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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. 

 

 

 

Lliçó 1: ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  

(Tifinag: les lletres i els sons de l’amazic) 

 
 

Quadre amb l’alfabet tifinag i la pronúncia de cada fonema: 

 

El quadre va acompanyat d’una versió àudio que inclou tant els noms de les lletres com 

la paraula que serveix per a exemplificar la pronúncia de cada lletra. 

 

Val la pena que els alumnes aprenguin les lletres del tifinag en ordre alfabètic, perquè 

així podran més endavant cercar paraules als diccionaris i també tindran un criteri a 

l’hora de fer-se la pròpia llibreta de vocabulari. 

 

Exercici: 

 

En l’exercici 1, els alumnes han de resseguir amb color vermell les lletres tifinag que 

apareixen grises (1-8). És important que el professor els ensenyi a escriure correctament 

el sentit del traç de cada lletra. 

 

La classificació de les lletres de l’alfabet en set categories és útil tant des del punt de 

vista de la facilitat dels traços com des del punt de vista de la pronúncia:  

• Vocals:  Gramàtica amaziga, § 1.2.1. 

• Consonants senzilles: Gramàtica amaziga, §§ 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5. 

• Consonants guturals: Gramàtica amaziga, § 1.2.1. 
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• Consonants faringalitzades: Gramàtica amaziga, § 1.3.2. 

• Consonants velars labialitzades: Gramàtica amaziga, § 1.3.3. 

• Consonants laxes ~ tenses: Gramàtica amaziga, § 1.3.1.  

• Consonants africades i consonants exòtiques: Gramàtica amaziga, § 1.2.3. 

 

En l’exercici 2, per esbrinar la paraula incompleta, cal deixar que els alumnes es guiïn 

primerament per les il·lustracions i, finalment, posar-los l’enregistrament àudio per 

confirmar o corregir les seves propostes. 

 

Mapes: 

Sobre el mapa 1 (la llengua amaziga al nord d’Àfrica), els alumnes han de vincular els 

17 dialectes de l’amazic amb l’estat en què es parla cadascun.  

Sobre el mapa 2 (la llengua amaziga al Marroc), els alumnes han de vincular 16 ciutats 

amb el dialecte amazic que s’hi parla a cadascuna. 

Sobre el mapa 3 (regió d’Asammr, al sud-est del Marroc), els alumnes han de 

transliterar en tifinag 10 topònims i etnònims de la regió. 

 

Cançó: 

A la cançó Ut ut ut, ay anẓar, els alumnes han de confegir cadascun dels versos abans de 

cantar-la tots junts i respondre’n les dues preguntes de comprensió. 

 

 

 

Lliçó 2: ⵉⴱⴷⴰ  ⵓⵥⵔⵡⴰⵍ  ⴷ  ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ  ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ 

(Aẓrwal i Taẓrwalt comencen l’estudi) 

 

Diàleg: 

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 que l’acompanya. 

 

Preguntes de comprensió del diàleg: 

Els alumnes han de respondre si cadascuna de les 5 afirmacions que s’hi fan és veritable 

o falsa. 
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Situació comunicativa: salutacions i primers contactes. 

Aquest apartat conté 3 quadres il·lustrats: salutacions, demanar per la salut d’una 

persona i comiat. 

 

Gramàtica: 

• Pronom personal autònom: Aportem, en cinc columnes, els cinc pronoms 

personals de l’amazic (autònom, acusatiu, datiu, genitiu i preposicional), però 

marquem en color vermell l’autònom, que és el que treballem en la present lliçó. 

[Gramàtica amaziga, §§ 4.1 i 4.1.1] 

• Verb g ‘ésser’ i altres verbs freqüents conjugats en el tema d’acomplert. 

[Gramàtica amaziga, § 5.1.1] 

• Preposició ɣur seguida del pronom personal sufix de preposició. [Gramàtica 

amaziga, § 6.2.1.g] 

• Numerals cardinals de l’1 al 20, amb indicacions dels usos sintàctics. 

[Gramàtica amaziga, §§ 3.5.1.1 i 3.5.1.2] 

• Numerals ordinals de l’1 al 20, amb indicacions dels usos sintàctics. [Gramàtica 

amaziga, § 3.5.2] 

 

Exercicis: 

• Conjugació del verb g ‘ésser’ i altres verbs freqüents en el tema d’acomplert. Cal 

emplenar cada buit amb el verb conjugat en la persona escaient. 

• Cal respondre les preguntes amb la preposició ɣur seguida de la forma 

pronominal corresponent i la sintaxi dels numerals correcta. 

 

Solucionari: 

 

5.1. 

(1) ⴽⵎⵎ, ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⴷ ?   

(2) ⵏⴽⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴱⴰⵔⵙⴰⵍⵓⵏⴰ. 

(3) ⵃⵎⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.  

(4) ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵜⴳⴰⵎ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ. 
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(5) ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴳⴰⵏ.   

(6) ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ.   

(7) ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. 

(8) ⵏⵉⵜⵜⵏⵜⵉ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ. 

(9) ⴽⵯⵏⵏⵉⵎⵜⵉ ⵜⴱⴷⴰⵎⵜ ⴰⵙⵉⵔⵎ. 

(10) ⴽⵢⵢⵉ, ⵎⴰⵢ ⵜⵄⵏⵉⴷ ? 

 

5.2. 

(1) ⴰⵢ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

(2) ⴰ ⵃⵎⵎⵉ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ: ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

(3) ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. 

(4) ⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. 

(5) ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

 

 

 

Lliçó 3: ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ 
(La meva família) 

 

Diàleg: 

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. 
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Preguntes de comprensió del diàleg: 

Dos exercicis.  

• En el primer, cal respondre sobre familiars d’Aẓrwal i Taẓrwalt que són 

esmentats al diàleg.  

• En el segon, cal respondre si cadascuna de les 4 afirmacions que s’hi fan és 

veritable o falsa. 

 
Situació comunicativa: la família. 

Un únic quadre il·lustrat presenta el lèxic de les relacions de parentiu en amazic. 

 

Gramàtica: 

• Formació dels noms femenins a partir dels masculins en els noms. [Gramàtica 

amaziga, § 3.1.1] 

• Il·lustració dels usos del gènere femení: sexe femení, diminutiu, singulatiu, 

noms de llengües, noms d’oficis i noms abstractes. [Gramàtica amaziga, § 

3.1.2] 

• Pronom personal sufix de nom (normal) i de nom de parentiu, amb sengles 

exemples. [Gramàtica amaziga, § 4.1] 

• Adverbi interrogatiu mani ‘on?’. [Gramàtica amaziga, § 7.3.2.2] 

• Conjugació del verb iri en el tema d’acomplert. 

• Pronom demostratius bàsics. Aportem el quadre complet de demostratius. 

Marquem els més importants, que treballem en aquesta lliçó, en color vermell. 

[Gramàtica amaziga, § 4.3.3] 

 

Exercicis: 

7 exercicis. 

• 5 exercicis de formació de noms femenins a partir de masculins, que 

exemplifiquen els usos sintàctics del femení. 

• Un exercici sobre l’adverbi interrogatiu mani ‘on?’. 

• L’exercici 7 tracta els pronoms demostratius. 

 

Solucionari: 
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5.2.  

(1) ⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⵉⵎ ? 

ⵜⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ. 

(2) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵓ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. 

(3) ⵎⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⴷ-ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵃⴷⴰ ? 

ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ. 

(4) ⵎⴰⵏⵉ ⵖⵔ ⵉⴷⴷⴰ ⵄⵎⵎⵉⵎ ? 

ⵉⴷⴷⴰ ⵄⵎⵎⵉ ⵖⵔ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. 

(5) ⵎⴰⵏⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵓⵏ ? 

ⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ.  

 
 

5.3. 
 

(1) ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ ? 

ⵡⴰ ⵉⴳⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ. 

(2) ⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰ ? 

ⵜⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵓⵀⵓ. 

(3) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏ ? 

ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵏⵉ. 
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(4) ⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⴷⴷⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏ ? 

ⵜⵉⵏⵏ ⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ. 

(5) ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷⴷⵖ ? 

ⵜⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⵉ. 

 

 

 

Lliçó 4: ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ 

(A casa) 

 
Diàleg: 

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. 

 
Situació comunicativa: la casa. 

Disseny d’una casa amaziga de dues plantes, soterrani i terrat amb les designacions de 

les parts més importants. 

 

Preguntes de comprensió del diàleg i del disseny de la casa: 

Dos exercicis. En el primer, cal respondre 4 preguntes de comprensió del diàleg i, en el 

segon, dir si cadascuna de les 5 afirmacions que s’hi fan és veritable o falsa. 

 

Gramàtica: 

• El nombre (singular i plural) en els noms. [Gramàtica amaziga, § 3.2] 

• La conjugació de verbs triconsonàntics en el tema d’acomplert. [Gramàtica 

amaziga, § 5.2.2.2.i] 

 

Exercicis: 

2 exercicis sobre la categoria de nombre en els noms. 
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• En el primer cal flexionar els noms en plural d’acord amb l’esquema que 

proposem i en el segon cal flexionar els noms en singular d’acord amb el mateix 

criteri. 

• El segon és un exercici de morfologia verbal en què cal emplenar els buits amb 

el verb triconsonàntic que enunciem entre parèntesis conjugat en la persona que 

escaigui segons el context sintàctic de l’oració. 

 

Solucionari: 

 

4.3. 

(1) ⵉⴳ ⵜⴽⵛⵎⴷ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⵅⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵡⴰⵍ.   

(2) ⴽⵔⵣⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ. 

(3) ⵏⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. 

(4) ⵜⵅⴰⵜⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵓⵏ.  

(5) ⵉⵅⴷⵎ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. 

(6) ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵣⵉⴽ.   

(7) ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ! ⵜⵅⴰⵜⵔⵎ ⴽⵉⴳⴰⵏ !   

(8) ⵏⵉⵜⵜⵏⵜⵉ ⴽⵔⵣⵏⵜ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ. 

(9) ⴰ ⵜⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⴷⵖⵎⵜ ? 

(10) ⵅⴷⵎⵖ ⵖⵔ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. 
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Lliçó 5: ⴰⵙⴰⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ 

(Un tomb pel poble) 

 
Diàleg: 

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. 

 
Situació comunicativa: el poble. 

Plànol d’un poble amazic amb les designacions dels establiments, edificis i vies de 

comunicació més important d’una localitat amaziga moderna. 

 

Preguntes de comprensió del diàleg i del plànol del poble: 

Dos exercicis.  

• En el primer, cal respondre 3 preguntes que demanen per un itinerari que mena a 

un punt concret del poble.  

• En el segon, cal dir si cadascuna de les 5 afirmacions que s’hi fan és veritable o 

falsa. 

 

Gramàtica: 

• Morfologia de l’estat lliure i de l’estat d’annexió en els noms. [Gramàtica 

amaziga, § 3.3.1] 

• Sintaxi de l’estat d’annexió en els noms. [Gramàtica amaziga, § 3.3.2] 

Aprofitem per donar les preposicions que regeixen estat d’annexió i les 

excepcions que regeixen estat lliure. [Gramàtica amaziga, § 3.3.2] 

• L’imperatiu d’aorist. [Gramàtica amaziga, § 5.1.3] 

 

Exercicis: 

3 exercicis.  

• En el primer cal emplenar els buits amb els noms que enunciem entre parèntesis 

flexionats amb l’estat (lliure o d’annexió) que hi escaigui en cada cas segon la 

funció sintàctica que exerceixi en l’oració.  



 11 

• En el segon, cal respondre la pregunta “on és el xai?” amb una oració simple que 

contingui la preposició que escaigui segons la seva situació al xacal o a altres 

elements segons es pugui inferir de cadascun dels nou dibuixos.  

• En el tercer, cal emplenar els buits amb el verbs que enunciem entre parèntesis 

conjugats amb la terminació d’imperatiu que escaigui en cada cas. 

 
Solucionari: 

 
4.1.  

 
(1) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵔⵜ? 

(2) ⵙⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴳⵓⵍⵜ ⵖⵔ ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ. 

(3) ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵏⵓ ⵏ ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ. 

(4) ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵃⵊⵊⴰⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ. 

(5) ⴰⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ. 

(6) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵣⵓⵜ ? ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵣⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵔⴳⵯⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ. 

 
4.3.  
(1) ⴰ ⴱⴱⴰ, ⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ! 

(2) ⴰⵢ ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴽⵔⵣⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ ! 

(3) ⴰ ⵉⵙⵜⵉ, ⵅⴷⵎⵉⵎⵜ ⴳ ⵡⵓⵔⵜⵉ ! 

(4) ⴰⵎⵥ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ, ⴰ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ !  

(5)  ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ, ⴷⴷⵓⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ! 
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(6) ⵣⴷⵖⵉⵎⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵙⴰⵍⵓⵏⴰ, ⴰ ⵉⵙⵜⵎⴰ !   

(7) ⴰⵢ ⴰⵔⵔⴰⵡ, ⴱⴷⵓⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ !   

(8)  ⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⴰ ⵎⵎⴰ ! 

(9) ⵃⵍⵓ, ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ! 

(10) ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵉⵀⵔⵔⴰⵏ ! 

 

 

Lliçó 6: ⵖⵔ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ 

(A cal botiguer) 
 

Diàleg: 

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. 

 
Preguntes de comprensió del diàleg a la botiga : 

• Cal dir si cadascuna de les 4 afirmacions que s’hi fan és veritable o falsa. 

 

Situació comunicativa: menjar bàsic que es pot comprar en una botiga de 

queviures. 

Quadre il·lustrat del menjar que es pot comprar en una botiga de queviures ordenat per 

fruites, verdures i llegums, cereals i pasta, carn, peix i ous, làctics, fruits secs, oli, 

espècies i condiments bàsics. 

 

Gramàtica: 

• Pronoms personals febles d’acusatiu (de complement directe) i datiu (de 

complement indirecte). [Gramàtica amaziga, §§ 4.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2 ] 

• Tema d’acomplert negatiu. [Gramàtica amaziga, § 5.2.3 ] 
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• Oracions interrogatives totals directes introduïdes per is. [Gramàtica amaziga, 

§§ 7.3.1.1, 7.3.1.3 ] 

• Oracions interrogatives parcials directes introduïdes per ma. [Gramàtica 

amaziga, §§ 7.3.2.1 ] 

• Presentatiu ha acompanyat del pronom personal feble d’acusatiu i díctic (de 

proximitat i de llunyania). [Gramàtica amaziga, §§ 6.4 ] 

 

Exercicis: 

9 exercicis.  

• En el primer, cal respondre afirmativament oracions interrogatives totals directes 

tot conjugant el verb amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, 

pronominalitzant el complement directe amb el pronom feble que correspongui 

en cada cas. 

• En el segon, cal respondre negativament oracions interrogatives totals directes 

tot conjugant el verb transitiu amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, 

pronominalitzant el complement directe amb el pronom feble que correspongui 

en cada cas. 

• En el tercer, cal respondre afirmativament oracions interrogatives totals directes 

tot conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement 

indirecte amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant el 

complement directe amb el pronom feble que correspongui en cada cas. 

• En el quart, cal respondre negativament oracions interrogatives totals directes tot 

conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement indirecte 

amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant el complement 

directe amb el pronom feble que correspongui en cada cas. 

• En el cinquè, cal respondre afirmativament oracions interrogatives totals directes 

tot conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement 

indirecte amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant el 

complement indirecte amb el pronom feble que correspongui en cada cas. 

• En el sisè, cal respondre negativament oracions interrogatives totals directes tot 

conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement indirecte 

amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant el complement 

indirecte amb el pronom feble que correspongui en cada cas. 



 14 

• En el setè, cal respondre afirmativament oracions interrogatives totals directes 

tot conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement 

indirecte amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant tant 

el complement directe com el complement indirecte amb la combinació de 

pronoms febles que correspongui en cada cas. 

• En el vuitè, cal respondre negativament oracions interrogatives totals directes tot 

conjugant el verb que regeix tant complement directe com complement indirecte 

amb l’índex de persona que escaigui i, sobretot, pronominalitzant tant el 

complement directe com el complement indirecte amb la combinació de 

pronoms febles que correspongui en cada cas. 

• En el novè, cal respondre oracions interrogatives parcials introduïdes pel 

l’adverbi interrogatiu de lloc mani mitjançant el presentatiu ha, el pronom 

personal feble que escaigui en cada cas i el díctic, de proximitat o de llunyania, 

que suggeixi l’oració. 

 

Solucionari: 

 

5.1. 

(1) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵜⴰⵢ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜ. 

(2) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜⵏⵜ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⴱⴷⴰ-ⵜⵜ. 

(4) ⵉⵙ ⴽⵔⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⴳⵔ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴽⵔⵣⵏ-ⵜ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ. 
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(5) ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵢⵓⵎⵥ-ⵜⵏ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ. 

(6) ⵉⵙ ⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵖⴰⵏⵜ-ⵜⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ. 

(7) ⵉⵙ ⵜⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⵔⴰ-ⵜⵜ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵥⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵎⵥⵖ-ⵜⵜ. 

(9) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰⵎⵜ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵏⵙⵖⴰ-ⵜ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴱⴷⴰ-ⵜⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ. 

 

5.2. 

(1) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⵜⴰⵢ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵔⵉⵖ. 

(2) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏⵜ-ⵔⵉⵖ. 



 16 

(3) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵏⴱⴷⵉ. 

(4) ⵉⵙ ⴽⵔⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵓⵏ ⵉⴳⵔ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⴽⵔⵉⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔⵏⵖ. 

(5) ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⵢⵓⵎⵉⵥ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ. 

(6) ⵉⵙ ⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⵙⵖⵉⵏⵜ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ. 

(7) ⵉⵙ ⵜⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵏⵔⵉ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵥⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵓⵎⵉⵥⵖ. 

(9) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰⵎⵜ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵏⵙⵖⵉ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⴽ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵜⴱⴷⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ. 

 
 

5.3. 
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(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⵜⵏ ⵉ ⴱⵓⵜⵃⵏⵓⵜ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵜ ⴳⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⵜⵜ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵉⵏⵓ. 

(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⵜⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵓ. 

(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵜⵏⵜ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ. 
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(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵜⵜ ⵎⵎⴰ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ. 

 

5.4. 

(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏ-ⴼⴽⵉⵖ ⵉ ⴱⵓⵜⵃⵏⵓⵜ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵉⵏⵓ. 

(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⵉⵖ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵔⵉⵖ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵓ. 

(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵏⵜ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ. 

 

5.5. 

(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵢⴰⵙⵏⵜ ⴳⵎⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 

(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵢⴰⵙⵏ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ. 
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(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵢⴰⵙ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵔⵃⴱⵉ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵢⴰⵙⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵢⴰⵙ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ. 

 

5.6. 

(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⴼⴽⵉⵖ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 

(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵓⵡⵉⵖ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵔⵉⵖ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ. 

(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ ⴰⵔⵃⴱⵉ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ. 

 

5.7.  

(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⴼⴽⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵏ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵎⵍⴰ-ⵢⴰⵙⵏⵜ-ⵜ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵜ. 
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(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵡⵉⵖ-ⴰⵙⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⵙⵖⴰ-ⵢⴰⵙⵏ-ⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵔⵉⵖ-ⴰⵙ-ⵜⵜ. 

(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⴼⴽⴰ-ⵢⴰⵙ-ⵜⵏⵜ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵓⵏⴼⵖ-ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ-ⵢⴰⵙⵏ-ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵢⵢⵉⵀ. ⵜⴳⴰ-ⵢⴰⵙ-ⵜⵜ ⵎⵎⴰ. 

 

5.8. 

(1) ⵉⵙ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉ ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵏ-ⴼⴽⵉⵖ. 

(2) ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵎⴰⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ? 
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ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ-ⵉⵎⵍⵉ ⴳⵎⴰ. 

(3) ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵖⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ-ⵏⵏⴽ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵙⵙⵖⵔⵉⵖ. 

(4) ⵉⵙ ⴷ-ⵜⵓⵡⵉⴷ ⵜⴰⴷⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⵉⵖ. 

(5) ⵉⵙ ⵜⵙⵖⴰ ⵓⵍⵜⵎⴰⵎ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜ-ⵜⵙⵖⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰ. 

(6) ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵎ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵔⵉⵖ. 

(7) ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⵢⵓⵍ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴼⴽⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ. 

(8) ⵉⵙ ⵜⵓⵏⴼⴷ ⴰⵔⵃⴱⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴳⴰⵡⵉⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ-ⵜ-ⵓⵏⵉⴼⵖ. 

(9) ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙⵏ-ⵜ-ⵉⵙⵙⵖⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. 

(10) ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ? 

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵓⵀⵓ. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵜ-ⵜⴳⵉ ⵎⵎⴰ. 

 

5.9. 
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(1) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ ? (ⴷⴰ)  

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ. 

(2) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ ? (ⴷⵉⵏⵏ)  

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏⵏ. 

(3) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰⵎⵜ ? (ⴷⴰ)  

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵢⴰⵖ-ⴷ. 

(4) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ? (ⴷⵉⵏⵏ)  

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵜ-ⵉⵏⵏ. 

(5) ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⵉⴷ ? (ⴷⴰ)  

ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⵀⴰ-ⵢⵉ-ⴷ. 
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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 escola. 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 da. 

 

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. 
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(14) ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⵢⵢⴰⴷⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ. 

(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. 
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(9) ⴰⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵏⵏⵖ. 

(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. 
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(3) ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ  ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴽⵓⵔ ⴰⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⵙ. 

(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) 
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1. Diàleg en un mercat: 

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. 
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(5) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵣⵣⴰⵔ. 

(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. 



 32 

(3) ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴱⵓ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵙⵙ-ⴰ. 

(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. 
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(15) ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⵛ ⴷⵖⵉ . 

 
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. 
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(19) ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵜⵉⴳⵓⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴳⴰⵜⵓ. 

(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. 
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6. Gramàtica: 

• 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. 

(13) ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵇⵔⵄⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. 

(14) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵎⵔⵖⴰⵏ. 

(15) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ. 

(16) ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵖⵙⴰⵢ ⵜⴰⴽⵓⵣⵉⵏⵜ. ⵉⵏⵡⴰ ⵟⵟⴰⵊⵉⵏ. 

(17) ⴰⵔ ⵙⵖⵓⵢⵢⵓⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. 

(18) ⴷⴰ ⵉⵙⵍⵉⵍⵉ ⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ. 

(19) ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵉⵟⵟⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵓ ⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ. 

(20) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⵉ ⵏⴱⴰⵔⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴹⵓⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵙ. 

 
 

Lliçó 13-14: ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ 

(La salut) 

 
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. El diàleg va acompanyat 

de 3 preguntes de comprensió del text. 

 

2. Text expositiu sobre el tractament tradicional de les malalties a cals amazics :  

El text expositiu va seguit de 2 preguntes de comprensió. 

 

3. Situació comunicativa: Vocabulari de les parts del cos humà i de les malalties. 

 

4. Gramàtica: Verbs de qualitat, concretament els que expressen qualitats del cos i de 

malalties, però no únicament. En absència d’adjectius com a categoria gramatical, les 
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qualitats s’expressen en amazics a través del verb, principalment. Com que aquest és un 

dels punts gramaticals en què més evident es fa la idiosincràsia de la llengua amaziga, el 

professor insistirà sobre la conveniència d’entendre la gramàtica amaziga en els seus 

propis termes, en lloc de “traduir” a l’amazic des d’altres llengües. A causa d’aquesta 

importància, tractem els verbs de qualitat en diverses unitats. Val la pena remetre als 

epígrafs de la Gramàtica amaziga en què es tracten els verbs de qualitat:  

• L’expressió de la qualitat [§ 7.4.1]. 

• Subaspecte d’estat assolit i de qualitat més o menys permanent [§ 5.2.2.2.1].  

• Diàtesi dels verbs estatius [§ 5.3.1.4]. 

 

5.Exercicis 

 

5.1. Aquest exercici de verbs combina la morfosintaxi (ja que cal conjugar el verb de 

cada oració en el tema, persona, nombre i veu que escaigui) amb la semàntica dels verbs 

que expressen qualitats dels cos i de les malalties (ja que cal triar, dels dos verbs 

enunciats, el que escaigui al sentit de l’oració) i del vocabulari de les parts del cos i de 

les malalties que apareix en aquesta unitat. 

 

Solucionari: 

1. ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵓⵎⵏⵣⵓ, ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵎⴰⵥⵓⵥ.  

2. ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜⵅⴰⵜⵉⵔ ⵜⴰⵙⴰ. ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⵯⴷ.  

3. ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ.  

4. ⵉⴳⵣⵣⵓⵍ ⴰⵎ ⵓⴷⵔⵏ. 

5. ⵉⵙⴷⵉⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵎⴰⵔ.  

6. ⵉⵣⵓⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⵏⴰⵙ.  

7. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵏ ⵡⵓⴷⵉ  

8. ⵢⴰⵎⵓⵎ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ. 

9. ⵉⴷⵓⴼ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ. 

10. ⵉⵎⵎⴰⵄⴷⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴷ-ⵉⴽⴽ ⵉⵎⵏⵖⵉ. 
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11. ⵓⵔ ⴷⵡⵉⵙⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⵏ-ⵉⵏⵓ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵅⴷⴰⵎⵖ. 

12. ⵉⵇⵊⵔ ⵓⵔⴱⴰ-ⵢⵉⵏⵏ. ⵉⵛⵇⵇⴰ. 

13. ⴰⵔ ⵜⵜⴱⵊⴹⴰⵔⵖ. ⵢⴰⵖ-ⵉⵢⵉ ⵓⴹⴰⵔ. 

14. ⵜⴼⴼⵓⴽⵍ ⵙⴳ ⵉⵍⵉⵍⵉ. ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴷⴷⵉ. 

15. ⵉⴽⴽⵓⵛⵎ ⵙⴳ ⵓⴼⵓⵙ, ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵍⵍ  

16. ⵉⴷⵔⵖⵍ ⵙⴳ ⵎⴰⵢ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ. ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵍⵍ. 

17. ⵉⴹⵓⵔⴹⵔ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⴰⵡⴷ ⵃⴰⵃ. 

18. ⵜⵏⴳⵔ. ⵓⵔ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵓ. 

19. ⵜⵥⵉⵍ ⵜⵔⴱⴰⵜ-ⵉⵏⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ.   

20. ⵜⵎⴰⵔⵖⴷ ⵙ ⵜⴳⵏⴹⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴰⵖ, ⴰ ⵜⵓⴷⴰ !  

21. ⵅⵅⴰⵏ-ⴰⵙ ⵡⴰⵏⵣⴰⵔⵏ, ⵖⵖⵓⵏⵊⵔⵏ. 

22. ⵉⴼⵔⴳ-ⴰⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ. 

23. ⵉⵣⵓⵢⵜ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵓ ⴷ ⵓⵔⴱⴰ-ⵏⵏⴽ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵍⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. 

24. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵃⵔⵔⴰ. 

25. ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵓⵔⴱⴰ-ⴷⴷⵖ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ. 

 

 

5.2. En aquest exercici, els alumnes han de fer el dibuix (en un quadern o full a part) 

d’una noia que escaigui a la descripció que en fem a les frases següents, que combinen 

parts del cos amb verbs de qualitat, principalment. 

 

5.3. En aquest exercici posem sis malalties i els alumnes han de dir què els fa mal (és a 

dir quina part del cos) si pateixen la malaltia en qüestió. 

 

Solucionari: 

1. ⴰⵥⴱⴰⵔ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵢⵉⵖⴼ. 

2. ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⵥ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵓⴳⵔⴹ. 
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3. ⵙⵉⵡⵔⵉⵖ : ⵢⴰⵖ-ⵜ ⵢⵉⵥⵉ. 

4. ⴰⵍⵍⵖⵣⵎ : ⵜⴰⵖ-ⵜ ⵜⵡⵍⵥⵉⵜ. 

5. ⴱⵓⵢⵉⵏⴳⴰⵥⵏ : ⴰⵖⵏ-ⵜ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ. 

6. ⵍⴱⵔⴷ: ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⵔⵉⵏ. 

 

 

6. Refranys. Cal associar les 3 imatges de la columna de la dreta als 3 refranys de la 

columna de l’esquerra. 

 

 

Lliçó 15-16: ⵙ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ 

(Cap a Bugàfer) 

 
1. Diàleg: 

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. Un professor i una 

professora de la classe d’Aẓrwal i Taẓrwalt parlen amb el grup abans de pujar a 

l’autocar i després, un cop a dins, comenten una mica la geografia de la regió i els fets 

històrics més rellevants sobre el lloc de destinació de l’excursió, el cim de Bugàfer, a la 

serralada de Saghru. El diàleg va acompanyat d’algunes preguntes de comprensió del 

text. 

 

2. Text expositiu sobre la regió d’Asàmmer (sud-est del Marroc) :  

El text expositiu va seguit d’algunes preguntes de comprensió. 

 

3. Situació comunicativa: Lèxic geogràfic. 

 

4. Gramàtica: Verbs de qualitat que expressen colors i verbs que expressen qualitats 

geogràfiques. La descripció general dels verbs de qualitat ja s’ha fet a la unitat 13-14, 

amb remissions ulteriors als epígrafs de la Gramàtica amaziga que en parlen. 
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5.Exercici 

 

Aquest exercici de verbs combina la morfosintaxi (ja que cal conjugar el verb de cada 

oració en el tema, persona, nombre i veu que escaigui) amb la semàntica dels verbs que 

expressen colors i qualitats geogràfiques (ja que cal triar, dels dos verbs enunciats, el 

que escaigui al sentit de l’oració) i del vocabulari geogràfic que apareix en aquesta 

unitat. 

 

Solucionari: 

1. ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵉⵖⵓⴱⵓ ⵡⴰⵙⵉⴼ.  

2. ⵉⵣⴳⵣⴰⵡ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ.  

3. ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⵓⴳⵯⵊⴳⴰⵍ. 

4. ⵢⵓⵖⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ. 

5. ⵉⵎⵎⵓⵏⵏⴹ ⵉⵖⵣⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ. 

6. ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵜⵎⴷⴰ. 

7. ⵉⵇⵊⵔ ⵓⵖⵓⵍⵉⴷ. 

8. ⵉⵙⵙⴰⵡⵏ ⵓⵎⴰⴷⵍ. 

9. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⴼⵜⴰⵙ. 

10. ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ 

11. ⵜⴰⵥ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ, ⵓⵔ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ. 

12. ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ-ⴰⴷ. 

13. ⵉⴱⵔⴽⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ-ⵢⴰⴷ.  

14. ⵜⵔⵖⴰ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ. 

15. ⵉⵔⵥⴰ ⵓⵏⴳⴰⵢ ⵓⴳⴳⵓⴳ. 

16. ⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⵜ. 

17. ⵔⴽⴽⵉⵥⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ-ⴰⴷ. 
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6. Refranys. Cal associar les 8 imatges de la columna de la dreta als 8 refranys de la 

columna de l’esquerra. 

7. Activitat complementària. Proposem la visió del documental Bougafer 33. Histoire 

tatouée, de Mustapha Qadery i Ahmed Baidou. Storm Production, Rabat 2010, del qual 

existeix una versió subtitulada al català. En proposem així mateix 5 preguntes de 

comprensió del documental. 

 

8. Activitat complementària. Cançons de Bugàfer. Proposem la lectura d’alguns versos de 

cançons èpiques tradicionals sobre la batalla que l’any 1933 van enfrontar soldats francesos 

a la comunitat amaziga del sud-est del Marroc. Les cançons apareixen igualment al 

documental Bougafer 33. Histoire tatouée. 

 

 

 

Lliçó 17-18: ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ 

(L’agricultura) 

 
1. Diàleg: 

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. Aẓrwal i Taẓrwalt se’n 

van als camps a portar-li el menjar al seu avi, que està regant l’hort. El diàleg va 

acompanyat de 3 preguntes de comprensió del text. 

 

2. Text expositiu sobre l’agricultura a cals amazics d’Asàmmer (sud-est del 

Marroc):  El text expositiu va seguit d’algunes preguntes de comprensió. 

 

3. Situació comunicativa: Lèxic agrícola. 

 

4. Gramàtica: Verbs que expressen qualitats agràries. La descripció general dels verbs 

de qualitat ja s’ha fet a la unitat 13-14, amb remissions ulteriors als epígrafs de la 

Gramàtica amaziga que en parlen.  

 

5.Exercici 
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Aquest exercici de verbs combina la morfosintaxi (ja que cal conjugar el verb de cada 

oració en el tema, persona, nombre i veu que escaigui) amb la semàntica dels verbs que 

expressen qualitats agràries (ja que cal triar, dels dos verbs enunciats, el que escaigui al 

sentit de l’oració) i del vocabulari de l’agricultura que apareix en aquesta unitat. 

 

Solucionari: 

1. ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵙ ⵓⵡⵓⵍⵍⵓ, ⵜⴼⵙⵙⵓⵙ ⵙ ⵓⵜⵔⴰⴽⵜⵓⵔ.  

2. ⵉⵚⴰⴱ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜ, ⵉⴱⵓⵔ ⵡⵉⵏ ⵍⵅⵍⴰ.   

3. ⴷⴰ ⴽⵔⵔⵣⵏ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ⵙ ⵓⵡⵓⵍⵍⵓ, ⴷⴰ ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⴳⵔ. 

4. ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴹⴼⵉ ⵉ ⵜⵉⵙⵙⵉ. 

5. ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵚⵚⴰⴱⵜ. 

6. ⵉⵣⴷⵉ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⵣⴰⴳⵍⵓ ⵉ ⵜⵢⵓⴳⴰ. 

7. ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵏⵡⵉ ⵜⵉⵢⵏⵉ. 

8. ⵔⴱⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵎⵎⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴰⵃ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵔ. 

9. ⴹⵍⴰⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵙ. 

10. ⴷⴰ ⴼⵔⵔⵙⵏⵜ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵚⴰⴱⵏ. 

11. ⵉⴳⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⵎⵓⴷ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵖⵉⵏⵜ  ⵜⵢⴷⵔⵉⵏ.  

12. ⵉⵥⵥⴰ ⴱⴱⴰ ⵃⵍⵍⵓ ⴰⵖⵙⴰⵢ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⵏ-ⵉⵏⵏ. 

13. ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉⵔ. 

14. ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⵯⴰ. 

15. ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ-ⵉⵏⵓ. ⵍⴰⵃ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵎⴰⵏ. 

16. ⴷⴰ ⵉⴼⵔⵔⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍⵏ. 

17. ⴰⵔ ⴳⵔⵔⵓⵏ ⵉⵛⵡⵡⴰⵍⵏ ⵜⵉⵢⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ. 

18. ⵜⵣⵡⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ. 

19. ⴷⴰ ⵙⵔⵡⴰⵜⵏ ⵉⵙⵔⵡⴰⵜⵏ ⵜⴰⴷⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴷⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ. 
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20. ⴷⴰ ⵉⵣⴳⴳⵯⵉ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵙ ⵉⵣⴳⴳⵯⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵏ ⴰⵎⵓⴷ 

ⵙⴳ ⵡⴰⵍⵉⵎ.  

21. ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴼⵉⴼ ⵓⴼⵍⵍⴰⵃ ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⵓⵎⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵏ 

ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ.  

 
 

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

columna de l’esquerra. 

 

7. Activitat complementària. Proposem la lectura de la rondalla El fill de la dona 

estèril, que presenta una analogia molt evident amb la rondallada tradicional catalana 

d’En Cigronet. La rondalla va acompanyada de 10 preguntes de comprensió del text. 

 

 

 

 

 

 

 



www.ciemen.cat

01   18




