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 مقدمة
 

فية شاسعة هم جمموعة سكانية كبرية تقطن منطقة جغرالغة التبو ، و  هيية اللغة التباو       
هي املنطقة املمتدة من وسط ليبيا ًا من مساحة الحرراء الكىر  ، و جدًا تغطي جزءًا كبري 

فزان والكفرة يف ليبيا ، كوار : إذ ينتشرون يف مثانية أقاليم وهي  ،مشااًل حىت حبرية تشاد جنوباً 
 كامن يف تشاد . نيدي و إرراء يف النيجر ، تبسيت وبوركو و والح
فلقد أشار إليها ، التباوية لغة قدمية جدًا ؛ إذ متتد جذورها إىل آالف السنني  اللغةو       
عائلة ل هي تنتمي إىل الفرع الغريبو  ، ته لليبيار عند معرض زيا ملؤرخ اليوناين الكبري هريودوتا

ا التباوية لغة هلو  ،لكىر  الحرراوية ؛ إذ تلتقي مع اللغة الكانورية يف جذورها ا لنيليةاللغات ا
تقاليد أدبية عريقة بقيت حمتفظة هبا طيلة آالف السنوات من عمرها ، يتوارثها ناطقوها رغم 

 .بقائها شفهية فرتة طويلة 
اللغات اإللحاقية كاالجنليزية  منتعتىر اللغة التباوية ا فهأما من حيث خحائح      

حطلرات جديدة رة كبرية جدًا يف خلق ألفاظ ومهذه اخلاصية تعطيها مقدوالفرنسية ، و 
 التطورات اليت تلرق هبا .وبالتايل مواكبة احلياة و 

تعدد األقاليم اليت يتردث و  نتشر فيها التباويةنظرًا التساع الرقعة اجلغرافية اليت تو       
" ،   Dazagaدزگا "" و   Tudagaتُدگا " : هبا فإهنا قد انقسمت إىل هلجتني سكاهنا
جزٍء من سكان الحرراء ، بينما كفرة وكوار وتبسيت و فزان وال يتردث هبا سكانىل األو 
جزٍء بسيٍط دي وكامن واجلزء األكىر من سكان الحرراء و ينإبوركو و  دث بالثانية سكانيتر

انقسام التباوية إىل هلجتني إال أن هناك تفامهاً تاماً بني الناطقني هبا  رغم ،من سكان الكفرة 
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فيها  نقحاً  م التباوية إىل هلجتني ليسانقسا ،جدًا ، واالختالفات املوجودة بينمها طفيفة 
ن فهذه الظاهرة معروفة يف كل لغات العامل ، فالعربية تنقسم إىل عشرات اللهجات تكاد تكو 

( دزگا اجلنوب ) تباوية الوسط و تىر انقسام التباوية ثراًء هلا و حنن نعغري مفهومة فيما بينها ، و 
عت عنها لضرورات تسهيل التواصل وذلك ة األم ، تفر ما هي إال هلجة متفرعة من التباوي

سرعة انتشارها يف أوساط غري باختحار قواعدها ومفرداهتا ، ويدلل ذلك سهولة تعلمها و 
تباوية الوسط اليت تسكن بينهم يتردثون بو التبو ؛ إذ معظم الشعوب األخر  اجملاورة للتبو 

 . واجلنوب
الشعوب اجملاورة  ها ، سواء بني التبو أو بني غريهم منرغم قدم اللغة التباوية وانتشار       

بالتفحيل ـ حسب مل حتظ بالعناية الكافية ؛ إذ مل تتم الكتابة عن قواعدها هلم ، إال أهنا
الثقافة ها من قبل بعض املهتمني باللغة و لتقعيد حنو  العديد من احملاوالتوجود  علمنا ـ رغم

دراسات ، الاملحادر املتعلقة بقواعد اللغة التباوية بعض  التباوية ، فلقد وجدنا عند حبثنا عن
 Note grammatical et "املعنونة بـ  P . Jourdanأمهها دراسة يب جوردن 

vocabulaire de la langue Daza " ،   كما أفرد شارل لوكريCharles 

Le Coeur  لته املعنونة بـ الثقافة التباويتني جزءًا كبرياً من مقاأحد أهم املهتمني باللغة و "

Le Tibesti et Les Téda "  التباوية لبيان قواعد اللغة التباوية " اعتمادًا على
 – Grammaire et textes téda "اتبعها بكتاب آخر عنونه بـ ، و  ىالفحر

daza " ، قواعد اللغة التباوية ؛ بالرغم  م ، يتضح من امسه أنه بني فيه 9155سنة  يف
 .  من اإلطالع عليهن أننا مل نتمكن م

اجلنوب األم اشتقت عنها تباوية الوسط و  هي التباوية( تُدگا  )ملا كانت تباوية الشمال       
ة ؛ فإننا اعتمدنا يف إعداد هذا الكتاب عليها ، كما أن هذا الكتاب موجه بالدرج( دزگا  )

كوهنا هي رى  تباوية الفحبالتايل فإنه يترتم أن يتم إعداده بالاألوىل إىل التبو يف ليبيا ، و 
 املتداولة بينهم يف ليبيا . 
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إذ مل يسبق أن صدر كتاب يف قواعد اللغة  ، من نوعها وىلاألهذه الدراسة تعتىر و       
اللغة التباوية هبذا  مل يحدر أي كتاب بأية لغة يف قواعد تباوية باللغة العربية ، كما أنهال

على سليقتنا اللغوية لقلة املحادر املتعلقة  لكتابهذا ا لقد اعتمدنا يف إعدادو  ،الشمول 
مل لنا يف هذا املؤلف محطلرات عديدةلقد استعم، و  حول هذا املوضوع يف اللغة التباوية

 . هذا الكتاب يفقبل هذا مبعانيها اليت وردت  تستعمل
دنا منذ فكرة إعداد كتاب يف قواعد اللغة التباوية ليست وليدة اليوم ، فقد كانت تراو       

أن كنا طالباً على مقاعد الدراسة يف جامعة قاريونس أواخر التسعينيات من القرن املاضي ، 
االجنليزية ، مث قمنا جبمع بعض قواعد اللغة و التباوية  تنيملقارنة بني قواعد اللغفقد بدأنا با
عشر  ب طيلةلقد عملت يف هذا الكتاإلعداد كتاب يف هذا املوضوع ، و  التباوية متهيداً 
قواعد اللغة التباوية ، واملقارنة بينها وبني قواعد  يف البرثها يف نيف ، قضيتسنوات و 

 الفرنسية .اللغات االجنليزية والعربية و 
الكتابة يف قواعد اللغة التباوية هلا أمهية كبرية جدًا ، خاصة يف ظل اجملهودات اجلب ارة و       
نشرها ، فمن غة التباويتني يف تطويرها و اللني بالثقافة و ليت يبذهلا بعض املثقفني التبو واملهتما

شئني الذين حرموا ليس ناحية وجود كتاب يف قواعد اللغة التباوية يرسخ أمهيتها يف أذهان النا
م لغتهم بل برؤية مؤلفات حوهلا ، كما أن هذا الكتاب خري عون ملعلمي اللغة فقط من تعل

 ألبنائنا . التباوية ، إذا ما وفقنا يف تدريسها
وبالتايل  يف أهنا تبني خحائحها أيضاً  قواعد اللغة التباوية يف كتابةالتكمن أمهية و       

 .فضاًل عن إمكانية إعادة توحيدها بني غريها من اللغات ، سهولة املقارنة بينها و 
ندرة األمر من الحعاب ، فلقد واجهتنا العديد منها ، أمهها  لُ للقيام بكل ذلك مل يَ       
ما وجد منها لقلة عدم إمكانية احلحول على راسات السابقة حول هذا املوضوع و الد

 الثقافة التباويتني يف ليبيا طيلة العقود األربعة املاضية . اإلمكانيات ، ومنع اللغة و 
أم ا بالنسبة خلطة الدراسة فقد اعتمدنا يف وضع هذا الكتاب على أسلوب مبسط ؛ و       

اسة إىل ثالثة أقسام ، خححنا القسم األول لبيان قواعد الكتابة التباوية ، إذ قسمنا الدر 
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قد خححناه لبيان أما القسم الثالث فسم الثاين لبيان قواعد النرو ، و بينما خححنا الق
قسمنا كل قسم إىل دروس نبدأ يف كل درس بعرض القاعدة مع شرح و  ،قواعد الحرف 

تعميماً و  ،دون إطناب ممل أو إجياز خمل  ، كل ذلك مبسط ، مث إيراد أمثلة تطبيقية هلا
 للفائدة فقد ضمن ا هناية الكتاب معجماً للمحطلرات النروية التباوية الواردة فيه . 

نيف من ذي وقفنا على اجنازه عشر سنوات و بعد ؛ فإننا إذ نضع هذا الكتاب ، الو       
أن و ، مالحظاهتم آرائهم و ضنوا علينا بعمرنا ، يف أيدي القراء الكرام ، نأمل منهم أن ال ي

 . جلعز و يسلم من اخلطأ إال اهلل  ألنه ال ؛يكملوا الحفرة الناقحة 
العرفان لكل من مد إيل يد العون واملساعدة  يفوت ي أن أتقدم جبزيل الشكر و أخرياً ، الو       

 ، سواء بحورة مباشرة أو غري مباشرة .
     حسن بدي محمد كدينو                                                              

 نقركنمة / القطرون                                                             
  م 1122مايو                                                              
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 القسم األول
Laũ gubuddi-ĩ 

 لكتابة التباويةا
Arba Tudagaa-ã 
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 الدرس األول

Kara gubuddi-ĩ 

 حروف اللغة التباوية
Arba Tudagaa-ã 

 هي :و ، ثالثني حرفاً التباوية من اثنني و تتكون األجبدية       
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 .  

 وأم ا احلروف الحغرية فهي :  ،هذه هي احلروف الكبرية       
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 .  

 فيما يلي كيفية لفظ هذه احلروف .وتنقسم إىل حروف صوتية وأخر  ساكنة ، و       

 أواًل: ـ صوائت التباوية
Gubudi : - Arba Tudagaa sodurua-ã 

حــوائت تنقســم إىل صــوائت مرتاخيــة وهــذه ال ،صــائتاً حرفــاً ثنــا عشــرة ايف التباويــة  يوجــد      
 :،  وهي  أنفيةومشدودة و 

 ة .ـ الصوائت المتراخي 6
 . Arba sodurua sûlla-ã ـ 1

  a , e , i , o , u .   الحوائت املرتاخية هي :       
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 :التالية مثلة تلفظ كما يف األو 
 . Aـ لفظ  2

 التالية :  األمثلة، كما يف  حة يف اللغة العربيةو فتهمزة عربية متلفظ ك      

 Aski َأْسك   ححان 

 Aši َأش   جلد

 . Eـ لفظ  1
 : كما يف األمثلة التاليةفظ كما يف مهزة كلمة أمل العربية ،  تل      

 Eber أبرْ  محامة

  Eskenu-ã أْسَكنوه السماء

 .    Iـ لفظ 3
 :   كما يف األمثلة التاليةتلفظ كما يف مهزة كلمة امتران العربية ،        

 Illi إل   عشب 

 Imbi إمب   زيت

 .   Oـ لفظ  4
لفـــظ كمـــا يف  يحـــرف يطـــابق أو يقـــارب لفظـــه لفـــظ هـــذا احلـــرف ، و ال يوجـــد يف العربيـــة       
 : كما يف األمثلة التاليةو االجنليزية ،  ourكلمة 

 Odo أوضه طفل 

 Owor أوورْ  قلب

 .   Uـ لفظ  5
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كمـــا يف االجنليزيــة ، و  putتلفـــظ كمــا يف كلمـــة و مماثــل هلـــا يف العربيــة ،  حـــرفال يوجــد       
 :األمثلة التالية 

  Uũ ؤو نعم

  Turo تُرْه  واحد

 ـ الصوائت المشدودة .  1
 . Arba sodurua šiptuda-ã ـ 2

 .  ê , î , ô , û الحوائت املشدودة هي :      
 :التالية مثلة تلفظ كما يف األو 

 .  Êـ لفظ  2
 :  التالية كما يف األمثلةتلفظ كما يف مهزة كلمة أين العربية ،        

 Êdi د  أ رمح 

 Êski أْسك   جديد

 . Îـ لفظ  1
 : كما يف األمثلة التاليةتلفظ كما يف مهزة كلمة إله العربية ،        

 Îyi إ  ي   ماء 

 Tîri تْئر   مجيل

 .   Ôـ لفظ  3
 :  كما يف األمثلة التاليةتلفظ كما يف مهزة حرف العطف أو يف اللغة العربية ،        
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 Ôtu أُوتُ  عقرب

  Ôro أُرْه  فوق 

 .   Ûـ لفظ  4
 bootيف كلمــــــة  ooمماثـــــل هلــــــا يف العربيـــــة ، وتلفــــــظ كلفـــــظ حــــــريف  حــــــرفال يوجـــــد       

 :كما يف األمثلة التالية االجنليزية ، و 

 Ûm ؤمْ  قبلة 

 Tûgohu تْؤغهؤْ  صباح

 ـ الصوائت األنفية . 3
 . Arba sodurua čia-ã ـ 3

 . ã , ĩ , ũهي :  نفيةالحوائت األ      
 :التالية ة مثلتلفظ كما يف األو 

 .  Ãـ لفظ  2

 التالية :  األمثلةتلفظ كهمزة عربية ممدودة )) آ (( ، كما يف       

 Alã أآل حال ، وضع  

  Sã سآ  متر معجون

 .   Ĩـ لفظ  1
 :  كما يف األمثلة التالية،  يف العربية مدودة املياء التلفظ ك      

  Šiĩ شي  أذن  

  Naĩ ناي  كرامة 
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 .   Ũـ لفظ  3
التباويـــة الســـابقة اإلشـــارة إليهـــا  uمماثـــل هلـــا يف العربيـــة ، وتلفـــظ كلفـــظ  حـــرفال يوجـــد       
 :كما يف األمثلة التالية و  ،ممدودة 

 Yuũ يوو  حليب  

  Tuguũ وغووط ثدي 

 ثانياً : ـ صوامت التباوية
Nûnju-ĩ : - Arba Tudagaa yîka-ã  

بعضها ليس هلـا مقابـل فيهـا ؛ إذ  ـت  هبـا و  بية ،هلا مقابل يف العر  صوامت التباويةبعض     
 التباوية ، وفيما يلي كيفية لفظ هذه الحوامت :

 .  Bـ لفظ  2
 : لتاليةتلفظ كالباء العربية ، كما يف األمثلة ا       

 Bûri بـُْؤر   وجه

  Budur ُبُضرْ  أمة 

 . Čـ لفظ  1
 ، كما يف األمثلة التالية : تشويلفظ هذا احلرف ال مثيل له يف العربية ،       

 Čubu ُشبُ  أكل 

 Ča شَ  شرب 

 .  Dـ لفظ  3
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كمـا   û , ô , î , i , ê , e , aعربيـة إذا جـاءت بعـده الدال الـيلفـظ هـذا احلـرف ك      
 يف األمثلة التالية : 

 Dagi گ دَ  مثل 

 Dêbi دْئب   عمامة

 Dele َدْه لْه  غحب

 Dôluũ دْؤ لوو  ظامل

 Diri د ر   سلطة 

 Dûli ُدْؤل   عادل

 Dîski د ْئسك   هنار 

 ، كما يف األمثلة التالية :  uأو  oويلفظ كالضاد إذا جاءت بعده       

 Duna ُضَنه قوة

 Dodo َضه َضه خالة 

 .   Gـ لفظ  4
 ، من احلروف اليت تنفـرد هبـا التباويـة ؛ إذ ال يوجـد لـه مقابـل يف العربيـة هذا احلرف أيضاً       
 يلفظ كما يف االجنليزية . و 

 األمثلة :

 Garti َگْرت   انتظار 

 Gudi ُگد   آخر 

 .   Hـ لفظ  5
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 تلفظ لفظاً بني احلاء واهلاء العربيتني ، كما يف األمثلة التالية :      

 Hali َهل     ةبطيخ

 Huzadi ُهَزد   مطاردة 

 Hoo ُهوو مجعية 

 .   Kـ لفظ  6
، كمـا يف  û , ô , î , i , ê , e , aذا جـاءت بعـدها إ تلفـظ كالكـاف العربيـة      
 : تاليةاألمثلة ال

 Kîri ك ر   برد

  Kedi َكد   ارسال

  Kêpi َكپ   خيمة 

 Kôlkudu َكْلُكدُ  اسفنج

 Kûdi ُكد   سرير

 Kilidi ك ل د   يطو 

 kadi َكد   شفاء

 : تاليةلة ال، كما يف األمث u أو  oوتلفظ كالقاف العربية إذا جاءت بعدها      

  Ko َقْه  فم   Kulu ُقلُ  جنب 

 Koro َقه رَهْ  قحري   Kubu ُقبُ  قمي  

 .   Lـ لفظ  7
 :التالية تلفظ كالالم العربية ، كما يف األمثلة       
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 Ladi َلد   نظر 

 Lomndi ُلمند   لوم 

 .   Mـ لفظ  8
 تلفظ كامليم العربية ، كما يف األمثلة التالية :       

 Maša َمشه طعام

 Mu مُ  كذب

 .   Nـ لفظ  9
 :   تاليةتلفظ كالنون العربية ، كما يف األمثلة ال      

  Nuŋu نُنقُ  شرف

   Numo ُُنُْه  وطن ؛ بلد 

 .    Njـ لفظ  20
 :    تاليةال يوجد هلذا احلرف أيضاً مقابل يف العربية ، ويلفظ كما يف الكلمات التباوية ال      

 Njuu جنوو بياض

  Njunubu جُنُنُب  ذكاء 

 .    Ñـ لفظ  22
ال يوجــد يف العربيــة حــرف يطــابق أو يقــارب لفظــه لفــظ هــذا احلــرف التبــاوي ، ويطــابق       

 االجنليزية .  يف canyonيف كلمة  nyلفظه لفظ حريف 
 األمثلة : 
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 Ñabudur نَْه ُبُضْر  راعي 

            Ñasti َنْست   ابتسامة 

 .  Ŋـ لفظ  21
يف  ngمــن احلــروف الــيت انفــردت هبــا التباويــة ، ويلفــظ كلفــظ حــريف  هــذا احلــرف أيضــاً       
 .   kingكما يف كلمة   ، االجنليزية
 األمثلة :

 Ŋali نگل جودة

 Ŋonu نگنُ  أصفر

 .   Pـ لفظ  23
 كما يف األمثلة التالية :تلفظ كما يف االجنليزية ، وال مثيل هلا يف العربية ، و       

 Popur پپـُرْ  فراشة 

 Popusu پـَُپسُ  حبة

 .   Rـ لفظ  24
 .وال تبدأ هبا الكلمات يف التباوية  ،تلفظ كما يف العربية       
 :األمثلة 

 Arru أر   جدي

 Arubu أُربُ  أعمى

 .   Sـ لفظ  25
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ة ، األمثلـة التاليـ  û , ô , î , i , ê , e , aاالسـني العربيـة إذا جـاءت بعـدهكتلفـظ        
 توضح ذلك : 

Sîbil َسب لْ  مدىن  Sôgoli َسُغل   مشرد 
 ( 2 )
 

َگسْ  اغتسل  Sôndug َسنُدگْ  صندوق   Siges س 

 Sa َسهْ  أقدام   Sûni ُسن   قربة 

 فتلفظ كالحاد العربية ، كما يف األمثلة التالية : u  أو o وأم ا إذا جاءت بعدها      

 Susu ُص ُ  عشب   So َصهْ  قدم 

 Suru ُصرُ  دواء Sodur رْ َصدُ  صوت 

 . Šـ لفظ  26
 :  كما يف األمثلة التاليةتلفظ كالشني العربية ،        

َشه خمتلفة   Šiša ش 

ي   أذن   Šiĩ ش 

 .  Tـ لفظ  27
، كمـا يف األمثلـة  û , ô , î , i , ê , e , aتلفـظ كالتـاء العربيـة إذا جـاءت بعـدها       
 : تاليةال

 Têhi تـَْئه   ح طل Tûli تـُْؤل   رطب 

                                                 
  civilمأخوذة من كلمة  ؛ ألن األوىل دخيلة êوi وs أجتمع فيهما حريف Siges و  Sîbilالحظ إن كلميت  ( 9) 

 . î , e , ê  i ,مع  sالفرنسية ؛ وأم ا الثانية فشاذة. وال جتتمع يف التباوية 
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 Tôri تـَْؤر   دلو  Tigi ت گ   رجل 

  Tîhi ت ْئه   رماد  Tasu تَْه سُ  إناء

 : تاليةكالطاء العربية  ، كما يف األمثلة ال  فتلفظ u أو  oوأم ا إذا جاءت بعدها      

 Tudi طُد   ربط  To طُهْ  رقبة 

 Tunda طُنَدهْ  حنن Tosu َطسُ  صعب

 .   Wـ لفظ  28
 :  كما يف األمثلة التاليةظ كالواو العربية ،  تلف      

 Woši َوش   مريض

 Wûnigi وؤن گ   ساخن 

 .   Yـ لفظ  29
 :   كما يف االمثلة التاليةتلفظ كالياء العربية ،        

 Yesku َيْسكُ  أسود

 Yire ي رَه حقيقة 

 . Zـ لفظ  10
. كمـا يف األمثلـة  û , ô , î , i , ê , e , aإذا جـاءت بعـدها  ةتلفـظ كـالزاي العربيـ      
 التالية :

  Zebu َزبُ  دعامة  Zîbi ز ْئب   نحرة 

 Zagaga زَگَگهْ  هدية  Zidu ز ضُ  أخضر 
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 Zaga زَگَ  طريقة  Zûzuro ُزْؤُزْؤرَهْ  سلسلة 

 كالظاء العربية ؛ كما يف األمثلة التالية :  فتلفظ u أو o وأم ا إذا جاءت بعدها      

 Zogo ُظَگهْ  فيما بعد   Zundu ظُنضُ  عاطل 

 Zod ظض  دخل Zugur ُظُگرْ  ضبع 



 

 
 

 الثاني الدرس
Kara nûnju-ĩ 

 كتابة عالمة النبرة
Oskobu aksant-ã ndunai-ĩ  

اص توجــد يف التباويــة ثالثــة أنــواع مــن العالمــات توضــع علــى احلــروف ، النــوع األول خــ      
أمـا النـوع الثـاين مـن العالمـات الـيت ، و   ê , î , ô , ûهـي بـاحلروف الحـوتية املشـدودة ، و 

ف األخـــري يف الـــيت تـــأا علـــى احلـــر ´ ( عالمـــة النـــىرة القاطعـــة )  واحلروف التباويـــة فهـــبـــتلرـــق 
 ĩو ũهـي ، و  الحـوائت األنفيـةعالمـة املـد اخلاصـة ب وأما النـوع الثالـث فهـالكلمات املنفية . و 

أينمــا وردت يف الكلمــة ،  روفهــذه احلــ تــالزم  ــرع عــن دراســتنا لكوهنــا العالمــة هــذه و ، ãو
 كال النوعني اآلخرين .  كتابةفيما يلي كيفية  و 

عالمــات النــىرة اخلاصــة بــاحلروف الحــوتية املشــدودة علــى أول حــرف مشــدود يف كتــب ت      
علـى بــاقي احلـروف املترركـة يف الكلمــة ولـو كانــت مشـدودة ، كمــا  كتــبالكلمـة فقـط ، وال ت
 يف األمثلة التالية :

Kûdi  

Êdi 

Êbi  

Tîbi 

Ômuri 

Gûrus  

 
ت فقــط علــى احلــرف املترــرك األول ؛ كتبــنالحــظ مــن األمثلــة الســابقة إن عالمــة النــىرة        

  هـذه هـي القاعـدة يفو  ،بـالرغم مـن أن مجيـع احلـروف املترركـة يف الكلمـات املـذكورة مشـدودة 
 عالمة النىرة .  كتابة
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، إذا كان احلرف املتررك املشدود هو احلـرف الـذي يسـبق ويستثىن من القاعدة املذكورة       
((  أو وارداً يف الحـــفات  eأداة االســـتمرارية يف املضـــارع املســـتمر ، أو ســـابقاً حلـــرف اجلـــر )) 

 :التالية  األمثلةيف املحادر املركبة ، كما و 
 أداة االستمرارية يف املضارع املستمر : كتابةكيفية  على  أمثلة 

Ôsumnjinîčî 

Hurosčinîčî  

Tidedîtîyi 

Mugayinîčî 

Muganirîtîyi 

Hûruyinîčî 

 :  eالنىرة مع حرف اجلر عالمة  كتابةكيفية    علىأمثلة 

Mugayinîe 

Muganirîe 

Hûruyinîe 

Tôzurdirîe 

Hûruzurîe  

Ôhurčinîe  

 املركبة : حادراملالنىرة يف الحفات و عالمة  كتابةكيفية    لىأمثلة ع

Wûne ndûuŋi 

Kîri ndîdi  

Êgi ndîdi   

Wûnisûbi 

Dînešîdir  

Sûrisûbi 

ن عالمـة النـىرة قـد تكـررت ، بـالرغم مـن أهنـا إميكن املالحظة من خالل األمثلـة السـابقة       
أدوات ر والحـــــــفات املركبــــــــة و حــــــــادوتكمـــــــن علــــــــة ذلـــــــك يف أن امل ،واردة يف كلمـــــــة واحــــــــدة 

مجعــــت يف رســــم ســـتقلة عــــن بعضــــها و حقيقتهــــا كلمــــات ماالســـتمرارية يف األمثلــــة الســــابقة يف 
 واحد ألدائها معىن واحداً .

ــا النــوع الثــاين مــن عالمــة النــىرة        فقــط علــى احلــرف  وتــتم كتابتهــا النــىرة القاطعــة ، فهــووأم 
 املتررك األخري يف األفعال يف حالة النفي ، كما يف األمثلة التالية :
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Lenú 

Tedú 

Lidunná 

Mugayindunná 

Yugó 

Tugó  

Gunnóo 

Mugayinóo  

Ligi 

Tedi 

Lida  

Mugayinda   

Čî 

Tîyi 

Gunú  

Mugayini   
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 الثالث الدرس
Kara nôguzuu-ĩ 

 وصل الكلمات وفصلها
Hokti yê turakti yê mêdee-ã  

، إال أن كيفيــة كتابــة هــذه الكلمــات يف اللغــة التباويــة العديــد مــن الكلمــات املركبــة هنــاك       
 مفحولة .  كتبموصولة وأخر  ت كتبكلمة إىل أخر  ؛ إذ توجد كلمات ت   تلف من
ذلــك حســب و الكلمــات املركبــة ؛  كتابــةعليــه ســوف نقــوم يف هــذا الفحــل ببيــان كيفيــة  و       
 اآلا .

 أوالً :ـ كتابة أدوات االستمرارية . 
Gubuddi-ĩ :- Arbidi yuna kediaa-ã . 

هــي ثالثــة فعــل املضــارع وتفيــد اســتمراريته ، و الدخل علــى أدوات االســتمرارية هــي الــيت تــ      
Tîyi  وNjî  وČî   جتمــــــــع علــــــــى ، وTîyiku وNjîku وČîku ،  هــــــــذه األدوات و
 yaaموصـولة حبيـث تكـون جـزءاً مـن بنيـة الكلمـة ، إال إذا دخلـت علـى الفعـل أداة  كتـبت

du  لية :،  كما يف األمثلة التا ( 2) مفحولة  كتبواليت تع ي سوف فهنا ت 

 وصل أدوات االستمرارية . لىأمثلة ع

                       Mêde-ãالكلمات           Arbidi hundãكيفية كتابتها 
                                                 

نشرها ن الكتاب ، خاصة املنشورات اليت يبتها مفحولة من قبل العديد مهذه األدوات موصولة رغم كتا رأينا كتابة -  ( 0) 
وألن أداة  ؛، وذلك تأسيًا بكتابة أدوات االستمرارية يف اللغة االجنليزية  وجلنة لتطوير اللغة التباوية املعهد الحيفي للغويات

 االستمرارية جزء ال يتجزأ من الكلمة . 
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Burîtîyi 

Mugayinîčî 

Ndedînjî  

Buri + Tîyi  

Mugayini + Čî  

Ndedi + Njî  

 فحل أدوات االستمرارية . لىأمثلة ع

                       Mêde-ãالكلمات           Arbidi hundãكيفية كتابتها 
Burîyaa du tîyi 

Mugayinîyaa du čî 

Ndedîyaa du njî  

Buri  +  Tîyi  

Mugayini +  Čî  

Ndedi +  Njî  

 ثانياً :ـ كتابة الصفات المركبة . 
Nûnju-ĩ : - Arbidi adurasa hoktudaa-ã . 

 األمثلة التالية :كما يف ،   موصولةتكتب مجيع الحفات املركبة       

                       Mêde-ãالكلمات          Arbidi hundã كيفية كتابتها 
Tabaso 

Wûnisûbi 

Šahima  

Taba + so  

Wûni + sûbi 

Šahi + ma   

 ثالثاً :ـ كتابة المصادر المركبة .
Nôguzuu-ĩ :- Arbidi kîye hoktudaa-ã  . 

هـذه املحـادر مفحـولة فيمـا  كتـب، وت كلمتـنييت تتكـون مـن  املحـادر املركبـة هـي تلـك الـ      
 بينها ، كما يف األمثلة التالية :

                       Mêde-ãالكلمات           Arbidi hundãكيفية كتابتها 
Îyi ndeni 

Wûni ndeni  

Îyi + Ndeni 

Wûni + Ndeni 
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Kîri ndîdi  

Korro dudi  

Taba ndai 

Ndaa ndei  

Dikti ndeni 

Kîri + Ndîdi  

Korro + Dudi  

Taba + Ndai 

Ndaa + ndei  

Dikti + ndeni  

 (( . aرابعاً: ـ وصل وفصل )) 
Nduzoo-ĩ :– Hokti yê turakti yê (( a )) a-ã . 

(( مفحولة يف حالتني مها ، إذا وردت كاسـم إشـارة أو كرـرف جـر ، كمـا  a))  كتبت      
 يف :

      Čer-ãاالسم   a  Arbidi hunãكتابة  كيفية           Maana-ãاملعىن 
  A karaha  A هذه سيارة 

  Karaha a هذه السيارة 

  Lagurkînnimmi a čî موجود يف لغركنمي 

(( موصولة إذا جاءت كأداة للجمـع أو إذا جـاءت كـأداة لفضـافة ، كمـا  a))  كتبوت      
 يف األمثلة التالية :

                       Čer-ãاالسم   Arbidi hunã                aكتابة كيفية  
Karahaa 

Kiša 

Tînne kallia  

Gom karahaa  

Karaha  

Kiši  

Tînne + kalli  

Gom + karaha 

 خامساً : ـ كتابة حروف الجر .
Nuhoo-ĩ : – Arbidi arba gûrrodiaa-ã . 
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 كتـــب، و ي aر اجلــوع األول هــو حــرف يف التباويـــة ، النــ هنــاك نوعــان مــن حــروف اجلــر     
 مفحواًل ، كما يف األمثلة التالية :

 مفحواًل : aر اجلحرف  كتابة لىأمثلة ع

 Lagurkînnimi a čî موجود يف لغركنمي 

  Numi-ĩ a karaha taŋã sobar تركت سيارا يف البالد 

  Kitab taŋã yagabi-ĩ a čî كتايب يف املنزل 

كمـا يف ،  مفحـولة  كتـبتفهي املكونة من أكثـر مـن حـرف ،  ، و اجلر  أما باقي حروف      
 : تاليةاألمثلة ال
 : ha , he , hu , hi , hoاجلر حروف  كتابة لىأمثلة ع

  Mahuma ha yaha li قل حملمد أن يأا 

  Eše he yaha li قل لعائشة أن تأا 

  Môli hi kûrtu أحضر مويل 

  Kolo ho yaha li قل لكولو أن يأا 

  Yûsub su yaha ted قل ليوسف أن يأا 

 : duو diحريف  كتابة علىأمثلة 

  Yagabi-ĩ di čî يف املنزل 

  Tôri-ĩ bûni-ĩ di tobur سقط الدلو يف البئر 

 Kayimmi karaha-ã du tihinet نسيت املفتاح يف السيارة 

  Yîni-ĩ telleye-ã du dunu ضع اللرم يف الثالجة 
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 ga , ŋa , ŋg : اجلر حروف كتابة لىلة عأمث

  Čad ga hayi čî يسكن يف تشاد 

  Niyer ga hayi čî يسكن يف النيجر

  Ôro ŋa يف الشرق 

  wô ŋa يف الغرب

  Ma  ŋa يف الشمال 

  Dî ŋa يف اجلنوب 

  Ônum ŋga يف الشمال 

 سادساً : ـ كتابة أدوات الشرط .
Ndîšee-ĩ : – Arbidi yuna tugaa-ã .  

مفحــولة ، كمــا يف  كتــبفت (( koo ))موصــولة ، إال تكتــب مجيــع أدوات الشــرط       
 : تاليةاألمثلة ال
 أدوات الشرط موصولة : كتابة لىأمثلة ع

Tani muganuroo 

Nuro muganuwo 

Muro mugayinoo 

Muro liwo 

Tani muganar  

Nuro Muganum  

Muro mugayi  

Muro li 

 أدوات الشرط مفحولة :ـ  ةكتاب نأمثلة ع

Tani Muganurdo koo 

Nuro Muganumo koo  

Muro Mugayinno koo 

Tani muganar  

Nuro Muganum 

Muro mugayi   
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 سابعاً : ـ التشديد .
Ndûdusu-ĩ : – Dônjudi-ĩ . 

 إذ ال جيتمـــع فيهـــا حرفـــان ســـاكنان إال نـــادراً ، وصـــيغته هـــي ،التشـــديد نـــادر يف التباويـــة       
لفـظ احلـرفني يف حالـة ي، سواء أكان حرفاً صـائتاً أو صـامتاً . و  تضعيف احلرف املراد تشديده

 :األمثلة التالية التضعيف ، كما يف 

Heer 

Huuri  

Tuganni 

Tînni  

 ثامناً : ـ كتابة أدوات االستفهام .
Nuyusu-ĩ : – Arbidi yuna hidiaa-ã .  

 :  تاليةحولة ، كما يف األمثلة المفتكتب مجيع أدوات االستفهام       

  ? Wuna četu niri Ahuma مع من جئت يا أمحد ؟

  ? A wuna من هذا ؟

  ? Wuna a هذا من ؟

 
  ? Numa Lîbiya ndedi مىت تذهب إىل ليبيا ؟

  ? Numa niri مىت تأا ؟ 

 
 ? Karaha numa ŋgaa čî أين توجد سيارتك ؟ 

 ? Yagabi nduma ŋgaa čî أين بيتكم ؟ 

 
 ? Karaha čusti hanani ni هل تعرف قيادة سيارة ؟ 
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 ?  Yagabi taũ ni هل لديك منزل ؟

 تاسعاً : ـ كتابة أدوات اإلشارة .
Nîyišii-ĩ : – Arbidi yuna tudiaa-ã .  

 : تاليةمفحولة ، كما يف األمثلة التكتب  اإلشارةمجيع أدوات       

                           Misal-ãاملثال                          Maana-ãاملعىن 
 A karaha هذه سيارة 

   A tûnni هذه خنلة 

 To aũ ذلك إنسان 

  To karaha تلك سيارة 

 Ada karahaa هذه سيارات 

 Ada tûnne ل يهذه خن

  Tada anna أولئك ناس 

  Tada karahaa تلك سيارات 
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 القسم الثاني
Laũ Nûnju-ĩ 

 النحو التباوي
Kîye Tudagaa-ã 
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 األول الدرس
Kara gubuddi-ĩ 

 االسم
Čer-ã 

 االسم هو كلمة تدل على ذات أو معىن ومل تقرتن بزمن مثل :      

  Yagabi بيت 

 Karaha سيارة 

 Aũ إنسان 

 Odo ولد

 Adibi رأة ام

 Tû تبسيت 

 Tezer الكفرة 

  Zala فزان

  Tîge كوار 

 ولالسم عالمات تدل عليه ، وهي كثرية ، ومن أمهها :       

 :كما يف   ، التعريف عليه واتـ دخول أد 9
1- Ndûusi yuna hana ndoduriaa-ã . 

Karaha-ã  

Tîbi-ĩ  

Karaha  

Tîbi  
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Amma  

Adimmi  
Aũ  

Adibi  

  :كما يف   ،ول أدوات التنكري عليه ـ دخ 2
2 - Ndûusi yuna hanadunnó ndogusiaa-ã . 

Karaha turo  

Aũ turo  

Karaha guru  

Aũ guru  

Karaha  

Aũ 

Karaha  

Aũ   

 :ما يف كعليه ،   راجلـ دخول حروف  3
3 - Arba gûrrodia-ã su lidi .  

Mahuma ha yaha li  

Ahumad su yaha li  

Karaha-ã du čî  

Mahuma  

Ahumad  

Karaha-ã   

  :ـ اإلسناد ، كما يف  4
4 - Su ndunai-ĩ . 

  Kalli Karayi قرأ كايل 

  Mahuma yerči قام حممد 

   :ـ النداء ، كما يف  5
5- Lûdi-ĩ .  

Kalli yôo 

Mahuma yôo  
Kalli  

Mahuma  
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مؤنـث  التباويـة يفواحـد وال يوجـد التباويـة نـوع  وعلى العكس من العربية ، إن االسم يف      
مــة متييــز بينهمــا ، وال توجــد عال التباويــة تطلــق علــى الطفــل والطفلــة odoأو مــذكر ؛ فكلمــة 
تطلـق  dûiتطلق على اجلمل و goniككلمة   ، إال ما اختحت ، مساء فيهاوهكذا مجيع األ
 على الناقة .

مبعـــىن  êdiمبعـــىن ذكـــر و aŋgur ل كلمـــيتاســـتعمللتمييـــز بـــني األمســـاء املشـــرتكة يـــتم او       
 مبعــــىن ديــــك kogoye aŋgurالــــديك نقــــول تمييــــز بــــني الدجاجــــة و انثــــىن ؛ فمــــثالً لل

kogoye êdi  دجاجة ؛ ألن كلمة مبعىنkogoye الديك . الدجاجة و  تطلق على 

، وفيمــا  يف التباويـة مثــىنوجـد يمجــع وال سـم إىل مفـرد و أم ـا مـن حيــث العـدد فينقســم االو       
 مساء التباوية مع مجوعها . األبعض أمثلة على يلي 

                 Čer-ãاالسم           Mundu ndohi hunã       ه  مجع
Karahaa 

Yagaba 

Tîbe 

Ôto  

Karaha  

Yagabi 

Tîbi 

Ôtu  

 :كما يف ،  كما ينقسم االسم أيضاً إىل نكرة ومعرفة       

              Hanadunnáãالنكرة                      Hanadudi-ĩاملعرفة 
Adimmi  

Tîri-ĩ  

Karaha-ã 

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 

ـــة إىل صـــفات ثابتـــة وأخـــر  مشـــت تنقســـم الحـــفات يف       قة ، الحـــفات الثابتـــة هـــي التباوي
 :ومن أمثلتها  ،األصلية 

 Gîrbi شجاع  Tîri مجيل 

 Durusu طويل  Gunasu قبيح

  Koro قحري Wôgorši جبان

ىل األمسـاء ، وفيمـا إدوات بعض األبإضافة  تتم صياغتهاوأم ا الحفات املشتقة فهي اليت       
 الحفات املشتقة . ياغةفية صلكي يلي بيان  
 ىل األمساء .إ tudoأو  noأو  doأ ـ إضافة 

A ـ Čera-ã ha too ni do too ni no too ni tudo zîti-ĩ . 

 na وجتمـــــــع علـــــــى nuroمـــــــع  noو daوجتمـــــــع علـــــــى  muroمـــــــع  doتضـــــــاف       
 ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :  tudaوجتمع على taniمع  tudoو

 املعىن
Maana-ã 

 لحفةا
 Adurasu-ã 

 الضمري
Domir-ã 

 Čer-ãاالسـم

      
 Aŋgaltudo Tani Aŋgal أنا عاقل 
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 Aŋgalno Nuro أنت عاقل 

  Aŋgaldo  Muro هو عاقل

 Aŋgaltuda Tunda حنن عقالء 

 Aŋgalna Nuro أنتم عقالء

  Aŋgalda Muro هم عقالء

كمـا يف ،مـن اسـم الفاعـل أو اسـم املفعـول  املكونـة وهـب ـ النـوع الثـاين مـن الحـفات املشـتقة 
 األمثلة التالية :

B ـ Adurasa tilesuda-ã yili hundu nûnju-ĩ muro tada čer 

ndogusdii-ĩ yê čer togusudii-ĩ yê du yibeduda-ã . 

  Jumula-ã   اجلملة               Adurasu-ãالحفة   Maana-ã      املعىن
ســــيارة بلقــــد جئــــت اليــــوم 

 مية .قد
Nohudo 

 

Mbo tani karaha 

nohudo turo ho su tiri 

 Čîddo Tani mbo aũ aũ čîddo   لقد رأيت اليوم قاتالً 

turo duraar  

ىل بعـض األمسـاء إ ma اليت حنحـل عليهـا بإضـافةالحفات جـ ـ النوع الثالث من الحفات هو 
 : كما يف األمثلة التالية ،اليت تتضمن اإلدمان على شئ 

Č  ـ Yili adurasaa nôguzuu-ĩ muro tada ndugobko ma čera 

guru hu su zînduroo haŋgiriã .  

          Čer-ãاالسم      Adurasu-ãالحفة   Maana-ã    املعىن         

 Šahima Šahi مدمن شاي 

  Nokoloma  Nokol طالب 
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ىل آخــر إ so يهــا بإضــافةالــيت حنحــل علالحــفات  وهــاملشــتقة د ـ النــوع الرابــع مــن الحــفات 
 واألمثلة التالية توضح ذلك : ،اليت تتضمن شرب شئ األمساء 

D ـ Yili adurasaa nduzoo-ĩ muro tada ndugobko so čera 

yunu ndaii čîkaã ha su zînduroo haŋgiriã . 

             Čer-ãاالسم       Adurasu-ãالحفة  Maana-ãاملعىن         
  Tabaso Taba مدخن

 Armallaso Armalla فاطر

 Êyibiso Êyibi سكران

ىل إ sûbiالــيت حنحــل عليهــا بإضــافة  الحــفات وهــاملشــتقة وع اخلــامس مــن الحــفات هـــ ـ النــ
 كما يف األمثلة التالية :  ، األمساء اليت تتضمن أكل شئ

E ـ Yili adurasaa nuhoo-ĩ muro tada ndugobko sûbi čera 

yunu ndubii du čîã ha su zînduroo haŋgiria-ã .  

          Čer-ãاالسم       Adurasu-ãالحفة  Maana-ã      املعىن       
 Annasûbi Anna متوحش

 Wûnisûbi Wûni حمروق

 Sûrisûbi Sûri متحدئ

  Sarisûbi Sari رث

العربيـة مـا يطلـق عليهـا الحـفات املشـبهة باسـم الفاعـل يف  وهـ و ـ النوع السادس من الحـفات
 ، كما يف :

H - Yili adurasaa ndîšee-ĩ muro Araŋga du adurasu čer 

ndogusdii-ĩ tûrta-ã čindiĩ .  
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             Čer-ãاالسم  Adurasu-ã    الحفة  Maana-ã    املعىن       
 Bûri bôli-ĩ  Bûri bôli حسُن الوجه

   Kubo kunu-ã  Kubo kunu قحري اليد 
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 الثالث الدرس
Kara nôguzuu-ĩ 

 الجمع
Mundu ndohi-ĩ 

ـــة  قاعـــدة عامـــة للجمـــع  هنـــاك       حـــاالت تشـــذ عـــن هـــذه القاعـــدة ؛  كمـــا توجـــديف التباوي
اجلمــع الشــاذ يف الــدرس  ســوف نقــوم ببيــان هــذه القاعــدة يف هــذا الــدرس مــع تــرك بيــان لكلــذ

 الالحق . 
الحــفات مـــع مراعـــاة ىل آخــر األمســـاء و إ a دة عامــة بإضـــافةيــتم اجلمـــع يف التباويــة كقاعـــ      

 القواعد اآلتية . 
، كمـا يف األمثلـة  aىل آخر األمساء املنتهية باحلروف الساكنة وحرف إمباشرة  aتم إضافة تأ ـ 
 : تاليةال

A ـ Čera arba yîka ha su tusaã yê arbi a du tusaã yê 

mundu ndohi hundã arbi a tîrizi di zîtini , zaga misala 

lidiã du čîĩ muro koi :  

 Munduاجلمــع  Maana-ã  املعىن

ndohi-ĩ 

  Čer-ãاالسـم   Maana-ã   املعىن 

      

 Karaga غابة  Kragaa غابات 

 Karaha سيارة  Karahaa سيارات 

  Kitab كتاب Kitaba كتب 

 Hur بقرة  Hura أبقار 
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 كما يف األمثلة التالية :  ،بعد حذفه  aف متررك فنضيف ب ـ أم ا إذا انتهت الكلمة حبر 
B ـ Čer-ã arbi soduruu du tuzudo koo toruũ ni kôi hunã 

ha a nai , zaga misala lîdičîkuã du čîĩ muro koi .  

 Munduاجلمــع  Maana-ãاملعىن  

ndohi-ĩ 
    Čer-ãالسـم ا Maana-ãاملعىن  

     
 Kubu قمي  Kuba قمحان

 Lili مرن  Lila انمر 

 Hêre سهم Hêra سهام

 Bede قافلة Beda قوافل

 Koro قحري Kora قحار

 kollo سرداب kolla سراديب
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 الدرس الرابع
Kara nduzoo-ĩ 

 الجمع الشاذ
Mundu ndohi yilii-ĩ 

ـــة يف الـــدرس الســـابق بعـــد أن حتـــدثنا عـــن القاعـــدة العامـــة للج       ـــأا اآلن  ،مـــع يف التباوي ن
األمسـاء كـل ضـع هلـا  لبيان الطوائف اليت تشـذ عـن هـذه القاعـدة ؛ إذ أن القاعـدة املـذكورة ال  

 a عـــــن القاعـــــدة املـــــذكورة ، وهـــــي إضـــــافة تشـــــذطوائـــــف  أربـــــع هنـــــاك ،الحـــــفات التباويـــــة و 
 .   وفيما يلي تفحيل ذلك ،للرحول على اجلمع 

   .  êأ ـ الجمع بإضافة
A ـ ê zîti-ĩ . 

   : تالةكما يف األمثلة ال  ، êيتم اجلمع بإضافة  îإذا كان االسم منتهيا بـ       

 Maana-ãاملعـىن 

  
 Munduاجلمــع 

ndohi-ĩ 
    Čer-ãالسـم ا Maana-ãاملعىن  

     
 Mêdi خىر Mêde أخبار 

 Tîbi طعام Tîbe أطعمة 

 Êdi رمح Êde رماح

  Mûši شيطان Mûše شياطني 

 . ôب ـ إضافة 
B ـ ô zîti-ĩ . 
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هـــي  قاعـــدة العامـــة للجمـــع يف التباويـــةعـــن ال تشـــذمـــن الطوائـــف الـــيت  الطائفـــة الثانيـــة      
للرحول على اجلمع بـدل إضـافة  ôتم إضافة ت û حبرفإذا انتهى االسم  ،للجمع  ôإضافة 

a  . واألمثلة التالية توضح ذلك ، 

 Munduاجلمــع   Maana-ãاملعىن 

ndohi-ĩ 
    Čer-ã السما Maana-ãاملعىن 

 Ôtu عقرب Ôto عقارب 

 Ôbubu حنلة Ôbubo حنل 

  Ôlugu ذئب  Ôlugo ذئاب

؛   mإضـافة حـرف  تمتـف ãو ĩو ũالثالثـة  نفيـةروف األاحلـإذا انتهـت الكلمـة بأحـد  أم ـاجــ ـ 
    كما يف األمثلة التالية :

 Munduاجلمــع   Maana-ã  املعىن

ndohi-ĩ 
     Čer-ãالسم ا  Maana-ãاملعىن 

 Soũ عني   Soma عيون 

  Êĩ جبل   Ême جبال 

 د ـ  الطائفة التي ليست لها قاعدة .
Č ـ   Kiši tiri tîrizi yidannáã . 

يت مــن الطوائــف الــيت شــذت عــن القاعــدة العامــة للجمــع يف التباويــة الــ رابعــةأم ـا الطائفــة ال      
ة الكلمــة يف هــذه الطائفــة غــري بنيــ؛ إذ تتالقياســية فهــي الطائفــة  حتــدثنا عنهــا يف الــدرس الســابق

، لـذلك رأينـا إخراجهـا مـن القاعـدة العامـة الـيت ال تتغـري  aجتمـع بإضـافة  الكلمـة فيهـا رغم أن
 . وهذه أمثلة على ذلكفيها بنية الكلمة . والكلمات اليت جتمع هبذه الطريقة قليلة جداً ، 
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 Maana-ãاملعـىن 

  
 Munduاجلمــع 

ndohi-ĩ 
 Maana-ãاملعـىن 

  
    Čer-ãالسـم ا

  
  Aũ إنسان Anna ناس 

 Odo طفل Ada أطفال 

 Mi ابن Mia بناء ا

  Tani أنا   Tunda حنن 

 .   عالمـ جمع أسماء األ ـه
D – Čera annaa-ã mundu ndogusi hundã .  

  :كما يف ،  ترسم مفحولة على آخر االسم و  (( na)) جتمع أمساء األعالم بـ       

  Mahuama na luo جاء حممدون 

  Ahumad na tûruo ذهب أمحدون 
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 الدرس الخامس
Kara nuhoo-ĩ 

 أدوات التعريف
Yuna hana ndoduria-ã 

 

،   , mma , mmi , -ã ,-ĩ، وهـى :يف اللغـة التباويـة أربـع أدوات للتعريـف  هنـاك      
 وات .وفيما يلي كيفية استعمال هذه األد

 . ĩ-و ã- أوالً : استعمال 
Gubudi : Istaamalti-ã yê -ĩ yêe-ã . 

؛ وتضـاف مباشـرة  oو iالـيت تنتهـي حبـريف والحـفات كـأداة تعريـف لامسـاء   ĩ-تستعمل       
 oاملنتهيـة بــ والحفات آخر األمساء  ىلإبينما تضاف  ، iاملنتهية بـ والحفات ىل آخر األمساء إ

 واألمثلة التالية توضح ذلك :،  iبعد قلبها إىل 

  Odo ولد  Odi-ĩ الولد 

  Koro قحري   Kori-ĩ القحري 

 Tîri مجيل   Tîri-ĩ اجلميل 

 Gibi كبري   Gibi-ĩ الكبري 

املنتهيـــة ببــاقي احلـــروف ؛ فيمــا عـــدا  مســـاء والحــفاتفتســتعمل كـــأداة تعريــف لا ã-أم ــا       
 ذلك :  األمثلة التالية توضحرة الثانية ، و الحقاً يف الفقاالستثناءات اليت سرتد 
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  Kûb قيد   Kûb-ã القيد 

  Kuuru فأر  Kuuru-ã الفأر 

 Karaha سيارة   Karaha-ã السيارة 

 Êredie راديو  Êredie-ã الراديو 

 mma . وmmi : استعمال  ثانياً 
Nûnju-ĩ : Istaamalti mma yê mmi yêe-ã . 

لامســـاء تعريــف  اكــأدا mmaو mmiالفقــرة الســابقة تســتعمل  اســتثناًء ممــا ذكــر يف      
 : وفيما يلي تفحيل ذلك،  bوm و ũو ĩ املنتهية حبروف والحفات
بينمـا  ،  iإذا جـاء بعـدها حـرف bو ĩاملنتهيـة بــ  والحـفات مع األمساء mmiتستعمل       

 ، uحـــرف إذا جـــاء بعـــدها  bو mو ũاملنتهيـــة بــــ والحـــفات مـــع األمســـاء  mmaتســـتعمل 
 . bو mو ũو ĩف و وتتم إضافتهما بعد حذف حر 

 :  ũو ĩاألمساء املنتهية حبريف تعريف  علىأمثلة 

  Šiĩ أذن  Šimmi األذن 

 Kêĩ عتبة  Kêmmi العتبة 

 Aũ إنسان Amma اإلنسان

 Soũ عني Somma العني

 : mاألمساء املنتهية حبرف  على تعريفأمثلة 

 Mallum شيخ Mallumma الشيخ 

 Kûmom فيل  Kûmomma الفيل 

 Kîlim كليم  kîlimma الكليم
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 : bاألمساء املنتهية حبرف تعريف  علىأمثلة 

   Adibi امرأة Adimmi املرأة

  Arubu أعمى Arumma األعمى

                Asubu حديد Asumma احلديد

 * مالحظة .
 , Lîbiya , Niyerان كما يفالتعريف مع معظم أمساء البلد واتال نستخدم أد      

Čad  كوريا اجلنوبية  : ، إال إذا كان االسم مركباً ، كما يفKûriya dîdi-ĩ  . 
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 الدرس السادس
Kara ndîšee-ĩ 

 التنكير
Yuna hanadunnó ndogusia-ã 

 

 guruملفرد ، والسم ال ريتنكمبعىن واحد كأداة  turoكلمة تستخدم يف التباوية        
 فيما يلي تفحيل ذلك :مبعىن بضع للجمع ، و  guraو اجلمع ،للمفرد و  مبعىن بعض

 . turoأوالً : استعمال 
Gubudi : Turo Istaamalti-ĩ . 

 املاضي ةالسم املفرد يف التباوية يف حالة التعبري عن صيغل كأداة تنكري  turoتستعمل       
 ية : تالمثلة ال، كما يف األ وصيغ األمر

  Aũ turo li جاء شخ 

  Aũ turo yuso ted فليذهب شخ  

 . guruثانياً: استعمال 

Nûnju-ĩ : Guru Istaamalti-ĩ . 

، كما يف  املضارع ةصيغيف حالة التعبري عن السم املفرد ل تنكري كأداة  guruتستعمل       
 األمثلة اآلتية : 

  Aũ guru li شخ  فليأت
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  Aũ guru tedi   يذهب شخفل

،   املضارع واملاضي يتسم اجلمع يف حالة التعبري عن صيغلال تنكريكما تستعمل كأداة       
 ية : تالكما يف األمثلة ال

  Anna guru lidi سيأا أشخاص 

 Anna guru tûrri سيذهب أشخاص 

  Anna guru luo أتى أشخاص 

 Anna guru tûruo ذهب أشخاص 

 . guraال اً: استعمثالث

Nôguzuu-ĩ : Gura Istaamalti-ĩ . 

 ةغصي التباوية يف حالة التعبري عن السم اجلمع يفلكأداة تنكري   guraتستعمل       
 ية : تال، كما يف األمثلة ال املضارع

  Anna gura mbo luo جاء أشخاص 

  Anna gura čato قتل أشخاص 
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 الدرس السابع
Kara ndûdusu-ĩ 

 اإلضافة أدوات
Yuna su ndunaia-ã  

، النــوع األول خـاص باألمسـاء املنتهيــة  هنـاك نوعـان مـن أدوات اإلضــافة يف اللغـة التباويـة      
كـأداة إضـافة وذلـك بتضـعيفه إذا كـان استعمال ذات احلرف املتررك   ووه ،ترركة املروف احلب

 .   داة لفضافةكأ  aأم ا إذا كان املضاف مجعاً فنستعمل حرف  ،املضاف مفرداً 
 :   األمثلة

 Karaha Kallii سيارة كاىل  Galam Ešee قلم عائشة 

 Goni Ôlii مجل على  Karaha Koree سيارة كورة 

 Mîndil Ôwoo منديل حواء  Êĩ Wûruu جبل ورو 

 Dêbi Koloo عمامة كولو Gibi Kuuruu جرر فأر 

   Kôkori Karahaa عجلة سيارة

 أم ا أمثلة حالة اجلمع فهي كالتايل : ، فرد الة املحلمثلة األهذه 

ســـــــــــــــــــــــــيارات   Galama Ešea اقالم عائشة 
 كاىل 

Karahaa Kallia 

 Gona Ôlia مجال على  Karahaa Korea سيارات كورة 

 Mîndile Ôwoa مناديل حواء  Êĩa Wûrua جبال ورو 
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 Dêbe Koloa عمائم كولو Giba Kuurua جرور فأر 

   Kôkore Karahaa عجالت سيارة

موصولة على األمساء والحفات دون  كتبهذه األدوات ، فهي ت كتابةوأما عن كيفية        
 فحل بينهما شيء ، كما يف األمثلة السابقة  .يأن 
هذا إذا كان االسم منتهيًا حبرف متررك ، أما إذا كان االسم منتهيًا حبرف ساكن       

كما يف األمثلة التالية   ،إذا كان املضاف مجعاً  gaولفضافة يف حالة املفرد ،  guفتستعمل 
: 

 Dêbe Hamud ga عمائم حامد  Dêbi Hamud gu عمامة حامد 

قمي  
 يوسف 

Kubu Yûsub gu   قمحان
 يوسف 

Kuba Yûsub ga 

مفحولة عن األمساء والحفات ، كما يف  كتبهذه األداة ، فهي ت كتابةوأما عن كيفية        
 .  األمثلة السابقة

 كتابة أدوات اإلضافة مع األسماء والصفات في حالة المعرفة .
تنتقل إىل ما بعد املضاف إليه  عريفتإذا أُريد إضافة معرفة إىل اسم أو صفة فإن أداة ال      
أم ا إذا كانت أداة  ، ĩ-أو  ã- أداة التعريف ما بعد أداة اإلضافة إذا كانت كتب، وت

  ا ،  واألمثلة التالية توضح ذلك :اة اإلضافة تأتى بعدمهن أدإف mmaأو   mmiالتعريف 

Galama Ešea-ã  

Karahaa Korea-ã 

Ême Wûrua-ã 

Giba Kuurua-ã                   

Karahaa Kallia-ã 

Gona Ôlia-ã 

Mîndile Ôwoa-ã 

Dêbe Koloa-ã 

Kôkore Karahaa-ã              
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 : mmi أو  mmaأداا على كتابةأمثلة 

Kuba ammaa-ã 

Mîndil adimmii-ĩ 

Hijab mûsulummaa-ã 

Kubu ammaa 

Mîndil adimmii  

Hijab mûsulummaa 

وتأتى أداة ، ال يتلف األمر يف حالة اإلضافة إىل األمساء املنتهية باحلروف الساكنة و       
 كما يف األمثلة التالية : ،  بعد أداة اإلضافة  تعريفال

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 :    
السم املوصول أواًل مث أداة اإلضافة ،  ا يكتبإذا اجتمعت األداتني يف كلمة واحدة       

 كما يف األمثلة التالية :

Kitamma Odo Modûrsa-ã karayiniĩi  الكتاب للطالب الذي يدرس 
Luguran-ã aũ anna sôlli-yihidiĩi  القرآن للشخ  الذي يحلي

 بالناس 
Zagaga-ã aũ hûrumma hanayinãa  اجلائزة للذي عرف اإلجابة 
Tiyahu-ã aũ sôlli hunã kôwura-ã ha 

su sôlliyinãa 
األجر للذي صلى صالته 

 يف وقتها 
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 الدرس الثامن
Kara nuyusu-ĩ 

 التصغير
Kunu ndogusi-ĩ 

بغـري إذا انتهـى االسـم  ،سـب احلـرف الـذي ينتهـي بـه االسـم تحغري الكلمات يتلـف ح      
 : تاليةىل آخره ، كما يف األمثلة الإ ĩ بإضافة ريهتحغ يتم نفية الثالثةروف األاحل

 األمثلة :

   االسم                           Kunu ndogusi-ĩ           Čer-ãالتحغري  

Tûgiĩ  

Tîbiĩ 

Adibiĩ  

Ômuriĩ  

Bûniĩ  

Kogoyeĩ 

Widenuĩ 

Šidenuĩ 

Oroĩ  

Ormoĩ 

Tûgi  

Tîbi 

Adibi  

Ômuri  

Bûni  

Kogoye 

Widenu 

Šidenu 

Oro  

Ormo 

ــــا األمســــاء املنتهيــــة بــــ       ىل إ miĩفتحــــغريها يــــتم بإضــــافة  ( ãو ĩو ũ ) نفيــــةروف األاحلأم 
 : كما يف األمثلة التالية،   احلرف املتررك آخرها بعد حذف

سم                          اال   Kunu ndogusi-ĩ         Čer-ãالتحغري    
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Amiĩ  

Šimiĩ 

Šemiĩ 

Yuromiĩ  

Aũ  

Šiĩ  

Šeũ 

Yuroũ  

 بعض أحكام االسم المصّغر . 

ولــو   mmi ف بـــاألمســاء املحــغ رة تعــر  هــا أنيــت  االســم املحــغ ر بــبعض األحكــام ، من      
 ĩبعــــد حــــذف حــــرف  ىل آخــــر االســــمإوتضــــاف مباشــــرة  ،هــــا رف بغري كانــــت يف األصــــل تعــــ

 ية :تال، كما يف األمثلة ال تحغريال

      االسم املحغر   Hana ndoduri hunã   Čer  kunu togusudi-ĩتعريفه 
Kogoyemmi 

Widenummi 

Šidenummi 

Ormommi  

Kogoyeĩ  

Widenuĩ 

Šidenuĩ 

Ormoĩ 

،كمـا يف  يف حالـة اإلضـافة إليـهف بإضافة أداة تعريف أخـر  االسم املحغر املعر  عر فيُ و       
  : 

 Hana ndoduriتعريفــه 

hunã              
 اإلضافة إليه 

Su ndunai hunã  

االسم املعر ف                                 
Čer hana 

togusudi-ĩ  
Koro kogoyemmii-ĩ 

Odo widenimmii-ĩ 

Suli šidenimmii-ĩ 

Odo ormommii-ĩ 

Koro kogoyemmii 

Odo widenummii 

Suli šidenummii 

Odo ormommii 

Kogoyemmi 

Widenummi 

Šidenummi 

Ormommi                    

 التحغري ، كما يف : ĩ قبل حرف كلهاأدوات اإلضافة   تأا      
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االسـم    Su ndunai hunã       Čer  kunu togusudi-ĩاإلضافة إليه 
                                        املحغر

Kogoyeiĩ  

Widenuiĩ  

Šidenuiĩ  

Oroiĩ  

Kogoyeĩ  

Widenuĩ 

Šidenuĩ 

Oroĩ 

 : اجلمع ، كما يف aالتحغري قبل  ĩ ويأا حرف      

 Mundu ndogusiمجعه واإلضافة إليه 

hunã yê Su ndunai hunã yê 
Čer  kunu togusudi-ĩ    االسـم

                                          املحغر

Kogoyeĩa  

Widenuĩa  

Šidenuĩa  

Oroĩa   

Kogoyeĩ  

Widenuĩ 

Šidenuĩ 

Oroĩ 
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 الدرس التاسع
Kara nîyišii-ĩ 

 النســــــــــــــــــب
Su ndupi-ĩ  

 ĩ بـــ ĩ ، وتســمى هــذه لــى آخــر االســمع ĩ أو حنــو ذلــك تُــزاد لفضــافة إىل بلــٍد أو قبيلــةٍ       
 ية :تالكما يف األمثلة ال  ،النسب 

                      Čer-ãاالسم                        Su ndupi-ĩالنسب 

Lagurkînnimmiĩ  

Ôhudiĩ  
Lagurkînnimmi 

Ôhudi 

 ية :لتال، كما يف األمثلة ا لى آخرهع doتزاد  ĩ بـ منتهياً  وإذا كان االسم      

                           Čer-ãاالسم                        Su ndupi-ĩالنسب 

Yorogoĩdo  

Wondogoĩdo 

Čûwoĩdo  

Yorogoĩ  

Wondogoĩ  

Čûwoĩ   

 االســمىل آخـر إ ĩتم إضـافة تـ،  o غـري أو مترــركٍ  سـاكنٍ  رفٍ منتهيـاً حبـسـم اال وإذا كـان      
 ، كما يف :

                           Čer-ãاالسم                        Su ndupi-ĩالنسب 
Gôturunĩ  

Zuwarĩ  

Gôturun 

Zuwar  
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Wûruĩ  

Tarsuĩ  

Sarîyeĩ  

Wûru 

Tarsu 

Sarîye  

االسـم املنسـوب إليـه  ىل آخـرإ wiĩتم إضـافة تـ؛ فo أوa  منتهيـاً بــ وأم ـا إذا كـان االسـم      
وذلـــك بعـــد حـــذف حـــرف املـــد إذا كانـــت اإلضـــافة إىل اســـم آخـــره حـــرف ممـــدود ،    للنســـب ،
 كما يف :

                           Čer-ãسم   اال                     Su ndupi-ĩالنسب 
Môdursawiĩ  

Tôzurowiĩ  

Burawiĩ  

Môdursa  

Tôzuro  

Buraũ  

 حكام االسم المنسوب إليه .بعض أ
قبـل تـأا منهـا أن أدوات اإلضـافة ، ببعض األحكام اخلاصة االسم املنسوب إليه يت        
 يف : النسب ، كماĩ  ذفيتم حاجلمع  النسب ، وعند ĩحرف 

 Munduمجعــــه 

Ndogusi hunã  
 Suاإلضــــــافة إليــــــه

Ndunai hunã  
االســـــــــــــــــــــــــــم املنســـــــــــــــــــــــــــوب إليـــــــــــــــــــــــــــه                             

Čer-ã kunu togusudi-ĩ  
Môdursawia    

Tôzurowia 

Burawia 

Zuwaria 

Wûria 

Tarsuia 

Saryêia 

Môdursawiĩ  

Tôzurowiĩ  

Burawiĩ       

Zuwariĩ  

Wûruiĩ  

Tarsuiĩ  

Saryêiĩ                          

Môdursawĩ  

Tôzurowĩ  

Burawĩ       

Zuwarĩ  

Wûruĩ  

Tarsuĩ  

Saryêĩ                          



 

10 

 

 
 

 الدرس العاشر
Kara numurdomii-ĩ 

 الضمائر المتصلة
Domira hoda-ã 

 

متحــــلة : إىل البــــارزة تنقســــم الضــــمائر بــــارزة وأخــــر  مســــترتة ، و : الضــــمائر تنقســــم إىل       
ضـمائر يف هـذا الـدرس مـع تـرك ال تحـلةاملالضـمائر وف نقوم ببيـان عليه ؛ فإننا سو  ،ومنفحلة 
 قادم . الدرس لل املنفحلة
وضــمائر  ر املــتكلمضــمائثالثــة اقســام ؛ وهــي : الضــمائر املتحــلة يف التباويــة تنقســم إىل       

 قسـمنييف هـذا الـدرس تـاركني ال لقسـم األو سوف نقوم بدراسة الالغائب ، املخاطبة وضمائر 
 اآلخرين للدرسني الالحقني .

 ضمائر المتكلم
Domira wetidoa-ã 

ضـمائر الفاعـل وضـمائر املفعـول قسمني ، مها : بدورها تنقسم إىل  ضمائر املتكلم أيضاً       
 مث ضمائر املفعول .  ضمائر الفاعل أوالً  قوم ببياننسوف ؛ لذلك 

 أ ـ ضمائر الفاعل.
A ـ Domira ndogusdia-ã . 
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أو  ndaarيف حالـــة املفـــرد و narأو   naar : ضـــمائر الفاعـــل يف التباويـــة اثنـــان مهـــا      
ndar  واألمثلـــة التاليـــة  ،الدالـــة علـــى الفـــاعلني  بلهمـــا يف العربيـــة تـــاء الفاعـــل ونـــاقاتللجمـــع و

 توضح ذلك : 

 Tani kitamma karanaar قرأت الكتاب 

 Tani wêtige-ã arbinaar كتبت الرسالة

 Tani mêdi-ĩ muganar صدقت اخلىر 

 يف حالة اجلمع :على ضمائر الفاعل أمثلة 

 Tunda kitamma karandaar قرأنا الكتاب 

 Tunda wêtige-ã arbindaar كتبنا الرسالة 

 Tunda mêdi-ĩ mugandar صدقنا اخلىر 

 بـ ـ ضمائر المفعول . 
B ـ Domira togusudia-ã . 

 وحســب مــا إذا كـــان ،جملموعــة الــيت ينتمــي إليهــا الفعــل حســب ا تلــف هــذه الضــمائر       
مـــع أفعـــال اجملموعـــة  diyiضـــمري ال و املفـــرد ؛ ففـــي حالـــة املفـــرد يـــأايف حالـــة اجلمـــع أ الفعـــل
ـــة و tiyiضـــمري اليـــأا األوىل و  ـــة  أفعـــال مـــع ndiyiمـــع أفعـــال اجملموعـــة الثاني اجملموعـــة الثالث

 :، كما يف األمثلة التالية  Bو Aأفعال اجملموعة الرابعة  مع tiyiضمري الو 

  Kalli tani nurrudiyi   كايل  مىنكر أ

 Kalli tani hi gaburtiyi   خبأين كايل

  Kalli tani hi ôsumndiyi   ناقش ي كايل

 Kalli tani hi tiyahad يل ااخىرين ك
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  Kalli tani hi tiyubu أكل ي كايل 

ــا الضــمائر يف حالــة اجلمــع فأيضــاً  تلــف  ، علــق بالضــمائر يف حالــة املفــردهــذا فيمــا يت       أم 
 ،مـع أفعـال اجملموعـة األوىل  diyuo ضـمريالأا في ،حسب اجملموعة اليت ينتمي إليها الفعل 

مـع أفعـال اجملموعـة الثالثـة  ndiyuoضـمري الو  ،اجملموعـة الثانيـة  مع أفعـال tiyuoضمري الو 
واألمثلـة التاليـة توضـح ذالـك  ، Bو Aعال اجملموعة الرابعة بقسميها مع أف  tiy+oضمريالو 
: 

  Kalli tunda ha nurrudiyuo كرمنا كاىل أ

 Kalli tunda ha gaburtiyuo خبأنا كاىل 

  Kalli tunda ha ôsumndiyuo ناقشنا كاىل 

 Kalli tunda ha tiyahado أخىرنا كاىل

 Kalli tunda ha tiyubuo أكلنا كايل
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 الدرس الحادي عشر
Kara murdom soũ turo-ĩ 

 ضمائر المخاطبة
Domira wetu ndendia-ã 

تنقسم  وهذه الضمائر أيضاً  ،ضمائر املخاطبة  وقسم الثاين من الضمائر املتحلة هال      
 ا تباعاً . مبشرحهفعول ؛ وسوف نقوم املفاعل وضمائر الضمائر قسمني ، مها : إىل 

 أ ـ ضمائر الفاعل.
A ـ Domira ndogusdia-ã . 

إىل اجملموعـــة األوىل أو لبـــاقي  حســـب مـــا إذا كـــان الفعـــل منتميـــاً  تلـــفوهـــذه الضـــمائر        
مـــــع أفعـــــال بـــــاقي  umمـــــع أفعـــــال اجملموعـــــة األوىل و num الضـــــمري أتىيـــــاجملموعـــــات ؛ إذ 
 ا يلي أمثلة على ذلك : وفيم ،وذلك يف حالة املفرد  ،اجملموعات 

 Nuro Kalli hi lahanum سلمت على كايل

 Nuro Kayimmi hi gaburrum املفتاحخبأت 

 Nuro Kalli hi ôsumum ناقشت كايل 

 Nuro Kalli hi hadum أخىرت كايل 

 Nuro Tînni-ĩ hi bum التمرأكلت 

نتمـي إليهـا الفعـل ؛ إذ يــأا أم ـا يف حالـة اجلمـع فيختلـف الضـمري حســب اجملموعـة الـيت ي      
مــــع أفعــــال اجملموعــــة  bumضــــمري المــــع أفعــــال اجملموعــــة األوىل والثانيــــة و  ndumضــــمري ال
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وزيــادة  sإىل  zو pإىل  bو tإىل  dمــع قلــب  ، Aمــع أفعــال اجملموعــة الرابعــة  umالثالثــة و
b  إذا انتهـــت الكلمـــة بــــm ،  ـــا أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة واألمثلـــة  ،ة فليســـت هلـــا قاعـــد Bوأم 

 التالية توضح ذلك :

 Nura Kalli hi lahandum سلمتم على كايل

 Nura Kalli hi hurndum أخفتم كايل 

 Nura Kayimmi hi gaburndum   املفتاحخبأمت 

 Nura Kalli hi ôsumndum ناقشتم كايل 

 Nura Kalli hi hatum أخىرمت كايل

 ضمائر المفعول .  ب ـ
B ـ Domira togusudia-ã . 

الفاعل الـيت تتعـدد حسـب اجملموعـة الـيت ينتمـي إليهـا الفعـل إن  من ضمائرعلى العكس       
يف  هـــذا الضـــمري ويـــأا njiالضـــمائر يف حالـــة املفعـــول ال تتعـــدد ؛ إذ هـــو ضـــمري واحـــد وهـــو 

ـــة أفعـــال اجملمو  ـــة ويفهناي  ، بدايـــة أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة بقســـميها عـــات األوىل والثانيـــة والثالث
 : واألمثلة التالية تزيد األمر وضوحاً 

 Nuro hi lahanji سلم عليك 

 Nuro hi hurnji أخافك

 Nuro hi ôsumnji ناقشك

 Nuro hi njubu أكلك

 Nuro hi njuhad أخىرك
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يف  njuoضـمري الهذا فيما يتعلق بالضـمائر يف حالـة املفـرد ، أم ـا يف حالـة اجلمـع فيـأا       
موعـة هنايـة أفعـال اجمليف بدايـة و  nj+oضـمري الموعـات األوىل والثانيـة والثالثـة و هناية أفعال اجمل

 واألمثلة التالية توضح ذلك :  ،الرابعة 

 Nuro hi lahanjuo سلم عليكم 

 Nuro hi hurnjuo أخافكم

 Nuro hi ôsumnjuo ناقشكم

 Nuro hi njubuo أكلكم

 Nuro hi njuhado أخىركم 
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 الدرس الثاني عشر
Kara murdom sã čû-ĩ 

 ضمائر الغائب
Domira yugonnáãa 

تنقسم  وهذه الضمائر أيضاً  ،ضمائر الغائب  وقسم الثالث من الضمائر املتحلة هال      
 ا تباعاً . موسوف نقوم بشرحه ،فعول املفاعل وضمائر الضمائر  قسمني ، مها : إىل

 الفاعل. أ ـ ضمائر
A  ـ  Domira ndogusdia-ã . 

مـع  yi الضـمري أايـعة اليت ينتمي إليها الفعل ؛ إذ وهذه الضمائر تنقسم حسب اجملمو       
مـع yiومـع أفعـال اجملموعـة الثالثـة  njiو مع أفعال اجملموعـة الثانيـة čiأفعال اجملموعة األوىل و
 أا معهـايـفهـي قياسـية ويف الغالـب  Bالرابعة ، وأما أفعال اجملموعة  Aأفعال اجملموعة الرابعة 

 وذلك كله يف حالة املفرد ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :  ، tأو  č الضمري

 Muro Kalli hi lahayi سلم على كايل

 Muro Kalli hi gaburči خبأ كايل

 Muro Kalli hi ôsumnji ناقش كايل 

 Muro Kalli hi yahad أخىر كايل 

 Muro Kalli hi čubu أكل كايل



 

81 

 

؛ إذ يتلـف الضــمري حسـب اجملموعـة الـيت ينتمـي إليهـا الفعــل أيضـاً أم ـا يف حالـة اجلمـع ف      
مـع  njuoو مـع أفعـال اجملموعـة الثانيـة čuoمع أفعال اجملموعـة األوىل و yuo الضمري أتىي

 Bموعـة الرابعـة ، وأمـا أفعـال اجمل Aمـع أفعـال اجملموعـة الرابعـة  y+oو أفعال اجملموعة الثالثـة

 ، واألمثلة التالية توضح ذلك : t+oأو  č+o الضمري أا معهايفهي قياسية ويف الغالب 

 Mura Kalli hi lahayuo سلمتم على كايل

 Mura Kalli hi hurčuo أخفتم كايل 

 Mura Kalli hi gaburčuo خبأمت كايل 

 Mura Kalli hi ôsumnjuo ناقشتم كايل 

 Mura Kalli hi yahatuo أخىرمت كايل

 ضمائر المفعول .  ب ـ
B ـ Domira togusudia-ã . 

 أتىيـــعـــة الـــيت ينتمـــي إليهـــا الفعـــل ؛ إذ وهـــذه الضـــمائر ، أيضـــاً ، تنقســـم حســـب اجملمو       
ـــة tuمـــع أفعـــال اجملموعـــة األوىل و du الضـــمري مـــع أفعـــال  nduو مـــع أفعـــال اجملموعـــة الثاني

فهـــي  B، وأمـــا أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة  Aاجملموعـــة الرابعـــة مـــع أفعـــال  tuو اجملموعـــة الثالثـــة
وذلك كله يف حالة املفـرد ، وفيمـا يلـي أمثلـة علـى  ، tu الضمري أا معهايقياسية ويف الغالب 

 ذلك :

 Muro du lahadu سلم نفسه 

 Muro du hurtu خاف نفسهأ

 Muro du ôsumndu ناقش نفسه

 Muro du tubu أكل نفسه

 Muro du tuhad هأخىر نفس
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مـع  duoالضـمري  أتىيـف هذا فيما يتعلق بالضمائر يف حالـة املفـرد ، أم ـا يف حالـة اجلمـع      
مع أفعال اجملموعـة الثالثـة  ؛  nduoو مع أفعال اجملموعة الثانية tuoأفعال اجملموعة األوىل و

فهـــي قياســـية ويف  B، وأمـــا أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة  Aمـــع أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة  tu+oو
 ، وفيما يلي أمثلة على ذلك : tu+o الضمري أا معهايالغالب 

 Mura du lahaduo سلموا على أنفسهم 

 Mura du hurtuo أخافوا أنفسهم

 Mura du ôsumnduo ناقشوا انفسهم

 Mura du tubuo أكلوا أنفسهم

 Mura du tuhato أخىروا أنفسهم 
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 الدرس الثالث عشر
Kara murdom sã nôguzuu-ĩ 

 الضمائر المنفصلة وتصريفها
Domira turaktuda-ã yê ndilesi hundã yê 

 : عرض الضمائر . أوالً 
Gubudi : Domira-ã ŋgudosi-ĩ . 

 : الضـــمائر املنفحـــلة هـــي الضـــمائر الشخحـــية ، وهـــى يف التباويـــة ســـتة ضـــمائر ، وهـــي      
tani تكلم املفــــــــــرد أو وحــــــــــده وللمــــــــــtunda و للمــــــــــتكلم املشــــــــــاركnuro أو nuboأو 

nuburo ــــــــــــــــــة و للمخــــــــــــــــــاطَبني  nubaأو  nubura أو nuraللمخاطــــــــــــــــــب واملخاطب
للغــــــــائبَتني  muraللغائــــــــب والغائبــــــــة و muroواملخــــــــاطبَتني وللمخــــــــاطبني واملخاطبــــــــات و

ا باويــــة مــــع مــــنفحــــلة يف التواجلــــدول التــــايل يبــــني الضــــمائر امل ،والغــــائَبني والغــــائبني والغائبــــات 
 ا يف العربية .يقابله

 يف العربية ا يقابلهام
 Tûrta hundã Araŋga-ã du 

 الضمائر التباوية 
Domira Tudagaa-ã 

 Tani أنا

 Nuro , nuburo , nubo أنَت ، أنت  

 Muro هو ، هي

 Tunda حنن

  Nura , nubura , nuba أنتم ، أنتما ، أننت 
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  Mura هن ، مها هم ،

 . ثانياَ : تصريف الضمائر المنفصلة
Nûnju-ĩ : Domira turaktuda-ã ndilesi hundã .                       

يف الفقـــرة الســـابقة ؛ إن الضـــمائر املنفحـــلة يف التباويـــة ســـتة ضـــمائر  كمـــا ســـبق أن بينـــا      
وفيمـــا يلـــي تحـــريف هـــذه  ، muraو muroو nuraو nuroو tundaو taniوهـــى 
 ما هو موضح يف اجلدول التايل :  حسب ،ضمائر يف حاالت الفاعل واملفعول واإلضافة ال

 حالة الفاعل  حالة املفعول  حالة اإلضافة 

Taŋã , nurã  

Numa 

Hunã 

Tundãa , ndurã  

Nduma 

hundã 

Taŋu , nuru 

Nuũ , num  

Hunu  

Tundaa , nduru  

Nduũ , ndum  

Hundu  

Tani 

Nuro 

Muro 

Tunda 

Nura 

Mura  
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 الدرس الرابع عشر
Kara murdom sã nduzoo-ĩ 

 اسم اإلشارة
Čer tudii-ĩ 

 ملفـــردإىل اســـواء فيمـــا يتعلـــق باإلشـــارة  ،يف هـــذا الـــدرس نتنـــاول بالدراســـة اســـم اإلشـــارة       
 ذالك .وفيما يلي بيان  ،ملكان القريب منه والبعيد إىل اجلمع واإلشارة إىل اواملؤنث و  املذكر

 أ ـ اإلشارة إلى المفرد . 
A ـ Yunu turonnu hu tudi-ĩ .  

 toإذا كان قريبـاً ، وأم ـا إذا كـان بعيـداً فيشـار إليـه بــ  aيشار إىل املفرد املذكر واملؤنث بـ       
 واألمثلة التالية توضح ذلك :، 

  A karaha هذه سيارة

 A tûnni هذه خنلة

  A aũ هذا إنسان 

  A Yagabi هذا بيت 

 To karaha تلك سيارة

 To tûnni تلك خنلة

  To aũ ذلك إنسان 

   To Yagabi ذلك بيت 

 ب ـ اإلشارة إلى الجمع . 
B ـ Yuna munda ha tudi-ĩ . 
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،  taaأو  tadaوإذا كـان بعيـداً فيشـار إليـه بــ  ،إذا كان قريباً  adaيشار إىل اجلمع بـ       
 لك :واألمثلة التالية توضح ذ

 Ada karahaa هذه سيارات 

  Ada anna هؤالء ناس 

  Tada aša أولئك جلود 

 جـ ـ اإلشارة إلى المكان . 
Č ـ Kôi hi tudii-ĩ . 

إىل  ر، ويشـــا taa، ويشـــار إىل املكـــان املتوســـط بــــ  ayaيشـــار إىل املكـــان القريـــب بــــ       
 : واألمثلة التالية توضح ذلك ، bu taaاملكان البعيد بـ 

  Aya Yagabi ndurã čî هنا يوجد بيتنا 

  Taa Yagabi ndurã čî هناك يوجد بيتنا 

  Bu taa Yagabi ndurã čî هنالك بيتنا 

وات مجيـــع أد ، نـــأا اآلن لبيــان موقــع أداة اإلشــارة يف اجلملــة بعــد أن بينــا اســم اإلشــارة      
 إلشــارة إىل معرفــة ، أم ــا إذا كانــت اإلشــارةاملشــار إليــه إذا كانــت ا بعــداإلشــارة يف التباويــة تــأا 

 ،املشــار إليــه ، وال ينطبــق ممــا ذكرنــا علــى اإلشــارة إىل املكــان  قبــلإىل نكــرة فتــأا أداة اإلشــارة 
 وفيما يلي أمثلة على ذلك .
 نكرة :ال* أمثلة على اإلشارة إىل 

                           Misal-ãاملثال                          Maana-ãاملعىن 

 A karaha هذه سيارة 

   A tûnni هذه خنلة 
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 To aũ ذلك إنسان 

  To karaha تلك سيارة 

 Ada karahaa هذه سيارات 

 Ada tûnne ل يهذه خن

  Tada anna أولئك ناس 

  Tada karahaa تلك سيارات 

 :عرفة امل* أمثلة على اإلشارة إىل 

                          Missal-ãاملثال                          Maana-ãاملعىن 

 Karaha a هذه السيارة 

  Tûnni a هذه النخلة 

 Aũ to ذلك اإلنسان 

   Karaha to تلك السيارة 

  Karahaa ada هذه السيارات 

  Tûnne ada هذه النخل 

   Anna tada أولئك الناس 

   Karahaa  tada تلك السيارات 

 
 
 
 
 



 

88 
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 الدرس الخامس عشر
Kara murdom sã nuhoo-ĩ 

 حروف المعاني
Arba maanaa-ã 

(( su , hi , hu , ho , he )) 

 معانيها وفقاً للفقرتني اآلتيتني . مث ف نقوم أواًل ببيان كيفية جميئهاسو       
 أ ـ كيفية مجيئها . 

A ـ Nirigo hundã . 

ـــأا        ، وأم ـــا إذا  Ahumad suا انتهـــت الكلمـــة حبـــرف ســـاكن ، كمـــا يف إذ suت
حبــرف مترــرك فتــأا بــاقي األدوات حســب احلــرف األخــري للكلمــة ، كمــا يف الكلمــة انتهــت 

 األمثلة التالية : 

  Čer-ãاالسم           Arbi-ĩاحلرف     Čer-ãاالسم  Arbi-ĩ   احلرف 

Ôli hi  

Kolo ho  

Kulu hu  

Ôli  

Kolo  

Kulu  

Ahuma ha  

Kore he 

Eše he 

Ahuma  

Kore 

Eše  

 ب ـ المعاني . 
B  ـ Maana-ã . 

  :ـ تأا مبعىن على ، كما يف 9

  Kûrši-ĩ hi su čî يوجد على الكرسي 

  Karaha-ã ha su čî يوجد على السيارة 
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  Kôši hi lahanu سلم على كوشي 

  Ahumad su lahanu سلم على أمحد 

 كما يف : ،  عىن لـ ـ تأا مب 2

  Ahumad su yer أعطيت ألمحد

  Môli hi yer أعطيت ملويل

  Eše he yer أعطيت لعائشة 

  Kolo ho yer أعطيت لكولو 

 كما يف : ،   ـ تأا مبعىن إىل 3

  Ahumad su lanu انظر إىل أمحد

 Eše he lanu انظر إىل عائشة 

  Karaha-ã ha lanu انظر إىل السيارة 

  Êli hi lanu نظر إىل علي ا

  Ôwo ho lanu انظر إىل حواء 

 كما يف :،   ـ تأا مبعىن يف 4

  Kôi wudu hu čunak وضعه يف مكان حرع 

  Bûrigo hi čî يف الواجهة 

 كما يف :،  ـ تأا زائدة  5

  Kubu-ã ha yumas البس القمي  
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  Amma ha yî اقتل الرجل 

  Ôli Ahumad su čubab ضرب علي أمحد 
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 الدرس السادس عشر
Kara murdom sã dîšee-ĩ 

 حروف المعاني
 ((di  وdu )) 

Arba maanaa-ã 

(( di yê du yê )) 

سـوف ،  duو di اين ، وأدرجنا حتت هذا القسـمهذا هو القسم الثاين من حروف املع      
 ما يلي تفحيل ذلك .مث معانيهما ، وفي ،نقوم أواًل ببيان كيفية جميئهما 

 أ ـ كيفية مجيئهما .
A – Nirigo hundã . 

إذا انتهـت الكلمـة بغـري  duأا تـ، بينمـا  oأو  iإذا كـان االسـم منتهيـاً حبـرف  diأا ت      
 احلرفني املذكورين ، كما يف :

 di          Nirigo ( di ) i-ĩ  جميء       du Nirigo ( du ) u-ã  جميء
Koba-ã tûnna-ã du yiginnes 

Kara hunã daha du guyi  
Kubo di arbidi  

Anigi di arbidi  

 معانيهما . –ب 
B – Maana hundã . 

 بعدة معاين جنملها يف الفقرات اآلتية . duو diأا ت      
 مبعىن )) بـ (( ، كما يف : – 9

 ? Karaha a ndî kor du mau بكم اشرتيت هذه السيارة 
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  Amma ha bûnnu du čubab قية ضرب الرجل ببند

  Aliga nuã kubo di yiges اغسل مالبسك باليد 

  Eše anigi di arbiyini عائشة تكتب باليسر  

 ـ مبعىن )) عن (( ، كما يف :  2

  Koba-ã tûnna-ã du yiginnes أفحل النواة عن التمر 

 ـ مبعىن )) من (( ، كما يف :  3

  Muro di gali أحسن منه 

  Bûni-ĩ di kortuar أخرجته من البئر 

  Lîbiya du tiri جئت من ليبيا 

  Tezer du tûgurtudo جملوب من الكفرة 

 ـ مبعىن )) يف (( ، كما يف :  4

  Yagabi-ĩ di čî يف املنزل 

  Tôri-ĩ bûni-ĩ di tobur سقط الدلو يف البئر 

  Kayimmi karaha-ã du tihinet نسيت املفتاح يف السيارة 

  Yîni-ĩ telleye-ã du dunu ضع اللرم يف الثالجة 

 ـ مبعىن )) منذ (( ، كما يف : 5

  Ôwuri di li جاء منذ شهر 

  Ôwuri di ted ذهب منذ شهر 
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  Dugusa du li م اجاء منذ أي

  Araku du čî موجود منذ فرتة 

 التنوين يف العربية ، كما يف :كـ   6

  Kiši di ted ذهب ذهاباً 

  Ndai di čak جر  جرياً 

  Tupudo di ted ذهب مطعوناً 
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 الدرس السابع عشر
Kara murdom sã tûdusu-ĩ 

 حروف المعاني
Arba maanaa-ã 

((a yê ga yê ŋa yê ŋga )) 

،  ŋaو gaو a ا القسـمهـذ حتت أدرجنالث من حروف املعاين ، و وهذا هو القسم الثا      
نقـــوم ببيـــان كيفيـــة  علـــى األمســـاء كمـــا ســـبق أن شـــرحنا ؛ لـــذلك ســـوفهـــذه احلـــروف وتـــدخل 
 مث معانيها حسب الفقرات التالية .  أوالً  جميئها

 أ ـ كيفية مجيئها .
A – Nirigo hundã .  

 ، بينمــا ترركــة ، فيمــا عــدا الظــروف كمــا ســيأااملروف احلمــع األمســاء املنتهيــة بــ aتــأا       
روف احلمـــع الظـــروف املنتهيـــة بـــ ŋaســـاكنة ، بينمـــا الروف احلمـــع األمســـاء املنتهيـــة بـــ gaأا تـــ
 ساكنة .الروف احلأا مع الظروف املنتهية بتف ŋgaترركة ، وأم ا امل

 ب ـ معانيها . 
B – Maana hundã .  

 تالية توضح ذلك :تأا مجيع هذه احلروف مبعىن واحد ؛ وهو )) يف (( ، واألمثلة ال      

  Čad ga hayi čî يسكن يف تشاد 

  Niyer ga hayi čî يسكن يف النيجر

 Lagurkînnimmi a hayi čî يسكن يف لغر كنمي  

  Lîbiya a hayi čî يسكن يف ليبيا 
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  Ôro ŋa يف الشرق 

  Ma  ŋa يف الشمال 

  Dî ŋa يف اجلنوب 

  Wô ŋa يف الغرب 

  Ônum ŋga يف الشمال 
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 الثامن عشر الدرس
Kara murdom sã yusu-ĩ 

 حروف المعاني
Arba maanaa-ã 

(( U )) 

وفيمـــا يلـــي   ، علـــى العكـــس مـــن بقيـــة حـــروف املعـــاينعلـــى األمســـاء واألفعـــال  uتـــدخل       
 .  امث معانيه ، اكيفية جميئه

 . اأ ـ كيفية مجيئه
A – Nirigo hunã . 

ـــ       أا مـــع األفعـــال املاضـــية تـــ، كمـــا  اخـــر بعـــض األمســـاء واألفعـــال املنتهيـــة هبـــيف آ uأا ت
 ساكنة عند اإلعراب .الروف احلاملنتهية ب

 . اب ـ معانيه
B – Maana hunã . 

 
 أا مبعىن )) ل (( ، كما يف :تـ  9

 بقرة لقرن الهذا 
 مامة حلريشة هذه ال

Yai a huruu  

Ôhurri a eberuu  

 ل املاضي كررف إعراب ، كما يف :دخل على الفعتـ  2

Čoŋu ted 

Yoŋu nani yîri 

Čoŋ  

Yoŋ  
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Mau ndedi  Mai  

 كما يف :،  فعل املضارع كأداة نفي ، وعلى فعل األمر كأداة هني الدخل على تـ  3

Lanuú 

Hinuú 

Ôsumuú 

Lanurú 

Muganurú  

Lanu  

Hinu 

Ôsumu 

Laniri 

Muganiri 
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 ع عشرالدرس التاس

Kara murdom sã yîšii-ĩ 

 حروف المعاني
Harfa maanaa-ã 

(( E )) 

دخل على الفعل املضـارع بعـد تشـديد تمساء وعلى األفعال أيضاً ؛ إذ على األ Eدخل ت      
i ، يهاملعان وفيما يلي بيان   املضارع  . 
 أا مبعىن أن العربية .تـ  9

 أا مبعىن أن العربية ، كما يف األمثلة التالية:ت ادخل على الفعل املضارع فإهنتعندما       

     Ndogusi-ĩالفعل   Ndûusi  ( E ) i-ĩ   Eدخول   Maana-ãاملعىن 

 Yerrîe baraniri Yerri أريدك أن تقوم

 Ndedîe baraniri Ndedi أريدك أن تذهب 

 Yerčinîe baraniri Yerčini أريده أن يقوم 

 Tedîe baraniri Tedi أريده أن يذهب 

  Yerdirîe baraniri Yerdiri أريد أن أقوم

  Tidedîe baraniri  Tidedi أريد أن أذهب 

 أا مبعىن لـ العربية .تـ  2
ـــ اجلــر العربيــة ،   أا مبعــىنتــ اخلــة علــى املضــارع فعــل ماضــي ؛ فإهنــاملد Eإذا جــاء بعــد        ل

 كما يف األمثلة التالية :
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       Ndogusi-ĩالفعل   Ndûusi  ( E ) i-ĩ Eدخول   Maana-ãاملعىن 
 Karayinîe li  Karayini قرأجاء لي

 Čîdîe ted Čîdi ذهب ليقتل

  Gûiyinîe ted  Gûiyini ذهب ليسرق 

 أا مبعىن إن الشرطية .تـ   3
فيـد إن ت ا؛ فإهنـو فعـل مضـارع الفعـل املضـارع فعـل أمـر أ املدخلـة علـىE  إذا جـاء بعـد      

 كما يف األمثلة التالية :الشرطية ،  

    Ndogusi-ĩالفعل   Ndûusi  ( E ) i-ĩ  Eدخول     Maana-ãاملعىن 
 Karanîe yusu  Karani إن تقرأ أذهب 

 Karayinîe koo yîri Karayini إن تقرأ تعايل 

  Mugayinîe tobuzi Mugayini إن تحدق أجلس 

  Muganîe bozi  Mugani إن تحدق جيلس 

  كنون التوكيد ، كما يف األمثلة التالية :أاتـ  4

       Ndogusi-ĩالفعل   Ndûusi  ( E ) i-ĩ Eدخول   Maana-ãاملعىن 
 Baburîe gunnóo Baburi ألضربن ه 

 Yîdirîe gunnóo Yîdiri ألقتلن ه

  Kohorîe gunnóo Kohori ألفعلن ه 

 أا كأداة للتنكري كما يف األمثلة التالية :تـ  5

                                    Ndûusi E-ĩدخول           Maana-ãعىن امل
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  Aũ buyuna čidîe صياد

  Aũ bî layinîe سائح 

 كأداة لفضافة ، كما يف :  اىل آخر األمساء املنتهية هبإضاف مباشرة تـ  6

                Ndûusi E-ĩدخول  Maana-ã                 املعىن         
 Galam a Ešee هذا القلم لعائشة 

   Kubu a Ešee هذا القمي  لعائشة 
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 الدرس العشرون
Kara dîyidomnni-ĩ 

 المصدر
Kîyi-ĩ 

اوية تتكون واملحادر يف اللغة التب ،قرتن بزمن املحدر هو كلمة تعىر عن حدث غري م      
هي النهايات اليت تنتهي عالمة املحدر  ،واملادة األصلية  : عالمة املحدر من جزئني ، مها
محادر وهي ثالث هنايات وبداية واحدة ؛ إذ تنتهي أو البدايات اليت تبدأ هبا ، هبا املحادر 

 . ndوالرابع تبدأ بـ  ndiوالثالث بـ  tiوالثاين بـ  diالقسم األول بـ 

 األمثلة :

 Karadi قراءة   Ôŋgurti إنكار 

 Ôsumndi جمادلة  Ndedi   رفض

 Ndugai جتلد  

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

Ôŋgur  Kara 

di  Ôsum 

 gai 
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تباوية إىل محادر مركبة ومفردة ؛ املفردة هي اليت تتكون من  كما تنقسم املحادر يف ال      
يف الغالب و  ، كلمة واحدة كما يف األمثلة السابقة ، أما املركبة فهي اليت تتكون من كلمتني

 . ، كما يف األمثلة التالية ndمن اسم ومحدر من املحادر اليت تبدأ بـ 

  Îji ndeni سقاء 

 Wûni ndeni حرق 

  Ndaa ndedi هروب
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 واحد والعشرونالالدرس 
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 . 

بــــني تعريــــف الفعــــل يف اللغــــة العربيــــة  ومــــن خــــالل هــــذا التعريــــف ميكــــن مالحظــــة الفــــرق      
وســبب  ،والتباويــة ، وهــو يف العربيــة مــا دل علــى معــىن يف نفســه مقــرتن بأحــد األزمنــة الثالثــة 

 ه يف العربية ال يوجد الفعل املضارع املستمر ، كما سيأا الحقاً . االختالف هو أن
= قــرأ  karayiيــدل علــى حــدوث عمــل يف زمــن أو طلــب عمــل يف زمــن مثــل  والفعــل      
ــــــرأ karanuأو  ــــــة كلمــــــة توكلمــــــة الفعــــــل  ،= يقــــــرأ  karayiniأو  = اق قابلهــــــا يف التباوي

ndohi  أوndogusi . 

 أوالً : عالمات الفعل . 
Gubudi : Oskoba ndogusia-ã . 

 وللفعل عالمات متيزه عن االسم واحلرف ، أهم هذه العالمات هي :       
وتـدخل علـى الفعـل املاضـي  ،  naarأو    narيف التباويـةأ ـ دخـول تـاء الفاعـل عليـه وهـي 

 كما يف :
  muganar   أي صد قت وkaranaar  . أي قرأت 

 كما يف :،  ، وتدخل على الفعل املضارع  eب ـ دخول الم التوكيد عليه وهي يف التباوية 
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Karayinîe  

Mugayinîe  
Karayini 

mugayini 

وتـــدخل علـــى  ndaarأو  ndar، وهـــي يف التباويـــة الدالـــة علـــى الفـــاعلني  نـــاجــــ ـ دخـــول 
 كما يف :،  املاضي 

 Karandaar Karayi Karadi قرأنا

  Mugandar  Mugayi  Mugadi قنا صد

 كما يف :  ، suو nuد ـ من عالمات فعل األمر دخول 

  Karanu  Karadi قرأإ

  Karasu قرأ نفسك إ

    Karadu قرأين  إ

يف حالـــة املفـــرد  njîو tîyiو čîدخـــول هـــي : املضـــارع املســـتمر ف ــــ أم ـــا عالمـــات الفعـــل هــــ
  :يف حالة اجلمع ، كما يف األمثلة التالية njîku و tîyikuو čîkuو

 Karanirîtîyi آكل Karandirîtîyiku نأكل 

 Karanînjî تأكل  Karandînjîku تأكلون 

  Karayinîčî يأكل  Karayindîčîku يأكلون 

 عل في الجملة .ثانياً : موقع الف
Nûnju-ĩ : Kôi ndogusii-ĩ jumula-ã du . 
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يـــأا الفعـــل يف التباويـــة يف هنايـــة اجلملـــة ، علـــى العكـــس مـــن العربيـــة ، وهـــو األمـــر الـــذي       
الفعــل يف التباويــة مــن خــالل اجلمــل  موقــع بيــانيربــك املرتمجــني مــن وإىل التباويــة ، وفيمــا يلــي 

 :التالية 

  Mahuma kitamma Karayi قرأ حممد الكتاب 

  Kalli Yagabi-ĩ du zod دخل كاىل البيت 

  Dadî ômuri-ĩ hi Lahayi سلم دادي على الرجل 

 أن تركيبة اجلملة التباوية كاآلا . ب ميكن االستنتاعمن خالل اجلمل السابقة       

    9           2               3          1           2            3    

  Mahuma kitamma Karayi الفاعل +  املفعول به + الفعل 

  Kitamma ha Mahuma Karayi املفعول به + الفاعل + الفعل 

* نالحظ أن اجلملة يف التباوية تأا بحيغتني فقط ، كما هو موضـح يف الفقـرتني السـابقتني ، 
 .   أخري الفاعل عن املفعول بهدمي وتويف كلتا الحيغتني يأا الفعل يف آخر اجلملة مع جواز تق

 ثالثاً : تقسيم الفعل . 
Nôguzuu-ĩ : Ŋgora ndogusia-ã . 

، ا عـــن تقســـيم الفعــل فينقســـم مـــن حيــث الـــزمن ، عكـــس العربيــة ، إىل أربعـــة أقســـام أمــ      
ا عـن تقسـيمه وأمـ ،فعـل األمـر و ضارع والفعل املضارع املسـتمر الفعل املاضي والفعل امل: وهى 

ملحــدر فينقســم إىل أربــع جمموعــات وســيأا تفحــيل كــل ذلــك يف الــدروس القادمــة مــن حيــث ا
 إنشاء اهلل . 

 األمثلة :
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  الفعل من حيث الزمن 
Ndogusi-ĩ kôwuro hunã ha 

layinoo 

 الفعل من حيث املحدر
Ndogusi-ĩ kîyi hunã ha 

layinoo      

 Ndogusi-ĩ الفعل Ndogusi-ĩ الفعل 

 Karadi موعة األوىل اجمل Karayi فعل ماضي 

 Bûrti اجملموعة الثانية  Karayini فعل مضارع 

 Ôsumndi اجملموعة الثالثة  Karayinîčî فعل مضارع مستمر 

 A   Ndahadiاجملموعة الرابعة  karanu فعل أمر 

  B Ndeniاجملوعة الرابعة   

 : يف األمثلة التالية كما ،فعل من حيث رمسه إىل فعل مركب وفعل مفرد الوينقسم       

 Wûni ndeni إحراق

 Îji ndubabi سباحة

  Korro dudi صراخ

  Šiĩ ndunai استماع 
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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 

بعـــة أقســام ، ســـوف نقـــوم ببياهنــا وفقـــاً للفقـــرات ينقســم الفعـــل مـــن حيــث املحـــدر إىل أر       
 اآلتية . 

 : أفعال المجموعة األولى . أوالً 
Gubudi : Ndogusa kiši gubuddia-ã . 

ومجيعهـــا تنتهـــي حبـــروف ،  diبــــ محـــادرها أفعــال اجملموعـــة األوىل هـــي تلـــك الـــيت تنتهــي       
 ـ ومن أمثلتها :di ـ عالمة املحدر بعد حذف  ،مترركة 

 Karadi قراءة   Lahadi م سال

  Ledi ملس  Hidi سؤال 

 Hanadi عرفةم Mugadi تحديق 

 : أفعال المجموعة الثانية .ثانياً 
 Nûnju-ĩ : Ndogusa kiši nûnjua-ã . 

ف و ، ومجيعهـــا تنتهـــي حبـــر  tiبــــ  محـــادرها أفعـــال اجملموعـــة الثانيـــة هـــي تلـــك الـــيت تنتهـــي      
 ومن أمثلتها :،  tiعالمة املحدر بعد حذف  ةساكن

  Ôŋgurti إنكار   Hurosti تبديل 
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 Lopti تعب   Hokti   احتاد

 Lugobti إعجاب  Čusti قيادة 

 :أفعال المجموعة الثالثة . ثالثاً 
Nôguzuu-ĩ : Ndogusa kiši nôguzuia-ã . 

أو   m، ومجيعهـا تنتهـي حبـرف ndi بــ محـادرها أفعال اجملموعة الثالثة هي الـيت تنتهـي      
n  ـعالمة املحدر ، بعد حذفndi  : ـ ومن أمثلتها 
 
 Ôsumndi جمادلة Ôrrumndi ردم

 Mûsulumndi إسالم  Mudulumndi تظلم

 Surundi استنشاق  Čurumndi غفوة 

 : أفعال المجموعة الرابعة . رابعاً 
Nduzoo-ĩ : Ndogusa kiši nduzoia-ã . 

، وهـى بـدورها تنقسـم إىل  nd بــمحـادرها الـىت تبـدأ أفعـال اجملموعـة الرابعـة هـي تلـك       
، وفيمـــا يلـــي تفحـــيل  Bوأفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة  Aأفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة : مهـــا  ،قســـمني 
 ذلك :
 .  Aـ أفعال اجملموعة الرابعة  أ

A ـ Ndogusa kiši nduzooa Aa-ã . 

بعــد األصــلية  مادهتــاها مــن تكــون مضــارعي، و  nd بـــ محــادرها وهــي األفعــال الــيت تبــدأ      
 ، ومن أمثلتها : عالمة املحدرحذف 

 حدرامل مضارعه معناه حدرامل مضارعه معناه
 Kai Ndugai جتلد Hadi Ndahadi قول 



 

001 

 

 Zoi Nduzoi صب Sobi Ndusobi ترك 

 lodi ndulodi مناصرة Kazi ndugazi ضرك

  

 . Bب ـ أفعال اجملموعة الرابعة 
B ـ Ndogusa kiši nduzooa Ba-ã . 

بعــد مادهتــا األصــلية كــون مضــارعها مــن وال يت ndبـــ محــادرها وهــى األفعــال الــيت تبــدأ       
 ، وليست هلا قاعدة يف التحريف ، كما سيأا ، ومن أمثلتها :عالمة املحدر حذف 

 حدرامل مضارعه معناه حدرامل مضارعه معناه          
 Yedi Ndedi رفض yei Ndeni إعطاء

 Mai Ndoŋi أخذ   

 tori ndori إخراع

 مالحظة .
 , nda , ndoالحـيغ التاليـة ،  حـدإبيف أفعـال اجملموعـة الرابعـة عالمـة املحـدر تـأا       

nde ndu , ndi  ًولقد رمسناها اختحارا ،nd . 
 ،عالمـة املحـدربعـد حـذف  ، gيف مضارع األفعال اليت تبدأ بــ  k إىلg الحظ قلب *      
 يف الدرس اخلاص بتحريف األفعال . ذلك تفحيل وسيأا
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 والعشرون الثالثالدرس 
Kara dîyidom sã ôguzuu-ã 

 تقسيم الفعل من حيث الزمن
Ndogusi-ĩ kôwuro hunã ha layinu ŋgori-ĩ 

وجــد يالــيت العلــى العكــس مــن العربيــة  ،ينقســم الفعــل مــن حيــث الــزمن إىل أربعــة أقســام       
الفعـل املاضـي ، والفعـل املضـارع ، والفعـل  :وهـذه األقسـام هـي  ،فيها الفعل املضارع املستمر 

 . تفحيل ذلك وفيما يلي ، فعل األمرو املضارع املستمر ، 
 ـ الفعل املاضي .  9

1 – Ndogusi ŋgoo-ã . 

إذا كـان يف صـيغة  (( aar أو ar)) العالمات اليت متيز الفعل املاضي هي أنه ينتهي بـ       
إذا كــان يف صــيغة املخاطبــة ، وأم ــا يف صــيغة الغائــب فينتهــي  (( um)) املــتكلم ، وينتهــي بـــ 
ـــ  ـــ  ،إذا كــان مــن أفعــال اجملموعــة األوىل  (( yi)) الفعــل املاضــي ب إذا كــان مــن  (( či)) وب

 (( y)) بـدأ بــ يو  ،لثالثـة إذا كان من أفعال اجملموعة ا (( nji ))وبـ  ،أفعال اجملموعة الثانية 
فهي قياسية فـال قاعـدة  B ، وأم ا أفعال اجملموعة الرابعة A إذا كان من أفعال اجملموعة الرابعة

 هلا . 
 األمثلة :

يف صـــــــــــــيغة الفعـــــــــــــل 
 املخاطبة 

الفعــــــــــــــــــل يف صــــــــــــــــــيغة 
 الغائب 

الفعــــــــــــل يف صـــــــــــــيغة 
 املتكلم 

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر        
Kîyi-ĩ 

Muganum  

Hurrum 

Mugayi 

Hurči 

Muganar 

Hurdaar 

Mugadi 

Hurti 
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Ôsumum  

Sobum 

nded 

Ôsumnji 

Yusob 

Ted  

Ôsumaar 

Sobar 

Tided  

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi  

 ـ الفعل املضارع . 2
2 – Ndogusi nûu-ã .  

ممـدودة مـن غـري أداة  (( i)) أنـه دائمـاً ينتهـي بــ  يالمات الـيت متيـز الفعـل املضـارع هـالع      
 لة التالية : مد ، كما يف األمث

 األمثلة :

يف صــــــــــيغة الفعــــــــــل 
 املخاطبة 

الفعـــــــــــــل يف صـــــــــــــيغة  الفعل يف صيغة الغائب 
 املتكلم 

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر        
Kîyi-ĩ 

Mugani  

Hurri 

Ôsumi 

Sobi 

ndedi 

Mugayini 

Hurčini 

Ôsumnjini 

Yusobi 

Tedi  

Muganiri 

Hurdiri 

Ôsumiri 

Sobiri 

Tidedi  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi  

 ـ الفعل املضارع املستمر . 3
3 – Ndogusi nû togusî čîĩ . 

ـــــز الفعـــــ        ـــــيت متي هـــــي بأحـــــد أدوات ينت أنـــــه دائمـــــاً  يهـــــل املضـــــارع املســـــتمر العالمـــــات ال
 tîyi))للجمع الغـائبني ، و (( čîku)) للمفرد الغائب ، و (( čî))  االستمرارية ، وهي

للمفــرد املخاطــب  (( njî)) للمــتكلم املشــارك ، و  (( tîyiku)) للمفــرد املــتكلم ، و  ((
 للجمع املخاطبني ، كما يف األمثلة التالية : (( njîku)) و
 يف حالة املفرد : أمثلة
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يف صـــــــــــيغة الفعـــــــــــل 
 املخاطب  املفرد

الفعــــل يف صــــيغة املفـــــرد 
 الغائب 

الفعــل يف صــيغة املفــرد 
 املتكلم 

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر         
kîyi-ĩ 

Muganinjî  

Hurrinjî 

Ôsuminjî 

Sobinjî 

Ndedinjî  

Mugayinîčî 

Hurčinîčî 

Ôsumnjinîčî 

Yusobîčî 

Tedîčî  

Muganirîtîyi 

Hurdirîtîyi 

Ôsumirîtîyi 

Sobirîtîyi 

Tidedîtîyi  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi  

 يف حالة اجلمع . أمثلة

يف صــــــــــــــــيغة الفعــــــــــــــــل 
 اجلمع املخاطبني

الفعـــــل يف صـــــيغة اجلمـــــع 
 الغائبني 

الفعــــــل يف صــــــيغة اجلمــــــع 
 املتكلمني 

املحــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
kîyi-ĩ     

Mugandînjîk

u  

Hurtînjîku 

Ôsumbînjîku 

Sopînjîku 

Ndûrrînjîku  

Mugayindîčîk

u 

Hurčindîčîku 

Ôsumnjindîčîk

u 

Yusopîčîku 

Tûrrîčîku   

Mugandirîtîyik

u 

Hurndirîtîyiku 

Ôsumbirîtîyiku 

Sopirîtîyiku 

lukrîtîyiku  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumnd

i 

Ndusobi 

Ndedi  

 ـ فعل األمر . 4
4 – Ndogusi galadii-ĩ . 

عليـه ، كمـا  ((  u , nu , du , su , sundu))عالمات فعل األمر دخول  من       
 يف األمثلة التالية :

 األمثلة :

 kîyi-ĩ   املحدر   الفعــــــــــــل يف صــــــــــــيغة  الفعل يف صيغة الغائب يف صـــــــــــيغة الفعـــــــــــل 
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 املتكلم  املخاطبة 

Mugasu  

Hurrsu 

Ôsumsu 

Susob 

Susu 

Mugadu 

Hurtu 

Ôsumndu 

Yusopu 

Yûsurru  

Muganu 

Hurru 

Ôsumu 

Yusob 

Yusu  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi  
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 الدرس الرابع والعشرون
Kara dîyidom sã tuzoo-ĩ 

 إعراب الفعل الماضي
Iirab ndogusi ŋgoo-ã 

علــى آخــر الفعــل وســوف نقــوم ببيــان إعــراب الفعــل املاضــي يف يف التباويــة يطــرأ اإلعــراب       
 قادمة .الدروس لهذا الدرس تاركني إعراب باقي األفعال ل

فيمـــــا إذا كـــــان يف صـــــيغة الغائـــــب أو  ، يتلــــف إعـــــراب الفعـــــل املاضـــــي حســـــب صـــــيغته      
 حالة املفرد .يف  وما إذا كان يف حالة اجلمع أو، املخاطبة أو املتكلم 

 أ ـ في صيغة الغائب .
A ـ   Kôwuro yugonnáãa . 

ا إذا كـــان ، وأمـــ nuيعـــرب بــــ  ومنتهيـــاً حبـــرف مترـــرك إذا كـــان الفعـــل يف صـــيغة الغائـــب      
 .  uحبرف ساكن فيعرب بـ  منتهياً 
 األمثلة :ـ

                            Kîyi-ĩاملحدر                  Iirammaاإلعراب  
Mugayinu ni ted  

Hurčinu ni ted  

Osumnjinu ni ted 

Yahadu ni ted 

Čumamu ni ted 

Čîdu ni ted 

Činu ni ted 

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Čîd 

Či  
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 يف حالة العطف . على الفعل املاضييتضح مما سبق إن اإلعراب يطرأ       
كمـــا يف ،   oأمـــا يف حالـــة اجلمـــع فيعـــرب حبـــذف  ،رد هـــذا إذا كـــان الفعـــل يف حالـــة املفـــ      

 األمثلة التالية : 

           Kîyi-ĩاملحدر      Ndogusi-ĩالفعل        Iirammaاإلعراب  
Mugayindu tûruo 

Hurčindu tûruo 

Ôsumnjindu tûruo 

Yuhatu tûruo 

Čumambu tûruo 

Čîtu tûruo 

Čindu tûruo  

Mugayinduo 

Hurčinduo  

Ôsumnjinduo 

Yahatuo 

Čumambuo 

Čîtuo 

Činduo  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Čîd 

Či  

 ب ـ في صيغة المخاطبة .
B ـ Kôwuro wetu ndendii-ĩ . 

 كما يف األمثلة التالية :  ، mتوضع حمل  ũيعرب الفعل املاضي يف صيغة املخاطبة بـ       

          Kîyi-ĩاملحدر        Ndogusi-ĩالفعل       Iirammaإلعراب  ا
Muganuũ ni niri  

Hurruũ ni niri  

Osumuũ ni niri  

Haduũ ni niri  

Mamuũ ni niri  

Yîduũ ni niri  

Nuũ ni niri  

Muganum  

Hurrum  

Ôsumum 

Hadum 

Mamum 

Yîdum 

Num  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Čîd 

Či 

 اجلمع املخاطبني ، كما يف األمثلة التالية : صيغة وال يتغري احلكم يف      
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  Kîyi-ĩاملحدر         Ndogusi-ĩالفعل              Iirammaإلعراب  ا
Muganduũ ni Ndûruo  

Hurtuũ ni ndûruo  

Osumbuũ ni Ndûruo  

Hatuũ ni ndûruo  

Mambuũ ni ndûruo  

Yîtuũ ni ndûruo  

Nduũ ni ndûruo 

Mugandum  

Hurtum  

Ôsumbum 

Hatum 

Mambum 

Yîtum 

Ndum  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Ndîd 

Ndini 

 جـ ـ في صيغة المتكلم . 
Č ـ Kôwuro wetidoo-ã . 

كمـا   ، uإىل  rمع حتويل احلـرف الـذي يسـبق  uبـ  فعل املاضيال يف هذه الحيغة يعرب      
 يف األمثلة التالية :ـ

  Kîyi-ĩاملحدر  Ndogusi-ĩ        الفعل            Iirammaإلعراب  ا
Mugannuru ni tided 

Hurduru ni tided  

Osumuru ni tided  

Haduru ni tided  

Mamuru ni tided  

Yîduru ni tided 

Nuru ni tided  

Muganar 

Hurdaar  

Ôsumaar 

Hadar 

Mamar 

Yîdaar 

Nar  

Mugadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Ndîd 

Ndini 

 وال يتغري احلكم يف صيغة اجلمع املتكلمني ، كما يف األمثلة التالية :      

   Kîyi-ĩاملحدر  Ndogusi-ĩ       الفعل           Iirammaإلعراب  ا
Muganduru ni lukar  

Hurturu ni lukar  

Mugandar 

Hurtaar  

Mugadi 

Hurti 
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Ôsumburu ni lukar 

Haturu ni lukar  

Mamburu ni lukar  

Yîturu ni lukar  

Nduru ni lukar 

Ôsumbaar 

Hatar 

Mambar 

Yîtaar 

Ndar  

Ôsumndi 

Ndahadi 

Ndumami 

Ndîd 

Ndini  
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 الدرس الخامس والعشرون
Kara dîyidom sã hoo-ĩ 

 اإلعراب
Iiramma 

اً خاصـاً الحتوائـه أحكامـاً لقد سبق أن حتـدثنا عـن إعـراب الفعـل املاضـي وأفردنـا لـه درسـ      
 متعددة ، ونأا اآلن لبيان إعراب باقي األفعال وذلك حسب الفقرات اآلتية .

 أ ـ إعراب الفعل المضارع .
 املضارع ، كما يف األمثلة التالية : iيُعرب الفعل املضارع بتشديد حرف       

             Kîyi-ĩاملحدر       Ndogusi-ĩالفعل       Iirammaاإلعراب 

Muganirî tided 

Muganî tided 

Mugayinî tided 

Mugandirî tided 

Mugandî tided 

Mugayindî tided  

Muganiri 

Mugani 

Mugayini 

Mugandiri 

Mugandi 

Mugayindi  

Mugadi  

 ب ـ إعراب الفعل المضارع المستمر .
ـــــرب الفعـــــل املضـــــارع املســـــتمر حبـــــذف أداة االســـــتمرارية ، و         tîyiو njîو čî : هـــــييُع
 :   كما يف،  للجمع  tîyikuو njîkuو čîkuللمفرد و

       Iirammaاإلعـراب 

   

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر                          Ndogusi-ĩالفعل 
Kîyi-ĩ     
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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 خالفــاً لاصــل العــام املتعــارف       
يُعـــرب يف حالـــة واحـــدة فقـــط  تمر ، وأن الفعـــل املضـــارع املســـتمرعليـــه يف الفعـــل املضـــارع املســـ

 . ما يف األمثلة املبينة أعالهوهي حالة اإلضافة ك

 فعل األمر .جـ ـ إعراب 
ىل آخــره إذا كــان منتهيــاً حبــرف ســاكن ، وأم ــا إذا كــان إُتضــاف  u ـفعــل األمــر بــيُعــرب       

 منتهياً حبرف متررك فال يُعرب ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :

          Kîyi-ĩاملحدر      Ndogusi-ĩالفعل      Iirammaاإلعراب 
Yusobu yusu 

Yogusu yusu 

Yubu yusu   

Yusob 

Yogus 

Yub  

Ndusobi 

Ndogusi 

Ndubi  

 فعل األمر يُعرب يف حالة اإلضافة فقط .أن  ويتضح مما سبق      
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 الدرس السادس والعشرون
Kara dîyidom sã dîšee-ĩ 

 الفعل المبني للمجهول
Ndogusi hosunnáã 

 تلف طريقة ىل محادر االفعال ، و إمجهول بإضافة بعض املقاطع ب ي للالفعل امل حاغي      
حسب اجملموعة اليت ينتمي إليها الفعل ، والحيغة اليت يأا هبا ، وفيما يلي توضيح الحياغة 
 ذلك :

 الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة األولى . أوالً : صياغة
 ن أفعــال هــذه اجملموعــة حســب الحــيغةمــ الفعــل املبــ ي للمجهــول صــياغةطريقــة تلــف        

 .  وفيما يلي تفحيل ذلكالفعل ،  اليت يأا هبا
 أ ــ في صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

 
 dudu بإضافةيف صيغة املتكلم الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      

  ، عالمة املحدرصلية بعد حذف ىل املادة األإيف حالة اجلمع  duduoو يف حالة املفرد
 ية :تالكما يف األمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Karaduduo 

Lahaduduo 

Mugaduduo 

Karadudu 

Lahadudu 

Mugadudu  

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  
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 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

 يف حالة املفرد ndu بإضافة يف صيغة املخاطبةالفعل املب ي للمجهول  يحاغ       
كما يف األمثلة   ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف  إىليف حالة اجلمع  nduoو
 ية :تالال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Karanduo 

Lahanduo 

Muganduo 

Karandu 

Lahandu 

Mugandu  

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

يف  duبإضافة يف صيغة الغائب الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
 كما يف  ، رعالمة املحداملادة األصلية بعد حذف  إىليف حالة اجلمع  duoو حالة املفرد
 ية :تالاألمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Karaduo 

Lahaduo 

Mugaduo 

Karadu 

Lahadu 

Mugadu  

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  

 الفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة الثانية . ثانياً : صياغة
حسـب الحـيغة ، أيضـاً ، أفعـال هـذه اجملموعـة  الفعل املب ي للمجهول من صياغةتلف        

 .  وفيما يلي تفحيل ذلكالفعل ،  اليت يأا هبا
 أ ــ في صيغة المتكلم .
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A ـ Zaga wetidoo-ã . 

 tuduبإضافة يف صيغة املتكلم  الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة يحاغ      
كما   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  tuduoو يف حالة املفرد
 ية :يف األمثلة التال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Hortuduo 

Ôŋgurtuduo 

Čustuduo    

Hortudu 

Ôŋgurtudu 

Čustudu    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 المخاطبة .ب ــ في صيغة 

B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

 ndu بإضافة يف صيغة املخاطبةالفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
كما   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  nduoويف حالة املفرد 
 ية :تاليف األمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Hornduo 

Ôŋgurnduo 

Čusnduo    

Horndu 

Ôŋgurndu 

Čusndu    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 
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يف  tu بإضافة يف صيغة الغائبالفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      
كما يف   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  tuoوحالة املفرد 
 ية :األمثلة التال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Hortuo 

Ôŋgurtuo 

Čustuo    

Hortu 

Ôŋgurtu 

Čustu    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 المبني للمجهول من أفعال المجموعة الثالثة .الفعل  اً : صياغةثالث
موعــة حســب الحــيغة  الفعــل املبــ ي للمجهــول مــن أفعــال هــذه اجمل طريقــة صــياغة تلــف       

 .  وفيما يلي تفحيل ذلكالفعل ،  اليت يأا هبا
 أ ــ في صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

 بإضافةيف صيغة املتكلم اجملموعة الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه  يحاغ      
ndudu و يف حالة املفردnduduo  عالمة ىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع
 ة :كما يف األمثلة التالي  ، املحدر

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Ôsumnduduo 

Alamnduduo  

Čurumnduduo     

Ôsumndudu 

Alamndudu  

Čurumndudu     

Ôsumndi  

Alamndi  

Čurumndi    

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 
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 ndu بإضافةيف صيغة املخاطبة الفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      
كما   ، عالمة املحدرحذف  ىل املادة األصلية بعدإيف حالة اجلمع  nduoو يف حالة املفرد
 ة :يف األمثلة التالي

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Ôsumnduo 

Alamnduo  

Čurumnduo     

Ôsumndu 

Alamndu  

Čurumndu     

Ôsumndi  

Alamndi  

Čurumndi    

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č  ـ Zaga yugonnaa-ã . 

 ndu بإضافة يف صيغة الغائبالفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      
كما   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  nduoو يف حالة املفرد
 ية :يف األمثلة التال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ     املحدر        

Ôsumnduo 

Alamnduo  

Čurumnduo     

Ôsumndu 

Alamndu  

Čurumndu     

Ôsumndi  

Alamndi  

Čurumndi    

 . Aالفعل المبني للمجهول من أفعال المجموعة الرابعة  رابعاً : صياغة
،  Aالفعـل املبـ ي للمجهـول مـن أفعـال اجملموعـة الرابعـة  صـياغةسوف نقـوم ببيـان كيفيـة       
صــياغة  تلــف كيفيــة و  ، نتطــرق إليهــافهــي قياســية لــذلك لــن  Bا أفعــال اجملموعــة الرابعــة وأمــ

وفيمــا الفعــل ،  حســب الحــيغة الــيت يــأا هبــا الفعــل املبــ ي للمجهــول مــن أفعــال هــذه اجملموعــة
 .  يلي تفحيل ذلك 

 أ ــ في صيغة المتكلم .



 

011 

 

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف  tu بإضافة يف صيغة املتكلمأفعال هذه اجملموعة  الفعل املب ي للمجهول من يحاغ      
ىل املادة األصلية بعد إيف حالة اجلمع  tu+oو خرياأل iحالة املفرد مع حذف حرف 

 ية :كما يف األمثلة التال  ، عالمة املحدرحذف 

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Tugako 

Tugazo 

Tugudo     

Tugak 

Tugaz 

Tugud     

Ndugaki 

Ndugazi 

Ndugudi     

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

 ndu بإضافة يف صيغة املخاطبةالفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
كما   ، عالمة املحدرف ىل املادة األصلية بعد حذإيف حالة اجلمع  nduoيف حالة املفرد و

 ية :ثلة التاليف األم

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Ndugako 

Ndugazo 

Ndugudo     

Ndugak 

Ndugaz 

Ndugud     

Ndugaki 

Ndugazi 

Ndugudi     

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

 tudu يف صيغة الغائب بإضافةالفعل املب ي للمجهول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      
ىل املادة األصلية إيف حالة اجلمع  tudu+oو خرياأل iيف حالة املفرد مع حذف حرف 

 ية :كما يف األمثلة التال  ، عالمة املحدربعد حذف 
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املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ در           املح  

Tugako 

Tugazo 

Tugudo     

Tugak 

Tugaz 

Tugud     

Ndugaki 

Ndugazi 

Ndugudi     
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 الدرس السابع والعشرون
Kara dîyidom sã tûdusu-ĩ 

 اسم الفاعل
Čer ndogusdii-ĩ 

 ىل آخر املحادر ، كما يف األمثلة التالية :إ doاسم الفاعل بإضافة  حاغي      
 ألمثلة :ا

                      Kîyi-ĩاملحدر         Čer ndogusdii-ĩعل ااسم الف
Karadido 

Hurtido 

Ôsumndido 

Ndusobdo 

Ndeddo  

Karadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi 

ي ذالــ iوتضــاف هــذه األداة بالنســبة ملحــادر أفعــال اجملموعــة الرابعــة بعــد حــذف حــرف       
 ه األفعال ، كما يف األمثلة التالية :هذمحادر تنتهي به 

                      Kîyi-ĩاملحدر          Čer ndogusdii-ĩعل ااسم الف
Ndugazdo  

Ndusobdo 

Ndeddo  

Ndugazi  

Ndusobi 

Ndedi 

ىل آخــــر املحــــادر وبالطريقــــة الســــابقة ، كمــــا يف األمثلــــة إ daويف حالــــة اجلمــــع تضــــاف       
 ة : تاليال
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                         Kîyi-ĩاملحدر       Čer ndogusdii-ĩعل افاسم ال
Karadida 

Hurtida 

Ôsumndida 

Ndusobda 

Ndedda   

Karadi 

Hurti 

Ôsumndi 

Ndusobi 

Ndedi 
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 الدرس الثامن والعشرون
Kara dîyidom sã yusu-ĩ 

 اسم المفعول
Čer togusudii-ĩ 

اسم حاغ يو  ،ملفعول ال  تلف كثريًا عن صياغة الفعل املب ي للمجهول صياغة اسم ا      
حسب اجملموعة   تلف طريقة الحياغةىل محادر األفعال ، و إاملقاطع املفعول بإضافة بعض 

 اليت ينتمي إليها الفعل ، والحيغة اليت يأا هبا ، وفيما يلي توضيح ذلك :

 موعة األولى .اسم المفعول من أفعال المج أوالً : صياغة
الفعـل  الـيت يـأا هبـالحـيغة موعـة حسـب ااسم املفعول من أفعال هـذه اجمل ياغةتلف ص       

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

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف  dududo بإضافةيف هذه الحيغة اسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
كما   ، عالمة املحدر ىل املادة األصلية بعد حذفإيف حالة اجلمع  dududaو املفردحالة 
 ية :تاللة اليف األمث

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ          املحدر 
Karadududa 

Lahadududa 

Mugadududa 

Karadududo 

Lahadududo 

Mugadududo  

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
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B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

يف  ndudaو يف حالة املفرد ndudo بإضافة يف هذه الحيغة اسم املفعول حاغي      
 ية :تالكما يف األمثلة ال  ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف ىل إحالة اجلمع 

فرد      امل ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Karanduda 

Lahanduda 

Muganduda 

Karandudo 

Lahandudo 

Mugandudo 

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

يف حالة  dudoبإضافة  يف هذه الحيغةمن أفعال هذه اجملموعة اسم املفعول  حاغي      
كما يف األمثلة   ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف ىل إحالة اجلمع  يف dudaو املفرد
 ية :تالال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Karaduda 

Lahaduda 

Mugaduda 

Karadudo 

Lahadudo 

Mugadudo  

Karadi 

Lahadi 

Mugadi  

 عول من أفعال المجموعة الثانية .اسم المف ثانياً : صياغة
الفعـل  ن أفعال هـذه اجملموعـة حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـااسم املفعول م  تلف صياغة      

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

A ـ Zaga wetidoo-ã . 
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يف  tududoبإضافة  يغةيف هذه الحمن أفعال هذه اجملموعة اسم املفعول  حاغي      
كما   ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف ىل إيف حالة اجلمع  tududaحالة املفرد و
 ية :تاليف األمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ          املحدر 
Hortududa 

Ôŋgurtududa 

Čustududa    

Hortududo 

Ôŋgurtududo 

Čustududo    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

يف حالة  ndudo بإضافة يف هذه الحيغةمن أفعال هذه اجملموعة اسم املفعول  حاغي      
كما يف   ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف ىل إيف حالة اجلمع  ndudaاملفرد و
 :ية تالاألمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Hornduda 

Ôŋgurnduda 

Čusnduda    

Horndudo 

Ôŋgurndudo 

Čusndudo    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

يف حالة  tudoبإضافة  هذه الحيغة يفمن أفعال هذه اجملموعة اسم املفعول  حاغي      
كما يف األمثلة   ،عالمة املحدر املادة األصلية بعد حذف ىل إاجلمع يف حالة  tudaو املفرد
 ية :تالال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
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Hortuda 

Ôŋgurtuda 

Čustuda    

Hortudo 

Ôŋgurtudo 

Čustudo    

Horti 

Ôŋgurti 

Čusti   

 اسم المفعول من أفعال المجموعة الثالثة . ثالثاً : صياغة
الفعـل  ن أفعال هـذه اجملموعـة حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـااسم املفعول م  تلف صياغة      

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

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف  ndududo ة بإضافةيف هذه الحيغاسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة  يحاغ      
  ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  ndududaو حالة املفرد

 ية :تالكما يف األمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ          املحدر 
Ôsumndududa 

Alamndududa  

Čurumndududa     

Ôsumndududo 

Alamndududo  

Čurumndududo     

Ôsumndi  

Alamndi  

Čurumndi    

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

يف حالة  ndudoإضافة ب يف هذه الحيغةاسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
كما يف   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إلة اجلمع يف حا ndudaاملفرد و
 ية :تالاألمثلة ال

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Ôsumnduda 

Alamnduda  

Ôsumndudo 

Alamndudo  

Ôsumndi  

Alamndi  
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Čurumnduda     Čurumndudo     Čurumndi    

 ـ ــ في صيغة الغائب .ج

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

يف حالة  nduبإضافة  يف هذه الحيغةاسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة حاغ ي      
كما يف   ، عالمة املحدرىل املادة األصلية بعد حذف إحالة اجلمع يف  ndudaاملفرد و
 ية :تالاألمثلة ال

فرد      امل ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Ôsumnduda 

Alamnduda  

Čurumnduda     

Ôsumndudo 

Alamndudo  

Čurumndudo     

Ôsumndi  

Alamndi  

Čurumndi    

 . Aاسم المفعول من أفعال المجموعة الرابعة  رابعاً : صياغة
، وأمـا أفعـال  Aعـة الرابعـة اسم املفعول من أفعال اجملمو  ياغةسوف نقوم ببيان كيفية ص      

 ياغتهصـتلـف كيفيـة  و  ،نتطـرق إليهـا يف هـذا املقـام  فهي قياسية لذلك لن Bاجملموعة الرابعة 
 تباعاً .  هذه الحيغ الفعل ، لذلك سوف نقوم ببيان اليت يأا هبا حسب الحيغة

 أ ــ في صيغة المتكلم .
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف  tudu+doبإضافة  يف هذه الحيغةفعال هذه اجملموعة اسم املفعول من أ حاغي      
ىل إحالة اجلمع يف  tudu+daو لذي يأا يف آخر املحدرا iحالة املفرد مع حذف حرف 
 ية :تالكما يف األمثلة ال  ، عالمة املحدراملادة األصلية بعد حذف 

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ    املحدر        

Tudugakda 

Tudugazda 

Tudugakdo 

Tudugazdo 

Ndugaki 

Ndugazi 
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Tudugudda     Tuduguddo     Ndugudi     

 ب ــ في صيغة المخاطبة .
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

 ndu+uda بإضافة يف صيغة املخاطبةاسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
، عالمة املحدر ىل املادة األصلية بعد حذف إيف حالة اجلمع  ndu+udoو يف حالة املفرد
 ة :تاليكما يف األمثلة ال  ، كان الفعل منتهياً هباإذا   tإىل  dمع قلب 

املفرد       ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ           املحدر 
Ndugakuda 

Ndugazuda 

Ndugutuda     

Ndugakudo 

Ndugazudo 

Ndugutudo     

Ndugaki 

Ndugazi 

Ndugudi     

 جـ ــ في صيغة الغائب .

Č ـ Zaga yugonnáãa . 

يف  tu+udoبإضافة  يف هذه الحيغةاسم املفعول من أفعال هذه اجملموعة  حاغي      
ىل املادة األصلية بعد إيف حالة اجلمع  tu+daو خرياأل iحالة املفرد مع حذف حرف 

 ية :تاللة الكما يف األمث  ، كان الفعل منتهياً هباإذا   tإىل  dمع قلب ، عالمة املحدر حذف 

املفرد ةالفعل يف حال الفعل يف حالة اجلمع      Kîyi-ĩ            املحدر 
Tugakuda 

Tugazuda 

Tugududa     

Tugakudo 

Tugazudo 

Tugutudo     

Ndugaki 

Ndugazi 

Ndugudi     
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 الدرس التاسع والعشرون
Kara dîyidom sã yîšii-ĩ 

 الزمان والمكان اسما
Čer kômmaa-ã yê kôwuroo-ã yê 

تـدل علـى أزمنـة معينـة أو أمـاكن معينـة ، مثـل يف اللغـة التباويـة  العديـد مـن األمسـاء هناك      
îmbi وتعــ ي موســم التمــور ، وgêrigeri  كــان امل يكمــا يــتم صــوغ امســ  ،موســم اجلفــاف

 ياغةعــض األمســاء ، وفيمــا يلــي كيفيــة صــاألفعــال وبمحــادر ىل إعينــة والزمــان بإضــافة مقــاطع م
 هذه األمساء .

أفعــال اجملموعــة األوىل محــادر ىل آخــر إ goالزمــان واملكــان بإضــافة  يحنحــل علــى امســ      
 ية :تال، كما يف األمثلة الترركة املروف أحد احلوأفعال اجملموعة الرابعة املنتهية ب

 Čer kômmaa-ãالزمـان واملكـان  اامسـ

yê kôwuroo-ã yê  

                      Ndogusi-ĩالفعـل 

     
Lago 

Higo 

Karago 

Mugago  

Ladi 

Hidi 

Karadi 

Mugadi  

للرحــول  روف املترركــةاحلبعـض األمســاء املنتهيــة بــآخــر ىل إتم إضــافة هــذه األداة تــكمـا       
 : املكان والزمان ، كما يف األمثلة التالية يعلى امس

Čer kômmaa-ã yê kôwuroo-

ã yê الزمان واملكان اامس 
                      Čer-ãاالسم 
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Abigo 

Tirigo 

kišigo   

Abi  

Tiri 

kiši   

أفعـــال اجملموعـــة محـــادر ىل آخـــر إ koالزمـــان واملكـــان بإضـــافة  يوكمـــا حنحـــل علـــى امســـ      
 كما يف األمثلة التالية :،   عالمة املحدرعد حذف الثانية وأفعال اجملموعة الرابعة وذلك ب

 Čer kômmaa-ãالزمـان واملكـان  اامسـ

yê kôwuroo-ã yê  
                      Ndogusi-ĩالفعـل 

     
Hurko 

Ôŋgurko 

Ôhurko 

Hulusko   

Nduruko   

Ndusobko  

Hurti 

Ôŋgurti 

Ôhurti 

Hulusti 

Ndurui 

Ndusobi     

أفعـال اجملموعـة  محـادر ىل آخـرإ ŋgo الزمـان واملكـان بإضـافة يعلـى امسـ وحنحل أيضاً       
 ، كما يف األمثلة التالية :لثالثة ا

 Čer kômmaa-ãالزمـان واملكـان  اامسـ

yê kôwuroo-ã yê  
                 Ndogusi-ĩالفعـل 

          
Ôsumŋgo 

Laŋgo 

Čurumŋgo 

Hûrumŋgo    

Ôsumndi 

Landi 

Čurumndi 

Hûrumndi  
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 الدرس الثالثون
Kara murta ôguzuu-ã 

 سم الهيأةا
Čer haluu-ã 

 حاغسم اهليأة ، وياىل املحادر إ دواتاء اليت يتم صوغها بإضافة بعض األمسمن األ      
إذا كانت منتهية  go، و رف ساكننتهية حبإذا كانت مفعال در األاىل محإ koبإضافة 

عالمة ذلك كله بعد حذف و  ،فعال اجملموعة الثالثة أ إىل محادر ŋgo، و حبرف متررك
 . املحدر
 : األمثلة

 Kalli amma ha ndîdko Zundu du قتل كايل الرجل قتلة شنيعة 

čîd 

 Amma mêdi-ĩ ndahadko dûli yahad قال الرجل الكالم قولة سليمة 

 Amma mêdi-ĩ ôsumŋgo dunodo ناقش الرجل الكالم مناقشة كبرية 

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 

املحادر اسم اآللة ، ويتم  ىلإ ها بإضافة بعض األدواتتغياتم صتمن األمساء اليت       
ضافة اإل aاآللة ، و تلف عن  aبـ  aىل آخر املحادر ، وتسمى هذه إ aبإضافة  صوغه

، إذ يتلف نطق كلمة  نطقهما فاليت تدخل على املحادر وترسم بنفس الطريقة ولكن يتل
Sartia  اليت تع ي للمسح أو للكنس عن كلمةSartia  ، اليت تع ي ممراة ، طال سة

 . اىل آخرهإ aبإضافة  Sartiكلمة مكنسة ، رغم أهنما مشتقتني عن  
 لة يف اللغة التباوية :اآلأمساء بعض وهذه أمثلة ل

املعىن             
Maana-ã        

Čer-ã           االسم
      

املعىن          
Maana-ã  

Kîyi-ĩ    املحدر
    

 Sarti كنس Sartia طالسة ، مكنسة

 Lûli ndoduri ثقب  Lûli ndoduria مثقاب 

 Čilti عحر Čiltia عح ارة

  Bônu ndoŋi حرث  Bônu ndoŋia حمراث  
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 الدرس الثاني والثالثون
Kara murta ôguzuu sã čû-ĩ 

 االسم الموصول
Čer hoktii-ĩ 

أيضــاً االســم املوصــول ، وهــو يف التباويــة عبــارة عــن أدوات وحــروف تلرــق  مســاءاألمــن       
 عمل األمساء املوصولة ، وترسم موصولة للفعل .  باألفعال وتعمل

 ، وفيمـا يلـي بيـان   a , ã , ĩ , nã , uã : وهـذه األمسـاء علـى طـس طوائـف ، وهـي      
 لكيفية جميئها . 

 ، كما يف األمثلة التالية :تع ي الذي واليت و مع األفعال املضارعة يف حالة املفرد  ĩتأا       

 Maana-ã املعىن

         
دخـــــــــــــــول االســـــــــــــــم املوصـــــــــــــــول 
Ndûusi čer hoktii-ĩ 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã  
الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
Ndogusi-ĩ   

يحدقالذي   Mugayiniĩ  يحدق Mugayini 

 Hurčini يوف  Hurčiniĩ يوفالذي 

يناقشالذي   Ôsumnjiniĩ يناقش Ôsumnjini 

يرتكالذي   Yusobiĩ يرتك Yusobi 

  Tedi يذهب Tediĩ يذهبالذي 

 ا مع املضارع املستمر يف حالة املفرد ، كما يف :كما تأ      

-Maana املعـــــىن

ã 
دخــول االســم املوصــول 
Ndûusi čer 

-Maana املعــىن

ã 

 Ndogusi-ĩالفعل 
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hoktii-ĩ 
 Mugayinîčî يحدق Mugayinîčîĩ الذي يحدق

 Hurčinîčî يوف Hurčinîčîĩ الذي يوف

 Ôsumnjinîčî يناقش Ôsumnjinîčîĩ الذي يناقش

 Yusobîčî يرتك Yusobîčîĩ ي يرتكالذ

 Tedîčî يذهب  Tedîčîĩ الذي يذهب

وتعـــ ي  ترركـــةاملروف ررف مـــن احلـــمـــع أفعـــال زمـــن املاضـــي املفـــردة املنتهيـــة بــــ nãوتـــأا       
 ية :تال،  كما يف األمثلة ال الذي واليت

دخـــــــــــــــــــــول االســـــــــــــــــــــم  Maana-ã املعىن
 Ndûusiاملوصول 

čer hoktii-ĩ 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã 
 Ndogusi-ĩ   لفعلا

 Mugayi صدق  Mugayinã الذي صدق

 Hurči خوف  Hurčinã الذي خوف

  Ôsumnji ناقش   Ôsumnjinã  الذي ناقش

 
ســاكنة ومــع أفعــال الروف رف مــن احلــمــع أفعــال زمــن املاضــي املنتهيــة حبــ uãأو  ãوتـأا       

   ، الـذي والـذين والـيت والـالا وتع ي مع أفعال املضارع يف حالة اجلمع املضارع املستمر وكذلك
 كما يف األمثلة التالية :

 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã 
دخــــول االســــم املوصــــول 
Ndûusi čer 

hoktii-ĩ 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã 

 Ndogusi-ĩ     الفعل

 Yusob ترك Yusobã الذي ترك
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 Tus وقف Tusuã الذين وقفوا

 Ted ذهب Tedã الذي ذهب

 Mugayindîčîku يحدقون Mugayîčîkuã الذين يحدقون

 Hurčindîčîku يوفون Hurčinîčîkuã الذين يوفون

    Ôsuminjndiîčîku يناقشون    Ôsuminjîkuã الذين يناقشون

 كما يف :،  سم املوصول االقبل إضافة  يتم حذفهما gأو  kوإذا انتهى الفعل بـ       

-Maana املعـــــــــىن

ã 
دخـــول االســــم املوصــــول 
Ndûusi čer 

hoktii-ĩ 

-Maana املعــــىن

ã 

-Ndogusiالفعــل 

ĩ 

 Čuruk خرع Čuruã الذي خرخ

 Čuk حلب Čuã الذي حلب

 Čuzug هاجر   Čuzuã الذي هاجر 

 اجلمع يف حالة اجلمع ، كما يف : oكما يتم حذف       

دخول االسم املوصول  Maana-ã  املعىن
Ndûusi čer 

hoktii-ĩ 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã 
  Ndogusi-ĩالفعـل 

  

 Yusobo تركوا Yusopã واالذين ترك

 Tuso وقوفوا Tusuã الذين وقفوا

 Mugayinduo صدقوا Mugayinduã الذين صدقوا 

 Hurčinduo خوفوا Hurčinduã الذين خوفوا 

 Ôsumnjinduo ناقشوا Ôsumnjinduã الذين ناقشوا
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الــــة وُتضــــاف مباشــــرة دون أيــــة إضــــافات يف ح mمــــع األفعــــال املنتهيــــة حبــــرف  aوتـــأا       
 ، كما يف :الالا وتع ي الذي والذين واليت و اجلمع 

-Maana املعـــــــــىن

ã  
دخـــــــــــــــول االســـــــــــــــم املوصـــــــــــــــول 
Ndûusi čer hoktii-ĩ 

 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã  
الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
Ndogusi-ĩ   

 Sobum تركت Sobuma الذي تركت

 Muganum صدقت Muganuma الذي صدقت

 Hurrum خوفت Hurruma الذي خوفت

 Ôsumum اقشتن Ôsumuma الذي ناقشت

 Sopum تركتم Sopuma الذين تركتم

Mugandu صدقتم Muganduma الذين صدقتم

m 

 Hurtum خوفتم Hurtuma الذين خوفتم

 Ôsumbum ناقشتم Ôsumbuma الذين ناقشتم 
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 الدرس الثالث والثالثون
Kara murta ôguzuu sã ôguzuu-ĩ 

 اسم الصفة
Čer adurasuu-ã 

اســـتثناءات علـــى  كمـــا أن هنـــاك،  قاعـــدة عامـــة لترحـــيل اســـم الحـــفة يف التباويـــة  هنـــاك      
 وفيما يلي تفحيل ذلك .   ،هذه القاعدة 

 أوالً : القاعدة في تحصيل اسم الصفة . 
Gubudi : Hakti čer adurasuu-ã kîyii-ĩ . 

إذا كــان  ،يف بدايــة الحــفات  nûأو  nuيف التباويــة حنحــل علــى اســم الحــفة بإضــافة       
 :وفيما يلي أمثلة على ذلك ،وحسب احلرف املتررك  îأو  iاحلرف املتررك األول غري 

   املعىن
Maana-ã 

 اسم الحفة 
Čer Adurasuu-ã 

 Maanaمعناهـا

hunã 
 الحفة

Adurasu-ã 

 Wôgorši جبان  Nûwogorši جنب 

 Bôli نظيف  Nûboli نظافة 

 Bui كبري  Nubui كىر 

 Hurgi يعوض Nuhurgi وضاعة 

 Madu أمحر  Numadu محرة 

 Durusu طويل Nudurusu طول
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  nî و أ niفنرحل على اسم الحفة بإضافة  îأو  iكان احلرف املتررك األولوإذا        
   : كما يف األمثلة التالية ،األول  ىل آخر الحفات حسب احلرف املترركإ

 املعىن 

Maana-ã 

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã  

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة
Adurasu-ã  

  Gibi كبري Nigibi كىر 

 Gîrbi شجاع Nîgirbi شجاعة 

 إذا كانـــت الحــفة تبـــدأ حبــرف مترـــركوأم ــا  ،ســاكن إذا كانــت الحـــفة تبــدأ حبـــرف هــذا       
 واألمثلة التالية توضح ذلك : ، يف بدايتها  nها بإضافة حرف مسافيتم احلحول على 

   املعىن
Maana-ã 

 سم الحفة ا
Čer adurasuu-ã     

 معناها
Maana hunã 

 الحفة
Adurasu-ã     

 Êski جديد Nêski جدة

 Êdi أنثى Nêdi أنوثة 

 Irri مرتفع Nirri ارتفاع

  Oguro عبد  Noguro عبودية

 Odo طفل Nodo طفولة 

 Ômuri رجل Nômuri رجولة 

  Arubu أعمى   Narubu عمى

 الواردة على القاعدة .ثانياً : االستثناءات 
Nûnju-ĩ : Kîyi-ĩ du yuna čurukaã . 

   .Ŋأ ـ االستثناء األول : استعمال 
A ـ Nduruko gubuddi-ĩ : Istaamalti Ŋ gu-ã . 
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تم إضـافة تـو  ، g , k بــبداية الحـفات املبـدوءة  إىل ŋحنحل على اسم الحفة بإضافة       
ŋ ـىل الحفات املنتهية بإ g . بعد حذفها 

ــا الحــفات املنتهيــة حبــرف        ، وفيمــا يلــي أمثلــة  gإىل  kبعــد قلــب  ŋتم إضــافة فتــ kوأم 
 على ذلك :

   املعىن
Maana-ã     

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã 

 الحفة
Adurasu-ã    

  Gibi كبري Ŋibi كىر

 Gîrbi شجاع Ŋîrbi شجاعة 

  Gunasu قبيح Ŋunasu قبح

 Koro قحري  Ŋgoro قحر 

 Kunu قليل Ŋgunu قلة

 يت تبـدألحـفات الـإىل ا للرحول على اسم الحـفة مع حرف متررك ŋ تم إضافةتكما       
  mإىل  bبينمـا يـتم قلـب š . l بــ الحـفات املبـدوءة ىلإمباشرة   ŋتم إضافةتو  . š b . lـب

 واألمثلة التالية توضح ذلك : ،تم إضافتها تومن مث 

   املعىن
Maana-ã     

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 Maanaمعناهـا

hunã 
 الحفة

Adurasu-ã     

 Šiša خمتلف  Ŋišiša اختالف

 Šeda شاهد Ŋišeda شهادة

 Bilaa بريء Ŋimilaa براءة 

 Bil زيادة Ŋimil زيادة

 Lôori   ويل Ŋûloori والية
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 .  ndبـ ـ االستثناء الثاني :استعمال 
B ـ Nduruko nûnju-ĩ . Istaamalti nd i-ĩ . 

ــــة بــــإ ndحنحــــل علــــى اســــم الحــــفة بإضــــافة        ذلــــك بعــــد ، و  d و t ـىل الحــــفات املنتهي
 كما ىف األمثلة التالية :  ،حذفهما 

   املعىن
Maana-ã     

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã 

 الحفة
Adurasu-ã    

 Tîri مجيل  Ndîri مجال

 Tusu صعب Ndusu صعوبة

  Torozo صديق Ndorozo صداقة

 Dôluũ ظامل  Ndôluũ ظلم

  Durusu طويل Ndurusu طول

  Dogu بعيد  Ndogu بعد

 . kuو  kûجـ ـ االستثناء الثالث : استعمال
Č ـ Nduruko nôguzuu-ĩ :.Istaamalti kû yê ku yêe-ã .  

 tو dوb و  mـهيـة بـىل الحـفات املنتإ kuأو   kûحنحـل علـى اسـم الحـفة بإضـافة      
قبــــــل إضــــــافة املقطعــــــني  ndإىل  tو nإىل  dو mإىل  bويــــــتم قلــــــب  ،ىف بعــــــض األحيــــــان 

 واألمثلة التالية توضح ذلك : ،املذكورين 

   املعىن
Maana-ã    

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã 

 الحفة
Adurasu-ã               

  Mûsulum مسلم Kûmusulum إسالم

  Môši جار Kûmoši وارج

  Buroĩ سارق Kumuroĩ سرقة
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 Dôluũ ظامل  Kûnoluũ ظلم

 Tîri مجيل  Kûndiri مجال 

  Torozo صديق Kundorozo صداقة

 . njد ـ االستثناء الرابع : استعمال 
D ـ Nduruko nduzoo-ĩ : istaamalti nj gu-ã . 

،  وذلك بعد حذفها  čبـ  بدأليت تىل الحفات اإ njحنحل على اسم الحفة بإضافة       
 كما يف األمثلة التالية :

   املعىن
Maana-ã      

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã  

 الحفة
Adurasu-ã     

 Čunubu ذكى  Njunubu ذكاء 

 Čuu ابيض Njuu بياض

 Čûsu ممتع Njûsu متعة

 Čuro واسع  Njuro سعة

، أم ا الحفات املركبة فنرحل على امسها حبذف أداة  الحفة الثابتةهذا فيما يتعلق ب      
هلا  إذ يعتىر محدرها امساً  ،فيما عدا الحفات املشتقة من اسم الفعل واسم املفعول  ، الحفة
 وفيما يلي أمثلة على ذلك : ،

   املعىن
Maana-ã     

 اسم الحفة 
Čer adurasuu-ã 

 معناها
Maana hunã  

 الحفة
Adurasu-ã       

 Aŋgaldo عاقل Aŋgal عقل

 Šahima مدمن شاي Šahi شاي

 Tabaso مدخن Taba دخان
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 Wûnisûbi حمروق Wûni نار

 Nohudo ميت Nunohi موت

 Čîddo قاتل Ndîdi قتل

 Aŋgalno عاقل Aŋgal عقل

 Aŋgaltudo عاقل  Aŋgal عقل
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 الدرس الرابع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã tuzoo-ĩ 

 العدد
Ndogudi-ĩ 

أمسائهـا ، وذلـك حسـب  ياغة، مث بيان كيفية ص سوف نقوم أواًل بعرض األعداد التباوية      
 اآلا : 

                Arbidi-ĩالكتابة  Ndogudi-ĩالرقم        Maana-ãاملعىن 

 Turo 0 واحد

 čû 1 اثنان 

 Ôguzuu 1 ثالثة 

 Tuzoo 1 أربعة 

 Hoo 1 سة ط

  Dîšee 1 ستة 

  Tûdusu 1 سبعة 

 Yusu 8 مثانية 

 Yîšii 9 تسعة

 Murdom 01 عشرة

 Murdom soũ turo 00 أحد عشرة

 Murdom sã čû 01 اثنا عشرة
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 Dîyidom 11 عشرون

 Dîyidom soũ turo 10 واحد وعشرون

 Dîyidom sã čû 11 اثنان وعشرون

 Murta ôguzuu 11 ثالثون

 Murta ôguzuu soũ turo 10 وثالثونواحد 

 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 ة واثنانمائ

  Kadura čû 111 مائتان

 Kadura čû yê turo yê 110 مائتان وواحد

 Kadura ôguzuu 111 ثالمثائة

  Kadura tuzoo 111 أربعمائة 

 Dûbu 0111 لف أ

 Dûbu yê turo yê 0110 ألف وواحد 

 Dûbo čû 1111 ألفان 
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 Dîbidir 0111111 مليون

  Dîbidire čû 1111111 مليونان

 Dîbidire čû yê turo yê 1111110 مليونان وواحد

 Mehene 0111111111 مليار 

 Mehenea čû 1111111111 ملياران

ــا أمســاء األعــداد       اســم الحــفة ،  ىفيــتم احلحــول عليهــا بــذات الطريقــة الــيت حنحــل علــ أم 
أشرنا إليها عنـد حـديثنا عـن اسـم  أول العدد مع مراعاة االستثناءات اليت إىل nوذلك بإضافة 
 . أمثلة على ذلكفيما يلي الحفة ، و 

املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana-ã 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الكتاب
Arbidi-ĩ   

 Čerاســـــــــم العـــــــــدد 

ndogudii-ĩ            
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
Ndogudi-ĩ    

 1di Gubuddi-ĩ Turo األول 

 2n Nûnju-ĩ Čû الثاين 

 3n Nôguzuu-ĩ  Ôguzuu الثالث

 4n Nduzoo-ĩ  Tuzoo الرابع

 5n Nuhoo-ĩ Hoo اخلامس

 6n Ndîšee-ĩ  Dîšee السادس

 7n Ndûdusuu-ĩ Tûdusu السابع

 8n Nuyusuu-ĩ Yusu الثامن

 9n Nîyišii-ĩ  Yîšii التاسع

 10n Numurdomii-ĩ  Murdom العاشر

 11n احلادي عشر

 

Murdom soũ 

turoi-ĩ 

Murdom soũ 

turo 
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 20n  Ndîyidemii-ĩ Dîyidom العشرون 
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 الدرس الخامس والثالثون
Kara murta ôguzuu sã hoo-ĩ 

 أدوات الربط
Yuna tudia-ã 

ختلفــة أو بــربط املمــل اجلتســتخدم يف ربــط  هنــاك العديــد مــن األدوات يف اللغــة التباويــة      
تعماهلا وفقـــاً مكونـــات اجلملـــة الواحـــدة ، ســـوف نقـــوم أوالً بعـــرض هـــذه األدوات مث كيفيـــة اســـ

 للفقرتني اآلتيتني .

 أ ـ عرض أدوات الربط .
Tûrtu hunu Araŋgaa-ã ما يقابلها يف العربية   Yunu tudii-ĩ أداة الربط 

 Yê و

 Taa مث

 Mannu حىت

 Yee أم

 Too ni إما ؛ أو 

 Čîidi لكن

 Ni و

 Ôwonni كذلك ؛ أيضاً 

  Nani و

   . yêـ استعمال  9
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،  ويف الغالــب تســتعمل للعطــف بــني األمســاء ةلــربط أجــزاء اجلملــة الواحــد yêتســتعمل       
 وتتكرر قبل وبعد املعطوف عليه ، كما يف األمثلة التالية :

  Kalli yê Eše yê môdurso-ã tûruo ذهب كايل وعائشة إىل املدرسة 

  Tani yê Mahuma yê četu karandiri أنا وأمحد ندرس معاً 

 . taaـ استعمال  2

بـــري عـــن حـــدثني حـــدثا ربط بـــني أجـــزاء مجلتـــني منفحـــلتني ، وعنـــد التعلـــل taaســـتعمل ت      
 أا قبلها الفعل املعطوف عليه ، كما يف :يبالتعاقب وقد 

 Kalli môdursa-ã ted ; taa odo مث جاء ابنه  ذهب كايل إىل املدرسة

hunã li 

عنهـا  تمث سأل عائشة إىل املورد تذهب
 أمها

Eše yîgi-ĩ ted ; taa ajî hunã li 

hiyi  

  Amma li ; taa lau hunã li مث جاء صاحبه جاء الرجل

  Kalli môdursa-ã ted ; Tedaã مث جاء ابنه  ذهب كايل إىل املدرسة

taa odo hunã li 

عنهـا  تمث سأل عائشة إىل املورد تذهب
 أمها

Eše yîgi-ĩ ted ; Tedã taa ajî 

hunan li hiyi 

 .   mannuمال ـ استع 3

 mannuربط بــني مجلتـــني منفحــلتني ويشـــرتط يف املعطــوف بــــ لـــل mannuســتعمل ت      
 : كما يف األمثلة التاليةأن يكون بعضاً مما قبله ،  

 Anna-ã gunna luo ; anna حىت املشاة  جاء الرجال

bûda-ã maanu 
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 Kalli môdursa-ã ted ; Eše حىت عائشة ذهبت  ذهب كايل إىل املدرسة

mannu ted 

  Eše li ; odo mannu li   ابنها حىت  جاءت عائشة

 . yeeـ استعمال  4
 وتأا لالستفهام ، كما يف األمثلة التالية : لربط أجزاء اجلملة الواحدة yeeتستعمل       

 ? Amma hurgusu yogusi yee yogusunnú يعمل الشخ  أم ال ؟

 ? Ada-ã tûrru yee tûrrunnú ذهب األطفال أم ال ؟

 ? Mugani yee muganummú تحدق أم ال ؟

 . too niـ استعمال  5
وتفيـــد التخيـــري ، وتتكـــرر يف اجلملـــة  لـــربط أجـــزاء اجلملـــة الواحـــدة too niســـتعمل ت      

 الواحدة ، كما يف :

 Gûrso taŋã du too ni yîneĩ وإم ا دينارين  خذ من أموايل إم ا ديناراً 

yoŋ ; too ni yînea čû yoob  

  Too ni yîri ; too ni yusu اذهب أو تعاىل

 Abba numa too ni togo ligi أو بعد غد  سوف يأا أبوك غداً 

; too ni agide ligi  

  .  čîidiـ استعمال 6
، كما يف األمثلة أو قبله ربط بني أجزاء اجلملة الواحدة ، وتأا بعد النفي لُتستخدم ل      
 اآلتية :

 Nuro šahi yaú ; čîidi  kehe yai ولكن تشرب قهوة  تشرب شاي أنت ال
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 Muro yuũ čaú ; čîidi  šahi čai هو ال يشرب قهوة ولكن يشرب شاي 

 .  niـ استعمال  7
هـو أهنـا تسـتعمل  yê ملة الواحدة ، والفرق بينها وبنيربط بني أجزاء اجللل niستعمل ت      

مسـاء يف الغالـب ، كمـا للـربط بـني األ yê؛ بينما نسـتعمل  عالأو األف للربط بني اجلمل اخلىرية
 يف :

 Tani môdursa-ã tidedu ni tiri ذهبت إىل املدرسة وجئت

 Amma mêdi-ĩ mugayinu ni ted صدق الرجل اخلىر وذهب 

  Aũ gudi-ĩ ni ted وأم ا اآلخر فذهب  

 .  ôwonniـ استعمال 8
لتـني خمتلفتـني ، وتـأا يف أول اجلملـة االسـتئنافية ، كمـا يف مجأجزاء ربط بني لوتستعمل ل      

 األمثلة التالية :

 كايل جييد العربية ؛ وكذلك الفرنسية 
 

Kalli araŋga muguno ; 

ôwonni naharka muguno 

 ; Eše tudagaa du karyini عائشة تقرأ بالتباوية ؛ وكذلك تكتب هبا 

ôwonni arbiyini  

 .  naniـ استعمال 1
 واحدة ، كما يف :الملة اجلربط بني أجزاء لُتستعمل ل      

 Kalli wôgorši nani dôluũ كايل جبان وظامل 

 Mûsa Gîrbi nani dunodo موسى شجاع وقوي 
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  Hugusu taŋã kohoru nani  tigiri اهني عملي مث آا 
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 الدرس السادس والثالثون
Kara murta ôguzuu sã dîšee-ĩ 

 أدوات الشرط
Yuna tugoa-ã 

 اومجيعهـــا تقابلهـــ kooو ndooو nooو woو ooأدوات الشـــرط يف التباويـــة هـــي       
ـــأا  يف صـــيغة املـــتكلم ، وتضـــاف بعـــد قلـــب احلـــرف املترـــرك الســـابق  ooيف العربيـــة إذا ، وت

 املضارع ، كما يف األمثلة التالية :  iوحذف uإىل  rحلرف 

           Kîyi-ĩاملحدر        Ndogusi-ĩل الفع دخول أداة الشرط 

Muganuroo 

Muganuroo 

Muganduroo 

Muganduroo 

Hurduroo 

Hurturoo 

Hurduroo 

Hurturoo 

Ôsumuroo 

Ôsumburoo 

Ôsumuroo 

Ôsumburoo 

Suburoo 

Sopuroo 

Soburoo 

Muganiri  

Muganar 

Mugandiri 

Mugandar  

Hurdiri 

Hurtiri 

Hurdaar 

Hurtaar 

Ôsumiri 

Ôsumbiri 

Ôsumaar 

Ôsumbaar 

Soburi 

Sopuri 

Sobar 

Mugadi 

 

 

 

Hurti 

 

 

 

Ôsumndi 

 

 

 

Ndusobi 

 

 



 

018 

 

Sopuroo 

Yeroo 

Yenduroo 

Yeroo 

Yenduroo  

Sopar 

Yeri 

Yendiri 

Yer 

Yender  

 

Ndeni  

ــا        ىل آخــر الفعــل مباشــرة يف زمــن األمــر ، إفتــأا يف صــيغة املخاطبــة ، وتضــاف  woوأم 
إذا انتهـــى الفعـــل حبـــرف ســـاكن ، كمـــا يف  uاملاضـــي وبإضـــافة  mاملضـــارع و iحـــذف  وبعـــد

 األمثلة التالية :

           Kîyi-ĩاملحدر        Ndogusi-ĩالفعل  دخول أداة الشرط 

Muganuwo 

Muganuwo 

Muganduwo 

Muganduwo 

Hurduwo 

Hurtuwo 

Hurduwo 

Hurtuwo 

Ôsumuwo 

Ôsumbuwo 

Ôsumuwo 

Ôsumbuwo 

Subuwo 

Sopuwo 

Sobuwo 

Sopuwo 

Yewo 

Yenduwo 

Mugani  

Muganum 

Mugandi 

Mugandum  

Hurri 

Hurti 

Hurtum 

Hurtum 

Ôsumi 

Ôsumbi 

Ôsumum 

Ôsumbum 

Sobui 

Sopui 

Sobum 

Sopum 

Yei 

Yendi 

Mugadi 

 

 

 

Hurti 

 

 

 

Ôsumndi 

 

 

 

Ndusobi 

 

 

 

Ndeni  
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Yewo 

Yenduwo  

Yem 

Yendum  

إذا   ؛مـــع مجيـــع أفعـــال زمـــن املضـــارع املســـتمر ، مهمـــا كانـــت صـــيغتها  woأا تـــكمـــا       
 ،  كما يف األمثلة التالية :  املفرد حالةكانت يف 

        Kîyi-ĩاملحدر        Ndogusi-ĩالفعل  دخول أداة الشرط 

Muganînjîwo  

Mugayinîčîwo 

Muganirîtîyiwo 

Hurdirîtîyiwo 

Hurrînjîwo 

Hurčinîčîwo 

Muganînjî  

Mugayinîčî 

Muganirîtîyi 

Hurdirîtîyi 

Hurrînjî 

Hurčinîčî 

Mugadi 

 

 

Hurti 

 

ــــأا         ، كمــــا يف يف حالــــة اجلمــــع ndooيف حالــــة  املفــــرد و يف صــــيغة الغائــــب nooوت
 األمثلة التالية :

           Kîyi-ĩاملحدر      Ndogusi-ĩالفعل  دخول أداة الشرط 
Mugayinoo 

Mugayinoo 

Mugayindoo 

Hurčinoo 

Hurčindoo 

Ôsumnjinoo 

Ôsumnjindoo  

Mugayi  

Mugayini 

Mugayuo  

Hurči 

Hurčuo 

Ôsumnji  

Ôsumnjuo 

Mugadi 

 

 

Hurti 

 

Ôsumndi 

 

 فُتستعمل إذا كان الفعل يف صيغة اسم الفاعل ، كما يف :  kooأم ا       

        Kîyi-ĩاملحدر       Ndogusi-ĩالفعل  دخول أداة الشرط 
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Muganurdo koo 

Mugayinno koo 

Mugandurdo koo 

Hurdurdo koo 

Hurnurdo koo 

Hurčinno koo 

Muganurdo  

Mugayinno 

Mugandurdo 

Hurdurdo 

Hurnurdo 

Hurčinno 

Mugadi 

 

 

Hurti 
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 الدرس السابع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã tûdusu-ĩ 

 التوليد
Ndiledi-ĩ 

وبالتايل فهي تتميز بقدرة   –كما سبق القول   –اللغة التباوية من اللغات اإللحاقية       
، رتكيب العن طريق  يف الغالب توليد األلفاظ اجلديدةألفاظ جديدة ، ويتم  كبرية يف خلق

الرتكيب دورًا كبرياً يف إثراء املعجم التباوي ؛ إذ العديد من الكلمات يف اللغة التباوية  ويؤدي
 ركبة من أكثر من كلمة .م

عن طريق ويتم تركيب الكلمات يف اللغة التباوية عن طريق تركيب اسم ومحدر أو      
ىل بعض األمساء ، وفيما يلي توضيح إ إضافة أدوات لغوية أودمج امسني أو  محدرين تركيب
 ذلك .

 . محدراسم و ـ التوليد عن طريق تركيب  9

، ويرمسان منفحلني ويعطيان معىن واحدًا ،   ومحدرم ويتم ذلك عن طريق تركيب اس      
 كما يف األمثلة التالية : 

املعىن 
Ma

ana-

ã 

 االسم املركب 
Čer 

hoktidi-ĩ 

املعىن 
Maana-ã 

kîyi-ĩ 

  ملحدرا
املعىن 

Maana

-ã 

Čer-ã  
            االسم

 Îji ماء Ndubabi ضرب  Îji ndubabi سباحة 
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 Wûni نار Ndeni إعطاء Wûni ndeni إحراق

 Kara تدريس

ndogusi 
 Kara قراءة Ndogusi فعل

 Daha رأس Ndoŋi اخذ Daha ndoŋi فهم

  Buda طعام  Ndeni إعطاء  Buda ndeni إطعام 

 . محدرينعن طريق تركيب ـ التوليد  2
، ويرمسان منفحلني ويعطيان معىن واحداً ، كما  محدرينويتم ذلك عن طريق تركيب       
 لة التالية :يف األمث

املعىن 
Maana-ã 

 االسم املركب 
Čer 

hoktidi-ĩ 

املعىن 
Maana-ã 

kîyi-ĩ 

  ملحدر         ا
املعىن 

Maana-ã 

kîyi-ĩ 

 ملحدر       ا

 Ndaa هروب

ndedi  
Ndaa جري        Ndedi ذهاب

i 

 ـ  التوليد عن طريق دمج امسني . 3
حدًا ، كما يف حلني ويعطيان معىن واويتم ذلك عن طريق دمج امسني ، ويرمسان مت      

 األمثلة التالية :

املعىن 
Maana-

ã 

 االسم املركب 
Čer 

hoktidi-ĩ 

املعىن 
Maana-ã  

Čer-ã 

االسم    
    

املعىن 
Maana-

ã 

Čer-ã 

 االسم       

  Tôri دلو          Ôzi حبل    Tôrozi حبل الدلو 

 Ko فم Ôzi حبل Kôzi مقود ؛ جلام

 Wonno سروال Ôzi حبل Wonnôzi تكة  



 

011 

 

 ىل بعض األمساء .إ ـ التوليد عن طريق إضافة أدوات لغوية 4
،  دمنم maمبعىن مأكول ، و sûbiمبعىن كثري الشرب ، و soوهذه األدوات هي       
 مبعىن مفسد ، وفيما يلي أمثلة على ذلك : šîdirو

املعىن 
Maana-ã 

 االسم املركب 
Čer 
hoktidi-ĩ 

املعىن 
Maana

-ã 

Čer-ã 

االسم      
  

املعىن 
Maana-

ã 

Čer-ã 

االسم      
  

 So كثري الشرب Taba دخان Tabaso مدخن

 Ma  حمب Šahi شاي Šahima دمن شاي م

 Sûbi مأكول Wûni نار Wûnisûbi حمروق

  Šîdir فساد       Dîne دنيا   Dînešîdir فاسد

 األوىل والثانية ناتقييف اللغة التباوية ، والطر وهذه هي أهم طرق توليد األلفاظ اجلديدة       
 من أكثر الطرق شيوعاً يف التباوية ، إذ العديد من الكلمات يتم صوغها هبذه الطريقة .
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 الدرس الثامن والثالثون
Kara murta ôguzuu sã yusu-ĩ 

 اإلدغام
Du surukti-ĩ 

،  dيف  nوهي إدغام  ،تدغم فيها احلروف يف اللغة التباوية  ثالث حاالت هناك      
 ، وفيما أمثلة توضيرية على ذلك : gيف  ŋ، وإدغام  bيف  mوإدغام 

 . dفي  nـ إدغام  6
يف التباوية وينطقان نطقًا واحدًا ، وتعتىر هذه احلالة من أكثر  dيف  nيدغم حرف       

 ذلك : حاالت اإلدغام فيها ، وهذه أمثلة على

Ndusobi 

Ndugurui 

Ndudoi  

Ndahadi 

Ndogudi 

Ndumami  

 .bفي  mـ إدغام  1
 يف التباوية وينطقان نطقاً واحداً ، كما يف األمثلة التالية : bيف  mيدغم حرف       

 Mbo  Imbi 

Mbikido 

Îmbi  

 .gفي  ŋـ إدغام  3
 ،  كما يف األمثلة التالية : يف التباوية وينطقان نطقاً واحداً  gيف  ŋيدغم حرف       
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Ŋgoro  

Ŋgalli  

Ŋgazi  

Ŋgoo 

Ŋgori 

Ŋgei   
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 الدرس التاسع والثالثون
Kara murta ôguzuu sã yîšii-ĩ 

 اإلبدال
Hurosti-ĩ 

عنـد إضـافة العديـد مـن احلـروف بغريهـا عنـد الحـرف وعنـد اجلمـع و  يتم ابداليف التباوية       
اســم الفعــل واســم الفاعــل ، لــذلك ســوف نقــوم يف هــذا الــدرس  ياغةريــف وعنــد صــأدوات التع

 ، وفقا للفقرات اآلتية . شائعاً  ببيان احلروف الىت تبدل من غريها إبداالً 
   .  Pبـ Bأ ـ إبدال 

A ـ B P du Hurosti-ĩ .  

 عند التحريف ، كما يف األمثلة التالية :   pبـ  bيتم إبدال      

                      Ndogusi-ĩالفعل                         Hurosti-ĩاإلبدال 
Sopum  

sopi 

Sobum 

Sobi  

 .  Zبـ Sبـ ـ إبدال 
B ـ  S Z du hurosti-ĩ .  

 كما يف األمثلة التالية :  ،ف يحر تعند ال  zبـ sيتم إبدال       

                      Ndogusi-ĩالفعل   Hurosti-ĩ                       اإلبدال
Ŋîzi 

Ŋîzu 

Hurozi 

Ŋîsti 

 

Hurosti 
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Hurozu  

 .   I بـ Oجـ ـ إبدال 
Č ـ O I du horosti-ĩ . 

كمـا ىف األمثلـة اآلتيـة   ،عنـد إضـافة أداة التعريـف  i ـيتم إبـداهلا بـ oإذا انتهت الكلمة بـ       
  : 

                      Ndogusi-ĩالفعل   Hurosti-ĩ                 اإلبدال      
Kori-ĩ  

Mudi-ĩ  

Odi-ĩ 

Koro 

Mudo  

Odo 

 .  Ŋ بـK ـ إبدال ـ د

 D ـ K Ŋ du Hurosti-ĩ .  

ـــ k يــتم إبــدال       إذا وردت يف الكلمــة عنــد التحــريف وعنــد صــوغ اســم الفعــل واســم  ŋ ب
 كما يف األمثلة التالية :   ،الحفة 

   Ndogusi-ĩ                    الفعل  Hurosti-ĩاإلبدال                       
Huŋum 

Ŋalli 

Hukti 

Kalli 

 .   Ŋ بـ  Gهـ ـ إبدال
 E ـ G Ŋ du Hurosti-ĩ .  

ـــ gيــتم إبــدال        إذا وردت يف الكلمــة عنــد التحــريف وعنــد صــوغ اســم الفعــل واســم  ŋ ب
 كما يف األمثلة التالية :   ،الحفة 

   Ndogusi-ĩ                    الفعل  Hurosti-ĩ      اإلبدال                 
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Ŋîrbi 

Ŋibi 

Gîrbi 

Gibi  

 
 .  NJ بـ Č ـ إبدال و

 F  ـ Č NJ du Hurosti-ĩ .  

كمـا   ،إذا وردت يف الكلمـة عنـد التحـريف وعنـد صـوغ اسـم الحـفة  njبــ  čيتم إبـدال       
 يف األمثلة التالية :

 Ndogusi-ĩ                      الفعل  Hurosti-ĩاإلبدال                       
Njunubu 

Njuu  

Čunubu 

Čuu  
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 األربعونالدرس 
Kara murta tuzoo-ĩ 

 التفخيم والترقيق
Môhunni ndogusi-ĩ yê tînnemi ndogusi-ĩ yê 

، نتيجـة دخـول  التفخيم والرتقيق ظاهرتان حتدثان لعدد مـن احلـروف السـاكنة يف التباويـة      
احلروف املترركة عليها ، حبيث يتغري صوت احلرف حسب احلرف املتررك الذي يـدخل عليـه 

  . 
؛    , K , S , T , D , Zواحلـروف الـيت تتعـرض لظـاهرا التفخـيم والرتقيـق هـي :      

أو   O , Uالـذي يـأا بعـدها ؛ فيمـا إذا كـان إذ تتغـري أصـوات هـذه احلـروف حسـب احلـرف
A , I , Î , E , Ê , Ô , Û ,  ، . وفيما يلي تفحيل ذلك 

 .  Dـ ترقيق 6أ ـ 

حبيـث تلفـظ كالـدال العربيـة  ، û , ô , î , i , ê , e , a إذا جـاءت بعـدها Dترقق       
 كما يف األمثلة التالية :،  

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã  

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu          

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

 Dêbi َدْئب   عمامة  Dagi گ دَ  مثل 

  Dêhi َدْئه   عرق  Daha َدهَ  رأس
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  Dele َدَلهْ  غحب  Dûbu ُدؤبُ  ألف

 Dômuri ُدؤمر   أخ  Dûli ُدْؤل   عادل 

  Dôoni ُدؤون   رخي    

 .  Dـ تفخيم  1أ ـ 

د العربيـة ، كمـا يف األمثلــة حبيـث تلفـظ كالضـا ،u أو   oإذا جـاءت بعـدها Dتفخـم       
 التالية  :

 Maanaمعناها

hunã   
لفظهــــــــــــــــــــــــــــا 

Nûgu 

hunã  

الكلمـــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã  

  لفظهــا
Nûgu 

hunã  

الكلمـــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ  

  Dugu ُگضُ  حفيد  Dobu َضبُ  بنت 

  Duna ُضَنه قوة  Dodo َضَضهْ  عمة 

 Durri ُضر   تعويض  Dogu ُگضَ  بعيد

 .   Kق ـ ترقي 6ب ـ 

، حبيـث تلفـظ كالكـاف  û , ô , î , i , ê , e , aإذا جـاءت بعـدها   kترقـق      
 كما يف األمثلة التالية :  ،العربية 

 Mêdi-ĩالكلمة           Nûgu hunãلفظها          Maana hunãمعناها
 Kîhi ك ه   دور

 Kîri ك ر   برد
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  Kedi َكد   إرسال

 Keledo َكَلضَ  حلو

 Kêpi پ  كَ  خيمة 

 Kêleĩ َكَلىْ  ممخضة

 Kôlu َكل بعرة
 Kôlkudu َكْلُكدُ  إسفنج
 Kûdi ُكد   سرير
 Kûrni ُكْرن   رمله
 Kirri ك ر   حشف
 Kilidi ك ل د   طوي
 kadi َكد   شفاء

 .  Kـ تفخيم  1ب ـ 

كمـا يف األمثلـة   ،حبيـث تلفـظ كالقـاف العربيـة ،  u أو o إذا جـاءت بعـدها  kتفخـم      
 الية :الت

      Mêdi-ĩالكلمة       Nûgu hunãلفظها       Maana hunãمعناها 

  Kulu ُقلُ  جنب 

  Kubu ُقبُ  قمي  

 Kuzo ُقظَه تعب 
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 kubo قـَُبه يد

 Ko َقهْ  فم

 Koro َقه رَهْ  قحري

 Kogoye قـََغيهْ  دجاجة

 koŋgoni قَنَگن   حرباء

 . Sـ ترقيق  6جـ ـ 

حبيـث تلفـظ كالسـني العربيـة  ،û , ô , î , i , ê , e , a بعـدها إذا جـاءت  Sترقق       
 األمثلة التالية توضح ذلك :، 

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã  

لفظهـــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã  

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

 Sêbil َسب لْ  مدىن  Sôgoli َسُغل   مشرد 

َگسْ  اغتسل  Sôndug َسنُدگْ  صندوق   Siges س 

 Sa َسهْ  أقدام   Sûni ُسن   قربة 

  Saba َسَبهْ  أصابع Sûri ُسر   صد 

 . Sـ تفخيم  1جـ ـ 

كمــا يف األمثلــة   ،حبيــث تلفــظ كالحــاد العربيــة  u أو o إذا جــاءت بعــدها Sتفخــم       
 التالية :
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــا لفظ
Nûgu 

hunã 

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

 Suli ُصل   بيضة   Sobu َصبُ  مثرة الدوم 

 Susu ُص ُ  عشب   So َصهْ  قدم 

  Sumbu ُصْمبُ  قفة  Sogoi َصگو ْ  خلف 

 Suru ُصرُ  دواء Sodur َصُدرْ  صوت 

 . Tـ ترقيق  6د ــ 

كالتـاء العربيـة   حبيـث تلفـظ ،  û , ô , î , i , ê , e , a إذا جاءت بعدها  Tترقق       
 كما يف األمثلة التالية :  ،

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

 Têhi تـَْئه   طلح  Tûli تـُْؤل   رطب 

 Têrki تـَْئرك   حامل  Tûgi تـُؤْگ   رحى 

 Tôri تـَْؤر   دلو  Tigi ت گ   رجل 

 Tôgu تـَؤْگُ  أبيض  Tiri ت ر   طريق 

 Tînni ت ن   خنلة   Taba تَْه بَ  دخان 

  Tîhi ت ه   رماد  Tasu تَْه سُ  إناء
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 . Tـ تفخيم  1د ـ 

كالطـاء العربيــة ، كمـا يف األمثلــة   حبيــث تلفـظ ، u أوo إذا جـاءت بعــدها  Tتفخـم       
 التالية :

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

عناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا م
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

 Tudi طُد   ربط  To طَهْ  رقبة 

 Turo طُرَهْ  واحد Togo طََغهْ  غداً 

 Tumo طُُمهْ  سن Tobor طَبَـرْ  منرر

 Tunda طُنَدهْ  حنن Tosu َطسُ  صعب

 .  Zـ ترقيق  6هـ ـ 

حبيـث تلفـظ كـالزاي العربيـة  ، û , ô , î , i , ê , e , a إذا جاءت بعـدها   Zترقق      
 كما يف األمثلة التالية :  ،

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

  Zebu َزبُ  دعامة  Zîbi ز ْئب   نحرة 

 Zagage زَگَگهْ  هدية  Zidu ز ضُ  أخضر 

 Zaga زَگَ  ة طريق Zûzuro ُزْؤُزْؤرَهْ  سلسلة 
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  Zalti زَْلت ملل   

 Zôzoũ ُزْؤزؤوْ  يعسوب    

 . Zـ تفخيم  1هـ ـ 

كمـا يف األمثلــة   ،كالظـاء العربيــة   حبيــث تلفـظ ، u أوo إذا جـاءت بعــدها  Zتفخـم       
 التالية :

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Mêdi-ĩ 

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Maana 

hunã 

لفظهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
Nûgu 

hunã 

ة الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــ
Mêdi-ĩ 

 Zogo ُظَگهْ  فيما بعد Zundu ظُنضُ  عاطل 

  Zod ُظض  دخل Zugur ُظُگرْ  ضبع 

    Zugula ُظُگلَ  تفكري
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 األربعونالواحد و الدرس 
Kara murta tuzoo soũ turo-ĩ 

 صيغ الجمل التباوية
Zagaa jumula Tudagaa-ã 

إال أنه يأا بعدة صيغ يف  باوية ينقسم إىل أربعة أقسام فقطلفعل يف التبالرغم من أن ا      
صيغة األمر ، وصيغة املضارع  : اجلملة ؛ لذلك عقدنا هذا الدرس لبيان هذه الحيغ ، وهي

البسيط ، وصيغة املضارع املستمر ، وصيغة املاضي البسيط ، وصيغة املاضي املستمر ، 
 بل املستمر ، وفيما يلي تفحيل كل ذلك . وصيغة املستقبل ، وصيغة املستق

 ـ صيغة األمر . 9
ب ويكون ترتي ر مع املفعول به أو من الفعل فقطتتكون صيغة األمر من فعل األم      
 كاآلا .  اجلملة

 املفعول به + الفعل أو من الفعل فقط . 

  Yusu اذهب 

 Siges اغتسل

 Wûni-ĩ wazu أضيء الضوء  

  Amma ha lahanu سلم على الرجل 

  Kitaba nuã karanu قرأ كتبك إ

كما تأا بحيغة النفي ، ويف هذه احلالة البد من استعمال أداة النهي ، كما قد       
 ، كما يف األمثلة التالية : yusoستعمل كلمة ت
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 Yuso ndedú ال تذهب 

 Ada-ã kara hiduú ال تدرس الطلبة 

 Muganuú ال تحدق 

  Yuso nirenú  ال تأا 

 ـ صيغة املضارع البسيط . 2
وباقي عناصر  ليهإفعل املضارع دون أية إضافات تتكون صيغة املضارع البسيط من ال      

 اجلملة ، كما يف :

 Tani karaha-ã čuzuri أنا أقود السيارة 

  Tani wêtige arbiniri أكتب رسالة 

 Nuro wêtige karani تقرأ رسالة 

  Muro ligi يأا 

 ستخدم صيغة املضارع البسيط للتعبري عن أحداث مستقبلية ، كما يف :تو       

Môtous-ã saa hoo-ã ligi  تأا احلافلة عند الساعة اخلامسة 
Ada-ã zogo lidi  األطفال سوف يأتون 

 زمن املضارع البسيط للتعبري عن معىن يوجد ، كما يف :يف  čîكما يستعمل فعل       

 ? Aya nerkaa dakan čî ni حمل قريب من هنا ؟ هل يوجد

 ? Karaha Ôrkudun tedîe čî ni هل توجد سيارة ذاهبة إىل القطرون ؟

 ? Îji čî ni  ماء ؟ يوجدهل 

 ? Aũ ligîčîdo čî ni شخ  قادم ؟ يوجدهل 
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 ال ،كما يف : وتكون إجابة هذه اجلمل بنعم أو      

                      Hidi-ĩالسؤال        Hûrummaاإلجابة             
Uwũ ,dakan nerkaa čî . 

Ú-u , karaha Ôrkudun tedîe 

yugó  

Uwũ îji čî . 

Ú-u ,aũ ligîčîdo  yugó . 

Aya nerkaa dakan čî ni ? 

Karaha Ôrkudun tedîe čî 

ni?  

Îji čî ni ? 

Aũ ligîčîdo čî ni ? 

 ة ، كما يف :خمتحر  ةكما ميكن اإلجابة بطريق      

                                Hidi-ĩالسؤال   Hûrumma   اإلجابة        

Uwũ ,  čî . 

Ú-u , yugó . 

Uwũ čî . 

Ú-u, yugó . 

Aya nerkaa dakann čî ni ? 

Karaha Ôrkudun tedîe čî ni?  

Îji čî ni ? 

Aũ liîčîdo čî ni ? 

 ـ صيغة املضارع املستمر .  3
ليه ، إاملستمر دون أية إضافات كون صيغة املضارع املستمر من الفعل املضارع وتت      
 ستخدم للتعبري عن األحداث اليت جتري يف الوقت احلاضر ، كما يف األمثلة التالية :تو 

Tunda têlvizun-ã landirîtîyiku 

Nura kitamma Karandînjîku 

Mura tudaga du arbiyindîčîku 

Tani têlvizun-ã lanirîtîyi 

Nuro kitamma Karanînjî 

Muro tudaga du 

arbiyinîčî  

 ـ املاضي البسيط .  4
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ليه ، وُتستخدم إعل املاضي دون إضافة أية هنايات تتكون صيغة املاضي البسيط من الف      
للتعبري عن أشياء حدثت يف املاضي ، وقد ترد يف اجلملة كلمات تدل على املاضي ، ككلمة 

Ôŋgohi ما يف : ، ك 

  Mahuma Kitab hunã Karayi قرأ حممد كتابه 

  Kalli ôŋgohi li كايل جاء أمس 

 Amma mbo ted جاء الرجل اليوم 

  Mêdi-ĩ ôŋgohi bas أمس مسع اخلىر 

 ـ املاضي املستمر .  5
ملستمر وكلمة تدل على املاضي ، تتكون صيغة املاضي املستمر من الفعل املضارع ا      
 خدم للتعبري عن أحداث حدثت يف املاضي بحيغة مستمرة ، كما يف :ـ ستتو 

Kalli mbo ligîčî 

Ŋgo karanirîtîyi sobar 
Mahuma ôŋgohi sôlliyinîčî sobar  

Amma tîbi čubîčî tigiri 

 ، كما يف : lûkoوإذا احتوت اجلملة على فعلني نستخدم كلمات مثل       

Lûko Ahuma ligîčîĩ , tani mannu tirîtîyi 

Lûko sôlliniritîyiĩ , amma mannu ligîčî 

 صيغة املستقبل .  – 6
تتكون صيغة املستقبل من الفعل املضارع أو فعل األمر وكلمة تدل على املستقبل مثل       

zogo  أوšîgeĩ  : وتستخدم للتعبري عن األشياء املستقبلية ، كما يف 

 Istaamaltiفعل األمر استعمال 

ndogusi galadii-ĩ  

 Istaamaltiاستعمال الفعل املضارع 

ndogusi nûu-ã 
Yusu nani šîgei yîri  Tani zogo môšidi-ĩ tidedi  
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Nû Hurgusu tar togo yîri 

Amma ha yaha zogo li 

Togo tigiri ni  

Tani nû tidedu ni šîgei tigiri 

Amma togo ligi 

Nuro togo niri  

ة مع املضارع املستمر للتعبري عن صيغ yaa duأو  yaa كما تستعمل كلميت      
 ية :تالاملستقبل ، كما يف األمثلة ال

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 : ،  استعمال كلمات تفيد املستقبل كما جيوز       

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  

 قبل املستمر . املست صيغةـ  7
الذي يفيد  iفعل املضارع املستمر + حرف الاملستقبل املستمر من صيغة تكون ت      
املستقبل املستمر للتعبري عن األحداث اليت  صيغةاحلدث يف املستقبل ، وتستخدم  استمرارية

 تستمر فرتة طويلة ، كما يف األمثلة التالية :
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Tunda kitamma 

karandirîtîyikui 

Nura kitamma karandînjîkui 

Mura kitamma 

karayindîčîkui 

Tani kitamma karanirîtîyii 

Nuro kitamma karanînjîi 

Muro kitamma karayinîčîi  
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 واألربعون ثانيالدرس ال
Kara murta tuzoo sã čû-ĩ 

 الجملة التباوية
Jumula Tudagaa-ã 

فعليـة ، وسـوف  مجلـةامسيـة و  ةمجلـقسـمني : ها من اجلمل تنقسم إىل اجلملة التباوية كغري       
 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 .

 والً : المبتدأ .أ
 أ ـ املقحود باملبتدأ.

 املبتدأ هو اسم صريح أو مؤول به خمىر عنه ، ومن أمثلة املبتدأ يف التباوية :      

 Maana   معناها    

hunã             
                                           Jumula-ãاجلملة

           
 Yagabi-ĩ a ôsurda tadar لدينا ضيوف يف البيت 

 Ôzumbuwo nura du gali إن تحوموا خري لكم

  Mahuma kaaladudo Allaa حممد رسول اهلل 

  Tunda anna Tudaga-ã arbidinîe yogusã حنن من أجبد التباوية 
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 Ôzumnjinã tiyahu hakunno الذي صام مثاب

 Koloko gostudo yugó ال حق مهضوم

 Torozo guru dômuri di gali رب صديق خري من أخ

 Alla agura hunã laũ kiñimaldo ن اهلل غفور بعباده إ

 الكلمات اليت بدأت هبا اجلمل السابقة كلها مبتدأ .      
 ب ـ أقسام املبتدأ. 

مبتــدأ لــه خــىر ، ومبتــدأ لــه فاعــل أو نائــب فاعــل ســد مســد  :ينقســم املبتــدأ إىل قســمني       
 اخلىر .
 له خىر دائماً اسم جامد ، كما يف األمثلة التالية :املبتدأ الذي       

      Maanaمعناها 

hunã        
                                          Jumula-ãاجلملة 

     
 Yagabi-ĩ a ôsurda tadar لدينا ضيوف يف البيت 

 Ôzumbîe nura di gali إن تحوموا خري لكم

  Mahuma kaaladudo Allaa حممد رسول اهلل 

  Tunda anna Tudagaa-ã arbidinîe yogusã حنن من أجبد التباوية 

 Ôzumnjinã tiyahu hakunno الذي صام مثاب

 Torozo guru dômuri di gali رب صديق خري من أخ

 Alla agura hunã lau kiñimaldo إن اهلل غفور بعباده 

 يأا وصفاً مشتقاً ، كما يف األمثلة التالية : وأم ا املبتدأ الذي ليس له خىر فدائماً       

                         Jumula-ãاجلملة                 Maana hunãمعناها 
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 Koloko gostudo yugó ما حق مهضوم 

 ? Owor numa čuu ni أ قلبك أبيض ؟

 ? Bî-ĩ kubobo ni أ صاف اجلو ؟

 ثانياً : الخبر . 
، وفيمـا يلــي  مفـرد ومجلـة وشـبه مجلـة وينقسـم إىل،  املعـىنم ي يـتذهـو اجلـزء الـأم ـا اخلـىر ف      

 أمثلة على ذلك .
 اجلمل اآلتية : الكلمات اليت تنتهي هبامن أمثلة اخلىر املفرد       

                        Jumula-ãاجلملة                   Maana hunãمعناها 
  Êrša-ã čûsa القح  شيقة 

 Ada-ã čunuba طفال أذكياء األ

  Amma dunodo الرجل قوي 

ــا       فعليــة ، ومــن أمثلــة اجلملــة مجلــة مسيــة و ة الــقســمني : مجنقســم إىل ت ااجلملــة فبــدوره وأم 
 االمسية اجلمل الواردة يف األمثلة التالية :

                                     Jumula-ãاجلملة      Maana hunãمعناها 
 Wenege-ã wô hunã zundu الظن آخره سوء  

 Tuda-ã owora hundã hoda التبو قلوهبم متردة 

 Tuda-ã busahu hundã turo التبو أرضهم واحدة 

 : ياجلملة الفعلية فه وأم ا      

                                    Jumula-ãاجلملة       Maana hunãمعناها 
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 Ômuri kabuyiredi-ĩ aũ čîdi  ح قاتالً الرجل العنيد يحب

 Adibi tûburi-ĩ ômuri hunã ha kuzo املرأة احلمقاء تتعب زوجها 

hi čeni 

 Mallîmia-ã ada-ã ha karayihid طفال املعلم در س األ

 كما يف :،  اجلار واجملرور مها : قسمني  علىاخلىر شبه اجلملة أيضاً       

                    Jumula-ãاجلملة               Maana hunãمعناها 
  Čêne-ã čabu-ã a čûku الشباب يف املؤمتر 

  Yumma kêlemmi di čî احلليب يف املمخضة 

  Êdi-ĩ orki-ĩ tama du čî الرمح يف احلرز 

 والظرف ، كما يف األمثلة التالية :      

                             Jumula-ãاجلملة             Maana hunãمعناها 
 Arčanna sa ajêa-ã hûi di čî اجلنة حتت أقدام األمهات 

  Galamma tv daha-ã ha čî القلم فوق التلفزيون 

  Môšidi-ĩ môdursa-ã kulaa čî املسجد بالقرب من املدرسة 

 ثالثاً : روابط الخبر الجملة بالمبتدأ .
 :وهذه الروابط هي  ،باملبتدأ هناك روابط تربط اخلىر اجلملة       

 الضمري ، كما يف :

 Maanaمعناهـــــا 

hunã             
                                 Jumula-ãاجلملـة 

                      

  Tuda-ã ka hundã turo التبو لغتهم واحدة 
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  Mûsulua-ã owora hundã hoda املسلمون قلوهبم متردة 

تتعــــــــــب  مقــــــــــاءاحلاملــــــــــرأة 
 زوجها 

Adibi tûburi-ĩ ; ômuri hunã ha kuzo hi 

čeni 

 اسم اإلشارة ، كما يف :

                        Jumula-ãاجلملة                   Maana hunãمعناها 
 Ôwonni ŋili-ĩ , to gali واملطر ذلك خري 

   Ôwonni ŋîbir-ã , a zundu والكىر وهذا سوء 

 بلفظه ، كما يف :إعادة املبتدأ 

                   Jumula-ãاجلملة                   Maana hunãمعناها 
 Wûni-ĩ wûni-ĩ gîrbi النار النار شديدة 

  Nûmogiri-ĩ nûmoguri-ĩ احلرية احلرية 

 رابعاً : تعدد الخبر .
ـــا مفـــرداً أو في واحـــد ، ويكـــون تعـــدده لفظـــاً ومعـــىنً قـــد يتعـــدد اخلـــىر مـــع املبتـــدأ ال       كـــون إم 

 األول مفرداً والثاين مجلة ، كما يف :

                                        Jumula-ãاجلملة   Maana hunãمعناها 
 Mahumma mallum ada kara ndihido حممد إمام مدرس أطفال 

تلـــــــــك حـــــــــدود اهلل ، يبينهـــــــــا 
 للناس 

Tada tira Allaa-ã , anna-ã ha 

hosyihidu čeni  

 وقد يكون التعدد يف اللفظ فقط ، كما يف األمثلة التالية :       
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                        Jumula-ãاجلملة               Maana hunãمعناها 

  Tiri-ĩ durusu ni tusu الطريق طويل وعر 

  Lîmma čačaũ ni čûsu الىرتقال مر حلو 

  Kalli ôguzo ni dunodo كايل بطل قوي 

 خامساً : تقديم وتأخير المبتدأ عن الخبر .
حالــة التنكــري وحالــة اإلضــافة  : هــيو  ، املبتــدأ عــن اخلــىر يف ثــالث حــاالت جيــب تقــدمي      

 وحالة اجلملة الفعلية ، كما يف األمثلة التالية :

                                  Jumula-ãاجلملة        Maana hunãمعناها 

ذكي خـــــري مـــــن الحـــــديق العـــــدو الـــــ
 اجلاهل

Êrdi čunubu-ã torozo ôwuli di gali 

 Torozo taŋã , ammanno taŋu صديقي أمي ي 

  Čohuno-ã kãgu lîgičîĩ tuzi سبوع القادم  األينتهي الفرح 

 ويف غري احلاالت املذكورة جيوز تقدمي وتأخري اخلىر عن املبتدأ ، كما يف اجلمل اآلتية :      

 تقدمي املبتدأ  املبتدأ  تأخري 
Tudo burwodo , kalli 

Ndoo , gîrkido tia čûsa-ã  

Numi-ĩ du šaara čura čûku  

Kalli tudo burwodo 

Gîrkido tia čûsa-ã ndoo? 

Šaara čura numi-ĩ du čîku . 
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 واألربعون الثالثالدرس 
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 :

 Burnaga li جاء الربيع 

 Čuwala-ã heridundi تتفتح األزهار 

  Hinetir-ã herinu افتح النافذة 

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       
: 

                  Jumula-ãاجلملة   Ndogusi -ĩالفعل     Maana-ãاملعىن 
 Burnaga li فعل ماضي  جاء الربيع 

 Čuwala-ã heridundi فعل مضارع تتفتح األزهار 

 Hinetir-ã herinu فعل أمر افتح النافذة

              Čuwala-ã heridindičîku فعل مضارع مستمر تتفتح األزهار 
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ـــا أن يكـــون امســـاً ظـــاهراً        ـــا الفاعـــل فإم  أو ضـــمرياً متحـــالً أو مســـترتاً ، كمـــا يف األمثلـــة وأم 
 التالية :

      Maana-ãاملعـىن 

     

الفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
Ndogusudi-ĩ  

          Jumula-ãاجلملـة 

                  

 Burnaga li اسم ظاهر جاء الربيع 

 Hinetir-ã herinu  متحلريضم افتح النافذة

               Bûri numa yiges ضمري مسسترت  اغسل وجهك 
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 األربعونو  الرابعالدرس 
Kara murta tuzoo sã tuzoo-ĩ 

 الجملة الشرطية
Jumula tugoo-ã 

 

سابق ، نأا يف هذا الدرس لبيـان صـيغ اجلملـة  لقد سبق أن بين ا أدوات الشرط يف درسٍ       
 :لى هذه األدوات ، وهذه الحيغ هي الشرطية وهي اليت حتتوي ع

الحـــيغة األوىل مـــن صـــيغ اجلمـــل الشـــرطية هـــي الـــيت تســـتعمل صـــيغة املضـــارع يف اجلملـــة       
 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  

مـــع اجلملــة الشــرطية ، وتـــأا يف أول اجلملــة قبــل أو بعـــد  lûkoوجيــوز اســتعمال كلمــة       
 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  

الـيت تسـتعمل صـيغة املاضـي أو اجلمـل اجلمـل الشـرطية فهـي صـيغ مـن  ةالثانيـ حـيغةأم ا ال      
املاضي املستمر يف اجلـزء الشـرطي ، وصـيغة املضـارع أو املاضـي يف جـواب الشـرط ، وتسـتعمل 

 لك :وفيما يلي أمثلة على ذ ،للتعبري عن شروط مستقبلية وشروط حاضرة غري صريرة 
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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   

يف اجلملـة الشـرطية ، وتـأا قبـل اجلـزء الشـرطي أو قبـل  mbzoo كلمةوجيوز استعمال        
 جواب الشرط ، كما يف األمثلة التالية :

Mbzoo tani gûrso haŋurdo koo ; kayima êske yoburi 

Mbzoo nuro gûrso haŋumo koo ; kayima êske yobi 

Mbzoo muro gûrso hakinno ; kayima êske čoobo 

الـيت نسـتعمل فيهـا املضـارع املسـتمر يف  يفهاجلمل الشرطية صيغ من  ةالثالث حيغةوأم ا ال      
 يف جواب الشرط ، كما يف : صيغة املضارع أو املاضي أو األمراجلملة الشرطية و 

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 

إم ــا قبـل اجلملــة الشــرطية أو  طية وتـأامــع اجلملـة الشــر  mbzoo كلمـةوجيـوز اســتعمال        
املاضـي يف جـواب الشـرط ،  وأجواب الشـرط ، وتـأا فقـط يف حالـة اسـتعمال صـيغة املضـارع 

 ، كما يف األمثلة التالية : األمر يف جواب الشرط وال تأا عند استخدام صيغة

Tani gûrso haŋirîtîyidoo ; mbzoo kayima êske yoburdo 

Nuro gûrso haŋînjîdoo ; mbzoo kayima êske yobumo 

Muro gûrso hakinîčîdoo ; mbzoo kayima êske čoobo   

 ، هي : يةملة الشرطاجلقبل  mbzoo 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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 واألربعون الخامسالدرس 
Kara murta tuzoo sã hoo-ĩ 

 أدوات االستفهام
Yuna hidia-ã 

يف العربيـــة ، لـــذلك ســـوف نقـــوم  االســـتفهام عـــناالســـتفهام يف التباويـــة ال يتلـــف كثـــرياً       
 النراة العرب يف دراستهم لالستفهام يف العربية . بدراسته متتبعني خطى 

ســوف نقــوم ببياهنــا تباعــاً مــع مــا يقابلهــا يف العربيــة  ،ات االســتفهام يف التباويــة كثــرية أدو       
 وفقا للفقرات التالية .

د العاقـل ، وتـأا قبـل املسـتفهم تسـتعمل يف االسـتفهام عـن املفـر و ، مبعىن مـن  . wunaـ  9 
 واألمثلة التالية توضح ذلك :  ،بعده  وأحياناً  عنه

  ? Wuna četu niri Ahuma مع من جئت يا أمحد ؟

  ? A wuna من هذا ؟

  ? Wuna a هذا من ؟

تستعمل يف االستفهام عـن اجلمـع العقـالء ، واألمثلـة . مبعىن من أيضاً ، و  wunannaـ  1
 التالية توضح ذلك : 

 ? Wunanna četu niri Eše يا عائشة ؟ مع من جئيت

 ? Ada wunanna من هؤالء ؟ 

  ? Wunanna ada هؤالء من ؟ 



 

118 

 

اقـــل ، وتـــأا قبـــل وبعـــد تســـتعمل يف االســـتفهام عـــن املفـــرد غـــري العمبعـــىن مـــا ، و  . ndîـ     1
 .   عنهاملستفهم 

 األمثلة :

  ? A ndî ما هذا ؟ 

  ? Ndî a ما هذا ؟

كمـــا يف فهام عـــن اجلمـــع غـــري العقـــالء ،  تســـتعمل يف االســـتو  ، مبعـــىن مـــا أيضـــاً  . ndêـ  1
 األمثلة التالية :

 ? Ada ndê ما هذه ؟ 

  ? Ndê ada ما هذه ؟ 

1 -numa  . عنـهن الزمـان ، وتـأا قبـل املسـتفهم تستعمل يف االستفهام عـو  ، مبعىن مىت . 
 األمثلة :

  ? Numa Lîbiya ndedi مىت تذهب إىل ليبيا ؟

  ? Numa niri مىت تأا ؟ 

ه ، عنــم عــن املكــان وتــأا قبــل املســتفهم تســتعمل يف االســتفهاو ، مبعــىن أيــن  . ŋgaaـ    1
 واألمثلة التالية توضح ذلك : 

 ? Karaha numa ŋgaa čî أين توجد سيارتك ؟ 

 ? Yagabi nduma ŋgaa čî أين بيتكم ؟ 
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 بعــد ل للمفــرد ، وتــأاتســتعمل يف االســتفهام عــن احلــاو ، مبعــىن كيــف  . ŋgo koiـ    1
 : عنهاملستفهم 

 ? Kalli abba numa ŋgo koi كيف حال أبيك يا كايل ؟

  ? Eše ajî numa ŋgo koi كيف حال أمك يا عائشة ؟ 

كمـا يف  ،تستعمل يف االستفهام عـن احلـال للجمـع مبعىن كيف أيضاً ، و  . Ŋgo kaaـ  8
 : األمثلة التالية

  ? Kalli ada nuã ŋgo kaa كيف حال أبنائك يا كايل ؟ 

  ? Eše ada nuã ŋgo kaa كيف حال أبنائك يا عائشة ؟

ة املفـرد ، تسـتعمل يف االسـتفهام عـن الوقـت والسـعر يف حالـو ، مبعـىن كـم  . ndî korـ  9
 .   عنهوتأا بعد املستفهم 

 األمثلة :

  ? Bî-ĩ ndî kor كم الساعة ؟ 

 ? Suli-ĩ taman hunã ndî kor كم سعر البيض ؟ 

دد والعمر ، وتأا بعـد تستعمل يف االستفهام عن العمبعىن كم أيضاً ، و  . ndî koraـ 01
 ه وأحياناً قبله . عناملستفهم 
 األمثلة :

  ? Ŋila nuã ndî kora كم عمرك ؟ 

  ? Ndî kora du Tezer ndedu كم مرة ذهبت إىل الكفرة ؟ 
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تـأا قبـل أو الطـول ، و م و تسـتعمل يف االسـتفهام عـن احلجـو ، مبعـىن كـم . ŋgo korـ  00
 ه ، واألمثلة التالية توضح ذلك :عنبعد املستفهم 

  ? Aũ a dadi hunã ŋgo kor كم طول هذا الرجل ؟ 

 ? Tandala a yôi hunã ŋgo kor كم ثقل هذا الىرميل ؟

 ? Yunu a yôi hunã ŋgo kor ؟ كم حجم هذا الشيء

سـتفهام عـن العـدد واألحجـام واألطـوال تسـتعمل يف االو ، مبعـىن كـم  . ŋgo koraـ  01
 يف حالة اجلمع . 

 األمثلة :

  ? Mura ŋgo kora كم عددهم ؟ 

  ? Yôi hundã ŋgo kora كم أحجامهم ؟ 

 ? Dada hundã ŋgo kora كم أطواهلم ؟ 

لـــة املفـــرد ، وتـــأا بعـــد تســـتعمل يف االســـتفهام عـــن النـــوع يف حاو ، مبعـــىن أي  .  ŋgaـ    01
 .   هعناملستفهم 

 األمثلة :

 ? Karaha taŋã mura du ŋga أي السيارات سيارا ؟

 ? Kuba ada du ŋga tîri أي  القميحني أمجل ؟  

 
، كمـــا يف  تســـتعمل يف االســـتفهام عــن النـــوع يف حالـــة اجلمـــعو ، مبعـــىن أي   . ŋgadaـ    01

 األمثلة التالية :
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 ? Kayima taŋã mura du ŋgada أي  القمحان قميحي ؟ 

 ? Yagaba Tudaa-ã ŋgada  ن منازل التبو ؟ أي

كمــا يف األمثلــة تســتعمل يف االســتفهام عــن النــوع يف حالــة اجلمــع ،  و ، مبعــىن أي  .  naـ   01
 التالية :

  ? Kuba ada di na gali أي  القمحان أمجل ؟

  ? Yagaba ada di na tîri أي  البيوت أمجل ؟

كمـــا يف االســـتفهام عـــن النــوع يف حالـــة اجلمـــع ،  تســتعمل يف و ، مبعـــىن أي   . nannaـ    01
 األمثلة التالية :

 ? Kuba-ã du nanna tundaa أي  القمحان لنا ؟

 ? Yagaba-ã du nanna tundaa أي  البيوت بيتنا ؟ 

 كما يف األمثلة التالية :  ،ه عناملستفهم  مبعىن هل ، وتأا بعد . niـ  01

 ? Kanûn karani ni هل تدرس القانون ؟

 ? Lagurkînnimmi a hanuũ njî ni هل تسكن يف نقركنمة ؟

 ? Tezer du niri ni هل جئت من الكفرة ؟

ه ،  عنـم عن املكـان وتـأا بعـد املسـتفهم تستعمل يف االستفهامبعىن أين ، و   ndoo .ـ  08
 كما يف :

 ? Yagabi kallii-ĩ ndoo أين منزل كايل ؟

 ? Kitab taŋã ndoo أين كتايب ؟
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 ? Adiza taŋã ndoo أين نظارا ؟

 كما يف :  ،ه عنعىن أم ا ، وتأا بعد املستفهم مب.  ndoـ  09

  ? Hasan ndo أم ا حسن ؟

 ? Eše ndo أم ا عائشة ؟

 ? Šîdi ndo أم ا سيد  ؟و 

هـا يف اجلملـة قبـل وبعـد وتسـتعمل للسـؤال عـن السـبب ، وموقع، مبعـىن ملـاذا  . nîgeĩـ  11
 ه ، كما يف األمثلة التالية :عناملستفهم 

 ? Nîgeĩ odi-ĩ Môdurso-ã tennáã مل يذهب الولد إىل املدرسة ؟اذامل

 ? Îji-ĩ yugoba-ã nîgeĩ ملاذا انقطعت املياه ؟ 
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 س واألربعونالسادالدرس 
Kara murta tuzoo sã ndîšee-ĩ 

 تكوين األسئلة
Hida-ã yibedi-ĩ 

ســـتفهام ؛ نــأا اآلن لدراســـة كيفيــة تكـــوين نا يف الـــدرس الســابق أدوات اإلبعــد أن عرضــ      
الــيت  واألســئلة هــ، النــوع األول مــن  يف التباويــة ثــالث طــرق لتكــوين األســئلة هنــاك ،األســئلة 

جُياب عنها بـ )) نعم (( أو )) ال (( ، وتستخدم هذه األسئلة للتأكد مـن صـرة املعلومـات ، 
الـــيت تعـــ ي )) هـــل ((  (( ni)) هـــي  ســـئلةهـــذا النـــوع مـــن األ يفدمة وأداة االســـتفهام املســـتخ

 كما سبق أن شرحنا يف الدرس السابق .  ،وتأا هذه األداة يف آخر اجلملة  ،بالعربية 
 األمثلة :

 ? Nuro Tezer du niri ni هل جئت من الكفرة ؟

 ? Eše Zala tedu ni هل ذهبت عائشة إىل فزان ؟

 ? Mahuma môdurso-ã tedu ni درسة ؟هل ذهب حممد إىل امل

 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 ? 

 بحورة خمتحرة ، كما يف األمثلة التالية : وميكن اإلجابة      

Uwũ ; tiri Nuro Tezer du niri ni ? 
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Ú-u ; teddo yugó 

Uwũ ;  ted  

Eše Zala tedu ni ? 

Mahuma môdursa-ã tedu ni ? 

، وتـــأا مــــع أفعـــال اجملموعــــة  tundaأو  taniمــــع  duúويف حالـــة النفــــي نســـتخدم       
مـــع مجيـــع األفعـــال   muraو muroمـــع  nuúو nuraو nuroمـــع  uúالثانيـــة والثالثـــة 

روف أحـــد احلـــومـــع مجيـــع الضـــمائر بالنســـبة لافعـــال الـــيت تنتمـــي للمجموعـــة الرابعـــة املنتهيـــة ب
 كما يف األمثلة التالية :  ،ساكنة ال

Amma tennuú ? 

Tani tidennuú ? 

Nuro ndennuú ? 

Tîbi a daamuú ? 

Tîbi a burduú ? 

Tîbi a čubunnuú ? 

ــــا        مــــن األســــئلة فهــــو الــــذي نســــتخدم فيــــه بــــاقي أدوات االســــتفهام  الشــــكل الثــــانيوأم 
 للرحول على معلومات إضافية ، كما يف األمثلة التالية :

 ? Ŋga di Ndedînjî من أين جئت ؟

 ? Aũ četu nirdã wuna من الذي جاء معك ؟

 ? Kayimma ada wunaa ملن هذه املالبس ؟

  ? Ŋila nuã ndîkora كم عمرك ؟

 سـؤال النهايـةواألخري من أشكال األسئلة فهو الذي نستعمل فيه  الشكل الثالثوأم ا       
 مبعىن أليس كذلك ، كما يف األمثلة التالية : (((( tokoi gunnuú والذي يأا بحيغة 

Ŋila nuã 16 ; tokoi gunnuú ? 

Lagurkînnimmi a hanuũ njî ; tokoi gunnuú ? 

Môdursa dogu ; tokoi gunnuú ?   

 لالستفهام ، كما يف األمثلة التالية : tokoi )))) وجيوز استخدام املستفهم به بدل       
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Ŋila nuã 16 ; 16 gunnuú ? 

Lagurkînnimmi tîri ; tîri gunnuú ? 

Môdursa dogu ; dogu gunnuú ?   

 njîل الـــيت تـــرد فيهـــا (( يف اجلمـــ tokoi gunnuúكمــا جيـــوز اســـتخدام بـــدل ))       
ـــــى التـــــوايل  yugonnuúو tugonnuúو ndugonnuú، كلمـــــات  čîو tîyiو عل

 tugondunnuúو ndugondunnuú ويف حالـــــــــــــــــــــــــــــــة اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــع نســـــــــــــــــــــــــــــــتعمل
كمــــا يف   ،ه عنــــم ، مــــع املســــتفه kučîو tîyikuو njîkuبــــدل  yugondunnuúو

 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  ? 

 .حالة اجلمع : أمثلة يف

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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 واألربعون السابعالدرس 
Kara murta tuzoo sã tûdusu-ĩ 

 نفي جملة الماضي
Nefi jumula ŋgoo-ã 

األوىل  ةيتلف نفـي مجلـة املاضـي حسـب مـا إذا كـان الفعـل مـن أفعـال اجملموعـات الثالثـ      
 بعة ؛ لذلك سوف نقوم ببيان ذلك وفقاً لآلا . اجملموعة الرا أفعال أومن

 األولى . ةأوالً : نفي أفعال المجموعات الثالث
Gubudi : Nefi ndogusa kiša ôguzuu gubuddaa-ã . 

النفي يف هذه احلالة يتلف حسب الحيغة اليت يأا هبا الفعـل ، فيمـا إذا كـان يف صـيغة       
 فيما يلي تفحيل ذلك . املتكلم أو الغائب أو املخاطبة ، و 

 أ ـ يف صيغة املتكلم . 
مث  uإىل  aأو  aaىل آخــر الفعــل مــع حتويــل إ doعنــد النفــي يف هــذه الحــيغة نضــيف       
 وفيما يلي أمثلة على ذلك : ،يف حالة املتكلم املشارك األمر ، وال يتلف  yugóإضافة 

            Nêfi-ĩالنفـي 

    

الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل            
Ndogusi-ĩ 

Kîyi-ĩ           املحدر  

Lahanurdo yugó 

Muganurdo yugó 

Hurnurdo yugó 

Ôhurnurdo yugó 

Ôsumnurdo yugó 

Čurumnurdo yugó  

Lahanaar 

Muganar 

Hurnaar 

Ôhurnar 

Ôsumnaar 

Čurumnar  

Lahadi 

Mugadi 

Hurti 

Ôhurti  

Ôsumndi  

Čurumndi  
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 أمثلة يف حالة اجلمع : 

              Nêfi-ĩالنفي 

  

         الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
Ndogusi-ĩ 

Kîyi-ĩ           املحدر  

Lahandurdo yugó 

Mugandurdo yugó 

Hurndurdo yugó 

Ôhurndurdo yugó 

Ôsumndurdo yugó 

Čurumndurdo yugó  

Lahandaar 

Mugandar 

Hurndaar 

Ôhurndar 

Ôsumndaar 

Čurumndar  

Lahadi 

Mugadi 

Hurti 

Ôhurti  

Ôsumndi  

Čurumndi  

 ب ـ يف صيغة املخاطبة . 
الــيت تعــ ي مل ،  yugóىل آخــر الفعــل مث نضــيف كلمــة إ moيف هــذه الحــيغة نضــيف       

 كما يف األمثلة التالية :   ،وال يتلف الوضع يف حالة اجلمع 

         املحدر   Ndogusi-ĩ     Kîyi-ĩالفعل                 Nêfi-ĩ النفي

Lahanumo yugó 

Muganumo yugó 

Hurnumo yugó 

Ôhurnumo yugó 

Ôsumnumo yugó 

Čurumnumo  yugó  

Lahanum  

Muganum  

Hurnum  

Ôhurnum  

Ôsumnum 

Čurumnum   

Lahadi 

Mugadi 

Hurti 

Ôhurti  

Ôsumndi  

Čurumndi  

 يف حالة اجلمع : أمثلة

         املحدر  Ndogusi-ĩ    Kîyi-ĩ الفعل                 Nêfi-ĩ النفي

Lahandumo yugó 

Mugandumo yugó 

Hurndumo yugó 

Lahandum  

Mugandum  

Hurndum  

Lahadi 

Mugadi 

Hurti 
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Ôhurndumo yugó 

Ôsumndumo yugó 

Čurumndumo  yugó  

Ôhurndum  

Ôsumndum 

Čurumndum   

Ôhurti  

Ôsumndi  

Čurumndi  

 جـ ـ يف صيغة الغائب . 
ىل آخــره بعــد إ ndudoىل آخــر الفعــل يف حالــة املفــرد وإ nnoف يف هــذه احلالــة نضــي      
 وفيما يلي أمثلة على ذلك : ،اليت تع ي مل  yugóيف حالة اجلمع ، مث نزيد  oحذف 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã  

الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                 Nêfi-ĩ النفي
Ndogusi-ĩ  

Kîyi-ĩ  

          املحدر

 Lahayinno yugó Lahayi  Lahadi مل يسلم عليه

 Mugayinno yugó Mugayi  Mugadi مل يحدق 

 Hurnčinno yugó Hurči Hurti مل يوف 

  Ôhurčinno yugó Ôhurči Ôhurti مل يطر 

  Ôsumnjinno yugó Ôsumnji Ôsumndi مل يناقش 

  Čurumnjinno   yugó  Čurumnji    Čurumndi مل يغف 

 يف حالة اجلمع :أمثلة 

املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana-

ã  

            Nêfi-ĩنفـي ال

    
 Ndogusi-ĩالفعل 

               

Kîyi-ĩ  
 املحدر         

مل يســـــــــــــــــلموا 
 عليه

Lahayindudo yugó Lahayuo  Lahadi 

 Mugayindudo yugó Mugayuo  Mugadi مل يحدقوا 
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 Hurnčindudo yugó Hurčuo Hurti مل يوفوا 

  Ôhurčindudo yugó Ôhurčuo Ôhurti مل يطريوا 

 Ôsumnjindudo مل يناقشوا 

yugó 

Ôsumnjuo Ôsumndi  

 Čurumnjidudo مل يغفوا 

yugó  

Čurumnjuo     Čurumndi  

 أفعال المجموعة الرابعة . نفي ثانياً :
Nûnju-ĩ : Nefi ndogusa kiši nduzooi-ĩ .  

طبــــة أو يف يف هــــذه األفعــــال يتلــــف الوضــــع حســــب مــــا إذا كــــان الفعــــل يف صــــيغة املخا      
 صيغيت املتكلم والغائب ، وينطبق الوضع على قسمي اجملموعة ، وفيما يلي توضيح ذلك . 

 أ ـ يف صيغيت املتكلم والغائب . 
 uإىل  r السـابقة حلـرف aىل آخر الفعل مع حتويل إ doتم إضافة ت تنيالحيغ اتنيهيف       

 مل ، كما يف األمثلة التالية :  اليت تع ي yugóاجلمع يف حالة اجلمع ، مث تزاد  oوحذف 

املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana-ã  

          Nêfi-ĩالنفـي 

   
-Ndogusiالفعــل 

ĩ     
Kîyi-ĩ    املحـدر
         

 Maardo yugó Maar Ndoŋi مل آخذ 

 Burdo yugó Bur Ndubui مل آكل 

  Čubudo yugó Čubu  Ndoŋi مل يأكل 

  Čoŋudo yugó  Čoŋ  Ndubui مل يأخذ

 يف حالة اجلمع :  أمثلة

 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã  

            Nêfi-ĩ النفـي

    

 Ndogusi-ĩ الفعـل

               

Kîyi-ĩ  

          املحدر
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 Makurdo yugó Makar Ndoŋi مل نأخذ 

 Budurdo yugó Budar Ndubui مل نأكل 

  Čubududo yugó Čubuo  Ndoŋi مل يأخذوا

  Čoŋgudo yugó  Čoŋo  Ndubui مل يأكلوا 

 ب ـ يف صيغة املخاطبة .
الـــــيت تعـــــ ي مل  yugóمث زيـــــادة  ىل آخـــــر الفعـــــل ،إ moتم إضـــــافة تـــــيف هـــــذه الحـــــيغة       

 واألمثلة التالية توضح ذلك : ،بالعربية ، وال يتغري الوضع يف حالة اجلمع 

املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana-ã  

        Nêfi-ĩالنفـي 

        

 Ndogusi-ĩالفعل 

     
Kîyi-ĩ  ملحـدر ا
         

 Maumo yugó Maum Ndoŋi مل تأخذ 

 Bumo yugó Bum Ndubui مل تأكل 

  Makumo yugó makum  Ndoŋi مل تأخذوا

  budumo yugó  budum Ndubui مل تأكلوا 
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 واألربعون الثامنالدرس 
Kara murta tuzoo sã yusu-ĩ 

 ع  واألمرنفي جملتي المضار 
Nêfi jumula nûu-ã yê  galadii-ĩ yê  

ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان نفـــي مجلـــة املضـــارع ، مث نفـــي مجلـــة األمـــر ، وفيمـــا يلـــي توضـــيح       
 ذلك . 

 أوالً : نفي جملة المضارع . 
Gubudi : Nêfi jumula nûu-ã . 

الحــيغة الــيت  نفــي مجلــة املضــارع ، علــى العكــس مــن اجلمــل األخــر  ، ال يتلــف حســب     
 uúيأا هبا الفعل ، وال حسب اجملموعة اليت ينتمـي إليهـا ؛ إذ النفـي فيهـا واحـد يـتم بإضـافة 

فقــط إذا انتهــى الفعــل  úاملضــارع إذا كــان الفعــل منتهيــاً حبــرف ســاكن وبإضــافة  iبعــد حــذف 
 واألمثلة التالية توضح ذلك : ،حبرف متررك 

  املحدر  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩ علالف     Nêfi-ĩ النفي  Maana-ã املعىن

 Lahanuú Lahani  Lahadi ال تسلم 

 Ôsumuú Ôsumi Ôsumndi ال تناقش 

  Buú Bui Ndubui ال تأكل 

  Maú  Mai  Ndoŋi ال تأخذ 

 : يف حالة اجلمععلى نفي مجلة املضارع أمثلة   
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ر  املحد  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩ الفعل     Nêfi-ĩ النفي  Maana-ã املعىن  

 Lahanduú Lahandi  Lahadi ال تسلموا 

 Ôsumbuú Ôsumbi Ôsumndi ال تناقشوا 

  Buduú Budi Ndubui ال تأكلوا 

  Makuú  Maki  Ndoŋi ال تأخذوا 

 ثانياً : نفي جملة األمر . 
Nûnjui-ĩ : Nêfii jumula galadii-ĩ . 

األوىل أو  ةفعـال اجملموعـات الثالثـيتلف نفي مجلة األمر حسب ما إذا كان الفعـل مـن أ      
 من أفعال اجملموعة الرابعة ، وفيما يلي تفحيل ذلك .

 األوىل .  ةأ ـ نفي أفعال اجملموعات الثالث
A : Nêfi ndogusa kiša gubudda ôguzuua-ã . 

مهما كانـت الحـيغة الـيت يـأا هبـا  آخر الفعل ، ىلإ úالنفي يف هذه الحيغة يتم بإضافة       
 ال يتلف الوضع يف حالة اجلمع ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :، و 

املحدر    Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩالفعل     Nêfi-ĩالنفي   Maana-ãاملعىن   
 Lahanuú Lahanu Lahadi ال تسلم

 Hurruú Hurru  Hurti ال  وف

  Ôsumuú  Ôsumu  Ôsumndi ال تناقش 

 ع :يف حالة اجلم على نفي مجلة األمرأمثلة 

املحدر    Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩالفعل      Nêfi-ĩالنفي   Maana-ãاملعىن   
 Lahanduú Lahandu Lahadi ال تسلموا
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 Hurrtuú Hurrtu  Hurti ال  وفوا

  Ôsumnduú  Ôsumndu  Ôsumndi ال تناقشوا 

 ب ـ نفي أفعال اجملموعة الرابعة . 
B : Nêfi ndogusa kiši tuzooia-ã . 

أو مـن  Aتلـف حسـب مـا إذا كـان الفعـل مـن القسـم األول يفي أفعال هـذه اجملموعـة ن      
إذا كــان منتهيــاً حبــرف مترــرك  úفإننــا نضــيف األول  ، فــإذا كــان مــن القســم Bالقســم الثــاين 
 ااألمـر واحلـرف الـذي يليهـ yوذلـك بعـد حـذف  ،إذا كان منتهياً حبرف سـاكن  uúونضيف 

من اجملموعة الرابعـة فليسـت هلـا قاعـدة ثابتـة للنفـي ، واألمثلـة التاليـة ، وأم ا أفعال القسم الثاين 
 توضح ذلك :

    املحدر Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩالفعل   Nêfi-ĩالنفي   Maana-ãاملعىن 

 Buú Yubu Ndubui ال تأكل 

 Haduú Yahad Ndahadi ال تقل 

  Lobuú  Yulob  Ndulobi ال تلق 

 أمثلة يف حالة اجلمع :

   املحدر  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩ الفعل    Nêfi-ĩ النفي  Maana-ã ىناملع

 Buduú Yubudu Ndubui ال تأكلوا 

 Hatuú Yahatu Ndahadi ال تقولوا 

  Lopuú  Yulopu   Ndulobi ال تلقوا 

   . Bاجملموعة الرابعة  على أمثلة

حدر امل  Ndogusi-ĩ Kîyi-ĩ   الفعل   Nêfi-ĩالنفي   Maana-ãاملعىن   
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 Maú Yoŋ Ndoŋi ال تأخذ 

 Ndedú Yusu Ndei ال متش 

  Yeú  Ye  Ndeni ال تعط 

 يف حالة اجلمع : أمثلة

  املحدر  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩ الفعل    Nêfi-ĩ النفي  Maana-ã املعىن

 Makuú Yoŋgu Ndoŋi ال تأخذوا 

 Ndûrrú Yûsurru Ndei ال متشوا 

  Yenduú  Yendu   Ndeni ال تعطوا 
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 واألربعون التاسعالدرس 
Kara murta tuzoo sã yîšii-ĩ 

 نفي جملة المضارع المستمر
Nêfi jumula nû togusîčîi-ĩ 

ـــا عنـــد        ال يتلـــف نفـــي مجلـــة  ،احلـــديث عـــن نفـــي مجلـــة املاضـــي علـــى العكـــس ممـــا ذكرن
واحـد ، إال أنـه  اإذ النفـي فيهـ ،موعات الـيت ينتمـي إليهـا الفعـل املضارع املستمر باختالف اجمل
يف صـــيغة املـــتكلم أو املخاطبـــة أو  لـــيت يـــأا هبـــا الفعـــل فيمـــا إذا كـــانيتلـــف حســـب الحـــيغة ا

 وفيما يلي توضيح ذلك .  ،الغائب 

 أ ـ يف صيغة املتكلم .
والـــيت تعـــ ي لســـت بالعربيـــة وذلـــك يف حالـــة  tîyiبـــدل  tugóيف هـــذه الحـــيغة نضـــيف       
 ، وفيما يلي أمثلة على ذلك : tîyikuبدل  tugondúونضيف ، املفرد 

املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana-ã  

      Nêfi-ĩالنفـي 

    
 Ndogusi-ĩالفعـل 

     
Kîyi-ĩ   املحـدر
     

  Lahanirîtugó Lahanirîtîyi Lahadi ال أسلم 

 Hurdirîtugó Hurdirîtîyi Hurti ال أخوف

 Ôsumnirîtugó Ôsumnirîtîyi Ôsumndi ال أناقش 

 Burîtugó Burîtîyi Ndubui آكل  ال

  Maarîtugó  Maarîtîyi  Ndoŋi ال آخذ 
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 يف حالة اجلمع : أمثلة

 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-

ã  

              Nêfi-ĩالنفـي 

  

    Ndogusi-ĩ الفعل

            

Kîyi-ĩ  

       املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

    

  Lahandirîtugondú Lahandirîtîyiku Lahadi ال نسلم 

 Hurndirîtugondú Hurndirîtîyiku Hurti ال خنوف

 Ôsumndirîtugondú Ôsumndirîtîyiku Ôsumndi ال نناقش 

 Budirîtugondú Budirîtîyiku Ndubui ال نأكل 

  Makirîtugndú  Makirîtîyiku  Ndoŋi ال نأخذ 

 ب ـ يف صيغة املخاطبة .
وجــود ، يف حالـــة مغـــري وتعــ ي  njîبــدل  ndugóعنــد النفــي يف هـــذه الحــيغة نضـــيف      

ـــا يف حالـــة اجلمـــع املخـــاطبني فنضـــيف  ،  njîkuبـــدل  ndugondúاملفـــرد املخاطـــب ، أم 
 وفيما يلي أمثلة على ذلك :

-Maana املعـــــــــىن

ã  

  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩالفعل            Nêfi-ĩالنفي 

         املحدر

  Lahanîndugó Lahanînjî Lahadi ال تسلم 

 Hurnîndugó Hurnînjî Hurti ال  وف

 Ôsumnîndugó Ôsumnînjî Ôsumndi ال تناقش 

 Buiiindugó Buînjî Ndubui ال تأكل 

  Maindugó   Maînjî   Ndoŋi ال تأخذ 

 يف حالة اجلمع :  أمثلة
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 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن

Maana-ã  

 Ndogusi-ĩ الفعل                Nêfi-ĩ النفي

               

Kîyi-ĩ  

          املحدر

  Lahandîndugondú Lahandînjîku Lahadi ون ال تسلم

 Hurndîndugondú Hurndînjîku Hurti ال  وفون

 Ôsumndîndugondú Ôsumndînjîku Ôsumndi ال تناقشون 

 Budîndugondú Budînjîku Ndubui ال تأكلون 

  Makîndugondú   Makînjîku   Ndoŋi ال تأخذون 

 جـ ـ يف صيغة الغائب . 
وتع ي غـري موجـود ، يف حالـة املفـرد  čî بدل yugóالنفي يف هذه الحيغة نضيف  عند      

، وفيمـا يلـي أمثلـة  čîkuبـدل  yugondúالغائب ، أم ا يف حالـة اجلمـع الغـائبني فنضـيف 
 على ذلك :

-Maana املعــــــىن

ã  

          Nêfi-ĩ النفـي

   

  Ndogusi-ĩ  Kîyi-ĩ الفعل

  املحدر

  Lahayinîyugó Lahayinîčî Lahadi ال يسلم 

 Hurčinîyugó Hurčinîčî Hurti ال يوف

 Ôsumnjinîyugó Ôsumnjinîčî Ôsumndi ال يناقش 

 Čubîyugó Čubîčî  Ndubui ال يأكل 

  Čoŋîyugó    Čoŋîčî    Ndoŋi ال يأخذ 

 يف حالة اجلمع : أمثلة

املعــــــــــــــــــــــــــــــىن 
Maana

             Nêfi-ĩالنفـي 

   
   Ndogusi-ĩالفعـل 

             

Kîyi-ĩ  
املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر        
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-ã     
  Lahayindîyugondú Lahayindîčîku Lahadi ال يسلمون

 Hurčindîyugondú Hurčindîčîku Hurti ال يوفون

Ôsumnjindîyugond ال يناقشون

ú 

Ôsumnjindîčîk

u 

Ôsumndi 

 Čubidîyugondú Čubidîčîku  Ndubui ال يأكلون 

  Čoŋgîyugondú    Čoŋgîčîku    Ndoŋi ال يأخذون 
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 الخمسونالدرس 
Kara murta hoo-ĩ 

 نفي الصفات
Nêfi adurasaa-ã 

 إىلتم إضــــافتها تــــو ، الــــيت تعــــ ي لــــيس بالعربيــــة  gunúلنفــــي الحــــفات نســــتخدم كلمــــة       
 آخرها ،كما يف األمثلة التالية :

      Adurasu-ãالحفة                   Nêfii-ĩالنفي   Maana-ã  املعىن 
  Mahuma gîrbi gunú  Mahuma gîrbi   حممد ليس شجاعاً 

  Ôli ômuri gunú Ôli ômuri علي ليس رجالً 

  Eše tîri gunú Eše tîri   عائشة ليست مجيلة 

  Yagabi-ĩ bui gunú  Yagabi-ĩ bui   البيت ليس كبرياً 
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 الخمسونلواحد و االدرس 
Kara murta hoo soũ turo-ĩ 

 نفي الجملة الموصولية
Nêfi jumula hoktii-ĩ 

 تلـــف عــــن تلـــك الــــيت عرضـــناها يف الــــدروس  خاصــــة ـــت  اجلملـــة املوصــــولية بقواعـــد       
ســم املوصــول بعــد حذفــه ،  االمكــان  nnáãالســابقة ؛ إذ يــتم نفــي اجلملــة املوصــولية بإضــافة 

 تالية :كما يف األمثلة ال

Tednnáã 

Yusobnnáã 

Mugayinnáã 

Linnáã  

Tedã  

Yusobã 

Mugayinã 

Liĩ  

كمــا   ، nnáãاملضــارع املســتمر فيــتم نفــي أدوات االســتمرارية قبــل إضــافة  أمــا يف الفعــل      
 يف األمثلة التالية :

Soburîtugonnáã 

Muganirîtugonnáã 

Kohurîtugonnáã 

Ôŋgurdurîtugonnáã 

Yusobîyugonnáã 

Mugayinîyugonnáã 

Sobindugonnáã 

Muganindugonná   

Soburîtîyiĩ 

Muganîritîyiĩ 

Kohorîtîyiĩ  

Ôŋgurdirîtîyiĩ  

Yusobičîĩ 

Mugayinîčîĩ 

Sobinjîĩ 

Muganinjîĩ   
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مكـــان  dáãفيـــتم النفـــي بإضـــافة  م يف غـــري أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــةوأم ـــا يف صـــيغة املـــتكل      
 ، كما يف األمثلة التالية : سم املوصول بعد حذفهاال

Soburdáã 

Muganurdáã 

Kohurdáã 

Ôŋgurdurdáã  

Soburã 

Muganurã 

Kohoriĩ  

Ôŋgurdiriĩ  

، كمـا يف  االسـم املوصـول مكـان áãبإضافة  النفيفيتم  aسم املوصول االوأما إذا كان       
 األمثلة التالية :

Sobumáã 

Muganumáã 

Kohumáã 

Ôŋgurrumáã   

Sobuma 

Muganuma 

Kohuma  

Ôŋgurruma  
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 والخمسون الثانيالدرس 
Kara murta hoo sã čû-ĩ 

 نفي الجملة الشرطية
Nêfi jumula tugaa-ã 

وذلـك يف صـيغة املـتكلم  ooمكـان أداة الشـرط  dóoيتم نفي اجلملة الشرطية بإضـافة       
 ، كما يف األمثلة التالية :

Muganurdóo 

Hurdurdóo 

Ôsumurdóo 

Soburdóo 

Muganuroo 

Hurduroo 

Ôsumuroo 

Soburoo 

مكـــان أداة الشـــرط  móoوأمـــا يف صـــيغة املخاطبـــة فيـــتم نفـــي اجلملـــة الشـــرطية بإضـــافة       
wo ية :تال، كما يف األمثلة ال 

Muganumóo 

Hurrumóo 

Ôsumumóo 

Sobumóo 

Muganuwo 

Hurruwo 

Ôsumuwo 

Sobuwo 

ــــتم وإذا كانــــت اجلملــــة يف       مكــــان أداة الشــــرط  nnóoإضــــافة النفــــي ب صــــيغة الغائــــب ي
noo ية :تال، كما يف األمثلة ال 

Mugayinnóo 

Hurčinnóo 

Mugayinoo 

Hurčinoo 
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Ôsumnjinnóo 

Yusobunnóo  

Ôsumnjinoo 

Yusoboo  

بإضــافة  النفــي، إذ يــتم  Bويســتث ي ممــا ذكــر إذا كــان الفعــل مــن أفعــال اجملموعــة الرابعــة       
nnóo : يف مجيع الحيغ ، كما األمثلة التالية 

Tidennóo 

Ndednnóo 

Tednnóo 

Tirennóo 

Nirennóo 

Linnóo  

Tidedoo 

Ndedoo 

Tedoo  

Tiroo 

Niroo 

Liwo  

يف صـيغة املـتكلم ، كمـا  dóيكون بإضافة  النفي فإن kooأداة الشرط  توأم ا إذا كان      
 يف :

Muganurdó koo 

Hurdurdó koo 

Ôsumurdó koo 

Soburdó koo 

Muganurdo koo 

Hurdurdo koo 

Ôsumurdo koo 

Soburdo koo 

 يف صيغة املخاطبة ، كما يف : móويتم النفي بإضافة       

Muganumó koo 

Hurrumó koo 

Ôsumumó koo 

Sobumó koo 

Muganumo koo 

Hurrumo koo 

Ôsumumo koo 

Sobumo koo 
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إال إذا كـــان الفعـــل مـــن أفعـــال  kooقبـــل  nnóإضـــافة ويف صـــيغة الغائـــب يـــتم النفـــي ب      
، كمــا يف  uبإضــافة ذات األداة بعــد قلــب احلــرف األخــري إىل  النفــيفيــتم  Aاجملموعــة الرابعــة 
 األمثلة التالية :

Mugayinnó koo 

Hurčinnó koo 

Ôsumnjinnó koo 

yusobunnó koo 

Mugayinno koo 

Hurčinno koo 

Ôsumnjinno koo 

Yusobo  koo 

ـــا أفعـــال اجملموعـــة الرابعـــة        يف مجيـــع الحـــيغ ، كمـــا يف األمثلـــة  nnóفيـــتم نفيهـــا بــــ  Bوأم 
 التالية :

Tidennó koo 

Ndednnó koo 

Tednnó koo 

Tirennó koo 

Nirennó koo 

Linnó koo  

Tidedo koo 

Ndedo koo 

Tedo koo  

Tirdo koo 

Nirdo koo 

Lido koo 
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 والخمسون الثالثالدرس 
Kara murta hoo sã nôguzuu-ĩ 

 لنفيبابعض القواعد الخاصة 
Kîye nêfia yoo-ã 

 ةخاصـــالـــيت ذكرناهـــا يف الـــدروس الســـابقة ، هنـــاك قواعـــد  عامـــةباإلضـــافة إىل القواعـــد ال      
 ا . طائفتان اآلا ذكرمهاللنفي تأا مع كل أنواع النفي اليت سبق أن ذكرناها ومها با

 .   ndî mannuأوالً : استعمال 
Gubudi : istaamalti ndî mannuu-ã .  

 yunuأو yunu guruأو  yunu turoإذا وردت يف اجلملـــة كلمـــات       

gunna   يتم حتويلها إىلndî mannu  مبعىن ال شيء يف العربية ، كما يف األمثلـة التاليـة
: 

 موســـى ال يـــر 
 شيئاً 

Mûsa ndî mannu čudurú  Mûsa yunu turo 

čuduri  

 كايل مل يسـمع
 شيئاً 

Kalli ndî mannu bazudo 

yugú  

Kalli yunu gunna 

bas 

  Ndî mannu lenú  Yunu guru ligi ال شيء آت 

 .   wuna mannuثانياً : استعمال 
Njûnjui-ĩ :istaamalti wuna mannuu-ã .  

يـــتم  aũ gunnaأو  aũ guruأو  aũ turoإذا وردت يف اجلملـــة كلمـــات       
 مبعىن ال أحد ، كما يف األمثلة التالية :  wuna mannuحتويلها إىل 
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 مل يأت أحد للتعزية 
 

Wuna mannu kubo 

turtii-ĩ lido yugó  

Aũ gunna kubo 

turtii-ĩ li  

 Kubu-ã wuna mannu مل يسرق أحد القمي  

gûiyinno yugó 

Kuba-ã aũ guru 

gûiyinno  

 Wuna mannu mbo حد اليوم مل يأت أ

lido yugó 

Aũ turo mbo li  

 .   kîridiأو kôulduأو  didiثالثاً : استعمال 
Nôguzuu-ĩ : istaamalti didi too ni kôuldu too ni kîridi 

guu-ã .  

 
 kunu čîwoأو  lûko naniأو  lûka haإذا وردت يف اجلملـة كلمــات       

nani   يـــتم حتويلهـــا إىلdidi و أkôuldu  أوkîridi   مبعـــىن أبـــداً ، كمـــا يف األمثلـــة
 التالية :

ــــــــأت أبــــــــداً  حممــــــــد مل ي
 للزيارة 

Mahuma didi ziyara 

lenú  

Mahuma lûka ha 

ziyara ligi  

التباويـــــــة  فهـــــــمأنـــــــا ال أ
 أبداً 

Tani dazaga kôuldu 

tubazú  

Tani dazaga kunu 

tubazi 

 Mahuma didi lenú  Mahuma lûko أبداً  حممد ال يأا

nani ligi  
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 والخمسون الرابعالدرس 
Kara murta hoo sã tuzoo-ĩ 

 االستثناء
Du ndoduri-ĩ 

مبعىن إال ، سو   gunnóo :لالستثناء يف التباوية نستعمل أداا االستثناء مها       
 ذلك : لمبعىن ما عدا ، وفيما يلي تفحي čuruwoو

 . gunnóoأوالً : استعمال 

تقدميها أو تستعمل هذه األداة لالستثناء يف اللغة التباوية وتأا بعد املستثىن ، وجيوز       
 ، كما يف األمثلة التالية : تأخريها عن املستثىن

Môli gunnoó , guda-ã gunna 

karayindi 
 كلهم يدرسون ، ما عدا مويل 

Yûsub gunnoó , guda-ã gunna luo   ما عدا يوسف اكلهم اتو ، 
Tani gunnoó , aũ gudi lido yugó  ما عداي مل يأت أحد 

مثلة جميئها بعد املستثىن أمثلة على جمئ اداة االستثناء قبل املستثىن ، وفيما يلي األهذه       
: 

Guda-ã gunna karayindi , Môli 

gunnóo 
كلهم يدرسون ، ما عدا 

 مويل 
Guda-ã gunna luo , Yûsub gunnóo  ما عدا يوسف اكلهم اتو ، 
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Aũ gudi lido yugó , Tani gunnóo  ما عداي مل يأت أحد 

 . Čuruwoثانياً: استعمال 

تستعمل هذه األداة لالستثناء يف اللغة التباوية وتأا بعد املستثىن ، و تلف صيغتها       
 nuro مع luuwoو tani مع luuroo حسب الضمري الذي يأا معها ، إذ تأا

 tundaمع  lukuroo ومع ضمائر اجلمع تأا ، muro مع čuruwoو

 كما يف األمثلة التالية :،    muraمع čurukooو nura مع lukuwoو

 مع ضمائر املفرد : ـ

Môli čuruwo , guda-ã gunna 

karayindi 
 ما عدا مويل  كلهم يدرسون

Yûsub čuruwo , guda-ã gunna luo   ما عدا يوسف اكلهم اتو 
Tani luuroo , guda-ã gunna karayindi  ما عداي كلهم يدرسون 
Tani luuroo , guda-ã gunna luo   اما عداي كلهم اتو  
Nuro luuwo , guda-ã gunna karayindi   ما عداك كلهم يدرسون 
Nuro luuwo , guda-ã gunna luo   اما عداك كلهم اتو  

 مع ضمائر اجلمع : ـ

Mura  čurukoo , guda-ã gunna 

karayindi 
 ما عداهم كلهم يدرسون

Muro čurukoo , guda-ã gunna luo   ما عداهم اكلهم اتو 
Tunda lukuroo , guda-ã gunna 

karayindi 
 ما عدانا كلهم يدرسون

Tunda lukuroo , guda-ã gunna luo   اما عدانا كلهم اتو  
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Nura lukuwo , guda-ã gunna karayindi  درسون ما عداكم كلهم ي 
Nura lukuwo , guda-ã gunna luo   اما عداكم كلهم اتو  
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 والخمسون خامسالدرس ال
Kara murta hoo sã hoo -ĩ 

 أسلوب المدح والذم
Zaga kabuladu ndubi-ĩ yê gagalti-ĩ yê  

ا الحــــفات ســــواء بإثبــــات مــــكالمهــــا صــــريح تســــتعمل فيه  ، للمــــدح يف التباويــــة أســــلوبان      
 .  السيئة الحفات نفيحلميدة منها أو ا

 أ ـ املدح بإثبات الحفات احلميدة .
Gubudi : Adurasa čûsa-ã du gagalti-ĩ . 

وتـأتى الحـفة بعـد االسـم  ،يتم يف هذا األسلوب من املدح إثبات الحفة املراد املدح هبـا       
 كما يف األمثلة التالية :  وترسم نكرة ،

  Eše tîri عائشة مجيلة  Ormi-ĩ dunodo احلمار قو  

 Kalli ôguzo كاىل بطل  Karaha-ã êski السيارة جديدة

 Mahuma durusu حممد طويل  Yagabi-ĩ čuro املنزل واسع

 بـ ـ املدح بنفي الحفات السيئة . 
B ـ Gagalti adurasa zunda-ã du nduwadi-ĩ . 

يــر  املــادح نفيهــا أو إن املمــدوح خــال  يف هــذا األســلوب بنفــي الحــفات الــيت يــتم املــدح      
  :واألمثلة التالية توضح ذلك  ،أ  الذي ليس  gunnáã منها وترسم بحيغة

 Wôgorši gunnáã غري اجلبان 

 Dahu zundu gunnáã غري الغيب 
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 Gunasu gunnáã غري القبيح 

 ة سوف نقوم بإيضاحها يف الفقرات التالية .وأم ا الذم فله صيغ كثري 
 أ ـ الحيغة الحرحية .

A ـ Tiri tîrizi-ĩ . 

 كما يف األمثلة التالية :،  يف هذا األسلوب يتم استعمال الحفات غري احلميدة مباشرة  

  Wôgorši جبان 

 Bizido فقري 

 Buroĩ سارق 

 Dahu zundu غيب 

 .  Bui ب ـ استعمال

B ـ Bui istaamalti-ĩ .  

 تضــعييف احلــرف األخــريمســاء مــع بعــد األ bui كلمــةاســتخدام   يف هــذا األســلوب يــتم      
 ية : تالكما يف األمثلة ال  ،لالسم 

    Čer-ãاالسم     Maana-ã املعىن  Kabili-ĩ   الذم   Maana-ã املعىن

 Dahu رأس  Dahuu bui كبري الرأس 

  Zuĩ حذاء   Zuiĩ bui كبري احلذاء 

 So قدم  Soi bui كبري القدم 

 Šimma أذن  Šimmaa bu كبري األذنني 

 .  Moorru جـ ـ استعمال

Č ـ Moorru istaamalti-ĩ . 



 

111 

 

   كما يف :،  قبل الحفات  moorru يف هذا االسلوب نستعمل كلمة      

 املعىن
 Maana-ã 

 املعىن Kabili-ĩ           الذم
 Maana-ã 

   Čer-ã الحفة

  

 Wôgorši جبان   Moorru Wôgorši جبان 

 Durusu طويل  Moorru durusu طويل 

 Kahudo اقلف   Moorru kahudo اقلف

 .  Badi د ـ استعمال

D ـ Badi istaamalti-ĩ . 

   كما يف :  ،بعد الحفات  badi يف هذا األسلوب نستعمل كلمة      

 املعىن
    Maana-ã 

 املعىن Kabili-ĩ       الذم
      Maana-ã 

 Čer-ã     الحفة 

 Wôgorši جبان Wôgorši badi جبان

  Drusu طويل Drusu badi طويل

  Kahudo قلفأ Kahudo badi قلفأ

 هـ ـ التشبيه .
E  ـ  Tûrtu ndohi-ĩ . 

يف  yidaيف صــــيغة املخاطبــــة  taũيف هــــذا األســــلوب نســــتعمل بعــــد املشــــبه بــــه كلمــــة       
 غة املتكلم ، واألمثلة التالية توضح ذلك :يف صيtaru صيغة الغائب و

                Kabili-ĩ الذم

  

              Tûrtuاملشبه به

 togusudi-ĩ      

 االسم 
Čer-ã            
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Dahu ñêĩi taũ  

Dahu ñêĩi taru 

Dahu ñêĩi yida 

To ormoi taũ  

Bûri mûšii yida   

Ñêĩ 

Ñêĩ  

Ñêĩ  

Ormo 

Mûši  

Dahu  

 

 

To 

Bûri  
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 س والخمسونالسادالدرس 
Kara murta hoo sã dîšee-ĩ 

 المقارنة
Čoptu ladi-ĩ  

ثـة أقسـام : وهـي الدرجـة الثابتـة ودرجـة املقارنـة درجات املقارنة يف التباوية تنقسـم إىل ثال      
 وتفحيلها كاآلا .  ،درجة التفضيل و 

 أ ـ الدرجة الثابتة .
A – So tîrizee-ã . 

ــــد الــــتكلم عــــن صــــفة مشــــرتكة بــــني شخحــــني أو شــــيئني ،        وتســــتعمل هــــذه الدرجــــة عن
 مبعىن مثل ، كما يف األمثلة التالية : koiونستعمل كلمة 

Mahuma kalli koi gîrbi  حممد شجاع ككايل 

Eše Hatîmi koi karadudo  عائشة متعلمة كفاطمة 
Mahama karadudo kalli koi متعلم ككايل حممد 
Eše karadudo Hatîmi koi  عائشة متعلمة كفاطمة   

 ب ـ درجة املقارنة .
B – So čoptii-ĩ . 

حســـب احلـــرف األخـــري مـــن  diو du أو kôi di تســـتعمل يف هـــذه الدرجـــة كلمـــة      
 :آخر  ، كما يف األمثلة التالية  الكلمة ؛ لتفضيل شخ  على آخر أو شيء على

 .   kôi di استعمال – 0

 كما يف األمثلة اآلتية :،  yê أداة الربط kôi di تستعمل مع      
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 Mahuma yê kalli yê kôi di kalli gîrbi  

Eše yê  Hatîmi yê kôi di Hatîmi  karadudo 

 .  diو  du استعمالـ  1

 عند استعمال هذه األداة يأا املفضول يف أول اجلملة ، كما يف األمثلة اآلتية :      

  Mahuma kalli di gîrbi حممد أشجع من كايل 

 Eše Hatîmi du  karadudo   عائشة متعلمة أكثر من فاطمة

 

 جـ ـ درجة املفاضلة .
Č – So ndûluii-ĩ . 

لتفضـيل شـخ  علــى آخـر ، أو شــيء  gunna duيف هـذه الحـيغة نســتعمل كلمـة       
 على آخر ، كما يف األمثلة التالية :

Mahuma ômure-ã gunna du gîrbi   حممد أشجع الرجال 

Eše dobia-ã gunna du tîri  عائشة أمجل الفتيات    
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 والخمسون السابعالدرس 
Kara murta hoo sã tûdusu-ĩ 

 دروس متفرقة
Karaa šiša šiša  

وأهـم هـذه  تعلقـة بقواعـد التباويـة ،املتفرقـة املحكـام مـن األ اً سنتناول يف هذا الدرس عدد      
 األحكام .

Ndî kor  

 فهـي قـد تكـون اسـتفهامية أو خىريـة ، االسـتفهامية هـي الـيت ،مبعنيـني  ndî kor تـأا      
عــن الــثمن يف حالــة  تســتعمل يف االســتفهامو  ndî kora علــى وجتمــع تســتعمل لالســتفهام

 املفرد ، وعن العدد يف حالة اجلمع ، كما يف :

  ?Anna ada ndî kora كم عدد هؤالء الناس ؟

 ? Yagaba ndîkora Muzui di čîku ؟  كم بيت يف ربيانة

  ? Suli-ĩ taman hunã ndî kor كم مثن البيض ؟

  ?Tumatumma ndî kor كم مثن الطماطم ؟ 

 كما يف :  ، وأم ا اخلىرية فهي اليت تستعمل للتكثري      
     Hurgusu a ndî kor kuzo hi tiyendudo , Alla gunnóo aũ 

gudi hanayinú  

 اهلل وحده يعلم كم عن انا هذا العمل . 
Kor du  
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 مبعىن بأن ، كما يف :  kor duتأا   

  A koi bui kor du hananurú ال أعلم بأنه كبري هلذا احلد 

 Mûšido kor du hananurú ال أعلم بأنه جمنون  

   Woši kor du tubazi أعلم بأنه مريض

   Tîri kor du hanandiri يلةأعلم بأهنا مج

 

 التحذير 
Bôridi-ĩ  

 yanu yidaو aŋgalluو yuso للترـذير عـدة طـرق يف التباويـة وهـي اسـتعمال      

  . ذلك وفيما يلي تفحيل، 

وتـأا دائمـاً ،  مع مجل األمر املنفية ، أي عند طلب عدم  فعـل شـيء yuso تستعمل      
 ، كما يف : bûd اوقد تستعمل معه،  يف صدر اجلملة

 Yuso ndedú ال تذهب 

  Yuso bûd ndedú ال تذهب أبداً 

 Yuso muganuú ال تحدق 

 

فُتسـتعمالن للترـذير وتأتيـان مـع الفعـل  (( aŋgallu , yanu yida )) وأم ـا      
 املضارع ، تقابالن إي اك يف العربية ، كما يف :

  Aŋgallu niri إي اك أن تأا

  Aŋgallu kohi إي اك أن تفعل 

  Yanu yida niri إي اك أن تأا



 

111 

 

  Yanu yida kohi إي اك أن تفعل

Ni  

 فهي تأا كأداة استفهام مبعىن هل ، وتأا بعد املستفهم ، كما يف : ،تأا بعدة معاين       

 ? Karaha čusti hanani ni هل تعرف قيادة سيارة ؟

 ? Tudaga du arbidi hanani ni هل تعرف الكتابة بالتباوية ؟

 ? Tezer du niri ni هل جئت من الكفرة ؟

 فهي تأا مبعىن أم ا ،كما يف : ،وتأا كررف عطف بعدة معاين       
Anna-ã gunna arbidi hanayindi , Kalli ni hikido yugó 

 أم ا كايل فلم يتعلمها .اجلميع يعرفون الكتابة ، و 
 البد أن تتكرر يف اجلملة ، كما يف :وتأا مبعىن )) و (( وهنا       

  Mahuma ni li , Mûsa ni li جاء حممد وجاء موسى 

  Muro ni li , tani ni tiri جاء هو وجئت أنا 

 كما تأا مبعىن قد ، كما يف األمثلة اآلتية :      

  Mugayinîe ni togusi قد يحدق  

   Amma nohudo ni togusi قد يكون ميتاً  

 ب التعج
Abagadi ndogusi-ĩ  

مبعـىن  " gunnúu " هـي الـيت ُتسـتعمل فيهـااألوىل الطريقـة للتعجـب ثـالث طـرق ،       
 :أليس ، كما يف 
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Mûsa kubakubado gunnúu ?  

Eše čunubu gunnúu ? 

Dobimmi tîri gunnúu ? 

Amma wôgorši gunnúu ? 

 ، كما يف : du أو di ة الثانية فهي اليت ُتستعمل فيهاأم ا الطريق      

Kalli di wôgorši-ĩ  

Kore du dunodi-ĩ  

Hatîmi di  tîri-ĩ  

Eše du muguni-ĩ  

، وتسـتعمل مـع الحـفات ،  ((   hunã))الثالثـة فهـي الـيت تسـتعمل فيهـا  ةوأم ا الطريقـ      
   :كما يف 

Kalli nûwogorši hunã  

Kore duna hunã  

Hatîmi kûnduri hunã  

Eše numuguno hunã  

Yahadi yê yahadia du yê  

لنقــل أحاديــث األشــخاص بشــكل حــريف ، ويــتم وضــعها بــني  yahadiتســتعمل كلمــة       
 عالميت التنحي  ، كما يف األمثلة التالية :

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 .  

، وتــأا األخــرية يف آخــر اجلملــة ، بينمــا تــأا الثانيــة  či كلمــة yahadiوتــالزم كلمــة       
  yahadiيف أول اجلملــة بعــد الشــخ  املنقــول كالمــه ، كمــا يف األمثلــة الســابقة ، وتــأا

 بحيغة املاضي . čiدائماً بحيغة املضارع و

للتعبـري عـن الفكـرة ، كمـا يف األمثلـة   yahadia duويف 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 

 كمقابل ألن ، كما يف :  eيستعمل حرف 

   Lanirîe baraniri أريد أن اتفرع 

 Mêdi-ĩ hadurîe baraniri أريد أن اقول اخلىر 

    Tobuzîe baraniri أريد أن أجلس

    Daha maarîe barandiri أريد أن أفهم

îidi Č 

مفحــولة ،  يف هــذه احلالــة مبعــىن ولكــن وترســم  لالســتدراك األول ،مبعنيــني  čîidi تــأا      
 كما يف :

الرجـــــــل أخـــــــذ الـــــــدواء ولكـــــــن مل 
 يشف 

Amma suru-ã čoŋ čîidi kayinno 

yugú 

 Tiri čîidi nû gunú آا ولكن ليس اآلن 

  Gîrbi čîidi migizi شجاع ولكنه ضعيف

 

 كما يف :  لالستمرارية مبعىن بينما ، وترسم موصولة ، وأم ا الثاين فهو      

  Amma ligičîidi tobur الرجل سقط بينما كان قادماً 

  Čubuičîidi nos مات بينما كان يأكل  

   Yugazîčîidi moki أغمى عليه بينما كان يضرك 
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 النداء 
Lûdi-ĩ 

 ، وتأا بعد املناد  ، كما يف : للنداء  yôoيف التباوية تستعمل      

  Amma yôo رجل اليا 

   Anna mugayindaã yôo الذين آمنو يا أيها 

  Yûsub yôo يا يوسف  

Mannu 

 فهي تأا مبعىن حىت االبتدائية والعاطفية ، كما يف : ،تأا بعدة معاين       

   Anna-ã gunna luo , Ôli mannu li حىت علي   جاء كل الناس

    Odi-ĩ mannu kayi حىت الولد شفي  

  ? Nuro mannu ni حىت أنت ؟   

 كما تأا مبعىن لو ، كما يف :       

     Guruwo mannu te لو جزءاً    اعط ي و 

 Mêdi turo mannu yahaddo yugó مل يقل ولو كلمة واحدة   

    Kînniwo mannu te اعط ي ولو قليالً 

 

Ŋgirši-ĩ 

 تأا مبعىن حىت النهاية ، كما يف :       

 Tiri-ĩ Lagurkînnimmi a čoŋuي الطريــــق مــــن نقركنمــــة حــــىت البخــــ
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    Êrbeši ŋgirši-ĩ gunna guturan معبدة   

   Tûgohu hu ŋgirši-ĩ garniniri انتظرك حىت الحباح 
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 القسم الثالث
Laũ nôguzuu-ĩ 

 الصرف التباوي
Ndilesi  Tudagaa-ã 
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 األول الدرس
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       
 للفقرات اآلتية .  مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر ، وذلك وفقاً 

 أوالً : زمن الماضي .
Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du . 

الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا تحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن يتلف      
 .   فيما يلي تفحيل ذلكو 

 أ ــ صيغة المتكلم .
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

مث املــتكلم املشــارك ، وذلــك ، أوالً رد املــتكلم يف صــيغة املفــ ببيــان تحــريفها ســوف نقــوم      
 حسب اآلا . 

 ـ صيغة المتكلم المفرد .  6
يف زمــــن املاضــــي يف صــــيغة املــــتكلم املفــــرد بإضــــافة  اجملموعــــة األوىليــــتم تحــــريف أفعــــال       
  dudu؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف لمحـدر املـادة األصـلية لىل إ اآلتيـة النهايـات

 .   muro مع naar أو narو  nuroمع nunaar أو nunarو tani مع
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ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع ف        أو narو nura مـــــع nunaar أو nunarتم إضـــــافة تـــــأم 

naar مع mura  . 
 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩالتحريف 

Tani      tani du lahadudu 

Tani      nuro hi lahanunar 

Tani      muro hi lahanaar  

Tani      nura ha lahanundar  

Tani      mura ha lahanaar 

  

Tani      tani du mugadudu 

Tani      nuro hi muganunar 

Tani      muro hi muganar  

Tani      nura ha muganundar  

Tani      mura ha muganar  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
بعــد املــادة األصــلية للمحــدر  إىلاآلتيــة  النهايــاتيف هــذه الحــيغة يــتم التحــريف بإضــافة       
 أو ndarو nuro مـــــع nundaar أو nundar؛ إذ نضـــــيف  عالمـــــة املحـــــدرحـــــذف 

ndaar معmuro     . 

ــــــــا مــــــــع ضــــــــمائر اجلمــــــــع ف        أو nundarو tunda مــــــــع nunduoتم إضــــــــافة تــــــــأم 

nundaar معnura  وndar أو ndaar مع mura   . 

 األمثلة :

        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lahanundar Lahadi  
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Tunda      muro hi lahandaar  

Tunda      tunda du lahaduduo  

Tunda      nura ha lahanundar  

Tunda      mura ha lahandaar 

  

Tunda      nuro hi muganundar 

Tunda      muro hi mugandar  

Tunda      tunda du mugaduduo  

Tunda      nura ha muganundar  

Tunda      mura ha mugandar  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ب ـ في صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .   المفرد المخاطب ـ صيغة 6
املـــادة األصـــلية  إىلاآلتيـــة  النهايـــاتبإضـــافة يـــتم تحـــريف هـــذه األفعـــال يف هـــذه الحـــيغة       

 nuro مــــع nduو tani مــــع dum ؛ إذ نضــــيف عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف للمحــــدر 

 .    muro مع numو

 .    muraمع numو tunda مع dundumتم إضافة تر اجلمع فأم ا مع ضمائ      

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩالتحريف 

Nuro      tani hi lahadum 

Nuro      nuro du lahandu 

Lahadi  
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Nuro      muro hi lahanum  

Nuro      tunda ha lahadundum 

Nuro      mura ha lahanum 

  

Nuro      tani hi mugadum 

Nuro      nuro du mugandu 

Nuro      muro hi muganum  

Nuro      tunda ha mugadundum  

Nuro      mura ha muganum  

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ الجمع المخاطبين .  1
بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة التحـريف  ميـتيف هذه الحـيغة و       

 nuraو tundaو tani مـــــــــــــع dundum؛ إذ نضـــــــــــــيف  عالمـــــــــــــة املحـــــــــــــدرحـــــــــــــذف 

 .    muraو muro معndumو

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi lahadundum 

Nura      muro hi lahandum  

Nura      tunda ha lahadundum 

Nura      nura du lahanduo  

Nura      mura ha lahandum 

  

Nura      tani hi mugadundum 

Nura      muro hi mugandum  

Nura      tunda ha mugadundum  

Nura      nura du mugandunduo  

Nura      mura ha mugandum  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   
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 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
بعــد املــادة األصــلية للمحــدر  إىلاآلتيــة  النهايــاتبإضــافة تحــريف يف هــذه الحــيغة اليــتم       
 .   muro مع yiو nuro مع njiو tani مع  diyi؛ إذ نضيف ملحدرعالمة احذف 

 yiو nura مـــع njuoو tunda مـــع diyuo تم إضـــافةتـــأم ــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف      

       .  mura مع

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ لتحريفا

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      tani hi mugadiyi 

Muro      nuro hi muganji 

Muro      muro hi mugayi  

Muro      tunda ha mugadiyuo  

Muro      nura ha muganjuo  

Muro      mura ha mugayi  

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   
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 ـ صيغة الجمع الغائبين . 1
بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة التحـريف  ميـتيف هذه الحـيغة و       
 nuro مـــع njuoو tundaو tani مـــع  diyuo؛ إذ نضــيف عالمـــة املحـــدرحــذف 

 .     muraو muro مع yuoو nuraو

 األمثلة :

              Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

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      tani hi mugadiyuo 

Mura      nuro hi muganjuo 

Mura      muro hi mugayuo 

Mura      tunda ha mugadiyuo  

Mura      nura ha muganjuo  

Mura      mura ha mugayuo  

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ثانياً : زمن المضارع . 
Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã . 

الفعـل ،  يـأا هبـاحسـب الحـيغة الـيت  الـزمن اأفعال هذه اجملموعة يف هذيتلف تحريف       
 تباعاً . هذه الحيغ نقوم ببيانلذلك سوف 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
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A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ،       
 يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

 اآلا . 
 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6

بإضــــافة  املفــــرد صــــيغة املــــتكلم يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف      
 didini ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف املادة األصلية للمحدر  إىلاآلتية  النهايات

 .   muro مع niriو nuro مع niniriو tani مع
 .   mura مع niriو  nuraمع nindiriتم إضافة تئر اجلمع فأم ا مع ضما      
 . األمثلة
          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du lahadidini 

Tani      nuro hi lahaniniri 

Tani      muro hi lahanir  

Tani      nura ha lahanindiri  

Tani      mura ha lahaniri 

  

Tani      tani du mugadidini 

Tani      nuro hi muganiniri 

Tani      muro hi muganiri  

Tani      nura ha muganindiri  

Tani      mura ha muganiri  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
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بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة  حـريفالت مويف هذه الحـيغة يـت      
 nuro مــــــع nindiriو tunda مــــــع didindi ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدرحــــــذف 

 .  muraو muro مع ndiriو nuraو

 : األمثلة

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩالتحريف 

Tunda      nuro hi lahanindiri 

Tunda      muro hi lahandiri  

Tunda      tunda du lahadidindi  

Tunda      nura ha lahanindiri  

Tunda      mura ha lahandiri 

  

Tunda      nuro hi muganindiri 

Tunda      muro hi mugandiri  

Tunda      tunda du mugadidindi  

Tunda      nura ha muganindiri  

Tunda      mura ha mugandiri  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ب ـ صيغة المخاطبة . 

B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً ، لــذلك       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  يف صـيغة املفـرد املخاطـب الوضـع ببيـانسوف نقـوم أوال ً 

 اآلا . 
   .المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
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 النهايـــاتبإضـــافة  هـــذه الحـــيغةيف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف يـــتم تحـــر       
ـــة   tani مـــع di ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف ىل املـــادة األصـــلية للمحـــدر إاآلتي

 .   muro مع niو  nuroمع ndiniو

 .   muraمع niو tunda مع dindiتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر        Ndilesi-ĩ                              فالتحري

Nuro      tani hi lahadi 

Nuro      nuro du lahandini 

Nuro      muro hi lahani  

Nuro      tunda ha lahadindi 

Nuro      mura ha lahandi 

  

Nuro      tani hi mugadi 

Nuro      nuro du mugandini 

Nuro      muro hi mugani  

Nuro      tunda ha mugadindi  

Nuro      mura ha mugani  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة اجلمع املخاطبني .  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة يـتم التحـريفحـيغة هذه اليف و       
 nura مــع ndindi tundaو tani مــع dindi ؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدرحــذف 

 .    muraو muro مع ndiو

 : األمثلة

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩالتحريف 
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Nura      nuro du lahandindi 

Nura      muro hi lahandi  

Nura      tunda ha lahadindi 

Nura      nura du lahandindi  

Nura      mura ha lahandi 

  

Nura      tani hi mugadindi 

Nura      muro hi mugandi  

Nura      tunda ha mugadindi  

Nura      nura du mugandindi  

Nura      mura ha mugandi  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

، لـــذلك  غة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً يف هـــذه الحـــي      
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع سوف نقوم أوالً ببيان

  . 

 ـ صيغة املفرد الغائب .  2
 النهايـــاتبإضـــافة هـــذه الحـــيغة يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف       
 taniمع diyini ؛ إذ نضيف عالمة املحدربعد حذف املادة األصلية للمحدر  إىلآلتية ا

 .    muroمع yiniو nuro مع njiniو 

ـــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف       ـــأم   nura مـــع njindiو tunda مـــع diyindiتم إضـــافة ت

 .mura  مع yiniو

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف
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Muro      tani hi lahadiyini 

Muro      nuro hi lahanjini 

Muro      muro hi lahayini  

Muro      tunda ha lahadiyindi 

Muro      nura  ha lahanjindi  

Muro      mura ha lahayini 

  

Muro      tani hi mugadiyini 

Muro      nuro hi muganji 

Muro      muro hi mugayini  

Muro      tunda ha mugadiyindi  

Muro      nura ha muganjindi  

Muro      mura ha mugayini  

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة اجلمع الغائبني  .  1
بعــد  املــادة األصــلية للمحــدر إىلاآلتيــة  النهايــاتبإضــافة يــتم التحــريف  هــذه الحــيغةيف       
 nuro مــع njindiو tundaو taniمـع diyindi ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدرحـذف 

   mura .و muro مع yindiو nuraو

 األمثلة :

           Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩالتحريف 

Mura      tani hi lahadiyindi 

Mura      nuro hi lahanjindi 

Mura      muro hi lahayindi  

Mura      tunda ha lahadiyindi 

Mura      nura ha lahanjindi  

Mura      mura ha lahayindi 

  

Lahadi  
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Mura      tani hi mugadiyindi 

Mura      nuro hi muganjindi 

Mura      muro hi mugayindi 

Mura      tunda ha mugadiyindi  

Mura      nura ha muganjindi  

Mura      mura ha mugayindi  

Mugadi   

 ثالثاً : زمن المضارع المستمر . 
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusîčîi-ĩ .  

الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 لذلك سوف نقوم ببياهنا تباعاً .

 لم . أ ـ صيغة المتك
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضعسوف نقوم 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
بإضــــافة  هــــذه الحــــيغةيف  مــــن املضــــارع املســــتمراجملموعــــة يف ز يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه       

 ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر  إىلاآلتيــــــة  النهايــــــات

didinîtîyi مع tani وninirîtîyi مع nuro وnirîtîyi معmuro    . 
ــــــا مــــــع ضــــــمائر اجلمــــــع ف        nirîtîyiو nura مــــــع nindirîtîyikuتم إضــــــافة تــــــأم 

 .   muraمع

 : مثلةاأل

         Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩ التحريف
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Tani      tani du lahadidinîtîyi 

Tani      nuro hi lahaninirîtîyi 

Tani      muro hi lahanirîtîyi  

Tani      nura ha lahanindiritîyiku  

Tani      mura ha lahanirîtîyi 

  

Tani      tani du mugadidinîtîyi 

Tani      nuro hi muganinirîtîyi 

Tani      muro hi muganirîtîyi  

Tani      nura ha muganindirîtîyiku  

Tani      mura ha muganirîtîyi  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ في صيغة المتكلم المشارك .  1
ىل املــادة األصــلية إاآلتيــة  النهايــاتبإضــافة التحــريف يــتم أمــا يف صــيغة املــتكلم املشــارك ف      

 tunda مـــــــع dindidîtîyiku ؛ إذ نضـــــــيف عالمـــــــة املحـــــــدربعـــــــد حـــــــذف للمحـــــــدر 

nindirîtîyik  مع nuro وnura وndirîtîyiku مع muro وmura   . 

 األمثلة :

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lahanindirîtîyiku 

Tunda      muro hi lahandiritîyiku  

Tunda      tunda du lahadidindîtîyiku  

Tunda      nura ha lahanindirîtîyiku  

Tunda      mura ha lahandirîtîyiku 

 

Tunda      nuro hi muganindirîtîyiku 

Tunda      muro hi mugandirîtîyiku  

Tunda      tunda du mugadidindîtîyiku  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   
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Tunda      nura ha muganindirîtîyiku  

Tunda      mura ha mugandirîtîyiku   

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

أو مشــاركاً ، لــذلك  يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  املفـرد املخاطـب يف صـيغة الوضـع ببيـانسوف نقـوم أوال ً 

 اآلا . 
 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6

بإضــــافة  هــــذه الحــــيغةيــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع املســــتمر يف       
 dînjî ؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدربعــد حــذف املــادة األصــلية للمحــدر  إىلاآلتيــة  النهايــات

 .    muro مع nînjîو nuro مع ndinînjîو tani مع

 .   mura مع nînjîو tunda مع dindînjî تم إضافةتأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩالتحريف 

Nuro      tani hi lahadînjî 

Nuro      nuro du lahandindînjî 

Nuro      muro hi lahanînjî  

Nuro      tunda ha lahadindînjî 

Nuro      mura ha lahandînjî 

  

Nuro      tani hi mugadînjî 

Nuro      nuro du mugadinînjî 

Nuro      muro hi muganînjî  

Nuro      tunda ha mugadindînjî  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   
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Nuro      mura ha muganînjî  

 ـ صيغة الجمع المخاطبين .  1

بعد املادة األصلية للمحدر  إىلاآلتية  النهاياتبإضافة  يتم التحريفحيغة هذه اليف و       
 tundaو taniمع  dindînjîku ؛ إذ نضيف عالمة املحدرحذف 

 . muraو muroع م ndînjîkuو nura مع ndindînjîkuو

 األمثلة :

         Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi lahadindînjîku 

Nura      muro hi lahandînjîku  

Nura      tunda ha lahadindînjîku 

Nura      nura du lahandindînjîku  

Nura      mura ha lahandînjîku 

  

Nura      tani hi mugadindînjîku 

Nura      muro hi mugandînjîku  

Nura      tunda ha mugadindînjîku  

Nura      nura du mugandindînjîku  

Nura      mura ha mugandînjîku  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك يف       
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع ببيانسوف نقوم أوال ً 

  . 
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 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
 إضــــافةب هــــذه الحــــيغةيف  اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع املســــتمريــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه       

؛ إذ  عالمـــــــــــة املحـــــــــــدربعـــــــــــد حـــــــــــذف ىل املـــــــــــادة األصـــــــــــلية للمحـــــــــــدر إاآلتيـــــــــــة  النهايـــــــــــات
 .   muro مع yinîčîو  nuroمع njinîčîو tani مع  diyinîčîنضيف
 مـــــع njindîčîو tunda مـــــع diyindîčîتم إضـــــافة تـــــأم ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع ف      

nura  وyinîčî مع mura .   

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩ التحريف

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      tani hi mugadiyinîčî 

Muro      nuro hi muganjîčî 

Muro      muro hi mugayinîčî  

Muro       tunda ha mugadiyindîčî  

Muro       nura ha muganjindîčî  

Muro       mura ha mugayinîčî  

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1
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بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة  تم التحـريفهذه الحـيغة يـيف و       
 tundaو tani مـــــــــــــــــع diyindîčîku؛ إذ نضـــــــــــــــــيف  عالمـــــــــــــــــة املحـــــــــــــــــدرحـــــــــــــــــذف 

   mura .و muro مع yindîčîkuو nuraو nuro مع njindîčîkuو

 األمثلة :

         Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-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      tani hi mugadiyindîčîku 

Mura      nuro hi muganjindîčîku 

Mura      muro hi mugayindîčîku 

Mura      tunda ha mugadiyindîčîku  

Mura      nura ha muganjindîčîku  

Mura      mura ha mugayindîčîku   

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   

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

الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـاهذه اجملموعة يف هذا الـزمن تحريف أفعال يتلف       
 لذلك سوف نقوم ببياهنا تباعاً .

   أ ـ صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 
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لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ،       
تكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب يف صـــيغة املفـــرد املـــ ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

 اآلا . 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
اآلتيـة  النهايـاتبإضـافة  هـذه الحـيغةيتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن األمـر يف       
 tani مــــع dudu ؛ إذ نضــــيف عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف املــــادة األصــــلية للمحــــدر  إىل

 .     muroمع nar أو naarو nuro مع nunarو
ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع ف       ـــــأم   مـــــع nar أو naarو nura مـــــع nundar تم إضـــــافةت

mura   . 

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du lahadudu 

Tani      nuro hi lahanunar 

Tani      muro hi lahanaar  

Tani      nura ha lahanundar  

Tani      mura ha lahanaar 

  

Tani      tani du mugadudu 

Tani      nuro hi muganunar 

Tani      muro hi muganar  

Tani      nura ha muganundar  

Tani      mura ha muganar  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
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بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة  ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 مــــــع nindar أو nindaarو tani مـــــع dudo ؛ إذ نضـــــيف عالمـــــة املحـــــدرحـــــذف 

nuro وnura وndaar مع muro وmura . 

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lahanundar 

Tunda      muro hi lahandaar  

Tunda      tunda du lahaduduo  

Tunda      nura ha lahanundar  

Tunda      mura ha lahandaar 

  

Tunda      nuro hi muganundar 

Tunda      muro hi mugandar  

Tunda      tunda du mugaduduo  

Tunda      nura ha muganundar  

Tunda      mura ha mugandar  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

، لــذلك  يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  رداملفـ يف صـيغة املخاطـب الوضـع سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 
 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
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بإضــــافة  املفــــرد املخاطــــب يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن األمــــر يف صــــيغة      
 مـع  du؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـات

tani وsu معnuro  وnu معmuro  .    
 .    muraمع nuو  tundaمع  dunduتم إضافةتأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :

                Kîyi-ĩاملحدر                                  Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi lahadu 

Nuro      nuro du lahasu 

Nuro      muro hi lahanu 

Nuro      tunda ha lahadundu 

Nuro      mura ha lahanu 

  

Nuro      tani hi mugadu 

Nuro      nuro du mugasu 

Nuro      muro hi muganu  

Nuro      tunda ha mugadundu  

Nuro      mura ha muganu  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة الجمع المخاطبين .  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـاتة بإضـاف ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 nura مــع sundu tundaو tani مــع dundu ؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدرحــذف 

 .   muraو muro مع nduو

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف
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Nura      tani hi lahadundu 

Nura      muro hi lahandu 

Nura      tunda ha lahadundundu 

Nura      nura du lahansundu  

Nura      mura ha lahandu 

  

Nura      tani hi mugadundu 

Nura      muro hi mugandu  

Nura      tunda ha mugadundu  

Nura      nura du mugasundu  

Nura      mura ha mugandu  

Lahadi  

 

 

 

 

 

Mugadi   

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

، لـــذلك  يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً       
يف صيغة املفرد الغائـب مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  الوضع سوف نقوم أوالً ببيان

  . 
  ـ صيغة املفرد الغائب . 2

 النهايـاتبإضـافة  الغائـب املفـرد يف صيغة أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمريتم تحريف       
 tani مــع diyi ؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدربعــد حــذف املــادة األصــلية للمحــدر  إىلاآلتيــة 

 .   muro مع yiو nuro مع njiو

 yiو nura مــع njuoو tunda مــع  diyuoتم إضــافةتــأم ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف      

  . mura مع

 األمثلة :

                     Kîyi-ĩاملحدر                             Ndilesi-ĩ التحريف
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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      tani hi mugadiyi 

Muro      nuro hi muganji 

Muro      muro hi mugayi  

Muro      tunda ha mugadiyuo  

Muro      nura ha muganjuo  

Muro      mura ha mugayi  

Lahadi  

 

 

 

 

 

 

Mugadi   

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1

بعـد املـادة األصـلية للمحـدر  إىلاآلتيـة  النهايـاتبإضـافة  يـتم التحـريف حـيغةال هذه يفو       
 njindo أو njuoو tundaو tani مـــع diyuo ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدرحـــذف 

   mura .و muro مع yuoو nuraو nuro مع

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Muro      tani hi lahadiyuo 

Muro      nuro hi lahanjuo 

Muro      muro hi lahayuo  

Muro      tunda ha lahadiyuo 

Muro      nura ha lahanjuo  

Muro      mura ha   lahayuo 

Lahadi  
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Muro      tani hi mugadiyuo 

Muro      nuro hi muganjuo 

Muro      muro hi mugayuo  

Muro      tunda ha mugadiyuo  

Muro      nura ha muganjuo  

Muro      mura ha mugayuo  

 

Mugadi   
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 الدرس الثاني
Kara nûnju-ĩ 

 تصريف أفعال المجموعة الثانية
Ndilesi ndogusa kiši nûnjuia-ã  

ة تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع سوف نقوم ببيان كيفي      
  :مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر ، وذلك وفقاً للفقرات اآلتية 

 أوالً : زمن الماضي .

Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du . 

الفعـل ،  اليت يأا هبـا  حسب الحيغة ا الزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً .  هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ــ صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

ســــوف نقــــوم أوالً ببيــــان الوضــــع يف صــــيغة املفــــرد املــــتكلم مث املــــتكلم املشــــارك ، وذلــــك       
 حسب اآلا . 

 ـ صيغة المتكلم المفرد .  6
ــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن امل        بإضــــافة املفــــرداضــــي يف صــــيغة املــــتكلم ي
  tuduإذ نضـيف ، عالمــة املحــدربعــد حـذف املــادة األصـلية للمحــدر  إىلاآلتيــة  النهايـات
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مـع جـواز ،  muro مـع naar أو narو nuro مع nunaar أو nunarو tani مع
 . b إذا انتهى الفعل حبرف maar إضافة

ــا مــع ضــمائر اجلمــع         أو narو nura مــع nundaar أو nundarتم إضــافة تــفأم 

naar مع mura  إضافة، مع جواز mar أو maar إذا كان الفعل منتهياً حبرف b  . 

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du lugobtudu 

Tani      nuro hi lugobnunar 

Tani      muro hi lugomaar   

Tani      nura ha lugobnundar  

Tani      mura ha lugobnaar 

  

Tani      tani du čustudu 

Tani      nuro hi čusnunar 

Tani      muro hi čusnaar  

Tani      nura ha čusnundar  

Tani      mura ha čusnaar  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 المشارك .  ـ صيغة المتكلم 1

بعــد ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايــات بإضــافةتحــريف اليف هــذه الحــيغة يــتم       
 أو ndarو nuro مـــــع nundaar أو nundar ؛ إذ نضـــــيف عالمـــــة املحـــــدرحـــــذف 

ndaar مع muro    . 
ــــــــا مــــــــع ضــــــــمائر اجلمــــــــع ف        أو nundarو tunda مــــــــع nunduoتم إضــــــــافة تــــــــأم 

nundaar مع nura وndar أو ndaar مع mura   . 
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 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lugobnundar 

Tunda      muro hi lugobndaar   

Tunda      tunda du lugobtuduo  

Tunda      nura ha lugobnundar  

Tunda      mura ha lugobndaar 

  

Tunda      nuro hi čusnundar 

Tunda      muro hi čusndaar  

Tunda      tunda du čustududuo  

Tunda      nura ha čusnundar  

Tunda      mura ha čusndaar  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك   ببيان مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
ىل املـــادة إاآلتيـــة  النهايـــات بإضـــافةيف هـــذه الحـــيغة  أفعـــال اجملموعـــة الثانيـــة يـــتم تحـــريف      

 مـــع nduو tani مـــع  tum؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف األصـــلية للمحـــدر 

nuro و umمع muro مع إضافة m إذا كان الفعل منتهيـاً حبـرف b  ،وقلـب k إىل ŋ 

    إذا انتهى الفعل هبا . r وزيادة z إىل sو

مــع  muraمــع  tumو tunda مــع tundumتم إضــافة تــأم ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف      
 .   bإذا انتهى الفعل بـ   mumاستعمال
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 األمثلة .
 

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi lugobtum 

Nuro      nuro du lugobnduo 

Nuro      muro hi lugobmum   

Nuro      tunda ha lugobtundum  

Nuro      mura ha lugobmum 

  

Nuro      tani hi čustum 

Nuro      nuro du čusndu 

Nuro      muro hi čuzum  

Nuro      tunda ha čustundum  

Nuro      mura ha čusndaar  

 

Nuro      muro hi halaŋum  

Nuro      mura ha halaŋum 

Nuro      muro hi hurrum  

Nuro      mura ha hurrum   

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

Hurti    

 الجمع المخاطبين . صيغة ـ  1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات التحـريف بإضـافة ميـتالحـيغة  يف هذهو       
 nduoو tundaو tani مـــــــــــــع tundum ؛ إذ نضـــــــــــــيف عالمـــــــــــــة املحـــــــــــــدرحـــــــــــــذف 

إذا  t بـــدل b اســـتعمال مـــع،  muraو muro مـــع tumو nura مـــع ndunduoأو
 .   ŋ مع قلبها إىل k إذا انتهى بـ g وزيادة b انتهى الفعل بـ
 األمثلة .
             Kîyi-ĩاملحدر                                    Ndilesi-ĩ التحريف
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Nura      tani hi lugobtundum 

Nura      muro hi lugobum   

Nura      tunda ha lugobtundum  

Nura      nura du lugobndunduo  

Nura      mura ha lugobum 

 

Nura      tani hi čustundum 

Nura      muro hi čustum  

Nura      tunda ha čustundum  

Nura      nura du čusndunduo  

Nura      mura ha čustum  

 

Nura      muro hi halaŋgum  

Nura      mura ha halaŋgum 

Nura      muro hi hurtum  

Nura      mura ha hurtum   

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

Hurti    

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
املـــادة األصـــلية ىل إاآلتيـــة  النهايـــات بإضـــافةالحـــيغة  يـــتم تحـــريف هـــذه األفعـــال يف هـــذه      

مـــع  nuroمـــع  njiو tani مـــع tiyi ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف للمحـــدر 
إال إذا كــان الفعــل منتهيــاً بـــ  muro مــع čiو kفعــال املنتهيــة بـــ األ مــع ŋgiجــواز اســتعمال 

k إضافةبيف هذه احلالة نكتفي  إذ i    . 
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مع جـواز  nura مع njuoو tunda مع tiyuoتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      
إال إذا   mura مــع či ونســتعمل ŋ إىل مــع قلبهــا kمــع األفعــال املنتهيــة بـــ  guo اســتعمال

 .  iإذ نكتفي يف هذه احلالة بإضافة  k كان الفعل منتهياً بـ

 األمثلة .
                  Kîyi-ĩاملحدر                                Ndilesi-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 

  

Muro      tani hi čustiyi 

Muro      nuro hi  čusnji 

Muro      muro hi čusči  

Muro      tunda ha čustiyuo  

Muro      nura ha čusnjuo  

Muro      mura ha čusči 

 

Muro      nuro hi halaŋgi  

Muro      nura ha halaŋguo 

Muro      muro hi halaki 

Muro      mura ha halaki 

 

Muro      muro hi hurči  

Muro      mura ha hurči   

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة الجمع الغائبين . 1
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بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 nuro مـــع njuoوtunda و taniمـــع  tiyuo ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدرحـــذف 

 ونســــتعمل  ŋمـــع قلبهـــا إىل  kمــــع األفعـــال املنتهيـــة بـــــ  guoمـــع جـــواز اســـتعمال  nuraو

čuo مع muro وmura ، إال إذا كان الفعل منتهياً بـ k نضيفف uo   .      

 األمثلة . 
                      Kîyi-ĩاملحدر                            Ndilesi-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 

  

Mura      tani hi čustiyuo 

Mura      nuro hi čusnjuo 

Mura      muro hi čusčuo  

Mura      tunda ha čustiyuo  

Mura      nura ha čusnjuo  

Mura      mura ha čusčuo 

 

Mura      nuro hi halaŋguo  

Mura      nura ha halaŋguo 

Mura      muro hi halakuo 

Mura      mura ha halakuo 

 

Mura      muro hi hurčuo  

Mura      mura ha hurčuo   

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    
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 ثانياً : زمن المضارع . 
Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã . 

الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 صيغة المتكلم .  أ ـ

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب بيـــان الوضـــع بســـوف نقـــوم أوالً 

 اآلا . 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
 بإضــــافةاملــــتكلم املفــــرد يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة       
  tidini؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايات

إذا كـان الفعـل منتهيـاً بــ  m، مـع زيـادة  muro مـع iriو nuro مـع niniriو tani مـع
b  وقلبk إىل ŋ بالنسبة لافعال املنتهية هبا وقلب s إىل z  بالنسبة لافعال املنتهية هبا   . 

مــــع  ، mura مــــع iriو nura مــــع nindiriتم إضــــافة تــــأم ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف      
 إىل sبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا وقلـب  ŋ إىل kوقلب  bالفعل منتهياً بـ  إذا كان mزيادة 

z . بالنسبة لافعال املنتهية هبا 

 : األمثلة

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩالتحريف 

Tani      tani du lugobtidini 

Tani      nuro hi lugobniniri 

Lugobti  
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Tani      muro hi lugobmiri   

Tani      nura ha lugobnindiri  

Tani      mura ha lugobmiri 

  

Tani      tani du čustidini 

Tani      nuro hi čusniniri 

Tani      muro hi čuziri  

Tani      nura ha čusnindiri  

Tani      mura ha čuziri 

 

Tani      nuro hi halakniniri  

Tani      nura ha halaknindiri 

Tani      muro hi halaŋiri 

Tani      mura ha halaŋiri 

 

Tani      muro hi huriri  

Tani      mura ha huriri 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات ةبإضـاف ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 nuro مــــــــعnindiriو tunda مــــــــع tidindi ؛ إذ نضــــــــيف عالمــــــــة املحــــــــدرحــــــــذف 

ــــ g مـــع زيـــادة muraو muro مـــع iriو nuraو مـــع  K بالنســـبة لافعـــال الـــيت تنتهـــي ب
 .   rو s األفعال اليت تنتهي بـ مع t زيادةو  ŋ قلبها إىل

 : األمثلة

           Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lugobnindiri 

Tunda      muro hi lugobiri   

Lugobti  
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Tunda      tunda du lugobtidindi  

Tunda      nura ha lugobnindiri  

Tunda      mura ha lugobiri 

  

Tunda      nuro hi  čusnindiri 

Tunda      muro hi čustiri  

Tunda      tunda du čustidindi  

Tunda      nura ha čusnindiri  

Tunda      mura ha čustiri 

 

Tunda      nuro hi halaknindiri  

Tunda      nura ha halaknindiri 

Tunda      muro hi halaŋgiri 

Tunda      mura ha halaŋgiri 

 

Tunda      muro hi hurtiri  

Tunda      mura ha hurtiri 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

، لــذلك  يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  املفـرد خاطـبامل يف صـيغةالوضـع  سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 
 .  المفرد  المخاطب ـ صيغة 6

ـــة  النهايـــات بإضـــافة هـــذه الحـــيغةيـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف        ىل املـــادة إاآلتي
 مـــــع ndiniو tani مـــــع ti ؛ إذ نضـــــيف عالمـــــة املحـــــدربعـــــد حـــــذف األصـــــلية للمحـــــدر 

nuro وi مـع muro مــع زيــادة m النســبة لافعــال املنتهيــة بـــب b  قلــب وk إىل ŋ  بالنســبة
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بالنسـبة لافعـال  rزيـادة و ، بالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا  z إىل sوقلـب  ،لافعال املنتهية هبـا 
 املنتهية هبا .  

 m مـع زيـادة  muraمـع iو tunda مـع tindiتم إضـافة تـأم ـا مـع ضـمائر اجلمـع ف      

ــ  z إىل s وقلــب ،بالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا  ŋ إىل k وقلــب b ة بـــبالنســبة لافعــال املنتهي

    بالنسبة لافعال املنتهية هبا . r زيادةبالنسبة لافعال املنتهية هبا و 

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩالتحريف 

Nuro      tani hi lugobti 

Nuro      nuro du lugobndindi 

Nuro      muro hi lugobmi   

Nuro      tunda ha lugobtindi  

Nuro      mura ha lugobmi 

  

Nuro      tani hi čusti 

Nuro      nuro du čusndini 

Nuro      muro hi čuzi  

Nuro      tunda ha čustindi 

Nuro      mura ha čuzi 

 

Nuro      muro hi halaŋi 

Nuro      mura ha halaŋi 

 

Nuro      muro hi hurri  

Nuro      mura ha hurri   

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة الجمع المخاطبين .  1
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بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة هذه الحـيغة يـتم التحـريفيف و       
 iو nura مـع ndindi tundaو tani مـع tindi؛ إذ نضـيف  ملحـدرعالمـة احـذف 

 وزيــادة ŋ مـع قلبهـا إىل k بالنسـبة لافعـال الــيت تنتهـي بــ g زيـادة مـع muraو muro مـع

t افعال اليت تنتهي بـل بالنسبة s وr . 

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi lugobtindi 

Nura      muro hi lugobi   

Nura      tunda ha lugobtindi  

Nura      nura du lugobndindi  

Nura      mura ha lugobi 

  

Nura      tani hi čustindi 

Nura      muro hi čusti  

Nura      tunda ha čustindi 

Nura      nura du čusndindi  

Nura      mura ha čusti 

 

Nura      muro hi halaŋgi 

Nura      mura ha halaŋgi 

 

Nura      muro hi hurti  

Nura      mura ha hurti   

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

Hurti    

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  
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، لـــذلك  مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً  يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب      
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع سوف نقوم أوالً ببيان

  . 
 ـ صيغة المفرد الغائب .  6

 بإضــــافة الغائــــباملفــــرد يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة       
  tiyini؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف املـادة األصـلية للمحـدر ىل إاآلتيـة  النهايات

بعد قلبهـا  k مع األفعال املنتهية بـ gini مع جواز استعمال nuro مع njiniو tani مع
 .    ini نضيفف k إال إذا كان الفعل منتهياً بـ muro مع čini، و ŋ إىل

ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف        nura مــــع njindiو tunda مــــع tiyindi تم إضــــافةتــــأم 

ــــ gindi وجيـــوز اســـتعمال إال إذا كـــان  muro مـــع čini، و k بالنســـبة لافعـــال املنتهيـــة ب
  .   ini نضيفف k الفعل منتهياً بـ

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ 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      tani hi čustiyini 

Muro      nuro hi čusnjini 

Muro      muro hi čusčini  

Muro      tunda ha čustiyindi 

Muro      nura ha čusnjindi  

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  
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Muro      mura ha čusčini 

Muro      muro hi halakini 

Muro      mura ha halakini 

Muro      nuro hi halaŋgini 

Muro      nuro ha halaŋgindi  

 

Muro      muro hi hurčini  

Muro      mura ha hurčini   

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 nuroمـع  njindiو tundaو tani مـع tiyindi ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدرحذف 

ــــ gindiوجيـــوز اســـتعمال  nuraو   مـــع čindi، ونضـــيف  k بالنســـبة للكلمـــات املنتهيـــة ب

muro و mur،  نضيفو indi بـ إذا انتهى الفعل k   . 

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩالتحريف 

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      tani hi čustiyindi 

Mura      nuro hi čusnjindi 

Mura      muro hi čusčindi  

Mura      tunda ha čustiyindi 

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  
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Mura      nura ha čusnjindi  

Mura      mura ha čusčindi 

 

Mura      muro hi halakindi 

Mura      mura ha halakindi 

Mura      nuro hi halaŋgindi 

Mura      nuro ha halaŋgindi  

 

Mura      muro hi hurčindi  

Mura      mura ha hurčindi   

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 تمر . ثالثاً : زمن المضارع المس
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusîčîi-ĩ .  

الفعل ،  اليت يأا هبا حسب الحيغة ا الزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 . وفيما يلي تفحيل ذلك

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

شـــاركاً ، لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو م      
يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب ببيـــان الوضـــع ســـوف نقـــوم أوالً 

 اآلا . 
 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6

 بإضــــافةيــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة املفــــرد املــــتكلم       
 ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدرحــــــذف بعــــــد ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات

،tidinîtîyi مـــــع tani وninirîtîyi مـــــع nuro  مـــــع جـــــواز قلـــــبk إىل g  بالنســـــبة
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وقلـب  bإذا كـان الفعـل منتهيـاً بــ  mمـع زيـادة  muro مـع irîtîyiلافعال املنتهية هبا ، و
k إىل ŋ املنتهية هبا وقلب بالنسبة لافعال s إىل z بالنسبة لافعال املنتهية هبا .  

ــــــا مــــــع ضــــــمائر اجلمــــــع ف       ــــــأم   مــــــع irîtîyi و nura مــــــع nindirîtîyiتم إضــــــافة ت

mura مع زيادة m الفعل منتهياً بـ إذا كان b وقلـب k إىل ŋ  بالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا
 بالنسبة لافعال املنتهية هبا . z إىل s وقلب

 : األمثلة

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du lugobtidinîtîyi 

Tani      nuro hi lugobninirîtîyi 

Tani      muro hi lugobmirîtîyi   

Tani      nura ha lugobnindirîtîyi  

Tani      mura ha lugobmirîtîyi 

  

Tani      tani du čustidinîtîyi 

Tani      nuro hi čusninirîtîyi 

Tani      muro hi čuzirîtîyi  

Tani      nura ha čusnindirîtîyi  

Tani      mura ha čuziritîyi 

 

Tani       nuro hi halagninirîtîyi  

Tani      nura ha halaknindirîtîyi 

Tani      muro hi halaŋirîtîtyi 

Tani      mura ha halaŋirîtîyi 

 

Tani      muro hi hurirîtîyi  

Tani      mura ha hurirîtîyi 

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    
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 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
م املشـــارك املســـتمر يف صـــيغة املـــتكليـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع       
؛ إذ  عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات بإضــــــافة
مــع جــواز  nuraو nuro مــع nindirîtîyikuو taniمــع  tidindîtîyikuنضــيف
مـع زيـادة  muraو muro مـع irîtîyikuو بالنسبة لافعال املنتهية هبا ، g إىل kقلب 

g بالنسبة لافعال اليت تنتهي بـ k  مع قلبها إىلŋ  وزيادةt  مع األفعال اليت تنتهي بـs وr  .   

 األمثلة :

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩالتحريف 

Tunda      nuro hi lugobninirîtîyiku 

Tunda      muro hi lugobmirîtîyiku   

Tunda      tunda du lugobtidindîtîyiku  

Tunda      nura ha lugobnindirîtîyiku  

Tunda      mura ha lugobmirîtîyiku 

  

Tunda      nuro hi čusninirîtîyiku 

Tunda      muro hi čustirîtîyiku  

Tunda      tunda du čustidindîtîyiku  

Tunda      nura ha čusnindirîtîyiku  

Tunda      mura ha čustirîtîyiku 

 

Tunda      nuro hi halagninirîtîyiku  

Tunda      nura ha halaknindirîtîyiku 

Tunda      muro hi halaŋgirîtîtyiku 

Tunda      mura ha halaŋgirîtîyiku 

 

Tunda      muro hi hurtirîtîyiku  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    
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Tunda      mura ha hurtirîtîyiku 

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

، لــذلك  يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب املفـرد  املخاطـب يف صـيغة الوضـع سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 
 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6

 املفـــرد املخاطـــب يف صـــيغةاملســـتمر  يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع      
؛ إذ نضــيف  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايــات بإضــافة
tînjî مــــع tani وndinînjî مــــع nuro  ،înjî مـــــع muro  مــــع زيــــادةm  إذا كـــــان

بالنســـــبة  z إىل sبالنســــبة لافعــــال املنتهيــــة هبــــا وقلــــب  ŋ إىل kوقلــــب  bالفعــــل منتهيــــاً بـــــ 
   .   ال املنتهية هبالافع
مـــع  mura مــع înjîو tunda مــع tindînjîتم إضـــافة تــضـــمائر اجلمــع فأم ــا مــع       
 إىل s بالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا وقلـب ŋ إىل k وقلب b الفعل منتهياً بـ إذا كان m زيادة

z   . بالنسبة لافعال املنتهية هبا 

 األمثلة :
        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi lugobtînjî 

Nuro      nuro du lugobndinînjî 

Nuro      muro hi lugobmînjî   

Nuro      tunda ha lugobtindînjî  

Nuro      mura ha lugobmînjî 

  

Lugobti  
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Nuro      tani hi čustînjî 

Nuro      nuro du čusndinînjî 

Nuro      muro hi čuzînjî  

Nuro      tunda ha čustindînjî 

Nuro      mura ha čuzînjî 

 

Nuro      muro hi halaŋînjî 

Nuro      mura ha halaŋînjî 

Nuro      muro hi hurrînjî  

Nuro      mura ha hurrînjî   

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

Hurti    

 صيغة الجمع المخاطبين . ـ  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 ndindînjîku tundaو tani مـع  tindînjîku؛ إذ نضيف عالمة املحدرحذف 

 تنتهـي بــ ألفعـال الـيتا إىل آخـر g مـع زيـادة ، muraو muro مع înjîkuو  nuroمع

k ها إىلمع قلب ŋ وزيادة t األفعال اليت تنتهي بـ إىل s وr . 

 األمثلة :

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi lugobtindînjîku 

Nura      nuro du lugobndindînjîku 

Nura      muro hi lugobmînjîku   

Nura      tunda ha lugobtindînjîku  

Nura      mura ha lugobmînjîku 

  

Nura      tani hi čustînjîku 

Nura      nuro du čusndinînjîku 

Nura      muro hi čustînjîku  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  
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Nura      tunda ha čustindînjîku 

Nura      mura ha čustînjîku 

 

Nura      muro hi halaŋgînjîku 

Nura      mura ha halaŋgînjîku 

 

Nura      muro hi hurtînjîku  

Nura      mura ha hurtînjîku   

 

 

 

Halakti 

 

 

Hurti    

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع ببيان ً سوف نقوم أوال

  . 
 ـ صيغة المفرد الغائب .  6

 يف صــــيغة املفــــرد الغائــــب اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع املســــتمريــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه       
 نضــيف؛ إذ  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايــات بإضــافة

tiyinîčî مــع tani وnjinîčî مــع nuro  وجيــوز اســتعمالginîčî  بالنســبة للكلمــات
بالنســــبة لافعــــال الــــيت  inîčîواإلكتفــــاء بـــــ  muro مــــع činîčî ، ونضــــيف kاملنتهيــــة بـــــ 
 .    kتنتهي بـ 

ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع        ـــــفأم   مـــــع njindîčîو tunda مـــــع tiyindîčîتم إضـــــافة ت

nura  وجيوز استعمال gindi  بالنسبة لافعال املنتهيـة بــk و ،činîčî مـع muro  إال
   .   inîčîنستعمل ف kإذا كان الفعل منتهياً بـ 

 األمثلة :
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                Kîyi-ĩاملحدر                                  Ndilesi-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 

  

Muro      tani hi čustiyinîčî 

Muro      nuro hi čusnjinîčî 

Muro      muro hi čusčinîčî  

Muro      tunda ha čustiyindîčî 

Muro      nura ha čusnjindîčî  

Muro      mura ha čusčinîčî 

 

Muro      muro hi halakinîčî 

Muro      mura ha halakinîčî 

Muro      nuro hi halaŋginîčî 

Muro      nuro ha halaŋgindîčî  

 

Muro      muro hi hurčinîčî  

Muro      mura ha hurčinîčî   

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1
بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      

 tundaو tani مــــــــــــــــــع tiyindîčîku ؛ إذ نضــــــــــــــــــيف املحــــــــــــــــــدر عالمــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــذف

بالنسـبة للكلمـات  gindîčîku وجيوز اسـتعمال nuroو muro مع  njindîčîkuو
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 indîčîku اإلكتفــاء بـــ ،mura و muro مــع čindîčîku ، ونضــيف k املنتهيــة بـــ

   .   k اليت تنتهي بـ بالنسبة لافعال

 األمثلة :

        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-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 

  

Mura      tani hi čustiyindîčîku 

Mura      nuro hi čusnjindîčîku 

Mura      muro hi čusčindîčîku  

Mura      tunda ha čustiyindîčîku 

Mura      nura ha čusnjindîčîku  

Mura      mura ha čusčindîčîku 

 

Mura      muro hi halakindîčîku 

Mura      mura ha halaŋgindîčîku 

Mura      nuro hi halaŋgindîčîku 

Mura      nuro ha halaŋgindîčîku  

Mura      muro hi hurčindîčîku  

Mura      mura ha hurčindîčîku   

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

Hurti    

 رابعاً : زمن األمر .
Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .  
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الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمنيتلف تحريف       
 . وفيما يلي تفحيل ذلك

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ،       
يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب  ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

 اآلا . 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
 النهايـات بإضـافةاملفـرد فعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة املـتكلم يتم تحريف أ      
 tani مـع  tudu؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة 

 أو naarو ،املنتهيــة هبـــا  فعـــالبالنســبة لا g إىل k مــع جـــواز قلــب nuro مــع nunarو

nar مع muro  مع جـواز اسـتعمالaar أو ar املنتهيـة بــ  فعـالبالنسـبة لاs وr وk وb 

    .b املنتهية بـ فعالبالنسبة لا m إضافةو  ŋ إىل k قلبو  ،  rوتضعيف z إىل s مع قلب

ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع ف       ـــــأم   مـــــع nar أو naarو nura مـــــع nundar تم إضـــــافةت

mura مع جواز استعمال aar أو ar بـ إذا انتهى الفعل s وr وk وb قلـب مـع s إىل z 

 .      b بـ ألفعال املنتهيةإىل ا m إضافةو  ŋ إىل k وقلب،  r وتضعيف

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du lugobtudu 

Tani      nuro hi lugobnunar 

Tani      muro hi lugobmaar   

Tani      nura ha lugobnundar 

Tani      mura ha lugobmaar 

Lugobti  
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Tani      tani du čustudu 

Tani      nuro hi čusnunar 

Tani      muro hi čuziaar  

Tani      nura ha čusnundar  

Tani      mura ha čuzaar 

 

Tani      nuro hi halagnunar  

Tani      nura ha halaknundar 

Tani      muro hi halaŋar 

Tani      mura ha halaŋar 

Tani      muro hi hurraar  

Tani      mura ha hurraar 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

Hurti    

 ـ صيغة المتكلم المشارك . 1
بعـد حـدر ىل املـادة األصـلية للمإاآلتيـة  النهايـات بإضـافةتحـريف اليف هذه الحـيغة يـتم و       
 nuro مــــــع nundaar أو nundarو tunda ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدرحــــــذف 

 tar أو taar مــع جــواز اســتعمال ، muraو muro مــع ndaar أو ndarو nuraو

 . k مع األفعال املنتهية بـ ŋgarو rو s مع األفعال املنتهية بـ

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi lugobnundar 

Tunda      muro hi lugobaar   

Tunda      tunda du lugobtuduo 

Tunda      nura ha lugobnundar  

Tunda      mura ha lugobaar 

  

Lugobti  
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Tunda      nuro hi čusnundar 

Tunda      muro hi čustaar  

Tunda      tunda du čustuduo  

Tunda      nura ha čusnundar  

Tunda      mura ha čustaar 

 

Tunda      nuro hi halaknundar  

Tunda      nura ha halagnundar 

Tunda      muro hi halaŋgar 

Tunda      mura ha halaŋgar 

 

Tunda     muro hi hurtaar  

Tunda     mura ha hurtaar 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

 

 

Hurti    

 ب ـ صيغة المخاطبة . 

B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

اً ، لــذلك يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــارك      
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  املفـرد يف صـيغة املخاطـب الوضـع سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 
 .  المفرد المخاطب  صيغةـ  6

 بإضــــافة املفــــرد املخاطــــب ه اجملموعــــة يف زمــــن األمــــر يف صــــيغةيــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذ      
 مــع  tu؛ إذ نضـيف عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايـات

tani وsu مـــع nuro وu مـــع muro مــــع زيـــادة m بالنســـبة لافعــــال املنتهيـــة بـــــ b وr 

بالنسـبة لافعـال  ŋ إىل kبالنسـبة لافعـال املنتهيـة هبـا و z إىل s عال املنتهيـة هبـا ، وقلـبفلا
   املنتهية هبا .
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 r مـع زيـادة mura مـعuو  tundaمـع  tunduتم إضـافةتـوأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

بالنســبة  ŋ إىل kبالنســبة لافعــال املنتهيــة هبــا و z إىل s فعــال املنتهيــة هبــا ، وقلــبلابالنســبة 
 لافعال املنتهية هبا .

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi lugobtu 

Nuro      nuro du lugobsu 

Nuro      muro hi lugobmu   

Nuro      tunda ha lugobtundu  

Nuro      mura ha lugobu 

  

Nuro      tani hi čustu 

Nuro      nuro du čussundu 

Nuro      muro hi čuzu  

Nuro      tunda ha čustundu 

Nuro      mura ha čuzu 

Nuro      muro hi halaŋu 

Nuro      mura ha halaŋu 

Nuro      muro hi hurru  

Nuro      mura ha hurru  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

Halakti 

 

Hurti    

 ـ صيغة الجمع المخاطبين .  1
اآلتيـة  النهايـات بإضـافة هـذه الحـيغةيتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن األمـر يف       
 tani مــــع tundu ؛ إذ نضــــيف عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف ىل املــــادة األصــــلية للمحــــدر إ

 s ة لافعـال املنتهيـة بــبالنسب t مع زيادة mura مع uو nura مع sundu , tundaو

   كما أسلفنا . ŋ بعد قلبها إىل k بالنسبة لافعال املنتهية بـ g وزيادة rو
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 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi lugobtundu 

Nura      muro hi lugobu   

Nura      tunda ha lugobtundu  

Nura      nura du lugobsundu  

Nura      mura ha lugobmu 

  

Nura      tani hi čustundu 

Nura      muro hi čustu  

Nura      tunda ha čustundu 

Nura      nura du čussundu  

Nura      mura ha čustu 

 

Nura      muro hi halaŋgu 

Nura      mura ha halaŋgu 

 

Nura      muro hi hurtu  

Nura      mura ha hurtu  

Lugobti  

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

Halakti 

 

 

Hurti    

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  املفرد الغائـبيف صيغة  الوضع ببيانسوف نقوم أوال ً 

  . 
    ـ صيغة المفرد الغائب . 6
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 النهايـات بإضـافة الغائـباملفـرد يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة       
 tani مــع  tiyi؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة 

 či، و ŋ إىل بعـد قلبهـا k مـع األفعـال املنتهيـة بــgi  ع جـواز اسـتعمالمـ  nuroمـع njiو

 .    i نضيفف k إال إذا كان الفعل منتهياً بـ muro مع

ــا مــع ضــمائر اجلمــع        وجيــوز  nura مــع njuoو tunda مــع tiyuoتم إضــافة تــفأم 
 k الفعـل منتهيـاً بــإال إذا كـان   muroمع či، و k بالنسبة لافعال املنتهية بـ gi استعمال

   .   i فنضيف

 األمثلة :

                   Kîyi-ĩاملحدر                               Ndilesi-ĩ 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 

  

Muro      tani hi čustiyi 

Muro      nuro hi čusnji 

Muro      muro hi čusči  

Muro      tunda ha čustiyuo 

Muro      nura ha čusnjuo  

Muro      mura ha čusči 

 

Muro      muro hi halaki 

Muro      mura ha halaki 

Muro      nuro hi halaŋgi 

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 
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Muro      nuro ha halaŋgi  

 

Muro      muro hi hurči  

Muro      mura ha hurči  

 

 

Hurti    

 .   ـ صيغة الجمع الغائبين 1
بإضـافة املقـاطع  نيالغـائباجلمـع يف صـيغة  أفعال هذه اجملموعة يف زمـن األمـريتم تحريف       
 tani مـع tiyuo ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعد حذف إىل املادة األصلية للمحدر تالية لا

بالنســـــــبة  guo وجيـــــــوز اســـــــتعمال nuraو nuro مـــــــع njindo أو njuoو tundaو
 k إال إذا كـــــان الفعـــــل منتهيـــــاً بــــــ ، muraو muro مـــــع uoč، و k لافعـــــال املنتهيـــــة بــــــ

  .   uo نضيفف

 : األمثلة
                     Kîyi-ĩاملحدر                             Ndilesi-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 

  

Mura      tani hi čustiyuo 

Mura      nuro hi čusnjuo 

Mura      muro hi čusčuo  

Mura      tunda ha čustiyuo 

Mura      nura ha čusnjuo  

Mura      mura ha čusčuo 

 

Mura      muro hi halakuo 

Lugobti  

 

 

 

 

 

 

Čusti  

 

 

 

 

 

 

Halakti 
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Mura      mura ha halakuo 

Mura      nuro hi halaŋguo 

Mura      nuro ha halaŋguo  

 

Mura      muro hi hurčuo  

Mura      mura ha hurčuo  

 

 

 

 

Hurti    
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 الدرس الثالث
Kara nôguzuu-ĩ 

 تصريف أفعال المجموعة الثالثة
Ndilesi ndogusa kiši nôguzuui-ã 

اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع  سوف نقوم ببيان كيفية تحريف أفعال هذه      
 مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر ، وذلك وفقاً للفقرات اآلتية . 

 أوالً : زمن الماضي .

Gubudi : kôwuro ŋgoo-ã du . 

الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمنيتلف تحريف       
 .   تفحيل ذلك وفيما يلي

 أ ــ صيغة المتكلم .
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف صــيغة املفـرد املــتكلم مث املـتكلم املشــارك ، وذلـك حســب ببيــان تحـريفها سـوف نقـوم       
 اآلا . 

 ـ صيغة المتكلم المفرد .  6
 النهايـــات بإضـــافة هـــذه الحـــيغةيف زمـــن املاضـــي يف الثالثـــة اجملموعـــة  يـــتم تحـــريف أفعـــال      
 مـــع nundu ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف ىل املـــادة األصـــلية للمحـــدر إاآلتيـــة 

tani وnunar أو nunaar مع nuro وnar أو naar مع muro . 
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 أو ndarو nura مـع nundaar أو nundar تم إضـافةتـأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

ndaar مع mura   . 

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du ôsumndudu 

Tani      nuro hi  ôsumnunaar 

Tani      muro hi ôsumnaar  

Tani      nura ha ôsumnundar  

Tani      mura ha ôsumnaar 

  

Tani      tani du čurumndudu 

Tani      nuro hi čurumnunar 

Tani      muro hi čurumnar  

Tani      nura ha čurumnundar  

Tani      mura ha čurumnar  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Čurumndi  

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1

بعــد ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايــات بإضــافةتحــريف اليف هــذه الحــيغة يــتم       
 أو ndarو nuro مـــــع nundaar وأ nundar ؛ إذ نضـــــيف عالمـــــة املحـــــدرحـــــذف 

ndaar مع muro    . 
ــــــــا مــــــــع ضــــــــمائر اجلمــــــــع ف        أو nundarو tunda مــــــــع nunduoتم إضــــــــافة تــــــــأم 

nundaar مع nura وndar أو ndaar مع mura   . 

 األمثلة :
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          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩالتحريف 

Tunda      nuro hi ôsumnundaar 

Tunda      muro hi ôsumndaar  

Tunda      tunda du ôsumnduduo  

Tunda      nura ha ôsumnundar  

Tunda      mura ha ôsumndaar 

  

Tunda      nuro hi čurumnundar 

Tunda      muro hi čurumndar  

Tunda      tunda du čurumnduduo  

Tunda      nura ha čurumnundar  

Tunda      mura ha čurumndar  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Čurumndi  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  املفرد املخاطبببيان كيفية تحريفها يف صيغة  ومسوف نق      
 حسب اآلا .

 . املفرد املخاطب  ـ صيغة 2
ىل املـــادة إاآلتيـــة  النهايـــات بإضـــافةالحـــيغة  يف هـــذه اجملموعـــة الثالثـــةأفعـــال يـــتم تحـــريف       

 مــع nduو tani مــع ndum ؛ إذ نضــيف عالمــة املحــدربعــد حــذف األصــلية للمحــدر 

nuro و umمع muro   . 
 .  mura مع umو tunda مع ndundumتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi ôsumndum Ôsumndi  
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Nuro      nuro du ôsumndu 

Nuro      muro hi ôsumnum  

Nuro      tunda du ôsumndudum  

Nuro      mura ha ôsumum 

  

Nuro      tani hi čurumndum 

Nuro      nuro du čurumndu 

Nuro      muro hi čurumnum  

Nuro      tunda ha čurumndundum  

Nuro      mura ha čurumnum  

 

 

 

 

 

Čurumndi  

 ـ الجمع المخاطبين .  1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات يـتم التحـريف بإضـافةالحـيغة  يف هذهو       
 .    muro مع bumو tani مع ndundum ؛ إذ نضيف عالمة املحدرحذف 
ــــــــا مــــــــع ضــــــــمائر اجلمــــــــع ف        أو nduoو tunda مــــــــع ndundumتم إضــــــــافة تــــــــأم 

ndunduo مع nura وbum معmura   . 

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩالتحريف

Nura      tani hi ôsumndundum 

Nura      muro hi ôsumbum  

Nura      tunda du ôsumndudum  

Nura      nura du ôsumnduo  

Nura      mura ha ôsumbum 

  

Nura      tani hi čurumndundum   

Nura      muro hi čurumbum  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Čurumndi  
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Nura      tunda ha čurumndundum  

Nura      nura du čurumnduo  

Nura      mura ha čurumbum  

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
 ىل املـــادة األصـــليةإاآلتيـــة  النهايـــات بإضـــافةيـــتم تحـــريف هـــذه األفعـــال يف هـــذه الحـــيغة       

 nuro مــــع njiو taniمــــع  ndiyi ؛ إذ نضــــيف عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف للمحــــدر 

 .    muroو
ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف         nura مــــع njuoو tunda مــــع ndiyuo تم إضــــافةتــــأم 

 .   muraمع njiو

 األمثلة :

           Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ 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 

  

Muro      tani hi čurumndiyi 

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Čurumndi  
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Muro      nuro hi čurumnji 

Muro      muro hi čurumnji  

Muro      tunda ha čurumndiyuo  

Muro      nura ha čurumnjuo  

Muro      mura ha čurumnji  

 ـ صيغة الجمع الغائبين . 1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات يـتم التحـريف بإضـافةالحـيغة  يف هذهو       
 nuro مـع njuoوtunda و tani مـع  ndiyuo؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدرحـذف 

 .     muraو nuraو muroو

 األمثلة :

                 Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩالتحريف 

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      tani hi čurumndiyuo 

Mura      nuro hi čurumnjuo 

Mura      muro hi čurumnjuo 

Mura      tunda ha čurumndiyuo  

Mura      nura ha čurumnjuo  

Mura      mura ha čurumnjuo  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Čurumndi  
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 نياً : زمن المضارع . ثا
Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã . 

الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك  يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان      
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضعسوف نقوم 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
 بإضــــافةد املــــتكلم املفــــر يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة       

 ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ية للمحــــــدر ىل املــــــادة األصــــــلإاآلتيــــــة  النهايــــــات

ndindini مع tani وniniri مع nuro وiri مع muro   . 
 .   mura معiri و  nuraمع nindiriتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 : األمثلة

            Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du ôsumndudini 

Tani      nuro hi ôsumniniri 

Tani      muro hi ôsumiri  

Tani      nura ha ôsumnindiri  

Tani      mura ha ôsumiri 

  

Tani      tani du lomndidini 

Tani      nuro hi lomniniri 

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  
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Tani      muro hi lomiri  

Tani      nura ha lomnindiri  

Tani      mura ha lomiri  

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة هذه الحـيغة يـتم التحـريفيف و       
 nuro مـــعnindiri, tunda مـــع ndindini ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدرحـــذف 

 .   mura و muro مع biriو nuraو

 : لةاألمث

           Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi  ôsumnindiri 

Tunda      muro hi ôsumbiri  

Tunda      tunda du ôsumndudindi  

Tunda      nura ha ôsumnindiri  

Tunda      mura ha ôsumbiri 

  

Tunda      nuro hi lomnindiri 

Tunda      muro hi lombiri  

Tunda      tunda du lomndidindi  

Tunda      nura ha lomnindiri  

Tunda      mura ha lombiri  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

 

  ب ـ صيغة المخاطبة .

B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 
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، لــذلك  خاطــب مفــرداً أو مشــاركاً يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان امل      
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب  املفـرد املخاطـب يف صـيغة الوضـع سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
 بإضـــافة املفـــرد املخاطـــب يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف صـــيغة      
 مـع ndi؛ إذ نضـيف  عالمـة املحـدربعـد حـذف صـلية للمحـدر ىل املادة األإاآلتية  النهايات

tani وndini مع nuro وui مع muro    . 
 .   mura مع uiو tunda مع ndindiتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :
             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi ôsumndi 

Nuro      nuro du ôsumndini 

Nuro      muro hi ôsumui  

Nuro      tunda ha ôsumndindi  

Nuro      mura ha ôsumbui 

  

Nuro      tani hi lomndi 

Nuro      nuro du lomndini 

Nuro      muro hi lomui  

Nuro      tunda ha lomndindi  

Nuro      mura ha lomui  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

 ـ صيغة الجمع المخاطبين .  1
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 بإضـــافة اجلمــع املخـــاطبنييــتم تحـــريف أفعــال هـــذه اجملموعــة يف زمـــن املضــارع يف صـــيغة       
؛ إذ نضــــــيف  عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات
ndindi مع tani وndinditunda مع nura وbi مع muro وmura    . 

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩلتحريف ا

Nura      tani hi ôsumndindi 

Nura      muro hi ôsumbi  

Nura      tunda ha ôsumndindi  

Nura      nura du ôsumndindi  

Nura      mura ha ôsumbui 

  

Nura      tani hi lomndindi 

Nura      muro hi lombi  

Nura      tunda ha lomndindi  

Nura      nura du lomndindi  

Nura      mura ha lombi  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č ـ Zaga yugonnáãa .  

اركاً ، لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــ      
مث اجلمع الغائبيني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائب الوضع انببيسوف نقوم أوال ً 

  . 

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
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 بإضــــافة الغائــــباملفــــرد يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة       
 ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات

ndiyini مع tani وnjini مع nuro وmuro   . 
ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف        nura مــع njindiو tunda مــع ndiyindiتم إضــافة تــأم 

   muraو

 األمثلة .
               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ 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      tani hi lomndiyini 

Muro      nuro hi lomnjini 

Muro      muro hi lomnjini  

Muro      tunda ha lomndiyindi  

Muro      nura ha lomnjindi  

Muro      mura ha lomnjini  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Lomndi  

  ـ صيغة الجمع الغائبين  . 1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحيغة يـتم التحـريف      
 njindiو tundaو tani مــــــــــع ndiyindi ؛ إذ نضــــــــــيف عالمــــــــــة املحــــــــــدرحــــــــــذف 

   mura .و nuraو nuroو muroمع
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 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-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      tani hi lomndiyindi 

Mura      nuro hi lomnjindi 

Mura      muro hi lomnjindi  

Mura      tunda ha lomndiyindi  

Mura      nura ha lomnjindi  

Mura      mura ha lomnjindi  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Lomndi  

 ثالثاً : زمن المضارع المستمر . 
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusičîiĩ .  

الفعل ،  اليت يأا هبا حسب الحيغة زمنتحريف أفعال هذه اجملموعة يف هذ ال يتلف      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يت      
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضعسوف نقوم 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
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 بإضــــافةاملــــتكلم املفــــرد يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة       
 ؛ إذ نضــــــيف عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات

ndindinîtîyi مع tani وninirîtîyi مع nuro وirîtîyi مع muro   . 
ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف        مــــع irîtîyiو nura مــــع nindirîtîyikuتم إضــــافة تــــأم 

mura   . 

 : األمثلة

     kîyi-ĩاملحدر                                              Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du ôsumndudinîtîyi 

Tani      nuro hi ôsumninirîtîyi 

Tani      muro hi ôsumirîtîyi  

Tani      nura ha ôsumnindirîtîyi  

Tani      mura ha ôsumirîtîyi 

  

Tani      tani du lomndidinîtîyi 

Tani      nuro hi lomninirîtîyi 

Tani      muro hi lomirîtîyi  

Tani      nura ha lomnindirîtîyi  

Tani      mura ha lomirîtîyi   

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

  ـ صيغة المتكلم المشارك . 1

بعــد  لمحــدراملــادة األصــلية لىل إتاليــة بإضــافة املقــاطع ال ويف هــذه الحــيغة يــتم التحــريف      
 tunda مـــــــــــــــــــــع ndindidîtîyiku ؛ إذ نضـــــــــــــــــــــيف املحـــــــــــــــــــــدرعالمـــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــذف 

 .  muraو muro مع birîtîyikuو nuraو nuro مع nindirîtîyikuو

 األمثلة :
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    Kîyi-ĩاملحدر                                              Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi ôsumnindirîtîyiku 

Tunda      muro hi ôsumbirîtîyiku  

Tunda      tunda du ôsumndudindîtîyiku  

Tunda      nura ha ôsumnindirîtîyiku  

Tunda      mura ha ôsumbirîtîyiku 

  

Tunda      nuro hi lomnindirîtîyiku 

Tunda      muro hi lombirîtîyiku  

Tunda      tunda du lomndidindîtîyiku  

Tunda      nura ha lomnindirîtîyiku  

Tunda      mura ha lombirîtîyiku   

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

، لــذلك  يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً       
خـاطبني ، وذلـك حسـب مث اجلمـع املاملفـرد  املخاطـب يف صـيغة الوضـع سوف نقـوم أوالً ببيـان

 اآلا . 
   .المفرد المخاطب  ةـ صيغ 6

 بإضــــافة هــــذه الحـــيغةيـــتم تحـــريف أفعــــال هـــذه اجملموعــــة يف زمـــن املضــــارع املســـتمر يف       
 ndînjî ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعـد حـذف ىل املادة األصلية للمحدر إاآلتية  النهايات

   .  muro مع uînjîو nuro مع ndinînjîو tani مع

 .   mura معuînjî و tunda مع ndindînjîتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 األمثلة :

           Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف
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Nuro      tani hi ôsumndinjî 

Nuro      nuro du ôsumndininjî 

Nuro      muro hi ôsumuinjî  

Nuro      tunda ha ôsumndindinjî  

Nuro      mura ha ôsumuinjî 

  

Nuro      tani hi lomndinjî 

Nuro      nuro du lomndininjî 

Nuro      muro hi lomuinjî  

Nuro      tunda ha lomndindinjî  

Nuro      mura ha lomuinjî  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

   ن .ـ صيغة الجمع المخاطبي 1

،  اجلمـع املخـاطبنييتم تحـريف أفعـال هـذه اجملموعـة يف زمـن املضـارع املسـتمر يف صـيغة       
؛ إذ نضــيف  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة  النهايــات بإضــافة

ndindînjîku مــــــع tani وtunda وndindînjîk مــــــع nura وbînjîku مــــــع 

muro وmura . 

 األمثلة :

         Kîyi-ĩاملحدر                                         Ndilesi-ĩ يفالتحر 

Nura      tani hi ôsumndindînjîku 

Nura      muro hi ôsumbînjîku  

Nura      tunda ha ôsumndindînjîku  

Nura      nura du ôsumndindînjîku  

Nura      mura ha ôsumbuînjîku 

  

Nura      tani hi lomndindînjîku  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  
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Nura      muro hi lombînjîku  

Nura      tunda ha lomndindînjîku  

Nura      nura du lomndindînjîku  

Nura      mura ha lombînjîku   

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

، لـــذلك  ذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إ      
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع سوف نقوم أوالً ببيان

  . 

 د الغائب . ـ صيغة المفر  6
 بإضــــافةالحــــيغة هــــذه يف  اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع املســــتمريــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه       

؛ إذ نضــــــيف  عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ة األصــــــلية للمحــــــدر ىل املــــــادإاآلتيــــــة  النهايــــــات
ndiyinîčî مع tani وnjinîčî مع nuro وmuro    . 

ـــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف        مـــع njindîčîو tunda مـــع ndiyindîčîتم إضـــافة تـــأم 

nura  وnjinîčî مع  mura   .  

 األمثلة :

        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-ĩ التحريف

Muro      tani hi ôsumndiyinîčî 

Muro      nuro hi ôsumnjinîčî 

Muro      muro hi ôsumjinîčî  

Muro      tunda ha ôsumndiyindîčî  

Muro      nura ha ôsumnjindîčî  

Muro      mura ha ôsumnjinîčî 

Ôsumndi  
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Muro      tani hi lomndiyinîčî 

Muro      nuro hi  lomnjinîčî 

Muro      muro hi lomnjinîčî  

Muro      tunda ha lomndiyindîčî  

Muro      nura ha lomnjindîčî  

Muro      mura ha lomnjinîčî  

 

Lomndi  

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1

بعـد  املـادة األصـلية للمحـدر ىلإاآلتيـة  النهايـات بإضـافة ويف هذه الحـيغة يـتم التحـريف      
 tundaو tani مـــــــــــــــع ndiyindîčîku ؛ إذ نضـــــــــــــــيف عالمـــــــــــــــة املحـــــــــــــــدرحـــــــــــــــذف 

   mura .و nuraو nuroو muroمع njindîčîkuو

 األمثلة :

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩ التحريف

Mura      tani hi ôsumndiyindîčîku 

Mura      nuro hi ôsumnjindîčîku 

Mura      muro hi ôsumjindîčîku  

Mura      tunda ha ôsumndiyindîčîku  

Mura      nura ha ôsumnjindîčîku  

Mura      mura ha ôsumnjindîčîku 

  

Mura      tani hi lomndiyindîčîku 

Mura      nuro hi lomnjindîčîku 

Mura      muro hi lomnjindîčîku  

Mura      tunda ha lomndiyindîčîku  

Mura      nura ha lomnjindîčîku  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Lomndi  
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Mura      mura ha lomnjindîčîku  

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

الفعـل ،  هبـاالـيت يـأا  حسـب الحـيغة زمنالـ اموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ،       
يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب  ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

  . اآلا

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
 النهايـات بإضـافةاملـتكلم املفـرد يتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمر يف صـيغة       
ـــة   مـــع ndudu ؛ إذ نضـــيف عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف ىل املـــادة األصـــلية للمحـــدر إاآلتي

tani وnunar معnuro  وnaar أو nar مع muro   . 
ـــــا مـــــع ضـــــمائر       ـــــاجلمـــــع ف أم   مـــــع nar أو naarو nura مـــــع nundarتم إضـــــافة ت

mura   . 

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du ôsumndudu 

Tani      nuro hi ôsumnunar 

Tani      muro hi ôsumnar  

Ôsumndi  
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Tani      nura ha ôsumnundar  

Tani      mura ha ôsumaar 

  

Tani      tani du lomndidu 

Tani      nuro hi lomnunar 

Tani      muro hi lomnar  

Tani      nura ha lomnundar  

Tani      mura ha lomnar   

 

 

 

Lomndi  

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1

 بإضــــافة زمــــن األمــــر يف صــــيغة املــــتكلم املشــــارك يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف      
؛ إذ نضــــــيف  عالمــــــة املحــــــدربعــــــد حــــــذف ىل املــــــادة األصــــــلية للمحــــــدر إاآلتيــــــة  النهايــــــات

nduduo مـــــع tunda وnindaar أو nindar مـــــع nuro وnura وndaar أو 

baar مع muro وmura  . 

 األمثلة :

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi ôsumnindaar 

Tunda      muro hi ôsumndaar  

Tunda      tunda du ôsumnduduo  

Tunda      nura ha ôsumnindaar  

Tunda      mura ha ôsumbaar 

  

Tunda      nuro hi lomnindar 

Tunda      muro hi lombar  

Tunda      tunda du lomndiduo  

Tunda      nura ha lomnindar  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  
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Tunda      mura ha lombar   

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndendii-ĩ . 

يف هــذه الحــيغة يتلــف الوضــع حســب مــا إذا كــان املخاطــب مفــرداً أو مشــاركاً ، لــذلك       
مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك حسـب املفـرد  املخاطـب يغةيف صـ الوضـع ببيـان ً سوف نقـوم أوال

 اآلا . 

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
 بإضــــافة املفــــرد املخاطــــب ه اجملموعــــة يف زمــــن األمــــر يف صــــيغةيــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذ      
 مـع  ndu؛ إذ نضـيف عالمة املحـدربعد حذف ىل املادة األصلية للمحدر إاآلتية  النهايات

tani وsu مع nuro وu معmuro    . 

 .   mura مع uو tunda مع ndunduتم إضافة تا مع ضمائر اجلمع فأم        

 األمثلة :

        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro      tani hi ôsumndu 

Nuro      nuro du ôsumsu 

Nuro      muro hi ôsumu  

Nuro      tunda ha ôsumndundu 

Nuro      mura ha ôsumu 

  

Nuro      tani hi lomndu 

Nuro      nuro du lomsu 

Nuro      muro hi lomu  

Nuro      tunda ha lomndundu  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  
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Nuro      mura ha lomu  

 ـ صيغة الجمع المخاطبين . 1

بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافة تحـريفويف هذه الحـيغة يـتم ال      
 nura مـع sundu tundaو tani مـع  ndundu؛ إذ نضـيف عالمة املحـدرحذف 

 .  muraو muro مع buو

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                       Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi ôsumndundu 

Nura      muro hi ôsumbu  

Nura      tunda ha ôsumndundu  

Nura      nura du ôsumsundu  

Nura      mura ha ôsumbu 

  

Nura      tani hi lomndundu  

Nura      muro hi lombu  

Nura      tunda ha lomndundu  

Nura      nura du lomsundu  

Nura      mura ha lombu    

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

Lomndi  

 جـ ـ صيغة الغائب .
Č  ـ Zaga yugonnáãa .  

، لـــذلك  يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان الغائـــب مفـــرداً أو مشـــاركاً       
مث اجلمـع الغـائبني ، وذلـك حسـب اآلا  يف صيغة املفرد الغائـب الوضع سوف نقوم أوالً ببيان

  . 
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 . ـ صيغة المفرد الغائب  6
 النهايـات بإضـافة الغائـباملفـرد يف صـيغة  أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمريتم تحريف       
 tani مـع ndiyi ؛ إذ نضـيف عالمـة املحـدربعد حـذف ىل املادة األصلية للمحدر إاآلتية 

 .    muroو nuro مع njiو
 nura مـــــع njuoو tunda مـــــع ndiyuoتم إضـــــافة تـــــأم ـــــا مـــــع ضـــــمائر اجلمـــــع ف      

   . muraو

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩالتحريف 

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      tani hi lomndiyi 

Muro      nuro hi lomnji 

Muro      muro hi lomnji  

Muro      tunda ha lomndiyiuo  

Muro      nura ha lomnjuo  

Muro      mura ha lomnjuo  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Lomndi  

 ـ صيغة الجمع الغائبين  .  1
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بعـد ىل املـادة األصـلية للمحـدر إاآلتيـة  النهايـات بإضـافةريف التحـ ميـت ويف هذه الحـيغة      
 njindo أو njuoو tundaو tani مـع ndiyuo؛ إذ نضـيف  عالمة املحدرحذف 

   mura .و nuraو nuroو muro مع

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-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      tani hi lomndiyiuo 

Mura      nuro hi lomnjindo 

Mura      muro hi lomnjuo  

Mura      tunda ha lomndiyiuo  

Mura      nura ha lomnjuo  

Mura      mura ha lomnjuo  

Ôsumndi  

 

 

 

 

 

 

Lomndi  
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 الدرس الرابع
Kara nduzoo -ĩ 

 (( A) )تصريف أفعال المجموعة الرابعة 
Ndilesi ndogusa kiši nduzooi (( A ))a-ã  

ن كيفية تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن املاضـي مث يف زمـن املضـارع سوف نقوم ببيا      
 مث يف زمن املضارع املستمر مث يف زمن األمر ، وذلك وفقاً للفقرات اآلتية . 

 زمن الماضي . أوالً :
Gubudi : Kôwuro ŋgoo-ã du . 

الفعـل ،   هبـاالـيت يـأا حسـب الحـيغة لـزمنا اموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 .   وفيما يلي تفحيل ذلك

 أ ــ صيغة المتكلم .
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف صــــيغة املفــــرد املــــتكلم مث املــــتكلم املشــــارك ، ها ان كيفيــــة تحــــريفيــــببســــوف نقــــوم أوالً       
 وذلك حسب اآلا . 

 ـ صيغة المتكلم المفرد .  6
 النهايـات بإضـافة املفـرد يف صـيغة املـتكلم هذا الـزمنيتم تحريف أفعال هذه اجملموعة يف       
الــذي يــأا  iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة البــدايات و 

 nuro مـع nu + aar أو nu + arو tani مـع tudu ؛ إذ نضـيف ملحـدريف آخـر ا

 .    g إىل kمع قلب ،   muroمع aar أو arو
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ـــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف        aar أو arو nura مـــع nu+aarأو nu+arم إضـــافة تتـــأم 

 z إىل s وقلـــب m إذا كـــان الفعـــل منتهيـــاً بــــ b زيـــادةو  ، g إىل k مـــع قلـــب،  muraمـــع

    مع مراعاة التغيريات السابقة .  mura  arونضيف مع

 األمثلة :

                 Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩ التحريف

Tani      tani du tudusob 

Tani      nuro hi nusobar 

Tani      muro hi sobar  

Tani      nura ha nusopar  

Tani      mura ha sobar 

  

Tani      tani du tudugaz 

Tani      nuro hi nugazar 

Tani      muro hi kazaar  

Tani      nura ha nugasar  

Tani      mura ha kazaar  

 

Tani      tani du tudumam  

Tani      nuro hi numamar 

Tani      muro hi mamar  

Tani      nura ha numambar 

Tani      mura ha mamar   

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1

ىل املــــادة األصــــلية إاآلتيــــة البـــدايات و  النهايــــات بإضــــافةتحـــريف اليف هـــذه الحــــيغة يــــتم       
ــــأ iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف للمحــــدر   ؛ إذ نضــــيف حــــدرا يف آخــــر املالــــذي ي



 

110 

 

tudu+o مـع tunda و nu+arأو nu+aar مـع nuro وnura ar  أو aar مـع 

muro وmura ، مــع قلــب g إىل k وزيــادة b إذا كــان الفعــل منتهيــاً بـــ m وقلــب s إىل 

z ونضيف مع mura ar  مع مراعاة التغيريات السابقة 

 األمثلة :

              Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda      nuro hi nusopar 

Tunda      muro hi sopar  

Tunda      tunda du tudusopo  

Tunda      nura  ha nusopar  

Tunda      mura ha sopar 

  

Tunda      nuro hi nugasar 

Tunda      muro hi kasaar  

Tunda      tunda du tudugaso  

Tunda      nura ha nugasar  

Tunda      mura ha kasaar  

 

Tunda      nuro hi numambar  

Tunda      muro hi mambar  

Tunda      tunda du tudumambo  

Tunda      nura ha numambar 

Tunda      mura ha mambar   

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 
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ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 . المفرد المخاطبـ صيغة  6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةهــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة  يــتم تحــريف      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
     ، g إىل kمع قلب  muro معum و nuro مع nduو tani مع  tu+umنضيف
ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف       مــع ،  mura مــع umو tundaمــع  tu+umتم إضــافة تــأم 
 .   s إىل zوقلب  m إذا كان الفعل منتهياً بـ bوزيادة  t إىل dو k إىل gقلب 

 األمثلة :

                 Kîyi-ĩاملحدر                                  Ndilesi-ĩالتحريف

Nuro      tani hi tusobum 

Nuro      nuro du ndusob 

Nuro      muro hi sobum  

Nuro      tunda ha tusopum  

Nuro      mura ha sobum 

  

Nuro      tani hi tugazum 

Nuro      nuro du ndugaz 

Nuro      muro hi kazum  

Nuro      tunda ha tugasum  

Nuro      mura ha kazum  

 

Nuro      tani hi tumamum  

Nuro      nuro du ndumam  

Nuro      muro hi mamum  

Nuro      tunda ha tumambum  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Nuro      mura ha mamum 

 

Nuro      muro hi tam 

Nuro      mura ha tam   

 

 

Ndudai    

 ـ الجمع المخاطبين .   1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 muro مــــــــع umو nura مــــــــع o ndu+و tundaو tani مــــــــع tu+um نضــــــــيف

 إىل z وقلـب m إذا كـان الفعـل منتهيـاً بــ b وزيـادة ، t إىل dو k إىل gمع قلب  muraو

s وb إىل p  ،وإضافة d عل منتهياً حبرف متررك .  إذا كان الف 

 األمثلة :

                 Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩ التحريف

Nura      tani hi tusopum 

Nura      muro hi sopum  

Nura      tunda ha tusopum  

Nura      nura du ndusopo  

Nura      mura ha sopum 

  

Nura      tani hi tugasum 

Nura      muro hi kasum  

Nura      tunda ha tugasum  

Nura      nura du ndugaso  

Nura      mura ha kasum  

 

Nura      tani hi tumambum  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Nura      muro hi mambum  

Nura      tunda ha tumambum  

Nura      nura du ndumambo 

Nura      mura ha mambum 

 

Nura      tani hi tubudum  

Nura      muro hi budum  

Nura      tunda ha tubudum  

Nura      nura du ndubo  

Nura      mura ha budum 

 

Nura      muro hi tadum  

Nura      mura ha tadum    

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai   

 

 ـ صيغة الغائب . جـ 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف ر األصــــلية للمحــــد
 إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءاً  muro مـــع yuو nuro مـــع njuو tani مـــع tiyu نضـــيف
 .   ču فنضيف m أو b بـ

ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف      ــــأم   nura مــــع nju+oو tunda مــــع tiyu+oتم إضــــافة ت

   .   ču فنضيف m أو b بـ بدوءاً إال إذا كان الفعل م mura مع yu ونستعمل

 األمثلة :
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              Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Muro     tani hi tiyusob 

Muro     nuro hi njusob 

Muro     muro hi yusob  

Muro     tunda ha tiyusobo  

Muro     nura ha njusobo  

Muro     mura ha yusob 

  

Muro     tani hi tiyugaz 

Muro     nuro hi njugaz 

Muro     muro hi yugaz  

Muro     tunda ha tiyugaso  

Muro     nura  ha njugaso  

Muro     mura ha yugaz  

 

Muro     tani hi tiyumam  

Muro     nuro hi njumam  

Muro     muro hi čumam  

Muro     tunda ha tiyumambo  

Muro     nura ha njumambo 

Muro     mura ha čumam 

 

Muro     tani hi tiyubu  

Muro     nuro hi njubu  

Muro     muro hi čubu  

Muro     tunda ha tiyubuo  

Muro     nura ha njubuo  

Muro     mura ha čubu   

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

 

Ndubui  

 الغائبين .  ـ في صيغة الجمع 6
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ىل املـــادة األصـــلية إاآلتيـــة والبـــدايات  النهايـــات يـــتم التحـــريف بإضـــافةالحـــيغة  يف هـــذهو       
 tiyu؛ إذ نضـيف حـدرالـذي يـأا يف آخـر امل iحرف و  عالمة املحدربعد حذف للمحدر 

+o مــــــــــــع tani وtunda وnju+o مــــــــــــع nuro وnura ونســــــــــــتعمل yu+o مــــــــــــع 

muro وmura  ًــــدوءا ـــــ إال إذا كــــان الفعــــل مب ــــع  ، ču+oنســــتعمل ف m أو b ب مــــع مجي
  .  mألفعال املنتهية بـا إىل b وزيادة s إىل zو  pىلإ bاألدوات املذكورة يتم قلب 

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Mura    tani hi tiyusobo 

Mura    nuro hi njusobo 

Mura    muro hi yusopo  

Mura    tunda ha tiyusobo  

Mura    nura ha njusobo  

Mura    mura ha yusopo 

  

Mura    tani hi tiyugaso 

Mura    nuro hi njugaso 

Mura    muro hi yugaso  

Mura    tunda ha tiyugaso  

Mura    nura ha njugaso  

Mura    mura ha yugaso 

  

Mura    tani hi tiyumambo  

Mura    nuro hi njumambo  

Mura    muro hi čumambo  

Mura    tunda ha tiyumambo  

Mura    nura ha njumambo 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Mura    mura ha čumambo 

 

Mura    tani hi tiyubuo  

Mura    nuro hi njubuo  

Mura    muro hi čubuo  

Mura    tunda ha tiyubuo  

Mura    nura ha njubuo  

Mura    mura ha čubuo   

 

 

Ndubui  

 ثانياً : زمن المضارع . 
Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã . 

الفعـل ،  االـيت يـأا هبـ حسـب الحـيغة ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضعسوف نقوم 

 صيغة املفرد املتكلم .  ـ2
 بإضــــافةيــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة املــــتكلم املفــــرد       
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات

 مـع riو nuro مـع nu + riو tani مـع tudu ؛ إذ نضـيف حـدرالذي يأا يف آخر امل

muro  مع قلبg إىل k وd إىل t  . 

 g مـع قلـب mura مـع iriو  nuraمـع nu+ri تم إضـافةتـوأم ا مع ضمائر اجلمـع ف     

 z إىل s وقلـب ،أو حبـرف مترـرك  b كان الفعل منتهياً بــ إذا m مع زيادة t إىل dو k إىل

 بالنسبة لافعال املنتهية هبا .  pإىل bو
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 : األمثلة

              Kîyi-ĩاملحدر                                    Ndilesi-ĩ التحريف

Tani    tani du tudusobi 

Tani    nuro hi nusobiri 

Tani    muro hi sopiri  

Tani    nura ha nusopiri  

Tani    mura ha sobiri 

  

Tani    tani du tudugazi 

Tani    nuro hi nugaziri 

Tani    muro hi kaziri  

Tani    nura ha nugasiri  

Tani    mura ha kaziri   

  

Tani    tani du tudumami  

Tani    nuro hi numamiri  

Tani    muro hi mamiri  

Tani    nura ha numamiri 

Tani    mura ha mamiri 

 

Tani    tani du tudubui  

Tani    nuro hi nubuiri  

Tani    muro hi buri  

Tani    nura ha nubudiri  

Tani    mura ha buri   

 

Tani    muro hi tari  

Tani    mura ha tari  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai    
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 ـ صيغة الجمع المتكلمين .  6

 بإضـــافة مـــنياجلمـــع املتكل يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف صـــيغة      
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات

 مـع nu+riو tunda مـع tudu+di أو tudu ؛ إذ نضيف حدرالذي يأا يف آخر امل

nuro وnura وiri مـــع mura  مــــع قلــــبg إىل k وd إىل t ،  تـــزاد يف كــــل األحــــوال و
m كـــــان الفعـــــل منتهيـــــاً بــــــ إذا b  وقلـــــب ،أو حبـــــرف مترـــــرك s إىل z وb إىل p بالنســـــبة 

 لافعال املنتهية هبا .

 : األمثلة

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda     tani du tudusopidi 

Tunda     nuro hi nusopiri 

Tunda     muro hi sopiri  

Tunda     nura ha nusopiri  

Tunda     mura ha sopiri 

  

Tunda     tani du tudugasi 

Tunda     nuro hi nugasiri 

Tunda     muro hi kasiri  

Tunda     nura ha nugasiri  

Tunda     mura ha kasiri   

  

Tunda     tani du tudumambi  

Tunda     nuro hi numambiri  

Tunda     muro hi mambiri  

Tunda     nura ha numambiri 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Tunda     mura ha mambiri 

 

Tunda     tani du tudubudi  

Tunda     nuro hi nubudiri  

Tunda     muro hi budiri  

Tunda     nura ha nubudiri  

Tunda     mura ha budiri 

 

Tunda     muro hi taduri  

Tunda     mura ha taduri    

 

 

Ndubui  

 

 

 

 

 

Ndudai  

 

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B   ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفـرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .   المفرد المخاطب ـ صيغة 6

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةألفعــال يف هــذه الحــيغة يــتم تحــريف هــذه ا      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

إذ نكتفـي حبـذف ؛  muroمع ال نضيف شيئاً و  nuro مع nduو tani مع tu نضيف
بعـــد  املـــادة األصـــلية للمحـــدرن ، ألن مضـــارع أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يتكـــون مـــ املحـــدر عالمـــة
، كما سبق أن أشرنا عند احلديث عن تقسيم الفعل مـن حيـث املحـدر  ة املحدرعالمحذف 

 .    muro ضمري مع kنقلبها إىل  g ـب مبدوءاً  الفعل كان، إال أنه إذا  
 gمـع قلـب  ، mura وال شيء مـع tundaمع  tuتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف     

 .   p إىل bو  sإىل zوقلب  m إذا كان الفعل منتهياً بـ b وزيادة t إىل dو k إىل
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 األمثلة :

                Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩالتحريف 

Nuro     tani hi tusobi 

Nuro     nuro du ndusobi 

Nuro     muro hi sobi  

Nuro     tunda ha tusopi  

Nuro     mura ha sobi 

  

Nuro     tani hi tugazi 

Nuro     nuro du ndugazi 

Nuro     muro hi kazi  

Nuro     tunda ha tugasi  

Nuro     mura ha kazi  

 

Nuro     tani hi tumami  

Nuro     nuro du ndumambi  

Nuro     muro hi mami  

Nuro     tunda ha tumambi  

Nuro     mura ha mami 

 

Nuro     tani hi tubui  

Nuro     nuro du ndubui  

Nuro     muro hi bui  

Nuro     tunda ha tubudi 

Nuro     nura du ndubudi  

Nuro     mura ha bui  

 

Nuro     muro hi tai 

Nuro     mura ha tai   

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui  

 

 

 

 

 

 

Ndudai    
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   ـ الجمع المخاطبين . 1

ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات بإضــافةالحــيغة يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 gقلــب مــع ،  mura وال شــيء مــع nura مــع nduو tundaو tani مــع tu نضــيف

 .  p إىل bو s إىل zوقلب  mإذا كان الفعل منتهياً بـ  bزيادة و  t إىل dو k إىل

 األمثلة :

                 Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩ التحريف

Nura     tani hi tusopi 

Nura     muro hi sopi  

Nura     tunda ha tusopi  

Nura     nura du ndusopi  

Nura     mura ha sopi 

  

Nura     tani hi tugasi 

Nura     muro hi kasi  

Nura     tunda ha tugasi  

Nura     nura du ndugasi  

Nura     mura ha kasi  

 

Nura     tani hi tumambi  

Nura     muro hi mambi  

Nura     tunda ha tumambi  

Nura     nura du ndumambi 

Nura     mura ha mambi 

 

Nura     tani hi tubudi  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 
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Nura     muro hi budi  

Nura     tunda ha tubudi  

Nura     nura du ndubidi  

Nura     mura ha budi 

 

Nura     muro hi tadi  

Nura     mura ha tadi    

 

 

 

 

 

Ndudai   

 

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 . حسب اآلا

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
ملــادة ىل اإاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءاً  muro مـــع yuو nuro مـــع njuو tani مـــع tiyu نضـــيف
 .   ču نستعمل يف هذه احلالة m أو b بـ

ـــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف       ونســـتعمل nura مـــع njuو tunda مـــع tiyuتم إضـــافة تـــأم 

yu مـــع mura  ًبــــ إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءا b أو m باســـتعمال كتفـــيفن ču ،   ويـــتم يف
 إىل dو ، mآخـــر األفعـــال املنتهيـــة بــــ  إىل b وزيـــادة s إىل zو p إىل b كـــل األحـــوال قلـــب
 ترركة .املروف أحد احلآخر األفعال املنتهية ب

 األمثلة :  

              Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩالتحريف 

Muro     tani hi tiyusobi Ndusobi   
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Muro     nuro hi njusobi 

Muro     muro hi yusobi  

Muro     tunda ha tiyusopi  

Muro     nura ha njusopi  

Muro     mura ha yusobi 

  

Muro     tani hi tiyugazi 

Muro     nuro hi njugazi 

Muro     muro hi yugazi  

Muro     tunda ha tiyugasi  

Muro     nura ha njugasi  

Muro     mura ha yugazi  

 

Muro     tani hi tiyumami  

Muro     nuro hi njumami  

Muro     muro hi čumami  

Muro     tunda ha tiyumambi  

Muro     nura ha njumambi 

Muro     mura ha čumami 

 

Muro     tani hi tiyubui  

Muro     nuro hi njubui  

Muro     muro hi čubui  

Muro     tunda ha tiyubudi  

Muro     nura ha njubudi  

Muro     mura ha čubudi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

 

Ndubui 
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ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  األفعــال يف هــذه يــتم تحــريف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 مــــــــع yu ونســــــــتعمل nuraو nuro مــــــــع njuو tundaو tani مــــــــع tiyu نضــــــــيف

muro وmura  ًبـ إال إذا كان الفعل مبدوءا b أو m مالباسـتع نكتفـيف ču ،  مـع مجيـع
 dو m بالنســبة لافعــال املنتهيــة بـــ b وزيــادة s إىل zو p ىلإ b األدوات املــذكورة يــتم قلــب

  . ترركةاملروف أحد احلب يف آخر األفعال املنتهية

 األمثلة :

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩالتحريف 

Mura     tani hi tiyusopi 

Mura     nuro hi njusopi 

Mura     muro hi yusopi  

Mura     tunda ha tiyusopi  

Mura     nura ha njusopi  

Mura     mura ha yusopi 

  

Mura     tani hi tiyugasi 

Mura     nuro hi njugasi 

Mura     muro hi yugasi  

Mura     tunda ha tiyugasi  

Mura     nura ha njugasi  

Mura     mura ha yugasi 

  

Mura     tani hi tiyumambi  

Mura     nuro hi njumambi  

Mura     muro hi čumambi  

Mura     tunda ha tiyumambi  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Mura     nura ha njumambi 

Mura     mura ha čumambi 

 

Mura      tani hi tiyubudi  

Mura      nuro hi njubudi  

Mura      muro hi čubudi  

Mura      tunda ha tiyubudi  

Mura      nura ha njubudi  

Mura      mura ha čubudi  

 

Mura      tani hi tiyudadi 

Mura      nuro hi njudadi  

Mura      muro hi yudadi  

Mura      tunda ha tiyudadi  

Mura      nura ha njudadi  

Mura      mura ha yudadi  

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

 

Ndudai   

 ثالثاً : زمن المضارع المستمر . 
Nôguzuu-ĩ : Kôwuro nû togusičîi-ĩ .  

الفعـل ،  يـأا هبـاالـيت  حسـب الحـيغة ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

   أ ـ صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضع نقومسوف 

   ـ صيغة المفرد المتكلم . 6
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يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع املســــتمر يف صــــيغة املــــتكلم املفــــرد       
 عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف ىل املـــادة األصـــلية للمحـــدر إاآلتيـــة البـــدايات و  النهايـــات بإضـــافة
 nu+rîtîyiو tani مع tudu+tîyi ؛ إذ نضيف حدرالذي يأا يف آخر امل iحرف و 

 .  t إىل dو k إىل g لبمع ق muro مع irîtîyiو nuro مع 

ــا مــع ضــمائر ا        mura مــع irîtîyiو nura مــع nu+rîtîyi تم إضــافةتــجلمــع فأم 

إذا كـــان  d وزيــادة b إذا كــان الفعــل منتهيـــاً بـــ m مــع زيـــادة،  t إىل dو k إىل g مــع قلــب
 بالنسبة لافعال املنتهية هبا .  pإىل bو z إىل s وقلب ،متررك  حبرف منتهياً 

 : ةاألمثل

             Kîyi-ĩاملحدر                                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tani     tani du tudusopîtîyi 

Tani     nuro hi nusobirîtîyi 

Tani     muro hi sopirîtîyi  

Tani     nura ha nusopirîtîyi  

Tani     mura ha sobirîtîyi 

  

Tani     tani du tudugazîtîyi 

Tani     nuro hi nugazirîtîyi 

Tani     muro hi kazirîtîyi  

Tani     nura ha nugazirîtîyi  

Tani     mura ha  kazirîtîyi   

  

Tani     tani du tudumamîtîyi  

Tani     nuro hi numamirîtîyi  

Tani     muro hi mamirîtîyi  

Tani     nura ha numamirîtîyi 

Tani     mura ha mamirîtîyi 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 



 

118 

 

 

Tani     tani du tudubuîtîyi  

Tani     nuro hi nubuirîtîyi  

Tani     muro hi burîtîyi  

Tani     nura ha nubudirîtîyi  

Tani     mura ha burîtîyi   

 

Tani     muro hi tarîtîyi  

Tani     mura ha tarîtîyi  

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai    

 

  ـ صيغة الجمع المتكلمين .6

ملســــتمر يف صــــيغة املــــتكلم املفــــرد يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع ا      
 عالمـــة املحـــدربعـــد حـــذف ىل املـــادة األصـــلية للمحـــدر إاآلتيـــة والبـــدايات  النهايـــات بإضـــافة
ـــــــــــــــــأا يف آخـــــــــــــــــر امل iحـــــــــــــــــرف و  ـــــــــــــــــذي ي  أو tudu+tîyiku ؛ إذ نضـــــــــــــــــيف حـــــــــــــــــدرال

tudu+dîtîyiku مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع tunda وnu+rîtîyiku مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع nuro وnura 

إذا كــان  b تــزاد يف كــل األحــوال ، t إىل dو k إىل g مــع قلــب mura مــع iritîyikuو
  pإىل bو z إىل s وقلـب ،إذا كـان الفعـل منتهيـاً حبـرف مترـرك  d وتزاد m الفعل منتهياً بـ

 ية هبا .لافعال املنته بالنسبة

 : األمثلة

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda     nuro hi nusopirîtîyiku 

Tunda     muro hi sopirîtîyiku  

Tunda     tunda du tudusopîtîyiku  

Tunda     nura ha nusopirîtîyiku  

Tunda     mura ha sopirîtîyiku 

Ndusobi   
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Tunda     nuro hi nugasirîtîyiku 

Tunda     muro hi kasirîtîyiku  

Tunda     tunda du tudugasîtîyiku  

Tunda     nura ha nugasirîtîyiku  

Tunda     mura ha kasirîtîyiku   

  

Tunda     nuro hi numambirîtîyiku  

Tunda     muro hi mambirîtîyiku  

Tunda     tunda du tudumambîtîyiku  

Tunda     nura ha numambirîtîyiku 

Tunda     mura ha mambirîtîyiku 

 

Tunda     nuro hi nubudirîtîyiku  

Tunda     muro hi budirîtîyiku  

Tunda     tunda du tudubudîtîyiku  

Tunda     nura ha nubudirîtîyiku  

Tunda     mura ha budirîtîyiku 

 

Tunda     muro hi tadurîtîyiku  

Tunda     mura ha tadurîtîyiku    

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui  

 

 

 

 

 

Ndudai  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

بني ، وذلـك ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاط مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
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ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 إىل njî نضــــيف muro ومــــع،  nuro مــــع ndu+njîو tani مــــع tu+njî نضــــيف
 .    muro مع ضمري k نقلبها إىل g ـاجملموعة ب آخر الفعل ، إذا انتهى الفعل يف هذه

 مـع قلـب mura مـع njîو tunda مـع tu+njîتم إضـافة تـأم ا مع ضمائر اجلمـع ف      

g إىل k وd إىل t وزيادة b كان الفعل منتهياً بـ إذا m وقلب z إىلs  وb إىل p   . 

 األمثلة :

        Kîyi-ĩاملحدر                                          Ndilesi-ĩ تحريفال

Nuro     tani hi tusobînjî 

Nuro     nuro du ndusobînjî 

Nuro     muro hi sobînjî  

Nuro     tunda ha tusopînjî  

Nuro     mura ha sobînjî 

  

Nuro     tani hi tugazînjî 

Nuro     nuro du ndugazînjî 

Nuro     muro hi kazînjî  

Nuro     tunda ha tugasînjî  

Nuro     mura ha kazînjî  

 

Nuro     tani hi tumamînjî  

Nuro     nuro du ndumambînjî  

Nuro     muro hi mamînjî  

Nuro     tunda ha tumambînjî  

Nuro     mura ha mamînjî 

 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 



 

110 

 

Nuro     tani hi tubuînjî  

 

Nuro     nuro du ndubuînjî  

Nuro     muro hi buînjî  

Nuro     tunda ha tubudînjî 

Nuro     mura ha buînjî  

Nuro     muro hi taînjî 

Nuro     mura ha taînjî   

Ndubui  

 

Ndudai    

  ـ الجمع المخاطبين .  1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 مـــــع njîkuو nura مـــــع ndu+njîkuو tundaو tani مـــــع tu+njîku نضـــــيف

mura مــع قلــب g إىل k وd إىل t وزيــادة b الفعــل منتهيــاً بـــ نإذا كــا m وقلــب z إىل s 

 .   p إىل bو

 األمثلة :

      Kîyi-ĩاملحدر                                            Ndilesi-ĩ التحريف

Nura     tani hi tusopînjîku 

Nura     muro hi sopînjîku  

Nura     tunda ha tusopînjîku  

Nura     nura du ndusopînjîku  

Nura     mura ha sopînjîku 

  

Nura     tani hi tugasînjîku 

Nura     muro hi kasînjîku  

Nura     tunda ha tugasînjîku  

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   
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Nura     nura du ndugasînjîku  

Nura     mura ha kasînjîku  

 

Nura     tani hi tumambînjîku  

Nura     muro hi mambînjîku  

Nura     tunda ha tumambînjîku  

Nura     nura du ndumambînjîku 

Nura     mura ha mambînjîu 

 

Nura     tani hi tubudînjîku  

Nura     muro hi budînjîku  

Nura     tunda ha tubudînjîku  

Nura     nura du ndubidînjîku  

Nura     mura ha budînjîku 

 

Nura     muro hi tadînjîku  

Nura     mura ha tadînîku    

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai   

 جـ ـ صيغة الغائب .  
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه يــتم      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
إال إذا كــان  muro مــع čî+yuو nuro مــع nju+čîو tani مــع tiyu+čî نضــيف

 .    ču+čî لاستعمبانكتفي ف m أو b بـ الفعل مبدوءاً 
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 nura مـــع nju+čîو tunda مـــع tiyu+čî تم إضـــافةتـــأم ـــا مـــع ضـــمائر اجلمـــع ف      

  باســـتعمالنكتفـــي ف m أو b بــــ إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءاً  mura مـــع yu+čî ونســـتعمل

ču+čî ، ويتم يف كل األحوال قلب b إىل p وz إىل s وزيـادة b  يف آخـر األفعـال املنتهيـة
 ترركة .املروف أحد احلاملنتهية بيف آخر األفعال  dو m بـ

 األمثلة :  

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Muro    tani hi tiyusobîčî 

Muro    nuro hi njusobîčî 

Muro    muro hi yusobîčî  

Muro    tunda ha tiyusopîčî  

Muro    nura ha njusopîčî  

Muro    mura ha yusobîčî 

  

Muro    tani hi tiyugazîčî 

Muro    nuro hi njugazîčî 

Muro    muro hi yugazîčî  

Muro    tunda ha tiyugasîčî  

Muro    nura ha njugasîčî  

Muro    mura ha yugazîčî  

 

Muro    tani hi tiyumamîčî  

Muro    nuro hi njumamîčî  

Muro    muro hi čumamîčî  

Muro    tunda ha tiyumambîčî  

Muro    nura ha njumambîčî 

Muro    mura ha čumamîčî 

 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  
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Muro    tani hi tiyubuîčî  

Muro    nuro hi njubuîčî  

Muro    muro hi čubuîčî  

Muro    tunda ha tiyubudîčî  

Muro    nura ha njubudîčî  

Muro    mura ha čubudîčî   

Ndubui 

 

 

 

 

 

 الغائبين .  ـ صيغة الجمع 6

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 ونسـتعمل nuraو nuro مـعnju+čîkuو tundaو tani معtiyu+čîku نضيف

yu+čîku مــــــــع muro وmura ــــــــدوءاً  إال إذا كــــــــان ـــــــــ الفعــــــــل مب نكتفــــــــي ف m أو b ب
  وزيـــادة s إىل zو p ىلإ b األدوات املـــذكورة يـــتم قلـــب مـــع مجيـــع ، ču+čîku باســـتعمال

b املنتهية بـ ألفعالإىل ا m وd ترركةاملوف من احلر  فآخر األفعال املنتهية حبر  إىل  . 

 األمثلة :

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Mura    tani hi tiyusopîčîku 

Mura    nuro hi njusopîčîu 

Mura    muro hi yusopîčîku  

Mura    tunda ha tiyusopîčîku  

Mura    nura ha njusopîčîu  

Mura    mura ha yusopîčîu 

  

Mura    tani hi tiyugasîčîu 

Mura    nuro hi njugasîčîu 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   
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Mura    muro hi yugasîčîku  

Mura    tunda ha tiyugasîčîku  

Mura    nura ha njugasîčîku  

Mura    mura ha yugasîčîku 

  

Mura    tani hi tiyumambîčîku  

Mura    nuro hi njumambîčîku  

Mura    muro hi čumambîčîku  

Mura    tunda ha tiyumambîčîku  

Mura    nura ha njumambîčîku 

Mura    mura ha čumambîčîku 

 

Mura    tani hi tiyubudîčîku  

Mura    nuro hi njubudîčîku  

Mura    muro hi čubudîčîku  

Mura    tunda ha tiyubudîčîku  

Mura    nura ha njubudîčîku  

Mura    mura ha čubudîčîku  

 

Mura    tani hi tiyudadîčîku 

Mura    nuro hi njudadîčîku  

Mura    muro hi yudadîčîku  

Mura    tunda ha tiyudadîčîku  

Mura    nura ha njudadîčîku  

Mura    mura ha yudadîčîklu  

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

 

Ndudai   

 رابعاً : زمن األمر .
Nduzoo-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .  
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الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا ا الـزمنأفعال هذه اجملموعة يف هذيتلف تحريف       
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 .   أ ـ صيغة المتكلم

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــذلك هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ،  يف      
مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب املفـــرد املـــتكلم  يف صـــيغة ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

 اآلا . 

   ـ صيغة المفرد المتكلم . 6
 النهايـات بإضـافةرد يف صـيغة املـتكلم املفـ تحريف أفعال هذه اجملموعة يف زمن األمريتم       

الــذي يــأا  iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات 
 مــــــع aar أو arو nuro مــــــعnu+oو tani مــــــعtudu ؛ إذ نضــــــيف حــــــدريف آخــــــر امل

muro  مع قلبg إىل k وd إىل t  . 
 g مـع قلـب mura مـع arو nura مـع nu+arتم إضـافة تـأم ا مع ضمائر اجلمـع ف      

ـــ b مــع زيــادة ، t إىل dو k إىل إذا كــان منتهيــاً حبــرف  d وزيــادة m إذا كــان الفعــل منتهيــاً ب
 بالنسبة لافعال املنتهية هبا . p إىل bو z إىل s وقلب ،متررك 

   : األمثلة

               Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Tani     tani du tudusob 

Tani     nuro hi nusobar 

Tani     muro hi sobar  

Tani     nura ha nusopar  

Tani     mura ha sobar 

  

Ndusobi   
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Tani     tani du tudugaz 

Tani     nuro hi nugazar 

Tani     muro hi kazaar  

Tani     nura ha nugasar  

Tani     mura ha kazaar   

  

Tani     tani du tudumam  

Tani     nuro hi numamar  

Tani     muro hi mamar  

Tani     nura ha numambar 

Tani     mura ha mamar 

 

Tani     tani du tudubu  

Tani     nuro hi nubuar  

Tani     muro hi bur  

Tani     nura ha nubudar  

Tani     mura ha bur   

 

Tani     muro hi tar  

Tani     mura ha tar  

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai    

 

   ـ صيغة الجمع المتكلمين . 6

 بإضــــافةني املتكلمــــاجلمــــع يف صــــيغة  اجملموعــــة يف زمــــن األمــــريــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه       
 iحــرف و  عالمــة املحــدرحــذف  بعــدىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات

 tunda مـــــــع tudu+udo أو tudu+o ؛ إذ نضـــــــيف حـــــــدرالـــــــذي يـــــــأا يف آخـــــــر امل

،  t إىل dو k إىل g مــع قلــب mura مــع aar أو arو nuraو nuro مــع nu+arو
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إذا كـــان الفعـــل منتهيـــاً حبـــرف  d وتـــزاد m إذا كـــان الفعـــل منتهيـــاً بــــ b تـــزاد يف كـــل األحـــوال
 بالنسبة لافعال املنتهية هبا .  pإىل bو z إىل s وقلب ،متررك 

 : األمثلة

          Kîyi-ĩاملحدر                                        Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda     nuro hi nusopar 

Tunda     muro hi sopar  

Tunda     tunda du tudusopo  

Tunda     nura ha nusopar  

Tunda     mura ha sopar 

  

Tunda     nuro hi nugasar 

Tunda     muro hi kasaar  

Tunda     tunda du tudugaso  

Tunda     nura ha nugasar  

Tunda     mura ha kasaar   

  

Tunda     nuro hi numambar  

Tunda     muro hi mambar  

Tunda     tunda du tudumambo  

Tunda     nura ha numambar 

Tunda     mura ha mambar 

 

Tunda     nuro hi nubudar  

Tunda     muro hi budar  

Tunda     tunda du tudubudo  

Tunda     nura ha nubudar  

Tunda    mura ha budar 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui  
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Tunda    muro hi tadar  

Tunda    mura ha tadar    

 

Ndudai  

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .   المفرد المخاطب ـ صيغة 6
ىل املــادة إآلتيــة اوالبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
     . yu نضيف muro ، ومع nuro مع suو tani مع tu نضيف
مــع قلــب  mura مــع yuو tunda مــع tu+uتم إضــافة تــوأم ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف      
 bو s إىل z وقلـب ان منتهياً حبـرف مترـرك ،إذا ك dو m إذا كان الفعل منتهياً بـ b وزيادة

 .   p إىل

 األمثلة .
            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro     tani hi tusob 

Nuro     nuro du susob 

Nuro     muro hi yusob  

Nuro     tunda ha tusopu  

Nuro     mura ha yusob 

  

Nuro     tani hi tugaz 

Nuro     nuro du sugaz 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   
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Nuro     muro hi yugaz  

Nuro     tunda ha tugasu  

Nuro     mura ha yugaz  

 

Nuro     tani hi tumam  

Nuro     nuro du sumam  

Nuro     muro hi yumam  

Nuro     tunda ha tumambu  

Nuro     mura ha yumam 

 

Nuro     tani hi tubu  

Nuro     nuro du subu  

Nuro     muro hi yubu  

Nuro     tunda ha tubudu 

Nuro     nura du subudu  

Nuro     mura ha yubu  

 

Nuro     muro hi yuda 

Nuro     mura ha yuda  

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

  

 

Ndudai    

 مع المخاطبين .  ـ الج 1

املــادة ىل إ والبــدايات اآلتيــة نهايــاتالحــيغة بإضــافة اليــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه       
حــــدر ؛ إذ الــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف لمحــــدر األصــــلية ل
 muro مــــــــــــع yu+uو nura مـــــــــــع su+uو tundaو taniمــــــــــــع  tu+u نضـــــــــــيف

الفعــل حبــرف مترـــرك ،  إذا انتهــى dو mلفعــل منتهيــاً بـــ إذا كــان ا b زيــادة مــع،  muraو
 .   p إىل bو s إىل z وقلب

 األمثلة :
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            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

Nura     tani hi tusopu 

Nura     muro hi yusopu  

Nura     tunda ha tusopu  

Nura     nura du susopu  

Nura     mura ha yusopu  

  

Nura     tani hi tugasu  

Nura     muro hi yugasu  

Nura     tunda ha tugasu  

Nura     nura du sugasu  

Nura     mura ha yugasu  

 

Nura     tani hi tumambu  

Nura     muro hi yumambu  

Nura     tunda ha tumambu  

Nura     nura du sumambu 

Nura     mura ha yumambu 

 

Nura     tani hi tubudu  

Nura     muro hi yubudu  

Nura     tunda ha tubudu  

Nura     nura du subidu  

Nura     mura ha yubudu 

 

Nura     muro hi yudadu  

Nura     mura ha yudadu    

Ndusobi   

 

 

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

Ndubui 

 

 

 

 

 

Ndudai   

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáã . 



 

111 

 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

  ـ صيغة المفرد الغائب . 6

ىل املــادة إيــة اآلتوالبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءاً  muro مـــع yuو nuro مـــع njuو tani مـــع tiyu نضـــيف
 .   ču لاستعمبانكتفي ف m أو b بـ

ــــا مــــع ضــــمائر اجلمــــع ف        nura مــــع nju+oو tunda مــــع tiyu+o تم إضــــافةتــــأم 

   . ču باستعمالنكتفي ف m أو b بـ إال إذا كان الفعل مبدوءاً   muraمع yu ونستعمل

 األمثلة :

               Kîyi-ĩاملحدر                                  Ndilesi-ĩ التحريف

Muro     tani hi tiyusob 

Muro     nuro hi njusob 

Muro     muro hi yusob  

Muro     tunda ha tiyusobo  

Muro     nura ha njusobo  

Muro     mura ha yusob 

  

Muro     tani hi tiyugaz 

Muro     nuro hi njugaz 

Muro     muro hi yugaz  

Muro     tunda ha tiyugaso  

Muro     nura ha njugaso  

Muro     mura ha yugaz  

 

Ndusobi   

 

 

 

 

 

 

Ndugazi   
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Muro     tani hi tiyumam  

Muro     nuro hi njumam  

Muro     muro hi čumam  

Muro     tunda ha tiyumambo  

Muro     nura ha njumambo 

Muro     mura ha čumam 

 

Muro     tani hi tiyubu  

Muro     nuro hi njubu  

Muro     muro hi čubu  

Muro     tunda ha tiyubuo  

Muro     nura ha njubuo  

Muro     mura ha čubu   

Ndumami  

 

 

 

 

 

 

Ndubui  

   ـ صيغة الجمع الغائبين . 6

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

ونســـــــــــتعمل  nuraو nuroمـــــــــــع  nju+oو tundaو taniمـــــــــــع  tiyu+o نضـــــــــــيف
yu+o  مـــعmuro وmura  ًبــــ إال إذا كـــان الفعـــل مبـــدوءا b  أوm باســـتعمالنكتفـــي ف  
ču+o ،  ــــــب ــــــتم قل ــــــع األدوات املــــــذكورة ي ــــــادة sإىل  zو p ىلإ bمــــــع مجي بالنســــــبة  b وزي

 .  mلافعال املنتهية بـ 
 األمثلة :
               Kîyi-ĩاملحدر                                  Ndilesi-ĩ التحريف

Mura     tani hi tiyusobo 

Mura     nuro hi njusobo 

Mura     muro hi yusopo  

Mura     tunda ha tiyusobo  

Ndusobi   
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Mura     nura ha njusobo  

Mura     mura ha yusopo 

  

Mura     tani hi tiyugaso 

Mura     nuro hi njugaso 

Mura     muro hi yugaso  

Mura     tunda ha tiyugaso  

Mura     nura ha njugaso  

Mura     mura ha yugaso 

  

Mura     tani hi tiyumambo  

Mura     nuro hi njumambo  

Mura     muro hi čumambo  

Mura     tunda ha tiyumambo  

Mura     nura ha njumambo 

Mura     mura ha čumambo 

 

Mura     tani hi tiyubuo  

Mura     nuro hi njubuo  

Mura     muro hi čubuo  

Mura     tunda ha tiyubuo  

Mura     nura ha njubuo  

Mura     mura ha čubuo   

 

 

 

Ndugazi   

 

 

 

 

 

 

Ndumami  

 

 

 

 

 

 

Ndubui  
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 الدرس الخامس
Kara nuhoo-ĩ 

 (( B)) أفعال المجموعة الرابعة  تصريف

Ndilesi ndogusa kiši nduzooi (( B )) ia-ã 

ليســـت هلــــا  وأخــــر هلــــا قاعـــدة يف التحـــريف ، إىل أفعـــال أفعـــال هــــذه اجملموعـــة  تنقســـم      
قاعـدة يف التحــريف ؛ لــذلك سـوف نقــوم أوالً ببيــان كيفيـة تحــريف األفعــال الـيت هلــا قاعــدة يف 

 مع أهم األفعال القياسية وعرض تحريفاهتا .التحريف ، مث نقوم جب
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 . 

الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة أفعال هذه اجملموعة يف هذا الـزمن لف تحريفيت      
 .   وفيما يلي تفحيل

 أ ــ صيغة المتكلم .

A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف صـــيغة املفـــرد املـــتكلم مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك  ببيـــان تحـــريفها ســـوف نقـــوم أوالً       
 حسب اآلا . 

   ـ صيغة المتكلم المفرد . 6
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ــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املاضــــي يف صــــيغة         بإضــــافةاملــــتكلم املفــــرد ي
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات

  nuroمـع na+arو tani مـع tida أو tuda ؛ إذ نضـيف حـدرالذي يـأا يف آخـر امل

 األسإذا كــان  y+arو ŋ كــان  إذا m+arو s س الفعـلأإذا كــان ،  muro مـع g+arو
 ف املذكورة .و ر غري احل
أس إذا كـــــان ،  mura مـــــع g+arو nura مـــــع na+ar يف حالـــــة اجلمـــــع نضـــــيف      
 b مــع قلــب، ف املــذكورة و ر غــري احلــ ألساإذا كــان  y+arو ŋ إذا كــان m+arو s الفعــل

 .     p إىل

 : األمثلة

                  Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩ التحريف

Tani tani du tudaas 

Tani nuro hi naasar  

Tani muro hi gasar 

Tani nura ha naasar 

Tani mura ha gasar  

  

Tani tani du tudaa 

Tani nuro hi naar 

Tani muro hi yar  

Tani nura ha nadar 

Tani mura ha yar  

 

Tani tani du tide  

Tani nuro hi ner  

Tani muro hi yer 

Tani nura ha nendar 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 



 

111 

 

Tani mura ha yer  

 

Tani tani du tudoŋ 

Tani nuro hi noŋar 

Tani muro hi moar  

Tani nura ha noŋgar 

Tani mura ha moar  

 

Tani tani du tudini 

Tani nuro hi nunar 

Tani muro hi nar  

Tani nura ha nundar 

Tani mura ha nar 

 

Tani tani du tudab 

Tani nuro hi nabar 

Tani muro hi yabar  

Tani nura ha napar 

Tani mura ha yabar 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ـ صيغة المتكلم المشارك .  1
ىل املــــادة األصــــلية إاآلتيــــة والبـــدايات  نهايــــاتال بإضــــافةتحـــريف اليف هـــذه الحــــيغة يــــتم       

 ؛ إذ نضــــيف حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف للمحــــدر 
Tuda+o أو tida+o مـــع tunda وna+dar  مـــعnura وg+dar مـــع mura 

ري األحـرف غـ ساألإذا كان  y+darو ŋ ساألإذا كان  m+darو s أس الفعل إذا كان، 
 .    b ساألإذا كان  p إىل b بقلب االكتفاء مع، املذكورة 

 األمثلة :



 

118 

 

              Kîyi-ĩاملحدر                                    Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda nuro hi naasudar  

Tunda muro hi gasudar 

Tunda tunda du tudaaso 

Tunda nura ha naasudar 

Tunda mura ha gasudar  

  

Tunda nuro hi nadar 

Tunda muro hi yadar  

Tunda tunda du tudaao  

Tunda nura ha nadar 

Tunda mura ha yadar  

 

Tunda nuro hi nendar  

Tunda muro hi yendar 

Tunda tunda du tidendo 

Tunda nura ha nendar 

Tunda mura ha yendar  

 

Tunda nuro hi noŋgar 

Tunda muro hi mokar  

Tunda tunda du tudoŋgo 

Tunda nura ha noŋgar 

Tunda mura ha mokar  

 

Tunda nuro hi nundar 

Tunda muro hi ndar  

Tunda tunda du tudindo 

Tunda nura ha nundar 

Tunda mura ha ndar 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   
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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 . 
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

 ،ســـوف نقـــوم ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املخاطـــب املفـــرد ؛ مث اجلمـــع املخـــاطبني       
 وذلك حسب اآلا .

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
إذا كــــان  g مــــع إضــــافة muro مــــع umو nuro مــــع ndو tani مــــع t+um نضــــيف
 g إىل k مـع قلـب غري احلروف املـذكورة ا كانإذ yو ، ŋ ساأل إذا كان mو ، s الفعل أس

   . 

    

ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف        umو ، nuro مــع ndو tunda مــع t+um تم إضــافةتــأم 
إذا كـــــان  yو ، ŋ سإذا كـــــان األ mو ، s الفعـــــل أسإذا كــــان  g مـــــع إضـــــافة muro مــــع
 .     g إىل k قلب ويتم ،غري احلروف املذكورة   ساأل

 األمثلة :

                Kîyi-ĩاملحدر                                   Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro tani hi taasum Ndaasi 
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Nuro nuro du ndaas  

Nuro muro hi gasum 

Nuro tunda ha taasum 

Nuro mura ha gasum  

  

Nuro tani hi taum 

Nuro nuro du nda 

Nuro muro hi yaum  

Nuro tunda ha tadum  

Nuro mura ha yaum  

 

Nuro tani hi teum  

Nuro nuro hi nde  

Nuro muro hi yeum 

Nuro tunda ha tendum 

Nuro mura ha yeum  

 

Nuro tani du toŋum 

Nuro nuro du nde 

Nuro muro hi yeum  

Nuro tunda du tudoŋo 

Nuro mura ha moar  

 

Nuro tani hi tum 

Nuro nuro du ndu 

Nuro muro hi num  

Nuro tunda ha tundum 

Nuro mura ha num 

 

Nuro tani hi tabum 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    
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Nuro nuro du ndab 

Nuro muro hi yabum  

Nuro tunda ha tapum 

Nuro mura ha yabum 

 الجمع المخاطبين .  صيغة ـ  1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  األفعــال يف هــذه يــتم تحــريف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 o+إذا كــان احلـــرف األخـــري ســـاكناً و uمـــع زيـــادة  tundaو tani مـــع t+dum نضــيف

nd مع nura و umمع muro وmura  مـع قلـبŋ إىل k وd ىلإ t ، وزيـادة b   إذا
إذا كــــان الفعــــل منتهيــــاً  d، وإضــــافة  p إىل bو،  s إىل zوقلـــب  mكـــان الفعــــل منتهيــــاً بـــــ 
 حبرف متررك . 

 األمثلة : 

            Kîyi-ĩاملحدر                                      Ndilesi-ĩ التحريف

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  

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 
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Nura tani hi tendum  

Nura muro hi yenduum 

Nura tunda ha tendum 

Nura nura du ndendo 

Nura mura ha yendum  

 

Nura tani du toŋgum 

Nura muro hi makum  

Nura tunda ha toŋgum 

Nura nura du ndoŋgo 

Nura mura ha moakum 

 

Nura tani hi tundum 

Nura muro hi ndum  

Nura tunda ha tundum 

Nura nura du nduo 

Nura mura ha ndum 

 

Nura tani hi tapum 

Nura muro hi yapum  

Nura tunda ha tapum 

Nura nura du ndapo 

Nura mura ha yapum 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.



 

181 

 

 يغة المفرد الغائب . ـ ص 6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 .  muro  مع čو nuro مع njو tani مع tiy نضيف
ــــــا مــــــع ضــــــمائر اجلمــــــع ف        nura مــــــع nj+oو tunda مــــــع tiy+o افةتم إضــــــتــــــأم 

 . p إىل b وقلب ŋالفعل  أسإذا كان  gمع جواز زيادة   muraمع č ونستعمل

 

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-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  

  

Muro tani hi tiya 

Muro nuro hi nja 

Muro muro hi ča  

Muro tunda ha tiyao  

Muro nura ha njao 

Muro mura ha ča  

 

Muro tani hi tiye  

Muro nuro hi nje  

Muro muro hi če 

Muro tunda ha tiyeo 

Muro nura ha njeo 

Muro mura ha če  

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 
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Muro tani hi tiyoŋ 

Muro nuro hi njoŋ 

Muro muro hi čoŋ  

Muro tunda ha tiyoŋo 

Muro nura ha njoŋo 

Muro mura ha čoŋ  

 

Muro tani hi tiyi 

Muro nuro hi nji 

Muro muro hi či  

Muro tunda ha tiyuo 

Muro nura ha njuo 

Muro mura ha čuo 

 

Muro tani hi tiyab 

Muro nuro hi njab 

Muro muro hi čab  

Muro tunda ha tiyapo 

Muro nura ha njapo 

Muro mura ha čabuo 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ـ صيغة الجمع الغائبين .  6

ىل املــادة إاآلتيــة ات والبــداي النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 مــع č+o ونســتعمل nuraو nuro مــع nj+oو tundaو tani مــع tiy+o نضــيف

muro وmura مع جواز زيادة g  الفعل أسإذا كان ŋ وقلب b إىل p . 
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 : األمثلة

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-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  

  

Mura tani hi tiyao 

Mura nuro hi njao 

Mura muro hi čao  

Mura tunda ha tiyao  

Mura nura ha njao 

Mura mura ha čao  

 

Mura tani hi tiyeo  

Mura nuro hi njeo  

Mura muro hi čeo 

Mura tunda ha tiyeo 

Mura nura ha njeo 

Mura mura ha čeo  

 

Mura tani hi tiyoŋo 

Mura nuro hi njoŋo 

Mura muro hi čoŋo  

Mura tunda ha tiyoŋo 

Mura nura ha njoŋo 

Mura mura ha čoŋo  

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 
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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 

 

Mura tani hi tiyabo 

Mura nuro hi njabo 

Mura muro hi čabo  

Mura tunda ha tiyapo 

Mura nura ha njapo 

Mura mura ha čabuo 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ثانياً : زمن المضارع . 
Nûnju-ĩ : Kôwuro nûu-ã . 

الفعـل ،  حسـب الحـيغة الـيت يـأا هبـا ا الـزمنأفعال هذه اجملموعة يف هذيتلف تحريف       
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً ، لـــذلك       
 يف صيغة املفرد املتكلم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا .  ببيان الوضعسوف نقوم 

 ـ صيغة المفرد المتكلم .  6
 بإضــــافةاملــــتكلم املفــــرد  يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة      
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات
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 مـــــع riو nuro مـــــع n+riو tani مـــــع tud ؛ إذ نضـــــيف حـــــدرالـــــذي يـــــأا يف آخـــــر امل

muro مع قلب g إىل k وd إىل t  . 

 g مـع قلـب muraمـع  iriو  nuraمـع n+ri تم إضـافةتـأم ـا مـع ضـمائر اجلمـع ف       

 إىل s وقلــب ،حبــرف مترــرك  أو b إذا كــان الفعــل منتهيـاً بـــ m مـع زيــادة ، t إىل dو k إىل

z وb إىلp  . بالنسبة لافعال املنتهية هبا 

 : األمثلة

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tani tani du tudaasi 

Tani nuro hi naasiri  

Tani muro hi gasiri 

Tani nura ha naasiri 

Tani mura ha gasiri  

  

Tani tani du tudaai 

Tani nuro hi naari 

Tani muro hi yari  

Tani nura ha nadari 

Tani mura ha yari  

 

Tani tani du tideni  

Tani nuro hi neri  

Tani muro hi yeri 

Tani nura ha nendiri 

Tani mura ha yeri  

 

Tani tani du tudoŋi 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 
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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 

 

Tani tani du tudabi 

Tani nuro hi nabiri 

Tani muro hi yabiri  

Tani nura ha napiri 

Tani mura ha yabiri 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ـ صيغة الجمع المتكلمين .  6

 بإضـــافة نياملتكلمـــاجلمـــع يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف صـــيغة       
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  اتالنهايــ

 nuro مـــــــع n+diriو tunda مـــــــع tud ؛ إذ نضـــــــيف حـــــــدرالـــــــذي يـــــــأا يف آخـــــــر امل

 n+giri نضـيف ŋ ساأل وإذا كـان n+piri فنضـيف b الفعل أسوإال إذا كان  nuraو

iri مــــع mura مــــع قلــــب g إىل k وd إىل t  ،األحــــوال تــــزاد يف كــــل m  إذا كــــان الفعــــل
 بالنسبة لافعال املنتهية هبا . p إىل bو z إىل s وقلب ،أو حبرف متررك  b منتهياً بـ

 األمثلة :
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                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda nuro hi naasidiri  

Tunda muro hi gasidiri 

Tunda tunda du tudaasi 

Tunda nura ha naasidiri 

Tunda mura ha gasidiri  

  

Tunda nuro hi nadiri 

Tunda muro hi yadiri  

Tunda tunda du tudaai  

Tunda nura ha nadiri 

Tunda mura ha yadiri  

 

Tunda nuro hi nendiri  

Tunda muro hi yendiri 

Tunda tunda du tidendi 

Tunda nura ha nendiri 

Tunda mura ha yendiri  

 

Tunda nuro hi noŋgiri 

Tunda muro hi mokiri  

Tunda tunda du tudoŋgi 

Tunda nura ha noŋgiri 

Tunda mura ha mokiri  

 

Tunda nuro hi nundiri 

Tunda muro hi ndiri  

Tunda tunda du tudindi 

Tunda nura ha nundiri 

Tunda mura ha ndiri 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   
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Tunda nuro hi napiri 

Tunda muro hi yapiri  

Tunda tunda du tudapi 

Tunda nura ha napiri 

Tunda mura ha yapiri 

 

Ndabi    

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك ببيان كيفية تحريفها يف  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .   المفرد ـ صيغة المخاطب 6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
؛ إذ نكتفـــي حبـــذف  muro مـــعال نضـــيف شـــيئاً و  nuro مـــع ndو tani مـــع tنضـــيف 
إذا كـــان غـــري  yو ŋإذا كـــان  mو sه أســـأول الفعـــل إذا كـــان  إىل gوإضـــافة  ة املحـــدرعالمـــ

 احلروف املذكورة .
 g إال إضافة mura شيء مع وال  tundaمع tتم إضافة تأم ا مع ضمائر اجلمع ف      

 إذا كان غري احلروف املذكورة . yو ŋ إذا كان mو s هأسأول الفعل إذا كان  إىل

 األمثلة :

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro tani hi taasi 

Nuro nuro du ndaasi  

Nuro muro hi gasi 

Ndaasi 
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Nuro tunda ha taasi 

Nuro mura ha gasi  

  

Nuro tani hi tai 

Nuro nuro du ndai 

Nuro muro hi yai  

Nuro tunda ha tadi  

Nuro mura ha yai  

 

Nuro tani hi tei  

Nuro nuro hi ndei  

Nuro muro hi yei 

Nuro tunda ha tendi 

Nuro mura ha yei  

 

Nuro tani du toŋi 

Nuro nuro du ndŋi 

Nuro muro hi mai  

Nuro tunda du toŋgi 

Nuro mura ha moai  

 

Nuro tani hi tini 

Nuro nuro du ndini 

Nuro muro hi ni  

Nuro tunda ha tindi 

Nuro mura ha ni 

 

Nuro tani hi tabi 

Nuro nuro du ndabi 

Nuro muro hi yabui  

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    
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Nuro tunda ha tapi 

Nuro mura ha yabi 

 ـ الجمع المخاطبين .   1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةالحــيغة  يــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

؛ إذ  mura وال شـــــيء مـــــع nura مـــــع ndو tundaو tani مـــــع t+di أو t نضـــــيف
 yو ŋ إذا كـان mو s هأسـالفعـل إذا كـان  أول إىل g وإضـافة رة املحـدمـعالنكتفي حبـذف 

 إذا كان غري احلروف املذكورة .
 األمثلة 
                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nura tani hi taasidi 

Nura muro hi gasidi 

Nura tunda ha taasidi 

Nura nura du ndaasi 

Nura mura ha gasidi  

  

Nura tani hi tadi 

Nura muro hi yadi  

Nura tunda ha tadi  

Nura nura du ndai 

Nura mura ha yadi  

 

Nura tani hi tendi  

Nura muro hi yendi 

Nura tunda ha tendi 

Nura nura du ndendi 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 
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Nura mura ha yendi  

 

Nura tani du toŋgi 

Nura muro hi maki  

Nura tunda ha toŋgi 

Nura nura du ndoŋgi 

Nura mura ha moaki 

 

Nura tani hi tindi 

Nura muro hi ndi  

Nura tunda ha tindi 

Nura nura du ndindi 

Nura mura ha ndi 

 

Nura tani hi tapi 

Nura muro hi yapi  

Nura tunda ha tapi 

Nura nura du ndapi 

Nura mura ha yapi 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 جـ ـ صيغة الغائب . 

Č ـ Zaga yugonnáã . 

ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك  مســـوف نقـــو       
 . حسب اآلا

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
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ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات بإضــافةالحــيغة  عــال يف هــذهيــتم تحــريف هــذه األف      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 .muro مع čو nuro مع njو tani مع tiy نضيف
 d إضـافة مـع nura مـع njuو  tundaمـع  tiyتم إضـافةتـأم ـا مـع ضـمائر اجلمـع ف      

 p فنقلبهــــــا إىل bكــــــان  قبلهــــــا وإذا g فنضــــــيف ŋ الفعــــــل أسإال إذا كــــــان  ملضــــــارعا i قبــــــل

 .  muraمع č ونستعمل

 األمثلة :  

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ 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  

  

Muro tani hi tiyai 

Muro nuro hi njai 

Muro muro hi čai  

Muro tunda ha tiyadi  

Muro nura ha njadi 

Muro mura ha čai  

 

Muro tani hi tiyeni  

Muro nuro hi njeni  

Muro muro hi čeni 

Muro tunda ha tiyendi 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 
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Muro nura ha njendi 

Muro mura ha čeni  

 

Muro tani hi tiyoŋi 

Muro nuro hi njoŋi 

Muro muro hi čoŋi  

Muro tunda ha tiyoŋgi 

Muro nura ha njoŋgi 

Muro mura ha čoŋi  

 

Muro tani hi tiyini 

Muro nuro hi njini 

Muro muro hi čini  

Muro tunda ha tiyindi 

Muro nura ha njindi 

Muro mura ha čini 

 

Muro tani hi tiyabi 

Muro nuro hi njabi 

Muro muro hi čabi  

Muro tunda ha tiyapi 

Muro nura ha njapi 

Muro mura ha čabi 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    

 الغائبين .  صيغة الجمعـ  6

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةفعــال يف هــذه الحــيغة يــتم تحــريف هــذه األ      
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 č+di ونســـتعمل nuraو nuro مـــع nj+diو tundaو tani مـــع tiy+di نضـــيف
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 فنقلبهــا إىل bقبلهــا وإذا كــان  g فنضــيف ŋ الفعــل أسو إذا كــان ،  muraو muro مــع

p . 

 : األمثلة

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-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  

  

Mura tani hi tiyadi 

Mura nuro hi njadi 

Mura muro hi čadi  

Mura tunda ha tiyadi  

Mura nura ha njadi 

Mura mura ha čadi  

 

Mura tani hi tiyendi  

Mura nuro hi njendi  

Mura muro hi čendi 

Mura tunda ha tiyendi 

Mura nura ha njendi 

Mura mura ha čendi  

 

Mura tani hi tiyoŋgi 

Mura nuro hi njoŋgi 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 
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Mura muro hi čoŋgi  

Mura tunda ha tiyoŋgi 

Mura nura ha njoŋgi 

Mura mura ha čoŋgi  

 

Mura tani hi tiyindi 

Mura nuro hi njindi 

Mura muro hi čindi  

Mura tunda ha tiyindi 

Mura nura ha njindi 

Mura mura ha čindi 

 

Mura tani hi tiyabi 

Mura nuro hi njabi 

Mura muro hi čabi  

Mura tunda ha tiyapi 

Mura nura ha njapi 

Mura mura ha čabi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ثالثاً : زمن المضارع المستمر . 
Nôguzuu-ĩ : kôwuro nû togusičîi-ĩ .  

الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة ا الـزمنموعة يف هذاجمليتلف تحريف أفعال هذه       
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانلذلك سوف نقوم 

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

أو مشـــاركاً ، لـــذلك يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً       
 لم مث املتكلم املشارك ، وذلك حسب اآلا . يف صيغة املفرد املتك ببيان الوضعسوف نقوم 
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   ـ صيغة المفرد المتكلم . 6
 بإضــــافة يــــتم تحــــريف أفعــــال هــــذه اجملموعــــة يف زمــــن املضــــارع يف صــــيغة املــــتكلم املفــــرد      
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات

 nuro مــع n+rîtîyiو tani مــع tud+tîyi ذ نضــيف؛ إ حــدرالــذي يــأا يف آخــر امل

 .  t إىل dو k إىل g مع قلب muro مع rîtîyiو
مـع  mura مـع irîtîyiو nura مـع n+rîtîyi تم إضـافةتـأم ا مع ضـمائر اجلمـع ف      
 ،أو حبــــرف مترــــرك  b إذا كــــان الفعــــل منتهيــــاً بـــــ m مــــع زيــــادة ، t إىل dو k إىل g قلــــب
 املنتهية هبا . لمحادربالنسبة لp  إىل bو z إىل s وقلب
 : األمثلة

  

                             Kîyi-ĩاملحدر                      Ndilesi-ĩ التحريف

Tani tani du tudaasîtîyi 

Tani nuro hi naasirîtîyi  

Tani muro hi gasirîtîyi 

Tani nura ha naasirîtîyi 

Tani mura ha gasirîtîyi  

  

Tani tani du tudaaîtîyi 

Tani nuro hi naarîtîyi 

Tani muro hi yarîtîyi  

Tani nura ha nadarîtîyi 

Tani mura ha yarîtîyi  

 

Tani tani du tidenîtîyi  

Tani nuro hi nerîtîyi  

Tani muro hi yerîtîyi 

Tani nura ha nendirîtîyi 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 
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Tani mura ha yerîtîyi  

 

Tani tani du tudoŋîtî 

Tani nuro hi noŋurîtîyi 

Tani muro hi moarîtîyi  

Tani nura ha noŋgurîtîyi 

Tani mura ha moarîtîyi  

 

Tani tani du tudinîtîyi 

Tani nuro hi nunurîtîyi 

Tani muro hi nirîtîyi  

Tani nura ha nundirîtîyi 

Tani mura ha nirîtîyi 

 

Tani tani du tudabîtîyi 

Tani nuro hi nabirîtîyi 

Tani muro hi yabirîtîyi  

Tani nura ha napirîtîyi 

Tani mura ha yabirîtîyi 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

   ـ صيغة الجمع المتكلمين . 6

 ضـــافةبإ املتكلمـــني اجلمـــع يـــتم تحـــريف أفعـــال هـــذه اجملموعـــة يف زمـــن املضـــارع يف صـــيغة      
 iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات

ــــــــــــــــــأا يف آخــــــــــــــــــر امل ــــــــــــــــــذي ي  tunda مــــــــــــــــــع tud+tîyiku ؛ إذ نضــــــــــــــــــيف حــــــــــــــــــدرال

 فنضـــــيف b الفعــــل أسوإال إذا كــــان  nuraو nuro مــــع n+tîyiku+dirîtîyikuو

n+pirîtîyiku سألوإذا كـــــــــــــان ا ŋ نضـــــــــــــيف n+girîtîyiku  irîtîyiku مــــــــــــــع 
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mura  مــع قلــب g إىل k و d إىل t  ،تــزاد يف كــل األحــوال m إذا كــان الفعــل منتهيــاً بـــ 

b  وقلب ،أو حبرف متررك s إىل z وb إىل p . بالنسبة لافعال املنتهية هبا 
 :األمثلة 
                     Kîyi-ĩاملحدر                              Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda nuro hi naasidirîtîyiku  

Tunda muro hi gasidirîtîyiku 

Tunda tunda du tudaasîtîyiku 

Tunda nura ha naasidirîtîyiku 

Tunda mura ha gasidirîtîyiku  

  

Tunda nuro hi nadirîtîyiku 

Tunda muro hi yadirîtîyiku  

Tunda tunda du tudaaîtîyiku  

Tunda nura ha nadirîtîyiku 

Tunda mura ha yadirîtîyiku  

 

Tunda nuro hi nendirîtîyiku  

Tunda muro hi yendirîtîyiku 

Tunda tunda du tidendîtîyiku 

Tunda nura ha nendirîtîyiku 

Tunda mura ha yendirîtîyiku  

 

Tunda nuro hi noŋgirîtîku 

Tunda muro hi mokirîtîku  

Tunda tunda du tudoŋgîtîku 

Tunda nura ha noŋgirîtîyiku 

Tunda mura ha mokirîtîyiku  

 

Tunda nuro hi nundirîtîyiku 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   
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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 . 
B  ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

املخـاطبني ، وذلـك ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع  مسوف نقو       
 حسب اآلا .

 .  المفرد المخاطب  ـ صيغة 6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 g نضـــيف muro مـــع njî نضـــيفو  nuro مـــع nd+njîو tani مـــع t+njî نضـــيف

 إذا كان غري احلروف املذكورة . yو ŋ إذا كان mو s أسهإذا كان  حدرأول امل إىل
 مـع إضـافة mura مـع njîو tunda مـع t+njîم إضـافة تـتأم ا مـع ضـمائر اجلمـع ف      

g أسهالفعل إذا كان أول  إىل s وm إذا كان ŋ وy احلروف املذكورة . إذا كان غري 
 :األمثلة 
                              kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ حريفالت

Nuro tani hi taasînjî 

Nuro nuro du ndaasînjî  

Ndaasi 
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Nuro muro hi gasînjî 

Nuro tunda ha taasînjî 

Nuro mura ha gasînjî  

  

Nuro tani hi taînjî 

Nuro nuro du ndaînjî 

Nuro muro hi yaînjî  

Nuro tunda ha tadînjî  

Nuro mura ha yaînjî  

 

Nuro tani hi teînjî  

Nuro nuro hi ndeînjî  

Nuro muro hi yeînjî 

Nuro tunda ha tendînjî 

Nuro mura ha yeînjî  

 

Nuro tani du toŋînjî 

Nuro nuro du ndŋînjî 

Nuro muro hi maînjî  

Nuro tunda du toŋgînjî 

Nuro mura ha moaînjî  

 

Nuro tani hi tinînjî 

Nuro nuro du ndinînjî 

Nuro muro hi nînjî  

Nuro tunda ha tindînjî 

Nuro mura ha nînjî 

Nuro tani hi tabînjî 

 

Nuro nuro du ndabînjî 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    
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Nuro muro hi yabuînjî  

Nuro tunda ha tapînjî 

Nuro mura ha yabînjî 

    ـ الجمع المخاطبين . 1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 njî نضـــيف nura مـــع nd+njîو tundaو tani مـــع t+dînjî أو t+njî نضـــيف

إذا كـان غـري  yو ŋإذا كـان  mو sه أسـأول الفعـل إذا كـان  إىل gمع إضافة  ،mura مع 
    املذكورة احلروف

 األمثلة:

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nura tani hi taasidînjî 

Nura muro hi gasidînjî 

Nura tunda ha taasidînjî 

Nura nura du ndaasînjî 

Nura mura ha gasidînjî  

  

Nura tani hi tadînjî 

Nura muro hi yadînjî  

Nura tunda ha tadînjî  

Nura nura du ndaînjî 

Nura mura ha yadînjî  

 

Nura tani hi tendînjî  

Nura muro hi yendînjî 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 
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Nura tunda ha tendînjî 

Nura nura du ndendînjî 

Nura mura ha yendînjî  

 

Nura tani du toŋgînjî 

Nura muro hi makînjî  

Nura tunda ha toŋgînjî 

Nura nura du ndoŋgînjî 

Nura mura ha moakînjî 

 

Nura tani hi tindînjî 

Nura muro hi ndînjî  

Nura tunda ha tindînjî 

Nura nura du ndindînjî 

Nura mura ha ndînjî 

 

Nura tani hi tapînjî 

Nura muro hi yapînjî  

Nura tunda ha tapînjî 

Nura nura du ndapînjî 

Nura mura ha yapînjî 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ـ الجمع المخاطبين .   1

ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات فةبإضــايــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 nura مـــــــع nd+njîkuو tundaو tani مـــــــعt+dînjîku أو t+njîku نضـــــــيف

 ŋ إذا كـان mو s هأسـأول الفعـل إذا كـان  إىل g إضـافة مـعmura  مـع njîku ونضـيف

 احلروف املذكورة . إذا كان غري yو
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 :األمثلة 

                 Kîyi-ĩاملحدر                                 Ndilesi-ĩ التحريف

Nura tani hi taasidînjîku 

Nura muro hi gasidînjîku 

Nura tunda ha taasidînjîku 

Nura nura du ndaasînjîku 

Nura mura ha gasidînjîku  

  

Nura tani hi tadînjîku 

Nura muro hi yadînjîku  

Nura tunda ha tadînjîku  

Nura nura du ndaînjîku 

Nura mura ha yadînjîku  

 

Nura tani hi tendînjîku  

Nura muro hi yendînjîku 

Nura tunda ha tendînjîku 

Nura nura du ndendînjîku 

Nura mura ha yendînjîku  

 

Nura tani du toŋgînjîku 

Nura muro hi makînjîku  

Nura tunda ha toŋgînjîku 

Nura nura du ndoŋgînjîku 

Nura mura ha moakînjîku 

 

Nura tani hi tindînjîku 

Nura muro hi ndînjîku  

Nura tunda ha tindînjîku 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   
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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 . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

لغـــائبني ، وذلـــك ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث اجلمـــع ا مســـوف نقـــو       
 حسب اآلا.

 ـ صيغة المفرد الغائب .  6
ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 .muro  مع č+čîو nuro مع nj+čîو tani مع  tiy+čîنضيف
مـع  nura مـع nju+čîو tunda مـع  tiy+čîتم إضـافةتـأم ـا مـع ضـمائر اجلمـع ف      
 فنقلبهــا إىل bقبلهــا وإذا كــان  g فنضــيف ŋ الفعــل أسإال إذا كــان  املضــارع i قبــل d إضــافة

p ونستعمل čî+č مع mura . 

 األمثلة :  

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩالتحريف 

Muro tani hi tiyaasîčî 

Muro nuro hi njaasîčî  

Muro muro hi čaasîčî 

Ndaasi 
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Muro tunda ha tiyaasdîčî 

Muro nura ha njaasdîčî 

Muro mura ha čaasîčî  

  

Muro tani hi tiyaîčî 

Muro nuro hi njaîčî 

Muro muro hi čaîčî  

Muro tunda ha tiyadîčî  

Muro nura ha njadîčî 

Muro mura ha čaîčî  

 

Muro tani hi tiyenîčî  

Muro nuro hi njenîčî  

Muro muro hi čenîčî 

Muro tunda ha tiyendîčî 

Muro nura ha njendîčî 

Muro mura ha čenîčî  

 

Muro tani hi tiyoŋîčî 

Muro nuro hi njoŋîčî 

Muro muro hi čoŋîčî  

Muro tunda ha tiyoŋgîčî 

Muro nura ha njoŋgîčî 

Muro mura ha čoŋîčî  

 

Muro tani hi tiyinîčî 

Muro nuro hi njinîčî 

Muro muro hi činîčî  

Muro tunda ha tiyindîčî 

Muro nura ha njindîci 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   
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Muro mura ha činîčî 

 

Muro tani hi tiyabîčî 

Muro nuro hi njabîčî 

Muro muro hi čabîčî  

Muro tunda ha tiyapîčî 

Muro nura ha njapîčî 

Muro mura ha čabîčî 

 

 

Ndabi    

 الغائبين .  ـ صيغة الجمع 1

ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  مــــة املحــــدرعالبعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 nuraو nuro مـــــــــــع nj+dîčîkuو tundaو tani مـــــــــــع tiy+dîčîku نضـــــــــــيف

 قبلهــــا g نضــــيف ŋ الفعــــل أس وإذا كــــان muraو muro مــــع č+dîčîku ونســــتعمل
 . p فنقلبها إىل b سوإذا كان األ

 األمثلة :

                   Kîyi-ĩاملحدر                               Ndilesi-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 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 
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Mura muro hi čadîčîku  

Mura tunda ha tiyadîčîku  

Mura nura ha njadîčîku 

Mura mura ha čadîčîku  

 

Mura tani hi tiyendîčîku  

Mura nuro hi njendîčîku  

Mura muro hi čendîčîku 

Mura tunda ha tiyendîčîku 

Mura nura ha njendîčîku 

Mura mura ha čendîčîku  

 

Mura tani hi tiyoŋgîčîku 

Mura nuro hi njoŋgîčîku 

Mura muro hi čoŋgîčîku  

Mura tunda ha tiyoŋgîčîku 

Mura nura ha njoŋgîčîku 

Mura mura ha čoŋgîčîu  

 

Mura tani hi tiyindîčîku 

Mura nuro hi njindîčîku 

Mura muro hi čindîčîku  

Mura tunda ha tiyindîčîku 

Mura nura ha njindîčîku 

Mura mura ha čindîčîku 

 

Mura tani hi tiyabîčîku 

Mura nuro hi njabîčîku 

Mura muro hi čabîčîu  

Mura tunda ha tiyapîčîku 

 

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    
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Mura nura ha njapîčîku 

Mura mura ha čabîčîku 

 رابعاً : زمن األمر .
Nduzooi-ĩ : Kôwuro galadii-ĩ .  

الفعـل ،  الـيت يـأا هبـا حسـب الحـيغة ا الـزمنموعة يف هذيتلف تحريف أفعال هذه اجمل      
 تباعاً . هذه الحيغ ببيانذلك سوف نقوم ل

 أ ـ صيغة المتكلم . 
A ـ Zaga wetidoo-ã . 

لـــذلك ،  يف هـــذه الحـــيغة يتلـــف الوضـــع حســـب مـــا إذا كـــان املـــتكلم مفـــرداً أو مشـــاركاً       
مث املـــتكلم املشـــارك ، وذلـــك حســـب املفـــرد يف صـــيغة املـــتكلم  ســـوف نقـــوم أوالً ببيـــان الوضـــع

 اآلا . 
 ـ صيغة المتكلم المفرد .  6

 النهايــــات بإضـــافةيـــتم تحـــريف أفعــــال هـــذه اجملموعـــة يف زمــــن األمـــر يف صـــيغة املــــتكلم       
الــذي يــأا  iحــرف و  عالمــة املحــدربعــد حــذف ىل املــادة األصــلية للمحــدر إاآلتيــة البــدايات و 

 g+arو nuro مـــع na+arو tani مـــع tida أو tuda ؛ إذ نضـــيف حـــدريف آخـــر امل

 إذا كـــان غـــري y+arو ŋ أس الفعـــلإذا كـــان  m+arو s أس الفعـــلإذا كـــان  muro مـــع

 ف املذكورة .و ر احل
أس إذا كــــان ،  mura مــــع g+arو nura مــــع na+ar ويف حالــــة اجلمــــع نضــــيف      
 b مــع قلــب، ف املــذكورة و ر غــري احلــ سإذا كــان األ y+arو ŋ إذا كــان m+arو s الفعــل

 .     p إىل
 : األمثلة
                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف
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Tani tani du tudaas 

Tani nuro hi naasar  

Tani muro hi gasar 

Tani nura ha naasar 

Tani mura ha gasar  

  

Tani tani du tudaa 

Tani nuro hi naar 

Tani muro hi yar  

Tani nura ha nadar 

Tani mura ha yar  

 

Tani tani du tide  

Tani nuro hi ner  

Tani muro hi yer 

Tani nura ha nendar 

Tani mura ha yer  

 

Tani tani du tudoŋ 

Tani nuro hi noŋar 

Tani muro hi moar  

Tani nura ha noŋgar 

Tani mura ha moar  

 

Tani tani du tudin 

Tani nuro hi nunar 

Tani muro hi nar  

Tani nura ha nundar 

Tani mura ha nar 

 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   
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Tani tani du tudab 

Tani nuro hi nabar 

Tani muro hi yabar  

Tani nura ha napar 

Tani mura ha yabar 

Ndabi    

 ـ صيغة المتكلم المشارك . 1

ىل املــــادة األصــــلية إاآلتيــــة والبـــدايات  النهايــــات بإضــــافةتحـــريف اليــــتم يف هـــذه الحــــيغة       
 ؛ إذ نضــــيف حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف للمحــــدر 

Tuda+o أو tida+o مـــع tunda وna+dar مـــع nura وg+dar مــــع mura 

ري األحــرف غــس كــان األ إذا y+darو ŋ ألسكــان اإذا   m+darو s أس الفعــلإذا كــان 
 .    b سإذا كان األ p إىل b بقلب مع االكتفاء، املذكورة 

 األمثلة :

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tunda nuro hi naasudar  

Tunda muro hi gasudar 

Tunda tunda du tudaaso 

Tunda nura ha naasudar 

Tunda mura ha gasudar  

  

Tunda nuro hi nadar 

Tunda muro hi yadar  

Tunda tunda du tudaao  

Tunda nura ha nadar 

Tunda mura ha yadar  

 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 



 

101 

 

Tunda nuro hi nendar  

Tunda muro hi yendar 

Tunda tunda du tidendo 

Tunda nura ha nendar 

Tunda mura ha yendar  

 

Tunda nuro hi noŋgar 

Tunda muro hi mokar  

Tunda tunda du tudoŋgo 

Tunda nura ha noŋgar 

Tunda mura ha mokar  

 

Tunda nuro hi nundar 

Tunda muro hi ndar  

Tunda tunda du tudindo 

Tunda nura ha nundar 

Tunda mura ha ndar 

 

Tunda nuro hi napar 

Tunda muro hi yapar  

Tunda tunda du tudapo 

Tunda nura ha napar 

Tunda mura ha yapar 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ب ـ صيغة المخاطبة . 
B ـ Zaga wetu ndenii-ĩ . 

ببيان كيفية تحريفها يف صيغة املخاطب املفرد مث اجلمـع املخـاطبني ، وذلـك  مسوف نقو       
 حسب اآلا .
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 .  المفرد ـ صيغة المخاطب  6
ىل املــادة إاآلتيــة البــدايات و  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدراملالــــذي يــــأا يف آخــــر  iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 nنضـيف ف nالفعـل  أسإال إذا كـان  muro مـعy و  nuroمـع sو tani مـع t نضـيف

 . muro مع
 أسإال إذا كــان  muro مــع nuro ، y مــع su تم إضــافةتــأم ــا مــع ضــمائر اجلمــع ف      
 . muro مع n نضيفف n الفعل

 األمثلة :

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro tani hi taas 

Nuro nuro du saas  

Nuro muro hi yaas 

Nuro tunda ha taasu 

Nuro mura ha yaas  

  

Nuro tani hi ta 

Nuro nuro du sa 

Nuro muro hi ya  

Nuro tunda ha tadu  

Nuro mura ha ya  

 

Nuro tani hi te  

Nuro nuro hi se  

Nuro muro hi ye 

Nuro tunda ha tendu 

Nuro mura ha yendu  

Ndaasi 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 
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Nuro tani hi toŋ 

Nuro nuro du soŋ 

Nuro muro hi yoŋ  

Nuro tunda du toŋgu 

Nuro mura ha yoŋ  

 

Nuro tani hi tu 

Nuro nuro du su 

Nuro muro hi nu  

Nuro tunda ha tundu 

Nuro mura ha nu 

 

Nuro tani hi tab 

Nuro nuro du sab 

Nuro muro hi yab  

Nuro tunda ha tapu 

Nuro mura ha yab 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    

 ـ الجمع المخاطبين .   1

ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       
؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  المــــة املحــــدرعبعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 

 muraو muro مـــــع y+uو nura مـــــع u s+و tundaو tani مـــــع t+u نضـــــيف

 .   mmaو muro مع nنضيف ف nالفعل  أسإال إذا كان 

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nura tani hi taasu 

Nura muro hi yaasu 

Ndaasi 
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Nura tunda ha taasu 

Nura nura du saasu 

Nura mura ha yaasu  

  

Nura tani hi tadu 

Nura muro hi yadu  

Nura tunda ha tadu  

Nura nura du sadu 

Nura mura ha yadu  

 

Nura tani hi tendu  

Nura muro hi yendu 

Nura tunda ha tendu 

Nura nura du sendu 

Nura mura ha yendu  

 

Nura tani du toŋgu 

Nura muro hi yoŋgu  

Nura tunda ha toŋgu 

Nura nura du soŋgu 

Nura mura ha yoŋgu 

 

Nura tani hi tundu 

Nura muro hi ndu  

Nura tunda ha tundu 

Nura nura du ndu 

Nura mura ha ndu 

 

Nura tani hi tapu 

Nura muro hi yapu  

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

Ndabi    
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Nura tunda ha tapu 

Nura nura du sapu 

Nura mura ha yapu 

 جـ ـ صيغة الغائب . 
Č ـ Zaga yugonnáãa . 

جلمـــع الغـــائبني ، وذلـــك ببيـــان كيفيـــة تحـــريفها يف صـــيغة املفـــرد الغائـــب مث ا مســـوف نقـــو       
 . حسب اآلا

 فرد الغائب . ـ صيغة الم 6
ىل املــادة إاآلتيــة والبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 .   muro مع čو  nuroمع njو tani مع  tiyنضيف
ــــــا مــــــع ضــــــمائر اجلمــــــع ف       ــــــأم   nura مــــــع nj+oو tunda مــــــع tiy+o تم إضــــــافةت

 . p إىل b وقلب ŋ الفعل أسإذا كان  gمع جواز زيادة   muraمع č ونستعمل

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-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  

  

Muro tani hi tiya 

Muro nuro hi nja 

Muro muro hi ča  

Muro tunda ha tiyao  

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 
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Muro nura ha njao 

Muro mura ha ča  

 

Muro tani hi tiye  

Muro nuro hi nje  

Muro muro hi če 

Muro tunda ha tiyeo 

Muro nura ha njeo 

Muro mura ha če  

 

Muro tani hi tiyoŋ 

Muro nuro hi njoŋ 

Muro muro hi čoŋ  

Muro tunda ha tiyoŋo 

Muro nura ha njoŋo 

Muro mura ha čoŋ  

 

Muro tani hi tiyi 

Muro nuro hi nji 

Muro muro hi či  

Muro tunda ha tiyuo 

Muro nura ha njuo 

Muro mura ha čuo 

 

Muro tani hi tiyab 

Muro nuro hi njab 

Muro muro hi čab  

Muro tunda ha tiyapo 

Muro nura ha njapo 

Muro mura ha čabuo 

 

 

 

Ndeni 

 

 

 

 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    
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 ـ في صيغة الجمع الغائبين .  6
ىل املــادة إتيــة اآلوالبــدايات  النهايــات بإضــافةيــتم تحــريف هــذه األفعــال يف هــذه الحــيغة       

؛ إذ  حــــدرالــــذي يــــأا يف آخــــر امل iحــــرف و  عالمــــة املحــــدربعــــد حــــذف األصــــلية للمحــــدر 
 مــع č+o ونســتعمل nuraو nuro مــع nj+oو tundaو tani مــع tiy+o نضــيف

muro وmura مع جواز زيادة g  الفعل أسإذا كان ŋ وقلب b إىل p . 

 : األمثلة

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-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  

  

Mura tani hi tiyao 

Mura nuro hi njao 

Mura muro hi čao  

Mura tunda ha tiyao  

Mura nura ha njao 

Mura mura ha čao  

 

Mura tani hi tiyeo  

Mura nuro hi njeo  

Mura muro hi čeo 

Mura tunda ha tiyeo 

Mura nura ha njeo 

Ndaasi 

 

 

 

 

 

 

Ndaai 

   

 

 

 

 

 

Ndeni 
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Mura mura ha čeo  

 

Mura tani hi tiyoŋo 

Mura nuro hi njoŋo 

Mura muro hi čoŋo  

Mura tunda ha tiyoŋo 

Mura nura ha njoŋo 

Mura mura ha čoŋo  

 

Mura tani hi tiyuo 

Mura nuro hi njuo 

Mura muro hi čuo  

Mura tunda ha tiyuo 

Mura nura ha njuo 

Mura mura ha čuo 

 

Mura tani hi tiyabo 

Mura nuro hi njabo 

Mura muro hi čabo  

Mura tunda ha tiyapo 

Mura nura ha njapo 

Mura mura ha čabuo 

 

 

Ndoŋi 

 

 

 

 

 

 

Ndini   

 

 

 

 

 

 

Ndabi    

 نياً : تصريف األفعال القياسية .ثا

الـيت هلـا قاعـدة يف التحـريف  (( B)) بعد أن بينا كيفية تحريف أفعال اجملموعـة الرابعـة       
وسـوف نقـوم ببيـان تحـريف  ،، نأا اآلن لبيـان تحـريف أهـم األفعـال القياسـية هلـذه اجملموعـة 

مبعـىن وصـول  ndigiriمبعـىن قـدوم  ndiriمبعـىن ذهـاب  ndeiأفعال رئيسية ، وهـي  ثالثة
 ، وفيما يلي كيفية تحريفها يف األزمنة املختلفة .
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 زمن الماضي .أوالً :  
 

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tani tided 

Nuro nded 

Muro ted 

Tunda lukar  

Nura ndûruo 

Mura tûruo 

 

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 

 

Tani tigiri 

Nuro taŋãa niri  

Nuro hunãa ŋgiri 

Muro taŋãa li 

Muro hunãa tigiri 

Muro numaa tigiri  

Tunda tigiruo  

Ndei 

 

 

 

 

 

 

Ndiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndigiri   
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Nura taŋãa niruo 

Nura hunãa ŋgiruo 

Mura taŋãa luo 

Mura hunãa tigiruo 

 ثانياً : زمن المضارع .

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Tani tidedi 

Nuro ndedi 

Muro tedi 

Tunda lukuri  

Nura ndûrri 

Mura tûrri 

 

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 

 

Tani tigiri 

Nuro taŋãa niri  

Nuro hunãa ŋgiri 

Ndei 

 

 

 

 

 

 

Ndiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndigiri   
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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  

 ن األمر .ثالثاً : زم

                             Kîyi-ĩاملحدر                     Ndilesi-ĩ التحريف

Nuro yusu 

Nura yûsurru 

 

Nuro taŋãa  yîri 

Nuro hunãa šigiri 

Nura taŋãa yîrdu 

Nura hunãa šigirdu  

 

Nuro taŋãa yîri  

Nuro hunãa šigiri 

Nura taŋãa yîrdu 

Nura hunãa šigirdu  

Ndei 

 

 

Ndiri  

 

 

 

 

Ndigiri   
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 سادسالدرس ال

Kara ndîšee-ĩ 

 تصريف األفعال المركبة
Ndilesi ndogusa hoktudaa-ã 

 مثــل محــدرينفهــي إم ــا مركبــة مــن  ،يف اللغــة التباويــة  العديــد مــن األفعــال املركبــة هنــاك      
dikti ndedi  واسـم مثـل  محـدرأو مـنWûni ndubi  أو مـن محـدرين واسـم مثـل

dahu ndoŋu ndeni  وهلذه 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 hunã تحريفه                 Ndogusi-ĩ الفعل                       

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 

Wûni ndubi 

 

 

 

 

 

  

Îji ndai  
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Nura îji yadi 

Mura îji čadi  

ــا األفعــال املكونــة مــن        كفعلــني منفحــلني ، كمــا يف  فيــتم تحــريف الفعلــني معــاً  فعلــنيأم 
 األمثلة اآلتية :

  

Ndilesi hunã     تحريفه             Ndogusi-ĩ    الفعل                    

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  

Ndaa ndei 

 

 

 

 

 

  

Diktu ndei  
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 ثبت المصطلحات
 

Adurasa-ã حفاتال                                                                   
Adurasa hoktuda-ã الحفات املركبة                                               
Adurasa tilesuda-ã  الحفات املشتقة                                             
Arba gûrrodiaa-ã  حروف اجلر                                                    
Arba maanaa-ã       حروف املعاين                                                
Arba sodurua čia-ã نفية                 احلروف الحوتية األ                     
Arba sodurua šiptuda-ã احلروف الحوتية املشدودة                             
Arba sodurua sûlla-ã  احلروف الحوتية املمدودة                                
Arba sodurua Tudagaa-ã  احلروف التباوية الحوتية                           
Arba Tudagaa-ã تباوية الكتابة ال                                                   
Arba Tudagaa yîka-ã الحامتة التباوية احلروف                                 
Čer-ã     االسم                                                                          
Čer  kôwuroo-ã  اسم الزمان                                                       
Čer adurasuu-ã اسم الحفة                                                         
Čer eelee-ã       اسم اآللة                                                           
Čer hana togusudi-ĩ      االسم املعر ف                                          
Čer hoktii-ĩ     االسم املوصول                                                       
Čer kômmaa-ã       اسم املكان                                                   
Čer kunu togusudi-ĩ    االسم املحغر                                           
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Čer togusudii-ĩ        اسم املفعول                                                 
Čer tudii-ĩ         اسم اإلشارة                                                        
Čer ndogusdii-ĩ  اسم الفاعل                                                    

Čoptu ladi-ĩ قارنة         امل                                                          
Domira-ã                                                                      الضمائر
Domira hoda-ã  املتحلةالضمائر                                                    
Domira togusudia-ã         ضمائر املفعول                                     
Domira turaktuda-ã                                             الضمائر املنفحلة
Domira wetidoo-ã  املتكلمضمائر                                                
Domira wetu ndenia-ã                                        ضمائر املخاطبة  
Domira ndogusdia-ã الفاعل       ضمائر                                       
Domira yugonnáa-ã       ضمائر الغائب                                       
Dônjudi-ĩ       التشديد                                                               
Hana ndogusi تعريف                                                                
Hanadudi-ĩ  ةفاملعر                                                                    
Hanadunnáã       النكرة                                                           
Hida-ã yibedi-ĩ  تكوين األسئلة                                                    
Hokti yê turakti yê mêdee-ã  فحل ووصل الكلمات                      
Hurosti-ĩ التبديل                                                                       
Jumula ndogusii-ĩ                                                    اجلملة الفعلية
Jumula tugoo-ã                                                      اجلملة الشرطية
Jumula-ã                                                                          اجلملة
Kîye hoktudaa-ã  املحادر املركبة                                                   
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Kîye Tudagaa-ã                                                  قواعد اللغة التباوية
Kîyi محدر                                                                               
Kunu ndogusi-ĩ                                                              التحغري
Lûdi                                                                                   نداء
Môhunni ndogusi-ĩ                                                       تفخيم ال
Mundu  ndogusi-ĩ                                                        اجلمع

Mundu ndogusi yilii-ĩ                                             اجلمع الشاذ  
Ndilesi-ĩ                                                                     الحرف

Ndilesi Tudagaa-ã                                                 التباوي الحرف
Ndogudi-ĩ                                                                        عددال
Ndogusi-ĩ                                                                   الفعل      
Ndogusi galadii-ĩ                                                        فعل األمر
Ndogusi hosunnáã                                        للمجهولالفعل املب ي
Ndogusi nû togusîčîĩ                                      الفعل املضارع املستمر
Ndogusi nûu-ã                                                      الفعل املضارع

Ndogusi ŋgoo-ã                                                      الفعل املاضي 
Ndu ndoduri-ĩ                                                           االستثناء    
Ndugobko                                                                      مقطع  
Nêfii jumula ŋgoo-ã                                           نفي مجلة املاضي  
Nûgu-ã                                                                      اللفظ       
Oskobu aksant-ã ndunaii                                           عالمة النىرة
Su ndunai                                                                  ضافةاإل

Su ndupi-ĩ                                                                    النسب   
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Tînnemiĩ ndogusi-ĩ                                                       الرتقيق

Yuna hana ndogusia-ã                                          دوات التعريف أ
Yuna hanadunnó ndogusia-ã                                دوات التنكري  أ
Yuna hidia-ã  أدوات االستفهام                                                     
Yuna ndunaia-ã                                                      اإلضافةأدوات 
 Yuna tudia-ã                                                           أدوات الربط 
 Yuna tugaa-ã  أدوات الشرط                                                       
 Zaga jumula Tudagaa-ã                                   صيغ اجلمل التباوية 
 Zaga wetidaa-ã                                                       صيغة املتكلم
 Zaga wetu ndenii-ĩ                                               صيغة املخاطبة 
 Zaga yugonnáãa صيغة الغائب                                                  
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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 nduwadi-

ĩ 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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