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GUIA DIDÀCTICA

LLIÇONS PER A L’ENSENYAMENT DE L’AMAZIC
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Guia didàctica 
(per al professor) 

 
Indicacions generals 

 

Aquest mètode està estructurat en 18 unitats didàctiques, de les quals oferim en aquesta 

primera edició les primeres 6. Cada curs escolar se n’han de poder treballar 8 dedicant-

hi una classe d’una hora i mitja a la setmana. 

 

Cada unitat didàctica o lliçó (ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ) conté: 

1. Un diàleg (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) emmarcat en una situació comunicativa específica. Oferim 

l’enregistrament àudio de cadascun dels diàlegs. 

2. Preguntes de comprensió del diàleg (ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵀⴰⵎ), que prenen diverses 

formes, segons la lliçó. 

3. Una ampliació sobre l’àmbit temàtic de la situació comunicativa en qüestió (ⵜⴰⵡⵊⴰ, 

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⵉⵖⵔⵎ, ⵣⵣⴳⵣⴰⵡ) basada en il·lustracions. 

4. Nocions gramaticals concises (ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ), amb remissions a la Gramàtica 

amaziga per al professor i l’estudiant autodidacte.  

5. Exercicis (ⴰⵙⵉⵔⵎ) d’aplicació de les nocions gramaticals i del lèxic introduïts en 

la unitat. 

6. Una activitatat complementària: una cançó (ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ), uns refranys (ⵉⵏⵣⴰⵏ), un 

conte o faula (ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ), un joc (ⵓⵔⴰⵔ), una facècia (ⵜⴰⵛⴰⵔⴰⵔⵜ), etc. 

 

És fonamental que els alumnes facin servir una llibreta alfabètica per anar-hi apuntant 

les paraules a mesura que van apareixent a cada lliçó al llarg del curs. Cal que el 

professor habituï els alumnes a indicar la flexió dels noms (nombre, gènere i estat) i dels 

verbs (temes aspectuals), a fi que la llibreta lèxica els serveixi de manera pràctica. 
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En aquesta guia didàctica oferim remissions als paràgrafs de la Gramàtica amaziga, a fi 

que els professors puguin accedir fàcilment a les explicacions que donin suport a les 

seves classes. A més de la Gramàtica amaziga, serà una eina de consulta freqüent el 

Diccionari català-amazic / amazic-català, tant en la versió en paper com en la versió 

digital. 
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Lliçó 7-8: ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ 

(A l’escola) 

 
1. Diàleg en una escola: 

Abans d’escoltar l’àudio del diàleg, cal demanar als alumnes que mirin d’esbrinar de 

què tracta tot fixant-se en la il·lustració de l’acompanya. 

 
2. Enunciats de comprensió del diàleg a la classe : 

Cal dir quina de les 2 respostes possibles per a cadascun dels 3 enunciats  és la correcta. 

 

3. Text expositiu sobre la nostra excola. A més del text escrit, es pot escoltar l’àudio. 

4. Preguntes de comprensió del text expositiu. Cal respondre totes 4 preguntes 

mitjançant un enunciat complet. 

 

5. Situació comunicativa: El lèxic de l’escola. 

 

6. Gramàtica: 

• Formació de tema d’inacomplert mitjançant la prefixació de tt-. [Gramàtica 

amaziga, § 5.2.4.1.c ] 

• Sintaxi de l’inacomplert amb la partícula aspectual da. [Gramàtica amaziga, § 

5.2.4.2.2.a ] 

• Adverbis i locucions adverbials que solen emprar-se amb el tema d’inacomplert 

precedit de la partícula da. 

 

7. Exercicis 

Els exercicis §§ 7.3, 7.4 i 7.5 d’aquesta lliçó tracten, de diferent manera, tant la 

morfologia com la sintaxi de l’inacomplert amb la partícula ar. 

 

7.1. Horaris setmanals de les diferents assignatures que cursen els bessons a la seva 

escola. L’activitat, que serveix per a treballar els noms de les assignatures escolars, 

els dies de la setmana i les hores, va acompanyat de 9 preguntes que serveixen per a 

comprovar els conceptes presentats en el quadre. 
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7.2.Calendari de festes i de sortides que es realitzen a l’escola. En aquesta activitat, 

es treballen els 12 de mesos de l’any i les celebracions més ressenyables de l’any 

escolar amazic. El quadre va completat de 4 preguntes de comprensió. 

 

7.3. Exercici d’inacomplerts (1). En aquest exercici cal conjugar en el tema 

d’inacomplert el verb que et donem enunciat, com és normal, en aorist i incloure 

l’adverbi o locució adverbial a l’oració resultant, tal es pot observar en els dos 

exemples resolts. 

 

Solucionari: 

 
(1) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⴳⵎ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ. 

(2) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴽⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ. 

(3) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴽⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ-ⴰⴷ. 

(4) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴷ ⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵍⵏ 

ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ. 

(5) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵙ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ. 

(6) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙⵏ. 

(7) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(8) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵙ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ ⵡⵓⴷⵉ ⴽⵓ ⵜⵓⴼⵓⵜ. 

(9) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵅⴰⵍⵜⵉ-

ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵏⵉⵢ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴽⵓⵢ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ. 

(11) ⵜⵜⴰⵏⴼ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵍⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵎ, ⴰ 

ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ! 

(12) ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ. 

(13) ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ. 

(14) ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⵢⵢⴰⴷⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ. 
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(15) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵊⴰⵡⴰⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴱⵓ ⵜⵖⵓⵔⵉ. 

(16) ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(17) ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ. 

(18) ⴷⴰ ⵉⵏⵇⵇⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ.  

(19) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⵍⵏ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ. 

(20) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵖⵊⴷⴰⵎ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ. 

(21)  ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵙⵜⴰⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴷⴷⵖ. 

(22) ⴷⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵓⵔ. 

(23) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⵙⵍⵍⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ. 

(24) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ. 

 

7.4. Exercici d’inacomplerts (2). En aquest exercici, primerament cal triar el verb que 

escaigui pel sentit a cada oració i, a continuació, conjugar-lo en el tema d’inacomplert 

amb la partícula da. 

 

Solucionari: 

 

(1) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ ⴽⵓ ⵜⵓⴼⵓⵜ. 

(2) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.  

(3) ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵏⴱⴷⵓ. 

(4) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴼ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵉⵔⴷⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ. 

(5) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓ ⵏⴱⴰⵔⴽ ⵖⴰⵙ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ. 

(6) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵛⴽⵍⵉⴹ ⵙ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵣⵉⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ. 

(7) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ. 

(8) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⴽⵓⵢ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ. 

(9) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵖ. 
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(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⵣ ⵡⴰⴳⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵓ, ⵢⴰⵍⵉ-ⴷ ⵉⴷⴽⴰⵔ. 

(11) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ. 

(12) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⴷ-ⵉⵜⵜⴳⵓⵍⵓ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ-ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵚⴼⴼⴰⵔⵜ. 

(13) ⵓⵔ ⴷⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⵙ ⵜⴱⴳⴰⵙⵜ-ⴷⴷⵖ ⴷ ⵜⴷⴼⴼⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ. 

(14) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴼⴼⵔ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵍⵓ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ. 

(15) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴼⴼⵖ ⵎⵎⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⵓⵛⵎ. 

(16) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⵙ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

(17) ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ-ⵢⴰⴷ « ⵜⴰⵙⵔⵔⴰⵎⵜ ». 

(18) ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵉⴼⵙⵜⵉ. 

(19) ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⴷⵙⵏ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ. 

(20) ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ. 

(21) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵍⵓⴳ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴽⵔⵔⴰⵊ. 

(22) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ. 

(23) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔ-ⵏⵏⵙ. 

(24) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵟⵟⴼ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵜⵉⵖⵙⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⴰⵔⵏ. 

(25) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⵓⵍ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵔⴱⴱⵉ. 

 
7.5. Exercici d’inacomplerts (3). En aquest exercici del que es tracta és de subratllar la 

conjugació correcta d’entre les dues possibilitats que te n’oferim, tal com es pot 

observar en l’exemple que donem resolt. 

 

Solucionari: 

 

(1) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ. 

(2) ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵟⴰⵍ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ. 

(3) ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ  ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴽⵓⵔ ⴰⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 
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(4) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵓⴱⴷⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ. 

(5) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵓⵢ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴹⵙ ⴽⵓⵢ ⵉⴹ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵎⵣⵢⴰⵏ. 

(6) ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴼⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵉⵎⴰⵜⵉⴽⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ 

ⵜⴳⵏ. 

(7) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⴱ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ. 

(8) ⴽⵓⴷ ⵏⵜⵜⵉⴷⵉⵔ, ⵏⵥⵔⴰ / ⵏⵜⵜⵉⵥⵉⵔ. 

(9) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⴱⵣⴳ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⴼⵜ. 

(10) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⵍⵖ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵜⴰⵇⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ-ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. 

(11) ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵍⵓⵍⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴰⵎ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ. 

(12) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵏⴹ ⵓⵣⵔⴳ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(13) ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ. 

(14) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵟⵟⵍ ⵙⴳ ⵜⴱⵉⴱⵍⵢⵓⵜⵉⴽⵜ. 

(15) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵏⵊⵉⵃ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ. 

(16) ⵉⵡⵙⵙⵉⵔ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵓ. 

(17) ⵉⵙⵓⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵟⵟⴹ ⵓⵎⴰⵥⵓⵥ. 

(18) ⵓⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ. 

 
 
8. Refranys. Cal associar les 7 imatges de la columna de la dreta als 7 refranys de la 

columna de l’esquerra. 

 

 

Lliçó 9-10: ⴳ ⵙⵙⵓⵇ 

(Al mercat) 

 
1. Diàleg en un mercat: 



 8 

Abans d’escoltar l’àudio del diàleg, cal demanar als alumnes que mirin d’esbrinar de 

què tracta tot fixant-se en les il·lustracions de l’acompanyen. 

 
2. Preguntes de comprensió del diàleg al mercat : 

Cal respondre amb un enunciat cadascuna de les 3 preguntes de comprensió del text. 

 

3. Situació comunicativa: El lèxic del mercat. 

 

4. Gramàtica: 

• Formació de tema d’inacomplert mitjançant la tensió d’una radical, generalment 

la segona. [Gramàtica amaziga, § 5.2.4.1.a ] 

• Sintaxi de l’inacomplert amb la partícula aspectual ar. [Gramàtica amaziga, § 

5.2.4.2.2.a ] 

• Adverbis i locucions adverbials que solen emprar-se amb el tema d’inacomplert 

precedit de la partícula ar. 

 

5. Exercicis. 

Els tres exercicis d’aquesta lliçó tracten, de diferent manera, tant la morfologia com la 

sintaxi de l’inacomplert amb la partícula ar. 

 

5.1. En aquest exercici cal conjugar en el tema d’inacomplert el verb que et donem 

enunciat, com és normal, en aorist, tal es pot observar en els dos exemples resolts. 

 

Solucionari: 

 
(1) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⴹ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷⵖⵉ. 

(2) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⵙ ⵜⴰⵎⴳⵯⵔⵜ. 

(3) ⴰⵔ ⵜⴽⵔⵔⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ. 

(4) ⴰⵔ ⵉⴽⵔⵔⵙ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ. 

(5) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵣⵣⴰⵔ. 
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(6) ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵡⴰⵍ. 

(7) ⴰⵔ ⵜⵏⵜⵜⵍ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. 

(8) ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵖ-ⵜ ⵖⵔ ⵜⵖⵎⵔⵜ. 

(9) ⴰⵔ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. 

(10) ⴰⵔ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⵜⵓⵎⵙⴰⵖⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵙⵙⵓⵇ. 

(11) ⴰⵔ ⵉⵙⵍⵍⵖ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ. 

(12) ⴰⵔ ⵉⵙⵜⵜⵍ ⵓⵄⵟⵟⴰⵔ ⴰⵣⵖⵔ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵏⵜ. 

(13) ⴰⵔ ⴱⵏⵏⵓⵏ ⵉⴱⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ. 

(14) ⴰⵔ ⴳⵎⵎⵉⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. 

(15) ⴰⵔ ⵉⴳⵏⵏⵓ ⵉⵎⴳⵏⵉ ⴰⵇⵉⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ. 

 

5.2. En aquest exercici, primerament cal triar el verb que escaigui pel sentit a cada 

oració i, a continuació, conjugar-lo en el tema d’inacomplert amb la partícula ar (o, en 

alguns casos, da). 

 

Solucionari: 

 

(1) ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴽⵔ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ ⴰⵡⵍⴽ ⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ. 

(2) ⴷⴰ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵣⵉⴽ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(3) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴱⵓ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵙⵙ-ⴰ. 
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(4) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵏⵖⴰ-ⵜⵜ ⴼⴰⴷ. 

(5) ⵉⵙⵎ-ⵉⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⵙⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵢⵉ-ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵄⵙⵙⵓ. 

(6) ⴷⴰ ⵉⴱⴷⴷⵓ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴽⵓⵢ 

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

(7) ⴰⵔ ⵉⴱⵟⵟⵓ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵅⴼ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⵎⵓⵔⵏ. 

(8) ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴽⵓⵢ 

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ. 

(9) ⴰⵔ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ ⴷⵖⵉ ⴷⵖⵉ. 

(10) ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⵉ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⴰⵇⵉⵟⵓⵏ ⵏ 

ⴱⵓ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔ ⵉⵊⵊⴰⵏ. 

(11) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⴼⵜⵜⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ 

ⵜⵉⵏⵎⵍ. 

(12) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 

ⵍⵜⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ. 

(13) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ 

ⵜⵓⴼⵓⵜ. 

(14) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵔⵥⵥⵎ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ. 

(15) ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⵛ ⴷⵖⵉ . 
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5.3. En aquest exercici del que es tracta és de subratllar la conjugació correcta d’entre 

les dues possibilitats que te n’oferim, tal com es pot observar en l’exemple que donem 

resolt. 

 

Solucionari: 

 
(1) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ. 

(2) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵜⴱⴷⴷⵔ ⴱⴱⴰ-ⵏⵏⵙ. 

(3) ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⵔ ⴱⴱⴰ-ⵏⵏⵙ. 

(4) ⴰⵔ ⵉⴽⵎⵎⵣ ⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ. 

(5) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵢⴰⴷ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵙ. 

(6) ⴰⵔ ⵣⴷⴷⵎⵏⵜ ⵉⴽⵛⵛⵓⴹⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ. 

(7) ⴰⵔ ⵜⴷⵃⵃⵉ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⵔⵥⵎ.  

(8) ⴰⵔ ⵉⴼⵔⵔⵓ ⵄⵍⵍⴰ ⴰⵎⵔⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵎⵉⵃ ⵙ ⵉⵎⵉⵃ. 

(9) ⴰⵔ ⵉⴽⵟⵟⵓ ⵉⴳⴷⵉ ⵜⴰⴷⵡⵡⴰⵕⵜ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜ-ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ. 

(10) ⴷⴰ ⵉⴽⵜⵜⵉ ⵎⵎⴰ-ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵓ. 

(11) ⴰⵔ ⵉ-ⵜⵍⴷⴷⵉⴷ ⵉⵍⵙ-ⵏⵏⵎ. 

(12) ⴷⴰ ⵉⵎⵃⵃⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹⵏ-ⵉⵏⵓ. 

(13) ⴰⵔ ⵉⵎⵔⵔⵉ ⵓⵣⴳⵔ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵍⵓ. 

(14) ⴰⵔ ⵉⵏⵟⵟⵓ ⵡⵓⵍ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵡⴷⴰ. 

(15) ⴷⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ. 

(16) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵖⵎⵎⵓⵏⵜ ⵜⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴷ-ⴰⵡⵍⵏⵜ. 

(17) ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵔⵎ ⵓⵏⵊⵊⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⴷⵉⵜ. 

(18) ⴷⴰ ⵉⵙⵜⵜⵉ ⴰⴱⴷⴰ ⴱⴱⴰ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ. 

(19) ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵜⵉⴳⵓⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴳⴰⵜⵓ. 
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(20) ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴰⴳⵎⵉⵔ ⴽⵓⵢ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ. 

 
 
6. Refranys. Cal associar les 4 imatges de la columna de la dreta als 4 refranys de la 

columna de l’esquerra. 

 

 

 

Lliçó 11-12: ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ 

(Tenim convidats) 

 
1. Diàleg a ca la tieta Iṭṭu : 

Abans d’escoltar l’àudio del diàleg, cal demanar als alumnes que mirin d’esbrinar de 

què tracta tot fixant-se en les il·lustracions de l’acompanyen. 

 
2. Preguntes de comprensió del diàleg : 

Cal respondre amb un enunciat cadascuna de les 4 preguntes de comprensió del text. 

 

3. Text expositiu sobre Tarda n islan :  

És costum que, uns dies després de les noces, cada família que hi va assistir convidi al 

seu torn els nuvis. Aquesta tradició és coneguda com a Tarda n islan. El text expositiu 

va seguit de 2 preguntes de comprensió. 

 

4. Text expositiu sobre les salutacions :  

Entre els amics, hi ha diverses maneres de saludar-se depenent de diversos factors, tals 

com l’edat o el sexe dels interlocutors. En aquest text s’expliquen les fórmules de 

saluació més usuals. Aquest text expositiu va igualment seguit de 2 preguntes de 

comprensió. 

 

5. Situació comunicativa: Estris i atuells de cuina. 

 

6. Gramàtica: 
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• Formació de tema d’inacomplert mitjançant la inserció d’una vocal apofònica. 

[Gramàtica amaziga, § 5.2.4.1.b ] 

• Sintaxi del díctics de proximitat -d / -ddɣ i de llunyania -nn amb noms, 

demostratius, verbs, adverbis, preposicions i el presentatiu. [Gramàtica amaziga, 

§ 4.2. ] 

 

7. Exercici 

Aquest exercici serveix per a treballar tant la morfologia com la sintaxi de l’inacomplert 

apofònic. 

 

 

Solucionari: 

 

(1) ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ. 

(2) ⵎⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵎ ⵙ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ? 

(3) ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴳⵉⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ ⵉⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⵜ. 

(4) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵉ. 

(5) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰⵖ ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⴰⴱⵍⴷⵉ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ. 

(6) ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⵡⵓⴷⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ. 

(7) ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵙⴰⵡ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⵓⵏⴱⴳⵉ. 

(8) ⴰⵔ ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵏⵜ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ. 

(9) ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⵉ ⵜⵎⵖⵔⴰ. 

(10) ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵎ ⴱⵍⴰⵍ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ. 

(11) ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ ⵡⴰⵜⴰⵢ. 
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(12) ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵉⴽⴹⵉⴼ. 
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