurasa tilesuda-ã yili hundu nûnju-ĩ muro tada čer
ndogusdii-ĩ yê čer togusudii-ĩ yê du yibeduda-ã .
Jumula-ã
 اجلملةAdurasu-ã  الحفةMaana-ã
املعىن
Mbo
tani
karaha Nohudo
لق ــد جئ ــت الي ــوم بس ــيارة
nohudo turo ho su tiri
. قدمية
Tani mbo aũ aũ čîddo Čîddo
turo duraar

ًلقد رأيت اليوم قاتال

 إىل بعـض األمسـاءma جـ ـ النوع الثالث من الحفات هو الحفات اليت حنحـل عليهـا بإضـافة
:  كما يف األمثلة التالية، اليت تتضمن اإلدمان على شئ
Č  ـYili adurasaa nôguzuu-ĩ muro tada ndugobko ma čera
guru hu su zînduroo haŋgiriã .
Čer-ã
Šahi

 االسمAdurasu-ã
Šahima

Nokol

Nokoloma
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 الحفةMaana-ã

املعىن
مدمن شاي
طالب

د ـ النــوع الرابــع مــن الحــفات املشــتقة ه ـو الحــفات الــيت حنحــل عليهــا بإضــافة  soإىل آخــر
األمساء اليت تتضمن شرب شئ  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
 Yili adurasaa nduzoo-ĩ muro tada ndugobko so čeraـ D
yunu ndaii čîkaã ha su zînduroo haŋgiriã .
املعىن

 Maana-ãالحفة

مدخن
فاطر

 Adurasu-ãاالسم
Tabaso

Čer-ã
Taba

Armallaso

Armalla

Êyibiso

Êyibi

سكران

ه ـ ـ النـوع اخلــامس مــن الحــفات املشــتقة هـو الحــفات الــيت حنحــل عليهــا بإضــافة  sûbiإىل
األمساء اليت تتضمن أكل شئ  ،كما يف األمثلة التالية :
 Yili adurasaa nuhoo-ĩ muro tada ndugobko sûbi čeraـ E
yunu ndubii du čîã ha su zînduroo haŋgiria-ã .
املعىن
متوحش

 Maana-ãالحفة

 Adurasu-ãاالسم
Annasûbi

Čer-ã
Anna

حمروق

Wûnisûbi

Wûni

متحدئ

Sûrisûbi

Sûri

رث

Sarisûbi

Sari

و ـ النوع السادس من الحـفات هـو مـا يطلـق عليهـا الحـفات املشـبهة باسـم الفاعـل يف العربيـة
 ،كما يف :
H - Yili adurasaa ndîšee-ĩ muro Araŋga du adurasu čer
ndogusdii-ĩ tûrta-ã čindiĩ .
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Čer-ã
Bûri bôli
Kubo kunu

 االسمAdurasu-ã
Bûri bôli-ĩ
Kubo kunu-ã
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 الحفةMaana-ã

املعىن
حسن الوجه
ُ
قحري اليد

الدرس الثالث
Kara nôguzuu-ĩ
الجمع
Mundu ndohi-ĩ
هن ــاك قاع ــدة عام ــة للجم ــع يف التباوي ــة كم ــا توج ــد ح ــاالت تش ــذ ع ــن ه ــذه القاع ــدة ؛
لــذلك ســوف نقــوم ببيــان هــذه القاعــدة يف هــذا الــدرس مــع تــرك بيــان اجلمــع الشــاذ يف الــدرس
الالحق .
يــتم اجلمــع يف التباويــة كقاع ـدة عامــة بإضــافة  aإىل آخــر األمســاء والحــفات مــع مراعــاة
القواعد اآلتية .
أ ـ تتم إضافة  aمباشرة إىل آخر األمساء املنتهية باحلروف الساكنة وحرف  ، aكمـا يف األمثلـة
التالية :
 Čera arba yîka ha su tusaã yê arbi a du tusaã yêـ A
mundu ndohi hundã arbi a tîrizi di zîtini , zaga misala
lidiã du čîĩ muro koi :
املعىن  Maana-ãاجلمــع  Munduاملعىن
ndohi-ĩ
 Kragaaغابة
غابات
سيارات
كتب
أبقار

 Karahaaسيارة
 Kitabaكتاب
 Huraبقرة
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 Maana-ãاالسـم Čer-ã
Karaga
Karaha
Kitab
Hur

:  كما يف األمثلة التالية،  بعد حذفهa ب ـ أما إذا انتهت الكلمة حبرف متررك فنضيف
B  ـČer-ã arbi soduruu du tuzudo koo toruũ ni kôi hunã
ha a nai , zaga misala lîdičîkuã du čîĩ muro koi .
Čer-ã
Kubu
Lili
Hêre
Bede
Koro
kollo

 االسـمMaana-ã  املعىنMundu  اجلمــعMaana-ã املعىن
ndohi-ĩ
 قميKuba
 مرنLila

قمحان

 سهمHêra
 قافلةBeda

سهام

 قحريKora
 سردابkolla

قحار
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مران
قوافل
سراديب

الدرس الرابع
Kara nduzoo-ĩ
الجمع الشاذ
Mundu ndohi yilii-ĩ
بع ــد أن حت ــدثنا ع ــن القاع ــدة العام ــة للجم ــع يف التباوي ــة يف ال ــدرس الس ــابق  ،ن ــأا اآلن
لبيان الطوائف اليت تشـذ عـن هـذه القاعـدة ؛ إذ أن القاعـدة املـذكورة ال ضـع هلـا كـل األمسـاء
والحـ ــفات التباويـ ــة  ،هنـ ــاك أربـ ــع طوائـ ــف شـ ــذت عـ ــن القاعـ ــدة املـ ــذكورة  ،وهـ ــي إضـ ــافة a
للرحول على اجلمع  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ الجمع بإضافة . ê
 ê zîti-ĩ .ـ A
إذا كان االسم منتهيا بـ  îيتم اجلمع بإضافة  ، êكما يف األمثلة التالة :
املعـىن  Maana-ãاجلمــع  Munduاملعىن  Maana-ãاالسـم
ndohi-ĩ
أخبار
أطعمة
رماح
شياطني

 Mêdeخىر
 Tîbeطعام
 Êdeرمح
 Mûšeشيطان

Čer-ã
Mêdi
Tîbi
Êdi
Mûši

ب ـ إضافة . ô
 ô zîti-ĩ .ـ B
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الطائفــة الثاني ــة م ــن الطوائ ــف الــيت ش ــذت ع ــن القاع ــدة العامــة للجم ــع يف التباوي ــة ه ــي
إضافة  ôللجمع  ،إذا انتهى االسم حبرف  ûتتم إضافة  ôللرحول على اجلمع بـدل إضـافة
 ، aواألمثلة التالية توضح ذلك .
املعىن  Maana-ãاجلمــع  Munduاملعىن Maana-ã
ndohi-ĩ
 Ôtoعقرب
عقارب
 Ôbuboحنلة
حنل
ذئاب

االسم

 Ôlugoذئب

Čer-ã
Ôtu
Ôbubu
Ôlugu

ج ـ ـ أمـا إذا انتهـت الكلمـة بأحـد احلـروف األنفيـة الثالثـة  ũو ĩو ãفتـتم إضـافة حـرف  m؛
كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãاجلمــع  Munduاملعىن  Maana-ãاالسم
ndohi-ĩ
 Somaعني
عيون
 Êmeجبل
جبال

Čer-ã
Soũ
Êĩ

د ـ الطائفة التي ليست لها قاعدة .
 Kiši tiri tîrizi yidannáã .ـ Č
أمـا الطائفــة الرابعــة مــن الطوائــف الــيت شــذت عــن القاعــدة العامــة للجمــع يف التباويــة الـيت
حتــدثنا عنهــا يف الــدرس الســابق فهــي الطائفــة القياســية ؛ إذ تتغــري بنيـة الكلمــة يف هــذه الطائفــة
رغم أن الكلمـة فيهـا جتمـع بإضـافة  ، aلـذلك رأينـا إخراجهـا مـن القاعـدة العامـة الـيت ال تتغـري
فيها بنية الكلمة  .والكلمات اليت جتمع هبذه الطريقة قليلة جداً  ،وهذه أمثلة على ذلك .
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املعـىن  Maana-ãاجلمــع  Munduاملعـىن  Maana-ãاالسـم
ndohi-ĩ
ناس
أطفال
ابناء

 Annaإنسان
 Adaطفل
 Miaابن
 Tundaأنا

حنن

Čer-ã
Aũ
Odo
Mi
Tani

هـ ـ جمع أسماء األعالم .
D – Čera annaa-ã mundu ndogusi hundã .
جتمع أمساء األعالم بـ ((  )) naو ترسم مفحولة على آخر االسم  ،كما يف :
جاء حممدون

Mahuama na luo

ذهب أمحدون

Ahumad na tûruo
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الدرس الخامس
Kara nuhoo-ĩ
أدوات التعريف
Yuna hana ndoduria-ã
هنـاك أربـع أدوات للتعريـف يف اللغـة التباويـة  ،وهـى ، mma , mmi , -ã ,-ĩ , :
وفيما يلي كيفية استعمال هذه األدوات .
أوالً  :استعمال  -ãو. -ĩ

Gubudi : Istaamalti-ã yê -ĩ yêe-ã .

تستعمل  -ĩكـأداة تعريـف لامسـاء والحـفات الـيت تنتهـي حبـريف  iو o؛ وتضـاف مباشـرة
إىل آخر األمساء والحفات املنتهية بـ  ، iبينما تضاف إىل آخر األمساء والحفات املنتهيـة ب ـ o
بعد قلبها إىل  ، iواألمثلة التالية توضح ذلك :
الولد

 Odi-ĩولد

Odo

القحري

 Kori-ĩقحري
 Tîri-ĩمجيل

Koro
Tîri

الكبري

 Gibi-ĩكبري

Gibi

اجلميل

أمــا  -ãفتســتعمل كــأداة تعريــف لامســاء والحــفات املنتهيــة ببــاقي احلــروف ؛ فيمــا عــدا
االستثناءات اليت سرتد الحقاً يف الفقرة الثانية  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
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القيد

 Kûb-ãقيد
 Kuuru-ãفأر

السيارة

 Karaha-ãسيارة
 Êredie-ãراديو

الفأر
الراديو

Kûb
Kuuru
Karaha
Êredie

ثانياً  :استعمال  mmiو. mma
Nûnju-ĩ : Istaamalti mma yê mmi yêe-ã .
اســتثناءً ممــا ذكــر يف الفقــرة الســابقة تســتعمل  mmiو mmaكــأداا تعريــف لامســاء

والحفات املنتهية حبروف  ĩو ũو mو ، bوفيما يلي تفحيل ذلك :
تستعمل  mmiمع األمساء والحـفات املنتهيـة ب ـ  ĩو bإذا جـاء بعـدها حـرف  ، iبينمـا
تس ــتعمل  mmaمــع األمس ــاء والحــفات املنتهيــة ب ـ ـ  ũو mو bإذا جــاء بعــدها ح ــرف ، u
وتتم إضافتهما بعد حذف حروف  ĩو ũو mو. b
أمثلة على تعريف األمساء املنتهية حبريف  ĩو: ũ
األذن

 Šimmiأذن
 Kêmmiعتبة

اإلنسان

 Ammaإنسان
 Sommaعني

العتبة
العني

Šiĩ
Kêĩ
Aũ
Soũ

أمثلة على تعريف األمساء املنتهية حبرف : m
الشيخ

 Mallummaشيخ
 Kûmommaفيل

Kûmom

الكليم

 kîlimmaكليم

Kîlim

الفيل
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Mallum

أمثلة على تعريف األمساء املنتهية حبرف : b
األعمى

 Adimmiامرأة
 Arummaأعمى

املرأة

Arubu

احلديد

 Asummaحديد

Asubu

Adibi

* مالحظة .
ال نستخدم أدوات التعريف مع معظم أمساء البلدان كما يف Lîbiya , Niyer ,
 ، Čadإال إذا كان االسم مركباً  ،كما يف  :كوريا اجلنوبية . Kûriya dîdi-ĩ
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الدرس السادس
Kara ndîšee-ĩ
التنكير
Yuna hanadunnó ndogusia-ã
تستخدم يف التباوية كلمة  turoمبعىن واحد كأداة تنكري لالسم املفرد  ،وguru
مبعىن بعض للمفرد واجلمع  ،و guraمبعىن بضع للجمع  ،وفيما يلي تفحيل ذلك :
أوالً  :استعمال . turo

Gubudi : Turo Istaamalti-ĩ .

تستعمل  turoكأداة تنكري لالسم املفرد يف التباوية يف حالة التعبري عن صيغة املاضي
وصيغ األمر  ،كما يف األمثلة التالية :
جاء شخ

Aũ turo li

فليذهب شخ

Aũ turo yuso ted

ثانياً :استعمال . guru
Nûnju-ĩ : Guru Istaamalti-ĩ .
تستعمل  guruكأداة تنكري لالسم املفرد يف حالة التعبري عن صيغة املضارع  ،كما يف
األمثلة اآلتية :
فليأت شخ

Aũ guru li
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فليذهب شخ

Aũ guru tedi

كما تستعمل كأداة تنكري لالسم اجلمع يف حالة التعبري عن صيغيت املضارع واملاضي ،
كما يف األمثلة التالية :
سيأا أشخاص

Anna guru lidi

سيذهب أشخاص

Anna guru tûrri

أتى أشخاص

Anna guru luo

ذهب أشخاص

Anna guru tûruo

ثالثاً :استعمال . gura
Nôguzuu-ĩ : Gura Istaamalti-ĩ .
تستعمل  guraكأداة تنكري لالسم اجلمع يف التباوية يف حالة التعبري عن صيغة
املضارع  ،كما يف األمثلة التالية :
جاء أشخاص

Anna gura mbo luo

قتل أشخاص

Anna gura čato

11

الدرس السابع
Kara ndûdusu-ĩ
أدوات اإلضافة
Yuna su ndunaia-ã
هنـاك نوعـان مـن أدوات اإلضــافة يف اللغـة التباويـة  ،النــوع األول خـاص باألمسـاء املنتهيــة
باحلروف املترركة  ،وهو استعمال ذات احلرف املتررك كـأداة إضـافة وذلـك بتضـعيفه إذا كـان
املضاف مفرداً  ،أما إذا كان املضاف مجعاً فنستعمل حرف  aكأداة لفضافة .
األمثلة :
قلم عائشة
سيارة كورة

 Galam Ešeeسيارة كاىل
 Karaha Koreeمجل على

Karaha Kallii
Goni Ôlii

جبل ورو

 Êĩ Wûruuمنديل حواء

Mîndil Ôwoo

جرر فأر

 Gibi Kuuruuعمامة كولو
Kôkori Karahaa

Dêbi Koloo

عجلة سيارة

هذه األمثلة حلالة املفرد  ،أما أمثلة حالة اجلمع فهي كالتايل :
اقالم عائشة
سيارات كورة
جبال ورو

 Galama Ešeaسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات Karahaa Kallia
كاىل
Gona Ôlia
 Karahaa Koreaمجال على
 Êĩa Wûruaمناديل حواء
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Mîndile Ôwoa

جرور فأر
عجالت سيارة

 Giba Kuuruaعمائم كولو
Kôkore Karahaa

Dêbe Koloa

وأما عن كيفية كتابة هذه األدوات  ،فهي تكتب موصولة على األمساء والحفات دون
أن يفحل بينهما شيء  ،كما يف األمثلة السابقة .
هذا إذا كان االسم منتهياً حبرف متررك  ،أما إذا كان االسم منتهياً حبرف ساكن
فتستعمل  guلفضافة يف حالة املفرد  ،و gaإذا كان املضاف مجعاً  ،كما يف األمثلة التالية
:
عمامة حامد

 Dêbi Hamud guعمائم حامد

Dêbe Hamud ga

قمي
يوسف

 Kubu Yûsub guقمحان
يوسف

Kuba Yûsub ga

وأما عن كيفية كتابة هذه األداة  ،فهي تكتب مفحولة عن األمساء والحفات  ،كما يف
األمثلة السابقة .
كتابة أدوات اإلضافة مع األسماء والصفات في حالة المعرفة .

إذا أُريد إضافة معرفة إىل اسم أو صفة فإن أداة التعريف تنتقل إىل ما بعد املضاف إليه
 ،وتكتب ما بعد أداة اإلضافة إذا كانت أداة التعريف  -ãأو  ، -ĩأما إذا كانت أداة
التعريف  mmiأو  mmaفإن أداة اإلضافة تأتى بعدمها  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
Galama Ešea-ã
Karahaa Korea-ã
Ême Wûrua-ã
Giba Kuurua-ã
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Karahaa Kallia-ã
Gona Ôlia-ã
Mîndile Ôwoa-ã
Dêbe Koloa-ã
Kôkore Karahaa-ã

أمثلة على كتابة أداا  mmaأو : mmi
Kuba ammaa-ã
Mîndil adimmii-ĩ
Hijab mûsulummaa-ã

Kubu ammaa
Mîndil adimmii
Hijab mûsulummaa

وال يتلف األمر يف حالة اإلضافة إىل األمساء املنتهية باحلروف الساكنة  ،وتأتى أداة
التعريف بعد أداة اإلضافة  ،كما يف األمثلة التالية :
Dêbi Hamud gu-ã
Kubu Yûsub gu-ã

Dêbe Hamud ga-ã
Kuba Yûsub ga-ã

اجتماع أداة اإلضافة واالسم الموصول في الكلمة الواحدة وكيفية ترتيب كتابتهما :

إذا اجتمعت األداتني يف كلمة واحدة يكتب االسم املوصول أوالً مث أداة اإلضافة ،
كما يف األمثلة التالية :
الكتاب للطالب الذي يدرس

Kitamma Odo Modûrsa-ã karayiniĩi

الذي يحلي

Luguran-ã aũ anna sôlli-yihidiĩi

القرآن للشخ
بالناس

اجلائزة للذي عرف اإلجابة

Zagaga-ã aũ hûrumma hanayinãa

األجر للذي صلى صالته Tiyahu-ã aũ sôlli hunã kôwura-ã ha
su sôlliyinãa
يف وقتها

11
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الدرس الثامن
Kara nuyusu-ĩ
التصغير
Kunu ndogusi-ĩ
تحغري الكلمات يتلـف حسـب احلـرف الـذي ينتهـي بـه االسـم  ،إذا انتهـى االسـم بغـري
احلروف األنفية الثالثة يتم تحغريه بإضافة  ĩإىل آخره  ،كما يف األمثلة التالية :
األمثلة :
التحغري

 Kunu ndogusi-ĩاالسم
Tûgiĩ
Tîbiĩ
Adibiĩ
Ômuriĩ
Bûniĩ
Kogoyeĩ
Widenuĩ
Šidenuĩ
Oroĩ
Ormoĩ

Čer-ã
Tûgi
Tîbi
Adibi
Ômuri
Bûni
Kogoye
Widenu
Šidenu
Oro
Ormo

أم ــا األمس ــاء املنتهي ــة بـ ـاحلروف األنفي ــة (  ũو ĩو ) ãفتح ــغريها ي ــتم بإض ــافة  miĩإىل
آخرها بعد حذف احلرف املتررك  ،كما يف األمثلة التالية :
التحغري

 Kunu ndogusi-ĩاالسم
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Čer-ã

Amiĩ
Šimiĩ
Šemiĩ
Yuromiĩ

Aũ
Šiĩ
Šeũ
Yuroũ

بعض أحكام االسم المصغّر .
يــت

االســم املحــغر بــبعض األحكــام  ،منهــا أن األمســاء املحــغرة تعــرف ب ـ  mmiولــو

كان ــت يف األص ــل تعـ ـرف بغريه ــا  ،وتض ــاف مباش ــرة إىل آخ ــر االس ــم بع ــد ح ــذف ح ــرف ĩ
التحغري  ،كما يف األمثلة التالية :
تعريفه Hana ndoduri hunã
Kogoyemmi
Widenummi
Šidenummi
Ormommi
:

االسم املحغر Čer kunu togusudi-ĩ
Kogoyeĩ
Widenuĩ
Šidenuĩ
Ormoĩ

ويُعرف االسم املحغر املعرف بإضافة أداة تعريف أخـر يف حالـة اإلضـافة إليـه ،كمـا يف

تعريفــه

 Hana ndoduriاإلضافة إليه
Su ndunai hunã
hunã

Koro kogoyemmii-ĩ
Odo widenimmii-ĩ
Suli šidenimmii-ĩ
Odo ormommii-ĩ

Koro kogoyemmii
Odo widenummii
Suli šidenummii
Odo ormommii

تأا أدوات اإلضافة كلها قبل حرف  ĩالتحغري  ،كما يف :
11

االسم املعرف
Čer
hana
togusudi-ĩ
Kogoyemmi
Widenummi
Šidenummi
Ormommi

Čer kunu togusudi-ĩ
Kogoyeĩ
Widenuĩ
Šidenuĩ
Oroĩ

 االسـمSu ndunai hunã
املحغر
Kogoyeiĩ
Widenuiĩ
Šidenuiĩ
Oroiĩ

اإلضافة إليه

:  كما يف،  اجلمعa  التحغري قبلĩ ويأا حرف
Čer kunu togusudi-ĩ
Kogoyeĩ
Widenuĩ
Šidenuĩ
Oroĩ

 االسـمMundu ndogusi مجعه واإلضافة إليه
 املحغرhunã yê Su ndunai hunã yê
Kogoyeĩa
Widenuĩa
Šidenuĩa
Oroĩa
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الدرس التاسع
Kara nîyišii-ĩ
النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
Su ndupi-ĩ
لفضــافة إىل بلـ ٍـد أو قبيلـ ٍـة أو حنــو ذلــك تُـزاد  ĩعلــى آخــر االســم  ،وتســمى هــذه  ĩب ـ ĩ
النسب  ،كما يف األمثلة التالية :
النسب

 Su ndupi-ĩاالسم
Lagurkînnimmiĩ
Ôhudiĩ

Čer-ã
Lagurkînnimmi
Ôhudi

وإذا كان االسم منتهياً بـ  ĩتزاد  doعلى آخره  ،كما يف األمثلة التالية :
النسب

 Su ndupi-ĩاالسم
Yorogoĩdo
Wondogoĩdo
Čûwoĩdo

Čer-ã
Yorogoĩ
Wondogoĩ
Čûwoĩ

وإذا كـان االسـم منتهيـاً حبـ ٍ
رف سـاك ٍن أو مترـ ٍ
ـرك غـري  ، oتـتم إضـافة  ĩإىل آخـر االســم
 ،كما يف :
النسب

 Su ndupi-ĩاالسم
Gôturunĩ
Zuwarĩ
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Čer-ã
Gôturun
Zuwar

Wûru
Tarsu
Sarîye

Wûruĩ
Tarsuĩ
Sarîyeĩ

وأمـا إذا كـان االسـم منتهيـاً ب ـ  aأو o؛ فتـتم إضـافة  wiĩإىل آخـر االسـم املنسـوب إليـه
للنســب  ،وذلــك بعــد حــذف حــرف املــد إذا كانــت اإلضــافة إىل اســم آخــره حــرف ممــدود ،
كما يف :
النسب

 Su ndupi-ĩاالسم
Môdursawiĩ
Tôzurowiĩ
Burawiĩ

Čer-ã
Môdursa
Tôzuro
Buraũ

بعض أحكام االسم المنسوب إليه .
يت االسم املنسوب إليه ببعض األحكام اخلاصة  ،منهـا أن أدوات اإلضـافة تـأا قبـل
حرف  ĩالنسب  ،وعند اجلمع يتم حذف  ĩالنسب  ،كما يف :
Mundu
مجع ــه
Ndogusi hunã
Môdursawia
Tôzurowia
Burawia
Zuwaria
Wûria
Tarsuia
Saryêia

اإلض ـ ــافة إلي ـ ــه
Ndunai hunã
Môdursawiĩ
Tôzurowiĩ
Burawiĩ
Zuwariĩ
Wûruiĩ
Tarsuiĩ
Saryêiĩ
Su
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االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
Čer-ã kunu togusudi-ĩ
Môdursawĩ
Tôzurowĩ
Burawĩ
Zuwarĩ
Wûruĩ
Tarsuĩ
Saryêĩ

الدرس العاشر
Kara numurdomii-ĩ
الضمائر المتصلة
Domira hoda-ã
الض ــمائر تنقس ــم إىل  :ب ــارزة وأخ ــر مس ــترتة  ،والض ــمائر الب ــارزة تنقس ــم إىل  :متح ــلة
ومنفحلة  ،وعليه ؛ فإننا سوف نقوم ببيـان الضـمائر املتحـلة يف هـذا الـدرس مـع تـرك الضـمائر
املنفحلة للدرس القادم .
الضــمائر املتحــلة يف التباويــة تنقســم إىل ثالثــة اقســام ؛ وهــي  :ضــمائر املــتكلم وضــمائر
املخاطبة وضمائر الغائب  ،سوف نقوم بدراسة القسـم األول يف هـذا الـدرس تـاركني القسـمني
اآلخرين للدرسني الالحقني .
ضمائر المتكلم
Domira wetidoa-ã
ضمائر املتكلم أيضاً بدورها تنقسم إىل قسمني  ،مها  :ضـمائر الفاعـل وضـمائر املفعـول

؛ لذلك سوف نقوم ببيان ضمائر الفاعل أوالً مث ضمائر املفعول .
أ ـ ضمائر الفاعل.

 Domira ndogusdia-ã .ـ A
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ضــمائر الفاعــل يف التباويــة اثنــان مهــا  naar :أو  narيف حال ــة املف ــرد و ndaarأو
 ndarللجمــع وتقابلهمــا يف العربيــة تــاء الفاعــل ونــا الدالــة علــى الف ــاعلني  ،واألمثلــة التاليــة
توضح ذلك :
قرأت الكتاب

Tani kitamma karanaar

كتبت الرسالة

Tani wêtige-ã arbinaar

صدقت اخلىر

Tani mêdi-ĩ muganar

أمثلة على ضمائر الفاعل يف حالة اجلمع :
قرأنا الكتاب

Tunda kitamma karandaar

كتبنا الرسالة

Tunda wêtige-ã arbindaar

صدقنا اخلىر

Tunda mêdi-ĩ mugandar

بـ ـ ضمائر المفعول .
 Domira togusudia-ã .ـ B
هــذه الضــمائر تلــف حســب اجملموعــة الــيت ينتمــي إليهــا الفعــل  ،وحســب مــا إذا كــان
الفعــل يف حالــة اجلمــع أو املفــرد ؛ ففــي حالــة املفــرد يــأا الضــمري  diyiمــع أفعــال اجملموعــة
األوىل وي ــأا الض ــمري  tiyiم ــع أفع ــال اجملموع ــة الثاني ــة و ndiyiم ــع أفع ــال اجملموع ــة الثالث ــة
والضمري  tiyiمع أفعال اجملموعة الرابعة  Aو ، Bكما يف األمثلة التالية :
أكرمىن كايل

Kalli tani nurrudiyi

خبأين كايل

Kalli tani hi gaburtiyi

ناقش ي كايل

Kalli tani hi ôsumndiyi

اخىرين كايل

Kalli tani hi tiyahad
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أكل ي كايل

Kalli tani hi tiyubu

هــذا فيمــا يتعلــق بالضــمائر يف حالــة املفــرد  ،أمــا الضــمائر يف حالــة اجلمــع فأيضـاً تلــف
حسب اجملموعة اليت ينتمي إليها الفعل  ،فيأا الضـمري  diyuoمـع أفعـال اجملموعـة األوىل ،
والضمري  tiyuoمع أفعـال اجملموعـة الثانيـة  ،والضـمري  ndiyuoمـع أفعـال اجملموعـة الثالثـة
والضمري  tiy+oمع أفعال اجملموعة الرابعة بقسميها  Aو ، Bواألمثلـة التاليـة توضـح ذالـك
:
أكرمنا كاىل

Kalli tunda ha nurrudiyuo

خبأنا كاىل

Kalli tunda ha gaburtiyuo

ناقشنا كاىل

Kalli tunda ha ôsumndiyuo

أخىرنا كاىل

Kalli tunda ha tiyahado

أكلنا كايل

Kalli tunda ha tiyubuo

11
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الدرس الحادي عشر
Kara murdom soũ turo-ĩ
ضمائر المخاطبة
Domira wetu ndendia-ã
القسم الثاين من الضمائر املتحلة هو ضمائر املخاطبة  ،وهذه الضمائر أيضاً تنقسم
إىل قسمني  ،مها  :ضمائر الفاعل وضمائر املفعول ؛ وسوف نقوم بشرحهما تباعاً .
أ ـ ضمائر الفاعل.
 Domira ndogusdia-ã .ـ A
وهــذه الضــمائر تلــف حســب مــا إذا كــان الفعــل منتمي ـاً إىل اجملموعــة األوىل أو لبــاقي
اجملموعـ ــات ؛ إذ ي ـ ـأتى الضـ ــمري  numمـ ــع أفعـ ــال اجملموعـ ــة األوىل و umمـ ــع أفعـ ــال بـ ــاقي
اجملموعات  ،وذلك يف حالة املفرد  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
سلمت على كايل

Nuro Kalli hi lahanum

خبأت املفتاح

Nuro Kayimmi hi gaburrum

ناقشت كايل

Nuro Kalli hi ôsumum

أخىرت كايل

Nuro Kalli hi hadum

أكلت التمر

Nuro Tînni-ĩ hi bum

أمـا يف حالـة اجلمـع فيختلـف الضـمري حســب اجملموعـة الـيت ينتمـي إليهـا الفعـل ؛ إذ يــأا
الض ــمري  ndumم ــع أفع ــال اجملموع ــة األوىل والثاني ــة والض ــمري  bumم ــع أفع ــال اجملموع ــة
11

الثالثــة و umمــع أفعــال اجملموعــة الرابعــة  ، Aمــع قلــب  dإىل  tو bإىل  pو zإىل  sوزيــادة
 bإذا انتهــت الكلمــة بـ ـ  ، mوأمــا أفعــال اجملموعــة الرابعــة  Bفليســت هلــا قاعــدة  ،واألمثلــة
التالية توضح ذلك :
سلمتم على كايل

Nura Kalli hi lahandum

أخفتم كايل

Nura Kalli hi hurndum

خبأمت املفتاح

Nura Kayimmi hi gaburndum

ناقشتم كايل

Nura Kalli hi ôsumndum

أخىرمت كايل

Nura Kalli hi hatum

ب ـ ضمائر المفعول .
 Domira togusudia-ã .ـ B
على العكس من ضمائر الفاعل الـيت تتعـدد حسـب اجملموعـة الـيت ينتمـي إليهـا الفعـل إن
الضــمائر يف حالــة املفعــول ال تتعــدد ؛ إذ هــو ضــمري واحــد وهــو  njiويــأا هــذا الضــمري يف
هناي ــة أفع ــال اجملموع ــات األوىل والثاني ــة والثالث ــة ويف بداي ــة أفع ــال اجملموع ــة الرابع ــة بقس ــميها ،
واألمثلة التالية تزيد األمر وضوحاً :
سلم عليك

Nuro hi lahanji

أخافك

Nuro hi hurnji

ناقشك

Nuro hi ôsumnji

أكلك

Nuro hi njubu

أخىرك

Nuro hi njuhad
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هذا فيما يتعلق بالضـمائر يف حالـة املفـرد  ،أمـا يف حالـة اجلمـع فيـأا الضـمري  njuoيف
هناية أفعال اجملموعـات األوىل والثانيـة والثالثـة والضـمري  nj+oيف بدايـة وهنايـة أفعـال اجملموعـة
الرابعة  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
سلم عليكم

Nuro hi lahanjuo

أخافكم

Nuro hi hurnjuo

ناقشكم

Nuro hi ôsumnjuo

أكلكم

Nuro hi njubuo

أخىركم

Nuro hi njuhado

11

18

الدرس الثاني عشر
Kara murdom sã čû-ĩ
ضمائر الغائب
Domira yugonnáãa
القسم الثالث من الضمائر املتحلة هو ضمائر الغائب  ،وهذه الضمائر أيضاً تنقسم
إىل قسمني  ،مها  :ضمائر الفاعل وضمائر املفعول  ،وسوف نقوم بشرحهما تباعاً .
أ ـ ضمائر الفاعل.
 Domira ndogusdia-ã .ـ A
وهذه الضمائر تنقسم حسب اجملموعة اليت ينتمي إليها الفعل ؛ إذ يـأا الضـمري  yiمـع
أفعال اجملموعة األوىل و čiمع أفعال اجملموعـة الثانيـة و njiمـع أفعـال اجملموعـة الثالثـة وyiمـع
أفعال اجملموعة الرابعة  ، Aوأما أفعال اجملموعة الرابعة  Bفهـي قياسـية ويف الغالـب يـأا معهـا
الضمري  čأو  ، tوذلك كله يف حالة املفرد  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
سلم على كايل

Muro Kalli hi lahayi

خبأ كايل

Muro Kalli hi gaburči

ناقش كايل

Muro Kalli hi ôsumnji

أخىر كايل

Muro Kalli hi yahad

أكل كايل

Muro Kalli hi čubu
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أمـا يف حالـة اجلمـع فأيضـاً يتلـف الضــمري حسـب اجملموعـة الـيت ينتمـي إليهـا الفعــل ؛ إذ

يأتى الضمري  yuoمع أفعال اجملموعـة األوىل و čuoمـع أفعـال اجملموعـة الثانيـة و njuoمـع
أفعال اجملموعة الثالثـة و y+oمـع أفعـال اجملموعـة الرابعـة  ، Aوأمـا أفعـال اجملموعـة الرابعـة B
فهي قياسية ويف الغالب يأا معها الضمري  č+oأو  ، t+oواألمثلة التالية توضح ذلك :
سلمتم على كايل

Mura Kalli hi lahayuo

أخفتم كايل

Mura Kalli hi hurčuo

خبأمت كايل

Mura Kalli hi gaburčuo

ناقشتم كايل

Mura Kalli hi ôsumnjuo

أخىرمت كايل

Mura Kalli hi yahatuo

ب ـ ضمائر المفعول .
 Domira togusudia-ã .ـ B
وهــذه الض ــمائر  ،أيض ـاً  ،تنقس ــم حس ــب اجملموع ــة ال ــيت ينتم ــي إليه ــا الفع ــل ؛ إذ ي ـأتى
الض ــمري  duم ــع أفع ــال اجملموع ــة األوىل و tuم ــع أفع ــال اجملموع ــة الثاني ــة و nduم ــع أفع ــال
اجملموع ــة الثالث ــة و tuم ــع أفع ــال اجملموع ــة الرابع ــة  ، Aوأم ــا أفع ــال اجملموع ــة الرابع ــة  Bفه ــي
قياسية ويف الغالب يأا معها الضمري  ، tuوذلك كله يف حالة املفـرد  ،وفيمـا يلـي أمثلـة علـى
ذلك :
سلم نفسه

Muro du lahadu

أخاف نفسه

Muro du hurtu

ناقش نفسه

Muro du ôsumndu

أكل نفسه

Muro du tubu

أخىر نفسه

Muro du tuhad
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هذا فيما يتعلق بالضمائر يف حالـة املفـرد  ،أمـا يف حالـة اجلمـع فيـأتى الضـمري  duoمـع
أفعال اجملموعة األوىل و tuoمع أفعال اجملموعة الثانية و nduoمع أفعال اجملموعـة الثالثـة ؛
و tu+oم ــع أفع ــال اجملموع ــة الرابع ــة  ، Aوأم ــا أفع ــال اجملموع ــة الرابع ــة  Bفه ــي قياس ــية ويف
الغالب يأا معها الضمري  ، tu+oوفيما يلي أمثلة على ذلك :
سلموا على أنفسهم

Mura du lahaduo

أخافوا أنفسهم

Mura du hurtuo

ناقشوا انفسهم

Mura du ôsumnduo

أكلوا أنفسهم

Mura du tubuo

أخىروا أنفسهم

Mura du tuhato
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الدرس الثالث عشر
Kara murdom sã nôguzuu-ĩ
الضمائر المنفصلة وتصريفها
Domira turaktuda-ã yê ndilesi hundã yê
أوالً  :عرض الضمائر .

Gubudi : Domira-ã ŋgudosi-ĩ .

الض ــمائر املنفح ــلة ه ــي الض ــمائر الشخح ــية  ،وه ــى يف التباوي ــة س ــتة ض ــمائر  ،وه ــي :
 taniللمـ ـ ـ ـ ـتكلم املف ـ ـ ـ ــرد أو وح ـ ـ ـ ــده و tundaللم ـ ـ ـ ــتكلم املش ـ ـ ـ ــارك و nuroأو nuboأو
 nuburoللمخاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب واملخاطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و nuraأو  nuburaأو  nubaللمخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطبَني
واملخ ـ ـ ــاطبتَني وللمخ ـ ـ ــاطبني واملخاطب ـ ـ ــات و muroللغائ ـ ـ ــب والغائب ـ ـ ــة و muraللغ ـ ـ ــائبتَني
والغ ــائبَني والغ ــائبني والغائب ــات  ،واجل ــدول الت ــايل يب ــني الض ــمائر املنفح ــلة يف التباوي ــة م ــع مـ ـا
يقابلها يف العربية .

الضمائر التباوية
ما يقابلها يف العربية
Domira Tudagaa-ã
Tûrta hundã Araŋga-ã du
Tani
أنا
أنت  ،أنت
َ

Nuro , nuburo , nubo

هو  ،هي

Muro

حنن

Tunda

أنتم  ،أنتما  ،أننت

Nura , nubura , nuba
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هم  ،هن  ،مها

Mura

ثانياَ  :تصريف الضمائر المنفصلة .
Nûnju-ĩ : Domira turaktuda-ã ndilesi hundã .
كم ــا س ــبق أن بين ــا يف الفق ــرة الس ــابقة ؛ إن الض ــمائر املنفح ــلة يف التباوي ــة س ــتة ض ــمائر
وه ــى  taniو tundaو nuroو nuraو muroو ، muraوفيم ــا يل ــي تح ـريف ه ــذه
الضمائر يف حاالت الفاعل واملفعول واإلضافة  ،حسب ما هو موضح يف اجلدول التايل :
حالة اإلضافة
Taŋã , nurã
Numa
Hunã
Tundãa , ndurã
Nduma
hundã

حالة املفعول
Taŋu , nuru
Nuũ , num
Hunu
Tundaa , nduru
Nduũ , ndum
Hundu
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حالة الفاعل
Tani
Nuro
Muro
Tunda
Nura
Mura

الدرس الرابع عشر
Kara murdom sã nduzoo-ĩ
اسم اإلشارة
Čer tudii-ĩ
يف هــذا الــدرس نتنــاول بالدراســة اســم اإلشــارة  ،س ـواء فيم ــا يتعلــق باإلشــارة إىل املف ــرد
املذكر واملؤنث وإىل اجلمع واإلشارة إىل املكان القريب منه والبعيد  ،وفيما يلي بيان ذالك .
أ ـ اإلشارة إلى المفرد .
 Yunu turonnu hu tudi-ĩ .ـ A
يشار إىل املفرد املذكر واملؤنث بـ  aإذا كان قريبـاً  ،وأمـا إذا كـان بعيـداً فيشـار إليـه ب ـ to
 ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
هذه سيارة

A karaha

هذه خنلة

A tûnni

هذا إنسان

A aũ

هذا بيت

A Yagabi

تلك سيارة

To karaha

تلك خنلة

To tûnni

ذلك إنسان

To aũ

ذلك بيت

To Yagabi

ب ـ اإلشارة إلى الجمع .
 Yuna munda ha tudi-ĩ .ـ B
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يشار إىل اجلمع بـ  adaإذا كان قريباً  ،وإذا كـان بعيـداً فيشـار إليـه ب ـ  tadaأو ، taa

واألمثلة التالية توضح ذلك :
هذه سيارات

Ada karahaa

هؤالء ناس

Ada anna

أولئك جلود

Tada aša

جـ ـ اإلشارة إلى المكان .
 Kôi hi tudii-ĩ .ـ Č
يش ــار إىل املك ــان القري ــب ب ـ ـ  ، ayaويش ــار إىل املك ــان املتوس ــط ب ـ ـ  ، taaويش ــار إىل
املكان البعيد بـ  ، bu taaواألمثلة التالية توضح ذلك :
هنا يوجد بيتنا

Aya Yagabi ndurã čî

هناك يوجد بيتنا

Taa Yagabi ndurã čî

هنالك بيتنا

Bu taa Yagabi ndurã čî

بعــد أن بينــا اســم اإلشــارة نــأا اآلن لبيــان موقــع أداة اإلشــارة يف اجلملــة  ،مجيــع أدوات
اإلشــارة يف التباويــة تــأا بعــد املشــار إليــه إذا كانــت اإلشــارة إىل معرفــة  ،أمــا إذا كانــت اإلشــارة
إىل نكــرة فتــأا أداة اإلشــارة قبــل املشــار إليــه  ،وال ينطبــق ممــا ذكرنــا علــى اإلشــارة إىل املكــان ،
وفيما يلي أمثلة على ذلك .
* أمثلة على اإلشارة إىل النكرة :
املعىن

 Maana-ãاملثال

هذه سيارة
هذه خنلة

Misal-ã
A karaha
A tûnni
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ذلك إنسان

To aũ

تلك سيارة

To karaha

هذه سيارات

Ada karahaa

هذه خنيل

Ada tûnne

أولئك ناس

Tada anna

تلك سيارات

Tada karahaa

* أمثلة على اإلشارة إىل املعرفة :
املعىن

 Maana-ãاملثال

هذه السيارة
هذه النخلة

Missal-ã
Karaha a
Tûnni a

ذلك اإلنسان

Aũ to

تلك السيارة

Karaha to

هذه السيارات

Karahaa ada

هذه النخل

Tûnne ada

أولئك الناس

Anna tada

تلك السيارات

Karahaa tada
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الدرس الخامس عشر
Kara murdom sã nuhoo-ĩ
حروف المعاني
Arba maanaa-ã
)) (( su , hi , hu , ho , he
سوف نقوم أوالً ببيان كيفية جميئها مث معانيها وفقاً للفقرتني اآلتيتني .

أ ـ كيفية مجيئها .

 Nirigo hundã .ـ A
ت ــأا  suإذا انته ــت الكلم ــة حب ــرف س ــاكن  ،كم ــا يف  ، Ahumad suوأم ــا إذا
انتهــت الكلمــة حبــرف مترــرك فتــأا بــاقي األدوات حســب احلــرف األخــري للكلمــة  ،كمــا يف
األمثلة التالية :
احلرف  Arbi-ĩاالسم
Ôli hi
Kolo ho
Kulu hu

Čer-ã
Ôli
Kolo
Kulu

Čer-ã
احلرف  Arbi-ĩاالسم
Ahuma
Ahuma ha
Kore
Kore he
Eše
Eše he

ب ـ المعاني .
 Maana-ã .ـ B
9ـ تأا مبعىن على  ،كما يف :
يوجد على الكرسي

Kûrši-ĩ hi su čî

يوجد على السيارة

Karaha-ã ha su čî
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سلم على كوشي

Kôši hi lahanu

سلم على أمحد

Ahumad su lahanu

 2ـ تأا مبعىن لـ  ،كما يف :
أعطيت ألمحد

Ahumad su yer

أعطيت ملويل

Môli hi yer

أعطيت لعائشة

Eše he yer

أعطيت لكولو

Kolo ho yer

 3ـ تأا مبعىن إىل  ،كما يف :
انظر إىل أمحد

Ahumad su lanu

انظر إىل عائشة

Eše he lanu

انظر إىل السيارة

Karaha-ã ha lanu

انظر إىل علي

Êli hi lanu

انظر إىل حواء

Ôwo ho lanu

 4ـ تأا مبعىن يف  ،كما يف :
وضعه يف مكان حرع

Kôi wudu hu čunak

يف الواجهة

Bûrigo hi čî

 5ـ تأا زائدة  ،كما يف :
البس القمي

Kubu-ã ha yumas
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اقتل الرجل

Amma ha yî

ضرب علي أمحد

Ôli Ahumad su čubab
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الدرس السادس عشر
Kara murdom sã dîšee-ĩ
حروف المعاني
((  diو )) du
Arba maanaa-ã
)) (( di yê du yê
هذا هو القسم الثاين من حروف املعاين  ،وأدرجنا حتت هذا القسـم  diو ، duسـوف
نقوم أوالً ببيان كيفية جميئهما  ،مث معانيهما  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ كيفية مجيئهما .

A – Nirigo hundã .
تأا  diإذا كـان االسـم منتهيـاً حبـرف  iأو  ، oبينمـا تـأا  duإذا انتهـت الكلمـة بغـري

احلرفني املذكورين  ،كما يف :

 Nirigo ( du ) u-ãجميء di
جميء du
Koba-ã tûnna-ã du yiginnes
Kara hunã daha du guyi

Nirigo ( di ) i-ĩ
Kubo di arbidi
Anigi di arbidi

ب – معانيهما .
B – Maana hundã .
تأا  diو duبعدة معاين جنملها يف الفقرات اآلتية .
 – 9مبعىن (( بـ ))  ،كما يف :
بكم اشرتيت هذه السيارة

? Karaha a ndî kor du mau
91

ضرب الرجل ببندقية

Amma ha bûnnu du čubab

اغسل مالبسك باليد

Aliga nuã kubo di yiges

عائشة تكتب باليسر

Eše anigi di arbiyini

 2ـ مبعىن (( عن ))  ،كما يف :
أفحل النواة عن التمر

Koba-ã tûnna-ã du yiginnes

 3ـ مبعىن (( من ))  ،كما يف :
أحسن منه

Muro di gali

أخرجته من البئر

Bûni-ĩ di kortuar

جئت من ليبيا

Lîbiya du tiri

جملوب من الكفرة

Tezer du tûgurtudo

 4ـ مبعىن (( يف ))  ،كما يف :
يف املنزل

Yagabi-ĩ di čî

سقط الدلو يف البئر
نسيت املفتاح يف السيارة

Tôri-ĩ bûni-ĩ di tobur
Kayimmi karaha-ã du tihinet

ضع اللرم يف الثالجة

Yîni-ĩ telleye-ã du dunu

 5ـ مبعىن (( منذ ))  ،كما يف :
جاء منذ شهر

Ôwuri di li

ذهب منذ شهر

Ôwuri di ted
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جاء منذ أيام

Dugusa du li

موجود منذ فرتة

Araku du čî

 6ـ كالتنوين يف العربية  ،كما يف :
ذهب ذهاباً
جر جرياً

Kiši di ted
Ndai di čak

ذهب مطعوناً

Tupudo di ted
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الدرس السابع عشر
Kara murdom sã tûdusu-ĩ
حروف المعاني
Arba maanaa-ã
)) ((a yê ga yê ŋa yê ŋga
وهذا هو القسم الثالث من حروف املعاين  ،وأدرجنا حتت هـذا القسـم  aو gaو، ŋa
وتــدخل هــذه احلــروف علــى األمســاء كمــا ســبق أن شــرحنا ؛ لــذلك ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة
جميئها أوالً مث معانيها حسب الفقرات التالية .
أ ـ كيفية مجيئها .

A – Nirigo hundã .
تــأا  aمــع األمســاء املنتهيــة بـاحلروف املترركــة  ،فيمــا عــدا الظــروف كمــا ســيأا  ،بينمــا
ت ـأا  gaمــع األمســاء املنتهيــة ب ـاحلروف الســاكنة  ،بينمــا  ŋaمــع الظــروف املنتهيــة ب ـاحلروف
املترركة  ،وأما  ŋgaفتأا مع الظروف املنتهية باحلروف الساكنة .
ب ـ معانيها .
B – Maana hundã .
تأا مجيع هذه احلروف مبعىن واحد ؛ وهو (( يف ))  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
يسكن يف تشاد

Čad ga hayi čî

يسكن يف النيجر

Niyer ga hayi čî

يسكن يف لغر كنمي

Lagurkînnimmi a hayi čî

يسكن يف ليبيا

Lîbiya a hayi čî
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يف الشرق

Ôro ŋa

يف الشمال

Ma ŋa

يف اجلنوب

Dî ŋa

يف الغرب

Wô ŋa

يف الشمال

Ônum ŋga
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الدرس الثامن عشر
Kara murdom sã yusu-ĩ
حروف المعاني
Arba maanaa-ã
)) (( U
تــدخل  uعلــى األمســاء واألفعــال علــى العك ــس مــن بقيــة حــروف املعــاين  ،وفيمــا يل ــي
كيفية جميئها  ،مث معانيها .
أ ـ كيفية مجيئها .
A – Nirigo hunã .
ت ـأا  uيف آخ ــر بع ــض األمس ــاء واألفع ــال املنتهي ــة هب ـا  ،كم ــا تـ ـأا م ــع األفع ــال املاض ــية
املنتهية باحلروف الساكنة عند اإلعراب .
ب ـ معانيها .
B – Maana hunã .
 9ـ تأا مبعىن (( ل ))  ،كما يف :
هذا القرن لبقرة
هذه الريشة حلمامة

Yai a huruu
Ôhurri a eberuu

 2ـ تدخل على الفعل املاضي كررف إعراب  ،كما يف :
Čoŋu ted
Yoŋu nani yîri
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Čoŋ
Yoŋ

Mai

Mau ndedi
:  كما يف،  وعلى فعل األمر كأداة هني،  ـ تدخل على الفعل املضارع كأداة نفي3

Lanu
Hinu
Ôsumu
Laniri
Muganiri

Lanuú
Hinuú
Ôsumuú
Lanurú
Muganurú
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الدرس التاسع عشر
Kara murdom sã yîšii-ĩ
حروف المعاني
Harfa maanaa-ã
)) (( E
تدخل  Eعلى األمساء وعلى األفعال أيضاً ؛ إذ تدخل على الفعل املضـارع بعـد تشـديد
 iاملضارع  ،وفيما يلي بيان ملعانيها.
 9ـ تأا مبعىن أن العربية .
عندما تدخل على الفعل املضارع فإهنا تأا مبعىن أن العربية  ،كما يف األمثلة التالية:
املعىن  Maana-ãدخول  Ndûusi ( E ) i-ĩ Eالفعل
Yerrîe baraniri
أريدك أن تقوم
أريدك أن تذهب

Ndogusi-ĩ
Yerri

Ndedîe baraniri

Ndedi

Yerčinîe baraniri

Yerčini

Tedîe baraniri

Tedi

أريد أن أقوم

Yerdirîe baraniri

Yerdiri

أريد أن أذهب

Tidedîe baraniri

Tidedi

أريده أن يقوم
أريده أن يذهب

 2ـ تأا مبعىن لـ العربية .
إذا جــاء بعــد  Eاملدخلــة علــى املضــارع فعــل ماضــي ؛ فإهن ـا ت ـأا مبعــىن ل ـ اجلــر العربيــة ،
كما يف األمثلة التالية :
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املعىن  Maana-ãدخول  Ndûusi ( E ) i-ĩ Eالفعل
Karayinîe li
جاء ليقرأ
Čîdîe ted
ذهب ليقتل
ذهب ليسرق

Gûiyinîe ted

Ndogusi-ĩ
Karayini
Čîdi
Gûiyini

 3ـ تأا مبعىن إن الشرطية .
إذا جـاء بعـد  Eاملدخلـة علـى الفعـل املضـارع فعـل أمـر أو فعـل مضـارع ؛ فإهنـا تفيـد إن
الشرطية  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãدخول  Ndûusi ( E ) i-ĩ Eالفعل Ndogusi-ĩ
Karani
Karanîe yusu
إن تقرأ أذهب
Karayini
Karayinîe koo yîri
إن تقرأ تعايل
إن تحدق أجلس

Mugayinîe tobuzi

Mugayini

إن تحدق جيلس

Muganîe bozi

Mugani

 4ـ تأا كنون التوكيد  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãدخول  Ndûusi ( E ) i-ĩ Eالفعل
Baburîe gunnóo
ألضربنه
Yîdirîe gunnóo
ألقتلنه
ألفعلنه

Kohorîe gunnóo

Ndogusi-ĩ
Baburi
Yîdiri
Kohori

 5ـ تأا كأداة للتنكري كما يف األمثلة التالية :
املعىن

 Maana-ãدخول

Ndûusi E-ĩ
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صياد

Aũ buyuna čidîe

سائح

Aũ bî layinîe

 6ـ تضاف مباشرة إىل آخر األمساء املنتهية هبا كأداة لفضافة  ،كما يف :
 Maana-ãدخول

املعىن
هذا القلم لعائشة
هذا القمي

لعائشة

Ndûusi E-ĩ
Galam a Ešee
Kubu a Ešee
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الدرس العشرون
Kara dîyidomnni-ĩ
المصدر
Kîyi-ĩ
املحدر هو كلمة تعىر عن حدث غري مقرتن بزمن  ،واملحادر يف اللغة التباوية تتكون
من جزئني  ،مها  :عالمة املحدر واملادة األصلية  ،عالمة املحدر هي النهايات اليت تنتهي
هبا املحادر أو البدايات اليت تبدأ هبا  ،وهي ثالث هنايات وبداية واحدة ؛ إذ تنتهي محادر
القسم األول بـ  diوالثاين بـ  tiوالثالث بـ  ndiوالرابع تبدأ بـ . nd
األمثلة :
إنكار

 Ôŋgurtiقراءة

Karadi

رفض

 Ndediجمادلة

Ôsumndi

جتلد

Ndugai

وأما املادة األصلية فهي الباقي من املحدر بعد حذف عالمة املحدر ؛ وتستخدم املادة
األصلية لحياغة األفعال واألمساء واملشتقات وغريها  ،كما يف :
Ôŋgur

Kara

di

Ôsum
gai
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كما تنقسم املحادر يف ال تباوية إىل محادر مركبة ومفردة ؛ املفردة هي اليت تتكون من
كلمة واحدة كما يف األمثلة السابقة  ،أما املركبة فهي اليت تتكون من كلمتني  ،ويف الغالب
من اسم ومحدر من املحادر اليت تبدأ بـ  ، ndكما يف األمثلة التالية .
سقاء

Îji ndeni

حرق

Wûni ndeni

هروب

Ndaa ndedi
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الدرس الواحد والعشرون
Kara dîyidom soũ turo-ĩ
الفعل
Ndogusi-ĩ
ميكن تعريف الفعل استناداً إىل تعريفه يف العربية  ،وهو يف االصطالح ما دل علـى معـىن
يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة األربعة .
وم ــن خ ــالل ه ــذا التعري ــف ميك ــن مالحظ ــة الف ــرق ب ــني تعري ــف الفع ــل يف اللغ ــة العربي ــة
والتباويــة  ،وهــو يف العربيــة مــا دل علــى معــىن يف نفســه مقــرتن بأحــد األزمنــة الثالثــة  ،وســبب
االختالف هو أنه يف العربية ال يوجد الفعل املضارع املستمر  ،كما سيأا الحقاً .
والفعــل يــدل علــى حــدوث عمــل يف زمــن أو طلــب عمــل يف زمــن مثــل  = karayiق ـرأ
أو  = karanuاق ـ ـ ـرأ أو  = karayiniيق ـ ـ ـرأ  ،وكلم ـ ــة الفع ـ ــل تقابله ـ ــا يف التباوي ـ ــة كلم ـ ــة
 ndohiأو . ndogusi
أوالً  :عالمات الفعل .

Gubudi : Oskoba ndogusia-ã .

وللفعل عالمات متيزه عن االسم واحلرف  ،أهم هذه العالمات هي :
أ ـ دخـول تـاء الفاعـل عليـه وهـي يف التباويـة  narأو  ، naarوتـدخل علـى الفعـل املاضـي
كما يف :
 muganarأي صدقت و karanaarأي قرأت .
ب ـ دخول الم التوكيد عليه وهي يف التباوية  ، eوتدخل على الفعل املضارع  ،كما يف :
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Karayini
mugayini

Karayinîe
Mugayinîe

جـ ـ ـ دخــول نــا الدالــة علــى الفــاعلني  ،وهــي يف التباويــة  ndarأو  ndaarوتــدخل علــى
املاضي  ،كما يف :
قرأنا

Karandaar

Karayi

Karadi

صدقنا

Mugandar

Mugayi

Mugadi

د ـ من عالمات فعل األمر دخول  nuو ، suكما يف :
إقرأ

Karanu

إقرأ نفسك

Karasu

إقرأين

Karadu

Karadi

ه ـ ـ ـ ـ أم ــا عالم ــات الفع ــل املض ــارع املس ــتمر فه ــي  :دخ ــول  čîو tîyiو njîيف حال ــة املف ــرد
و čîkuو tîyikuو njîkuيف حالة اجلمع  ،كما يف األمثلة التالية :
تأكلون

 Karandirîtîyikuآكل
 Karandînjîkuتأكل

نأكل

Karanînjî

يأكلون

 Karayindîčîkuيأكل

Karayinîčî

Karanirîtîyi

ثانياً  :موقع الفعل في الجملة .
Nûnju-ĩ : Kôi ndogusii-ĩ jumula-ã du .
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يــأا الفعــل يف التباويــة يف هنايــة اجلملــة  ،علــى العكــس مــن العربيــة  ،وهــو األمــر الــذي
يربــك املرتمجــني مــن وإىل التباويــة  ،وفيمــا يلــي بيــان موقــع الفعــل يف التباويــة مــن خــالل اجلمــل
التالية :
قرأ حممد الكتاب

Mahuma kitamma Karayi

دخل كاىل البيت

Kalli Yagabi-ĩ du zod

سلم دادي على الرجل

Dadî ômuri-ĩ hi Lahayi

من خالل اجلمل السابقة ميكن االستنتاع بأن تركيبة اجلملة التباوية كاآلا .
2
9
الفاعل  +املفعول به  +الفعل
املفعول به  +الفاعل  +الفعل

3

1
2
3
Mahuma kitamma Karayi
Kitamma ha Mahuma Karayi

* نالحظ أن اجلملة يف التباوية تأا بحيغتني فقط  ،كما هو موضـح يف الفقـرتني السـابقتني ،
ويف كلتا الحيغتني يأا الفعل يف آخر اجلملة مع جواز تقدمي وتأخري الفاعل عن املفعول به .
ثالثاً  :تقسيم الفعل .

Nôguzuu-ĩ : Ŋgora ndogusia-ã .

أم ـا عــن تقســيم الفعــل فينقســم مــن حيــث الــزمن  ،عكــس العربيــة  ،إىل أربعــة أقســام ،
وهى  :الفعل املاضي والفعل املضارع والفعل املضارع املسـتمر وفعـل األمـر  ،وأمـا عـن تقسـيمه
مــن حيــث املحــدر فينقســم إىل أربــع جمموعــات وســيأا تفحــيل كــل ذلــك يف الــدروس القادمــة
إنشاء اهلل .
األمثلة :
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الفعل من حيث املحدر
الفعل من حيث الزمن
kîyi hunã ha Ndogusi-ĩ kôwuro hunã ha
layinoo
 Ndogusi-ĩالفعل
الفعل
 Karayiاجملموعة األوىل
فعل ماضي
فعل مضارع
فعل مضارع مستمر
فعل أمر

 Karayiniاجملموعة الثانية
 Karayinîčîاجملموعة الثالثة
 karanuاجملموعة الرابعة A
اجملوعة الرابعة B

Ndogusi-ĩ
layinoo
Ndogusi-ĩ
Karadi
Bûrti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndeni

وينقسم الفعل من حيث رمسه إىل فعل مركب وفعل مفرد  ،كما يف األمثلة التالية :
إحراق

Wûni ndeni

سباحة

Îji ndubabi

صراخ

Korro dudi

استماع

Šiĩ ndunai
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الدرس الثاني والعشرون
Kara dîyidom sã čû-ĩ
تقسيم الفعل من حيث المصدر
Ndogusi-ĩ kîyi hunã ha layinu Ŋgor-ĩ
ينقســم الفعــل مــن حيــث املحــدر إىل أربعــة أقســام  ،ســوف نقــوم ببياهنــا وفق ـاً للفق ـرات
اآلتية .
أوالً  :أفعال المجموعة األولى .
Gubudi : Ndogusa kiši gubuddia-ã .
أفعــال اجملموعــة األوىل هــي تلــك الــيت تنتهــي محــادرها بـ ـ  ، diومجيعهــا تنتهــي حبــروف
مترركة  ،بعد حذف عالمة املحدر ـ  diـ ومن أمثلتها :
سالم

 Lahadiقراءة

Karadi

سؤال

 Hidiملس
 Mugadiمعرفة

Ledi

تحديق
ثانياً :أفعال المجموعة الثانية .

Hanadi

Nûnju-ĩ : Ndogusa kiši nûnjua-ã .

أفعــال اجملموعــة الثانيــة هــي تلــك الــيت تنتهــي محــادرها بـ ـ  ، tiومجيعهــا تنتهــي حبــروف
ساكنة بعد حذف عالمة املحدر  ، tiومن أمثلتها :
تبديل

 Hurostiإنكار
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Ôŋgurti

 Hoktiتعب
 Čustiإعجاب

احتاد
قيادة

Lopti
Lugobti

ثالثاً :أفعال المجموعة الثالثة .
Nôguzuu-ĩ : Ndogusa kiši nôguzuia-ã .
أفعال اجملموعة الثالثة هي الـيت تنتهـي محـادرها ب ـ  ، ndiومجيعهـا تنتهـي حبـرف  mأو
 ، nبعد حذف عالمة املحدر ـ  ndiـ ومن أمثلتها :
ردم
تظلم
غفوة

 Ôrrumndiجمادلة
 Mudulumndiإسالم
 Čurumndiاستنشاق

Ôsumndi
Mûsulumndi
Surundi

رابعاً  :أفعال المجموعة الرابعة .
Nduzoo-ĩ : Ndogusa kiši nduzoia-ã .
أفعـال اجملموعـة الرابعـة هـي تلـك الـىت تبـدأ محـادرها ب ـ  ، ndوهـى بـدورها تنقسـم إىل
قســمني  ،مهــا  :أفعــال اجملموعــة الرابعــة  Aوأفعــال اجملموعــة الرابعــة  ، Bوفيمــا يلــي تفحــيل
ذلك :
أ ـ أفعال اجملموعة الرابعة . A
 Ndogusa kiši nduzooa Aa-ã .ـ A
وهــي األفعــال الــيت تبــدأ محــادرها بـ ـ  ، ndويتكــون مضــارعها مــن مادهتــا األصــلية بعــد
حذف عالمة املحدر  ،ومن أمثلتها :
معناه
قول

معناه

املحدر
مضارعه
 Ndahadi Hadiجتلد
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املحدر
مضارعه
Ndugai Kai

ترك
ضرك

 Ndusobi Sobiصب
 ndugazi Kaziمناصرة

Zoi

Nduzoi

lodi

ndulodi

ب ـ أفعال اجملموعة الرابعة . B
 Ndogusa kiši nduzooa Ba-ã .ـ B
وهــى األفعــال الــيت تبــدأ محــادرها ب ـ  ndوال يتكــون مضــارعها مــن مادهتــا األصــلية بعــد
حذف عالمة املحدر  ،وليست هلا قاعدة يف التحريف  ،كما سيأا  ،ومن أمثلتها :
معناه
إعطاء

املحدر
مضارعه
yei
 Ndeniرفض

املحدر
مضارعه
Ndedi
Yedi

معناه

أخذ

Mai

Ndoŋi

إخراع

tori

ndori

مالحظة .
تـأا عالمـة املحـدر يف أفعـال اجملموعـة الرابعـة بإحـد الحـيغ التاليـة nda , ndo , ،
 ، nde ndu , ndiولقد رمسناها اختحاراً . nd
* الحظ قلب  gإىل  kيف مضارع األفعال اليت تبدأ ب ـ  ، gبعـد حـذف عالمـة املحـدر،
وسيأا تفحيل ذلك يف الدرس اخلاص بتحريف األفعال .
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الدرس الثالث والعشرون
Kara dîyidom sã ôguzuu-ã
تقسيم الفعل من حيث الزمن
Ndogusi-ĩ kôwuro hunã ha layinu ŋgori-ĩ
ينقســم الفعــل مــن حيــث الــزمن إىل أربعــة أقســام  ،علــى العكــس مــن العربيــة الــيت اليوجــد
فيها الفعل املضارع املستمر  ،وهـذه األقسـام هـي  :الفعـل املاضـي  ،والفعـل املضـارع  ،والفعـل
املضارع املستمر  ،وفعل األمر  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
 9ـ الفعل املاضي .
1 – Ndogusi ŋgoo-ã .
العالمات اليت متيز الفعل املاضي هي أنه ينتهي بـ ((  arأو  )) aarإذا كـان يف صـيغة
املــتكلم  ،وينتهــي ب ـ ((  )) umإذا كــان يف صــيغة املخاطبــة  ،وأمــا يف صــيغة الغائــب فينتهــي
الفعــل املاضــي ب ـ ((  )) yiإذا كــان مــن أفعــال اجملموعــة األوىل  ،وب ـ ((  )) čiإذا كــان مــن
أفعال اجملموعة الثانية  ،وبـ ((  )) njiإذا كان من أفعال اجملموعة الثالثـة  ،ويبـدأ ب ـ (( )) y
إذا كان من أفعال اجملموعة الرابعة  ، Aوأما أفعال اجملموعة الرابعة  Bفهي قياسية فـال قاعـدة
هلا .
األمثلة :
الفعـ ـ ـ ـ ـ ــل يف صـ ـ ـ ـ ـ ــيغة الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغة الفعـ ـ ـ ـ ـ ــل يف صـ ـ ـ ـ ـ ــيغة املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
Kîyi-ĩ
املتكلم
الغائب
املخاطبة
Muganum
Hurrum

Mugayi
Hurči
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Muganar
Hurdaar

Mugadi
Hurti

Ôsumnji
Yusob
Ted

Ôsumum
Sobum
nded

Ôsumaar
Sobar
Tided

Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

 2ـ الفعل املضارع .
2 – Ndogusi nûu-ã .
العالمات الـيت متيـز الفعـل املضـارع هـي أنـه دائمـاً ينتهـي ب ـ ((  )) iممـدودة مـن غـري أداة

مد  ،كما يف األمثلة التالية :
األمثلة :

الفع ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ــيغة الفعل يف صيغة الغائب الفعـ ـ ـ ـ ـ ــل يف صـ ـ ـ ـ ـ ــيغة املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
Kîyi-ĩ
املتكلم
املخاطبة
Mugani
Hurri
Ôsumi
Sobi
ndedi

Mugayini
Hurčini
Ôsumnjini
Yusobi
Tedi

Muganiri
Hurdiri
Ôsumiri
Sobiri
Tidedi

Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

 3ـ الفعل املضارع املستمر .
3 – Ndogusi nû togusî čîĩ .
العالم ـ ــات ال ـ ــيت متي ـ ــز الفعـ ـ ـل املض ـ ــارع املس ـ ــتمر ه ـ ـي أن ـ ــه دائم ـ ـاً ينته ـ ــي بأح ـ ــد أدوات
االستمرارية  ،وهي ((  )) čîللمفرد الغائب  ،و((  )) čîkuللجمع الغـائبني  ،و ((tîyi
)) للمفــرد املــتكلم  ،و ((  )) tîyikuللمــتكلم املشــارك  ،و ((  )) njîللمفــرد املخاطــب
و((  )) njîkuللجمع املخاطبني  ،كما يف األمثلة التالية :
أمثلة يف حالة املفرد :
001

املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

الفعــل يف صــيغة املفــرد
املتكلم
Muganirîtîyi
Hurdirîtîyi
Ôsumirîtîyi
Sobirîtîyi
Tidedîtîyi

الفعـ ــل يف صـ ــيغة املفـ ــرد
الغائب
Mugayinîčî
Hurčinîčî
Ôsumnjinîčî
Yusobîčî
Tedîčî

الفع ـ ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ـ ــيغة
املفرد املخاطب
Muganinjî
Hurrinjî
Ôsuminjî
Sobinjî
Ndedinjî
. أمثلة يف حالة اجلمع

الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغة الفعـ ــل يف صـ ــيغة اجلمـ ــع الفع ـ ــل يف ص ـ ــيغة اجلم ـ ــع املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
kîyi-ĩ
املتكلمني
الغائبني
اجلمع املخاطبني
Mugadi Mugandirîtîyik Mugayindîčîk Mugandînjîk
Hurti
u
u
u
Ôsumnd Hurndirîtîyiku Hurčindîčîku Hurtînjîku
i
Ôsumbirîtîyiku Ôsumnjindîčîk Ôsumbînjîku
Ndusobi Sopirîtîyiku
u
Sopînjîku
Ndedi
lukrîtîyiku
Yusopîčîku
Ndûrrînjîku
Tûrrîčîku
.  ـ فعل األمر4
4 – Ndogusi galadii-ĩ .
 كمـا،  )) عليـهu , nu , du , su , sundu (( من عالمات فعل األمر دخول
: يف األمثلة التالية
: األمثلة
kîyi-ĩ

الفعـ ـ ـ ـ ــل يف صـ ـ ـ ـ ــيغة الفعل يف صيغة الغائب الفع ـ ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ـ ــيغة املحدر
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Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

املتكلم
Muganu
Hurru
Ôsumu
Yusob
Yusu

Mugadu
Hurtu
Ôsumndu
Yusopu
Yûsurru
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املخاطبة
Mugasu
Hurrsu
Ôsumsu
Susob
Susu

الدرس الرابع والعشرون
Kara dîyidom sã tuzoo-ĩ
إعراب الفعل الماضي
Iirab ndogusi ŋgoo-ã
يطـرأ اإلعـراب يف التباويــة علــى آخــر الفعــل وســوف نقــوم ببيــان إعـراب الفعــل املاضــي يف
هذا الدرس تاركني إعراب باقي األفعال للدروس القادمة .
يتلـ ــف إع ـ ـراب الفعـ ــل املاضـ ــي حسـ ــب صـ ــيغته  ،فيمـ ــا إذا كـ ــان يف صـ ــيغة الغائـ ــب أو
املخاطبة أو املتكلم  ،وما إذا كان يف حالة اجلمع أو يف حالة املفرد .
أ ـ في صيغة الغائب .
 Kôwuro yugonnáãa .ـ A
إذا كــان الفعــل يف صــيغة الغائــب ومنتهي ـاً حبــرف مترــرك يعــرب بـ ـ  ، nuوأم ـا إذا كــان

منتهياً حبرف ساكن فيعرب بـ . u
األمثلة :ـ
اإلعراب

 Iirammaاملحدر
Mugayinu ni ted
Hurčinu ni ted
Osumnjinu ni ted
Yahadu ni ted
Čumamu ni ted
Čîdu ni ted
Činu ni ted
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Kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Čîd
Či

. يتضح مما سبق إن اإلعراب يطرأ على الفعل املاضي يف حالة العطف
 كم ــا يف، o  أمــا يف حالــة اجلمــع فيع ــرب حبــذف، هــذا إذا كــان الفعــل يف حالــة املف ـرد
: األمثلة التالية
Kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Čîd
Či

 املحدرNdogusi-ĩ الفعل
Mugayinduo
Hurčinduo
Ôsumnjinduo
Yahatuo
Čumambuo
Čîtuo
Činduo

Iiramma
اإلعراب
Mugayindu tûruo
Hurčindu tûruo
Ôsumnjindu tûruo
Yuhatu tûruo
Čumambu tûruo
Čîtu tûruo
Čindu tûruo
. ب ـ في صيغة المخاطبة

B  ـKôwuro wetu ndendii-ĩ .
:  كما يف األمثلة التالية، m  توضع حملũ يعرب الفعل املاضي يف صيغة املخاطبة بـ
Kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Čîd
Či

 املحدرNdogusi-ĩ
Muganum
Hurrum
Ôsumum
Hadum
Mamum
Yîdum
Num

 الفعلIiramma
اإلعراب
Muganuũ ni niri
Hurruũ ni niri
Osumuũ ni niri
Haduũ ni niri
Mamuũ ni niri
Yîduũ ni niri
Nuũ ni niri

:  كما يف األمثلة التالية، وال يتغري احلكم يف صيغة اجلمع املخاطبني
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Kîyi-ĩ املحدر
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Ndîd
Ndini

Ndogusi-ĩ
Mugandum
Hurtum
Ôsumbum
Hatum
Mambum
Yîtum
Ndum

 الفعلIiramma
اإلعراب
Muganduũ ni Ndûruo
Hurtuũ ni ndûruo
Osumbuũ ni Ndûruo
Hatuũ ni ndûruo
Mambuũ ni ndûruo
Yîtuũ ni ndûruo
Nduũ ni ndûruo
. جـ ـ في صيغة المتكلم

Č  ـKôwuro wetidoo-ã .
 كمـا، u  إىلr  مع حتويل احلـرف الـذي يسـبقu يف هذه الحيغة يعرب الفعل املاضي بـ
ـ: يف األمثلة التالية
Kîyi-ĩ املحدر
Mugadi
Hurti
Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Ndîd
Ndini

Ndogusi-ĩ
Muganar
Hurdaar
Ôsumaar
Hadar
Mamar
Yîdaar
Nar

 الفعلIiramma
اإلعراب
Mugannuru ni tided
Hurduru ni tided
Osumuru ni tided
Haduru ni tided
Mamuru ni tided
Yîduru ni tided
Nuru ni tided

:  كما يف األمثلة التالية، وال يتغري احلكم يف صيغة اجلمع املتكلمني
Kîyi-ĩ  املحدرNdogusi-ĩ
Mugadi
Mugandar
Hurti
Hurtaar

 الفعلIiramma
اإلعراب
Muganduru ni lukar
Hurturu ni lukar
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Ôsumndi
Ndahadi
Ndumami
Ndîd
Ndini

Ôsumbaar
Hatar
Mambar
Yîtaar
Ndar

Ôsumburu ni lukar
Haturu ni lukar
Mamburu ni lukar
Yîturu ni lukar
Nduru ni lukar
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الدرس الخامس والعشرون
Kara dîyidom sã hoo-ĩ
اإلعراب
Iiramma
لقد سبق أن حتـدثنا عـن إعـراب الفعـل املاضـي وأفردنـا لـه درسـاً خاصـاً الحتوائـه أحكامـاً
متعددة  ،ونأا اآلن لبيان إعراب باقي األفعال وذلك حسب الفقرات اآلتية .
أ ـ إعراب الفعل المضارع .
يُعرب الفعل املضارع بتشديد حرف  iاملضارع  ،كما يف األمثلة التالية :
 Iirammaالفعل
اإلعراب
Muganirî tided
Muganî tided
Mugayinî tided
Mugandirî tided
Mugandî tided
Mugayindî tided

 Ndogusi-ĩاملحدر
Muganiri
Mugani
Mugayini
Mugandiri
Mugandi
Mugayindi

Kîyi-ĩ
Mugadi

ب ـ إعراب الفعل المضارع المستمر .
يُع ـ ــرب الفع ـ ــل املض ـ ــارع املس ـ ــتمر حب ـ ــذف أداة االس ـ ــتمرارية  ،وه ـ ــي  čî :و njîوtîyi
للمفرد و čîkuو njîkuو tîyikuللجمع  ،كما يف :
اإلعـراب

 Ndogusi-ĩاملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
Kîyi-ĩ

 Iirammaالفعل
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Muganirî tided
Muganî tided
Mugayinî tided
Mugandirî tided
Mugandî tided
Mugayindî tided

Muganirîtîyi
Muganînjî
Mugayîničî
Mugandirîtîyiku
Mugandînjîku
Mugayindîčîku

Mugadi

الحــظ يف األفعــال املعربــة إن أداة االســتمرارية قــد حــذفت خالفـاً لاصــل العــام املتعــارف
عليــه يف الفعــل املضــارع املس ـتمر  ،وأن الفعــل املضــارع املســتمر يُعــرب يف حالــة واحــدة فقــط
وهي حالة اإلضافة كما يف األمثلة املبينة أعاله .
جـ ـ إعراب فعل األمر .

يُعــرب فعــل األمــر بـ ـ  uتُضــاف إىل آخــره إذا كــان منتهي ـاً حبــرف ســاكن  ،وأمــا إذا كــان

منتهياً حبرف متررك فال يُعرب  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
 Iirammaالفعل
اإلعراب
Yusobu yusu
Yogusu yusu
Yubu yusu

 Ndogusi-ĩاملحدر
Yusob
Yogus
Yub

ويتضح مما سبق أن فعل األمر يُعرب يف حالة اإلضافة فقط .
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Kîyi-ĩ
Ndusobi
Ndogusi
Ndubi

الدرس السادس والعشرون
Kara dîyidom sã dîšee-ĩ
الفعل المبني للمجهول
Ndogusi hosunnáã
يحاغ الفعل املب ي للمجهول بإضافة بعض املقاطع إىل محادر االفعال  ،و تلف طريقة
الحياغة حسب اجملموعة اليت ينتمي إليها الفعل  ،والحيغة اليت يأا هبا  ،وفيما يلي توضيح
ذلك :
أوالً  :صياغة الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة األولى .

تلــف طريقــة صــياغة الفعــل املبــ ي للمجهــول م ـن أفعــال هــذه اجملموعــة حســب الحــيغة
اليت يأا هبا الفعل  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ في صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A

يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املتكلم بإضافة dudu
يف حالة املفرد و duduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر ،
كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karadudu
Karaduduo
Lahadudu
Lahaduduo
Mugadudu
Mugaduduo
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املحدر

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ الفعل املب ي للمجهول يف صيغة املخاطبة بإضافة  nduيف حالة املفرد
و nduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة
التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karandu
Karanduo
Lahandu
Lahanduo
Mugandu
Muganduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة الغائب بإضافة  duيف
حالة املفرد و duoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف
األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karadu
Karaduo
Lahadu
Lahaduo
Mugadu
Mugaduo

املحدر

ثانياً  :صياغة الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة الثانية .

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

تلف صياغة الفعل املب ي للمجهول من أفعـال هـذه اجملموعـة  ،أيضـاً  ،حسـب الحـيغة
اليت يأا هبا الفعل  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ في صيغة المتكلم .
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 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املتكلم بإضافة tudu
يف حالة املفرد و tuduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Hortudu
Hortuduo
Ôŋgurtudu
Ôŋgurtuduo
Čustudu
Čustuduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Horti
Ôŋgurti
Čusti

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املخاطبة بإضافة ndu
يف حالة املفرد و nduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Horndu
Hornduo
Ôŋgurndu
Ôŋgurnduo
Čusndu
Čusnduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Horti
Ôŋgurti
Čusti

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
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يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة الغائب بإضافة  tuيف
حالة املفرد و tuoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف
األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Hortu
Hortuo
Ôŋgurtu
Ôŋgurtuo
Čustu
Čustuo

املحدر

Kîyi-ĩ
Horti
Ôŋgurti
Čusti

ثالثاً  :صياغة الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة الثالثة .

تلــف طريقــة صــياغة الفعــل املبــ ي للمجهــول مــن أفعــال هــذه اجملموعــة حســب الحــيغة
اليت يأا هبا الفعل  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ في صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املتكلم بإضافة
 nduduيف حالة املفرد و nduduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة
املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndudu
Ôsumnduduo
Alamndudu
Alamnduduo
Čurumndudu
Čurumnduduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Ôsumndi
Alamndi
Čurumndi

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
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يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املخاطبة بإضافة ndu
يف حالة املفرد و nduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndu
Ôsumnduo
Alamndu
Alamnduo
Čurumndu
Čurumnduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Ôsumndi
Alamndi
Čurumndi

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnaa-ã .ـ Č
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة الغائب بإضافة ndu
يف حالة املفرد و nduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndu
Ôsumnduo
Alamndu
Alamnduo
Čurumndu
Čurumnduo

املحدر

Kîyi-ĩ
Ôsumndi
Alamndi
Čurumndi

رابعاً  :صياغة الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة الرابعة . A

سوف نقـوم ببيـان كيفيـة صـياغة الفعـل املبـ ي للمجهـول مـن أفعـال اجملموعـة الرابعـة ، A
وأم ـا أفعــال اجملموعــة الرابعــة  Bفهــي قياســية لــذلك لــن نتطــرق إليهــا  ،و تلــف كيفيــة صــياغة
الفعــل املبــ ي للمجهــول مــن أفعــال هــذه اجملموعــة حســب الحــيغة الــيت يــأا هبــا الفعــل  ،وفيمــا
يلي تفحيل ذلك .
أ ـ في صيغة المتكلم .
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 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املتكلم بإضافة  tuيف
حالة املفرد مع حذف حرف  iاألخري و tu+oيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد
حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Tugak
Tugako
Tugaz
Tugazo
Tugud
Tugudo

املحدر

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi
Ndugudi

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املخاطبة بإضافة ndu
يف حالة املفرد و nduoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ndugak
Ndugako
Ndugaz
Ndugazo
Ndugud
Ndugudo

املحدر

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi
Ndugudi

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة الغائب بإضافة tudu
يف حالة املفرد مع حذف حرف  iاألخري و tudu+oيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية
بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
011

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi
Ndugudi

املحدر

الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Tugak
Tugako
Tugaz
Tugazo
Tugud
Tugudo
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الدرس السابع والعشرون
Kara dîyidom sã tûdusu-ĩ
اسم الفاعل
Čer ndogusdii-ĩ
يحاغ اسم الفاعل بإضافة  doإىل آخر املحادر  ،كما يف األمثلة التالية :
األمثلة :
اسم الفاعل

 Čer ndogusdii-ĩاملحدر
Karadido
Hurtido
Ôsumndido
Ndusobdo
Ndeddo

Kîyi-ĩ
Karadi
Hurti
Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

وتضــاف هــذه األداة بالنســبة ملحــادر أفعــال اجملموعــة الرابعــة بعــد حــذف حــرف  iالـذي
تنتهي به محادر هذه األفعال  ،كما يف األمثلة التالية :
اسم الفاعل

 Čer ndogusdii-ĩاملحدر
Ndugazdo
Ndusobdo
Ndeddo

Kîyi-ĩ
Ndugazi
Ndusobi
Ndedi

ويف حال ــة اجلم ــع تض ــاف  daإىل آخ ــر املح ــادر وبالطريق ــة الس ــابقة  ،كم ــا يف األمثل ــة
التالية :
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Kîyi-ĩ
Karadi
Hurti
Ôsumndi
Ndusobi
Ndedi

 املحدرČer ndogusdii-ĩ
Karadida
Hurtida
Ôsumndida
Ndusobda
Ndedda

011

اسم الفاعل

الدرس الثامن والعشرون
Kara dîyidom sã yusu-ĩ
اسم المفعول
Čer togusudii-ĩ
صياغة اسم املفعول ال تلف كثرياً عن صياغة الفعل املب ي للمجهول  ،ويحاغ اسم
املفعول بإضافة بعض املقاطع إىل محادر األفعال  ،و تلف طريقة الحياغة حسب اجملموعة
اليت ينتمي إليها الفعل  ،والحيغة اليت يأا هبا  ،وفيما يلي توضيح ذلك :
أوالً  :صياغة اسم المفعول من أفعال المجموعة األولى .

تلف صياغة اسم املفعول من أفعال هـذه اجملموعـة حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
 ،لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ في صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  dududoيف
حالة املفرد و dududaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karadududo
Karadududa
Lahadududo
Lahadududa
Mugadududo
Mugadududa
ب ـ في صيغة المخاطبة .
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املحدر

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ اسم املفعول يف هذه الحيغة بإضافة  ndudoيف حالة املفرد و ndudaيف
حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karandudo
Karanduda
Lahandudo
Lahanduda
Mugandudo
Muganduda

املحدر

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  dudoيف حالة
املفرد و dudaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة
التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Karadudo
Karaduda
Lahadudo
Lahaduda
Mugadudo
Mugaduda

املحدر

Kîyi-ĩ
Karadi
Lahadi
Mugadi

ثانياً  :صياغة اسم المفعول من أفعال المجموعة الثانية .

تلف صياغة اسم املفعول من أفعال هـذه اجملموعـة حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
 ،لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ في صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
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يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  tududoيف
حالة املفرد و tududaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما
يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Hortududo
Hortududa
Ôŋgurtududo
Ôŋgurtududa
Čustududo
Čustududa

املحدر

Kîyi-ĩ
Horti
Ôŋgurti
Čusti

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  ndudoيف حالة
املفرد و ndudaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف
األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Horndudo
Hornduda
Ôŋgurndudo
Ôŋgurnduda
Čusndudo
Čusnduda

املحدر

Kîyi-ĩ
Horti
Ôŋgurti
Čusti

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  tudoيف حالة
املفرد و tudaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة
التالية :
الفعل يف حالة اجلمع

الفعل يف حالة املفرد
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املحدر

Kîyi-ĩ

Hortuda
Ôŋgurtuda
Čustuda

Horti
Ôŋgurti
Čusti

Hortudo
Ôŋgurtudo
Čustudo

ثالثاً  :صياغة اسم المفعول من أفعال المجموعة الثالثة .

تلف صياغة اسم املفعول من أفعال هـذه اجملموعـة حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل

 ،لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ في صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  ndududoيف
حالة املفرد و ndududaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر ،
كما يف األمثلة التالية :
Kîyi-ĩ
املحدر
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndi
Ôsumndududo
Ôsumndududa
Alamndi
Alamndududo
Alamndududa
Čurumndi
Čurumndududo
Čurumndududa
ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  ndudoيف حالة
املفرد و ndudaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف
األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndudo
Ôsumnduda
Alamndudo
Alamnduda
018

املحدر

Kîyi-ĩ
Ôsumndi
Alamndi

Čurumnduda

Čurumndi

Čurumndudo

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  nduيف حالة
املفرد و ndudaيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف
األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ôsumndudo
Ôsumnduda
Alamndudo
Alamnduda
Čurumndudo
Čurumnduda

املحدر

Kîyi-ĩ
Ôsumndi
Alamndi
Čurumndi

رابعاً  :صياغة اسم المفعول من أفعال المجموعة الرابعة . A

سوف نقوم ببيان كيفية صياغة اسم املفعول من أفعال اجملموعـة الرابعـة  ، Aوأمـا أفعـال
اجملموعة الرابعة  Bفهي قياسية لذلك لن نتطـرق إليهـا يف هـذا املقـام  ،و تلـف كيفيـة صـياغته

حسب الحيغة اليت يأا هبا الفعل  ،لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ في صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  tudu+doيف
حالة املفرد مع حذف حرف  iالذي يأا يف آخر املحدر و tudu+daيف حالة اجلمع إىل
املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Tudugakdo
Tudugakda
Tudugazdo
Tudugazda
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املحدر

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi

Tudugudda

Ndugudi

Tuduguddo

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف صيغة املخاطبة بإضافة ndu+uda
يف حالة املفرد و ndu+udoيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد حذف عالمة املحدر ،
مع قلب  dإىل  tإذا كان الفعل منتهياً هبا  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Ndugakudo
Ndugakuda
Ndugazudo
Ndugazuda
Ndugutudo
Ndugutuda

املحدر

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi
Ndugudi

جـ ـ في صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يحاغ اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة يف هذه الحيغة بإضافة  tu+udoيف
حالة املفرد مع حذف حرف  iاألخري و tu+daيف حالة اجلمع إىل املادة األصلية بعد
حذف عالمة املحدر  ،مع قلب  dإىل  tإذا كان الفعل منتهياً هبا  ،كما يف األمثلة التالية :
الفعل يف حالة املفرد
الفعل يف حالة اجلمع
Tugakudo
Tugakuda
Tugazudo
Tugazuda
Tugutudo
Tugududa
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املحدر

Kîyi-ĩ
Ndugaki
Ndugazi
Ndugudi

الدرس التاسع والعشرون
Kara dîyidom sã yîšii-ĩ
اسما الزمان والمكان
Čer kômmaa-ã yê kôwuroo-ã yê
هناك العديـد مـن األمسـاء يف اللغـة التباويـة تـدل علـى أزمنـة معينـة أو أمـاكن معينـة  ،مثـل
 îmbiوتعــ ي موســم التمــور  ،و gêrigeriموســم اجلفــاف  ،كمــا يــتم صــوغ امس ـي املكــان
والزمــان بإضــافة مقــاطع معينــة إىل محــادر األفعــال وبعــض األمســاء  ،وفيمــا يلــي كيفيــة ص ـياغة
هذه األمساء .
حنحــل علــى امس ـي الزمــان واملكــان بإضــافة  goإىل آخــر محــادر أفعــال اجملموعــة األوىل
وأفعال اجملموعة الرابعة املنتهية بأحد احلروف املترركة  ،كما يف األمثلة التالية :
امسـا الزمـان واملكـان  Čer kômmaa-ãالفعـل
yê kôwuroo-ã yê
Lago
Higo
Karago
Mugago

Ndogusi-ĩ
Ladi
Hidi
Karadi
Mugadi

كمـا تـتم إضــافة هــذه األداة إىل آخــر بعـض األمســاء املنتهيــة بـاحلروف املترركــة للرحــول
على امسي املكان والزمان  ،كما يف األمثلة التالية :
 Čer kômmaa-ã yê kôwurooاالسم ã yêامسا الزمان واملكان
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Čer-ã

Abigo
Tirigo
kišigo

Abi
Tiri
kiši

وكمــا حنحــل علــى امس ـي الزمــان واملكــان بإضــافة  koإىل آخــر محــادر أفعــال اجملموعــة
الثانية وأفعال اجملموعة الرابعة وذلك بعد حذف عالمة املحدر  ،كما يف األمثلة التالية :
امسـا الزمـان واملكـان  Čer kômmaa-ãالفعـل
yê kôwuroo-ã yê
Hurko
Ôŋgurko
Ôhurko
Hulusko
Nduruko
Ndusobko

Ndogusi-ĩ
Hurti
Ôŋgurti
Ôhurti
Hulusti
Ndurui
Ndusobi

وحنحل أيضاً علـى امسـي الزمـان واملكـان بإضـافة  ŋgoإىل آخـر محـادر أفعـال اجملموعـة
الثالثة  ،كما يف األمثلة التالية :
امسـا الزمـان واملكـان  Čer kômmaa-ãالفعـل
yê kôwuroo-ã yê
Ôsumŋgo
Laŋgo
Čurumŋgo
Hûrumŋgo
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Ndogusi-ĩ
Ôsumndi
Landi
Čurumndi
Hûrumndi

الدرس الثالثون
Kara murta ôguzuu-ã
اسم الهيأة
Čer haluu-ã
من األمساء اليت يتم صوغها بإضافة بعض األدوات إىل املحادر اسم اهليأة  ،ويحاغ
بإضافة  koإىل محادر األفعال إذا كانت منتهية حبرف ساكن  ،و goإذا كانت منتهية
حبرف متررك  ،و ŋgoإىل محادر أفعال اجملموعة الثالثة  ،وذلك كله بعد حذف عالمة
املحدر .
األمثلة :
قتل كايل الرجل قتلة شنيعة
قال الرجل الكالم قولة سليمة

Kalli amma ha ndîdko Zundu du
čîd
Amma mêdi-ĩ ndahadko dûli yahad

ناقش الرجل الكالم مناقشة كبرية Amma mêdi-ĩ ôsumŋgo dunodo
ôsumnji
Amma kîšiga zunda tedîči
الرجل ميشي مشية غري سوية
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الدرس الواحد والثالثون
Kara murta ôguzuu soũ turo-ĩ
اسم اآللة
Čer eelee-ã
من األمساء اليت تتم صياغتها بإضافة بعض األدوات إىل املحادر اسم اآللة  ،ويتم
صوغه بإضافة  aإىل آخر املحادر  ،وتسمى هذه  aبـ  aاآللة  ،و تلف عن  aاإلضافة
اليت تدخل على املحادر وترسم بنفس الطريقة ولكن يتلف نطقهما  ،إذ يتلف نطق كلمة
 Sartiaاليت تع ي للمسح أو للكنس عن كلمة  Sartiaاليت تع ي ممراة  ،طالسة ،
مكنسة  ،رغم أهنما مشتقتني عن كلمة  Sartiبإضافة  aإىل آخرها .
وهذه أمثلة لبعض أمساء اآللة يف اللغة التباوية :
االسم

املعىن
Maana-ã
طالسة  ،مكنسة

 Čer-ãاملعىن
Maana-ã

املحدر

Kîyi-ĩ

 Sartiaكنس
 Lûli ndoduriaثقب

Lûli ndoduri

عحارة

 Čiltiaعحر

Čilti

حمراث

 Bônu ndoŋiaحرث

Bônu ndoŋi

مثقاب
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Sarti
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الدرس الثاني والثالثون
Kara murta ôguzuu sã čû-ĩ
االسم الموصول
Čer hoktii-ĩ
مــن األمســاء أيض ـاً االســم املوصــول  ،وهــو يف التباويــة عبــارة عــن أدوات وحــروف تلرــق
باألفعال وتعمل عمل األمساء املوصولة  ،وترسم موصولة للفعل .
وهـذه األمسـاء علـى طـس طوائـف  ،وهـي  ، a , ã , ĩ , nã , uã :وفيمـا يلـي بيـان
لكيفية جميئها .
تأا  ĩمع األفعال املضارعة يف حالة املفرد وتع ي الذي واليت  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
Ndogusi-ĩ Maana-ã Ndûusi čer hoktii-ĩ
الذي يحدق

 Mugayiniĩيحدق
 Hurčiniĩيوف

الذي يناقش

 Ôsumnjiniĩيناقش
 Yusobiĩيرتك

Yusobi

الذي يذهب

 Tediĩيذهب

Tedi

الذي يوف
الذي يرتك

Mugayini
Hurčini
Ôsumnjini

كما تأا مع املضارع املستمر يف حالة املفرد  ،كما يف :
املع ـ ــىن  Maana-دخــول االســم املوصــول املعــىن  Maana-الفعل Ndogusi-ĩ
ã Ndûusi
čer
ã
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الذي يحدق
الذي يوف

hoktii-ĩ
 Mugayinîčîĩيحدق
 Hurčinîčîĩيوف

Mugayinîčî
Hurčinîčî

الذي يناقش

 Ôsumnjinîčîĩيناقش
 Yusobîčîĩيرتك

Yusobîčî

الذي يذهب

 Tedîčîĩيذهب

Tedîčî

الذي يرتك

Ôsumnjinîčî

وتــأا  nãمــع أفعــال زمــن املاضــي املفــردة املنتهيــة بـ ـررف مــن احل ـروف املترركــة وتعــ ي
الذي واليت  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الفعل Ndogusi-ĩ
املوصول Maana-ã Ndûusi
čer hoktii-ĩ
Mugayi
 Mugayinãصدق
الذي صدق
Hurči
 Hurčinãخوف
الذي خوف
Ôsumnji
 Ôsumnjinãناقش
الذي ناقش
وتـأا  ãأو  uãمــع أفعــال زمــن املاضــي املنتهيــة حبـرف مــن احلـروف الســاكنة ومــع أفعــال
املضارع املستمر وكذلك مع أفعال املضارع يف حالة اجلمع وتع ي الـذي والـذين والـيت والـالا ،
كما يف األمثلة التالية :
املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن دخ ــول االس ــم املوص ــول املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الفعل
Maana-ã Ndûusi
čer Maana-ã
hoktii-ĩ
 Yusobãترك
الذي ترك
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Ndogusi-ĩ

Yusob

الذين وقفوا
الذي ذهب

 Tusuãوقف
 Tedãذهب

Tus
Ted

الذين يحدقون

 Mugayîčîkuãيحدقون
 Hurčinîčîkuãيوفون

Hurčindîčîku

الذين يناقشون

 Ôsuminjîkuãيناقشون

Ôsuminjndiîčîku

الذين يوفون

Mugayindîčîku

وإذا انتهى الفعل بـ  kأو  gيتم حذفهما قبل إضافة االسم املوصول  ،كما يف :
املع ـ ـ ـ ــىن  Maana-دخ ــول االس ــم املوص ــول املع ــىن  Maana-الفعــل Ndogusi-
ĩ
ã Ndûusi
čer
ã
hoktii-ĩ
Čuruk
 Čuruãخرع
الذي خرخ
Čuk
 Čuãحلب
الذي حلب
Čuzug
 Čuzuãهاجر
الذي هاجر
كما يتم حذف  oاجلمع يف حالة اجلمع  ،كما يف :
املعىن  Maana-ãدخول االسم املوصول املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الفعـل Ndogusi-ĩ
Maana-ã Ndûusi čer
hoktii-ĩ
Yusobo
 Yusopãتركوا
الذين تركوا
Tuso
 Tusuãوقوفوا
الذين وقفوا
الذين صدقوا

 Mugayinduãصدقوا
 Hurčinduãخوفوا

Hurčinduo

الذين ناقشوا

 Ôsumnjinduãناقشوا

Ôsumnjinduo

الذين خوفوا
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Mugayinduo

وت ــأا  aم ــع األفع ــال املنتهي ــة حب ــرف  mوتُض ــاف مباش ــرة دون أي ــة إض ــافات يف حال ــة

اجلمع وتع ي الذي والذين واليت والالا  ،كما يف :

املع ـ ـ ـ ــىن  Maana-دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
Ndogusi-ĩ Maana-ã Ndûusi čer hoktii-ĩ
ã
Sobum
 Sobumaتركت
الذي تركت
Muganum
 Muganumaصدقت
الذي صدقت
الذي خوفت
الذي ناقشت
الذين تركتم
الذين صدقتم
الذين خوفتم
الذين ناقشتم

 Hurrumaخوفت
 Ôsumumaناقشت
 Sopumaتركتم
 Mugandumaصدقتم
 Hurtumaخوفتم
 Ôsumbumaناقشتم
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Hurrum
Ôsumum
Sopum
Mugandu
m
Hurtum
Ôsumbum

الدرس الثالث والثالثون
Kara murta ôguzuu sã ôguzuu-ĩ
اسم الصفة
Čer adurasuu-ã
هنــاك قاعــدة عامــة لترحــيل اســم الحــفة يف التباويــة  ،كمــا أن هنــاك اســتثناءات علــى
هذه القاعدة  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أوالً  :القاعدة في تحصيل اسم الصفة .
Gubudi : Hakti čer adurasuu-ã kîyii-ĩ .
يف التباويــة حنحــل علــى اســم الحــفة بإضــافة  nuأو  nûيف بدايــة الحــفات  ،إذا كــان
احلرف املتررك األول غري  iأو  îوحسب احلرف املتررك  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك:
معناهـا  Maanaالحفة
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã
hunã Čer Adurasuu-ã Maana-ã
Wôgorši
 Nûwogoršiجبان
جنب
Bôli
 Nûboliنظيف
نظافة
كىر
وضاعة
محرة
طول

 Nubuiكبري
 Nuhurgiوضيع
 Numaduأمحر
 Nudurusuطويل
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Bui
Hurgi
Madu
Durusu

وإذا كان احلرف املتررك األول  iأو îفنرحل على اسم الحفة بإضافة  niأو nî
إىل آخر الحفات حسب احلرف املتررك األول  ،كما يف األمثلة التالية :
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Gibi
 Nigibiكبري
كىر
Gîrbi
 Nîgirbiشجاع
شجاعة
هــذا إذا كانــت الحــفة تبــدأ حبــرف ســاكن  ،وأمــا إذا كانــت الحــفة تبــدأ حبــرف مترــرك
فيتم احلحول على امسها بإضافة حرف  nيف بدايتها  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã
Maana hunã Čer adurasuu-ã
Maana-ã
Êski
 Nêskiجديد
جدة
Êdi
 Nêdiأنثى
أنوثة
Irri
 Nirriمرتفع
ارتفاع
عبودية

 Noguroعبد

Oguro

طفولة

 Nodoطفل
 Nômuriرجل

Odo
Ômuri

عمى

 Narubuأعمى

Arubu

رجولة

ثانياً  :االستثناءات الواردة على القاعدة .
Nûnju-ĩ : Kîyi-ĩ du yuna čurukaã .
أ ـ االستثناء األول  :استعمال .Ŋ
 Nduruko gubuddi-ĩ : Istaamalti Ŋ gu-ã .ـ A
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حنحل على اسم الحفة بإضافة  ŋإىل بداية الحـفات املبـدوءة ب ـ  ، g , kوتـتم إضـافة
 ŋإىل الحفات املنتهية بـ  gبعد حذفها .
وأمــا الحــفات املنتهيــة حبــرف  kفت ـتم إضــافة  ŋبعــد قلــب  kإىل  ، gوفيمــا يلــي أمثلــة
على ذلك :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Gibi
 Ŋibiكبري
كىر
Gîrbi
 Ŋîrbiشجاع
شجاعة
قحر

 Ŋunasuقبيح
 Ŋgoroقحري

قبح

Koro

قلة

 Ŋgunuقليل

Kunu

Gunasu

كما تتم إضافة  ŋمع حرف متررك للرحول على اسم الحـفة إىل الحـفات الـيت تبـدأ
بـ š b . l .وتتم إضافة  ŋمباشرة إىل الحـفات املبـدوءة ب ـ  š . lبينمـا يـتم قلـب  bإىل m
ومن مث تتم إضافتها  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
معناهـا  Maanaالحفة
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã
hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Šiša
 Ŋišišaخمتلف
اختالف
Šeda
 Ŋišedaشاهد
شهادة
Bilaa
 Ŋimilaaبريء
براءة
زيادة
والية

 Ŋimilزيادة
 Ŋûlooriويل
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Bil
Lôori

بـ ـ االستثناء الثاني :استعمال . nd
 Nduruko nûnju-ĩ . Istaamalti nd i-ĩ .ـ B
حنح ــل عل ــى اس ــم الح ــفة بإض ــافة  ndإىل الح ــفات املنتهي ــة ب ـ ـ  tو  ، dوذل ــك بع ــد
حذفهما  ،كما ىف األمثلة التالية :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã
Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Tîri
 Ndîriمجيل
مجال
Tusu
 Ndusuصعب
صعوبة
صداقة

 Ndorozoصديق

Torozo

ظلم
طول

 Ndôluũظامل
 Ndurusuطويل

Dôluũ
Durusu

بعد

 Ndoguبعيد

Dogu

جـ ـ االستثناء الثالث  :استعمال  kûو.ku
 Nduruko nôguzuu-ĩ :.Istaamalti kû yê ku yêe-ã .ـ Č
حنحـل علـى اسـم الحـفة بإضـافة  kûأو  kuإىل الحـفات املنتهيـة ب ـ  mو bو dوt
ىف بع ـ ــض األحي ـ ــان  ،وي ـ ــتم قل ـ ــب  bإىل  mو dإىل  nو tإىل  ndقب ـ ــل إض ـ ــافة املقطع ـ ــني
املذكورين  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã
Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Mûsulum
 Kûmusulumمسلم
إسالم
Môši
 Kûmošiجار
جوار
Buroĩ
 Kumuroĩسارق
سرقة
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ظلم
مجال
صداقة

 Kûnoluũظامل
 Kûndiriمجيل
 Kundorozoصديق

Dôluũ
Tîri
Torozo

د ـ االستثناء الرابع  :استعمال . nj
 Nduruko nduzoo-ĩ : istaamalti nj gu-ã .ـ D
حنحل على اسم الحفة بإضافة  njإىل الحفات اليت تبدأ بـ  čوذلك بعد حذفها ،
كما يف األمثلة التالية :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Čunubu
 Njunubuذكى
ذكاء
Čuu
 Njuuابيض
بياض
متعة
سعة

 Njûsuممتع
 Njuroواسع

Čûsu
Čuro

هذا فيما يتعلق بالحفة الثابتة  ،أما الحفات املركبة فنرحل على امسها حبذف أداة
الحفة  ،فيما عدا الحفات املشتقة من اسم الفعل واسم املفعول  ،إذ يعتىر محدرها امساً هلا
 ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
الحفة
معناها
اسم الحفة
املعىن
Adurasu-ã Maana hunã Čer adurasuu-ã Maana-ã
Aŋgaldo
 Aŋgalعاقل
عقل
Šahima
 Šahiمدمن شاي
شاي
دخان

 Tabaمدخن
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Tabaso

Wûnisûbi
Nohudo
Čîddo
Aŋgalno
Aŋgaltudo

 حمروقWûni

نار

 ميتNunohi
 قاتلNdîdi

موت

 عاقلAŋgal
 عاقلAŋgal

عقل
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قتل
عقل

الدرس الرابع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã tuzoo-ĩ
العدد
Ndogudi-ĩ
سوف نقوم أوالً بعرض األعداد التباوية  ،مث بيان كيفية صياغة أمسائهـا  ،وذلـك حسـب
اآلا :
املعىن
واحد

 Maana-ãالرقم Ndogudi-ĩالكتابة
0

Arbidi-ĩ
Turo

اثنان

1

čû

ثالثة

1

Ôguzuu

أربعة

1

Tuzoo

طسة

1

Hoo

ستة

1

Dîšee

سبعة

1

Tûdusu

مثانية

8

Yusu

تسعة

9

Yîšii

عشرة

01

Murdom

أحد عشرة

00

Murdom soũ turo

اثنا عشرة

01

Murdom sã čû
011

Dîyidom

11

عشرون

Dîyidom soũ turo

10

واحد وعشرون

Dîyidom sã čû

11

اثنان وعشرون

Murta ôguzuu

11

ثالثون

Murta ôguzuu soũ turo

10

واحد وثالثون

Murta ôguzuu sã čû

11

اثنان وثالثون

Murta tuzoo

11

أربعون

Murta hoo

11

طسون

Murta dîšee

11

ستون

Murta tûdusu

11

سبعون

Murta yusu

81

مثانون

Murta yîšii

91

تسعون

Koduro

011

مائة

Koduro yê turo yê

010

مائة وواحد

Koduro yê čû yê

011

مائة واثنان

Kadura čû

111

مائتان

Kadura čû yê turo yê

110

مائتان وواحد

Kadura ôguzuu

111

ثالمثائة

Kadura tuzoo

111

أربعمائة

Dûbu

0111

ألف

Dûbu yê turo yê

0110

ألف وواحد

Dûbo čû

1111

ألفان

018

مليون

0111111

Dîbidir

مليونان

1111111

Dîbidire čû

مليونان وواحد

1111110

Dîbidire čû yê turo yê

مليار

0111111111

Mehene

ملياران

1111111111

Mehenea čû

أمــا أمســاء األعــداد فيــتم احلحــول عليهــا بــذات الطريقــة الــيت حنحــل عل ـى اســم الحــفة ،
وذلك بإضافة  nإىل أول العدد مع مراعاة االستثناءات اليت أشرنا إليها عنـد حـديثنا عـن اسـم
الحفة  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك .
 Čerالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن الكتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ــدد
Ndogudi-ĩ
ndogudii-ĩ
Arbidi-ĩ
Maana-ã
األول

1di

Gubuddi-ĩ

Turo

الثاين

2n

Nûnju-ĩ

Čû

الثالث

3n

Nôguzuu-ĩ

Ôguzuu

الرابع

4n

Nduzoo-ĩ

Tuzoo

اخلامس

5n

Nuhoo-ĩ

Hoo

السادس

6n

Ndîšee-ĩ

Dîšee

السابع

7n

Ndûdusuu-ĩ

Tûdusu

الثامن

8n

Nuyusuu-ĩ

Yusu

التاسع

9n

Nîyišii-ĩ

Yîšii

العاشر

10n

Numurdomii-ĩ

Murdom

احلادي عشر

soũ 11n
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Murdom soũ Murdom
turo
turoi-ĩ

Dîyidom

Ndîyidemii-ĩ

011

20n

العشرون

الدرس الخامس والثالثون
Kara murta ôguzuu sã hoo-ĩ
أدوات الربط
Yuna tudia-ã
هنــاك العديــد مــن األدوات يف اللغــة التباويــة تســتخدم يف ربــط اجلمــل املختلفــة أو ب ـربط
مكونــات اجلملــة الواحــدة  ،ســوف نقــوم أوالً بعــرض هــذه األدوات مث كيفيــة اس ـتعماهلا وفق ـاً
للفقرتني اآلتيتني .
أ ـ عرض أدوات الربط .
ما يقابلها يف العربية  Tûrtu hunu Araŋgaa-ãأداة الربط Yunu tudii-ĩ
Yê
و
مث

Taa

حىت

Mannu

أم

Yee

إما ؛ أو

Too ni

لكن

Čîidi

و

Ni

كذلك ؛ أيضاً
و

Ôwonni
Nani

 9ـ استعمال . yê
010

تســتعمل  yêل ـربط أج ـزاء اجلملــة الواحــدة ويف الغالــب تســتعمل للعطــف بــني األمســاء ،
وتتكرر قبل وبعد املعطوف عليه  ،كما يف األمثلة التالية :
ذهب كايل وعائشة إىل املدرسة
أنا وأمحد ندرس معاً

Kalli yê Eše yê môdurso-ã tûruo
Tani yê Mahuma yê četu karandiri

 2ـ استعمال . taa
تس ــتعمل  taaلل ـربط بــني أج ـزاء مجلتــني منفح ــلتني  ،وعنــد التعبــري عــن حــدثني ح ــدثا
بالتعاقب وقد يأا قبلها الفعل املعطوف عليه  ،كما يف :
Kalli môdursa-ã ted ; taa odo
ذهب كايل إىل املدرسة مث جاء ابنه
hunã li
ذهبت عائشة إىل املورد مث سألت عنهـا Eše yîgi-ĩ ted ; taa ajî hunã li
hiyi
أمها
جاء الرجل مث جاء صاحبه

Amma li ; taa lau hunã li

Kalli môdursa-ã ted ; Tedaã
ذهب كايل إىل املدرسة مث جاء ابنه
taa odo hunã li
ذهبت عائشة إىل املورد مث سألت عنهـا Eše yîgi-ĩ ted ; Tedã taa ajî
hunan li hiyi
أمها
 3ـ استعمال . mannu
تســتعمل  mannuلل ـربط بــني مجلتــني منفحــلتني ويشــرتط يف املعطــوف بـ ـ mannu
أن يكون بعضاً مما قبله  ،كما يف األمثلة التالية :
جاء الرجال حىت املشاة

Anna-ã gunna luo ; anna
bûda-ã maanu
011

ذهب كايل إىل املدرسة حىت عائشة ذهبت
جاءت عائشة حىت ابنها

Kalli môdursa-ã ted ; Eše
mannu ted
Eše li ; odo mannu li

 4ـ استعمال . yee
تستعمل  yeeلربط أجزاء اجلملة الواحدة وتأا لالستفهام  ،كما يف األمثلة التالية :
أم ال ؟

? Amma hurgusu yogusi yee yogusunnú

يعمل الشخ

ذهب األطفال أم ال ؟

? Ada-ã tûrru yee tûrrunnú

تحدق أم ال ؟

? Mugani yee muganummú

 5ـ استعمال . too ni
تســتعمل  too niل ـربط أج ـزاء اجلملــة الواحــدة وتفيــد التخيــري  ،وتتك ــرر يف اجلملــة
الواحدة  ،كما يف :
خذ من أموايل إما ديناراً وإما دينارين

Gûrso taŋã du too ni yîneĩ
yoŋ ; too ni yînea čû yoob
Too ni yîri ; too ni yusu

سوف يأا أبوك غداً أو بعد غد

Abba numa too ni togo ligi
; too ni agide ligi

اذهب أو تعاىل

 6ـ استعمال . čîidi
تُستخدم للربط بني أجزاء اجلملة الواحدة  ،وتأا بعد النفي أو قبله  ،كما يف األمثلة
اآلتية :
أنت ال تشرب شاي ولكن تشرب قهوة

Nuro šahi yaú ; čîidi kehe yai
011

هو ال يشرب قهوة ولكن يشرب شاي

Muro yuũ čaú ; čîidi šahi čai

 7ـ استعمال . ni
تستعمل  niللربط بني أجزاء اجلملة الواحدة  ،والفرق بينها وبني  yêهـو أهنـا تسـتعمل
للربط بني اجلمل اخلىرية أو األفعال ؛ بينما نسـتعمل  yêللـربط بـني األمسـاء يف الغالـب  ،كمـا
يف :
ذهبت إىل املدرسة وجئت

Tani môdursa-ã tidedu ni tiri

صدق الرجل اخلىر وذهب

Amma mêdi-ĩ mugayinu ni ted

وأما اآلخر فذهب

Aũ gudi-ĩ ni ted

 8ـ استعمال . ôwonni
وتستعمل للربط بني أجزاء مجلتـني خمتلفتـني  ،وتـأا يف أول اجلملـة االسـتئنافية  ،كمـا يف
األمثلة التالية :
كايل جييد العربية ؛ وكذلك الفرنسية

;

عائشة تقرأ بالتباوية ؛ وكذلك تكتب هبا

; Eše tudagaa du karyini
ôwonni arbiyini

Kalli araŋga muguno
ôwonni naharka muguno

 1ـ استعمال . nani
تُستعمل للربط بني أجزاء اجلملة الواحدة  ،كما يف :
كايل جبان وظامل

Kalli wôgorši nani dôluũ

موسى شجاع وقوي

Mûsa Gîrbi nani dunodo
011

Hugusu taŋã kohoru nani tigiri

011

اهني عملي مث آا

011

الدرس السادس والثالثون
Kara murta ôguzuu sã dîšee-ĩ
أدوات الشرط
Yuna tugoa-ã
 ومجيعهــا تقابله ـاkoo وndoo وnoo وwo وoo أدوات الشــرط يف التباويــة هــي
 وتض ــاف بع ــد قل ــب احل ــرف املتر ــرك الس ــابق،  يف ص ــيغة امل ــتكلمoo  وت ــأا، يف العربي ــة إذا
:  كما يف األمثلة التالية،  املضارعi  وحذفu  إىلr حلرف
Kîyi-ĩ
Mugadi

Hurti

Ôsumndi

Ndusobi

 املحدرNdogusi-ĩ
Muganiri
Muganar
Mugandiri
Mugandar
Hurdiri
Hurtiri
Hurdaar
Hurtaar
Ôsumiri
Ôsumbiri
Ôsumaar
Ôsumbaar
Soburi
Sopuri
Sobar
011

الفعل

دخول أداة الشرط
Muganuroo
Muganuroo
Muganduroo
Muganduroo
Hurduroo
Hurturoo
Hurduroo
Hurturoo
Ôsumuroo
Ôsumburoo
Ôsumuroo
Ôsumburoo
Suburoo
Sopuroo
Soburoo

Ndeni

Sopar
Yeri
Yendiri
Yer
Yender

Sopuroo
Yeroo
Yenduroo
Yeroo
Yenduroo

،  وتضــاف إىل آخــر الفعــل مباشــرة يف زمــن األمــر،  فتــأا يف صــيغة املخاطبــةwo وأمــا
 كم ــا يف،  إذا انته ــى الفع ــل حب ــرف س ــاكنu  املاض ــي وبإض ــافةm املض ــارع وi وبعــد ح ــذف
: األمثلة التالية
Kîyi-ĩ
Mugadi

Hurti

Ôsumndi

Ndusobi

Ndeni

 املحدرNdogusi-ĩ
Mugani
Muganum
Mugandi
Mugandum
Hurri
Hurti
Hurtum
Hurtum
Ôsumi
Ôsumbi
Ôsumum
Ôsumbum
Sobui
Sopui
Sobum
Sopum
Yei
Yendi
018

الفعل

دخول أداة الشرط
Muganuwo
Muganuwo
Muganduwo
Muganduwo
Hurduwo
Hurtuwo
Hurduwo
Hurtuwo
Ôsumuwo
Ôsumbuwo
Ôsumuwo
Ôsumbuwo
Subuwo
Sopuwo
Sobuwo
Sopuwo
Yewo
Yenduwo

Yem
Yendum

Yewo
Yenduwo

 مهم ــا كان ــت ص ــيغتها ؛ إذا،  م ــع مجي ــع أفع ــال زم ــن املض ــارع املس ــتمرwo كم ــا تـ ـأا
:  كما يف األمثلة التالية، كانت يف حالة املفرد
Kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti

 املحدرNdogusi-ĩ
الفعل
دخول أداة الشرط
Muganînjî
Muganînjîwo
Mugayinîčî
Mugayinîčîwo
Muganirîtîyi
Muganirîtîyiwo
Hurdirîtîyi
Hurdirîtîyiwo
Hurrînjî
Hurrînjîwo
Hurčinîčî
Hurčinîčîwo

 كمـ ــا يف،  يف حالـ ــة اجلمـ ــعndoo يف صـ ــيغة الغائـ ــب يف حالـ ــة املفـ ــرد وnoo وت ــأا
: األمثلة التالية
Kîyi-ĩ
Mugadi
Hurti
Ôsumndi

 املحدرNdogusi-ĩ
Mugayi
Mugayini
Mugayuo
Hurči
Hurčuo
Ôsumnji
Ôsumnjuo

الفعل

دخول أداة الشرط
Mugayinoo
Mugayinoo
Mugayindoo
Hurčinoo
Hurčindoo
Ôsumnjinoo
Ôsumnjindoo

:  كما يف،  فتُستعمل إذا كان الفعل يف صيغة اسم الفاعلkoo أما
Kîyi-ĩ

 املحدرNdogusi-ĩ
019

الفعل

دخول أداة الشرط

Mugadi
Hurti

Muganurdo
Mugayinno
Mugandurdo
Hurdurdo
Hurnurdo
Hurčinno

011

Muganurdo koo
Mugayinno koo
Mugandurdo koo
Hurdurdo koo
Hurnurdo koo
Hurčinno koo

الدرس السابع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã tûdusu-ĩ
التوليد
Ndiledi-ĩ
اللغة التباوية من اللغات اإللحاقية – كما سبق القول – وبالتايل فهي تتميز بقدرة
كبرية يف خلق ألفاظ جديدة  ،ويتم توليد األلفاظ اجلديدة يف الغالب عن طريق الرتكيب ،
ويؤدي الرتكيب دوراً كبرياً يف إثراء املعجم التباوي ؛ إذ العديد من الكلمات يف اللغة التباوية
مركبة من أكثر من كلمة .
ويتم تركيب الكلمات يف اللغة التباوية عن طريق تركيب اسم ومحدر أو عن طريق
تركيب محدرين أو دمج امسني أو إضافة أدوات لغوية إىل بعض األمساء  ،وفيما يلي توضيح
ذلك .
 9ـ التوليد عن طريق تركيب اسم ومحدر .
ويتم ذلك عن طريق تركيب اسم ومحدر  ،ويرمسان منفحلني ويعطيان معىن واحداً ،
كما يف األمثلة التالية :
Čer-ã
 kîyi-ĩاملعىن
املعىن
املعىن االسم املركب
 Maanaاالسم
 Maana-ã Čerاملحدر
Ma
-ã
hoktidi-ĩ
anaã
Îji
 Ndubabiماء
سباحة  Îji ndubabiضرب
010

 Ndeniنار
 Ndogusiقراءة

إحراق  Wûni ndeniإعطاء
 Karaفعل
تدريس
ndogusi
 Daha ndoŋiاخذ
فهم
إطعام  Buda ndeniإعطاء

 Ndoŋiرأس
 Ndeniطعام

Wûni
Kara
Daha
Buda

 2ـ التوليد عن طريق تركيب محدرين .
ويتم ذلك عن طريق تركيب محدرين  ،ويرمسان منفحلني ويعطيان معىن واحداً  ،كما
يف األمثلة التالية :

kîyi-ĩ
 kîyi-ĩاملعىن
االسم املركب املعىن
املعىن
 Maana-ã Čerاملحدر  Maana-ãاملحدر
Maana-ã
hoktidi-ĩ
Ndaa
Ndedi
جري
 Ndaaذهاب
هروب
i
ndedi
 3ـ التوليد عن طريق دمج امسني .
ويتم ذلك عن طريق دمج امسني  ،ويرمسان متحلني ويعطيان معىن واحداً  ،كما يف
األمثلة التالية :
Čer-ã
 Čer-ãاملعىن
االسم املركب املعىن
املعىن
االسم  Maana-االسم
Maana-ã Čer
Maanaã
hoktidi-ĩ
ã
حبل الدلو
مقود ؛ جلام
تكة

 Ôziدلو
 Ôziفم

 Tôroziحبل
 Kôziحبل

 Ôziسروال

 Wonnôziحبل
011

Tôri
Ko
Wonno

 4ـ التوليد عن طريق إضافة أدوات لغوية إىل بعض األمساء .
وهذه األدوات هي  soمبعىن كثري الشرب  ،و sûbiمبعىن مأكول  ،و maمدمن ،
و šîdirمبعىن مفسد  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
 Čer-ãاملعىن
املعىن
االسم املركب
املعىن
االسم Maana-
Maana Čer
Maana-ã
ã
-ã hoktidi-ĩ

Čer-ã
االسم

 Tabaكثري الشرب
 Šahiحمب

So

مدخن
مدمن شاي
حمروق
فاسد

 Tabasoدخان
 Šahimaشاي

 Wûniمأكول
 Dîneفساد

 Wûnisûbiنار
 Dînešîdirدنيا

Ma
Sûbi
Šîdir

وهذه هي أهم طرق توليد األلفاظ اجلديدة يف اللغة التباوية  ،والطريقتان األوىل والثانية
من أكثر الطرق شيوعاً يف التباوية  ،إذ العديد من الكلمات يتم صوغها هبذه الطريقة .

011

011

الدرس الثامن والثالثون
Kara murta ôguzuu sã yusu-ĩ
اإلدغام
Du surukti-ĩ
هناك ثالث حاالت تدغم فيها احلروف يف اللغة التباوية  ،وهي إدغام  nيف ، d
وإدغام  mيف  ، bوإدغام  ŋيف  ، gوفيما أمثلة توضيرية على ذلك :
 6ـ إدغام  nفي . d
يدغم حرف  nيف  dيف التباوية وينطقان نطقاً واحداً  ،وتعتىر هذه احلالة من أكثر
حاالت اإلدغام فيها  ،وهذه أمثلة على ذلك :
Ndusobi
Ndugurui
Ndudoi

Ndahadi
Ndogudi
Ndumami

 1ـ إدغام  mفي .b

يدغم حرف  mيف  bيف التباوية وينطقان نطقاً واحداً  ،كما يف األمثلة التالية :
Imbi
Mbikido
Îmbi

Mbo

 3ـ إدغام  ŋفي .g
يدغم حرف  ŋيف  gيف التباوية وينطقان نطقاً واحداً  ،كما يف األمثلة التالية :
011

Ŋgoo
Ŋgori
Ŋgei

Ŋgoro
Ŋgalli
Ŋgazi

011

الدرس التاسع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã yîšii-ĩ
اإلبدال
Hurosti-ĩ
يف التباوية يتم ابدال العديـد مـن احلـروف بغريهـا عنـد الحـرف وعنـد اجلمـع وعنـد إضـافة
أدوات التعريــف وعنــد صـياغة اســم الفعــل واســم الفاعــل  ،لــذلك ســوف نقــوم يف هــذا الــدرس
ببيان احلروف الىت تبدل من غريها إبداالً شائعاً  ،وفقا للفقرات اآلتية .
أ ـ إبدال  Bبـ . P
 B P du Hurosti-ĩ .ـ A
يتم إبدال  bبـ  pعند التحريف  ،كما يف األمثلة التالية :
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
Sopum
sopi

Ndogusi-ĩ
Sobum
Sobi

بـ ـ إبدال  Sبـ . Z
 S Z du hurosti-ĩ .ـ B
يتم إبدال  sبـ  zعند التحريف  ،كما يف األمثلة التالية :
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
Ŋîzi
Ŋîzu
Hurozi
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Ndogusi-ĩ
Ŋîsti
Hurosti

Hurozu
جـ ـ إبدال  Oبـ . I
 O I du horosti-ĩ .ـ Č
إذا انتهت الكلمة بـ  oيتم إبـداهلا ب ـ  iعنـد إضـافة أداة التعريـف  ،كمـا ىف األمثلـة اآلتيـة
:
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
Kori-ĩ
Mudi-ĩ
Odi-ĩ

Ndogusi-ĩ
Koro
Mudo
Odo

د ـ إبدال  Kبـ . Ŋ
 K Ŋ du Hurosti-ĩ .ـ D
يــتم إبــدال  kب ـ  ŋإذا وردت يف الكلمــة عنــد التح ـريف وعنــد صــوغ اســم الفعــل واســم
الحفة  ،كما يف األمثلة التالية :
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
Huŋum
Ŋalli

Ndogusi-ĩ
Hukti
Kalli

هـ ـ إبدال  Gبـ . Ŋ
 G Ŋ du Hurosti-ĩ .ـ E
يــتم إبــدال  gب ـ  ŋإذا وردت يف الكلمــة عنــد التح ـريف وعنــد صــوغ اســم الفعــل واســم
الحفة  ،كما يف األمثلة التالية :
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
018

Ndogusi-ĩ

Ŋîrbi
Ŋibi

Gîrbi
Gibi

و ـ إبدال  Čبـ . NJ
 Č NJ du Hurosti-ĩ .ـ F
يتم إبـدال  čب ـ  njإذا وردت يف الكلمـة عنـد التحـريف وعنـد صـوغ اسـم الحـفة  ،كمـا
يف األمثلة التالية :
اإلبدال

 Hurosti-ĩالفعل
Njunubu
Njuu

019

Ndogusi-ĩ
Čunubu
Čuu
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الدرس األربعون
Kara murta tuzoo-ĩ
التفخيم والترقيق
Môhunni ndogusi-ĩ yê tînnemi ndogusi-ĩ yê
التفخيم والرتقيق ظاهرتان حتدثان لعدد مـن احلـروف السـاكنة يف التباويـة  ،نتيجـة دخـول
احلروف املترركة عليها  ،حبيث يتغري صوت احلرف حسب احلرف املتررك الذي يـدخل عليـه
.
واحلـروف الـيت تتعـرض لظـاهرا التفخـيم والرتقيـق هـي  K , S , T , D , Z , :؛
إذ تتغـري أصـوات هـذه احلـروف حسـب احلـرف الـذي يـأا بعـدها ؛ فيمـا إذا كـان  O , Uأو
 ، A , I , Î , E , Ê , Ô , Û ,وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ 6ـ ترقيق . D
ترقق  Dإذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aحبيـث تلفـظ كالـدال العربيـة
 ،كما يف األمثلة التالية :
معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Nûgu
Maana
hunã
hunã
َدﮒ
مثل
رأس

َد َه

Nûgu
Maana Mêdi-ĩ
hunã
hunã
َدئْب
 Dagiعمامة
 Dahaعرق
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َدئْه

Mêdi-ĩ
Dêbi
Dêhi

ؤب
ُد ُ
ُد ْؤل

ألف
عادل

 Dûbuغحب
 Dûliأخ
رخي

َدلَ ْه
ُدؤمر

ُدؤون

Dele
Dômuri
Dôoni

أ ـ  1ـ تفخيم . D
تفخـم  Dإذا جـاءت بعـدها  oأو  ، uحبيـث تلفـظ كالضـاد العربيـة  ،كمـا يف األمثلــة
التالية :
معناها  Maanaلفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهــا
hunã
بنت
عمة
بعيد

Nûgu
hunã
ب
َ
ضُ

ض ْه
ضَ
َ
ضﮒُ
َ

Maana Mêdi-ĩ
hunã
 Dobuحفيد

Nûgu
hunã
ضﮒُ
ُ

 Dodoقوة

ضنَه
ُ

 Doguتعويض

ضر
ُ

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Mêdi-ĩ
Dugu
Duna
Durri

ب ـ  6ـ ترقيق . K
ترقـق  kإذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aحبيـث تلفـظ كالكـاف
العربية  ،كما يف األمثلة التالية :
معناها

 Maana hunãلفظها  Nûgu hunãالكلمة

Mêdi-ĩ

دور

كه

Kîhi

برد

كر

Kîri
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إرسال

َكد

حلو

ض
َكلَ َ
َكپ

خيمة

Kedi
Keledo
Kêpi

ممخضة

َكلَ ْى
َكل

إسفنج

َك ْل ُك ُد

سرير

ُكد

Kûdi

رمله
حشف

ُك ْرن
كر

Kûrni
Kirri

طوي

كلد

Kilidi

شفاء

َكد

kadi

بعرة

Kêleĩ
Kôlu
Kôlkudu

ب ـ  1ـ تفخيم . K
تفخـم  kإذا جـاءت بعـدها  oأو  ، uحبيـث تلفـظ كالقـاف العربيـة  ،كمـا يف األمثلـة
التالية :
معناها
جنب
قمي
تعب

 Maana hunãلفظها

 Nûgu hunãالكلمة

قُ ُل
ب
قُ ُ

Mêdi-ĩ
Kulu
Kubu

قُظَه

Kuzo
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قـُبَه
قَ ْه

يد
فم
قحري

kubo
Ko

قَه َرْه
قَـغَ ْيه

دجاجة
حرباء

Koro
Kogoye

قَنگَن

koŋgoni

جـ ـ  6ـ ترقيق . S
ترقق  Sإذا جـاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aحبيـث تلفـظ كالسـني العربيـة
 ،األمثلة التالية توضح ذلك :
معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Nûgu
Maana
hunã
hunã
َسغُل
مشرد
صندوق

گ
ند ْ
َس ُ

صد

ُسر

قربة

ُسن

Nûgu Maana Mêdi-ĩ
hunã hunã
َسب ْل
 Sôgoliمدىن

 Sôndugاغتسل
 Sûniأقدام
 Sûriأصابع

َس
سگ ْ
َس ْه
َسبَ ْه

Mêdi-ĩ
Sêbil
Siges
Sa
Saba

جـ ـ  1ـ تفخيم . S
تفخــم  Sإذا جــاءت بعــدها  oأو  uحبيــث تلفــظ كالحــاد العربيــة  ،كمــا يف األمثلــة
التالية :
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معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Nûgu
Maana
hunã
hunã
ب
مثرة الدوم
َ
صُ

قدم

خلف
صوت

ص ْه
َ
َ
صگو ْ
ص ُد ْر
َ

Nûgu
Maana Mêdi-ĩ
hunã
hunã
صل
 Sobuبيضة
ُ
 Soعشب

 Sogoiقفة
 Sodurدواء

ُ
ص ُ
ب
ُ
ص ْم ُ
ص ُر
ُ

Mêdi-ĩ
Suli
Susu
Sumbu
Suru

د ـ  6ـ ترقيق . T
ترقق  Tإذا جاءت بعدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aحبيـث تلفـظ كالتـاء العربيـة
 ،كما يف األمثلة التالية :
معناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Maana
hunã
تـُ ْؤل
رطب

Nûgu
hunã

رحى

تـُ ْؤگ

Nûgu
hunã

Maana Mêdi-ĩ
hunã
تَـْئه
 Tûliطلح
تَـْئرك
 Tûgiحامل

Mêdi-ĩ
Têhi
Têrki

رجل

تگ

 Tigiدلو

تَـ ْؤر

Tôri

طريق

تر

 Tiriأبيض

گ
تَـ ْؤ ُ

Tôgu

دخان

ب
تَ ْه َ
س
تَ ْه ُ

 Tabaخنلة

تن

Tînni

 Tasuرماد

ته

Tîhi

إناء
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د ـ  1ـ تفخيم . T
تفخـم  Tإذا جـاءت بعــدها  oأو  ، uحبيــث تلفـظ كالطـاء العربيــة  ،كمـا يف األمثلــة
التالية :
معناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Nûgu
hunã

Maana
hunã
طَ ْه
رقبة
طَغَ ْه
غداً
منرر

صعب

طَبَـ ْر
س
طَ ُ

Maana Mêdi-ĩ
hunã
طُد
 Toربط
 Togoواحد
 Toborسن
 Tosuحنن

Nûgu
hunã

طَُرْه
طُ ُم ْه

ند ْه
طُ َ

Mêdi-ĩ
Tudi
Turo
Tumo
Tunda

هـ ـ  6ـ ترقيق . Z
ترقق  Zإذا جاءت بعـدها  ، û , ô , î , i , ê , e , aحبيـث تلفـظ كـالزاي العربيـة
 ،كما يف األمثلة التالية :
معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Nûgu Maana
hunã
hunã
زئْب
نحرة

Nûgu Maana Mêdi-ĩ
hunã hunã
ب
 Zîbiدعامة
َز ُ

سلسلة

 Zûzuroطريقة

أخضر

ض
ز ُ
ُزْؤُزْؤَرْه

 Ziduهدية
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َزگگ َْه
گ
َز َ

Mêdi-ĩ
Zebu
Zagage
Zaga

ملل

َزلْت

Zalti

يعسوب

زؤو
ُزْؤ ْ

Zôzoũ

هـ ـ  1ـ تفخيم . Z
تفخـم  Zإذا جـاءت بعــدها  oأو  ، uحبيــث تلفـظ كالظـاء العربيــة  ،كمـا يف األمثلــة
التالية :
معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
Nûgu
Maana
hunã
hunã
نض
عاطل
ظُ ُ

Nûgu
Maana Mêdi-ĩ
hunã
hunã
ظُگ َْه
 Zunduفيما بعد

تفكري

Zugula

ضبع

ظُگ ُْر
ُل
ظُگ َ

 Zugurدخل
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ظُض

Mêdi-ĩ
Zogo
Zod
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الدرس الواحد واألربعون
Kara murta tuzoo soũ turo-ĩ
صيغ الجمل التباوية
Zagaa jumula Tudagaa-ã
بالرغم من أن الفعل يف التباوية ينقسم إىل أربعة أقسام فقط إال أنه يأا بعدة صيغ يف
اجلملة ؛ لذلك عقدنا هذا الدرس لبيان هذه الحيغ  ،وهي  :صيغة األمر  ،وصيغة املضارع
البسيط  ،وصيغة املضارع املستمر  ،وصيغة املاضي البسيط  ،وصيغة املاضي املستمر ،
وصيغة املستقبل  ،وصيغة املستقبل املستمر  ،وفيما يلي تفحيل كل ذلك .
 9ـ صيغة األمر .
تتكون صيغة األمر من فعل األمر مع املفعول به أو من الفعل فقط ويكون ترتيب
اجلملة كاآلا .
املفعول به  +الفعل أو من الفعل فقط .
اذهب

Yusu

اغتسل

Siges

أضيء الضوء

Wûni-ĩ wazu

سلم على الرجل

Amma ha lahanu

إقرأ كتبك

Kitaba nuã karanu

كما تأا بحيغة النفي  ،ويف هذه احلالة البد من استعمال أداة النهي  ،كما قد
تستعمل كلمة  ، yusoكما يف األمثلة التالية :
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ال تذهب

Yuso ndedú

ال تدرس الطلبة

Ada-ã kara hiduú

ال تحدق

Muganuú

ال تأا

Yuso nirenú

 2ـ صيغة املضارع البسيط .
تتكون صيغة املضارع البسيط من الفعل املضارع دون أية إضافات إليه وباقي عناصر
اجلملة  ،كما يف :
أنا أقود السيارة

Tani karaha-ã čuzuri

أكتب رسالة

Tani wêtige arbiniri

تقرأ رسالة

Nuro wêtige karani

يأا

Muro ligi
وتستخدم صيغة املضارع البسيط للتعبري عن أحداث مستقبلية  ،كما يف :

تأا احلافلة عند الساعة اخلامسة

Môtous-ã saa hoo-ã ligi

األطفال سوف يأتون

Ada-ã zogo lidi

كما يستعمل فعل  čîيف زمن املضارع البسيط للتعبري عن معىن يوجد  ،كما يف :
هل يوجد حمل قريب من هنا ؟
هل توجد سيارة ذاهبة إىل القطرون ؟

? Aya nerkaa dakan čî ni
? Karaha Ôrkudun tedîe čî ni

هل يوجد ماء ؟
هل يوجد شخ

? Îji čî ni
قادم ؟

? Aũ ligîčîdo čî ni
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: كما يف، وتكون إجابة هذه اجلمل بنعم أو ال
Hidi-ĩ
السؤال
Aya nerkaa dakan čî ni ?
Karaha Ôrkudun tedîe čî
ni?
Îji čî ni ?
Aũ ligîčîdo čî ni ?

Hûrumma
اإلجابة
Uwũ ,dakan nerkaa čî .
Ú-u , karaha Ôrkudun tedîe
yugó
Uwũ îji čî .
Ú-u ,aũ ligîčîdo yugó .

:  كما يف، كما ميكن اإلجابة بطريقة خمتحرة
Hidi-ĩ
السؤال
Aya nerkaa dakann čî ni ?
Karaha Ôrkudun tedîe čî ni?
Îji čî ni ?
Aũ liîčîdo čî ni ?

Hûrumma
Uwũ , čî .
Ú-u , yugó .
Uwũ čî .
Ú-u, yugó .

اإلجابة

.  ـ صيغة املضارع املستمر3
، وتتكون صيغة املضارع املستمر من الفعل املضارع املستمر دون أية إضافات إليه
:  كما يف األمثلة التالية، وتستخدم للتعبري عن األحداث اليت جتري يف الوقت احلاضر
Tani têlvizun-ã lanirîtîyi Tunda têlvizun-ã landirîtîyiku
Nuro kitamma Karanînjî Nura kitamma Karandînjîku
Muro
tudaga
du Mura tudaga du arbiyindîčîku
arbiyinîčî
.  ـ املاضي البسيط4
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تتكون صيغة املاضي البسيط من الفعل املاضي دون إضافة أية هنايات إليه  ،وتُستخدم
للتعبري عن أشياء حدثت يف املاضي  ،وقد ترد يف اجلملة كلمات تدل على املاضي  ،ككلمة
 ، Ôŋgohiكما يف :
قرأ حممد كتابه

Mahuma Kitab hunã Karayi

كايل جاء أمس

Kalli ôŋgohi li

جاء الرجل اليوم

Amma mbo ted

أمس مسع اخلىر

Mêdi-ĩ ôŋgohi bas

 5ـ املاضي املستمر .
تتكون صيغة املاضي املستمر من الفعل املضارع املستمر وكلمة تدل على املاضي ،
وتستخدم للتعبري عن أحداث حدثت يف املاضي بحيغة مستمرة  ،كما يف :ـ
Mahuma ôŋgohi sôlliyinîčî sobar Kalli mbo ligîčî
Amma tîbi čubîčî tigiri
Ŋgo karanirîtîyi sobar
وإذا احتوت اجلملة على فعلني نستخدم كلمات مثل  ، lûkoكما يف :
Lûko Ahuma ligîčîĩ , tani mannu tirîtîyi
Lûko sôlliniritîyiĩ , amma mannu ligîčî
 – 6صيغة املستقبل .
تتكون صيغة املستقبل من الفعل املضارع أو فعل األمر وكلمة تدل على املستقبل مثل
 zogoأو  šîgeĩوتستخدم للتعبري عن األشياء املستقبلية  ،كما يف :
استعمال فعل األمر Istaamalti
ndogusi galadii-ĩ
Yusu nani šîgei yîri
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استعمال الفعل املضارع Istaamalti
ndogusi nûu-ã
Tani zogo môšidi-ĩ tidedi

Tani nû tidedu ni šîgei tigiri
Amma togo ligi
Nuro togo niri

Nû Hurgusu tar togo yîri
Amma ha yaha zogo li
Togo tigiri ni

 مع املضارع املستمر للتعبري عن صيغةyaa du  أوyaa كما تستعمل كلميت
:  كما يف األمثلة التالية، املستقبل
Tani kitamma karanirîyaa du tîyi
Nuro nirîyaa du njî
Muro lîyaa du čî
Tunda kitamma karandirîyaa du tîyiku
Nura nirdîyaa du njîku
Mura lidîyaa du čîku
:  كما يف األمثلة التالية، كما جيوز استعمال كلمات تفيد املستقبل
Tani kitamma zogo karanirîyaa du tîyi
Nuro šîgei nirîyaa du njî
Muro togo lîyaa du čî
Tunda zogo kitamma karandirîyaa du tîyiku
Nura šîgei nirdîyaa du njîku
Mura togo lidîyaa du čîku
.  ـ صيغة املستقبل املستمر7
 الذي يفيدi  حرف+ تتكون صيغة املستقبل املستمر من الفعل املضارع املستمر
 وتستخدم صيغة املستقبل املستمر للتعبري عن األحداث اليت، استمرارية احلدث يف املستقبل
:  كما يف األمثلة التالية، تستمر فرتة طويلة
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Tani kitamma karanirîtîyii Tunda
kitamma
Nuro kitamma karanînjîi
karandirîtîyikui
Muro kitamma karayinîčîi Nura kitamma karandînjîkui
Mura
kitamma
karayindîčîkui
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الدرس الثاني واألربعون
Kara murta tuzoo sã čû-ĩ
الجملة التباوية
Jumula Tudagaa-ã
اجلملة التباوية كغريها من اجلمل تنقسم إىل قسـمني  :مجلـة امسيـة ومجلـة فعليـة  ،وسـوف
نقوم ببيان األوىل يف هذا الدرس مع ترك الثانية للدرس القادم  ،وفيما يلي ذلك .
الجملة االسمية
اجلملة االمسية هي اليت تتكون من مبتدأ وخـىر  ،سـوف نقـوم ببيـان املقحـود منهمـا وفقـاً
للفقرات اآلتية .
أوالً  :المبتدأ .

أ ـ املقحود باملبتدأ.
املبتدأ هو اسم صريح أو مؤول به خمىر عنه  ،ومن أمثلة املبتدأ يف التباوية :

معناها

 Maanaاجلملة
hunã

Jumula-ã

لدينا ضيوف يف البيت

Yagabi-ĩ a ôsurda tadar

إن تحوموا خري لكم

Ôzumbuwo nura du gali

حممد رسول اهلل
حنن من أجبد التباوية

Mahuma kaaladudo Allaa
Tunda anna Tudaga-ã arbidinîe yogusã
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الذي صام مثاب

Ôzumnjinã tiyahu hakunno

ال حق مهضوم

Koloko gostudo yugó

رب صديق خري من أخ

Torozo guru dômuri di gali

إن اهلل غفور بعباده

Alla agura hunã laũ kiñimaldo

الكلمات اليت بدأت هبا اجلمل السابقة كلها مبتدأ .
ب ـ أقسام املبتدأ.
ينقســم املبتــدأ إىل قســمني  :مبتــدأ لــه خــىر  ،ومبتــدأ لــه فاعــل أو نائــب فاعــل ســد مســد
اخلىر .
املبتدأ الذي له خىر دائماً اسم جامد  ،كما يف األمثلة التالية :
 Maanaاجلملة
معناها
hunã

Jumula-ã

لدينا ضيوف يف البيت

Yagabi-ĩ a ôsurda tadar

إن تحوموا خري لكم

Ôzumbîe nura di gali

حممد رسول اهلل

Mahuma kaaladudo Allaa

حنن من أجبد التباوية

Tunda anna Tudagaa-ã arbidinîe yogusã

الذي صام مثاب

Ôzumnjinã tiyahu hakunno

رب صديق خري من أخ

Torozo guru dômuri di gali

إن اهلل غفور بعباده

Alla agura hunã lau kiñimaldo

وأما املبتدأ الذي ليس له خىر فدائماً يأا وصفاً مشتقاً  ،كما يف األمثلة التالية :
معناها

 Maana hunãاجلملة
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Jumula-ã

ما حق مهضوم

Koloko gostudo yugó

أ قلبك أبيض ؟

? Owor numa čuu ni

أ صاف اجلو ؟

? Bî-ĩ kubobo ni

ثانياً  :الخبر .

أمـا اخلـىر فهـو اجلـزء الـذي يـتم املعـىن  ،وينقسـم إىل مفـرد ومجلـة وشـبه مجلـة  ،وفيمـا يلــي
أمثلة على ذلك .
من أمثلة اخلىر املفرد الكلمات اليت تنتهي هبا اجلمل اآلتية :
معناها
القح

 Maana hunãاجلملة
شيقة

األطفال أذكياء

Jumula-ã
Êrša-ã čûsa
Ada-ã čunuba

الرجل قوي

Amma dunodo

وأمــا اجلملــة فبــدورها تنقســم إىل قســمني  :مجل ـة امسيــة ومجلــة فعليــة  ،ومــن أمثلــة اجلملــة
االمسية اجلمل الواردة يف األمثلة التالية :
معناها

 Maana hunãاجلملة

Jumula-ã
Wenege-ã wô hunã zundu

الظن آخره سوء
التبو قلوهبم متردة

Tuda-ã owora hundã hoda

التبو أرضهم واحدة

Tuda-ã busahu hundã turo

وأما اجلملة الفعلية فهي :
معناها

 Maana hunãاجلملة

Jumula-ã
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الرجل العنيد يحبح قاتالً
املرأة احلمقاء تتعب زوجها
املعلم درس األطفال

Ômuri kabuyiredi-ĩ aũ čîdi
Adibi tûburi-ĩ ômuri hunã ha kuzo
hi čeni
Mallîmia-ã ada-ã ha karayihid

اخلىر شبه اجلملة أيضاً على قسمني مها  :اجلار واجملرور  ،كما يف :
معناها

 Maana hunãاجلملة

الشباب يف املؤمتر

Jumula-ã
Čêne-ã čabu-ã a čûku

احلليب يف املمخضة

Yumma kêlemmi di čî

الرمح يف احلرز

Êdi-ĩ orki-ĩ tama du čî

والظرف  ،كما يف األمثلة التالية :
Jumula-ã
 Maana hunãاجلملة
معناها
Arčanna sa ajêa-ã hûi di čî
اجلنة حتت أقدام األمهات
القلم فوق التلفزيون
املسجد بالقرب من املدرسة

Galamma tv daha-ã ha čî
Môšidi-ĩ môdursa-ã kulaa čî

ثالثاً  :روابط الخبر الجملة بالمبتدأ .

هناك روابط تربط اخلىر اجلملة باملبتدأ  ،وهذه الروابط هي :
الضمري  ،كما يف :

 Maanaاجلملـة
معناهـ ــا
hunã
التبو لغتهم واحدة

Jumula-ã
Tuda-ã ka hundã turo
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املسلمون قلوهبم متردة

Mûsulua-ã owora hundã hoda

املـ ـ ـ ـ ـرأة احلمق ـ ـ ـ ــاء تتع ـ ـ ـ ــب Adibi tûburi-ĩ ; ômuri hunã ha kuzo hi
čeni
زوجها
اسم اإلشارة  ،كما يف :
معناها

 Maana hunãاجلملة

واملطر ذلك خري
والكىر وهذا سوء

Jumula-ã
Ôwonni ŋili-ĩ , to gali

Ôwonni ŋîbir-ã , a zundu

إعادة املبتدأ بلفظه  ،كما يف :
معناها

 Maana hunãاجلملة

النار النار شديدة
احلرية احلرية

Jumula-ã
Wûni-ĩ wûni-ĩ gîrbi
Nûmogiri-ĩ nûmoguri-ĩ

رابعاً  :تعدد الخبر .

ـىن فيكــون إمــا مفــرداً أو
قــد يتعــدد اخلــىر مــع املبتــدأ الواحــد  ،ويكــون تعــدده لفظ ـاً ومعـ ً
األول مفرداً والثاين مجلة  ،كما يف :

Jumula-ã
معناها  Maana hunãاجلملة
Mahumma mallum ada kara ndihido
حممد إمام مدرس أطفال
تل ـ ـ ـ ــك ح ـ ـ ـ ــدود اهلل  ،يبينه ـ ـ ـ ــا Tada tira Allaa-ã , anna-ã ha
hosyihidu čeni
للناس
وقد يكون التعدد يف اللفظ فقط  ،كما يف األمثلة التالية :
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معناها

 Maana hunãاجلملة

Jumula-ã
Tiri-ĩ durusu ni tusu

الطريق طويل وعر
الىرتقال مر حلو

Lîmma čačaũ ni čûsu

كايل بطل قوي

Kalli ôguzo ni dunodo

خامساً  :تقديم وتأخير المبتدأ عن الخبر .

جيــب تقــدمي املبتــدأ عــن اخلــىر يف ثــالث حــاالت  ،وهــي  :حالــة التنكــري وحالــة اإلضــافة
وحالة اجلملة الفعلية  ،كما يف األمثلة التالية :

Jumula-ã
 Maana hunãاجلملة
معناها
العـ ــدو ال ـ ـذكي خـ ــري مـ ــن الحـ ــديق Êrdi čunubu-ã torozo ôwuli di gali
اجلاهل
Torozo taŋã , ammanno taŋu
صديقي أمي ي
الفرح ينتهي األسبوع القادم

Čohuno-ã kãgu lîgičîĩ tuzi

ويف غري احلاالت املذكورة جيوز تقدمي وتأخري اخلىر عن املبتدأ  ،كما يف اجلمل اآلتية :
تأخري املبتدأ
Tudo burwodo , kalli
Ndoo , gîrkido tia čûsa-ã
Numi-ĩ du šaara čura čûku

تقدمي املبتدأ
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Kalli tudo burwodo
?Gîrkido tia čûsa-ã ndoo
Šaara čura numi-ĩ du čîku .

الدرس الثالث واألربعون
Kara murta tuzoo sã nôguzuu-ĩ
الجملة الفعلية
Jumula ndogusii-ĩ
بعــد أن درســنا اجلملــة االمسيــة يف الــدرس الســابق  ،نــأا اآلن لدراســة اجلملــة الفعليــة يف
هذا الدرس  ،واجلملة الفعلية هي اليت تنتهي بفعل  ،كما يف األمثلة التالية :
جاء الربيع

Burnaga li

تتفتح األزهار

Čuwala-ã heridundi

افتح النافذة

Hinetir-ã herinu

وتتكون اجلملة الفعلية من فعل وفاعـل ومفعـول بـه  ،أو مـن فعـل ونائـب فاعـل  ،أو مـن
فعل ونائب فاعل ومفعول به .
والفعل قد يكـون ماضـياً أو مضـارعاً أو مضـارعاً مسـتمراً أو أمـراً  ،كمـا يف األمثلـة التاليـة

:

املعىن

 Maana-ãالفعل  Ndogusi -ĩاجلملة

جاء الربيع

فعل ماضي

تتفتح األزهار

فعل مضارع

افتح النافذة

فعل أمر

تتفتح األزهار

فعل مضارع مستمر

Jumula-ã
Burnaga li
Čuwala-ã heridundi
Hinetir-ã herinu
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Čuwala-ã heridindičîku

وأمــا الفاعــل فإمــا أن يكــون امس ـاً ظــاهراً أو ضــمرياً متح ـالً أو مســترتاً  ،كمــا يف األمثلــة

التالية :
املعـىن

جاء الربيع

 Maana-ãالفاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اجلملـة
Ndogusudi-ĩ
اسم ظاهر

Jumula-ã
Burnaga li

افتح النافذة

ضمري متحل

Hinetir-ã herinu

اغسل وجهك

ضمري مسسترت

Bûri numa yiges
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الدرس الرابع واألربعون
Kara murta tuzoo sã tuzoo-ĩ
الجملة الشرطية
Jumula tugoo-ã
لقد سبق أن بينا أدوات الشرط يف ٍ
درس سابق  ،نأا يف هذا الدرس لبيـان صـيغ اجلملـة
الشرطية وهي اليت حتتوي على هذه األدوات  ،وهذه الحيغ هي :
الح ــيغة األوىل مــن ص ــيغ اجلم ــل الشــرطية ه ــي ال ــيت تس ــتعمل ص ــيغة املضــارع يف اجلمل ــة
الشرطية ويف جواب الشرط  ،كما يف األمثلة التالية :
Tunda kumandroo ; hurgusu-ã kômma su tômundiri
Nuro kumanuwo ; hurgusu-ã kômma su tômuni
Muro kumayinoo ; hurgusu-ã kômma su tômuyini
وجيــوز اســتعمال كلمــة  lûkoمــع اجلملــة الشــرطية  ،وتــأا يف أول اجلملــة قبــل أو بعــد
الضمري  ،كما يف األمثلة التالية :
Lûko tunda kumandroo ; hurgusu-ã kômma su tômundiri
Lûko nuro kumanuwo ; hurgusu-ã kômma su tômuni
Lûko muro kumayinoo ; hurgusu-ã kômma su tômuyini
أما الحـيغة الثانيـة مـن صـيغ اجلمـل الشـرطية فهـي اجلمـل الـيت تسـتعمل صـيغة املاضـي أو
املاضي املستمر يف اجلـزء الشـرطي  ،وصـيغة املضـارع أو املاضـي يف جـواب الشـرط  ،وتسـتعمل
للتعبري عن شروط مستقبلية وشروط حاضرة غري صريرة  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
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Tani gûrso haŋurdo koo ; kayima êske yoburi
Nuro gûrso haŋumo koo ; kayima êske yobi
Muro gûrso hakinno koo ; kayima êske čoobi
: ومن أمثلة استخدام املاضي يف جواب الشرط
Tani gûrso haŋurdoo ; kayima êske yoburdo
Nuro gûrso haŋumoo ; kayima êske yobum
Muro gûrso hakinno ; kayima êske čoobo
 وتـأا قبـل اجلـزء الشـرطي أو قبـل،  يف اجلملـة الشـرطيةmbzoo وجيوز استعمال كلمة
:  كما يف األمثلة التالية، جواب الشرط
Mbzoo tani gûrso haŋurdo koo ; kayima êske yoburi
Mbzoo nuro gûrso haŋumo koo ; kayima êske yobi
Mbzoo muro gûrso hakinno ; kayima êske čoobo
وأما الحيغة الثالثة من صيغ اجلمل الشرطية فهي الـيت نسـتعمل فيهـا املضـارع املسـتمر يف
:  كما يف، اجلملة الشرطية وصيغة املضارع أو املاضي أو األمر يف جواب الشرط
Tani gûrso haŋirîtîyido koo ; kayima êske yoburi
Nuro gûrso haŋînjîdo koo ; kayima êske yobi
Muro gûrso hakinîčîdo koo ; kayima êske čoobi
: ومن أمثلة استخدام املاضي يف جواب الشرط
Tani gûrso haŋirîtîyidoo ; kayima êske yoburdo
Nuro gûrso haŋînjîdoo ; kayima êske yobumo
Muro gûrso hakinîčîdoo ; kayima êske čoobo
: ومن أمثلة استخدام األمر يف جواب الشرط
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Tani gûrso haŋirîtîyido koo ; kayima êske yobaar
Nuro gûrso haŋînjîdo koo ; kayima êske yoob
Muro gûrso hakinîčîdo koo ; kayima êske čoob
 مــع اجلملـة الشــرطية وتـأا إمــا قبـل اجلملــة الشــرطية أوmbzoo وجيـوز اســتعمال كلمـة
،  وتـأا فقـط يف حالـة اسـتعمال صـيغة املضـارع أو املاضـي يف جـواب الشـرط، جواب الشـرط
:  كما يف األمثلة التالية، وال تأا عند استخدام صيغة األمر يف جواب الشرط
Tani gûrso haŋirîtîyidoo ; mbzoo kayima êske yoburdo
Nuro gûrso haŋînjîdoo ; mbzoo kayima êske yobumo
Muro gûrso hakinîčîdoo ; mbzoo kayima êske čoobo
:  هي،  قبل اجلملة الشرطيةmbzoo ومن أمثلة جميئ
Mbzoo tani gûrso haŋirîtîyidoo ; kayima êske yoburdo
Mbzoo nuro gûrso haŋînjîdoo ; kayima êske yobumo
Mbzoo muro gûrso hakinîčîdoo ; kayima êske čoobo
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الدرس الخامس واألربعون
Kara murta tuzoo sã hoo-ĩ
أدوات االستفهام
Yuna hidia-ã
االســتفهام يف التباويــة ال يتل ــف كث ـرياً ع ــن االس ــتفهام يف العربيــة  ،ل ــذلك س ــوف نق ــوم
بدراسته متتبعني خطى النراة العرب يف دراستهم لالستفهام يف العربية .
أدوات االســتفهام يف التباويــة كثــرية  ،ســوف نقــوم ببياهنــا تباعـاً مــع مــا يقابلهــا يف العربيــة
وفقا للفقرات التالية .
 9ـ  . wunaمبعىن مـن  ،وتسـتعمل يف االسـتفهام عـن املفـرد العاقـل  ،وتـأا قبـل املسـتفهم
عنه وأحياناً بعده  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
مع من جئت يا أمحد ؟

? Wuna četu niri Ahuma

من هذا ؟

? A wuna

هذا من ؟

? Wuna a

 1ـ  . wunannaمبعىن من أيضاً  ،وتستعمل يف االستفهام عـن اجلمـع العقـالء  ،واألمثلـة
التالية توضح ذلك :
مع من جئيت يا عائشة ؟

? Wunanna četu niri Eše

من هؤالء ؟

? Ada wunanna

هؤالء من ؟

? Wunanna ada
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 1ـ  . ndîمبعــىن مــا  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن املفــرد غــري العاقــل  ،وتــأا قبــل وبعــد
املستفهم عنه .
األمثلة :
ما هذا ؟

? A ndî

ما هذا ؟

? Ndî a

 1ـ  . ndêمبعــىن مــا أيض ـاً  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن اجلمــع غــري العقــالء  ،كمــا يف
األمثلة التالية :

ما هذه ؟

? Ada ndê

ما هذه ؟

? Ndê ada

 . numa - 1مبعىن مىت  ،وتستعمل يف االستفهام عـن الزمـان  ،وتـأا قبـل املسـتفهم عنـه .
األمثلة :
مىت تذهب إىل ليبيا ؟

? Numa Lîbiya ndedi

مىت تأا ؟

? Numa niri

 1ـ  . ŋgaaمبعــىن أيــن  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن املكــان وتــأا قبــل املســتفهم عن ـه ،
واألمثلة التالية توضح ذلك :
أين توجد سيارتك ؟

? Karaha numa ŋgaa čî

أين بيتكم ؟

? Yagabi nduma ŋgaa čî
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 1ـ  . ŋgo koiمبعــىن كيــف  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن احلــال للمفــرد  ،وتــأا بعــد
املستفهم عنه :
كيف حال أبيك يا كايل ؟

? Kalli abba numa ŋgo koi

كيف حال أمك يا عائشة ؟

? Eše ajî numa ŋgo koi

 8ـ  . Ŋgo kaaمبعىن كيف أيضاً  ،وتستعمل يف االستفهام عـن احلـال للجمـع  ،كمـا يف
األمثلة التالية :
كيف حال أبنائك يا كايل ؟

? Kalli ada nuã ŋgo kaa

كيف حال أبنائك يا عائشة ؟

? Eše ada nuã ŋgo kaa

 9ـ  . ndî korمبعـىن كـم  ،وتسـتعمل يف االسـتفهام عـن الوقـت والسـعر يف حالـة املفـرد ،
وتأا بعد املستفهم عنه .
األمثلة :
كم الساعة ؟

? Bî-ĩ ndî kor

كم سعر البيض ؟

? Suli-ĩ taman hunã ndî kor

01ـ  . ndî koraمبعىن كم أيضاً  ،وتستعمل يف االستفهام عن العدد والعمر  ،وتأا بعـد
املستفهم عنه وأحياناً قبله .
األمثلة :

كم عمرك ؟

? Ŋila nuã ndî kora

كم مرة ذهبت إىل الكفرة ؟

? Ndî kora du Tezer ndedu
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 00ـ . ŋgo korمبعـىن كـم  ،وتسـتعمل يف االسـتفهام عـن احلجـم والطـول  ،وتـأا قبـل أو
بعد املستفهم عنه  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
كم طول هذا الرجل ؟

? Aũ a dadi hunã ŋgo kor

كم ثقل هذا الىرميل ؟

? Tandala a yôi hunã ŋgo kor

كم حجم هذا الشيء ؟

? Yunu a yôi hunã ŋgo kor

 01ـ  . ŋgo koraمبعـىن كـم  ،وتسـتعمل يف االسـتفهام عـن العـدد واألحجـام واألطـوال
يف حالة اجلمع .
األمثلة :
كم عددهم ؟

? Mura ŋgo kora

كم أحجامهم ؟

? Yôi hundã ŋgo kora

كم أطواهلم ؟

? Dada hundã ŋgo kora

01ـ  . ŋgaمبع ــىن أي  ،وتس ــتعمل يف االس ــتفهام ع ــن الن ــوع يف حال ــة املف ــرد  ،وت ــأا بع ــد
املستفهم عنه .
األمثلة :
أي السيارات سيارا ؟

? Karaha taŋã mura du ŋga

أي القميحني أمجل ؟

? Kuba ada du ŋga tîri

01ـ  . ŋgadaمبعــىن أي  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن النــوع يف حالــة اجلمــع  ،كمــا يف
األمثلة التالية :
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أي القمحان قميحي ؟

? Kayima taŋã mura du ŋgada

أين منازل التبو ؟

? Yagaba Tudaa-ã ŋgada

01ـ  . naمبعــىن أي  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن النــوع يف حالــة اجلمــع  ،كمــا يف األمثلــة
التالية :
أي القمحان أمجل ؟

? Kuba ada di na gali

أي البيوت أمجل ؟

? Yagaba ada di na tîri

01ـ  . nannaمبعــىن أي  ،وتســتعمل يف االســتفهام عــن النــوع يف حالــة اجلمــع  ،كمــا يف
األمثلة التالية :
أي القمحان لنا ؟

? Kuba-ã du nanna tundaa

أي البيوت بيتنا ؟

? Yagaba-ã du nanna tundaa

 01ـ  . niمبعىن هل  ،وتأا بعد املستفهم عنه  ،كما يف األمثلة التالية :
هل تدرس القانون ؟

? Kanûn karani ni

هل تسكن يف نقركنمة ؟

? Lagurkînnimmi a hanuũ njî ni

هل جئت من الكفرة ؟

? Tezer du niri ni

 08ـ  . ndooمبعىن أين  ،وتستعمل يف االستفهام عن املكـان وتـأا بعـد املسـتفهم عنـه ،
كما يف :
أين منزل كايل ؟

? Yagabi kallii-ĩ ndoo

أين كتايب ؟

? Kitab taŋã ndoo
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أين نظارا ؟

? Adiza taŋã ndoo

 09ـ  . ndoمبعىن أما  ،وتأا بعد املستفهم عنه  ،كما يف :
أما حسن ؟

? Hasan ndo

أما عائشة ؟

? Eše ndo

وأما سيد ؟

? Šîdi ndo

 11ـ  . nîgeĩمبعـىن ملـاذا  ،وتسـتعمل للسـؤال عـن السـبب  ،وموقعهـا يف اجلملـة قبـل وبعـد
املستفهم عنه  ،كما يف األمثلة التالية :
ملاذامل يذهب الولد إىل املدرسة ؟

? Nîgeĩ odi-ĩ Môdurso-ã tennáã

ملاذا انقطعت املياه ؟

? Îji-ĩ yugoba-ã nîgeĩ
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الدرس السادس واألربعون
Kara murta tuzoo sã ndîšee-ĩ
تكوين األسئلة
Hida-ã yibedi-ĩ
بعــد أن عرض ـنا يف الــدرس الســابق أدوات اإلســتفهام ؛ نــأا اآلن لدراســة كيفيــة تكــوين
األســئلة  ،هنــاك ثــالث طــرق لتكــوين األســئلة يف التباويــة  ،النــوع األول مــن األســئلة ه ـو الــيت
ُجياب عنها بـ (( نعم )) أو (( ال ))  ،وتستخدم هذه األسئلة للتأكد مـن صـرة املعلومـات ،
وأداة االســتفهام املســتخدمة يف هــذا النــوع مــن األســئلة هــي ((  )) niالــيت تعــ ي (( هــل ))
بالعربية  ،وتأا هذه األداة يف آخر اجلملة  ،كما سبق أن شرحنا يف الدرس السابق .
األمثلة :
هل جئت من الكفرة ؟

? Nuro Tezer du niri ni

هل ذهبت عائشة إىل فزان ؟

? Eše Zala tedu ni

هل ذهب حممد إىل املدرسة ؟

? Mahuma môdurso-ã tedu ni

وتكون إجابة هذه األسئلة بنعم أو ال  ،كما يف األمثلة التالية :
Uwũ ; tezer du tiri
Ú-u ; zala teddo yugó
Uwũ ; môdursa-ã ted

? Nuro Tezer du niri ni
? Eše Zala tedu ni
? Mahuma môdursa-ã tedu ni

وميكن اإلجابة بحورة خمتحرة  ،كما يف األمثلة التالية :
? Nuro Tezer du niri ni

Uwũ ; tiri
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? Eše Zala tedu ni
? Mahuma môdursa-ã tedu ni

Ú-u ; teddo yugó
Uwũ ; ted

ويف حال ــة النف ــي نس ــتخدم  duúم ــع  taniأو  ، tundaوت ــأا م ــع أفع ــال اجملموع ــة
الثانيــة والثالثــة  uúمــع  nuroو nuraو nuúمــع  muroو muraمــع مجيــع األفع ــال
ومــع مجي ــع الضــمائر بالنس ــبة لافعــال ال ــيت تنتم ــي للمجموعــة الرابع ــة املنتهيــة بأح ــد احل ـروف
الساكنة  ،كما يف األمثلة التالية :
? Tîbi a daamuú
? Tîbi a burduú
? Tîbi a čubunnuú

? Amma tennuú
? Tani tidennuú
? Nuro ndennuú

وأم ــا الشـ ــكل الثـ ــاني م ــن األس ــئلة فه ــو ال ــذي نس ــتخدم في ــه ب ــاقي أدوات االس ــتفهام

للرحول على معلومات إضافية  ،كما يف األمثلة التالية :
من أين جئت ؟

? Ŋga di Ndedînjî

من الذي جاء معك ؟

? Aũ četu nirdã wuna

ملن هذه املالبس ؟

? Kayimma ada wunaa

كم عمرك ؟

? Ŋila nuã ndîkora

وأما الشكل الثالث واألخري من أشكال األسئلة فهو الذي نستعمل فيه سـؤال النهايـة

والذي يأا بحيغة ))  )) tokoi gunnuúمبعىن أليس كذلك  ،كما يف األمثلة التالية :

? Ŋila nuã 16 ; tokoi gunnuú
? Lagurkînnimmi a hanuũ njî ; tokoi gunnuú
? Môdursa dogu ; tokoi gunnuú
وجيوز استخدام املستفهم به بدل ((  (( tokoiلالستفهام  ،كما يف األمثلة التالية :
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Ŋila nuã 16 ; 16 gunnuú ?
Lagurkînnimmi tîri ; tîri gunnuú ?
Môdursa dogu ; dogu gunnuú ?
njî  )) يف اجلم ـل الــيت تــرد فيهــاtokoi gunnuú (( كمــا جيــوز اســتخدام بــدل
 عل ـ ــى التـ ـ ـوايلyugonnuú وtugonnuú وndugonnuú  كلم ـ ــات، čî وtîyiو
tugondunnuú وndugondunnuú ويف حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمل
 كمـ ــا يف،  مـ ــع املسـ ــتفهم عن ـ ـه، čîku وtîyiku وnjîku  بـ ــدلyugondunnuúو
: األمثلة التالية
Lagurkînnimmi a hanuũ njî ;hanuũ ndugonnuú ?
Lagurkînnimmi a hayi či ; hayi yugonnuú ?
Lagurkînnimmi a hanuru tîyi ; hanuru tugonnuú ?
Lagurkînnimmi a hanuũ njî ; tokoi gunnuú ?
Lagurkînnimmi a hayi či ; tokoi gunnuú ?
Lagurkînnimmi a hanuru tîyi ; tokoi gunnuú ?
.: أمثلة يف حالة اجلمع
Lagurkînnimmi a handuũ njîku ;handuũ ndugondunnuú ?
Lagurkînnimmi a hayindu čîku ; hayindu yugondunnuú ?
Lagurkînnimmi a handuru tîyiku ; handuru tugondunnuú
?
Lagurkînnimmi a handuũ njîku ;tokoi gunnuú ?
Lagurkînnimmi a hayindu čiku ; tokoi gunnuú ?
Lagurkînnimmi a handuru tîyiku ; tokoi gunnuú ?
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الدرس السابع واألربعون
Kara murta tuzoo sã tûdusu-ĩ
نفي جملة الماضي
Nefi jumula ŋgoo-ã
يتلف نفـي مجلـة املاضـي حسـب مـا إذا كـان الفعـل مـن أفعـال اجملموعـات الثالثـة األوىل
أومن أفعال اجملموعة الرابعة ؛ لذلك سوف نقوم ببيان ذلك وفقاً لآلا .
أوالً  :نفي أفعال المجموعات الثالثة األولى .
Gubudi : Nefi ndogusa kiša ôguzuu gubuddaa-ã .
النفي يف هذه احلالة يتلف حسب الحيغة اليت يأا هبا الفعـل  ،فيمـا إذا كـان يف صـيغة
املتكلم أو الغائب أو املخاطبة  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ يف صيغة املتكلم .
عنــد النفــي يف هــذه الحــيغة نضــيف  doإىل آخــر الفعــل مــع حتويــل  aaأو  aإىل  uمث
إضافة  ، yugóوال يتلف األمر يف حالة املتكلم املشارك  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
النفـي

Nêfi-ĩ

Lahanurdo yugó
Muganurdo yugó
Hurnurdo yugó
Ôhurnurdo yugó
Ôsumnurdo yugó
Čurumnurdo yugó

الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
Ndogusi-ĩ
Lahanaar
Muganar
Hurnaar
Ôhurnar
Ôsumnaar
Čurumnar
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املحدر

Kîyi-ĩ
Lahadi
Mugadi
Hurti
Ôhurti
Ôsumndi
Čurumndi

: أمثلة يف حالة اجلمع
Kîyi-ĩ

املحدر

Lahadi
Mugadi
Hurti
Ôhurti
Ôsumndi
Čurumndi

الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
Ndogusi-ĩ
Lahandaar
Mugandar
Hurndaar
Ôhurndar
Ôsumndaar
Čurumndar

Nêfi-ĩ

النفي

Lahandurdo yugó
Mugandurdo yugó
Hurndurdo yugó
Ôhurndurdo yugó
Ôsumndurdo yugó
Čurumndurdo yugó

. ب ـ يف صيغة املخاطبة
،  الــيت تعــ ي ملyugó  إىل آخــر الفعــل مث نضــيف كلمــةmo يف هــذه الحــيغة نضــيف
:  كما يف األمثلة التالية، وال يتلف الوضع يف حالة اجلمع
Kîyi-ĩ
املحدر
Lahadi
Mugadi
Hurti
Ôhurti
Ôsumndi
Čurumndi

Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ
النفي
Lahanum
Lahanumo yugó
Muganum
Muganumo yugó
Hurnum
Hurnumo yugó
Ôhurnum
Ôhurnumo yugó
Ôsumnum
Ôsumnumo yugó
Čurumnum
Čurumnumo yugó
: أمثلة يف حالة اجلمع

Kîyi-ĩ
Lahadi
Mugadi
Hurti

املحدر

Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ
النفي
Lahandum
Lahandumo yugó
Mugandum
Mugandumo yugó
Hurndum
Hurndumo yugó
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Ôhurti
Ôsumndi
Čurumndi

Ôhurndum
Ôsumndum
Čurumndum

Ôhurndumo yugó
Ôsumndumo yugó
Čurumndumo yugó

. جـ ـ يف صيغة الغائب
 إىل آخــره بعــدndudo إىل آخــر الفعــل يف حالــة املفــرد وnno يف هــذه احلالــة نضــيف
:  وفيما يلي أمثلة على ذلك،  اليت تع ي ملyugó  مث نزيد،  يف حالة اجلمعo حذف
Kîyi-ĩ
 الفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلNêfi-ĩ
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفي
 املحدرNdogusi-ĩ
Maana-ã
Lahadi
Lahayi
Lahayinno yugó
مل يسلم عليه
Mugadi

Mugayi

Mugayinno yugó

مل يحدق

Hurti

Hurči

Hurnčinno yugó

مل يوف

Ôhurti

Ôhurči

Ôhurčinno yugó

مل يطر

Ôsumndi

Ôsumnji

Ôsumnjinno yugó

Čurumndi Čurumnji

مل يناقش

Čurumnjinno yugó

مل يغف

: أمثلة يف حالة اجلمع
Kîyi-ĩ
Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ
املحدر
Lahadi

Lahayuo

املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maanaã
Lahayindudo yugó مل يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلموا
عليه

Mugadi

Mugayuo

Mugayindudo yugó
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مل يحدقوا

مل يوفوا

Hurnčindudo yugó

Hurčuo

Hurti

مل يطريوا

Ôhurčindudo yugó

Ôhurčuo

Ôhurti

Ôsumnjindudo
yugó
Čurumnjidudo
yugó

Ôsumnjuo

Ôsumndi

مل يناقشوا
مل يغفوا

Čurumndi Čurumnjuo

ثانياً  :نفي أفعال المجموعة الرابعة .
Nûnju-ĩ : Nefi ndogusa kiši nduzooi-ĩ .
يف ه ــذه األفع ــال يتل ــف الوض ــع حس ــب م ــا إذا ك ــان الفع ــل يف ص ــيغة املخاطب ــة أو يف
صيغيت املتكلم والغائب  ،وينطبق الوضع على قسمي اجملموعة  ،وفيما يلي توضيح ذلك .
أ ـ يف صيغيت املتكلم والغائب .
يف هاتني الحيغتني تتم إضافة  doإىل آخر الفعل مع حتويل  aالسـابقة حلـرف  rإىل u
وحذف  oاجلمع يف حالة اجلمع  ،مث تزاد  yugóاليت تع ي مل  ،كما يف األمثلة التالية :
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maana-ã

 Nêfi-ĩالفعــل  Ndogusi-املحـدر Kîyi-ĩ
ĩ

مل آخذ

Maardo yugó

Maar

Ndoŋi

مل آكل

Burdo yugó

Bur

Ndubui

مل يأكل

Čubudo yugó

Čubu

Ndoŋi

مل يأخذ

Čoŋudo yugó

Čoŋ

Ndubui

أمثلة يف حالة اجلمع :
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maana-ã

 Nêfi-ĩالفعـل Ndogusi-ĩ
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Kîyi-ĩ
املحدر

مل نأخذ

Makurdo yugó

Makar

Ndoŋi

مل نأكل

Budurdo yugó

Budar

Ndubui

مل يأخذوا

Čubududo yugó

Čubuo

Ndoŋi

مل يأكلوا

Čoŋgudo yugó

Čoŋo

Ndubui

ب ـ يف صيغة املخاطبة .
يف هـ ــذه الحـ ــيغة ت ـ ـتم إضـ ــافة  moإىل آخـ ــر الفعـ ــل  ،مث زيـ ــادة  yugóالـ ــيت تعـ ــ ي مل
بالعربية  ،وال يتغري الوضع يف حالة اجلمع  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maana-ã

 Nêfi-ĩالفعل  Ndogusi-ĩاملحـدر Kîyi-ĩ

مل تأخذ

Maumo yugó

Maum

Ndoŋi

مل تأكل

Bumo yugó

Bum

Ndubui

مل تأخذوا

Makumo yugó

makum

Ndoŋi

مل تأكلوا

budumo yugó

budum

Ndubui

110

111

الدرس الثامن واألربعون
Kara murta tuzoo sã yusu-ĩ
نفي جملتي المضارع واألمر
Nêfi jumula nûu-ã yê galadii-ĩ yê
ســوف نقــوم أوالً ببيــان نفــي مجلــة املضــارع  ،مث نفــي مجلــة األمــر  ،وفيمــا يلــي توضــيح
ذلك .
أوالً  :نفي جملة المضارع .

Gubudi : Nêfi jumula nûu-ã .
نفــي مجلــة املضــارع  ،علــى العكــس مــن اجلمــل األخــر  ،ال يتلــف حســب الحــيغة الــيت
يأا هبا الفعل  ،وال حسب اجملموعة اليت ينتمـي إليهـا ؛ إذ النفـي فيهـا واحـد يـتم بإضـافة uú

بعــد حــذف  iاملضــارع إذا كــان الفعــل منتهيـاً حبــرف ســاكن وبإضــافة  úفقــط إذا انتهــى الفعــل
حبرف متررك  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ
Lahani
Lahanuú
ال تسلم
Ôsumi
Ôsumuú
ال تناقش

Ôsumndi

ال تأكل

Buú

Bui

Ndubui

ال تأخذ

Maú

Mai

Ndoŋi

أمثلة على نفي مجلة املضارع يف حالة اجلمع :
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املحدر Kîyi-ĩ
Lahadi

 Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ

املحدر Kîyi-ĩ

املعىن  Maana-ãالنفي
ال تسلموا

Lahanduú

Lahandi

Lahadi

ال تناقشوا

Ôsumbuú

Ôsumbi

Ôsumndi

ال تأكلوا

Buduú

Budi

Ndubui

ال تأخذوا

Makuú

Maki

Ndoŋi

ثانياً  :نفي جملة األمر .

Nûnjui-ĩ : Nêfii jumula galadii-ĩ .

يتلف نفي مجلة األمر حسب ما إذا كان الفعـل مـن أفعـال اجملموعـات الثالثـة األوىل أو
من أفعال اجملموعة الرابعة  ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ نفي أفعال اجملموعات الثالثة األوىل .
A : Nêfi ndogusa kiša gubudda ôguzuua-ã .
النفي يف هذه الحيغة يتم بإضافة  úإىل آخر الفعل  ،مهما كانـت الحـيغة الـيت يـأا هبـا
 ،وال يتلف الوضع يف حالة اجلمع  ،وفيما يلي أمثلة على ذلك :
املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ
Lahanu
Lahanuú
ال تسلم
Hurru
Hurruú
ال وف

Hurti

Ôsumu

Ôsumndi

ال تناقش

Ôsumuú

املحدر Kîyi-ĩ
Lahadi

أمثلة على نفي مجلة األمر يف حالة اجلمع :
املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ
Lahandu
Lahanduú
ال تسلموا
111

املحدر Kîyi-ĩ
Lahadi

ال وفوا
ال تناقشوا

Hurrtuú

Hurrtu

Hurti

Ôsumnduú

Ôsumndu

Ôsumndi

ب ـ نفي أفعال اجملموعة الرابعة .
B : Nêfi ndogusa kiši tuzooia-ã .
نفي أفعال هـذه اجملموعـة يتلـف حسـب مـا إذا كـان الفعـل مـن القسـم األول  Aأو مـن
القســم الثــاين  ، Bفــإذا كــان مــن القســم األول فإننــا نضــيف  úإذا كــان منتهيـاً حبــرف مترــرك

ونضيف  uúإذا كان منتهياً حبرف سـاكن  ،وذلـك بعـد حـذف  yاألمـر واحلـرف الـذي يليهـا
 ،وأما أفعال القسم الثاين من اجملموعة الرابعـة فليسـت هلـا قاعـدة ثابتـة للنفـي  ،واألمثلـة التاليـة
توضح ذلك :

املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل  Ndogusi-ĩاملحدر Kîyi-ĩ
Ndubui
Yubu
Buú
ال تأكل
Ndahadi
Yahad
Haduú
ال تقل
ال تلق

Yulob

Lobuú

Ndulobi

أمثلة يف حالة اجلمع :
املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ
Yubudu
Buduú
ال تأكلوا

املحدر Kîyi-ĩ
Ndubui

ال تقولوا

Hatuú

Yahatu

Ndahadi

ال تلقوا

Lopuú

Yulopu

Ndulobi

أمثلة على اجملموعة الرابعة . B
املعىن  Maana-ãالنفي  Nêfi-ĩالفعل Ndogusi-ĩ
111

املحدر Kîyi-ĩ

Ndoŋi

Yoŋ

Maú

ال تأخذ

Ndei

Yusu

Ndedú

ال متش

Ndeni

Ye

Yeú

ال تعط
: أمثلة يف حالة اجلمع

Kîyi-ĩ املحدر
Ndoŋi
Ndei

Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ  النفيMaana-ã املعىن
Yoŋgu
Makuú
ال تأخذوا
Yûsurru
Ndûrrú
ال متشوا

Ndeni

Yendu

Yenduú
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ال تعطوا

الدرس التاسع واألربعون
Kara murta tuzoo sã yîšii-ĩ
نفي جملة المضارع المستمر
Nêfi jumula nû togusîčîi-ĩ
عل ــى العك ــس مم ــا ذكرن ــا عن ــد احل ــديث ع ــن نف ــي مجل ــة املاض ــي  ،ال يتل ــف نف ــي مجل ــة
املضارع املستمر باختالف اجملموعات الـيت ينتمـي إليهـا الفعـل  ،إذ النفـي فيهـا واحـد  ،إال أنـه
يتلــف حســب الحــيغة الــيت يــأا هبــا الفعــل فيم ــا إذا كــان يف صــيغة املــتكلم أو املخاطبــة أو
الغائب  ،وفيما يلي توضيح ذلك .
أ ـ يف صيغة املتكلم .
يف هــذه الحــيغة نضــيف  tugóبــدل  tîyiوالــيت تعــ ي لســت بالعربيــة وذلــك يف حالــة
املفرد  ،ونضيف  tugondúبدل  ، tîyikuوفيما يلي أمثلة على ذلك :
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maana-ã

 Nêfi-ĩالفعـل  Ndogusi-ĩاملحـدر Kîyi-ĩ

ال أسلم

Lahanirîtugó

Lahanirîtîyi

Lahadi

ال أخوف

Hurdirîtugó

Hurdirîtîyi

Hurti

ال أناقش

Ôsumnirîtugó

Ôsumnirîtîyi

Ôsumndi

ال آكل

Burîtugó

Burîtîyi

Ndubui

ال آخذ

Maarîtugó

Maarîtîyi

Ndoŋi
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: أمثلة يف حالة اجلمع
Kîyi-ĩ
Ndogusi-ĩ
املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

 الفعلNêfi-ĩ

Lahadi

Lahandirîtîyiku

Hurti

Hurndirîtîyiku

املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maanaã
Lahandirîtugondú
ال نسلم
Hurndirîtugondú
ال خنوف

Ôsumndi Ôsumndirîtîyiku Ôsumndirîtugondú

ال نناقش

Ndubui

Budirîtîyiku

Budirîtugondú

ال نأكل

Ndoŋi

Makirîtîyiku

Makirîtugndú

ال نأخذ

. ب ـ يف صيغة املخاطبة
 يف حالــة،  وتعــ ي غــري موجــودnjî  بــدلndugóعنــد النفــي يف هــذه الحــيغة نضــيف
، njîku  بــدلndugondú  أمــا يف حالــة اجلمــع املخــاطبني فنضــيف، املفــرد املخاطــب
: وفيما يلي أمثلة على ذلك
Kîyi-ĩ
Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ
 النفيMaana- املع ـ ـ ـ ــىن
املحدر
ã
Lahadi
Lahanînjî
Lahanîndugó
ال تسلم
Hurti
Hurnînjî
Hurnîndugó
ال وف
Ôsumndi Ôsumnînjî

Ôsumnîndugó

ال تناقش

Ndubui

Buînjî

Buiiindugó

ال تأكل

Ndoŋi

Maînjî

Maindugó

ال تأخذ
: أمثلة يف حالة اجلمع
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Kîyi-ĩ
Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفي
املحدر
Maana-ã
Lahadi
Lahandînjîku Lahandîndugondú
ال تسلمون
Hurti
Hurndînjîku
Hurndîndugondú
ال وفون
Ôsumndi

Ôsumndînjîku Ôsumndîndugondú

ال تناقشون

Ndubui

Budînjîku

Budîndugondú

ال تأكلون

Ndoŋi

Makînjîku

Makîndugondú

ال تأخذون

. جـ ـ يف صيغة الغائب
 يف حالـة املفـرد،  وتع ي غـري موجـودčî  بدلyugó عند النفي يف هذه الحيغة نضيف
 وفيمـا يلـي أمثلـة، čîku  بـدلyugondú  أما يف حالـة اجلمـع الغـائبني فنضـيف، الغائب
: على ذلك
Ndogusi-ĩ  الفعلNêfi-ĩ

Kîyi-ĩ
املحدر
Lahadi

Lahayinîčî

Hurti

Hurčinîčî

 النفـيMaana- املع ـ ــىن
ã
Lahayinîyugó
ال يسلم
Hurčinîyugó
ال يوف

Ôsumndi Ôsumnjinîčî

Ôsumnjinîyugó

ال يناقش

Ndubui

Čubîčî

Čubîyugó

ال يأكل

Ndoŋi

Čoŋîčî

Čoŋîyugó

ال يأخذ
: أمثلة يف حالة اجلمع

Kîyi-ĩ
Ndogusi-ĩ
املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

 الفعـلNêfi-ĩ
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املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن النفـي
Maana

-ã
Lahadi

Lahayindîčîku

Lahayindîyugondú

ال يسلمون

Hurti

Hurčindîčîku

Hurčindîyugondú

ال يوفون

Ôsumndi Ôsumnjindîčîk
u
Ndubui Čubidîčîku

Ôsumnjindîyugond
ú
Čubidîyugondú

ال يناقشون

Ndoŋi

Čoŋgîyugondú

ال يأخذون

Čoŋgîčîku
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ال يأكلون

الدرس الخمسون
Kara murta hoo-ĩ
نفي الصفات
Nêfi adurasaa-ã
لنف ــي الح ــفات نس ــتخدم كلم ــة  gunúال ــيت تع ــ ي ل ــيس بالعربي ــة  ،وتـ ـتم إض ــافتها إىل
آخرها ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن Maana-ã
حممد ليس شجاعاً
علي ليس رجالً

عائشة ليست مجيلة
البيت ليس كبرياً

Adurasu-ã
 Nêfii-ĩالحفة
النفي
Mahuma gîrbi
Mahuma gîrbi gunú
Ôli ômuri gunú

Ôli ômuri

Eše tîri gunú

Eše tîri

Yagabi-ĩ bui gunú

Yagabi-ĩ bui
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الدرس الواحد والخمسون
Kara murta hoo soũ turo-ĩ
نفي الجملة الموصولية
Nêfi jumula hoktii-ĩ
ــت اجلمل ــة املوص ــولية بقواع ــد خاص ــة تل ــف ع ــن تل ــك ال ــيت عرض ــناها يف ال ــدروس
الســابقة ؛ إذ يــتم نفــي اجلملــة املوصـولية بإضــافة  nnáãمكــان االســم املوصــول بعــد حذفــه ،
كما يف األمثلة التالية :
Tednnáã
Yusobnnáã
Mugayinnáã
Linnáã

Tedã
Yusobã
Mugayinã
Liĩ

أمــا يف الفعــل املضــارع املســتمر فيــتم نفــي أدوات االســتمرارية قبــل إضــافة  ، nnáãكمــا
يف األمثلة التالية :
Soburîtugonnáã
Muganirîtugonnáã
Kohurîtugonnáã
Ôŋgurdurîtugonnáã
Yusobîyugonnáã
Mugayinîyugonnáã
Sobindugonnáã
Muganindugonná
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Soburîtîyiĩ
Muganîritîyiĩ
Kohorîtîyiĩ
Ôŋgurdirîtîyiĩ
Yusobičîĩ
Mugayinîčîĩ
Sobinjîĩ
Muganinjîĩ

وأمــا يف صــيغة املــتكلم يف غــري أفعــال اجملموعــة الرابعــة فيــتم النفــي بإضــافة  dáãمكــان
االسم املوصول بعد حذفه  ،كما يف األمثلة التالية :
Soburdáã
Muganurdáã
Kohurdáã
Ôŋgurdurdáã

Soburã
Muganurã
Kohoriĩ
Ôŋgurdiriĩ

وأما إذا كان االسم املوصول  aفيتم النفي بإضافة  áãمكـان االسـم املوصـول  ،كمـا يف
األمثلة التالية :
Sobumáã
Muganumáã
Kohumáã
Ôŋgurrumáã
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Sobuma
Muganuma
Kohuma
Ôŋgurruma

الدرس الثاني والخمسون
Kara murta hoo sã čû-ĩ
نفي الجملة الشرطية
Nêfi jumula tugaa-ã
يتم نفي اجلملة الشرطية بإضـافة  dóoمكـان أداة الشـرط  ooوذلـك يف صـيغة املـتكلم
 ،كما يف األمثلة التالية :
Muganurdóo
Hurdurdóo
Ôsumurdóo
Soburdóo

Muganuroo
Hurduroo
Ôsumuroo
Soburoo

وأمــا يف صــيغة املخاطبــة فيــتم نفــي اجلملــة الشــرطية بإضــافة  móoمكــان أداة الشــرط
 ، woكما يف األمثلة التالية :
Muganumóo
Hurrumóo
Ôsumumóo
Sobumóo

Muganuwo
Hurruwo
Ôsumuwo
Sobuwo

وإذا كان ــت اجلمل ــة يف ص ــيغة الغائ ــب ي ــتم النف ــي بإض ــافة  nnóoمك ــان أداة الش ــرط
 ، nooكما يف األمثلة التالية :
Mugayinnóo
Hurčinnóo
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Mugayinoo
Hurčinoo

Ôsumnjinoo
Yusoboo

Ôsumnjinnóo
Yusobunnóo

 إذ يــتم النفــي بإضــافة، B ويســتث ي ممــا ذكــر إذا كــان الفعــل مــن أفعــال اجملموعــة الرابعــة
:  كما األمثلة التالية،  يف مجيع الحيغnnóo
Tidedoo
Ndedoo
Tedoo
Tiroo
Niroo
Liwo

Tidennóo
Ndednnóo
Tednnóo
Tirennóo
Nirennóo
Linnóo

 كمـا،  يف صـيغة املـتكلمdó  فإن النفي يكون بإضافةkoo وأما إذا كانت أداة الشرط
: يف
Muganurdo koo
Hurdurdo koo
Ôsumurdo koo
Soburdo koo

Muganurdó koo
Hurdurdó koo
Ôsumurdó koo
Soburdó koo
:  كما يف،  يف صيغة املخاطبةmó ويتم النفي بإضافة

Muganumo koo
Hurrumo koo
Ôsumumo koo
Sobumo koo

Muganumó koo
Hurrumó koo
Ôsumumó koo
Sobumó koo
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ويف صــيغة الغائــب يــتم النفــي بإضــافة  nnóقبــل  kooإال إذا كــان الفعــل مــن أفعــال
اجملموعــة الرابعــة  Aفيــتم النفــي بإضــافة ذات األداة بعــد قلــب احلــرف األخــري إىل  ، uكمــا يف
األمثلة التالية :
Mugayinnó koo
Hurčinnó koo
Ôsumnjinnó koo
yusobunnó koo

Mugayinno koo
Hurčinno koo
Ôsumnjinno koo
Yusobo koo

وأمــا أفعــال اجملموعــة الرابعــة  Bفيــتم نفيهــا بـ ـ  nnóيف مجيــع الحــيغ  ،كمــا يف األمثلــة
التالية :
Tidennó koo
Ndednnó koo
Tednnó koo
Tirennó koo
Nirennó koo
Linnó koo
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Tidedo koo
Ndedo koo
Tedo koo
Tirdo koo
Nirdo koo
Lido koo
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الدرس الثالث والخمسون
Kara murta hoo sã nôguzuu-ĩ
بعض القواعد الخاصة بالنفي
Kîye nêfia yoo-ã
باإلضــافة إىل القواع ــد العام ــة الــيت ذكرناه ــا يف ال ــدروس الســابقة  ،هن ــاك قواع ــد خاص ـة
بالنفي تأا مع كل أنواع النفي اليت سبق أن ذكرناها ومها الطائفتان اآلا ذكرمها .
أوالً  :استعمال . ndî mannu
Gubudi : istaamalti ndî mannuu-ã .
إذا وردت يف اجلمل ــة كلم ــات  yunu turoأو  yunu guruأو yunu
 gunnaيتم حتويلها إىل  ndî mannuمبعىن ال شيء يف العربية  ،كما يف األمثلـة التاليـة
:
موســى ال يــر
شيئاً

turo Mûsa ndî mannu čudurú

Mûsa yunu
čuduri

كايل مل يسـمع Kalli yunu gunna Kalli ndî mannu bazudo
bas
yugú
شيئاً
Yunu guru ligi
Ndî mannu lenú
ال شيء آت
ثانياً  :استعمال . wuna mannu
Njûnjui-ĩ :istaamalti wuna mannuu-ã .
إذا وردت يف اجلملــة كلمــات  aũ turoأو  aũ guruأو  aũ gunnaيــتم
حتويلها إىل  wuna mannuمبعىن ال أحد  ،كما يف األمثلة التالية :
119

Aũ gunna kubo Wuna mannu kubo
turtii-ĩ li
turtii-ĩ lido yugó

مل يأت أحد للتعزية

Kuba-ã aũ guru Kubu-ã wuna mannu
gûiyinno
gûiyinno yugó
Aũ turo mbo li
Wuna mannu mbo
lido yugó

مل يسرق أحد القمي
مل يأت أحد اليوم

. kîridi  أوkôuldu  أوdidi  استعمال: ًثالثا
Nôguzuu-ĩ : istaamalti didi too ni kôuldu too ni kîridi
guu-ã .
kunu čîwo  أوlûko nani  أوlûka ha إذا وردت يف اجلملـة كلمــات
 كمــا يف األمثل ــة، ً مبعــىن أبــداkîridi  أوkôuldu  أوdidi  ي ــتم حتويلهــا إىلnani

: التالية

Mahuma lûka ha Mahuma didi ziyara ًحمم ـ ـ ــد مل ي ـ ـ ــأت أبـ ـ ـ ــدا
ziyara ligi
lenú
للزيارة
Tani dazaga kunu Tani dazaga kôuldu أن ـ ـ ــا ال أفه ـ ـ ــم التباوي ـ ـ ــة
tubazi
tubazú
ًأبدا
Mahuma
lûko Mahuma didi lenú
ًحممد ال يأا أبدا
nani ligi
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الدرس الرابع والخمسون
Kara murta hoo sã tuzoo-ĩ
االستثناء
Du ndoduri-ĩ
لالستثناء يف التباوية نستعمل أداا االستثناء مها  gunnóo :مبعىن إال  ،سو
و čuruwoمبعىن ما عدا  ،وفيما يلي تفحيل ذلك :
أوالً  :استعمال . gunnóo
تستعمل هذه األداة لالستثناء يف اللغة التباوية وتأا بعد املستثىن  ،وجيوز تقدميها أو
تأخريها عن املستثىن  ،كما يف األمثلة التالية :
كلهم يدرسون  ،ما عدا مويل Môli gunnoó , guda-ã gunna
karayindi
Yûsub gunnoó , guda-ã gunna luo
كلهم اتوا  ،ما عدا يوسف
Tani gunnoó , aũ gudi lido yugó
ما عداي مل يأت أحد
هذه األمثلة على جمئ اداة االستثناء قبل املستثىن  ،وفيما يلي أمثلة جميئها بعد املستثىن
:
كلهم يدرسون  ،ما عدا Guda-ã gunna karayindi , Môli
gunnóo
مويل
Guda-ã gunna luo , Yûsub gunnóo
كلهم اتوا  ،ما عدا يوسف
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ما عداي مل يأت أحد

Aũ gudi lido yugó , Tani gunnóo

. Čuruwo  استعمال:ًثانيا
 و تلف صيغتها، تستعمل هذه األداة لالستثناء يف اللغة التباوية وتأا بعد املستثىن
nuro  معluuwo وtani  معluuroo  إذ تأا، حسب الضمري الذي يأا معها
tunda  معlukuroo  ومع ضمائر اجلمع تأا، muro  معčuruwoو
:  كما يف األمثلة التالية، mura  معčurukoo وnura  معlukuwoو
: ـ مع ضمائر املفرد
Môli čuruwo , guda-ã gunna كلهم يدرسون ما عدا مويل
karayindi
Yûsub čuruwo , guda-ã gunna luo
كلهم اتوا ما عدا يوسف
Tani luuroo , guda-ã gunna karayindi
ما عداي كلهم يدرسون
Tani luuroo , guda-ã gunna luo
Nuro luuwo , guda-ã gunna karayindi
Nuro luuwo , guda-ã gunna luo

ما عداي كلهم اتوا
ما عداك كلهم يدرسون
ما عداك كلهم اتوا
: ـ مع ضمائر اجلمع

Mura
čurukoo , guda-ã gunna كلهم يدرسون ما عداهم
karayindi
Muro čurukoo , guda-ã gunna luo
كلهم اتوا ما عداهم
Tunda lukuroo , guda-ã gunna
karayindi
Tunda lukuroo , guda-ã gunna luo
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ما عدانا كلهم يدرسون
ما عدانا كلهم اتوا

Nura lukuwo , guda-ã gunna karayindi
Nura lukuwo , guda-ã gunna luo
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ما عداكم كلهم يدرسون
ما عداكم كلهم اتوا
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الدرس الخامس والخمسون
Kara murta hoo sã hoo -ĩ
أسلوب المدح والذم
Zaga kabuladu ndubi-ĩ yê gagalti-ĩ yê
للم ــدح يف التباوي ــة أس ــلوبان  ،كالمه ــا صـ ـريح تس ــتعمل فيهمـ ـا الح ــفات سـ ـواء بإثب ــات
احلميدة منها أو نفي الحفات السيئة .
أ ـ املدح بإثبات الحفات احلميدة .
Gubudi : Adurasa čûsa-ã du gagalti-ĩ .
يتم يف هذا األسلوب من املدح إثبات الحفة املراد املدح هبـا  ،وتـأتى الحـفة بعـد االسـم
وترسم نكرة  ،كما يف األمثلة التالية :
احلمار قو
السيارة جديدة
املنزل واسع

 Ormi-ĩ dunodoعائشة مجيلة
 Karaha-ã êskiكاىل بطل

Kalli ôguzo

 Yagabi-ĩ čuroحممد طويل

Mahuma durusu

Eše tîri

بـ ـ املدح بنفي الحفات السيئة .
 Gagalti adurasa zunda-ã du nduwadi-ĩ .ـ B
يــتم املــدح يف هــذا األســلوب بنفــي الحــفات الــيت يــر املــادح نفيهــا أو إن املمــدوح خــال
منها وترسم بحيغة  gunnáãأ الذي ليس  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
غري اجلبان

Wôgorši gunnáã

غري الغيب

Dahu zundu gunnáã
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غري القبيح

Gunasu gunnáã

وأما الذم فله صيغ كثرية سوف نقوم بإيضاحها يف الفقرات التالية .
أ ـ الحيغة الحرحية .
 Tiri tîrizi-ĩ .ـ A
يف هذا األسلوب يتم استعمال الحفات غري احلميدة مباشرة  ،كما يف األمثلة التالية :
جبان

Wôgorši

فقري

Bizido

سارق

Buroĩ

غيب

Dahu zundu

ب ـ استعمال . Bui
 Bui istaamalti-ĩ .ـ B
يف هــذا األســلوب يــتم اســتخدام كلمــة  buiبعــد األمســاء مــع تضــعييف احلــرف األخــري
لالسم  ،كما يف األمثلة التالية :
املعىن  Maana-ãالذم  Kabili-ĩاملعىن
 Dahuu buiرأس
كبري الرأس
 Zuiĩ buiحذاء
كبري احلذاء
كبري القدم
كبري األذنني

 Soi buiقدم
 Šimmaa buأذن

 Maana-ãاالسم Čer-ã
Dahu
Zuĩ
So
Šimma

جـ ـ استعمال .Moorru
 Moorru istaamalti-ĩ .ـ Č
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يف هذا االسلوب نستعمل كلمة  moorruقبل الحفات  ،كما يف :
املعىن
Maana-ã
جبان
طويل

 Kabili-ĩاملعىن
الذم
Maana-ã
 Moorru Wôgoršiجبان
 Moorru durusuطويل

اقلف

الحفة

Čer-ã

Wôgorši
Durusu

 Moorru kahudoاقلف

Kahudo

د ـ استعمال . Badi
 Badi istaamalti-ĩ .ـ D
يف هذا األسلوب نستعمل كلمة  badiبعد الحفات  ،كما يف :
املعىن
Maana-ã
جبان
طويل
أقلف

الذم

الحفة

 Kabili-ĩاملعىن

Čer-ã

Maana-ã
 Wôgorši badiجبان
 Drusu badiطويل

Drusu

 Kahudo badiأقلف

Kahudo

Wôgorši

هـ ـ التشبيه .
 Tûrtu ndohi-ĩ .ـ E
يف ه ــذا األس ــلوب نس ــتعمل بع ــد املش ــبه ب ــه كلم ــة  taũيف ص ــيغة املخاطب ــة  yidaيف
صيغة الغائب و taruيف صيغة املتكلم  ،واألمثلة التالية توضح ذلك :
الذم

 Kabili-ĩاملشبه به
togusudi-ĩ
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 Tûrtuاالسم
Čer-ã

Dahu
To
Bûri

Ñêĩ
Ñêĩ
Ñêĩ
Ormo
Mûši

Dahu ñêĩi taũ
Dahu ñêĩi taru
Dahu ñêĩi yida
To ormoi taũ
Bûri mûšii yida
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الدرس السادس والخمسون
Kara murta hoo sã dîšee-ĩ
المقارنة
Čoptu ladi-ĩ
درجات املقارنة يف التباوية تنقسـم إىل ثالثـة أقسـام  :وهـي الدرجـة الثابتـة ودرجـة املقارنـة
ودرجة التفضيل  ،وتفحيلها كاآلا .
أ ـ الدرجة الثابتة .
A – So tîrizee-ã .
وتس ــتعمل ه ــذه الدرجـ ــة عن ــد الـ ــتكلم ع ــن صـ ــفة مش ــرتكة بـ ــني شخح ــني أو شـ ــيئني ،
ونستعمل كلمة  koiمبعىن مثل  ،كما يف األمثلة التالية :
حممد شجاع ككايل

Mahuma kalli koi gîrbi

عائشة متعلمة كفاطمة
حممد متعلم ككايل

Eše Hatîmi koi karadudo
Mahama karadudo kalli koi

عائشة متعلمة كفاطمة

Eše karadudo Hatîmi koi

ب ـ درجة املقارنة .
B – So čoptii-ĩ .
تســتعمل يف هــذه الدرجــة كلمــة  kôi diأو  duو diحســب احل ــرف األخــري مــن
الكلمة ؛ لتفضيل شخ على آخر أو شيء على آخر  ،كما يف األمثلة التالية :
 – 0استعمال . kôi di
تستعمل مع  kôi diأداة الربط  ، yêكما يف األمثلة اآلتية :
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Mahuma yê kalli yê kôi di kalli gîrbi
Eše yê Hatîmi yê kôi di Hatîmi karadudo
 1ـ استعمال  duو . di
عند استعمال هذه األداة يأا املفضول يف أول اجلملة  ،كما يف األمثلة اآلتية :
حممد أشجع من كايل

Mahuma kalli di gîrbi

عائشة متعلمة أكثر من فاطمة

Eše Hatîmi du karadudo

جـ ـ درجة املفاضلة .
Č – So ndûluii-ĩ .
يف هـذه الحـيغة نســتعمل كلمـة  gunna duلتفضـيل شـخ علــى آخـر  ،أو شــيء
على آخر  ،كما يف األمثلة التالية :
حممد أشجع الرجال

Mahuma ômure-ã gunna du gîrbi

عائشة أمجل الفتيات

Eše dobia-ã gunna du tîri
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الدرس السابع والخمسون
Kara murta hoo sã tûdusu-ĩ
دروس متفرقة
Karaa šiša šiša
سنتناول يف هذا الدرس عدداً مـن األحكـام املتفرقـة املتعلقـة بقواعـد التباويـة  ،وأهـم هـذه
األحكام .
Ndî kor
تـأا  ndî korمبعنيـني  ،فهـي قـد تكـون اسـتفهامية أو خىريـة  ،االسـتفهامية هـي الـيت
تســتعمل لالســتفهام وجتمــع علــى  ndî koraوتســتعمل يف االســتفهام عــن الــثمن يف حالــة
املفرد  ،وعن العدد يف حالة اجلمع  ،كما يف :
كم عدد هؤالء الناس ؟
كم بيت يف ربيانة ؟

?Anna ada ndî kora
? Yagaba ndîkora Muzui di čîku

كم مثن البيض ؟

? Suli-ĩ taman hunã ndî kor

كم مثن الطماطم ؟

?Tumatumma ndî kor

وأما اخلىرية فهي اليت تستعمل للتكثري  ،كما يف :
Hurgusu a ndî kor kuzo hi tiyendudo , Alla gunnóo aũ
gudi hanayinú
اهلل وحده يعلم كم عنانا هذا العمل .
Kor du
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تأا  kor duمبعىن بأن  ،كما يف :
ال أعلم بأنه كبري هلذا احلد

A koi bui kor du hananurú

ال أعلم بأنه جمنون

Mûšido kor du hananurú

أعلم بأنه مريض

Woši kor du tubazi

أعلم بأهنا مجيلة

Tîri kor du hanandiri
التحذير
Bôridi-ĩ

للترـذير عـدة طـرق يف التباويـة وهـي اسـتعمال  yusoو aŋgalluوyanu yida
 ،وفيما يلي تفحيل ذلك .
تستعمل  yusoمع مجل األمر املنفية  ،أي عند طلب عدم فعـل شـيء  ،وتـأا دائمـاً
يف صدر اجلملة  ،وقد تستعمل معها  ، bûdكما يف :
ال تذهب

Yuso ndedú

ال تذهب أبداً
ال تحدق

Yuso bûd ndedú
Yuso muganuú

وأمـا ))  (( aŋgallu , yanu yidaفتُسـتعمالن للترـذير وتأتيـان مـع الفعـل

املضارع  ،تقابالن إياك يف العربية  ،كما يف :
إياك أن تأا

Aŋgallu niri

إياك أن تفعل

Aŋgallu kohi

إياك أن تأا

Yanu yida niri
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إياك أن تفعل

Yanu yida kohi

Ni
تأا بعدة معاين  ،فهي تأا كأداة استفهام مبعىن هل  ،وتأا بعد املستفهم  ،كما يف :
هل تعرف قيادة سيارة ؟
هل تعرف الكتابة بالتباوية ؟

? Karaha čusti hanani ni
? Tudaga du arbidi hanani ni

هل جئت من الكفرة ؟

? Tezer du niri ni

وتأا كررف عطف بعدة معاين  ،فهي تأا مبعىن أما ،كما يف :
Anna-ã gunna arbidi hanayindi , Kalli ni hikido yugó
اجلميع يعرفون الكتابة  ،وأما كايل فلم يتعلمها .
وتأا مبعىن (( و )) وهنا البد أن تتكرر يف اجلملة  ،كما يف :
جاء حممد وجاء موسى

Mahuma ni li , Mûsa ni li

جاء هو وجئت أنا

Muro ni li , tani ni tiri

كما تأا مبعىن قد  ،كما يف األمثلة اآلتية :
قد يحدق

Mugayinîe ni togusi

قد يكون ميتاً

Amma nohudo ni togusi
التعجب
Abagadi ndogusi-ĩ

للتعجـب ثـالث طـرق  ،الطريقـة األوىل هـي الـيت تُسـتعمل فيهـا "  " gunnúuمبعـىن
أليس  ،كما يف :
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Dobimmi tîri gunnúu ?
Amma wôgorši gunnúu ?

Mûsa kubakubado gunnúu ?
Eše čunubu gunnúu ?

:  كما يف، du  أوdi أما الطريقة الثانية فهي اليت تُستعمل فيها
Hatîmi di tîri-ĩ
Eše du muguni-ĩ

Kalli di wôgorši-ĩ
Kore du dunodi-ĩ

،  وتسـتعمل مـع الحـفات، )) hunã (( وأما الطريقـة الثالثـة فهـي الـيت تسـتعمل فيهـا
: كما يف
Hatîmi kûnduri hunã
Eše numuguno hunã

Kalli nûwogorši hunã
Kore duna hunã

Yahadi yê yahadia du yê
 ويــتم وضــعها بــني،  لنقــل أحاديــث األشــخاص بشــكل حــريفyahadi تســتعمل كلمــة
:  كما يف األمثلة التالية، عالميت التنحي
Kalli yahadi , " aũ kayimma yusuiĩ Ôrkudun ted " či .
Kaaladudi-ĩ , Alla muro hi su sôlliyinu ni lahayi , yahadi"
aũ ka koñolia hikuã , šer hundu du kayi" . či .
 بينمــا تــأا الثانيــة،  وتــأا األخــرية يف آخــر اجلملــة، či  كلمــةyahadi وتــالزم كلمــة
yahadi  وتــأا،  كمــا يف األمثلــة الســابقة، يف أول اجلملــة بعــد الشــخ املنقــول كالمــه
.  بحيغة املاضيčiدائماً بحيغة املضارع و
 كمـا يف األمثلـة،  للتعبـري عـن الفكـرةyahadia du ويف حالـة احلـوار نسـتعمل كلمـة
: التالية
Kalli yahadia du , " aũ kayimma yusuiĩ Ôrkudun ted " či .
Kaaladudi-ĩ ,Alla muro hi su sôlliyinu ni lahayi , yahadia
du " aũ ka koñolia hikuan , šer hundu du kayi " . či .
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أريد أن
يستعمل حرف  eكمقابل ألن  ،كما يف :
أريد أن اتفرع

Lanirîe baraniri

أريد أن اقول اخلىر

Mêdi-ĩ hadurîe baraniri

أريد أن أجلس

Tobuzîe baraniri

أريد أن أفهم

Daha maarîe barandiri
Čîidi

تــأا  čîidiمبعنيــني  ،األول لالســتدراك مبعــىن ولكــن وترســم يف هــذه احلالــة مفح ـولة ،
كما يف :
الرجـ ـ ــل أخـ ـ ــذ الـ ـ ــدواء ولكـ ـ ــن مل Amma suru-ã čoŋ čîidi kayinno
yugú
يشف
آا ولكن ليس اآلن

Tiri čîidi nû gunú

شجاع ولكنه ضعيف

Gîrbi čîidi migizi

وأما الثاين فهو لالستمرارية مبعىن بينما  ،وترسم موصولة  ،كما يف :
الرجل سقط بينما كان قادماً
مات بينما كان يأكل

Amma ligičîidi tobur
Čubuičîidi nos

أغمى عليه بينما كان يضرك

Yugazîčîidi moki
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النداء
Lûdi-ĩ
يف التباوية تستعمل  yôoللنداء  ،وتأا بعد املناد  ،كما يف :
يا الرجل

Amma yôo

يا أيها الذين آمنو

Anna mugayindaã yôo

يا يوسف

Yûsub yôo
Mannu

تأا بعدة معاين  ،فهي تأا مبعىن حىت االبتدائية والعاطفية  ،كما يف :
جاء كل الناس حىت علي

Anna-ã gunna luo , Ôli mannu li

حىت الولد شفي

Odi-ĩ mannu kayi

حىت أنت ؟

? Nuro mannu ni

كما تأا مبعىن لو  ،كما يف :
اعط ي ولو جزءاً
مل يقل ولو كلمة واحدة

Guruwo mannu te
Mêdi turo mannu yahaddo yugó

اعط ي ولو قليالً

Kînniwo mannu te
Ŋgirši-ĩ

تأا مبعىن حىت النهاية  ،كما يف :
الطري ــق م ــن نقركنم ــة ح ــىت البخـ ـي čoŋu
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a

Lagurkînnimmi

Tiri-ĩ

Êrbeši ŋgirši-ĩ gunna guturan
Tûgohu hu ŋgirši-ĩ garniniri
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معبدة
انتظرك حىت الحباح
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القسم الثالث
Laũ nôguzuu-ĩ
الصرف التباوي
Ndilesi Tudagaa-ã
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الدرس األول
Kara gubuddi-ĩ
تصريف أفعال المجموعة األولى
Ndilesi ndogusa kiši gubuddia-ã
سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع
مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر  ،وذلك وفقاً للفقرات اآلتية .
أوالً  :زمن الماضي .

Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du .
يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
ســوف نقــوم ببيــان تح ـريفها يف صــيغة املف ـرد املــتكلم أوالً  ،مث املــتكلم املشــارك  ،وذلــك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المتكلم المفرد .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال اجملموع ــة األوىل يف زم ــن املاض ــي يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإض ــافة
النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف dudu
مع  taniو nunarأو  nunaarمع  nuroو narأو  naarمع . muro
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 أوnar وnura  م ـ ــعnunaar  أوnunar أمـ ــا مـ ــع ضـ ــمائر اجلمـ ــع فت ـ ـتم إضـ ــافة
. mura  معnaar
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani
tani du lahadudu
Tani
nuro hi lahanunar
Tani
muro hi lahanaar
Tani
nura ha lahanundar
Tani
mura ha lahanaar
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

التحريف

tani du mugadudu
nuro hi muganunar
muro hi muganar
nura ha muganundar
mura ha muganar
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

يف هــذه الحــيغة يــتم التحـريف بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
 أوndar وnuro  م ـ ــعnundaar  أوnundar حـ ــذف عالمـ ــة املحـ ــدر ؛ إذ نضـ ــيف
. muro  معndaar
 أوnundar وtunda  م ـ ـ ــعnunduo أم ـ ـ ــا م ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمائر اجلم ـ ـ ــع فتـ ـ ـ ـتم إض ـ ـ ــافة
. mura  معndaar  أوndar وnura  معnundaar
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
nuro hi lahanundar
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التحريف

muro hi lahandaar
tunda du lahaduduo
nura ha lahanundar
mura ha lahandaar

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi muganundar
muro hi mugandar
tunda du mugaduduo
nura ha muganundar
mura ha mugandar

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Mugadi

ب ـ في صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تح ـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية
للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  dumم ــع  taniو nduم ــع nuro
و numمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  dundumمع  tundaو numمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi lahadum
Nuro
nuro du lahandu
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Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

Nuro
Nuro
Nuro

muro hi lahanum
tunda ha lahadundum
mura ha lahanum

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi mugadum
nuro du mugandu
muro hi muganum
tunda ha mugadundum
mura ha muganum
.  ـ الجمع المخاطبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nura وtunda وtani  مـ ـ ـ ـ ـ ــعdundum حـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ـ ـ ـ ــيف
. mura وmuro معndumو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Nura
tani hi lahadundum
Nura
muro hi lahandum
Nura
tunda ha lahadundum
Nura
nura du lahanduo
Nura
mura ha lahandum
Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi mugadundum
muro hi mugandum
tunda ha mugadundum
nura du mugandunduo
mura ha mugandum
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جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

يــتم التحـريف يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضيف  diyiمع  taniو njiمع  nuroو yiمع . muro
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  diyuoمــع  tundaو njuoمــع  nuraوyi
مع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro
tani hi lahadiyi
Muro
nuro hi lahanji
Muro
muro hi lahayi
Muro
tunda ha lahadiyuo
Muro
nura ha lahanjuo
Muro
mura ha lahayi
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi mugadiyi
nuro hi muganji
muro hi mugayi
tunda ha mugadiyuo
nura ha muganjuo
mura ha mugayi
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Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

.  ـ صيغة الجمع الغائبين1
ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro  مــعnjuo وtunda وtani  مــعdiyuo حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
. mura وmuro  معyuo وnuraو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Mura
tani hi lahadiyuo
Mura
nuro hi lahanjuo
Mura
muro hi lahayuo
Mura
tunda ha lahadiyuo
Mura
nura ha lahanjuo
Mura
mura ha lahayuo
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

التحريف

tani hi mugadiyuo
nuro hi muganjuo
muro hi mugayuo
tunda ha mugadiyuo
nura ha muganjuo
mura ha mugayuo
.  زمن المضارع: ًثانيا

Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã .

، يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
. ًلذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعا
. أ ـ صيغة المتكلم
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 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد املــتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإض ــافة
النهايات اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف didini
مع  taniو niniriمع  nuroو niriمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  nindiriمع  nuraو niriمع . mura
األمثلة .
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du lahadidini
Tani
nuro hi lahaniniri
Tani
muro hi lahanir
Tani
nura ha lahanindiri
Tani
mura ha lahaniri
tani du mugadidini
nuro hi muganiniri
muro hi muganiri
nura ha muganindiri
mura ha muganiri

 1ـ صيغة المتكلم المشارك .
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Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف  didindiم ـ ــع  tundaو nindiriم ـ ــع nuro
و nuraو ndiriمع  muroو.mura
األمثلة :
التحريف
nuro hi lahanindiri
muro hi lahandiri
tunda du lahadidindi
nura ha lahanindiri
mura ha lahandiri

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi muganindiri
muro hi mugandiri
tunda du mugadidindi
nura ha muganindiri
mura ha mugandiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املفـرد املخاطـب مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
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يــتم تحــريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زم ــن املضــارع يف هــذه الحــيغة بإض ــافة النهايــات
اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  diم ــع tani
و ndiniمع  nuroو niمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  dindiمع  tundaو niمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi lahadi
Nuro
nuro du lahandini
Nuro
muro hi lahani
Nuro
tunda ha lahadindi
Nuro
mura ha lahandi
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi mugadi
nuro du mugandini
muro hi mugani
tunda ha mugadindi
mura ha mugani

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 1ـ صيغة اجلمع املخاطبني .
ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف  dindiمــع  taniو ndindi tundaمــع nura
و ndiمع  muroو. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
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Kîyi-ĩ

nuro du lahandindi
muro hi lahandi
tunda ha lahadindi
nura du lahandindi
mura ha lahandi

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Lahadi

tani hi mugadindi
muro hi mugandi
tunda ha mugadindi
nura du mugandindi
mura ha mugandi

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Mugadi

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 2ـ صيغة املفرد الغائب .
ي ــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زم ــن املضــارع يف هــذه الحــيغة بإض ــافة النهاي ــات
اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعد حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضيف  diyiniمع tani
و njiniمع  nuroو yiniمع . muro
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فت ـتم إض ــافة  diyindiم ــع  tundaو njindiم ــع nura
و yiniمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
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Kîyi-ĩ

Lahadi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi lahadiyini
nuro hi lahanjini
muro hi lahayini
tunda ha lahadiyindi
nura ha lahanjindi
mura ha lahayini

Mugadi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi mugadiyini
nuro hi muganji
muro hi mugayini
tunda ha mugadiyindi
nura ha muganjindi
mura ha mugayini

.  ـ صيغة اجلمع الغائبني1
يف هــذه الحــيغة يــتم التحـريف بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
nuro  مــعnjindi وtunda وtani مـعdiyindi حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
. mura وmuro  معyindi وnuraو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Mura
tani hi lahadiyindi
Mura
nuro hi lahanjindi
Mura
muro hi lahayindi
Mura
tunda ha lahadiyindi
Mura
nura ha lahanjindi
Mura
mura ha lahayindi
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التحريف

tani hi mugadiyindi
nuro hi muganjindi
muro hi mugayindi
tunda ha mugadiyindi
nura ha muganjindi
mura ha mugayindi

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

Mugadi

ثالثاً  :زمن المضارع المستمر .
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusîčîi-ĩ .
يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببياهنا تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك  ،وذلك حسب اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف

 didinîtîyiمع  taniو ninirîtîyiمع  nuroو nirîtîyiمع . muro
أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فتـ ـ ـتم إض ـ ــافة  nindirîtîyikuم ـ ــع  nuraوnirîtîyi
مع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر

التحريف
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Kîyi-ĩ

Lahadi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du lahadidinîtîyi
nuro hi lahaninirîtîyi
muro hi lahanirîtîyi
nura ha lahanindiritîyiku
mura ha lahanirîtîyi

Mugadi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du mugadidinîtîyi
nuro hi muganinirîtîyi
muro hi muganirîtîyi
nura ha muganindirîtîyiku
mura ha muganirîtîyi
.  ـ في صيغة المتكلم المشارك1

أمــا يف صــيغة املــتكلم املشــارك فيــتم التحـريف بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية
tunda  مـ ـ ــعdindidîtîyiku للمحـ ـ ــدر بعـ ـ ــد حـ ـ ــذف عالمـ ـ ــة املحـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ــيف
. mura وmuro  معndirîtîyiku وnura وnuro  معnindirîtîyik
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
Lahadi
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Mugadi

Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi lahanindirîtîyiku
muro hi lahandiritîyiku
tunda du lahadidindîtîyiku
nura ha lahanindirîtîyiku
mura ha lahandirîtîyiku
nuro hi muganindirîtîyiku
muro hi mugandirîtîyiku
tunda du mugadidindîtîyiku
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nura ha muganindirîtîyiku
mura ha mugandirîtîyiku

Tunda
Tunda

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة

النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف dînjî
مع  taniو ndinînjîمع  nuroو nînjîمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  dindînjîمع  tundaو nînjîمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi lahadînjî
Nuro
nuro du lahandindînjî
Nuro
muro hi lahanînjî
Nuro
tunda ha lahadindînjî
Nuro
mura ha lahandînjî
tani hi mugadînjî
nuro du mugadinînjî
muro hi muganînjî
tunda ha mugadindînjî
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Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

Nuro

mura ha muganînjî
.  ـ صيغة الجمع المخاطبين1

ويف هذه الحيغة يتم التحريف بإضافة النهايات اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعد
tunda وtani  معdindînjîku حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضيف
. mura وmuro  معndînjîku وnura  معndindînjîkuو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Nura
tani hi lahadindînjîku
Nura
muro hi lahandînjîku
Nura
tunda ha lahadindînjîku
Nura
nura du lahandindînjîku
Nura
mura ha lahandînjîku
Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi mugadindînjîku
muro hi mugandînjîku
tunda ha mugadindînjîku
nura du mugandindînjîku
mura ha mugandînjîku
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáãa .
 لــذلك، ًيف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركا
 وذلـك حسـب اآلا، سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني
.
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.  ـ صيغة المفرد الغائب6
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة
النهايـ ـ ـ ـ ــات اآلتيـ ـ ـ ـ ــة إىل املـ ـ ـ ـ ــادة األصـ ـ ـ ـ ــلية للمحـ ـ ـ ـ ــدر بعـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ
. muro  معyinîčî وnuro  معnjinîčî وtani  معdiyinîčî نضيف
 مـ ــعnjindîčî وtunda  مـ ــعdiyindîčî أمـ ــا مـ ــع ضـ ــمائر اجلمـ ــع فت ـ ـتم إضـ ــافة
. mura  معyinîčî وnura
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Muro
tani hi lahadiyinîčî
Muro
nuro hi lahanjinîčî
Muro
muro hi lahayinîčî
Muro
tunda ha lahadiyindîčî
Muro
nura ha lahanjindîčî
Muro
mura ha lahayinîčî
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

التحريف

tani hi mugadiyinîčî
nuro hi muganjîčî
muro hi mugayinîčî
tunda ha mugadiyindîčî
nura ha muganjindîčî
mura ha mugayinîčî
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1
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ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
tunda وtani  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعdiyindîčîku حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف
. mura وmuro  معyindîčîku وnura وnuro  معnjindîčîkuو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi lahadiyindîčîku
Mura
nuro hi lahanjindîčîku
Mura
muro hi lahayindîčîku
Mura
tunda ha lahadiyindîčîku
Mura
nura ha lahanjindîčîku
Mura
mura ha lahayindîčîku
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi mugadiyindîčîku
nuro hi muganjindîčîku
muro hi mugayindîčîku
tunda ha mugadiyindîčîku
nura ha muganjindîčîku
mura ha mugayindîčîku
.  زمن األمر: ًرابعا

Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .
، يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
. ًلذلك سوف نقوم ببياهنا تباعا
. أ ـ صيغة المتكلم

A  ـZaga wetidoo-ã .
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يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد امل ـتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .
يتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن األمـر يف هـذه الحـيغة بإضـافة النهايـات اآلتيـة
إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  duduمـ ــع tani
و nunarمع  nuroو naarأو  narمع . muro
أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـتم إض ـ ــافة  nundarم ـ ــع  nuraو naarأو  narم ـ ــع
. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du lahadudu
Tani
nuro hi lahanunar
Tani
muro hi lahanaar
Tani
nura ha lahanundar
Tani
mura ha lahanaar
tani du mugadudu
nuro hi muganunar
muro hi muganar
nura ha muganundar
mura ha muganar

 1ـ صيغة المتكلم المشارك .
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Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف  dudoم ـ ــع  taniو nindaarأو  nindarم ـ ــع
 nuroو nuraو ndaarمع  muroو. mura
األمثلة :
التحريف
nuro hi lahanundar
muro hi lahandaar
tunda du lahaduduo
nura ha lahanundar
mura ha lahandaar
nuro hi muganundar
muro hi mugandar
tunda du mugaduduo
nura ha muganundar
mura ha mugandar

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
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ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة املخاط ــب املف ــرد بإض ــافة
النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف  duمـع
 taniو suمع  nuroو nuمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  dunduمع  tundaو nuمع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro
tani hi lahadu
Nuro
nuro du lahasu
Nuro
muro hi lahanu
Nuro
tunda ha lahadundu
Nuro
mura ha lahanu
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi mugadu
nuro du mugasu
muro hi muganu
tunda ha mugadundu
mura ha muganu

Kîyi-ĩ
Lahadi

Mugadi

 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف  dunduمــع  taniو sundu tundaمــع nura
و nduمع  muroو. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
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Kîyi-ĩ

tani hi lahadundu
muro hi lahandu
tunda ha lahadundundu
nura du lahansundu
mura ha lahandu

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Lahadi

tani hi mugadundu
muro hi mugandu
tunda ha mugadundu
nura du mugasundu
mura ha mugandu

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Mugadi

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 2ـ صيغة املفرد الغائب .
يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صيغة املفـرد الغائـب بإضـافة النهايـات
اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف  diyiمــع tani
و njiمع  nuroو yiمع . muro
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فتـتم إضــافة  diyuoمــع  tundaو njuoمــع  nuraوyi
مع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
180

Kîyi-ĩ

Lahadi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi lahadiyi
nuro hi lahanji
muro hi lahayi
tunda ha lahadiyuo
nura ha lahanjuo
mura ha lahayi

Mugadi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi mugadiyi
nuro hi muganji
muro hi mugayi
tunda ha mugadiyuo
nura ha muganjuo
mura ha mugayi
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
njindo  أوnjuo وtunda وtani  مــعdiyuo حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
. mura وmuro  معyuo وnura وnuro مع
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lahadi

 املحدرNdilesi-ĩ
Muro
tani hi lahadiyuo
Muro
nuro hi lahanjuo
Muro
muro hi lahayuo
Muro
tunda ha lahadiyuo
Muro
nura ha lahanjuo
Muro
mura ha lahayuo
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التحريف

Mugadi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi mugadiyuo
nuro hi muganjuo
muro hi mugayuo
tunda ha mugadiyuo
nura ha muganjuo
mura ha mugayuo
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الدرس الثاني
Kara nûnju-ĩ
تصريف أفعال المجموعة الثانية
Ndilesi ndogusa kiši nûnjuia-ã
سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع
مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر  ،وذلك وفقاً للفقرات اآلتية :
أوالً  :زمن الماضي .
Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du .
يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الزمن حسب الحيغة اليت يأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
س ــوف نق ــوم أوالً ببي ــان الوض ــع يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم مث امل ــتكلم املش ــارك  ،وذل ــك

حسب اآلا .

 6ـ صيغة المتكلم المفرد .

ي ــتم تح ـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املاض ــي يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإضـ ــافة

النهايـات اآلتيــة إىل املــادة األصـلية للمحــدر بعــد حـذف عالمــة املحــدر  ،إذ نضـيف tudu
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مع  taniو nunarأو  nunaarمع  nuroو narأو  naarمـع  ، muroمـع جـواز
إضافة  maarإذا انتهى الفعل حبرف . b
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  nundarأو  nundaarمــع  nuraو narأو
 naarمع  ، muraمع جواز إضافة  marأو  maarإذا كان الفعل منتهياً حبرف . b
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Tani
tani du lugobtudu
Tani
nuro hi lugobnunar
Tani
muro hi lugomaar
Tani
nura ha lugobnundar
Tani
mura ha lugobnaar
tani du čustudu
nuro hi čusnunar
muro hi čusnaar
nura ha čusnundar
mura ha čusnaar

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

 1ـ صيغة المتكلم المشارك .
يف هــذه الحــيغة يــتم التحـريف بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
حـ ــذف عالمـ ــة املحـ ــدر ؛ إذ نضـ ــيف  nundarأو  nundaarم ـ ــع  nuroو ndarأو
 ndaarمع . muro
أم ـ ـ ــا م ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمائر اجلم ـ ـ ــع فتـ ـ ـ ـتم إض ـ ـ ــافة  nunduoم ـ ـ ــع  tundaو nundarأو
 nundaarمع  nuraو ndarأو  ndaarمع . mura
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األمثلة :
Ndilesi-ĩ
التحريف
Tunda
nuro hi lugobnundar
Tunda
muro hi lugobndaar
Tunda
tunda du lugobtuduo
Tunda
nura ha lugobnundar
Tunda
mura ha lugobndaar
nuro hi čusnundar
muro hi čusndaar
tunda du čustududuo
nura ha čusnundar
mura ha čusndaar

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

املحدر

Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
يــتم تح ـريف أفعــال اجملموعــة الثانيــة يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة
األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف  tumمــع  taniو nduمــع
 nuroو umمع  muroمع إضافة  mإذا كان الفعل منتهيـاً حبـرف  ، bوقلـب  kإىل ŋ

و sإىل  zوزيادة  rإذا انتهى الفعل هبا .
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فتـتم إضــافة  tundumمــع  tundaو tumمــع  muraمــع
استعمال  mumإذا انتهى الفعل بـ . b
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. األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
Nuro
tani hi lugobtum
Nuro
nuro du lugobnduo
Nuro
muro hi lugobmum
Nuro
tunda ha lugobtundum
Nuro
mura ha lugobmum

Čusti

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi čustum
nuro du čusndu
muro hi čuzum
tunda ha čustundum
mura ha čusndaar

Halakti

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

muro hi halaŋum
mura ha halaŋum
muro hi hurrum
mura ha hurrum

Hurti

التحريف

.  ـ صيغة الجمع المخاطبين1
ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nduo وtunda وtani  مـ ـ ـ ـ ـ ــعtundum حـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ـ ـ ـ ــيف
 إذاt  ب ــدلb  م ــع اس ــتعمال، mura وmuro  م ــعtum وnura  م ــعndunduoأو
. ŋ  مع قلبها إىلk  إذا انتهى بـg  وزيادةb انتهى الفعل بـ
. األمثلة
Kîyi-ĩ

املحدر

Ndilesi-ĩ
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التحريف

tani hi lugobtundum
muro hi lugobum
tunda ha lugobtundum
nura du lugobndunduo
mura ha lugobum

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Lugobti

tani hi čustundum
muro hi čustum
tunda ha čustundum
nura du čusndunduo
mura ha čustum

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Čusti

muro hi halaŋgum
mura ha halaŋgum
muro hi hurtum
mura ha hurtum

Nura
Nura
Nura
Nura

Halakti
Hurti

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
يــتم تح ـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية
للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  tiyiم ــع  taniو njiم ــع  nuroم ــع
جـواز اســتعمال  ŋgiمــع األفعــال املنتهيــة ب ـ  kو čiمــع  muroإال إذا كــان الفعــل منتهيـاً ب ـ
 kإذ نكتفي يف هذه احلالة بإضافة . i
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 مع جـوازnura  معnjuo وtunda  معtiyuo أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة
 إال إذاmura  مــعči  ونســتعملŋ  مــع قلبهــا إىلk  مــع األفعــال املنتهيــة ب ـguo اســتعمال
. i  إذ نكتفي يف هذه احلالة بإضافةk كان الفعل منتهياً بـ
. األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Muro
tani hi lugobtiyi
Muro
nuro hi lugobnji
Muro
muro hi lugobči
Muro
tunda ha lugobtiyuo
Muro
nura ha lugobnjuo
Muro
mura ha lugobči

Čusti

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi čustiyi
nuro hi čusnji
muro hi čusči
tunda ha čustiyuo
nura ha čusnjuo
mura ha čusči

Halakti

Muro
Muro
Muro
Muro

nuro hi halaŋgi
nura ha halaŋguo
muro hi halaki
mura ha halaki

Hurti

Muro
Muro

muro hi hurči
mura ha hurči
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1
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ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro  مــعnjuo وtunda وtani  مــعtiyuo حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نض ــيف
 ونس ــتعملŋ  م ــع قلبه ــا إىلk  م ــع األفع ــال املنتهي ــة ب ـ ـguo  م ــع جـ ـواز اس ــتعمالnuraو
. uo  فنضيفk  إال إذا كان الفعل منتهياً بـ، mura وmuro  معčuo
. األمثلة

Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi lugobtiyuo
Mura
nuro hi lugobnjuo
Mura
muro hi lugobčuo
Mura
tunda ha lugobtiyuo
Mura
nura ha lugobnjuo
Mura
mura ha lugobčuo

Čusti

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi čustiyuo
nuro hi čusnjuo
muro hi čusčuo
tunda ha čustiyuo
nura ha čusnjuo
mura ha čusčuo

Halakti

Mura
Mura
Mura
Mura

nuro hi halaŋguo
nura ha halaŋguo
muro hi halakuo
mura ha halakuo

Hurti

Mura
Mura

muro hi hurčuo
mura ha hurčuo
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ثانياً  :زمن المضارع .

Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد املــتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم بإض ــافة
النهايات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف tidini
مـع  taniو niniriمـع  nuroو iriمـع  ، muroمـع زيـادة  mإذا كـان الفعـل منتهيـاً ب ـ
 bوقلب  kإىل  ŋبالنسبة لافعال املنتهية هبا وقلب  sإىل  zبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فتـ ـتم إض ــافة  nindiriم ــع  nuraو iriم ــع  ، muraم ــع
زيادة  mإذا كان الفعل منتهياً بـ  bوقلب  kإىل  ŋبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا وقلـب  sإىل
 zبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du lugobtidini
Tani
nuro hi lugobniniri
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Kîyi-ĩ
Lugobti

Tani
Tani
Tani

muro hi lugobmiri
nura ha lugobnindiri
mura ha lugobmiri

Čusti

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du čustidini
nuro hi čusniniri
muro hi čuziri
nura ha čusnindiri
mura ha čuziri

Halakti

Tani
Tani
Tani
Tani

nuro hi halakniniri
nura ha halaknindiri
muro hi halaŋiri
mura ha halaŋiri

Hurti

Tani
Tani

muro hi huriri
mura ha huriri
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro م ـ ـ ــعnindiri وtunda  م ـ ـ ــعtidindi ح ـ ـ ــذف عالم ـ ـ ــة املح ـ ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ـ ــيف
 م ــعK  بالنس ــبة لافع ــال ال ــيت تنته ــي ب ـ ـg  م ــع زي ــادةmura وmuro  م ــعiri وnuraو
. r وs  مع األفعال اليت تنتهي بـt  وزيادةŋ قلبها إىل
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
nuro hi lugobnindiri
Tunda
muro hi lugobiri
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التحريف

tunda du lugobtidindi
nura ha lugobnindiri
mura ha lugobiri

Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi čusnindiri
muro hi čustiri
tunda du čustidindi
nura ha čusnindiri
mura ha čustiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Čusti

nuro hi halaknindiri
nura ha halaknindiri
muro hi halaŋgiri
mura ha halaŋgiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Halakti

muro hi hurtiri
mura ha hurtiri

Tunda
Tunda

Hurti

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

ي ــتم تح ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة النهاي ــات اآلتي ــة إىل امل ــادة
األصـ ــلية للمحـ ــدر بعـ ــد حـ ــذف عالمـ ــة املحـ ــدر ؛ إذ نضـ ــيف  tiمـ ــع  taniو ndiniمـ ــع
 nuroو iمـع  muroمــع زيــادة  mبالنســبة لافعــال املنتهيــة ب ـ  bوقلــب  kإىل  ŋبالنســبة
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لافعال املنتهية هبـا  ،وقلـب  sإىل  zبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا  ،وزيـادة  rبالنسـبة لافعـال
املنتهية هبا .
أمـا مـع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  tindiمـع  tundaو iمـع  muraمـع زيـادة m
بالنســبة لافعــال املنتهي ـة ب ـ  bوقلــب  kإىل  ŋبالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا  ،وقلــب  sإىل z
بالنسبة لافعال املنتهية هبا وزيادة  rبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro
tani hi lugobti
Nuro
nuro du lugobndindi
Nuro
muro hi lugobmi
Nuro
tunda ha lugobtindi
Nuro
mura ha lugobmi

Kîyi-ĩ
Lugobti

tani hi čusti
nuro du čusndini
muro hi čuzi
tunda ha čustindi
mura ha čuzi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Čusti

muro hi halaŋi
mura ha halaŋi

Nuro
Nuro

Halakti

muro hi hurri
mura ha hurri

Nuro
Nuro

Hurti

 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
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ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
i وnura  مـعndindi tunda وtani  مـعtindi حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
 وزيــادةŋ  مـع قلبهـا إىلk  بالنسـبة لافعـال الــيت تنتهـي ب ـg  مـع زيـادةmura وmuro مـع
. r وs  بالنسبة لافعال اليت تنتهي بـt
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura
tani hi lugobtindi
Nura
muro hi lugobi
Nura
tunda ha lugobtindi
Nura
nura du lugobndindi
Nura
mura ha lugobi

Čusti

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi čustindi
muro hi čusti
tunda ha čustindi
nura du čusndindi
mura ha čusti

Halakti

Nura
Nura

muro hi halaŋgi
mura ha halaŋgi

Hurti

Nura
Nura

muro hi hurti
mura ha hurti

التحريف

. جـ ـ صيغة الغائب
Č  ـZaga yugonnáãa .
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يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد الغائ ــب بإض ــافة
النهايات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف tiyini
مع  taniو njiniمع  nuroمع جواز استعمال  giniمع األفعال املنتهية بـ  kبعد قلبهـا
إىل  ، ŋو činiمع  muroإال إذا كان الفعل منتهياً بـ  kفنضيف . ini
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فتـ ـتم إض ــافة  tiyindiم ــع  tundaو njindiم ــع nura
وجي ــوز اس ــتعمال  gindiبالنســبة لافع ــال املنتهيــة ب ـ ـ  ، kو činiمــع  muroإال إذا ك ــان
الفعل منتهياً بـ  kفنضيف . ini
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro
tani hi lugobtiyini
Muro
nuro hi lugobtnjini
Muro
muro hi lugobčini
Muro
tunda ha lugobtiyindi
Muro
nura ha lugobnjindi
Muro
mura ha lugobčini
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi čustiyini
nuro hi čusnjini
muro hi čusčini
tunda ha čustiyindi
nura ha čusnjindi
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Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

Halakti

Hurti

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

mura ha čusčini
muro hi halakini
mura ha halakini
nuro hi halaŋgini
nuro ha halaŋgindi

Muro
Muro

muro hi hurčini
mura ha hurčini
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro  مـعnjindi وtunda وtani  مـعtiyindi حذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
 م ــعčindi  ونض ــيف، k  بالنس ــبة للكلم ــات املنتهي ــة ب ـ ـgindi  وجي ــوز اس ــتعمالnuraو
. k  إذا انتهى الفعل بـindi  ونضيف، mur وmuro
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

 املحدرNdilesi-ĩ
Mura
tani hi lugobtiyindi
Mura
nuro hi lugobtnjindi
Mura
muro hi lugobčindi
Mura
tunda ha lugobtiyindi
Mura
nura ha lugobnjindi
Mura
mura ha lugobčindi
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi čustiyindi
nuro hi čusnjindi
muro hi čusčindi
tunda ha čustiyindi
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التحريف

nura ha čusnjindi
mura ha čusčindi

Mura
Mura

muro hi halakindi
mura ha halakindi
nuro hi halaŋgindi
nuro ha halaŋgindi

Mura
Mura
Mura
Mura

Halakti

muro hi hurčindi
mura ha hurčindi

Mura
Mura

Hurti

ثالثاً  :زمن المضارع المستمر .
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusîčîi-ĩ .
يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الزمن حسب الحيغة اليت يأا هبا الفعل ،
وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد املــتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 tidinîtîyi،مـ ــع  taniو ninirîtîyiمـ ــع  nuroمـ ــع ج ـ ـواز قلـ ــب  kإىل  gبالنسـ ــبة
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 وقلـبb  إذا كـان الفعـل منتهيـاً ب ـm  مـع زيـادةmuro  مـعirîtîyi و، لافعال املنتهية هبا

.  بالنسبة لافعال املنتهية هباz  إىلs  بالنسبة لافعال املنتهية هبا وقلبŋ  إىلk
 م ـ ــعirîtîyi  وnura  م ـ ــعnindirîtîyi أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـ ـتم إض ـ ــافة
 بالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـاŋ  إىلk  وقلـبb  إذا كان الفعل منتهياً بـm  مع زيادةmura
.  بالنسبة لافعال املنتهية هباz  إىلs وقلب
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
Lugobti
Tani
tani du lugobtidinîtîyi
Tani
nuro hi lugobninirîtîyi
Tani
muro hi lugobmirîtîyi
Tani
nura ha lugobnindirîtîyi
Tani
mura ha lugobmirîtîyi
Čusti

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du čustidinîtîyi
nuro hi čusninirîtîyi
muro hi čuzirîtîyi
nura ha čusnindirîtîyi
mura ha čuziritîyi

Halakti

Tani
Tani
Tani
Tani

nuro hi halagninirîtîyi
nura ha halaknindirîtîyi
muro hi halaŋirîtîtyi
mura ha halaŋirîtîyi

Hurti

Tani
Tani

muro hi hurirîtîyi
mura ha hurirîtîyi
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التحريف

.  ـ صيغة المتكلم المشارك1
يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع املســتمر يف صــيغة املــتكلم املشــارك
بإض ـ ــافة النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ
 مــع جـوازnura وnuro  مــعnindirîtîyiku وtani  مــعtidindîtîyikuنضــيف
 مـع زيـادةmura وmuro  مـعirîtîyiku و،  بالنسبة لافعال املنتهية هباg  إىلk قلب
. r وs  مع األفعال اليت تنتهي بـt  وزيادةŋ  مع قلبها إىلk  بالنسبة لافعال اليت تنتهي بـg
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
Lugobti
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi lugobninirîtîyiku
muro hi lugobmirîtîyiku
tunda du lugobtidindîtîyiku
nura ha lugobnindirîtîyiku
mura ha lugobmirîtîyiku

Čusti

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi čusninirîtîyiku
muro hi čustirîtîyiku
tunda du čustidindîtîyiku
nura ha čusnindirîtîyiku
mura ha čustirîtîyiku

Halakti

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi halagninirîtîyiku
nura ha halaknindirîtîyiku
muro hi halaŋgirîtîtyiku
mura ha halaŋgirîtîyiku

Hurti

Tunda

muro hi hurtirîtîyiku
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mura ha hurtirîtîyiku

Tunda

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع املســتمر يف صــيغة املخاطــب املفــرد
بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
 tînjîمـ ــع  taniو ndinînjîمـ ــع  înjî ، nuroمـ ــع  muroمـ ــع زيـ ــادة  mإذا كـ ــان
الفعـ ــل منتهي ـ ـاً بـ ـ ـ  bوقلـ ــب  kإىل  ŋبالنسـ ــبة لافعـ ــال املنتهيـ ــة هبـ ــا وقلـ ــب  sإىل  zبالنسـ ــبة
لافعال املنتهية هبا .
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  tindînjîمــع  tundaو înjîمــع  muraمــع
زيادة  mإذا كان الفعل منتهياً بـ  bوقلب  kإىل  ŋبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا وقلـب  sإىل
 zبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi lugobtînjî
Nuro
nuro du lugobndinînjî
Nuro
muro hi lugobmînjî
Nuro
tunda ha lugobtindînjî
Nuro
mura ha lugobmînjî
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Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi čustînjî
nuro du čusndinînjî
muro hi čuzînjî
tunda ha čustindînjî
mura ha čuzînjî

Halakti

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

muro hi halaŋînjî
mura ha halaŋînjî
muro hi hurrînjî
mura ha hurrînjî

Hurti

.  ـ صيغة الجمع المخاطبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد

ndindînjîku tunda وtani  مـعtindînjîku حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضيف
 إىل آخـر األفعـال الـيت تنتهـي ب ـg  مـع زيـادة، mura وmuro  معînjîku وnuro مع
. r وs  إىل األفعال اليت تنتهي بـt  وزيادةŋ  مع قلبها إىلk
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Lugobti
Nura
tani hi lugobtindînjîku
Nura
nuro du lugobndindînjîku
Nura
muro hi lugobmînjîku
Nura
tunda ha lugobtindînjîku
Nura
mura ha lugobmînjîku
Čusti

Nura
Nura
Nura

tani hi čustînjîku
nuro du čusndinînjîku
muro hi čustînjîku
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tunda ha čustindînjîku
mura ha čustînjîku

Nura
Nura

muro hi halaŋgînjîku
mura ha halaŋgînjîku

Nura
Nura

Halakti

muro hi hurtînjîku
mura ha hurtînjîku

Nura
Nura

Hurti

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ص ــيغة املف ــرد الغائ ــب

بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
 tiyinîčîمــع  taniو njinîčîمــع  nuroوجيــوز اســتعمال  ginîčîبالنســبة للكلمــات
املنتهي ــة ب ـ ـ  ، kونض ــيف  činîčîم ــع  muroواإلكتف ــاء ب ـ ـ  inîčîبالنس ــبة لافع ــال ال ــيت
تنتهي بـ . k
أمـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـتم إض ـ ــافة  tiyindîčîم ـ ــع  tundaو njindîčîم ـ ــع
 nuraوجيوز استعمال  gindiبالنسبة لافعال املنتهيـة ب ـ  ، kو činîčîمـع  muroإال
إذا كان الفعل منتهياً بـ  kفنستعمل . inîčî
األمثلة :
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Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Muro
tani hi lugobtiyinîčî
Muro
nuro hi lugobnjinîčî
Muro
muro hi lugobčinîčî
Muro
tunda ha lugobtiyindîčî
Muro
nura ha lugobnjindîčî
Muro
mura ha lugobčinîčî

Čusti

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi čustiyinîčî
nuro hi čusnjinîčî
muro hi čusčinîčî
tunda ha čustiyindîčî
nura ha čusnjindîčî
mura ha čusčinîčî

Halakti

Muro
Muro
Muro
Muro

muro hi halakinîčî
mura ha halakinîčî
nuro hi halaŋginîčî
nuro ha halaŋgindîčî

Hurti

Muro
Muro

muro hi hurčinîčî
mura ha hurčinîčî
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
tunda وtani  م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعtiyindîčîku ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف
 بالنسـبة للكلمـاتgindîčîku  وجيوز اسـتعمالnuro وmuro  معnjindîčîku و
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indîčîku  اإلكتفــاء ب ـ، mura وmuro  مــعčindîčîku  ونضــيف، k املنتهيــة ب ـ
. k بالنسبة لافعال اليت تنتهي بـ
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi lugobtiyindîčîku
Mura
nuro hi lugobtnjindîčîku
Mura
muro hi lugobčindîčîku
Mura
tunda ha lugobtiyindîčîku
Mura
nura ha lugobnjindîčîku
Mura
mura ha lugobčindîčîku

Čusti

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi čustiyindîčîku
nuro hi čusnjindîčîku
muro hi čusčindîčîku
tunda ha čustiyindîčîku
nura ha čusnjindîčîku
mura ha čusčindîčîku

Halakti

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

muro hi halakindîčîku
mura ha halaŋgindîčîku
nuro hi halaŋgindîčîku
nuro ha halaŋgindîčîku
muro hi hurčindîčîku
mura ha hurčindîčîku

Hurti

Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .
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.  زمن األمر: ًرابعا

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد املــتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املـتكلم املفـرد بإضـافة النهايـات
اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف  tuduمـع tani

و nunarمــع  nuroمــع ج ـواز قلــب  kإىل  gبالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا  ،و naarأو
 narمع  muroمع جـواز اسـتعمال  aarأو  arبالنسـبة لافعـال املنتهيـة ب ـ  sو rو kوb
مع قلب  sإىل  zوتضعيف  ، rوقلب  kإىل  ŋوإضافة  mبالنسبة لافعال املنتهية بـ .b
أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـتم إض ـ ــافة  nundarم ـ ــع  nuraو naarأو  narم ـ ــع
 muraمع جواز استعمال  aarأو  arإذا انتهى الفعل بـ  sو rو kو bمـع قلـب  sإىل z
وتضعيف  ، rوقلب  kإىل  ŋوإضافة  mإىل األفعال املنتهية بـ . b
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du lugobtudu
Tani
nuro hi lugobnunar
Tani
muro hi lugobmaar
Tani
nura ha lugobnundar
Tani
mura ha lugobmaar
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Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du čustudu
nuro hi čusnunar
muro hi čuziaar
nura ha čusnundar
mura ha čuzaar

Halakti

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

nuro hi halagnunar
nura ha halaknundar
muro hi halaŋar
mura ha halaŋar
muro hi hurraar
mura ha hurraar

Hurti

.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد

nuro  م ـ ــعnundaar  أوnundar وtunda ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
tar  أوtaar  مــع جـواز اســتعمال، mura وmuro  مــعndaar  أوndar وnuraو
. k  مع األفعال املنتهية بـŋgar وr وs مع األفعال املنتهية بـ
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi lugobnundar
muro hi lugobaar
tunda du lugobtuduo
nura ha lugobnundar
mura ha lugobaar

118

nuro hi čusnundar
muro hi čustaar
tunda du čustuduo
nura ha čusnundar
mura ha čustaar

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Čusti

nuro hi halaknundar
nura ha halagnundar
muro hi halaŋgar
mura ha halaŋgar

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Halakti

muro hi hurtaar
mura ha hurtaar

Tunda
Tunda

Hurti

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة املخاط ــب املف ــرد بإض ــافة
النهايـات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضـيف  tuمــع
 taniو suم ــع  nuroو uم ــع  muroم ــع زي ــادة  mبالنس ــبة لافع ــال املنتهي ــة ب ـ ـ  bوr
لافعال املنتهيـة هبـا  ،وقلـب  sإىل  zبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا و kإىل  ŋبالنسـبة لافعـال
املنتهية هبا .
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وأما مع ضمائر اجلمع فتـتم إضـافة  tunduمـع  tundaوuمـع  muraمـع زيـادة r
بالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا  ،وقلــب  sإىل  zبالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا و kإىل  ŋبالنســبة
لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi lugobtu
Nuro
nuro du lugobsu
Nuro
muro hi lugobmu
Nuro
tunda ha lugobtundu
Nuro
mura ha lugobu
tani hi čustu
nuro du čussundu
muro hi čuzu
tunda ha čustundu
mura ha čuzu
muro hi halaŋu
mura ha halaŋu
muro hi hurru
mura ha hurru

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Kîyi-ĩ
Lugobti

Čusti

Halakti
Hurti

 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
يتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن األمـر يف هـذه الحـيغة بإضـافة النهايـات اآلتيـة
إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  tunduم ــع tani
و sundu , tundaمع  nuraو uمع  muraمع زيادة  tبالنسبة لافعـال املنتهيـة ب ـ s
و rوزيادة  gبالنسبة لافعال املنتهية بـ  kبعد قلبها إىل  ŋكما أسلفنا .
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Nura
tani hi lugobtundu
Nura
muro hi lugobu
Nura
tunda ha lugobtundu
Nura
nura du lugobsundu
Nura
mura ha lugobmu

Čusti

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi čustundu
muro hi čustu
tunda ha čustundu
nura du čussundu
mura ha čustu

Halakti

Nura
Nura

muro hi halaŋgu
mura ha halaŋgu

Hurti

Nura
Nura

muro hi hurtu
mura ha hurtu
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáãa .
 لــذلك، ًيف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركا
 وذلـك حسـب اآلا، سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني
.
.  ـ صيغة المفرد الغائب6
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يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املفـرد الغائـب بإضـافة النهايـات
اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف  tiyiمــع tani
و njiمـع  nuroمـع جـواز اسـتعمال  giمـع األفعـال املنتهيـة ب ـ  kبعـد قلبهـا إىل  ، ŋوči
مع  muroإال إذا كان الفعل منتهياً بـ  kفنضيف . i
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  tiyuoمــع  tundaو njuoمــع  nuraوجيــوز
استعمال  giبالنسبة لافعال املنتهية بـ  ، kو čiمع  muroإال إذا كـان الفعـل منتهيـاً ب ـ k
فنضيف . i

األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro
tani hi lugobtiyi
Muro
nuro hi lugobtnji
Muro
muro hi lugobči
Muro
tunda ha lugobtiyuo
Muro
nura ha lugobnjuo
Muro
mura ha lugobči

Kîyi-ĩ
Lugobti

tani hi čustiyi
nuro hi čusnji
muro hi čusči
tunda ha čustiyuo
nura ha čusnjuo
mura ha čusči

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

Čusti

muro hi halaki
mura ha halaki
nuro hi halaŋgi

Muro
Muro
Muro

Halakti
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Hurti

Muro

nuro ha halaŋgi

Muro
Muro

muro hi hurči
mura ha hurči
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمـن األمـر يف صـيغة اجلمـع الغـائبني بإضـافة املقـاطع

tani  مـعtiyuo التالية إىل املادة األصلية للمحدر بعد حذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
 بالنس ـ ـ ــبةguo  وجي ـ ـ ــوز اس ـ ـ ــتعمالnura وnuro  م ـ ـ ــعnjindo  أوnjuo وtundaو
k  إال إذا كـ ــان الفعـ ــل منتهي ـ ـاً بـ ـ ـ، mura وmuro  مـ ــعčuo و، k لافعـ ــال املنتهيـ ــة بـ ـ ـ
. uo فنضيف
: األمثلة

Kîyi-ĩ
Lugobti

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi lugobtiyuo
Mura
nuro hi lugobtnjuo
Mura
muro hi lugobčuo
Mura
tunda ha lugobtiyuo
Mura
nura ha lugobnjuo
Mura
mura ha lugobčuo

Čusti

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi čustiyuo
nuro hi čusnjuo
muro hi čusčuo
tunda ha čustiyuo
nura ha čusnjuo
mura ha čusčuo

Halakti

Mura

muro hi halakuo

101

Hurti

Mura
Mura
Mura

mura ha halakuo
nuro hi halaŋguo
nuro ha halaŋguo

Mura
Mura

muro hi hurčuo
mura ha hurčuo
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الدرس الثالث
Kara nôguzuu-ĩ
تصريف أفعال المجموعة الثالثة
Ndilesi ndogusa kiši nôguzuui-ã
سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع
مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر  ،وذلك وفقاً للفقرات اآلتية .
أوالً  :زمن الماضي .
Gubudi : kôwuro ŋgoo-ã du .
يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
سـوف نقـوم ببيــان تحـريفها يف صــيغة املفـرد املــتكلم مث املـتكلم املشــارك  ،وذلـك حســب
اآلا .
 6ـ صيغة المتكلم المفرد .

يــتم تح ـريف أفعــال اجملموعــة الثالثــة يف زمــن املاضــي يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات

اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  nunduم ــع
 taniو nunarأو  nunaarمع  nuroو narأو  naarمع . muro
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 أوndar وnura  مـعnundaar  أوnundar أما مع ضمائر اجلمع فتـتم إضـافة
. mura  معndaar
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Čurumndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani
tani du ôsumndudu
Tani
nuro hi ôsumnunaar
Tani
muro hi ôsumnaar
Tani
nura ha ôsumnundar
Tani
mura ha ôsumnaar
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

التحريف

tani du čurumndudu
nuro hi čurumnunar
muro hi čurumnar
nura ha čurumnundar
mura ha čurumnar
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

يف هــذه الحــيغة يــتم التحـريف بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
 أوndar وnuro  م ـ ــعnundaar  أوnundar حـ ــذف عالمـ ــة املحـ ــدر ؛ إذ نضـ ــيف
. muro  معndaar
 أوnundar وtunda  م ـ ـ ــعnunduo أم ـ ـ ــا م ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمائر اجلم ـ ـ ــع فتـ ـ ـ ـتم إض ـ ـ ــافة
. mura  معndaar  أوndar وnura  معnundaar
: األمثلة
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Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Čurumndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi ôsumnundaar
muro hi ôsumndaar
tunda du ôsumnduduo
nura ha ôsumnundar
mura ha ôsumndaar
nuro hi čurumnundar
muro hi čurumndar
tunda du čurumnduduo
nura ha čurumnundar
mura ha čurumndar
. ب ـ صيغة المخاطبة

B  ـZaga wetu ndenii-ĩ .
 وذلـك، سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني
. حسب اآلا
.  ـ صيغة املخاطب املفرد2
يــتم تح ـريف أفعــال اجملموعــة الثالثــة يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة
 مــعndu وtani  مــعndum األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
. muro  معum وnuro
. mura  معum وtunda  معndundum أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nuro
tani hi ôsumndum
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التحريف

Čurumndi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

nuro du ôsumndu
muro hi ôsumnum
tunda du ôsumndudum
mura ha ôsumum

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi čurumndum
nuro du čurumndu
muro hi čurumnum
tunda ha čurumndundum
mura ha čurumnum
.  ـ الجمع المخاطبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
. muro  معbum وtani  معndundum حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضيف
 أوnduo وtunda  م ـ ـ ــعndundum أم ـ ـ ــا م ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمائر اجلم ـ ـ ــع فتـ ـ ـ ـتم إض ـ ـ ــافة
. mura  معbum وnura  معndunduo
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Čurumndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura
tani hi ôsumndundum
Nura
muro hi ôsumbum
Nura
tunda du ôsumndudum
Nura
nura du ôsumnduo
Nura
mura ha ôsumbum
Nura
Nura

tani hi čurumndundum
muro hi čurumbum
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التحريف

tunda ha čurumndundum
nura du čurumnduo
mura ha čurumbum

Nura
Nura
Nura

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

يــتم تح ـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية

للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  ndiyiم ــع  taniو njiم ــع nuro
و. muro
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فت ـ ـتم إض ــافة  ndiyuoم ــع  tundaو njuoم ــع nura
و njiمع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro
tani hi ôsumndiyi
Muro
nuro hi ôsumnji
Muro
muro hi ôsumnji
Muro
tunda ha ôsumndiyuo
Muro
nura ha ôsumnjuo
Muro
mura ha ôsumnji
tani hi čurumndiyi
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Muro

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Čurumndi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

nuro hi čurumnji
muro hi čurumnji
tunda ha čurumndiyuo
nura ha čurumnjuo
mura ha čurumnji
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro  مـعnjuo وtunda وtani  مـعndiyuo حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
. mura وnura وmuroو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Čurumndi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi ôsumndiyuo
Mura
nuro hi ôsumnjuo
Mura
muro hi ôsumnjuo
Mura
tunda ha ôsumndiyuo
Mura
nura ha ôsumnjuo
Mura
mura ha ôsumjuo
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
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tani hi čurumndiyuo
nuro hi čurumnjuo
muro hi čurumnjuo
tunda ha čurumndiyuo
nura ha čurumnjuo
mura ha čurumnjuo

ثانياً  :زمن المضارع .

Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك  ،وذلك حسب اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم بإض ــافة

النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 ndindiniمع  taniو niniriمع  nuroو iriمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  nindiriمع  nuraو iriمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du ôsumndudini
Tani
nuro hi ôsumniniri
Tani
muro hi ôsumiri
Tani
nura ha ôsumnindiri
Tani
mura ha ôsumiri
tani du lomndidini
nuro hi lomniniri
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Tani
Tani

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

Tani
Tani
Tani

muro hi lomiri
nura ha lomnindiri
mura ha lomiri
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
nuro م ــعnindiri, tunda  م ــعndindini ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف
. mura وmuro  معbiri وnuraو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi ôsumnindiri
muro hi ôsumbiri
tunda du ôsumndudindi
nura ha ôsumnindiri
mura ha ôsumbiri
nuro hi lomnindiri
muro hi lombiri
tunda du lomndidindi
nura ha lomnindiri
mura ha lombiri
. ب ـ صيغة المخاطبة

B  ـZaga wetu ndendii-ĩ .
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يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
ي ــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زم ــن املضــارع يف صــيغة املخاطــب املف ــرد بإض ــافة
النهايات اآلتية إىل املادة األصـلية للمحـدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف  ndiمـع
 taniو ndiniمع  nuroو uiمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  ndindiمع  tundaو uiمع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro
tani hi ôsumndi
Nuro
nuro du ôsumndini
Nuro
muro hi ôsumui
Nuro
tunda ha ôsumndindi
Nuro
mura ha ôsumbui
tani hi lomndi
nuro du lomndini
muro hi lomui
tunda ha lomndindi
mura ha lomui
 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
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Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع يف صــيغة اجلمــع املخــاطبني بإضــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 ndindiمع  taniو ndinditundaمع  nuraو biمع  muroو. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nura
tani hi ôsumndindi
Nura
muro hi ôsumbi
Nura
tunda ha ôsumndindi
Nura
nura du ôsumndindi
Nura
mura ha ôsumbui
tani hi lomndindi
muro hi lombi
tunda ha lomndindi
nura du lomndindi
mura ha lombi

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مش ـاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائب مث اجلمع الغائبيني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
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ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد الغائ ــب بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 ndiyiniمع  taniو njiniمع  nuroو. muro
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فتـتم إضــافة  ndiyindiمــع  tundaو njindiمــع nura
وmura
األمثلة .
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro
tani hi ôsumndiyini
Muro
nuro hi ôsumnjini
Muro
muro hi ôsumjini
Muro
tunda ha ôsumndiyindi
Muro
nura hi ôsumnjindi
Muro
mura hi ôsumnjini
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi lomndiyini
nuro hi lomnjini
muro hi lomnjini
tunda ha lomndiyindi
nura ha lomnjindi
mura ha lomnjini

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 1ـ صيغة الجمع الغائبين .
ويف هذه الحيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
ح ـ ـ ـ ــذف عالم ـ ـ ـ ــة املح ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ـ ـ ــيف  ndiyindiم ـ ـ ـ ــع  taniو tundaوnjindi
مع muroو nuroو nuraو. mura
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi ôsumndiyindi
Mura
nuro hi ôsumnjindi
Mura
muro hi ôsumjindi
Mura
tunda ha ôsumndiyindi
Mura
nura hi ôsumnjindi
Mura
mura hi ôsumnjindi
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi lomndiyindi
nuro hi lomnjindi
muro hi lomnjindi
tunda ha lomndiyindi
nura ha lomnjindi
mura ha lomnjindi

Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusičîiĩ .

.  زمن المضارع المستمر: ًثالثا

، يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذ الزمن حسب الحيغة اليت يأا هبا الفعل
. ًلذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعا
. أ ـ صيغة المتكلم
A  ـZaga wetidoo-ã .
 لــذلك، ًيف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركا
.  وذلك حسب اآلا، سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك
.  ـ صيغة المفرد المتكلم6
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ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 ndindinîtîyiمع  taniو ninirîtîyiمع  nuroو irîtîyiمع . muro
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فت ـ ـتم إض ــافة  nindirîtîyikuم ــع  nuraو irîtîyiم ــع
. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر kîyi-ĩ
Ôsumndi
Tani
tani du ôsumndudinîtîyi
Tani
nuro hi ôsumninirîtîyi
Tani
muro hi ôsumirîtîyi
Tani
nura ha ôsumnindirîtîyi
Tani
mura ha ôsumirîtîyi
tani du lomndidinîtîyi
nuro hi lomninirîtîyi
muro hi lomirîtîyi
nura ha lomnindirîtîyi
mura ha lomirîtîyi

 1ـ صيغة المتكلم المشارك .

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Lomndi

ويف هــذه الحــيغة يــتم التح ـريف بإضــافة املقــاطع التاليــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف  ndindidîtîyikuمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع tunda
و nindirîtîyikuمع  nuroو nuraو birîtîyikuمع  muroو.mura
األمثلة :
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 Ndilesi-ĩاملحدر Kîyi-ĩ
التحريف
Ôsumndi
Tunda
nuro hi ôsumnindirîtîyiku
Tunda
muro hi ôsumbirîtîyiku
Tunda
tunda du ôsumndudindîtîyiku
Tunda
nura ha ôsumnindirîtîyiku
Tunda
mura ha ôsumbirîtîyiku
nuro hi lomnindirîtîyiku
muro hi lombirîtîyiku
tunda du lomndidindîtîyiku
nura ha lomnindirîtîyiku
mura ha lombirîtîyiku

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Lomndi

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة
النهايات اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعـد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف ndînjî
مع  taniو ndinînjîمع  nuroو uînjîمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  ndindînjîمع  tundaو uînjîمع . mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
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Kîyi-ĩ

Ôsumndi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi ôsumndinjî
nuro du ôsumndininjî
muro hi ôsumuinjî
tunda ha ôsumndindinjî
mura ha ôsumuinjî

Lomndi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi lomndinjî
nuro du lomndininjî
muro hi lomuinjî
tunda ha lomndindinjî
mura ha lomuinjî
.  ـ صيغة الجمع المخاطبين1

، يتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن املضـارع املسـتمر يف صـيغة اجلمـع املخـاطبني
بإضــافة النهايــات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر ؛ إذ نضــيف
 م ـ ــعbînjîku وnura  م ـ ــعndindînjîk وtunda وtani  م ـ ــعndindînjîku
. mura وmuro
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Nura
tani hi ôsumndindînjîku
Nura
muro hi ôsumbînjîku
Nura
tunda ha ôsumndindînjîku
Nura
nura du ôsumndindînjîku
Nura
mura ha ôsumbuînjîku
Nura

tani hi lomndindînjîku
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muro hi lombînjîku
tunda ha lomndindînjîku
nura du lomndindînjîku
mura ha lombînjîku

Nura
Nura
Nura
Nura

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ه ــذه الح ــيغة بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف

 ndiyinîčîمع  taniو njinîčîمع  nuroو. muro
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فتـ ـتم إض ــافة  ndiyindîčîم ــع  tundaو njindîčîم ــع
 nuraو njinîčîمع . mura
األمثلة :
Kîyi-ĩ
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Ôsumndi
Muro
tani hi ôsumndiyinîčî
Muro
nuro hi ôsumnjinîčî
Muro
muro hi ôsumjinîčî
Muro
tunda ha ôsumndiyindîčî
Muro
nura ha ôsumnjindîčî
Muro
mura ha ôsumnjinîčî
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Lomndi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi lomndiyinîčî
nuro hi lomnjinîčî
muro hi lomnjinîčî
tunda ha lomndiyindîčî
nura ha lomnjindîčî
mura ha lomnjinîčî
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
tunda وtani  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعndiyindîčîku حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذف عالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف
. mura وnura وnuro وmuro معnjindîčîkuو
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Ôsumndi
Mura
tani hi ôsumndiyindîčîku
Mura
nuro hi ôsumnjindîčîku
Mura
muro hi ôsumjindîčîku
Mura
tunda ha ôsumndiyindîčîku
Mura
nura ha ôsumnjindîčîku
Mura
mura ha ôsumnjindîčîku
Lomndi

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi lomndiyindîčîku
nuro hi lomnjindîčîku
muro hi lomnjindîčîku
tunda ha lomndiyindîčîku
nura ha lomnjindîčîku
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mura ha lomnjindîčîku
رابعاً  :زمن األمر .

Mura

Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك

ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف ص ــيغة املفــرد املــتكلم مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .
يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املفـرد املـتكلم بإضـافة النهايـات
اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر ؛ إذ نض ــيف  nduduم ــع
 taniو nunarمع  nuroو naarأو  narمع . muro
أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـتم إض ـ ــافة  nundarم ـ ــع  nuraو naarأو  narم ـ ــع
. mura
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du ôsumndudu
Tani
nuro hi ôsumnunar
Tani
muro hi ôsumnar
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Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

Tani
Tani

nura ha ôsumnundar
mura ha ôsumaar

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du lomndidu
nuro hi lomnunar
muro hi lomnar
nura ha lomnundar
mura ha lomnar
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة امل ــتكلم املش ــارك بإض ــافة
النهاي ـ ــات اآلتي ـ ــة إىل امل ـ ــادة األص ـ ــلية للمح ـ ــدر بع ـ ــد ح ـ ــذف عالم ـ ــة املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف
 أوndaar وnura وnuro  م ـ ــعnindar  أوnindaar وtunda  مـ ــعnduduo
.mura وmuro  معbaar
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi ôsumnindaar
muro hi ôsumndaar
tunda du ôsumnduduo
nura ha ôsumnindaar
mura ha ôsumbaar
nuro hi lomnindar
muro hi lombar
tunda du lomndiduo
nura ha lomnindar

111

mura ha lombar

Tunda

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndendii-ĩ .ـ B
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقـوم أوالً ببيـان الوضـع يف صـيغة املخاطـب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك حسـب
اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة املخاط ــب املف ــرد بإض ــافة
النهايات اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعد حذف عالمة املحـدر ؛ إذ نضـيف  nduمـع
 taniو suمع  nuroو uمع . muro
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  ndunduمع  tundaو uمع . mura
األمثلة :
التحريف

Kîyi-ĩ
 Ndilesi-ĩاملحدر
Ôsumndi
Nuro
tani hi ôsumndu
Nuro
nuro du ôsumsu
Nuro
muro hi ôsumu
Nuro
tunda ha ôsumndundu
Nuro
mura ha ôsumu
tani hi lomndu
nuro du lomsu
muro hi lomu
tunda ha lomndundu
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Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Lomndi

mura ha lomu

Nuro

 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
حذف عالمة املحـدر ؛ إذ نضـيف  ndunduمـع  taniو sundu tundaمـع nura
و buمع  muroو. mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nura
tani hi ôsumndundu
Nura
muro hi ôsumbu
Nura
tunda ha ôsumndundu
Nura
nura du ôsumsundu
Nura
mura ha ôsumbu
tani hi lomndundu
muro hi lombu
tunda ha lomndundu
nura du lomsundu
mura ha lombu

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان الغائــب مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم أوالً ببيان الوضع يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني  ،وذلـك حسـب اآلا
.
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.  ـ صيغة المفرد الغائب6
يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املفـرد الغائـب بإضـافة النهايـات
tani  مـعndiyi اآلتية إىل املادة األصلية للمحدر بعد حـذف عالمـة املحـدر ؛ إذ نضـيف
. muro وnuro  معnjiو
nura  مـ ــعnjuo وtunda  مـ ــعndiyuo أمـ ــا مـ ــع ضـ ــمائر اجلمـ ــع فت ـ ـتم إضـ ــافة
. muraو
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Muro
tani hi ôsumndiyi
Muro
nuro hi ôsumnji
Muro
muro hi ôsumji
Muro
tunda ha ôsumndiyuo
Muro
nura ha ôsumnjuo
Muro
mura ha ôsumnjuo
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi lomndiyi
nuro hi lomnji
muro hi lomnji
tunda ha lomndiyiuo
nura ha lomnjuo
mura ha lomnjuo
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1
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ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف بإضـافة النهايـات اآلتيـة إىل املـادة األصـلية للمحـدر بعـد
njindo  أوnjuo وtunda وtani  مـعndiyuo حذف عالمة املحدر ؛ إذ نضـيف
. mura وnura وnuro وmuro مع
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ôsumndi

Lomndi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura
tani hi ôsumndiyuo
Mura
nuro hi ôsumnjuo
Mura
muro hi ôsumjuo
Mura
tunda ha ôsumndiyuo
Mura
nura ha ôsumnjindo
Mura
mura ha ôsumnjindo
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi lomndiyiuo
nuro hi lomnjindo
muro hi lomnjuo
tunda ha lomndiyiuo
nura ha lomnjuo
mura ha lomnjuo

111

118

الدرس الرابع
Kara nduzoo -ĩ
تصريف أفعال المجموعة الرابعة (( )) A
Ndilesi ndogusa kiši nduzooi (( A ))a-ã
سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع
مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر  ،وذلك وفقاً للفقرات اآلتية .
أوالً  :زمن الماضي .

Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
وفيما يلي تفحيل ذلك .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
س ــوف نق ــوم أوالً ببيـ ـان كيفي ــة تحـ ـريفها يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم مث امل ــتكلم املش ــارك ،

وذلك حسب اآلا .

 6ـ صيغة المتكلم المفرد .
يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن يف صـيغة املـتكلم املفـرد بإضـافة النهايـات
والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف  iالــذي يــأا
يف آخـر املحـدر ؛ إذ نضـيف  tuduمـع  taniو nu + arأو  nu + aarمـع nuro
و arأو  aarمع  ، muroمع قلب  kإىل . g
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أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  nu+arأو nu+aarمــع  nuraو arأو aar
م ــع ، muraم ــع قل ــب  kإىل  ، gوزي ــادة  bإذا ك ــان الفع ــل منتهيـ ـاً ب ـ ـ  mوقل ــب  sإىل z
ونضيف مع  ar muraمع مراعاة التغيريات السابقة .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani
tani du tudusob
Tani
nuro hi nusobar
Tani
muro hi sobar
Tani
nura ha nusopar
Tani
mura ha sobar

Kîyi-ĩ
Ndusobi

tani du tudugaz
nuro hi nugazar
muro hi kazaar
nura ha nugasar
mura ha kazaar

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Ndugazi

tani du tudumam
nuro hi numamar
muro hi mamar
nura ha numambar
mura ha mamar

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Ndumami

 1ـ صيغة المتكلم المشارك .
يف ه ــذه الح ــيغة ي ــتم التحـ ـريف بإض ــافة النهاي ــات والب ــدايات اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية
للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ نض ــيف
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 مـعaar  أوar nura وnuro  مـعnu+aar  أوnu+ar وtunda  مـعtudu+o
 إىلs  وقلــبm  إذا كــان الفعــل منتهيـاً ب ـb  وزيــادةk  إىلg  مــع قلــب، mura وmuro
 مع مراعاة التغيريات السابقةar mura  ونضيف معz
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

التحريف
nuro hi nusopar
muro hi sopar
tunda du tudusopo
nura ha nusopar
mura ha sopar

Ndugazi

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nugasar
muro hi kasaar
tunda du tudugaso
nura ha nugasar
mura ha kasaar

Ndumami

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi numambar
muro hi mambar
tunda du tudumambo
nura ha numambar
mura ha mambar
. ب ـ صيغة المخاطبة

B  ـZaga wetu ndenii-ĩ .
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سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة

األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tu+umمع  taniو nduمع  nuroو umمع  muroمع قلب  kإىل ، g
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فتـتم إضــافة  tu+umمــع  tundaو umمــع  ، muraمــع
قلب  gإىل  kو dإىل  tوزيادة  bإذا كان الفعل منتهياً بـ  mوقلب  zإىل . s
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro
tani hi tusobum
Nuro
nuro du ndusob
Nuro
muro hi sobum
Nuro
tunda ha tusopum
Nuro
mura ha sobum

Kîyi-ĩ
Ndusobi

tani hi tugazum
nuro du ndugaz
muro hi kazum
tunda ha tugasum
mura ha kazum

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Ndugazi

tani hi tumamum
nuro du ndumam
muro hi mamum
tunda ha tumambum

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Ndumami
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mura ha mamum

Nuro

muro hi tam
mura ha tam

Nuro
Nuro

Ndudai

 1ـ الجمع المخاطبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ـ ـ ــيف  tu+umم ـ ـ ــع  taniو tundaو ndu +oم ـ ـ ــع  nuraو umم ـ ـ ــع muro
و muraمع قلب  gإىل  kو dإىل  ، tوزيـادة  bإذا كـان الفعـل منتهيـاً ب ـ  mوقلـب  zإىل

 sو bإىل  ، pوإضافة  dإذا كان الفعل منتهياً حبرف متررك .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nura
tani hi tusopum
Nura
muro hi sopum
Nura
tunda ha tusopum
Nura
nura du ndusopo
Nura
mura ha sopum

Kîyi-ĩ
Ndusobi

tani hi tugasum
muro hi kasum
tunda ha tugasum
nura du ndugaso
mura ha kasum

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Ndugazi

tani hi tumambum

Nura

Ndumami
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muro hi mambum
tunda ha tumambum
nura du ndumambo
mura ha mambum

Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tubudum
muro hi budum
tunda ha tubudum
nura du ndubo
mura ha budum

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

Ndubui

muro hi tadum
mura ha tadum

Nura
Nura

Ndudai

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضــيف  tiyuمــع  taniو njuمــع  nuroو yuمــع  muroإال إذا كــان الفعــل مبــدوءاً
بـ  bأو  mفنضيف . ču
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فت ـ ـتم إض ــافة  tiyu+oم ــع  tundaو nju+oم ــع nura
ونستعمل  yuمع  muraإال إذا كان الفعل مبدوءاً بـ  bأو  mفنضيف . ču
األمثلة :
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Muro tani hi tiyusob
Muro nuro hi njusob
Muro muro hi yusob
Muro tunda ha tiyusobo
Muro nura ha njusobo
Muro mura ha yusob

Ndugazi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyugaz
nuro hi njugaz
muro hi yugaz
tunda ha tiyugaso
nura ha njugaso
mura ha yugaz

Ndumami

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyumam
nuro hi njumam
muro hi čumam
tunda ha tiyumambo
nura ha njumambo
mura ha čumam

Ndubui

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyubu
nuro hi njubu
muro hi čubu
tunda ha tiyubuo
nura ha njubuo
mura ha čubu

التحريف

.  ـ في صيغة الجمع الغائبين6
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ويف هــذه الحــيغة ي ــتم التح ـريف بإض ــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األص ــلية
tiyu  الـذي يـأا يف آخـر املحـدر ؛ إذ نضـيفi للمحدر بعد حذف عالمة املحدر وحرف
 م ـ ـ ـ ـ ــعyu+o  ونس ـ ـ ـ ـ ــتعملnura وnuro  م ـ ـ ـ ـ ــعnju+o وtunda وtani  م ـ ـ ـ ـ ــع+o
 م ــع مجي ــع، ču+o  فنس ــتعملm  أوb  إال إذا ك ــان الفع ــل مب ــدوءاً ب ـ ـmura وmuro
. m  إىل األفعال املنتهية بـb  وزيادةs  إىلz وp  إىلb األدوات املذكورة يتم قلب

: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Mura tani hi tiyusobo
Mura nuro hi njusobo
Mura muro hi yusopo
Mura tunda ha tiyusobo
Mura nura ha njusobo
Mura mura ha yusopo

Ndugazi

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyugaso
nuro hi njugaso
muro hi yugaso
tunda ha tiyugaso
nura ha njugaso
mura ha yugaso

Ndumami

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyumambo
nuro hi njumambo
muro hi čumambo
tunda ha tiyumambo
nura ha njumambo
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mura ha čumambo

Mura

tani hi tiyubuo
nuro hi njubuo
muro hi čubuo
tunda ha tiyubuo
nura ha njubuo
mura ha čubuo

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

ثانياً  :زمن المضارع .

Ndubui

Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك  ،وذلك حسب اآلا .
2ـ صيغة املفرد املتكلم .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإض ــافة
النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
الذي يأا يف آخر املحـدر ؛ إذ نضـيف  tuduمـع  taniو nu + riمـع  nuroو riمـع
 muroمع قلب  gإىل  kو dإىل . t
وأما مع ضمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  nu+riمـع  nuraو iriمـع  muraمـع قلـب g
إىل  kو dإىل  tمع زيادة  mإذا كان الفعل منتهياً ب ـ  bأو حبـرف مترـرك  ،وقلـب  sإىل z
و bإىل  pبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani tani du tudusobi
Tani nuro hi nusobiri
Tani muro hi sopiri
Tani nura ha nusopiri
Tani mura ha sobiri

Ndugazi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudugazi
nuro hi nugaziri
muro hi kaziri
nura ha nugasiri
mura ha kaziri

Ndumami

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudumami
nuro hi numamiri
muro hi mamiri
nura ha numamiri
mura ha mamiri

Ndubui

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudubui
nuro hi nubuiri
muro hi buri
nura ha nubudiri
mura ha buri

Ndudai

Tani
Tani

muro hi tari
mura ha tari
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 6ـ صيغة الجمع المتكلمين .
يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع يف صــيغة اجلمــع املتكلمــني بإضــافة
النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
الذي يأا يف آخر املحدر ؛ إذ نضيف  tuduأو  tudu+diمـع  tundaو nu+riمـع
 nuroو nuraو iriم ــع  muraم ــع قل ــب  gإىل  kو dإىل  ، tوتـ ـزاد يف ك ــل األحـ ـوال
 mإذا ك ـ ــان الفع ـ ــل منتهيـ ـ ـاً ب ـ ـ ـ  bأو حب ـ ــرف متر ـ ــرك  ،وقل ـ ــب  sإىل  zو bإىل  pبالنس ـ ــبة
لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tunda tani du tudusopidi
Tunda nuro hi nusopiri
Tunda muro hi sopiri
Tunda nura ha nusopiri
Tunda mura ha sopiri

Kîyi-ĩ
Ndusobi

tani du tudugasi
nuro hi nugasiri
muro hi kasiri
nura ha nugasiri
mura ha kasiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Ndugazi

tani du tudumambi
nuro hi numambiri
muro hi mambiri
nura ha numambiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Ndumami
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mura ha mambiri

Tunda

tani du tudubudi
nuro hi nubudiri
muro hi budiri
nura ha nubudiri
mura ha budiri

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

Ndubui

muro hi taduri
mura ha taduri

Tunda
Tunda

Ndudai

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tuمع  taniو nduمع  nuroوال نضيف شيئاً مع  muro؛ إذ نكتفـي حبـذف
عالمــة املحــدر  ،ألن مضــارع أفعــال هــذه اجملموعــة يتكــون م ـن املــادة األصــلية للمحــدر بعــد
حذف عالمة املحدر  ،كما سبق أن أشرنا عند احلديث عن تقسيم الفعل مـن حيـث املحـدر
 ،إال أنه إذا كان الفعل مبدوءاً بـ  gنقلبها إىل  kمع ضمري . muro

أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  tuمع  tundaوال شيء مـع  ، muraمـع قلـب g
إىل  kو dإىل  tوزيادة  bإذا كان الفعل منتهياً بـ  mوقلب  zإىل  sو bإىل . p
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nuro tani hi tusobi
Nuro nuro du ndusobi
Nuro muro hi sobi
Nuro tunda ha tusopi
Nuro mura ha sobi

Ndugazi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tugazi
nuro du ndugazi
muro hi kazi
tunda ha tugasi
mura ha kazi

Ndumami

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tumami
nuro du ndumambi
muro hi mami
tunda ha tumambi
mura ha mami

Ndubui

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tubui
nuro du ndubui
muro hi bui
tunda ha tubudi
nura du ndubudi
mura ha bui

Ndudai

Nuro
Nuro

muro hi tai
mura ha tai
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التحريف

.  ـ الجمع المخاطبين1
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
g  مــع قلــب، mura  وال شــيء مــعnura  مــعndu وtunda وtani  مــعtu نضــيف
. p  إىلb وs  إىلz  وقلبm  إذا كان الفعل منتهياً بـb  وزيادةt  إىلd وk إىل
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura tani hi tusopi
Nura muro hi sopi
Nura tunda ha tusopi
Nura nura du ndusopi
Nura mura ha sopi

Ndugazi

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tugasi
muro hi kasi
tunda ha tugasi
nura du ndugasi
mura ha kasi

Ndumami

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tumambi
muro hi mambi
tunda ha tumambi
nura du ndumambi
mura ha mambi

Ndubui

Nura

tani hi tubudi
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muro hi budi
tunda ha tubudi
nura du ndubidi
mura ha budi

Nura
Nura
Nura
Nura

muro hi tadi
mura ha tadi

Nura
Nura

Ndudai

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضــيف  tiyuمــع  taniو njuمــع  nuroو yuمــع  muroإال إذا كــان الفعــل مبــدوءاً

بـ  bأو  mيف هذه احلالة نستعمل . ču
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  tiyuمــع  tundaو njuمــع  nuraونس ــتعمل
 yuمــع  muraإال إذا كــان الفعــل مبــدوءاً بـ ـ  bأو  mفنكتف ــي باســتعمال  ، čuوي ــتم يف
كــل األح ـوال قلــب  bإىل  pو zإىل  sوزيــادة  bإىل آخــر األفعــال املنتهيــة بـ ـ  ، mو dإىل
آخر األفعال املنتهية بأحد احلروف املترركة .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Muro tani hi tiyusobi
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

nuro hi njusobi
muro hi yusobi
tunda ha tiyusopi
nura ha njusopi
mura ha yusobi

Ndugazi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyugazi
nuro hi njugazi
muro hi yugazi
tunda ha tiyugasi
nura ha njugasi
mura ha yugazi

Ndumami

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyumami
nuro hi njumami
muro hi čumami
tunda ha tiyumambi
nura ha njumambi
mura ha čumami

Ndubui

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyubui
nuro hi njubui
muro hi čubui
tunda ha tiyubudi
nura ha njubudi
mura ha čubudi
.  ـ صيغة الجمع الغائبين6
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يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ـ ـ ــيف  tiyuم ـ ـ ــع  taniو tundaو njuم ـ ـ ــع  nuroو nuraونس ـ ـ ــتعمل  yuمـ ـ ـ ــع
 muroو muraإال إذا كان الفعل مبدوءاً بـ  bأو  mفنكتفـي باسـتعمال  ، čuمـع مجيـع
األدوات املــذكورة يــتم قلــب  bإىل  pو zإىل  sوزيــادة  bبالنســبة لافعــال املنتهيــة ب ـ  mوd
يف آخر األفعال املنتهية بأحد احلروف املترركة .

األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Mura tani hi tiyusopi
Mura nuro hi njusopi
Mura muro hi yusopi
Mura tunda ha tiyusopi
Mura nura ha njusopi
Mura mura ha yusopi

Kîyi-ĩ
Ndusobi

tani hi tiyugasi
nuro hi njugasi
muro hi yugasi
tunda ha tiyugasi
nura ha njugasi
mura ha yugasi

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

Ndugazi

tani hi tiyumambi
nuro hi njumambi
muro hi čumambi
tunda ha tiyumambi

Mura
Mura
Mura
Mura

Ndumami
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Mura
Mura

nura ha njumambi
mura ha čumambi

Ndubui

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyubudi
nuro hi njubudi
muro hi čubudi
tunda ha tiyubudi
nura ha njubudi
mura ha čubudi

Ndudai

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyudadi
nuro hi njudadi
muro hi yudadi
tunda ha tiyudadi
nura ha njudadi
mura ha yudadi

.  زمن المضارع المستمر: ًثالثا
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusičîi-ĩ .
، يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
. ًلذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعا
. أ ـ صيغة المتكلم

A  ـZaga wetidoo-ã .
 لــذلك، ًيف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركا

.  وذلك حسب اآلا، سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك
.  ـ صيغة المفرد المتكلم6
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ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد
بإضــافة النهاي ــات والب ــدايات اآلتيــة إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بعــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر
nu+rîtîyi  وtani  معtudu+tîyi  الذي يأا يف آخر املحدر ؛ إذ نضيفi وحرف
. t  إىلd وk  إىلg  مع قلبmuro  معirîtîyi وnuro مع
mura  مــعirîtîyi وnura  مــعnu+rîtîyi أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة
 إذا كــانd  وزيــادةb  إذا كــان الفعــل منتهي ـاً بـ ـm  مــع زيــادة، t  إىلd وk  إىلg مــع قلــب
.  بالنسبة لافعال املنتهية هباp  إىلb وz  إىلs  وقلب، منتهياً حبرف متررك
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani tani du tudusopîtîyi
Tani nuro hi nusobirîtîyi
Tani muro hi sopirîtîyi
Tani nura ha nusopirîtîyi
Tani mura ha sobirîtîyi

Ndugazi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudugazîtîyi
nuro hi nugazirîtîyi
muro hi kazirîtîyi
nura ha nugazirîtîyi
mura ha kazirîtîyi

Ndumami

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudumamîtîyi
nuro hi numamirîtîyi
muro hi mamirîtîyi
nura ha numamirîtîyi
mura ha mamirîtîyi
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tani du tudubuîtîyi
nuro hi nubuirîtîyi
muro hi burîtîyi
nura ha nubudirîtîyi
mura ha burîtîyi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

Ndubui

muro hi tarîtîyi
mura ha tarîtîyi

Tani
Tani

Ndudai

6ـ صيغة الجمع المتكلمين .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع املس ــتمر يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد
بإضــافة النهاي ــات والب ــدايات اآلتيــة إىل امل ــادة األص ــلية للمح ــدر بعــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف  iال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأا يف آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف  tudu+tîyikuأو
 tudu+dîtîyikuم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  tundaو nu+rîtîyikuم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  nuroوnura
و iritîyikuمــع  muraمــع قلــب  gإىل  kو dإىل  ، tت ـزاد يف كــل األح ـوال  bإذا كــان
الفعل منتهياً بـ  mوتزاد  dإذا كـان الفعـل منتهيـاً حبـرف مترـرك  ،وقلـب  sإىل  zو bإىل p
بالنسبة لافعال املنتهية هبا .

األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Tunda nuro hi nusopirîtîyiku
Tunda muro hi sopirîtîyiku
Tunda tunda du tudusopîtîyiku
Tunda nura ha nusopirîtîyiku
Tunda mura ha sopirîtîyiku
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

Ndugazi

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nugasirîtîyiku
muro hi kasirîtîyiku
tunda du tudugasîtîyiku
nura ha nugasirîtîyiku
mura ha kasirîtîyiku

Ndumami

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi numambirîtîyiku
muro hi mambirîtîyiku
tunda du tudumambîtîyiku
nura ha numambirîtîyiku
mura ha mambirîtîyiku

Ndubui

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nubudirîtîyiku
muro hi budirîtîyiku
tunda du tudubudîtîyiku
nura ha nubudirîtîyiku
mura ha budirîtîyiku

Ndudai

Tunda
Tunda

muro hi tadurîtîyiku
mura ha tadurîtîyiku
. ب ـ صيغة المخاطبة

B  ـZaga wetu ndenii-ĩ .
 وذلـك، سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني
. حسب اآلا
.  ـ صيغة المخاطب المفرد6
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يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
 إىلnjî  نض ــيفmuro  وم ــع، nuro  م ــعndu+njî وtani  م ــعtu+njî نض ــيف
. muro  مع ضمريk  نقلبها إىلg  إذا انتهى الفعل يف هذه اجملموعة بـ، آخر الفعل
 مـع قلـبmura  مـعnjî وtunda  مـعtu+njî أما مع ضمائر اجلمـع فتـتم إضـافة
. p  إىلb وs  إىلz  وقلبm  إذا كان الفعل منتهياً بـb  وزيادةt  إىلd وk  إىلg
: األمثلة
Kîyi-ĩ
 املحدرNdilesi-ĩ
Ndusobi
Nuro tani hi tusobînjî
Nuro nuro du ndusobînjî
Nuro muro hi sobînjî
Nuro tunda ha tusopînjî
Nuro mura ha sobînjî
Ndugazi

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tugazînjî
nuro du ndugazînjî
muro hi kazînjî
tunda ha tugasînjî
mura ha kazînjî

Ndumami

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tumamînjî
nuro du ndumambînjî
muro hi mamînjî
tunda ha tumambînjî
mura ha mamînjî
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التحريف

Ndubui

Nuro

tani hi tubuînjî

Ndudai

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

nuro du ndubuînjî
muro hi buînjî
tunda ha tubudînjî
mura ha buînjî
muro hi taînjî
mura ha taînjî
.  ـ الجمع المخاطبين1

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
 مـ ــعnjîku وnura  مـ ــعndu+njîku وtunda وtani  مـ ــعtu+njîku نضـ ــيف
s  إىلz  وقلــبm  إذا كــان الفعــل منتهيـاً ب ـb  وزيــادةt  إىلd وk  إىلg  مــع قلــبmura
. p  إىلbو
: األمثلة
Kîyi-ĩ  املحدرNdilesi-ĩ
Ndusobi
Nura tani hi tusopînjîku
Nura muro hi sopînjîku
Nura tunda ha tusopînjîku
Nura nura du ndusopînjîku
Nura mura ha sopînjîku
Ndugazi

Nura
Nura
Nura

tani hi tugasînjîku
muro hi kasînjîku
tunda ha tugasînjîku
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التحريف

Nura
Nura

nura du ndugasînjîku
mura ha kasînjîku

Ndumami

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tumambînjîku
muro hi mambînjîku
tunda ha tumambînjîku
nura du ndumambînjîku
mura ha mambînjîu

Ndubui

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tubudînjîku
muro hi budînjîku
tunda ha tubudînjîku
nura du ndubidînjîku
mura ha budînjîku

Ndudai

Nura
Nura

muro hi tadînjîku
mura ha tadînîku
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáãa .
 وذلــك، ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني
.حسب اآلا
.  ـ صيغة المفرد الغائب6
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
 إال إذا كــانmuro  مــعyu+čî وnuro  مــعnju+čî وtani  مــعtiyu+čî نضــيف
. ču+čî  فنكتفي باستعمالm  أوb الفعل مبدوءاً بـ
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nura  مــعnju+čî وtunda  مــعtiyu+čî أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة
 فنكتفــي باســتعمالm  أوb  إال إذا كــان الفعــل مبــدوءاً بـ ـmura  مــعyu+čî ونســتعمل
 يف آخـر األفعـال املنتهيـةb  وزيـادةs  إىلz وp  إىلb  ويتم يف كل األحوال قلب، ču+čî
.  يف آخر األفعال املنتهية بأحد احلروف املترركةd وm بـ
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Muro tani hi tiyusobîčî
Muro nuro hi njusobîčî
Muro muro hi yusobîčî
Muro tunda ha tiyusopîčî
Muro nura ha njusopîčî
Muro mura ha yusobîčî

Ndugazi

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyugazîčî
nuro hi njugazîčî
muro hi yugazîčî
tunda ha tiyugasîčî
nura ha njugasîčî
mura ha yugazîčî

Ndumami

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

tani hi tiyumamîčî
nuro hi njumamîčî
muro hi čumamîčî
tunda ha tiyumambîčî
nura ha njumambîčî
mura ha čumamîčî
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التحريف

tani hi tiyubuîčî
nuro hi njubuîčî
muro hi čubuîčî
tunda ha tiyubudîčî
nura ha njubudîčî
mura ha čubudîčî

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

Ndubui

 6ـ صيغة الجمع الغائبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف tiyu+čîkuمع  taniو tundaوnju+čîkuمـع  nuroو nuraونسـتعمل
 yu+čîkuم ـ ـ ــع  muroو muraإال إذا ك ـ ـ ــان الفع ـ ـ ــل مب ـ ـ ــدوءاً ب ـ ـ ـ ـ  bأو  mفنكتف ـ ـ ــي
باســتعمال  ، ču+čîkuمــع مجيــع األدوات املــذكورة ي ــتم قلــب  bإىل  pو zإىل  sوزي ــادة
 bإىل األفعال املنتهية بـ  mو dإىل آخر األفعال املنتهية حبرف من احلروف املترركة .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Mura tani hi tiyusopîčîku
Mura nuro hi njusopîčîu
Mura muro hi yusopîčîku
Mura tunda ha tiyusopîčîku
Mura nura ha njusopîčîu
Mura mura ha yusopîčîu
tani hi tiyugasîčîu
nuro hi njugasîčîu
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Mura
Mura

Kîyi-ĩ
Ndusobi

Ndugazi

Mura
Mura
Mura
Mura

muro hi yugasîčîku
tunda ha tiyugasîčîku
nura ha njugasîčîku
mura ha yugasîčîku

Ndumami

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyumambîčîku
nuro hi njumambîčîku
muro hi čumambîčîku
tunda ha tiyumambîčîku
nura ha njumambîčîku
mura ha čumambîčîku

Ndubui

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyubudîčîku
nuro hi njubudîčîku
muro hi čubudîčîku
tunda ha tiyubudîčîku
nura ha njubudîčîku
mura ha čubudîčîku

Ndudai

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyudadîčîku
nuro hi njudadîčîku
muro hi yudadîčîku
tunda ha tiyudadîčîku
nura ha njudadîčîku
mura ha yudadîčîklu

Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .
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.  زمن األمر: ًرابعا

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .

 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف صــيغة املــتكلم املف ــرد مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .

يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املـتكلم املفـرد بإضـافة النهايـات
والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف  iالــذي يــأا
يف آخ ـ ــر املح ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ــيف tuduم ـ ــع  taniوnu+oم ـ ــع  nuroو arأو  aarم ـ ــع
 muroمع قلب  gإىل  kو dإىل . t
أما مع ضمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  nu+arمـع  nuraو arمـع  muraمـع قلـب g
إىل  kو dإىل  ، tمــع زيــادة  bإذا كــان الفعــل منتهي ـاً ب ـ  mوزيــادة  dإذا كــان منتهي ـاً حبــرف
متررك  ،وقلب  sإىل  zو bإىل  pبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani tani du tudusob
Tani nuro hi nusobar
Tani muro hi sobar
Tani nura ha nusopar
Tani mura ha sobar
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

Ndugazi

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudugaz
nuro hi nugazar
muro hi kazaar
nura ha nugasar
mura ha kazaar

Ndumami

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudumam
nuro hi numamar
muro hi mamar
nura ha numambar
mura ha mamar

Ndubui

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

tani du tudubu
nuro hi nubuar
muro hi bur
nura ha nubudar
mura ha bur

Ndudai

Tani
Tani

muro hi tar
mura ha tar
.  ـ صيغة الجمع المتكلمين6

ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة اجلم ــع املتكلمـ ـني بإض ــافة
i النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف
tunda  مـ ـ ــعtudu+udo  أوtudu+o الـ ـ ــذي يـ ـ ــأا يف آخـ ـ ــر املحـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ــيف
، t  إىلd وk  إىلg  مــع قلــبmura  مــعaar  أوar وnura وnuro  مــعnu+arو
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 إذا كــان الفع ــل منتهي ـاً حب ــرفd  وت ـزادm  إذا كــان الفع ــل منتهي ـاً بـ ـb ت ـزاد يف كــل األح ـوال

.  بالنسبة لافعال املنتهية هباp  إىلb وz  إىلs  وقلب، متررك
: األمثلة

Kîyi-ĩ

 املحدرNdilesi-ĩ

التحريف

Ndusobi

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nusopar
muro hi sopar
tunda du tudusopo
nura ha nusopar
mura ha sopar

Ndugazi

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nugasar
muro hi kasaar
tunda du tudugaso
nura ha nugasar
mura ha kasaar

Ndumami

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi numambar
muro hi mambar
tunda du tudumambo
nura ha numambar
mura ha mambar

Ndubui

Tunda
Tunda
Tunda
Tunda
Tunda

nuro hi nubudar
muro hi budar
tunda du tudubudo
nura ha nubudar
mura ha budar
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muro hi tadar
mura ha tadar

Tunda
Tunda

Ndudai

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة

األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tuمع  taniو suمع  ، nuroومع  muroنضيف . yu
وأمــا مــع ضــمائر اجلمــع فتـتم إضــافة  tu+uمــع  tundaو yuمــع  muraمــع قلــب
وزيادة  bإذا كان الفعل منتهياً بـ  mو dإذا كان منتهياً حبـرف مترـرك  ،وقلـب  zإىل  sوb
إىل . p
األمثلة .
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro tani hi tusob
Nuro nuro du susob
Nuro muro hi yusob
Nuro tunda ha tusopu
Nuro mura ha yusob
tani hi tugaz
nuro du sugaz
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Nuro
Nuro

Kîyi-ĩ
Ndusobi

Ndugazi

muro hi yugaz
tunda ha tugasu
mura ha yugaz

Nuro
Nuro
Nuro

tani hi tumam
nuro du sumam
muro hi yumam
tunda ha tumambu
mura ha yumam

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Ndumami

tani hi tubu
nuro du subu
muro hi yubu
tunda ha tubudu
nura du subudu
mura ha yubu

Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro
Nuro

Ndubui

muro hi yuda
mura ha yuda

Nuro
Nuro

Ndudai

 1ـ الجمع المخاطبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ـ ـ ـ ـ ــيف  tu+uم ـ ـ ـ ـ ــع  taniو tundaو su+uم ـ ـ ـ ـ ــع  nuraو yu+uم ـ ـ ـ ـ ــع muro
و ، muraمــع زيــادة  bإذا كــان الفعــل منتهي ـاً بـ ـ  mو dإذا انتهــى الفعــل حبــرف مترــرك ،
وقلب  zإىل  sو bإىل . p
األمثلة :
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura tani hi tusopu
Nura muro hi yusopu
Nura tunda ha tusopu
Nura nura du susopu
Nura mura ha yusopu

التحريف

Ndugazi

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tugasu
muro hi yugasu
tunda ha tugasu
nura du sugasu
mura ha yugasu

Ndumami

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tumambu
muro hi yumambu
tunda ha tumambu
nura du sumambu
mura ha yumambu

Ndubui

Nura
Nura
Nura
Nura
Nura

tani hi tubudu
muro hi yubudu
tunda ha tubudu
nura du subidu
mura ha yubudu

Ndudai

Nura
Nura

muro hi yudadu
mura ha yudadu
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáã .
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ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضــيف  tiyuمــع  taniو njuمــع  nuroو yuمــع  muroإال إذا كــان الفعــل مبــدوءاً
بـ  bأو  mفنكتفي باستعمال . ču
أم ــا م ــع ض ــمائر اجلم ــع فتـ ـتم إض ــافة  tiyu+oم ــع  tundaو nju+oم ــع nura
ونستعمل  yuمع  muraإال إذا كان الفعل مبدوءاً بـ  bأو  mفنكتفي باستعمال . ču
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Muro tani hi tiyusob
Muro nuro hi njusob
Muro muro hi yusob
Muro tunda ha tiyusobo
Muro nura ha njusobo
Muro mura ha yusob
tani hi tiyugaz
nuro hi njugaz
muro hi yugaz
tunda ha tiyugaso
nura ha njugaso
mura ha yugaz
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Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

Kîyi-ĩ
Ndusobi

Ndugazi

tani hi tiyumam
nuro hi njumam
muro hi čumam
tunda ha tiyumambo
nura ha njumambo
mura ha čumam

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

Ndumami

tani hi tiyubu
nuro hi njubu
muro hi čubu
tunda ha tiyubuo
nura ha njubuo
mura ha čubu

Muro
Muro
Muro
Muro
Muro
Muro

Ndubui

 6ـ صيغة الجمع الغائبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضـ ـ ـ ـ ــيف  tiyu+oمـ ـ ـ ـ ــع  taniو tundaو nju+oمـ ـ ـ ـ ــع  nuroو nuraونسـ ـ ـ ـ ــتعمل
 yu+oم ــع  muroو muraإال إذا ك ــان الفع ــل مب ــدوءاً ب ـ ـ  bأو  mفنكتف ــي باس ــتعمال
 ، ču+oم ـ ــع مجي ـ ــع األدوات امل ـ ــذكورة ي ـ ــتم قل ـ ــب  bإىل  pو zإىل  sوزي ـ ــادة  bبالنس ـ ــبة
لافعال املنتهية بـ . m
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Mura tani hi tiyusobo
Mura nuro hi njusobo
Mura muro hi yusopo
Mura tunda ha tiyusobo
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Kîyi-ĩ
Ndusobi

Mura
Mura

nura ha njusobo
mura ha yusopo

Ndugazi

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyugaso
nuro hi njugaso
muro hi yugaso
tunda ha tiyugaso
nura ha njugaso
mura ha yugaso

Ndumami

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyumambo
nuro hi njumambo
muro hi čumambo
tunda ha tiyumambo
nura ha njumambo
mura ha čumambo

Ndubui

Mura
Mura
Mura
Mura
Mura
Mura

tani hi tiyubuo
nuro hi njubuo
muro hi čubuo
tunda ha tiyubuo
nura ha njubuo
mura ha čubuo
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الدرس الخامس
Kara nuhoo-ĩ
تصريف أفعال المجموعة الرابعة (( )) B
Ndilesi ndogusa kiši nduzooi (( B )) ia-ã
تنقس ــم أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة إىل أفع ــال هل ــا قاع ــدة يف التحـ ـريف  ،وأخ ــر ليس ــت هل ــا
قاعـدة يف التحـريف ؛ لــذلك سـوف نقــوم أوالً ببيــان كيفيـة تحـريف األفعــال الـيت هلــا قاعــدة يف
التحريف  ،مث نقوم جبمع أهم األفعال القياسية وعرض تحريفاهتا .
سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع
مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر  ،وذلك وفقاً للفقرات اآلتية .
أوالً  :زمن الماضي .

Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
وفيما يلي تفحيل .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
س ــوف نق ــوم أوالً ببي ــان تح ـريفها يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم مث امل ــتكلم املش ــارك  ،وذل ــك

حسب اآلا .

 6ـ صيغة المتكلم المفرد .
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ي ــتم تح ـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املاض ــي يف ص ــيغة املف ــرد امل ــتكلم بإضـ ــافة
النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
الذي يـأا يف آخـر املحـدر ؛ إذ نضـيف  tudaأو  tidaمـع  taniو na+arمـع nuro
و g+arمـع  ، muroإذا كــان أس الفعـل  sو m+arإذا كــان  ŋو y+arإذا كــان األس
غري احلروف املذكورة .
يف حالـ ــة اجلمـ ــع نضـ ــيف  na+arمـ ــع  nuraو g+arمـ ــع  ، muraإذا كـ ــان أس
الفعــل  sو m+arإذا كــان  ŋو y+arإذا كــان األس غــري احل ـروف املــذكورة  ،مــع قلــب b
إىل . p
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Tani tani du tudaas
Tani nuro hi naasar
Tani muro hi gasar
Tani nura ha naasar
Tani mura ha gasar

Kîyi-ĩ
Ndaasi

Tani tani du tudaa
Tani nuro hi naar
Tani muro hi yar
Tani nura ha nadar
Tani mura ha yar

Ndaai

Tani tani du tide
Tani nuro hi ner
Tani muro hi yer
Tani nura ha nendar

Ndeni
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Tani mura ha yer
Ndoŋi

Tani tani du tudoŋ
Tani nuro hi noŋar
Tani muro hi moar
Tani nura ha noŋgar
Tani mura ha moar

Ndini

Tani tani du tudini
Tani nuro hi nunar
Tani muro hi nar
Tani nura ha nundar
Tani mura ha nar

Ndabi

Tani tani du tudab
Tani nuro hi nabar
Tani muro hi yabar
Tani nura ha napar
Tani mura ha yabar
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

يف ه ــذه الح ــيغة ي ــتم التحـ ـريف بإض ــافة النهاي ــات والب ــدايات اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية

 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ نض ــيفi للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
mura  م ــعg+dar وnura  م ــعna+dar وtunda  م ــعtida+o  أوTuda+o
 إذا كان األس غـري األحـرفy+dar وŋ  إذا كان األسm+dar وs  إذا كان أس الفعل،
. b  إذا كان األسp  إىلb  مع االكتفاء بقلب، املذكورة
: األمثلة
111

Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
Tunda nuro hi naasudar
Tunda muro hi gasudar
Tunda tunda du tudaaso
Tunda nura ha naasudar
Tunda mura ha gasudar

Ndaai

Tunda nuro hi nadar
Tunda muro hi yadar
Tunda tunda du tudaao
Tunda nura ha nadar
Tunda mura ha yadar

Ndeni

Tunda nuro hi nendar
Tunda muro hi yendar
Tunda tunda du tidendo
Tunda nura ha nendar
Tunda mura ha yendar

Ndoŋi

Tunda nuro hi noŋgar
Tunda muro hi mokar
Tunda tunda du tudoŋgo
Tunda nura ha noŋgar
Tunda mura ha mokar

Ndini

Tunda nuro hi nundar
Tunda muro hi ndar
Tunda tunda du tudindo
Tunda nura ha nundar
Tunda mura ha ndar
118

التحريف

Tunda nuro hi napar
Tunda muro hi yapar
Tunda tunda du tudapo
Tunda nura ha napar
Tunda mura ha yapar

Ndabi

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
س ــوف نق ــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف ص ــيغة املخاطــب املف ــرد ؛ مث اجلمــع املخ ــاطبني ،
وذلك حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة

األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ــيف  t+umم ــع  taniو ndم ــع  nuroو umم ــع  muroم ــع إض ــافة  gإذا ك ــان
أس الفعل  ، sو mإذا كان األس  ، ŋو yإذا كان غري احلروف املـذكورة مـع قلـب  kإىل g
.
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  t+umمــع  tundaو ndمــع  ، nuroوum
مـ ــع  muroمـ ــع إضـ ــافة  gإذا كـ ــان أس الفعـ ــل  ، sو mإذا كـ ــان األس  ، ŋو yإذا كـ ــان
األس غري احلروف املذكورة  ،ويتم قلب  kإىل . g
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nuro tani hi taasum
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

Nuro nuro du ndaas
Nuro muro hi gasum
Nuro tunda ha taasum
Nuro mura ha gasum
Ndaai

Nuro tani hi taum
Nuro nuro du nda
Nuro muro hi yaum
Nuro tunda ha tadum
Nuro mura ha yaum

Ndeni

Nuro tani hi teum
Nuro nuro hi nde
Nuro muro hi yeum
Nuro tunda ha tendum
Nuro mura ha yeum

Ndoŋi

Nuro tani du toŋum
Nuro nuro du nde
Nuro muro hi yeum
Nuro tunda du tudoŋo
Nuro mura ha moar

Ndini

Nuro tani hi tum
Nuro nuro du ndu
Nuro muro hi num
Nuro tunda ha tundum
Nuro mura ha num

Ndabi

Nuro tani hi tabum
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Nuro nuro du ndab
Nuro muro hi yabum
Nuro tunda ha tapum
Nuro mura ha yabum
 1ـ صيغة الجمع المخاطبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضــيف  t+dumمــع  taniو tundaمــع زيــادة  uإذا كــان احلــرف األخــري ســاكناً و+o
 ndمع  nuraو umمع  muroو muraمـع قلـب  ŋإىل  kو dإىل  ، tوزيـادة  bإذا
ك ــان الفع ــل منتهيـ ـاً ب ـ ـ  mوقل ــب  zإىل  ، sو bإىل  ، pوإض ــافة  dإذا ك ــان الفع ــل منتهيـ ـاً
حبرف متررك .
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
Nura tani hi taasudum
Nura muro hi gasudum
Nura tunda ha taasudum
Nura nura du ndaaso
Nura mura ha gasudum
Nura tani hi tadum
Nura muro hi yadum
Nura tunda ha tadum
Nura nura du ndao
Nura mura ha yadum
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

Ndaai

Ndeni

Nura tani hi tendum
Nura muro hi yenduum
Nura tunda ha tendum
Nura nura du ndendo
Nura mura ha yendum

Ndoŋi

Nura tani du toŋgum
Nura muro hi makum
Nura tunda ha toŋgum
Nura nura du ndoŋgo
Nura mura ha moakum

Ndini

Nura tani hi tundum
Nura muro hi ndum
Nura tunda ha tundum
Nura nura du nduo
Nura mura ha ndum

Ndabi

Nura tani hi tapum
Nura muro hi yapum
Nura tunda ha tapum
Nura nura du ndapo
Nura mura ha yapum
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáãa .
 وذلــك، ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني
.حسب اآلا
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.  ـ صيغة المفرد الغائب6
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
. muro  معč وnuro  معnj وtani  معtiy نضيف
nura  م ـ ــعnj+o وtunda  م ـ ــعtiy+o أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فتـ ـ ـتم إض ـ ـ ـافة
. p  إىلb  وقلبŋ  إذا كان أس الفعلg  مع جواز زيادةmura  معč ونستعمل
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Muro tani hi tiyaas
Muro nuro hi njaas
Muro muro hi čaas
Muro tunda ha tiyaaso
Muro nura ha njaaso
Muro mura ha čaas

Ndaai

Muro tani hi tiya
Muro nuro hi nja
Muro muro hi ča
Muro tunda ha tiyao
Muro nura ha njao
Muro mura ha ča

Ndeni

Muro tani hi tiye
Muro nuro hi nje
Muro muro hi če
Muro tunda ha tiyeo
Muro nura ha njeo
Muro mura ha če
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Ndoŋi

Muro tani hi tiyoŋ
Muro nuro hi njoŋ
Muro muro hi čoŋ
Muro tunda ha tiyoŋo
Muro nura ha njoŋo
Muro mura ha čoŋ

Ndini

Muro tani hi tiyi
Muro nuro hi nji
Muro muro hi či
Muro tunda ha tiyuo
Muro nura ha njuo
Muro mura ha čuo

Ndabi

Muro tani hi tiyab
Muro nuro hi njab
Muro muro hi čab
Muro tunda ha tiyapo
Muro nura ha njapo
Muro mura ha čabuo
.  ـ صيغة الجمع الغائبين6

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
 مــعč+o  ونســتعملnura وnuro  مــعnj+o وtunda وtani  مــعtiy+o نضــيف
. p  إىلb  وقلبŋ  إذا كان أس الفعلg  مع جواز زيادةmura وmuro
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura tani hi tiyaaso
Mura nuro hi njaaso
Mura muro hi čaaso
Mura tunda ha tiyaaso
Mura nura ha njaaso
Mura mura ha čaaso

Ndaai

Mura tani hi tiyao
Mura nuro hi njao
Mura muro hi čao
Mura tunda ha tiyao
Mura nura ha njao
Mura mura ha čao

Ndeni

Mura tani hi tiyeo
Mura nuro hi njeo
Mura muro hi čeo
Mura tunda ha tiyeo
Mura nura ha njeo
Mura mura ha čeo

Ndoŋi

Mura tani hi tiyoŋo
Mura nuro hi njoŋo
Mura muro hi čoŋo
Mura tunda ha tiyoŋo
Mura nura ha njoŋo
Mura mura ha čoŋo
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Mura tani hi tiyuo
Mura nuro hi njuo
Mura muro hi čuo
Mura tunda ha tiyuo
Mura nura ha njuo
Mura mura ha čuo

Ndini

Mura tani hi tiyabo
Mura nuro hi njabo
Mura muro hi čabo
Mura tunda ha tiyapo
Mura nura ha njapo
Mura mura ha čabuo

Ndabi

ثانياً  :زمن المضارع .

Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك  ،وذلك حسب اآلا .
 6ـ صيغة المفرد المتكلم .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإض ــافة
النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
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 مـ ــعri وnuro  مـ ــعn+ri وtani  مـ ــعtud الـ ــذي يـ ــأا يف آخـ ــر املحـ ــدر ؛ إذ نضـ ــيف
. t  إىلd وk  إىلg  مع قلبmuro
g  مـع قلـبmura  مـعiri وnura  مـعn+ri أمـا مـع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة
 إىلs  وقلــب،  أو حبــرف مترــركb  إذا كــان الفعــل منتهيـاً ب ـm  مـع زيــادة، t  إىلd وk إىل
.  بالنسبة لافعال املنتهية هباp  إىلb وz
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Tani tani du tudaasi
Tani nuro hi naasiri
Tani muro hi gasiri
Tani nura ha naasiri
Tani mura ha gasiri

Ndaai

Tani tani du tudaai
Tani nuro hi naari
Tani muro hi yari
Tani nura ha nadari
Tani mura ha yari

Ndeni

Tani tani du tideni
Tani nuro hi neri
Tani muro hi yeri
Tani nura ha nendiri
Tani mura ha yeri

Ndoŋi

Tani tani du tudoŋi
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Tani nuro hi noŋuri
Tani muro hi moari
Tani nura ha noŋguri
Tani mura ha moari
Tani tani du tudini
Tani nuro hi nunuri
Tani muro hi niri
Tani nura ha nundiri
Tani mura ha niri

Ndini

Tani tani du tudabi
Tani nuro hi nabiri
Tani muro hi yabiri
Tani nura ha napiri
Tani mura ha yabiri

Ndabi

 6ـ صيغة الجمع المتكلمين .
يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع يف صــيغة اجلمــع املتكلم ـني بإضــافة
النهاي ـات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
الـ ـ ــذي يـ ـ ــأا يف آخـ ـ ــر املحـ ـ ــدر ؛ إذ نضـ ـ ــيف  tudمـ ـ ــع  tundaو n+diriمـ ـ ــع nuro
و nuraوإال إذا كان أس الفعل  bفنضـيف  n+piriوإذا كـان األس  ŋنضـيف n+giri
 iriم ــع  muraم ــع قل ــب  gإىل  kو dإىل  ، tتـ ـزاد يف ك ــل األحـ ـوال  mإذا ك ــان الفع ــل
منتهياً بـ  bأو حبرف متررك  ،وقلب  sإىل  zو bإىل  pبالنسبة لافعال املنتهية هبا .
األمثلة :
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Tunda nuro hi naasidiri
Tunda muro hi gasidiri
Tunda tunda du tudaasi
Tunda nura ha naasidiri
Tunda mura ha gasidiri

Ndaai

Tunda nuro hi nadiri
Tunda muro hi yadiri
Tunda tunda du tudaai
Tunda nura ha nadiri
Tunda mura ha yadiri

Ndeni

Tunda nuro hi nendiri
Tunda muro hi yendiri
Tunda tunda du tidendi
Tunda nura ha nendiri
Tunda mura ha yendiri

Ndoŋi

Tunda nuro hi noŋgiri
Tunda muro hi mokiri
Tunda tunda du tudoŋgi
Tunda nura ha noŋgiri
Tunda mura ha mokiri

Ndini

Tunda nuro hi nundiri
Tunda muro hi ndiri
Tunda tunda du tudindi
Tunda nura ha nundiri
Tunda mura ha ndiri
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Ndabi

Tunda nuro hi napiri
Tunda muro hi yapiri
Tunda tunda du tudapi
Tunda nura ha napiri
Tunda mura ha yapiri
ب ـ صيغة المخاطبة .

 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة

األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ــيف  tم ــع  taniو ndم ــع  nuroوال نض ــيف ش ــيئاً م ــع  muro؛ إذ نكتف ــي حب ــذف
عالم ـة املحــدر وإضــافة  gإىل أول الفعــل إذا كــان أس ـه  sو mإذا كــان  ŋو yإذا كــان غــري
احلروف املذكورة .
أما مع ضمائر اجلمع فتتم إضافة  tمع  tundaوال شيء مع  muraإال إضافة g
إىل أول الفعل إذا كان أسه  sو mإذا كان  ŋو yإذا كان غري احلروف املذكورة .
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro tani hi taasi
Nuro nuro du ndaasi
Nuro muro hi gasi
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

Nuro tunda ha taasi
Nuro mura ha gasi
Ndaai

Nuro tani hi tai
Nuro nuro du ndai
Nuro muro hi yai
Nuro tunda ha tadi
Nuro mura ha yai

Ndeni

Nuro tani hi tei
Nuro nuro hi ndei
Nuro muro hi yei
Nuro tunda ha tendi
Nuro mura ha yei

Ndoŋi

Nuro tani du toŋi
Nuro nuro du ndŋi
Nuro muro hi mai
Nuro tunda du toŋgi
Nuro mura ha moai

Ndini

Nuro tani hi tini
Nuro nuro du ndini
Nuro muro hi ni
Nuro tunda ha tindi
Nuro mura ha ni

Ndabi

Nuro tani hi tabi
Nuro nuro du ndabi
Nuro muro hi yabui
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Nuro tunda ha tapi
Nuro mura ha yabi
 1ـ الجمع المخاطبين .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نض ـ ــيف  tأو  t+diم ـ ــع  taniو tundaو ndم ـ ــع  nuraوال ش ـ ــيء م ـ ــع  mura؛ إذ
نكتفي حبـذف عالمـة املحـدر وإضـافة  gإىل أول الفعـل إذا كـان أسـه  sو mإذا كـان  ŋوy
إذا كان غري احلروف املذكورة .
األمثلة
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nura tani hi taasidi
Nura muro hi gasidi
Nura tunda ha taasidi
Nura nura du ndaasi
Nura mura ha gasidi

Kîyi-ĩ
Ndaasi

Nura tani hi tadi
Nura muro hi yadi
Nura tunda ha tadi
Nura nura du ndai
Nura mura ha yadi

Ndaai

Nura tani hi tendi
Nura muro hi yendi
Nura tunda ha tendi
Nura nura du ndendi

Ndeni
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Nura mura ha yendi
Ndoŋi

Nura tani du toŋgi
Nura muro hi maki
Nura tunda ha toŋgi
Nura nura du ndoŋgi
Nura mura ha moaki

Ndini

Nura tani hi tindi
Nura muro hi ndi
Nura tunda ha tindi
Nura nura du ndindi
Nura mura ha ndi

Ndabi

Nura tani hi tapi
Nura muro hi yapi
Nura tunda ha tapi
Nura nura du ndapi
Nura mura ha yapi
. جـ ـ صيغة الغائب

Č  ـZaga yugonnáã .
 وذلــك، ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني
. حسب اآلا
.  ـ صيغة المفرد الغائب6
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يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tiyمع  taniو njمع  nuroو čمع. muro
أمـا مـع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  tiyمـع  tundaو njuمـع  nuraمـع إضـافة d
قب ـ ــل  iاملض ـ ــارع إال إذا ك ـ ــان أس الفع ـ ــل  ŋفنض ـ ــيف  gقبله ـ ــا وإذا ك ـ ــان  bفنقلبه ـ ــا إىل p
ونستعمل  čمع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro tani hi tiyaasi
Muro nuro hi njaasi
Muro muro hi čaasi
Muro tunda ha tiyaasdi
Muro nura ha njaasdi
Muro mura ha čaasi

Kîyi-ĩ
Ndaasi

Muro tani hi tiyai
Muro nuro hi njai
Muro muro hi čai
Muro tunda ha tiyadi
Muro nura ha njadi
Muro mura ha čai

Ndaai

Muro tani hi tiyeni
Muro nuro hi njeni
Muro muro hi čeni
Muro tunda ha tiyendi

Ndeni
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Muro nura ha njendi
Muro mura ha čeni
Ndoŋi

Muro tani hi tiyoŋi
Muro nuro hi njoŋi
Muro muro hi čoŋi
Muro tunda ha tiyoŋgi
Muro nura ha njoŋgi
Muro mura ha čoŋi

Ndini

Muro tani hi tiyini
Muro nuro hi njini
Muro muro hi čini
Muro tunda ha tiyindi
Muro nura ha njindi
Muro mura ha čini

Ndabi

Muro tani hi tiyabi
Muro nuro hi njabi
Muro muro hi čabi
Muro tunda ha tiyapi
Muro nura ha njapi
Muro mura ha čabi
.  ـ صيغة الجمع الغائبين6

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
č+di  ونس ــتعملnura وnuro  مــعnj+di وtunda وtani  مــعtiy+di نضــيف
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 فنقلبهــا إىلb  قبلهــا وإذا كــانg  فنضــيفŋ  و إذا كــان أس الفعــل، mura وmuro مــع
.p
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura tani hi tiyaasidi
Mura nuro hi njaasidi
Mura muro hi čaasidi
Mura tunda ha tiyaasidi
Mura nura ha njaasidi
Mura mura ha čaasidi

Ndaai

Mura tani hi tiyadi
Mura nuro hi njadi
Mura muro hi čadi
Mura tunda ha tiyadi
Mura nura ha njadi
Mura mura ha čadi

Ndeni

Mura tani hi tiyendi
Mura nuro hi njendi
Mura muro hi čendi
Mura tunda ha tiyendi
Mura nura ha njendi
Mura mura ha čendi

Ndoŋi

Mura tani hi tiyoŋgi
Mura nuro hi njoŋgi
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Mura muro hi čoŋgi
Mura tunda ha tiyoŋgi
Mura nura ha njoŋgi
Mura mura ha čoŋgi
Ndini

Mura tani hi tiyindi
Mura nuro hi njindi
Mura muro hi čindi
Mura tunda ha tiyindi
Mura nura ha njindi
Mura mura ha čindi

Ndabi

Mura tani hi tiyabi
Mura nuro hi njabi
Mura muro hi čabi
Mura tunda ha tiyapi
Mura nura ha njapi
Mura mura ha čabi

.  زمن المضارع المستمر: ًثالثا
Nôguzuu-ĩ : kôwuro nû togusičîi-ĩ .
، يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل
. ًلذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعا
. أ ـ صيغة المتكلم

A  ـZaga wetidoo-ã .
 لــذلك، ًيف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركا
.  وذلك حسب اآلا، سوف نقوم ببيان الوضع يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك
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 6ـ صيغة المفرد المتكلم .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن املض ــارع يف ص ــيغة امل ــتكلم املف ــرد بإض ــافة
النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف i
الــذي يــأا يف آخــر املحــدر ؛ إذ نضــيف  tud+tîyiمــع  taniو n+rîtîyiمــع nuro
و rîtîyiمع  muroمع قلب  gإىل  kو dإىل . t
أما مع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  n+rîtîyiمـع  nuraو irîtîyiمـع  muraمـع
قل ــب  gإىل  kو dإىل  ، tم ــع زي ــادة  mإذا ك ــان الفع ــل منتهيـ ـاً ب ـ ـ  bأو حب ــرف متر ــرك ،
وقلب  sإىل  zو bإىل  pبالنسبة للمحادر املنتهية هبا .
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Tani tani du tudaasîtîyi
Tani nuro hi naasirîtîyi
Tani muro hi gasirîtîyi
Tani nura ha naasirîtîyi
Tani mura ha gasirîtîyi

Kîyi-ĩ
Ndaasi

Tani tani du tudaaîtîyi
Tani nuro hi naarîtîyi
Tani muro hi yarîtîyi
Tani nura ha nadarîtîyi
Tani mura ha yarîtîyi

Ndaai

Tani tani du tidenîtîyi
Tani nuro hi nerîtîyi
Tani muro hi yerîtîyi
Tani nura ha nendirîtîyi

Ndeni
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Tani mura ha yerîtîyi
Ndoŋi

Tani tani du tudoŋîtî
Tani nuro hi noŋurîtîyi
Tani muro hi moarîtîyi
Tani nura ha noŋgurîtîyi
Tani mura ha moarîtîyi

Ndini

Tani tani du tudinîtîyi
Tani nuro hi nunurîtîyi
Tani muro hi nirîtîyi
Tani nura ha nundirîtîyi
Tani mura ha nirîtîyi

Ndabi

Tani tani du tudabîtîyi
Tani nuro hi nabirîtîyi
Tani muro hi yabirîtîyi
Tani nura ha napirîtîyi
Tani mura ha yabirîtîyi
.  ـ صيغة الجمع المتكلمين6

يــتم تح ـريف أفعــال هــذه اجملموعــة يف زمــن املضــارع يف صــيغة اجلمــع املتكلمــني بإضــافة
i النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف
tunda  م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعtud+tîyiku ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأا يف آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ؛ إذ نض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف
 فنضـ ــيفb  وإال إذا كـ ــان أس الفعـ ــلnura وnuro  مـ ــعn+tîyiku+dirîtîyikuو
 م ـ ـ ـ ـ ـ ــعirîtîyiku n+girîtîyiku  نض ـ ـ ـ ـ ـ ــيفŋ  وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان األسn+pirîtîyiku
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 إذا كــان الفعــل منتهيـاً ب ـm  تـزاد يف كــل األحـوال، t  إىلd  وk  إىلg  مــع قلــبmura

.  بالنسبة لافعال املنتهية هباp  إىلb وz  إىلs  وقلب،  أو حبرف مترركb
: األمثلة

Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Tunda nuro hi naasidirîtîyiku
Tunda muro hi gasidirîtîyiku
Tunda tunda du tudaasîtîyiku
Tunda nura ha naasidirîtîyiku
Tunda mura ha gasidirîtîyiku

Ndaai

Tunda nuro hi nadirîtîyiku
Tunda muro hi yadirîtîyiku
Tunda tunda du tudaaîtîyiku
Tunda nura ha nadirîtîyiku
Tunda mura ha yadirîtîyiku

Ndeni

Tunda nuro hi nendirîtîyiku
Tunda muro hi yendirîtîyiku
Tunda tunda du tidendîtîyiku
Tunda nura ha nendirîtîyiku
Tunda mura ha yendirîtîyiku

Ndoŋi

Tunda nuro hi noŋgirîtîku
Tunda muro hi mokirîtîku
Tunda tunda du tudoŋgîtîku
Tunda nura ha noŋgirîtîyiku
Tunda mura ha mokirîtîyiku

Ndini

Tunda nuro hi nundirîtîyiku
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Tunda muro hi ndirîtîyiku
Tunda tunda du tudindîtîyiku
Tunda nura ha nundirîtîyiku
Tunda mura ha ndirîtîyiku
Tunda nuro hi napirîtîyiku
Tunda muro hi yapirîtîyiku
Tunda tunda du tudapîtîyiku
Tunda nura ha napirîtîyiku
Tunda mura ha yapirîtîyiku

Ndabi

ب ـ صيغة المخاطبة .
 Zaga wetu ndenii-ĩ .ـ B
سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني  ،وذلـك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضــيف  t+njîمــع  taniو nd+njîمــع  nuroونضــيف  njîمــع  muroنض ــيف g
إىل أول املحدر إذا كان أسه  sو mإذا كان  ŋو yإذا كان غري احلروف املذكورة .
أما مـع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  t+njîمـع  tundaو njîمـع  muraمـع إضـافة
 gإىل أول الفعل إذا كان أسه  sو mإذا كان  ŋو yإذا كان غري احلروف املذكورة .
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro tani hi taasînjî
Nuro nuro du ndaasînjî
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kîyi-ĩ
Ndaasi

Nuro muro hi gasînjî
Nuro tunda ha taasînjî
Nuro mura ha gasînjî
Ndaai

Nuro tani hi taînjî
Nuro nuro du ndaînjî
Nuro muro hi yaînjî
Nuro tunda ha tadînjî
Nuro mura ha yaînjî

Ndeni

Nuro tani hi teînjî
Nuro nuro hi ndeînjî
Nuro muro hi yeînjî
Nuro tunda ha tendînjî
Nuro mura ha yeînjî

Ndoŋi

Nuro tani du toŋînjî
Nuro nuro du ndŋînjî
Nuro muro hi maînjî
Nuro tunda du toŋgînjî
Nuro mura ha moaînjî

Ndini

Nuro tani hi tinînjî
Nuro nuro du ndinînjî
Nuro muro hi nînjî
Nuro tunda ha tindînjî
Nuro mura ha nînjî
Nuro tani hi tabînjî

Ndabi

Nuro nuro du ndabînjî
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Nuro muro hi yabuînjî
Nuro tunda ha tapînjî
Nuro mura ha yabînjî
.  ـ الجمع المخاطبين1
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
njî  نض ــيفnura  م ــعnd+njî وtunda وtani  م ــعt+dînjî  أوt+njî نض ــيف
 إذا كـان غـريy وŋ  إذا كـانm وs  إىل أول الفعـل إذا كـان أسـهg  مع إضافة، mura مع
احلروف املذكورة
:األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Nura tani hi taasidînjî
Nura muro hi gasidînjî
Nura tunda ha taasidînjî
Nura nura du ndaasînjî
Nura mura ha gasidînjî

Ndaai

Nura tani hi tadînjî
Nura muro hi yadînjî
Nura tunda ha tadînjî
Nura nura du ndaînjî
Nura mura ha yadînjî

Ndeni

Nura tani hi tendînjî
Nura muro hi yendînjî
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Nura tunda ha tendînjî
Nura nura du ndendînjî
Nura mura ha yendînjî
Ndoŋi

Nura tani du toŋgînjî
Nura muro hi makînjî
Nura tunda ha toŋgînjî
Nura nura du ndoŋgînjî
Nura mura ha moakînjî

Ndini

Nura tani hi tindînjî
Nura muro hi ndînjî
Nura tunda ha tindînjî
Nura nura du ndindînjî
Nura mura ha ndînjî

Ndabi

Nura tani hi tapînjî
Nura muro hi yapînjî
Nura tunda ha tapînjî
Nura nura du ndapînjî
Nura mura ha yapînjî
.  ـ الجمع المخاطبين1

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
nura  م ـ ـ ــعnd+njîku وtunda وtani م ـ ـ ــعt+dînjîku  أوt+njîku نض ـ ـ ــيف
ŋ  إذا كـانm وs  إىل أول الفعـل إذا كـان أسـهg  مـع إضـافةmura  مـعnjîku ونضـيف
.  إذا كان غري احلروف املذكورةyو
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: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura tani hi taasidînjîku
Nura muro hi gasidînjîku
Nura tunda ha taasidînjîku
Nura nura du ndaasînjîku
Nura mura ha gasidînjîku

Ndaai

Nura tani hi tadînjîku
Nura muro hi yadînjîku
Nura tunda ha tadînjîku
Nura nura du ndaînjîku
Nura mura ha yadînjîku

Ndeni

Nura tani hi tendînjîku
Nura muro hi yendînjîku
Nura tunda ha tendînjîku
Nura nura du ndendînjîku
Nura mura ha yendînjîku

Ndoŋi

Nura tani du toŋgînjîku
Nura muro hi makînjîku
Nura tunda ha toŋgînjîku
Nura nura du ndoŋgînjîku
Nura mura ha moakînjîku

Ndini

Nura tani hi tindînjîku
Nura muro hi ndînjîku
Nura tunda ha tindînjîku
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التحريف

Nura nura du ndindînjîku
Nura mura ha ndînjîku
Nura tani hi tapînjîku
Nura muro hi yapînjîku
Nura tunda ha tapînjîku
Nura nura du ndapînjîku
Nura mura ha yapînjîku

Ndabi

جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا.
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tiy+čîمع  taniو nj+čîمع  nuroو č+čîمع . muro
أمـا مـع ضـمائر اجلمـع فتـتم إضـافة  tiy+čîمـع  tundaو nju+čîمـع  nuraمـع
إضــافة  dقبــل  iاملضــارع إال إذا كــان أس الفعــل  ŋفنضــيف  gقبلهــا وإذا كــان  bفنقلبهــا إىل
 pونستعمل  čî+čمع . mura
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro tani hi tiyaasîčî
Muro nuro hi njaasîčî
Muro muro hi čaasîčî
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

Muro tunda ha tiyaasdîčî
Muro nura ha njaasdîčî
Muro mura ha čaasîčî
Ndaai

Muro tani hi tiyaîčî
Muro nuro hi njaîčî
Muro muro hi čaîčî
Muro tunda ha tiyadîčî
Muro nura ha njadîčî
Muro mura ha čaîčî

Ndeni

Muro tani hi tiyenîčî
Muro nuro hi njenîčî
Muro muro hi čenîčî
Muro tunda ha tiyendîčî
Muro nura ha njendîčî
Muro mura ha čenîčî

Ndoŋi

Muro tani hi tiyoŋîčî
Muro nuro hi njoŋîčî
Muro muro hi čoŋîčî
Muro tunda ha tiyoŋgîčî
Muro nura ha njoŋgîčî
Muro mura ha čoŋîčî

Ndini

Muro tani hi tiyinîčî
Muro nuro hi njinîčî
Muro muro hi činîčî
Muro tunda ha tiyindîčî
Muro nura ha njindîci
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Muro mura ha činîčî
Ndabi

Muro tani hi tiyabîčî
Muro nuro hi njabîčî
Muro muro hi čabîčî
Muro tunda ha tiyapîčî
Muro nura ha njapîčî
Muro mura ha čabîčî
.  ـ صيغة الجمع الغائبين1

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
nura وnuro  م ـ ـ ـ ـ ــعnj+dîčîku وtunda وtani  مـ ـ ـ ـ ــعtiy+dîčîku نضـ ـ ـ ـ ــيف
 قبلهـ ــاg  نضـ ــيفŋ  وإذا كـ ــان أس الفع ــلmura وmuro  مـ ــعč+dîčîku ونس ــتعمل
. p  فنقلبها إىلb وإذا كان األس
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

Ndaai

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura tani hi tiyaasidîčîku
Mura nuro hi njaasidîčîku
Mura muro hi čaasidîčîku
Mura tunda ha tiyaasidîčîku
Mura nura ha njaasidîčîku
Mura mura ha čaasidîčîku
Mura tani hi tiyadîčîku
Mura nuro hi njadîčîku
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Mura muro hi čadîčîku
Mura tunda ha tiyadîčîku
Mura nura ha njadîčîku
Mura mura ha čadîčîku
Ndeni

Mura tani hi tiyendîčîku
Mura nuro hi njendîčîku
Mura muro hi čendîčîku
Mura tunda ha tiyendîčîku
Mura nura ha njendîčîku
Mura mura ha čendîčîku

Ndoŋi

Mura tani hi tiyoŋgîčîku
Mura nuro hi njoŋgîčîku
Mura muro hi čoŋgîčîku
Mura tunda ha tiyoŋgîčîku
Mura nura ha njoŋgîčîku
Mura mura ha čoŋgîčîu

Ndini

Mura tani hi tiyindîčîku
Mura nuro hi njindîčîku
Mura muro hi čindîčîku
Mura tunda ha tiyindîčîku
Mura nura ha njindîčîku
Mura mura ha čindîčîku

Ndabi

Mura tani hi tiyabîčîku
Mura nuro hi njabîčîku
Mura muro hi čabîčîu
Mura tunda ha tiyapîčîku
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Mura nura ha njapîčîku
Mura mura ha čabîčîku
رابعاً  :زمن األمر .

Nduzooi-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .

يتلف تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا الفعـل ،
لذلك سوف نقوم ببيان هذه الحيغ تباعاً .
أ ـ صيغة المتكلم .
 Zaga wetidoo-ã .ـ A
يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املــتكلم مفــرداً أو مشــاركاً  ،لــذلك
ســوف نقــوم أوالً ببيــان الوضــع يف صــيغة املــتكلم املف ــرد مث املــتكلم املشــارك  ،وذل ــك حس ــب
اآلا .
 6ـ صيغة المتكلم المفرد .
ي ــتم تحـ ـريف أفع ــال ه ــذه اجملموع ــة يف زم ــن األم ــر يف ص ــيغة امل ــتكلم بإض ــافة النهاي ــات
والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة األصــلية للمحــدر بعــد حــذف عالمــة املحــدر وحــرف  iالــذي يــأا
يف آخــر املحــدر ؛ إذ نضــيف  tudaأو  tidaمــع  taniو na+arمــع  nuroوg+ar
م ــع  muroإذا ك ــان أس الفع ــل  sو m+arإذا ك ــان أس الفع ــل  ŋو y+arإذا ك ــان غ ــري
احلروف املذكورة .
ويف حال ــة اجلم ــع نض ــيف  na+arم ــع  nuraو g+arم ــع  ، muraإذا ك ــان أس
الفعــل  sو m+arإذا كــان  ŋو y+arإذا كــان األس غــري احل ـروف املــذكورة  ،مــع قلــب b
إىل . p
األمثلة :
التحريف

 Ndilesi-ĩاملحدر
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Kîyi-ĩ

Ndaasi

Tani tani du tudaas
Tani nuro hi naasar
Tani muro hi gasar
Tani nura ha naasar
Tani mura ha gasar

Ndaai

Tani tani du tudaa
Tani nuro hi naar
Tani muro hi yar
Tani nura ha nadar
Tani mura ha yar

Ndeni

Tani tani du tide
Tani nuro hi ner
Tani muro hi yer
Tani nura ha nendar
Tani mura ha yer

Ndoŋi

Tani tani du tudoŋ
Tani nuro hi noŋar
Tani muro hi moar
Tani nura ha noŋgar
Tani mura ha moar

Ndini

Tani tani du tudin
Tani nuro hi nunar
Tani muro hi nar
Tani nura ha nundar
Tani mura ha nar
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Ndabi

Tani tani du tudab
Tani nuro hi nabar
Tani muro hi yabar
Tani nura ha napar
Tani mura ha yabar
.  ـ صيغة المتكلم المشارك1

يف ه ــذه الح ــيغة ي ــتم التحـ ـريف بإض ــافة النهاي ــات والب ــدايات اآلتي ــة إىل امل ــادة األص ــلية
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ نض ــيفi للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
mura  م ــعg+dar وnura  م ــعna+dar وtunda  م ــعtida+o  أوTuda+o
 إذا كــان األس غ ـري األحــرفy+dar وŋ  إذا كــان األسm+dar وs إذا كــان أس الفعــل
. b  إذا كان األسp  إىلb  مع االكتفاء بقلب، املذكورة
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Tunda nuro hi naasudar
Tunda muro hi gasudar
Tunda tunda du tudaaso
Tunda nura ha naasudar
Tunda mura ha gasudar

Ndaai

Tunda nuro hi nadar
Tunda muro hi yadar
Tunda tunda du tudaao
Tunda nura ha nadar
Tunda mura ha yadar
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Ndeni

Tunda nuro hi nendar
Tunda muro hi yendar
Tunda tunda du tidendo
Tunda nura ha nendar
Tunda mura ha yendar

Ndoŋi

Tunda nuro hi noŋgar
Tunda muro hi mokar
Tunda tunda du tudoŋgo
Tunda nura ha noŋgar
Tunda mura ha mokar

Ndini

Tunda nuro hi nundar
Tunda muro hi ndar
Tunda tunda du tudindo
Tunda nura ha nundar
Tunda mura ha ndar

Ndabi

Tunda nuro hi napar
Tunda muro hi yapar
Tunda tunda du tudapo
Tunda nura ha napar
Tunda mura ha yapar
. ب ـ صيغة المخاطبة

B  ـZaga wetu ndenii-ĩ .
 وذلـك، سوف نقوم ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني
. حسب اآلا
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 6ـ صيغة المخاطب المفرد .
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضـيف  tمـع  taniو sمـع  nuroو yمـع  muroإال إذا كـان أس الفعـل  nفنضـيف n
مع . muro
أمــا مــع ضــمائر اجلمــع فت ـتم إضــافة  suمــع  y ، nuroمــع  muroإال إذا كــان أس
الفعل  nفنضيف  nمع . muro
األمثلة :
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Nuro tani hi taas
Nuro nuro du saas
Nuro muro hi yaas
Nuro tunda ha taasu
Nuro mura ha yaas

Kîyi-ĩ
Ndaasi

Nuro tani hi ta
Nuro nuro du sa
Nuro muro hi ya
Nuro tunda ha tadu
Nuro mura ha ya

Ndaai

Nuro tani hi te
Nuro nuro hi se
Nuro muro hi ye
Nuro tunda ha tendu
Nuro mura ha yendu

Ndeni
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Ndoŋi

Nuro tani hi toŋ
Nuro nuro du soŋ
Nuro muro hi yoŋ
Nuro tunda du toŋgu
Nuro mura ha yoŋ

Ndini

Nuro tani hi tu
Nuro nuro du su
Nuro muro hi nu
Nuro tunda ha tundu
Nuro mura ha nu

Ndabi

Nuro tani hi tab
Nuro nuro du sab
Nuro muro hi yab
Nuro tunda ha tapu
Nuro mura ha yab
.  ـ الجمع المخاطبين1

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
mura وmuro  م ـ ــعy+u وnura  م ـ ــعs +u وtunda وtani  مـ ــعt+u نضـ ــيف
. mma وmuro  معn  فنضيفn إال إذا كان أس الفعل
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
Nura tani hi taasu
Nura muro hi yaasu
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التحريف

Nura tunda ha taasu
Nura nura du saasu
Nura mura ha yaasu
Ndaai

Nura tani hi tadu
Nura muro hi yadu
Nura tunda ha tadu
Nura nura du sadu
Nura mura ha yadu

Ndeni

Nura tani hi tendu
Nura muro hi yendu
Nura tunda ha tendu
Nura nura du sendu
Nura mura ha yendu

Ndoŋi

Nura tani du toŋgu
Nura muro hi yoŋgu
Nura tunda ha toŋgu
Nura nura du soŋgu
Nura mura ha yoŋgu

Ndini

Nura tani hi tundu
Nura muro hi ndu
Nura tunda ha tundu
Nura nura du ndu
Nura mura ha ndu

Ndabi

Nura tani hi tapu
Nura muro hi yapu
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Nura tunda ha tapu
Nura nura du sapu
Nura mura ha yapu
جـ ـ صيغة الغائب .
 Zaga yugonnáãa .ـ Č
ســوف نقــوم ببيــان كيفيــة تح ـريفها يف صــيغة املفــرد الغائــب مث اجلمــع الغــائبني  ،وذلــك
حسب اآلا .
 6ـ صيغة المفرد الغائب .

يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة

األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف  iال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذ
نضيف  tiyمع  taniو njمع  nuroو čمع. muro
أم ـ ــا م ـ ــع ض ـ ــمائر اجلم ـ ــع فت ـ ـ ـتم إض ـ ــافة  tiy+oم ـ ــع  tundaو nj+oم ـ ــع nura
ونستعمل  čمع  muraمع جواز زيادة  gإذا كان أس الفعل  ŋوقلب  bإىل . p
 Ndilesi-ĩاملحدر
التحريف
Muro tani hi tiyaas
Muro nuro hi njaas
Muro muro hi čaas
Muro tunda ha tiyaaso
Muro nura ha njaaso
Muro mura ha čaas
Muro tani hi tiya
Muro nuro hi nja
Muro muro hi ča
Muro tunda ha tiyao
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Kîyi-ĩ
Ndaasi

Ndaai

Muro nura ha njao
Muro mura ha ča
Ndeni

Muro tani hi tiye
Muro nuro hi nje
Muro muro hi če
Muro tunda ha tiyeo
Muro nura ha njeo
Muro mura ha če

Ndoŋi

Muro tani hi tiyoŋ
Muro nuro hi njoŋ
Muro muro hi čoŋ
Muro tunda ha tiyoŋo
Muro nura ha njoŋo
Muro mura ha čoŋ

Ndini

Muro tani hi tiyi
Muro nuro hi nji
Muro muro hi či
Muro tunda ha tiyuo
Muro nura ha njuo
Muro mura ha čuo

Ndabi

Muro tani hi tiyab
Muro nuro hi njab
Muro muro hi čab
Muro tunda ha tiyapo
Muro nura ha njapo
Muro mura ha čabuo
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.  ـ في صيغة الجمع الغائبين6
يــتم تحـريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة بإضــافة النهايــات والبــدايات اآلتيــة إىل املــادة
 ال ــذي ي ــأا يف آخ ــر املح ــدر ؛ إذi األص ــلية للمح ــدر بع ــد ح ــذف عالم ــة املح ــدر وح ــرف
 مــعč+o  ونســتعملnura وnuro  مــعnj+o وtunda وtani  مــعtiy+o نضــيف
. p  إىلb  وقلبŋ  إذا كان أس الفعلg  مع جواز زيادةmura وmuro
: األمثلة
Kîyi-ĩ
Ndaasi

 املحدرNdilesi-ĩ
التحريف
Mura tani hi tiyaaso
Mura nuro hi njaaso
Mura muro hi čaaso
Mura tunda ha tiyaaso
Mura nura ha njaaso
Mura mura ha čaaso

Ndaai

Mura tani hi tiyao
Mura nuro hi njao
Mura muro hi čao
Mura tunda ha tiyao
Mura nura ha njao
Mura mura ha čao

Ndeni

Mura tani hi tiyeo
Mura nuro hi njeo
Mura muro hi čeo
Mura tunda ha tiyeo
Mura nura ha njeo
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Mura mura ha čeo
Ndoŋi

Mura tani hi tiyoŋo
Mura nuro hi njoŋo
Mura muro hi čoŋo
Mura tunda ha tiyoŋo
Mura nura ha njoŋo
Mura mura ha čoŋo

Ndini

Mura tani hi tiyuo
Mura nuro hi njuo
Mura muro hi čuo
Mura tunda ha tiyuo
Mura nura ha njuo
Mura mura ha čuo

Ndabi

Mura tani hi tiyabo
Mura nuro hi njabo
Mura muro hi čabo
Mura tunda ha tiyapo
Mura nura ha njapo
Mura mura ha čabuo
.  تصريف األفعال القياسية: ًثانيا

 )) الـيت هلـا قاعـدة يف التحـريفB (( بعد أن بينا كيفية تحريف أفعال اجملموعـة الرابعـة
 وسـوف نقـوم ببيـان تحـريف،  نأا اآلن لبيـان تحـريف أهـم األفعـال القياسـية هلـذه اجملموعـة،
 مبعـىن وصـولndigiri  مبعـىن قـدومndiri  مبعـىن ذهـابndei  وهـي، ثالثة أفعال رئيسية
.  وفيما يلي كيفية تحريفها يف األزمنة املختلفة،
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.  زمن الماضي: ًأوال
Kîyi-ĩ
Ndei

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani tided
Nuro nded
Muro ted
Tunda lukar
Nura ndûruo
Mura tûruo

Ndiri

Tani tiri
Nuro taŋãa niri
Nuro hunãa ŋgiri
Muro taŋãa li
Muro hunãa tigiri
Muro numaa tigiri
Tunda tigiruo
Nura taŋãa niruo
Nura hunãa ŋgiruo
Mura taŋãa luo
Mura hunãa tigiruo

Ndigiri

Tani tigiri
Nuro taŋãa niri
Nuro hunãa ŋgiri
Muro taŋãa li
Muro hunãa tigiri
Muro numaa tigiri
Tunda tigiruo
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التحريف

Nura taŋãa niruo
Nura hunãa ŋgiruo
Mura taŋãa luo
Mura hunãa tigiruo
.  زمن المضارع: ًثانيا
Kîyi-ĩ
Ndei

 املحدرNdilesi-ĩ
Tani tidedi
Nuro ndedi
Muro tedi
Tunda lukuri
Nura ndûrri
Mura tûrri

Ndiri

Tani tiri
Nuro taŋãa niri
Nuro hunãa ŋgiri
Muro taŋãa ligi
Muro hunãa tigiri
Muro numaa tigiri
Tunda tigirdi
Nura taŋãa nirdi
Nura hunãa ŋgirdi
Mura taŋãa lidi
Mura hunãa tigirdi

Ndigiri

Tani tigiri
Nuro taŋãa niri
Nuro hunãa ŋgiri
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Muro taŋãa ligi
Muro hunãa tigiri
Muro numãa tigiri
Tunda tigirdi
Nura taŋãa nirdi
Nura hunãa ŋgirdi
Mura taŋãa lidi
Mura hunãa tigirdi
.  زمن األمر: ًثالثا
Kîyi-ĩ
Ndei

 املحدرNdilesi-ĩ
Nuro yusu
Nura yûsurru

Ndiri

Nuro taŋãa yîri
Nuro hunãa šigiri
Nura taŋãa yîrdu
Nura hunãa šigirdu

Ndigiri

Nuro taŋãa yîri
Nuro hunãa šigiri
Nura taŋãa yîrdu
Nura hunãa šigirdu
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الدرس السادس
Kara ndîšee-ĩ
تصريف األفعال المركبة
Ndilesi ndogusa hoktudaa-ã
هنــاك العديــد مــن األفعــال املركبــة يف اللغــة التباويــة  ،فهــي إمــا مركبــة مــن محــدرين مثــل
 dikti ndediأو مـن محـدر واسـم مثـل  Wûni ndubiأو مـن محـدرين واسـم مثـل
 ، dahu ndoŋu ndeniوهلذه األفعال قواعد خاصة يف التحريف  ،وفيما يلي توضيح
ذلك .
تحريف األفعال املكونة من فعل واسـم للفعـل فقـط ؛ وال يتغـري االسـم  ،كمـا يف األمثلـة
اآلتية :
 Ndilesi hunãالفعل
تحريفه
Tani hi wûni tuyubu
Nuro hi wûni njubu
Muro hi wûni čubu
Tunda ha wûni tuyubuo
Nura ha wûni njubuo
Mura ha wûni čubuo
Tani îji yari
Nuro îji yai
Muro îji čai
Tunda îji yadiri
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Ndogusi-ĩ
Wûni ndubi

Îji ndai

Nura îji yadi
Mura îji čadi
 كمــا يف، أمــا األفعــال املكونــة مــن فعلــني فيــتم تح ـريف الفعلــني مع ـاً كفعلــني منفحــلني

: األمثلة اآلتية

Ndogusi-ĩ
Ndaa ndei

Diktu ndei

الفعل

Ndilesi hunã
Tani yaaru tided
Nuro yaau nded
Muro čaa ted
Tunda yakuru lukar
Nura yarku ndûri
Mura čarku tûri
Tani diŋuru tided
Nuro diŋuũ nded
Muro diki ted
Tunda diŋguru lukar
Nura diŋguũ ndûruo
Mura dikindu tûruo
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تحريفه

ثبت المصطلحات
الحفات
الحفات املركبة
الحفات املشتقة
حروف اجلر

Adurasa-ã
Adurasa hoktuda-ã
Adurasa tilesuda-ã
Arba gûrrodiaa-ã

حروف املعاين
احلروف الحوتية األنفية
احلروف الحوتية املشدودة

Arba maanaa-ã
Arba sodurua čia-ã
Arba sodurua šiptuda-ã

احلروف الحوتية املمدودة
احلروف التباوية الحوتية
الكتابة التباوية
احلروف التباوية الحامتة

Arba sodurua sûlla-ã
Arba sodurua Tudagaa-ã
Arba Tudagaa-ã
Arba Tudagaa yîka-ã

االسم
اسم الزمان
اسم الحفة

Čer-ã
Čer kôwuroo-ã
Čer adurasuu-ã

اسم اآللة
االسم املعرف
االسم املوصول
اسم املكان

Čer eelee-ã
Čer hana togusudi-ĩ
Čer hoktii-ĩ
Čer kômmaa-ã

االسم املحغر

Čer kunu togusudi-ĩ
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Čer togusudii-ĩ

اسم املفعول

Čer tudii-ĩ
Čer ndogusdii-ĩ
Čoptu ladi-ĩ

اسم اإلشارة
اسم الفاعل
املقارنة

Domira-ã
Domira hoda-ã
Domira togusudia-ã
Domira turaktuda-ã

الضمائر
الضمائر املتحلة
ضمائر املفعول
الضمائر املنفحلة

Domira wetidoo-ã
Domira wetu ndenia-ã
Domira ndogusdia-ã

ضمائر املتكلم
ضمائر املخاطبة
ضمائر الفاعل
ضمائر الغائب
التشديد
تعريف
املعرفة

Domira yugonnáa-ã
Dônjudi-ĩ
Hana ndogusi
Hanadudi-ĩ
Hanadunnáã
Hida-ã yibedi-ĩ
Hokti yê turakti yê mêdee-ã

النكرة
تكوين األسئلة
فحل ووصل الكلمات

Hurosti-ĩ
Jumula ndogusii-ĩ
Jumula tugoo-ã
Jumula-ã

التبديل
اجلملة الفعلية
اجلملة الشرطية
اجلملة

Kîye hoktudaa-ã

املحادر املركبة
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Kîye Tudagaa-ã

قواعد اللغة التباوية

Kîyi
Kunu ndogusi-ĩ
Lûdi

محدر
التحغري
نداء
التفخيم
اجلمع
اجلمع الشاذ
الحرف

Môhunni ndogusi-ĩ
Mundu ndogusi-ĩ
Mundu ndogusi yilii-ĩ
Ndilesi-ĩ

الحرف التباوي
العدد
الفعل

Ndilesi Tudagaa-ã
Ndogudi-ĩ
Ndogusi-ĩ

فعل األمر
الفعل املب ي للمجهول
الفعل املضارع املستمر
الفعل املضارع

Ndogusi galadii-ĩ
Ndogusi hosunnáã
Ndogusi nû togusîčîĩ
Ndogusi nûu-ã

الفعل املاضي
االستثناء
مقطع

Ndogusi ŋgoo-ã
Ndu ndoduri-ĩ
Ndugobko

نفي مجلة املاضي
اللفظ
عالمة النىرة
اإلضافة

Nêfii jumula ŋgoo-ã
Nûgu-ã
Oskobu aksant-ã ndunaii
Su ndunai

النسب

Su ndupi-ĩ
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Tînnemiĩ ndogusi-ĩ
Yuna hana ndogusia-ã
Yuna hanadunnó ndogusia-ã
Yuna hidia-ã

أدوات التعريف
أدوات التنكري
أدوات االستفهام
أدوات اإلضافة
أدوات الربط
أدوات الشرط
صيغ اجلمل التباوية

Yuna ndunaia-ã
Yuna tudia-ã
Yuna tugaa-ã
Zaga jumula Tudagaa-ã

صيغة املتكلم
صيغة املخاطبة
صيغة الغائب

Zaga wetidaa-ã
Zaga wetu ndenii-ĩ
Zaga yugonnáãa
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Hurgusu a ndohi hunã du tusa morčindú , tusa mundu
durtaar , gunna du gubudi čîĩ karaa ŋgoa kîye Tudagaa-ã
ha su yugondunnáã yê turonna čîkaã ha haŋgurdáã yê ,
ôwonni ŋila murta tuzoo kanjindaã du Tudaga-ã nduwadiĩ yê .
Kitab a zaga kiye du yibendar ni muro hi kiša ôguzuu
a gorkar , kiši gubuddi-ĩ du kîye Arba Tudagaa-ã hos
hitaar , kiši nûnju-ĩ ni kîye Tudagaa-ã hos hitaar , kiši
nôguzuu-ĩ ni du Ndilesi Tudagaa-ã hos torkar , kiši nani
karaa du gorkar , kara nani di kîyi-ĩ kînniĩ hos torkuru ni
misal hunu četu yûturi , to gunna durusu orro du luîe koi
ni gunú kînniĩ mêdi-ĩ daha maumó koi ni gunú . ôwonni
amba-ã bui kohodirîe du kitamma ndusko hunã ha kamûs
mêde kîye Tudagaa-ã kitamma du čîkuã nakaar .
Odu , lûko tunda kitab a – yibedi hunã yiŋgal du ŋila
ndurã du ŋila murdom du mundu hiturã – kubo karadida
bodaa-ã du naariĩ mura laũ yunu gîneĩ du čî ŋîsčindoo ni
kal arrai yidadoo ni kal tuyahatîe barandiri ni ôwonni
lagaluga môgoda-ã tômuyundîe barandiri . môori ndurã
turonnu gîneĩ yudanú .
Êskidi , anna gurnadiyindaã yê turkudiyindaã yê he
hôrsondiniriĩ yuso tihinedú , tîriziwo ni kal tîrizi gunnóo
ni kal .

Hasan Bêdei mi
Lagurkînnimmi / Ôrkudun
Mai 2011
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Kara a kara muro tûrtu gunna du gubuddi-ĩ , adi
gubudi kitab kîye ka Tudagaa-ã ha su Araŋga du čuruudo
yugó , ôwonni kitab a koi čuro kîye ka Tudagaa-ã ha ka
ndê du mannu čuruudo yugó , kitaba giba su landuru
yibendiria yugondunnáã yiŋgal du zaga tunda wendiriĩ
muro koi di yibendar , ôwonni kitab a du mêde êske ŋgo
adi gubudi maana kitab a du istaamalturaã koi di
istaamaltundunná istaamaltaar .
Kîye Tudagaa-ã ha su kitab yibedi orro du dudi-ĩ yunu
binii gunú , ŋgo lûko gîrki Garyûnus gu-ã du sagahana
murta yîšia karn kanjinã du karandiriĩ mannu orro du
tadar , gubudi kîye Tudagaa-ã yê Ŋgîliskaa-ã yê kôi di
čomburu landar , šîgeĩ kitab yibendirîe du kîye Tudagaa-ã
čabti hi tobuso , kitab a hi yibenirî ŋila murdom du
mundu su tobus , ŋila tada du kîye Tudagaa-ã baradi yê
kîye Tudagaa-ã yê Naharkaa-ã yê Ŋgîliskaa-ã yê hoŋuru
lanirî hidaar .
Kîye Tudagaa-ã ha su arbidi-ĩ amba bui yida , nû lûko
anna Tuda guru yê anna Tudaga-ã ha duna čendia guru yê
hurgusu Tudaga-ã gubia kedii bui yogusidîčîkuã yiŋgal
du amba hunã bui , laũ turo du ni kitab kîye Tudaga-ã ha
su kînjige-ĩ amba Tudagaa-ã ada kînnia-ã Tudaga-ã
karadi hunã borsu tuwatuda gunú kitaba Tudagaa
nduduri-ĩ mannu tuwatudaã aŋgal hundã du duyi čeni ,
ôwonni anna Tudaga-ã kara ndogusda-ã ha budi gurnayini
, haki arraŋguru ada ndurã ha kara kohodurîe togusoo .
Ôwonni kîye Tudaga-ã ha su arbidi-ĩ yuna huna yoo-ã
hos yihidi , to koi togusoo ka guda-ã četu čomuũ lanîe
kiye , tada gunna du haki zamuũ turonnu kohi .
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hunu gunú , ka dîne-ã gunnaa-ã a koa , Araŋga-ã nû
murta guru a togurkudo , mura du daha toopusudunná
koi , tunda ŋgori Tudagaa-ã ha kumurbo hunu koi di
durtiri , Dazaga-ã Tudaga ajî-ĩ hi su yugurkuda , weti-ĩ
kiye ndogusii di yuguruk , kîye hunã yê mêde hunã yê
kiye yogusu ni , kôige ndeni hunã kôma su ndihiki hunã
yê kumadu mundi anna wečindiaã yê , kôñole guda
Tuda-ã du yê kulaa yê hayindu čîkuã gunna Dazaga du
wečindi .
Tudaga-ã giba ni budi bui , Tuda-ã duwo ni kal
kôñole guda nerkaa čîkuã duwo ni kal , čîidi budi aũ hiyi
čenno yugó , kîye Tudagaa-ã ha adi gubudi aũ arbiyinno
yugó , - zaga tunda hanandiriĩ koo – kandamaa kîye
Tudagaa-ã ha arbidia mundu čîku čîidi , tunda lûko kîye
Tudagaa-ã ha su kitaba čuruka giba barandirîtîyikîidi
kitaba guru haŋgaar , kitaba tada di gunna du gubia čîĩ
kara P Jourdan gu čer hunã '' Notes grammatical et
vocabulaire de la langue Daza '' čindiĩ , Ôwonni Charles
Le Coeur anna Tudaga-ã ha duna čendiã gunna du gubia
čîĩ , artîkl hunu čer hunã '' Le Tibesti et Les Téda '' čindiĩ
bugi-ĩ gunna du kîye ka Tudagaa-ã du hos yihid . taa su
ôwonni Kitab čer hunã '' Grammaire et textes téda – daza
'' čindîe sagahanu 1955 n du yibeyi , čer hunã lanuwo du
kîye Tudagaa-ã hos yihido kor du hanani , Tunda
haŋguru karandurdo yugó čîidi .
Tudaga-ã ha su Dazaga-ã yugurkuda bu kitab a
Tudaga du yibendar , ôwonni kitab a Tuda Lîbiyaa-ã ha
yibedu tendusudo yiŋgal du Tudaga du yibedi-ĩ yunu
čuwudurru , ka wečindiã mura yiŋgal du .
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Gunna du gubudi
Tudaga-ã činduo ka Tudaa-ã ha yahati , Tuda-ã mura
anna mundu ni busahu čuro sahara bui-ĩ bugi-ĩ gunna ha
čoŋudo ho su hayindu čîku , busahu to ma Lîbiya hûrodi
hunã ha čoŋu dî hôdi Čad gu-ã ŋgirši-ĩ , mura larda yusu
du hayindu čîku , larda tada mura Zala yê Tezer yê
Lîbiya du , Tîge yê Sahura-ã yê Niyer du , Tû yê Burku
yê Ênedi yê Kônum yê Čad du .
Tudaga-ã ka budi giba kîye hunã ŋila dûbo du
yugurka , aũ Yûunan gu turo Hîrudut čindiĩ mannu lûko
Lîbiya ziyara liĩ lûyi , Tudaga-ã mura ka guru nîlu
saharaa-ã čindiã kiši hundu dîdi-ĩ hi su yugurka ,
Tuguga-ã yê kîye hunda ôronna-ã du hoktindi , Tudaga-ã
ôwonni adaga giba yida ni , adaga tada ha ŋila huna dûbo
guru du munda-ã du yuhuũ yida , anna huna wedčindiã
turo turo ho huskiyi čenî eneũ bosuda .
Ka Tudaga-ã Ŋgîliska-ã yê Naharka-ã yê koi ka
ndaktia-ã turo , muro ka Araŋgaa-ã yê šiša , yunu a muro
hi haraga mêde êske yibedii bui če , toi yiŋgal du haki
kînjige êske-ã četu tedi .
Njuro busahu Tudaa-ã yê numunda larda anna hunã
Tudaga wečindiaã yê yiŋgal du Tudaga-ã čû a togurk ,
Tudaga yê Dazaga yê a , gubuddi-ĩ ni anna larda Zala yê
Tezer yê Tîge yê Tûu-ã yê anna Sahuraa-ã guru yê
wečindi , Sogoddi-ĩ ni anna larda Burku yê Ênedi yê
Kônum gaa-ã yê anna Tezer ga mîndie yê wečindi .
Tudaga-ã čû a togurk čîidi mura du dahu toopusidi , yuna
šiša du čîkuã budi mîndie , Tudaga-ã čû a ŋgori hunã dele
hunu gunú
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Arba yê kîye yê ndilesi yê
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