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The Inner Plural Structures in Ge’ez – Morphological Study. 

abstract: 

The study aims to indicate the inner plural structures in the Ge'ez 

language and its various forms, with the aim of demonstrating the 

diversity of the inner plural structures that are based on changing the 

structure of the singular form in the Abyssinian language and the study 

also included monitoring the characteristics of the collective singular and 

its different patterns. 

An analytical descriptive approach based on describing and 

analyzing the morphological form of the collective structure in order to 

explain the change that occurred to it as a result of the internal 

transformation in the structure. 

The plural structure ገባርር is not limited to the plural of the 

nominative formulas from quadrilateral and multiple roots but also 

includes the triple-root singular form; By adding the syllable አ.  

Keywords: Plural – Ge’ez – Structure – Inner – morphology – 

form. 

 دراسة صرفية-أبنية الجمع الداخلي في اللغة الجعزية

 ملخص البحث:

أبنية الجمع الداخلي في اللغة الجعزية وصيغها تهدف الدراسة إلى الوقوف على 

بيان تنوع أبنية الجمع الداخلي التي تقوم على تغيير بنية المفرد في الجعزية، كما المختلفة بهدف 

 وأنماطه المختلفة. The Collective Singularتضمنت الدراسة رصد خصائص اسم الجمع 

يقوم على وصف الصيغة الصرفية للبناء منهج وصفى تحليلى هو  منهج الدراسة

عليها من تغيير جراء هذا التحول الداخلي في البنية  الجمعي وتحليلها؛ بغرض بيان ما طرأ 

 الصرفية. 

على جمع الصيغ االسمية من الجذور الرباعية   ገባርርلم يقتصر البناء الجمعي 

 አوالمتعددة، ولكنه يضم صيغ المفرد ثالثية الجذر؛ من خالل إضافة المقطع 

 صيغ صرفية –جعز  –داخلي  –جمعي  –بناء  الكلمات المفتاحية:
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 أبنية الجمع الداخلي في اللغة الجعزية 

 دراسة صرفية 

، شأنها فى ذلك   The Inner Pluralتتميز اللغة الجعزية بتعدد صيغ الجمع الداخلي

 -بصدد حديثه عن الجموع الداخلية فى اللغات السامية- Wrightشأن اللغة العربية، فيرى رايت 

مما  The Broken Pluralsأبنية جموع التكسير  أن اللغة الجعزية قد حافظت على العديد من

فى هذا الشأن "إن تعددية صيغ الجمع فى   Dillmann. ويقول ديلمان 1عربيةانفردت بها ال

الجعزية تقترب من العربية، وإن كانت األخيرة أوفر حظًا، حيث إن الجعزية تتبع نظاًما مقتصًدا 

ومن  .2عمل أكثر أنواع الصيغ أهمية، وشيوًعا" ناتًجا عن تطور استعمال هذه الصيغ؛ فنجدها تست

ثم فقد انطلقت الدراسة لبيان تنوع أبنية الجمع الداخلي التي تقوم على تغيير بنية المفرد في 

 الجعزية، كما تضمنت رصد خصائص اسم الجمع، وأنماطه المختلفة فى اللغة الجعزية. 

 هدف الدراسة:

 ها المختلفة فى اللغة الجعزية.الوقوف على أبنية الجمع الداخلي وصيغ -

 عالقة أبنية الجمع الداخلي بأبنية المفرد التي تُجمع عليها.تحديد  -

 التمييز بين مصطلح اسم الجمع ومصطلح الجمع الداخلي، واستعماالت كالً منهما. -

 منهج الدراسة وطريقة التناول:

لصيغة الصرفية للبناء تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُفيد في وصف ا

بغرض بيان ما طرأ عليها من تغيير جراء هذا التحول الداخلي في البنية  الجمعي وتحليلها؛ 

 الصرفية. 

ح في النقاط التالية:   ويقوم المنهج التحليلي للدراسة على عدة أسس تُوضَّ

فرد عند الجمع. اقتصرت الدراسة على بيان أبنية الجمع الداخلي التي تقوم على تغيير بنية الم -

يئته ال يتغير عند جمعه جمًعا خارجيًا، فقد استثنت الدراسة صيغ الجمع  ولما كان بناء المفرد وه

 الخارجي، وكذلك صيغ جمع الجمع.

يتم تحديد البناء الجمعي ثم تُذكر أبنية االسم المفرد التي تُجمع على هذا البناء، وما يندرج تحتها  -

 من صيغ متنوعة.

التي تُجمع تحت كل بناء إنما يهدف إلى تنظيم دراسة الصيغة من الداخل،   يغ المفردترتيب ص -

وضابطها هو عدد األلفاظ التي جاءت على الصيغة جمًعا لوزن معين في المفرد، فيكون الترتيب 

  الداخلي لصيغ المفرد. أما ترتيب األلفاظ تحت صيغ مفرداتها فيحكمه ترددها، وإذا تعددت صور 

 لصحيح، والمعتل، والمضعف...إلى آخره.ورد منه االمفرد ف

بالنسبة لدراسة اسم الجمع سوف يتم عرض خصائصه، والصيغ التي تندرج تحته، وجمعها  -

 وفق بناء الجمع الذي تُجمع عليه كل صيغة. 

 مادة الدراسة:

لجعزية،  م اللغة اأبنية الجمع الداخلي في اللغة الجعزية وصيغها المختلفة المرصودة في معاج

 على معجمين، هما: -في األساس-قد اعتمدت الدراسة و
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- Dillmann, A. Lexicon Linguae Aethiopicae, Lipsiae: T.O. Weigel, 1865. 

- Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, Otto Harrassowitz, 

Wiesbaden, 1991. 

 أقسام الدراسة:

 تتضمن المحاور التالية: 

 سم. أبنية االالعدد فى  -1

 صيغ الجمع الداخلي من حيث النوع والعدد. -2

 األبنية الصرفية التي ترد عليها صيغ الجمع الداخلي في الجعزية. -3

 اسم الجمع.  -4

 خاتمة الدراسة.  -5

وقد ذيلت الدراسة بملحق تضمن رصد صيغ الجمع الداخلي، مرتبة هجائيًا وفق 

 Lexicon Linguae Aethiopicaeم على معج -في األساس-األبجدية الجعزية، واعتمدت 

 لليسالو. Comparative Dictionary of Ge’ez  لديلمان، ومعجم  

 وبيان هذه المحاور على النحو التالي: 

 :Numbers of Nominal Stemsالعدد فى أبنية االسم  -1

 نت تمتلكهكا -من دون شك-قد تخلت اللغة الجعزية تماًما عن "المثتى"، رغم أنها  

"اثنان/اثنتان" التى تقابل ክልኤن اللغات السامية، لكنها احتفظت بأثره متمثالً فى لفظة كغيرها م

في المقطع األخير. ويتم  فى العبرية بعد اختزال نهاية التثنية فى صائت اإلمالة الطويل ִכְלַאיִם 

عدد "اثنان". ورغم من خالل االستعانة بال -بصورة أكثر تحديًدا-فى الجعزية التعبير عن المثنى 

ها قد حافظت على التمييز بين اللفظ المفرد، وبين اللفظ أن الجعزية قد أسقطت صيغة المثنى فإن

الموضوع لآلحاد المجتمعة أو ما يعرف بالجمع. وقد أدرجت الجعزية فى دراسة النوع األخير 

 the"اسم الجنس"  األلفاظ يحمالن الداللة الجمعية؛ فأما النوع األول فهو نوعين آخرين من

Generic Noun  ويُعرفه رايت ،Wright  "تحت مصطلح "اسم الوحدةThe Unit Noun 

بأنه: "االسم الذي يشير إلى فرد يندرج تحته جميع أفراد جنسه، أو االسم الذى يشير إلى جزء من 

 ዐንበሳ، مثل لفظ 3...ويعبر عن جنس ما، أو عموم الجنس"مجموع يشترك معه فى الصفات

، وهو لفظ مفرد  The Collective Singularوأما النوع الثاني فهو "اسم الجمع" د"، "أس

الصيغة يدل على مجموع، غير أن هذا المجموع ال يمكن تجزئته إلى أفراد متماثلة، مثل لفظ 

ሕዝብ "شعب". 

 تُميز الجعزية بين ثالثة أنواع من الجموع؛ هي:

يُصاغ بإضافة إما الحقة جمع المذكر   :Outer Formation of the Pluralجمع خارجي  -1

n أو الحقة جمع المؤنث ،t 4فى نهاية االسم المفرد. 

: يصاغ من خالل إحداث بعض التغييرات Inner Formation of the Pluralجمع داخلي  -2

 .5ى بنية صيغة المفرد، أو من خالل إضافة سوابق، أو لواحق، أو جميع ما سبقالداخلية ف
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يُصاغ من خالل إضافة الحقة جمع المؤنث إلى صيغ  :Plural of the Pluralجمع الجمع  -3

 ؛ يُراد بها المبالغة فى الداللة الجمعية.6الجمع الداخلي لينتج عن ذلك صيغ جمع جديدة

يقول ديلمان بصدد تعريف مصطلح الجمع الداخلي"يسمح التركيب اللغوي للغات السامية 

لتغيير الداخلي للصائت فى البناء المفرد بدالً من التي ا لىباستعمال أبنية الجمع التي تعتمد ع

مع الداخلي من أبنية الجمع الخارجي؛ تعتمد على إضافة لواحق خارجية. وقد تم اشتقاق أبنية الج

. 7ن خالل إطالة الصوائت الداخلية لبناء المفرد، وتوسعته بدالً من إطالة الصوائت النهائية"م

سبب تسمية هذا النوع من الجموع بالجمع الداخلي بأنه لم   ischleHenri F ويفسر هنري فليش

تحت  Rossiniويعرفه روسيني   .8يحدث بواسطة اإللحاق، ولكن بتأثير التحول الداخلي

قائالً: "ينضوي إما على تغيير بنية المفرد الداخلية،   Plurale frattoجمع التكسير" مصطلح "

 Stephan. ويفرق شتيفان بروخاسكا 9المفرد"ة نيأو على إضافة سوابق أو لواحق إلى ب

Procházka   بين أبنية االسم المفرد وأبنية الجمع الداخلي قائالً: "تختلف أبنية الجمع الداخلي فى

صياغتها عن أبنية االسم المفرد، فى تغيير الصوائت الداخلية للمفرد، أو فى إضافة سوابق أو 

 .10لواحق، أو جميع ماسبق"

ل فيه إشارة  ديلمان للجموع في الجعزية أنه خصص جزًءا تناوتقسيم ل الويتضح من خ

مقتضبة إلى مصطلح اسم الجمع؛ موضًحا الفرق بينه، وبين مصطلح الجمع الداخلي، قائالً: 

"عندما تعبر الصيغة االسمية عن المفرد ينبثق منها صيغة جديدة تعبر عن الجمع الذي يمكن  

فإنها  ن أنه عندما تعبر صيغة االسم المفرد عن داللة جمعيةحيي تجزئته إلى أفراد متماثلة، ف

تُعرف بـ"اسم الجمع". ولهذا تميز الجعزية بين لفظ الجمع الذي يدل على اآلحاد المجتمعة، وبين 

. ولكننا نلحظ أن ديلمان لم يعدد أنواع اسم 11اللفظ الذي يندرج تحته أفراد من الفصيلة نفسها"

ع، والجمع فحسب، كما أنه لم يميز بين خصائص كاًل من اسم الجمه يفالجمع، مكتفيًا بتعر

الداخلي، فرغم أنهما يتشابهان في الداللة الجمعية، فإن كالً منهما يحمل خصائص تميزه عن 

 غيره، تتضح من خالل هذه الدراسة.

 صيغ الجمع الداخلي من حيث النوع والعدد: -2

وجهين من صيغ الجمع الداخلي، اتضح أنها تحمل ا يهبالنظر إلى السياقات اللغوية التي ترد ف

لعدد والنوع؛ فأما العدد فإما أن يُنظر إليها بوصفها وحدة واحدة، ومن ثم يتم إسنادها إلى حيث ا

مسند مفرد سواء أكان مذكًرا أم مؤنثًا، وإما أن تُعامل معاملة الجمع الذي يندرج تحته مجموعة  

لى جمع. وأما من حيث النوع فتسمح الجعزية بإسنادها إ ندمسمن األفراد، ومن ثم تُسند إلي 

المفرد المذكر، أو المؤنث، أو جمع المذكر، أو جمع المؤنث. وقد مثَّل ديلمان على هذا بإسناد 

"أيام" إلى ضمائر الرفع المنفصلة، المختلفة من حيث النوع  መዋዕልصيغة الجمع الداخلي 

 ، وذلك على النحو التالي:  12والعدد

 ውእቱ፡መዋዕል                     هو 

ይእቲ፡መዋዕል          هى                  أيام 

እሙንቱ፡መዋዕል                       هم 

እማንቱ፡መዋዕል         هن 
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 األبنية الصرفية التي ترد عليها صيغ الجمع الداخلي في الجعزية: -3

طلقت الدراسة  اند تغيير بنية المفرد، فقلما كانت كانت دراسة الجمع الداخلي تعتمد على 

 لنظر إلى صيغ المفرد، حيث يتم ترتيب أبنية الجمع الداخلي وفق التقسيم التالي: من ا

أوالً: أبنية الجمع الداخلي الخمسة التي تَْجمع صيغ االسم المفرد من الجذر الثالثي البسيط، هى: 

ግበር ،አግባር ،አግቡር ،አግብር ،አግብርት. 

 شتقة. سماء المألا الذي يَْجمع ገበርትجمعي ثانيًا: البناء ال

 الذي يَْجَمع صيغ مفرد تتكون من جذور متعددة. ገባርርثالثًا: البناء الجمعي 

فى نهاية  رابًعا: صيغ الجمع الداخلي التي يتم صياغتها من خالل إضافة صائت الفتح الطويل 

 صيغة المفرد.

 وبيان هذه األقسام على النحو التالي:

 السم المفرد من الجذر الثالثي البسيط:لتي تَْجَمع صيغ اا سةية الجمع الداخلي الخمأوالً: أبن

، وقليالً ترد على  ግብር ،ገበር ،ገብርصيغ االسم المفرد التي ترد على األوزان التالية 

، ግበር ،አግባር ،አግቡርإنما تُجمع على خمسة أبنية من أبنية الجمع الداخلي؛ هي:  ጋብርوزن 

አግብር ،አግብርት. 

لي الخمسة فتلك التي تنتهي بإحدى أبنية الجمع الداخى عل المفرد التي ال تُجمع أما صيغ 

؛ نظًرا ألن مثل هذه الصيغ تُجمع إما جمًعا مؤنثًا سالًما أو من خالل أبنية tأو  atالحقتي التأنيث 

ية جمع داخلي أخرى، ويستثني من هذه القاعدة األلفاظ التالية التي تنتهي بالتاء وتُجمع على أبن

 .13"شارع" ስኰት"خادمة"،   አመት"طريق"،  ፍኖትوهي: ، سة الجمع الداخلي الخم

فال تُجمع تحت  ግበር - ግባር - ገባርأما بالنسبة لصيغ المفرد التي تندرج تحت األوزان 

الداخلي؛ فأما البناء األول فال يأتي منه الجمع، أو على أكثر تقدير هذا القسم من أقسام الجمع 

 الث فيُْجَمعان جمًعا خارجيًا فحسب. لثوايُجمع جمًعا خارجيًا، وأما البناءان الثاني 

 وفيما يلي بيان أبنية الجمع الداخلي التي تَْجَمع صيغ االسم المفرد من الجذر الثالثي البسيط: 

 : ግበርالبناء الجمعي -3-1

يُعد هذا البناء أبسط أبنية الجمع الداخلي، ويَْجمع صيغ المفرد التي ترد على البناء المفرد 

ግብርالصائت المختلس  بإطالةه غت، ويتم صياMobile Shewa14  فى صيغة المفرد إلى صائت

 الفتح القصير فى صيغة الجمع. 

 الجمعي:وفيما يلي عرض صيغ المفرد التي تُجمع على هذا البناء     

 . ቍሰል"جرح" يُجمع  ጽነፍ ،ቍስል"حاجز" يُجمع  ጽንፍالسالم: -

  ሕበርيُجمع  ن"لو" ዕቈር ،ሕብር"حقيبة" يُجمع  ዕቊርحلقي الصامت األول: -

 .ግበብيُجمع "حفرة"  ሕገግ ،ግብيُجمع  "قانون" ሕግُمضعَّف الوسط: -

 .ግጸው"تمثيل" يُجمع  ሥረው ،ግጽው"جذر" يُجمع  ሥርውمعتل اآلخر: -

معتل اآلخر من األسماء الثنائية التي فقدت صامتها الثالث فى صيغة المفرد مع التطور اللغوي -

. 15: عند إسنادها إلى الضمائر المتصلة، وعند جمعهاينلتالستعمال األلفاظ تعود وتسترده فى حا
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أو  አدائًما ما تتصدر بصامت  ግበርروسيني أن هذه األسماء الثنائية التي تُجمع على البناء ويرى 

ዐ 16 :؛ نحوአብ  أب" يُجمع"አበው ،Æዕፅ  شجرة" يُجمع"ዕፀው  

، ብረክة" يُجمع كب"ر ብርክأسماء أعضاء جسم اإلنسان والحيوان يشيع جمعها على هذا الوزن: -

እግር " قََدم" يُجمعእገር . 

 . ፍናው"طريق" يُجمع  ፍኖትء: المنتهي بالتا-

  ቍይጽ: 17قد يمتد صائت الفتح القصير أحيانًا إلى صائت الفتح الطويل، لكنه نادر االستعمال-

 .ቍያጽ"ِرْجل" يُجمع 

 :አግባርالبناء الجمعي -3-2

ألبنية شيوًعا، ويجمع صيغ المفرد من ا ثرأكويُعد هو البناء الثاني من أبنية الجمع الداخلي، 

،  الجذر الثالثي البسيط. ويتم صياغة هذا البناء بإطالة صائت الجذر الثاني إلى الفتح الطويل

ن مع الصامت األول مقطًعا مغلقًا  አوإضافة مقطع  . يجمع هذا closed syllable 18كسابقة تُكوِّ

بعد أى صامت من صوامته، وخاصة  aقصير ال تحلفصائت ا البناء صيغ المفرد التي تحتوي على

في البناء الجمعي بوصفه بديالً عن  አبعد الصامت الثاني. وربما يُعد هذا تفسيًرا لوجود مقطع 

 .  19 هذا الصائت الذي اختفى، وحل محله صائت الفتح الطويل

 : فةا المختلوفيما يلي أبنية المفرد التي تُجمع على هذا البناء الجمعي وصيغه

 : ገበርالبناء المفرد  -3-2-1

على البناء الجمعي  -20بشكل حصري-تُجمع  ገበርصيغ المفرد التي ترد على البناء المفرد 

አግባር :؛ نحو 

 . አፍላግيُجمع  "نهر" አንጋር ،ፈለግ"كالم/لغة" يُجمع  ነገርالسالم: -

 .አዕጻድ"مزرعة" يُجمع  አሕሳት ،ዐጸድ"كذبة/خطأ" يُجمع  ሐሰትحلقي األول: -

 .አብሓኵ"كبش" يُجمع  በሐኵسط: حلقي الو-

 .አጽዋን"مأوي" يُجمع  አድዋል ،ጸወን"منطقة" يُجمع  ደወልمعتل الوسط: -

، وترد هذه الحالة عند جمع ትبالحقة التأنيث  አግባርومن النادر أن يُلحق البناء الجمعي 

 نحو:؛ 21، محافظًا على تاء الجذر عند جمعهትصيغ المفرد التي تنتهي بالحقة التأنيث 

አመት "ع يُجم "خادمةአእማት  ،ሰኰት  شارع" يُجمع"አስካት _ አስኳት 

 : ገብርالبناء المفرد  -3-2-2

 ؛ نحو:አግባርمن الشائع جمعها على البناء الجمعي  ገብርصيغ المفرد التي ترد على وزن         

 . አድባር"جبل" يُجمع  አፍታል ،ደብር"خيط" يُجمع  ፈትልالسالم: -

 .አዕዳል "ثوب" يُجمع አዕማድ ،ዐድል"عمود" يُجمع  ዐምድحلقي األول: -

 .አርማሕ"رمح" يُجمع  አግላዕ ،ረምሕ"كسرة من إناء خزفي" يُجمع  ገልዕحلقي اآلخر: -

 .አፅራር"عدو" يُجمع  አሥቃቅ ،ፀር"وبر اإلبل" يُجمع  ሠቅُمضعَّف الوسط: -

 ،يصفها ديلمان بأنها صيغ ذات جذور قوية የأو  ወاأللفاظ التي تتصدر بصامت معتل مثل -

 نحو: beginning roots-vowel 22ويطلق عليها 
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ወርኅ  شهر" يُجمع"አውራኅ  ،ወትር  وتر" يُجمع"አውታር . 

 . አሥዋክ"شوك" يُجمع  አብያት ،ሦክ"بيت" يُجمع  ቤትمعتل الوسط: -

 :ግብርالبناء المفرد  -3-2-3

بشكل أكثر  አግባርتُجمع على البناء الجمعي  ግብርصيغ المفرد التي ترد على وزن 

 ؛ نحو:ግበርي  خلداشيوًعا من جمعها على البناء األول من أبنية الجمع ال

 . አምዳር"أرض" يُجمع  አልባስ ،ምድር"ملبس" يُجمع  ልብስالسالم: -

 . አሕላም"ُحْلم" يُجمع  አዕናቍ  ،ሕልም"حجر كريم" يُجمع  ዕንቍحلقي األول: -

  አንሃብ"نحلة" يُجمع  አጽሓም  ،ንህብ"لحية" يُجمع  ጽሕም: حلقي الوسط-

 አድራዕ"درع" يُجمع  አብራዕ  ،ድርዕ"قصبة" يُجمع  ብርዕحلقي اآلخر: -

 . አብያጽ"صديق" يُجمع  ቢጽالوسط:  تلمع-

 . አሥራው"عصب" يُجمع  ሥርውمعتل اآلخر: -

 .አጥናን"قوي" يُجمع  አልባብ  ،ጥን"قلب" يُجمع  ልብُمضعَّف الوسط: -

 .አክራም 24"شتاء" يُجمع  ት :ክረምት 23المنتهي بالحقة التأنيث-

؛ 25عند جمعه  ት حقةلاليُضاف إليه ا የأو بالياء  ወمعتل اآلخر من األسماء الثنائية سواء بالواو  -

، አጥባት"رضع" يُجمع  ጠበው"ثدى" فى األصل مشتق من فعل معتل اآلخر بالواو  ጥብنحو: 

 .አስማት"دعى" يُجمع  ሰመየ"اسم" فى األصل مشتق من فعل معتل اآلخر بالياء  ስምكذلك 

عند  ውئية التي فقدت صامتها الثالث تسترده عند جمعها، لذلك يظهر المقطع األسماء الثنا-

 .አዕዳው"رجل/ زوج" تُجمع ዕድ، و አእደው 27"يد" تُجمع  እድ؛ نحو: 26معالج

 : ጋብርالبناء المفرد  -3-2-4

إطالة صائت الصامت األول بالفتح الطويل نتيجة تأثير الصامت الحلقي الذي  يتم  

"طبق" يُجمع  አሥኣን ،ጻሕል"حذاء" يُجمع  ሣእን ، وتظهر في الصيغ حلقية الوسط؛ نحو:28يليه

አጽሓል. 

 :  አግቡርعي لجمالبناء ا-3-3

الثالثي البسيط البناء الثالث من أبنية الجمع الداخلي التي تَْجَمع صيغ االسم المفرد من الجذر 

ن مع الصامت األول مقطًعا مغلقًا، لكنه  አإنما يُشبِه البناء الثاني فى زيادة مقطع  كسابقة تُكوِّ

صائت الفتح الطويل ن  مبدالً  يختلف معه في استبدال صائت الصامت الثاني بالضم الصريح 

  البناء بجمع العديد من األلفاظ التي تشير إلى الكائنات الحية، فى البناء السابق. يختص هذا

كذلك األلفاظ التي تحمل داللة التذكير. ويرى ديلمان أن هذا يفسر حضور صائت الضم الصريح  

  بدالً من صائت الفتح الطويل  تُْجَمع على هذا   التي فردالم، ومن صيغ  29في البناء السابق

 البناء: 

 : ገብርالمفرد البناء  -3-3-1

  አዕጹቅ"غصن" يُجمع  አሕቁል ،ዐጽቅ"حقل" يُجمع  ሐቅልحلقي األول: -

ሐጽር  حاجز" يُجمع"አሕጹር  ،አድግ  حمار" يُجمع"አእዱግ . 
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 :  ገበርالبناء المفرد  -3-3-2

 . አግሙስ"عملة نحاسية" يُجمع  ገመስالسالم: -

  አዕኑግ"حلق" يُجمع  አህጉር  ،ዐነግدولة" يُجمع  نة/"مدي ሀገርحلقي األول: -

 : አግብርالبناء الجمعي -3-4

البناء الرابع من أبنية الجمع الداخلي التي تَْجَمع صيغ االسم المفرد من الجذر الثالثي البسيط 

كسابقة، ويختلف عنهما فى تشكيل صائت  አإنما يُْشبِه فى تركيبه البنائين السابقين فى زيادة مقطع 

معرض حديثه عن هذا البناء أن الصيغ  . ويذكر ديلمان في انى بالصائت المختلس الثذر الج

التى تُْجَمع على هذا البناء إنما ترد بصورة أقل شيوًعا من تلك التي تُجمع على البناء السابق 

 قد حل محل هذا البناء አግባርمضموم العين، ويُرِجع ديلمان السبب فى ذلك إلى أن البناء الجمعي 

لاال فى هذا البناء بأنه من أبنية الجمع نادرة . ويؤكد روسيني على هذا واصفًا 30ستعما

التي ترد في -. كما يُلَحظ من خالل رصد الصيغ االسمية التي تُْجمع على هذا البناء 31االستعمال

باالستعانة بمعجم ليسالو أن  -الُمحلق الخاص برصد صيغ الجمع الداخلي في نهاية الدراسة 

 لى هذا البناء.ه صيغ جمع داخلي أخرى إلى جانب جمعها علديها جميع

 ومن صيغ المفرد التي تُْجَمع على هذا البناء:

 :  ገብርالبناء المفرد  -3-4-1

 . አቍጽል"ورقة شجر" يُجمع  አብትር  ،ቈጽል"عصا" يُجمع  በትር: السالم-

  አኅስል"حاوية" يُجمع  ሐስል/ኀስል: حلقي األول-

 . አውግር يُجمع"تل"  ወግር: معتل األول-

 ؛ نحو:“w 32”تُجمع على هذا البناء صيغ المفرد التي تنتهي بالحقة النسب -

ሐራዊ  أوሐራውያ  "إلى األصل غير المستعمل أو  -على األغلب-ترجع هذه الصيغة "خنزير

 . አሕርውتُجمع و ሐርው 33المفقود 

 : ጋብርالبناء المفرد  -3-4-2

حيث  አግባር، و አግብርلى البنائين عر جمعها من الناد ጋብርصيغ المفرد التي ترد على وزن    

 : 34سوى هاتين الصيغتين -على اختالفها-لم تذكر المراجع الجعزية 

 ሣእን  حذاء" يُجمع"አሥእን  ،ጻሕል  طبق" يُجمع"አጽሕል 

 :አግብርትالبناء الجمعي -3-5

 አግባርي ا يقع فى المرتبة الثانية بعد البناء الجمعالبناء الخامس من أبنية الجمع الداخلي إنم     

، ويزيد  አግብርث أكثر األبنية الجمعية استعماالً فى الجعزية. يُشبه فى تركيبه البناء الرابع حي من

 . وفيما يلى بيان بصيغ المفرد التى تُجَمع على هذا البناء الجمعي: ትعليه الحقة التأنيث 

 :  - ገብር  ጋብርالبناءان  -3-5-1

 ؛ نحو: አግብርትبناء الجمعي ها على اليشيع جمع يغ المفرد التي ترد على هذين البنائين إنماص

 . አብቍልት"عشب" يُجمع  አብድንት  ،በቍል"جثمان" يُجمع  በድንالسالم : -

 . አዕጽምት"عظم" يُجمع  አዕጽፍት  ،ዐጽም"ثوب" يُجمع  ዐጽፍحلقي األول : -
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 . አብሕርትيُجمع "بحر"  አጽኅብት  ،ባሕር"وعاء" يُجمع   ጻኅብحلقي الوسط : -

 . አንቅዕት"نافورة" يُجمع  አግልዕት  ،ነቅዕع ملطين" يُج"وعاء من ا ገልዕحلقي اآلخر : -

 . አስይፍትيُجمع "سيف"  አዕይንት  ،ሰይፍ"عين" يُجمع  ዐይን: معتل الوسط-

 ؛ نحو:35صيغ المفرد التي تنتهي بتاء التأنيث عند جمعها تدغم في تاء الوزن -

ቀስት  قوس" يُجمع على"አቅስት . 

مطين من صيغ َمع على نثعبان" يُجْ "ከይሲ؛ مثل  الذي ينتهي بصائت الكسر الصريح  اللفظ-

حيث تتخلص من صائت الكسر بعد  አክይስትالجمع الداخلي؛ فأما الصيغة األولى فتكون 

حيث يُدغم صامت الياء، ويُعوض عنه بصائت الكسر  አኪስትالصامت الثالث، وأما الثانية فـ 

 الصريح بعد الصامت األول.

الوزن   አتُدَغم  አግብርትلجمعي ء ابناه على العند جمع ዐ"أسد" الذي يبدأ بمقطع  ዐንበሳاللفظ -

في الصامت األول، ويُعوض عنه بصائت الفتح القصير بعد الصامت األول، لتُْصبِح الصيغة 

ዐንብስት 36. 

 :ግብርاء المفرد البن-3-5-2

 ؛ نحو: አግብርት 37يندر جمعهما على البناء الجمعي  ግብርصيغ المفرد التي ترد على وزن   

 . አንስርትيُجمع "نسر"  አርእስት ،ንስርمع يُج"رأس"  ርእስالسالم: -

 . አዝእብትيُجمع "ذئب"  አንህብት ،ዝእብيُجمع "نحلة"  ንህብحلقي الوسط: -

 لمشتقة: ثانيًا: البناء الجمعي الذي يَْجمع األسماء ا

 وبيانه على النحو التالي:  

 : ገበርትالبناء الجمعي  -3-6

 تتكون من جذور يغ المفرد التىَمع ص، ويَجْ ገበርትالبناء السادس من أبنية الجمع الداخلي هو 

ثالثية تحتوي على صوائت طويلة بعد الصامت الثاني أو الثالث، لذلك نجده يَُضم األسماء المشتقة 

، وكذلك التي تتكون من تضعيف الصامت الثاني، وفتحه ግቡር، و ገቢርالتي ترد على الوزنين 

الصامت  ائتفي تكوينه على تقصير ص . يعتمد هذا البناء الجمعيገባሪ  38بصائت الفتح الطويل 

  التأنيث في نهايته.ት، وإلحاق aإلى حركة الفتح القصير  -فى صيغ المفرد التي يجمعها-الثاني 

 :ገበርትوفيما يلي أبنية االسم المفرد التي تُجمع على البناء الجمعي 

 :ገባሪالبناء المفرد  -3-6-1

 -صوائت طويلة التى تحتوي على -أكثر الصيغ  ገባሪمفرد التي ترد على وزن تُعد صيغ ال    

، فرغم أن صيغ المفرد التي ترد على هذا البناء تحمل صورتين للجمع؛ ገበርት جمًعا على وزن 

، بخالف  ገበርት  39جمًعا خارجيًا، وآخر داخليًا، فإنه من الشائع جمعها جمًعا داخليًا على وزن 

 عها جمًعاويشيع جم ገቢርى البناء المفرد التي ترد عل -عرضها الحقًا التي سوف يتم-الصيغ 

 خارجيًا.

 . ቀደምት"األول/ السابق"  ከደንት ،ቀዳሚ"حارس" يُجمع  ከዳኒ: السالم-

 . ሐለይት"مغن" يُجمع  ሐረስት ،ሐላዪيُجمع "حارث/ ساحر"  ሐራሲ: حلقي األول-
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 .ነዐውትيُجمع "صياد"  ጸሐፍት ،ነዓዊ"كاتب" يُجمع  ጸሓፊ: حلقي الوسط-

 "قائد،  ነዳኢ صامت حلقي؛ نحو:صامتها الثالث  حركة عين الكلمة التي: تطال حلقي اآلخر -

 .ቀዳሕትيُجمع "حامل أكواب"  ነዳእት ،ቀዳሒيُجمع مشرف" 

 .ወጠንትيُجمع "مبتِدئ"  ወቀርት ،ወጣኒيُجمع "حفار"  ወቃሪ :معتل األول -

 . ሰየፍትيُجمع "سيَّاف"  ሰያፊ: معتل الوسط -

وقد يُحذف صامت الواو، ويُعوض عنه   ገነውትيُجمع "كاهن األوثان"  ገናዊ: آلخرمعتل ا -

وقد ُحِذف بالفعل  ኖሎት"راع" يُجمع  ገኖት ،ኖላዊئت الضم الممال بعد الصامت الثاني بصا

 صامت الواو، وُعِوض عنه بصائت الضم الممال بعد الصامت الثاني.

ناء ، يُدغم هذا الجذر في الحقة البደ 40أو  ጠاأللفاظ التي صامتها الثالث صامت أسناني  -

 ؛ نحو:ትالجمعي 

መሣጢ  َجِشع" يُجمع"መሠጥ ، ዐፃዲ ازة" يُجمع ادة/ جزَّ  .ዐፀድ"حصَّ

تحافظ على حركته  Laryngeal Consonant 41األلفاظ التي جذرها الثاني صامت حنجرى  -

 ؛ نحو: 42عند الجمع

ሠዋዒ   مضحي/ كاهن" يُجمع على"ሠዋዕት  .ወዓሊ" خادم، حارس" يُجمع علىወዓልት . 

 . ጠንቈልትجمع "عراف" تُ ጠንቋሊع على هذا الوزن: عية التي تُْجمَ من الصيغ الربا-

 :  ገቢርالبناء المفرد  -3-6-2

يجمع عدد قليل من الصفات التي يلي صامتها الثاني صائت الكسر   ገበርትالبناء الجمعي      

سابقة -بخالف الصيغ  43جمًعا خارجيًا ؛ نظًرا ألن مثل هذه الصيغ يشيع جمعها الصريح 

، ومن أمثلة  ገበርትلبناء ا داخليًا على اويشيع جمعها جمعً  ገባሪتي ترد على البناء المفرد ال -الذكر

 هذه الصيغ: 

 . ዐበይት"كبير/عظيم" يُجمع  ቀጠንት  ،ዐቢይ"نحيف/رقيق" يُجمع  ቀጢንالصفات: -

اف" يُجمع " ሐበይት  ،ማሪ"كفيل/ضامن" يُجمع  ሐቢاألسماء: -  . መረይትعرَّ

 :  ግቡርالبناء المفرد   -3-6-3

ንጉሥ  "ملك" يُجمع"ነገሥት  كذلك اللفظ ،ቅድው صائت الضم الصريح  تم تخفيف "نقي" وقد-

 .ቀደውት 44بعده، ويُجمع  ወإلى السكون، نتيجة تأثير صامت  -في الصامت الثاني

 عددة:ثالثًا: البناء الجمعي الذي َيْجَمع صيغ مفرد تتكون من جذور مت

 وبيانه على النحو التالي:  

)رباعية أو يجمع صيغ مفرد تتكون من جذور متعددة  ገባርርابع البناء الجمعي الس -3-7

ن من جذور خماسية(، وأخرى من جذور ثال ثية مضافًا إليها سوابق، وكذلك يجمع صيغ تتكوَّ

 ثالثية طويلة:

بفتح صائت الصامت الثاني  ገባርርي يَتكَّون البناء الجمعي السابع من أبنية الجمع الداخل 

نادًرا ما يتم تقصيره ح قصير بعد الصامت األول، وهذا الثاني صائت فت ، يسبقهبالفتح الطويل 

 لس إلى الصائت المخت
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 وفيما يلي بيان بصيغ المفرد التي تُْجَمع على هذا البناء الجمعي:

 يجمع هذا البناء صيغ المفرد التي تتكون من جذور متعددة )رباعية أو خماسية(. -3-7-1

 ية ُمَضافًا إليها سوابق.التي تتكون من جذور ثالثيجمع صيغ المفرد  -3-7-2

 يجمع معظم الصيغ االسمية ثالثية الجذر التي تحمل صائتًا طويالً  -3-7-3

 .አخالل تصديرها بالمقطع  يجمع صيغ المفرد ثالثية الجذر من-3-7-4

 وبيان هذه النقاط بالتفصيل:           

 دة "رباعية أو خماسية":صيغ المفرد التي تتكون من جذور متعد -3-7-1

 على هذا البناء الجمعي: ون من جذور متعددة، وتُجمعمن صيغ المفرد التي تَتَكَّ  

 :Quadriliteral Stemsصيغ رباعية  -3-7-1-1

ن -  من مقطعين، كٍل منهما مقطع قصير مغلق:  صيغ تتكوَّ

ሰንሰል  سلسلة" يُجمع"ሰናስል   ،ሰውሰው  ُسلَم" يُجمع"ሰዋስው  . 

ሰውተል  "يُجمع "خنجرሰዋትል   ،ጠብደን  كتان" يُجمع"ጠባድን . 

ቍንጽል "يُجمع "ثعلب ቈናጽል  ،ቀንዲል  مصباح" يُجمع"ቀናዲል صيغة الجمع   وقد حافظت

 الكسر الصريح الموجود فى صيغة المفرد.  على صائت

تُجمع على هذا البناء مضافًا إليها الحقة التأنيث؛  ትصيغ المفرد التي ال تنتهي بالحقة التأنيث -

 ت والحيوانات؛ نحو:، ويختص هذا النمط باأللفاظ التي تشير إلى الشخصياገባርርትفتصبح 

ሰይጣን شيطان" يُجمع"ሰያጥንት  ،ተንበል  سفير" يُجمع"ተናብልት وقد تُجمع بدون تاءተናብል  

ዐቅራብ  عقرب" يُجمع"ዐቃርብት  ،ዐንበሳ  أسد" يُجمع"ዐናብስት . 

، عند  لكسر الصريح أوا، صيغ المفرد التي تنتهي بإحدى الحقتي التأنيث؛ الفتح الطويل -

 ان الالحقتان في الجمع: جمعها جمًعا داخليًا تختفي هات

ደብተራ  خيمة" يُجمع"ደባትር  ،ጸንጻሊ, ጸንጻሌ يُجمع  ر""جرس صغيጸናጽል . 

صيغ المفرد التي تأتي من جذور متعددة األصول الصامتية، ويتم اختصارها إلى جذور ثالثية -

 .على هذا البناء الصوامت، تستعيد هذه الصوامت عند جمعها

ኰኵሕ  صخرة" يُجمع"ከዋክሕ المتصل بالصامت الحنكي   ت الضم المركب حيث انفصل صائ

ከ  وُعوض عنه بالصامت ،ወ .عند جمعه 

ኮከብ  نجم" يُجمع"ከዋክብት  ،ዶርሆ  ديك" يُجمع"ደዋርህ  ،ኆኅት  باب" يُجمع"ኀዋኅው . 

 :Quinqueliteral stemsصيغ خماسية -3-7-1-2

 تنقسم إلى:

تفقد هذه  ا على هذا البناء، بينما عند جمعهትاسي تنتهي بالحقة التأنيث ذات أصل خمصيغ مفرد -

 الالحقة؛ نحو:

ቈንዛእት  خصلة شعر" يُجمع"ቈናዝእ  ،ጾላዕት  منطقة صخرية" يُجمع"ጸዋልዕ . 

 ، نحو:ገባርርት، تحافظ على هذه الالحقة عند جمعها، وتصبحትصيغ مفرد تنتهي بالحقة التأنيث -

ጠፍላሕት مع "عملة" يُجጠፋልሕት  وقد تُجمع بدون تاءጠፋልሕ  ،ሰብድዓት  أفعى" يُجمع"

ሰባድዕት  . 
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ክልስስት  حزمة" يُجمع"ከላስስት  ،ጽንጽንያ  ذبابة" يُجمع"ጸናጺት  وقد ورد صائت الكسر

 .የالصريح بعد الجذر الثالث تعويًضا عن صامت الياء 

 :45صيغ المفرد التي تتكون من جذور ثالثية ُمَضافًا إليها سوابق -3-7-2

 አንብዕالثية؛ مثل: تأتي من جذور ث አ, መ, ትسماء التي تتصدر بالمقاطع من األ العديد 

"عالمة"   ትእምርት، وመለከ "رب، سيد" من الجذر አምላክ، وነብዐمن الجذر الثالثى "دَّمَعة" 

. ተለወ"خليفة" من الجذر  መትልው، وለአከ"سفير" من الجذر  መልአክ، وአመረمن الجذر 

 :ገባርርالبناء الجمعي تتصدر صيغ المفرد، وتُجمع على  وفيما يلي بيان بالسوابق التي 

 :አالمقطع -3-7-2-1

 :አمن صيغ المفرد التي تتصدر بالمقطع -

አንብዕ  دَّمَعة" من الجذر الثالثي"ነብዐ  يُجمعአናብዕ، و አንቀጽ  باب" من الجذر الثالثي"ነቅጸ  "

" يُجمع   . አናቅጽأصبح صلبًا، جفَّ

تشير إلى الشخصيات وأسماء الحيوانات، إنما تُجمع على و ،አصيغ المفرد التي تتصدر بالمقطع -

 ؛ نحو:ገባርርትفتصبح  ትعي مضافًا إليها الحقة التأنيث هذا البناء الجم

እምሔው  جد" يُجمع"አማሑት هى صيغة جمع داخلي مختصرة من األصل وአማሕውት  بعد

 حذف صامت الواو، والتعويض عنه بصائت الضم الصريح بعد الصامت الثالث.

 .አናጹት"فأر" يُجمع  አንጼዋي لحال فكذلك ا

 : ትالمقطع -3-7-2-2

 ؛ نحو:ትبـ  سماال نادًرا ما يتصدر

ትእምርት  عالمة" يُجمع"ተኣምር  ،ትዕይንት "يُجمع  "معسكرተዓይን . 

 :መالمقطع -3-7-2-3

تُجمع جمًعا خارجيًا، بينما -، واألسماء المشتقة أسماء الفاعل- መمعظم األلفاظ التي تتصدر بـ  -

لى تى تنسب إلمفردة اليل منها يُجمع جمًعا داخليًا. ويشيع استعمال هذا النمط مع األلفاظ االقل

، وبيان باأللفاظ ገባርርትفيُصبح  ትاألشخاص. وقد يُضاف إلى هذا البناء الجمعي الحقة التأنيث 

 البناء الجمعي فيما يلي:  التي تُجمع على هذا

 بينما عند جمعها تَلحق بها هذه التاء:   ትالتأنيث األلفاظ المفردة التى ال تنتهي بالحقة  -

መምክር  مستشار" يُجمع"መማክርት  ،መኰንን  قاٍض" يُجمع"መኳንንት ، 

 መልአክ  سفير" يُجمع"መላእክት  ،ምስፍን  أمير" يُجمع"መሳፍንት . 

 :وتُجمع من دونها ትقة التأنيث األلفاظ المفردة التي ال تنتهي بالح-

 መትልው  خليفة/تابع" يُجمع"መታልው  ،መትከል  مسمار" يُجمع"መታክል . 

وإن كانت تُجمع على  - ገባርርتُجمع على وزن  ምግባርأسماء المكان التي ترد على وزن -

؛ 46أم لم تنتهي بها ት، سواء انتهت هذه الصيغ الجمعية بالحقة التأنيث -األغلب جمًعا خارجيًا

 و: نح

ምኵራብ  معبد" يُجمع"መኳርብት  ،ምዕማድ قاعدة عمود" يُجمع "መዓምድ  صل من األ
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መዓምድት  ثير المماثلة يُستبدل صامت التاء داالً بتأ، حيث  47وقد ادغمت الحقة التأنيث فى الدال

، فيصنف صوت الدال  إذ إنهما يخرجان من التقاء طرف اللسان مع األسنان العليا الصوتية التامة؛

 voiceless، والتاء صوت انفجاري مهموس  voiced stopبأنه صوت انفجاري مجهور 

stop ،ماثلة صوتية تامة حل فيها صوتما التقى صوتان بينهما هذا التناسب الصوتي حدثت مفل 

 .48هموسالدال المجهور محل التاء الم

 :49، بينما عند جمعها تفقد هذه التاءትاأللفاظ المفردة التي تنتهي بالحقة التأنيث -

መስኮት  شباك" يُجمع"መሳክው  ،መዐልት  يوم" يُجمع"መዋዕል ، 

መጽሔት مع "مرآة" يُجመጻሕይ  ،መሥገርት  شبكة" يُجمع"መሣግር . 

أن تُجمع على صيغتين؛ إحداهما تحتفظ بالتاء  ትنيث األلفاظ التي تنتهي بالحقة التأ يَغلُب على-

ገባርርት واألخرى دونها ،ገባርር ويشيع استعمال هاتين الصيغتين مع األلفاظ التي يرد منها ،

 صيغة للمذكر، وأخرى للمؤنث؛ نحو:

መትከፍ ف" تُجمع ذكر بمعنى"كتصيغة مفرد مመታክፍ  ،መትከፍት  صيغة مفرد مؤنث بمعنى

 . መታክፍት"عظم الكتف" تُجمع 

ማዕጾ  للمذكر بمعنى "قِْفٌل" يُجمعመዓጽው  ،ማዕጾት  للمؤنث بمعني"بوابة" تُجمعመዓጹት . 

 መጽወር  للمذكر بمعنى "نقَّالة" يُجمعመጻውር  ،መጽወርት  للمؤنث "قاعدة عمود تُجمع

መጻውርት . 

 ما يلي: መتُجمع مسبوقةً بالمقطع  ، والطويلة التيةمن الصيغ الخماسي-

መሌሊት   ِمْفَصل الجسم" يُجمع"መለያሌይ  ،መለያሌያት . 

 መሰንቆ آلة موسيقية" يُجمع -"كمانመሰናቅው  ،መሰናቁት . 

መንጦላዕት  ستارة" يُجمع"መንጠዋልዕ  ،መንጠዋልዕት . 

 :صيغ المفرد ثالثية الجذر التي تحمل صائتًا طويالً  -3-7-3

يضم الصيغ   ገባርርتُجمع على البناء الجمعي صيغ المفرد التي  ثالث نمط من أنماط 

ل أو الثاني، وكذلك التي تي تحمل صوائت طويلة بعد الصامت األواالسمية ثالثية الصوامت ال

. وتُجمع هذه الصيغ من خالل -تنتهي بحركة كالصيغ متعددة الجذور التى تنتهي بالصوائت 

 አإلحاقه بها، أو من خالل تصدير المقطع  طها أوفى وس Vowel-Semi50 إدخال شبه صائت

 جمعية، على أن تنتهي بمقطع مغلق.في بداية الصيغة؛ بهدف توسعة الصيغة ال

 :ገባርርوفيما يلي بيان باأللفاظ التي تحمل صوائت طويلة، وتُجمع على 

تُجمع  ثالثية الجذر التي تحمل صوائت طويلة بعد الصامت األول أو الثانياأللفاظ -3-7-3-1

وائت أن الص وفقًا للقانون الصوتي الذي ينُص علىبإدخال شبه صائت إلى الصيغة الجمعية 

، وهذا يفسر إمكانية جمع صيغ المفرد ثالثية 51تساوي الجذور السالمة فى القيمة الصوتيةطويلة ال

 ، وتنقسم هذه األلفاظ إلى: ገባርርصائتًا طويال على البناء الجمعي الجذر التي تحمل 

بعد  ، أو صائت اإلمالة  األلفاظ التي تحتوي إما على صائت الكسر الصريح  -3-7-3-1-1

، فإن  ገባርርعندما تُجمع على البناء الجمعي  -والتي في األصل مصادر أو صفات-ني ذر الثاالج
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في بناء المفرد؛ ومن ثم  ، أو  في بناء الجمع يتعارض مع الصائت  صائت الفتح الطويل 

 ؛ نحو: ው52، وقد يُستبدل كثيًرا بـ ይ ه، ويُعَوض عنه في صوة شبه صائتيتم حذف

ኀጢአት  خطيئة" يُجمع"ኀጣይእ ،ኀጣውእ ،ብሔርاقليم/مقاطعة" يُجمع"በሓይርት ،በሓውርት 

ጸሪቀት  كعكة" يُجمع"ጸራይቅ  ،ቀሲስ  كاهن" يُجمع"ቀሳውስት . 

ኀጺን  حديد" يُجمع"ኀጻውንት  ،"أدوات من الحديد"ውሒዝ  نهر" يُجمع"ወሓይዝት  . 

، أو صائت الضم الصريح   األلفاظ التي تحتوي إما على صائت الفتح الطويل  -3-7-3-1-2

 عند جمعها فإن صائت الفتح الطويل ت الثاني، بعد الصام  في بناء الجمع يتعارض مع

 ؛ نحو:ው 53فى بناء المفرد؛ فمن ثم يتم حذفه، ويُعوض عنه بشبه الصامت   ، أو  الصائت  

ክሳድ ع "رقبة" يُجمክሳውድ  ،ቅናት  حزام" يُجمع"ቅናውት  ،ዐዋር كفيف" يُجمع"ዐዋውርት . 

ኅቡዝ  مخبوز" يُجمع"ኅባውዝ ،ገራህት يُجمع ل" "حقገራውህ  و،ገራውህት . 

،  t، أو تاء يسبقها الصائت نفسه  التي تنتهي إما بصائت الفتح الطويل  األلفاظ -3-7-3-1-3

في نهاية صيغة    ውبالمقطع  عند جمعها  تتقلص الحركة إلى الصائت المختلس، ويُعوض عنه

 ؛ نحو:54الجمع

ሰቀላ  خيمة" يُجمع"ሰቃልው  ،ኲናት  "يُجمع "رمحኰያንው  ،ع" "درወልታ  يُجمعወላትው. 

ትኬሳ  "يُجمع "عظم الكتفተካስው  ،ሰሊዳ  صفحة" يُجمع"ሰላድው . 

؛ عند جمعها تتقلص الحركة إلى   األلفاظ التي تنتهي بصائت اإلمالة الطويل  -3-7-3-1-4

 ؛ نحو:55في نهاية صيغة الجمع  ው، أو  ይس، ويُعوض عنه بمقطع الصائت المختل

ግምዔ  جرة" تُجمع"ገማዕይ  وكذلك ،ገማዕው . 

 ؛ نحو: ት 56يليه الحقة التأنيث  وقد تتحول اإلمالة إلى صائت الكسر الصريح 

ሰርዌ  جيش" يُجمع"ሰራዊት  ،ሐርጌ  كبش" يُجمع"ሐራጊት  ،አርዌ  حيوان" يُجمع"አራዊት . 

ጕርዔ  رقبة" يُجمع"ጐራዒት . 

 صيغ المفرد من الجذر الثالثي البسيط:  -3-7-4

صيغ االسمية من الجذور الرباعية والمتعددة، ع اليجم ገባርርالشائع أن البناء الجمعي من        

ومن ثم فإنها  الجمعي،ولكنه يُلَحظ أن صيغ المفرد ثالثية الجذر قد تُجمع كذلك على هذا البناء 

، وقد አጋብር؛ فيصبح البناء الجمعي አا تتصدر بالمقطع تحتاج إلى صامت رابع، ولذلك نجده

 ؛ نحو: አጋብርትبالحقة التأنيث فيصبح  يُلَحق

ነክዕ  آفة" يُجمع"አናኵዕ  ،ወለት  بنت" يُجمع"አዋልድ  ،በግዕ  خروف" يُجمع"አባግዕ . 

በግዕት  نعجة" يُجمع"አባግዕት  ،ጠሊ  /"ذكر الماعز"ጠሊት  أنثى الماعز" يُجمع"አጣሊ . 

بعد   ها من خالل إضافة صائت الفتح الطويل رابًعا: صيغ الجمع الداخلي التي يتم صياغت

 الصامت األخير لصيغة المفرد:

صورة من صور الجمع الداخلي التي حافظت الجعزية على القليل منها هى في  أبسط  

وتتمثل فى  األصل الحقة المفرد المؤنث التي تُستعمل لصياغة القليل من صيغ الجمع الداخلي،

 ؛ نحو: 57صائت الفتح الطويل 

ዳፍንት  كعكة مخبوزة تحت الرماد" يُجمع"ዳፍንታ . 
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አርማይ  "يُجمع "وثني/ من غير اليهودአርማያ . 

 አንስት  امرأة" تُجمع"አእኑስ, አንስትቲያ, አንስትያ 58. 

 : The Collective Singularاسم الجمع  -4

تعبر عن التي من األلفاظ  يقول ديلمان بصدد تعريفه لهذا المصطلح: "حقًا هناك العديد

ى  قائالً: "بعض األسماء ترد عل  . ويعرفه المبدن 59مفهوم الجمع، وإن كانت تحمل صيغة المفرد" 

. 60صيغة المفرد، لكنها تشير إلى مجموعات، أو فصائل بوصفها تعبر عن وحدة واحدة منها"

  وليس له واحد من  ويعرفه بعلبكي قائالً: "اسم يجمع تحته أفراد نوعه، نحو جيش، وأسرة،

معاملة المفرد، ويُجمع على صيغ الجمع الداخلي  -في أغلب األحوال-. ويُعامل اسم الجمع 61لفظه" 

قابل وزن مفرده، وقد يعامل أحيانًا معاملة الجمع، وتظهر داللته الجمعية من خالل إسناده  التي ت

 لة. ، غير أن هذا الجمع ال يمكن تجزئته إلى أفراد متماث62إلى مسند جمع

 وبيان األلفاظ التي تندرج تحت اسم الجمع، وصيغ جمعها على النحو التالي: 

 ة جمع، ويشمل ما يلي:اسم الجمع الذي يُصاغ من لفظه صيغ -4-1

 كل اسم مفرد تضمن معنى الجمع ودل على أكثر من اثنين؛ نحو: -4-1-1

መርዔት  قطيع" يُجمع"መራዕይ  ،ዕቍር  حزمة" يُجمع"ዕቈር . 

ጥንፍ مع "زينة" يُجጥነፍ  ،ደቂቅ  نسل" يُجمع"ደቃውቅ ደቃውቅት_ ደቃይቅ_ 

 أسماء األمم والمجتمعات؛ نحو: -4-1-2

 ሕዝብ   شعب" تُْجمع" አሕዛብ ،ሕዘብ  . 

  اسم الجمع الذي ال يُصاغ من لفظه صيغة جمع: -4-2

الجمع الذي ال يُصاغ من لفظه صيغة جمع يلجأ إلى صيغة جمع ليست من جنس االسم اسم    

 ؛ نحو:63المفرد

 ብእሲ  رجل" يُجمع"ዕደው  وكذلك يُجمعሰብእ  ،"بمعنى"رجال/ ناسብእሲት  امرأة" تُجمع"

አንስት, አንስትያ . 

 :64مفرده موافقًا للفظ جمعه، ويكشف عن داللته السياق اسم الجمع الذي يكون  -4-3

ظاهرة اسم الجمع الذي يكون مفرده موافقًا للفظ جمعه إنما تشترك فيها اللغتان الجعزية      

تقول وسمية عبد المحسن فى معرض حديثها عن اسم الجمع في العربية: "وهناك نوع  والعربية،

موافقًا للفظ جمعها؛ نحو: فُلك الجمع، وفُلك  آخر من األلفاظ، وهي التي يكون مفردها

ذهب النحاة في القول فيها إلى مذهبين: فسيبويه يرى أنها جموع تكسير، ويقدر زوال المفرد...و

. فضالً  65بديلها بحركات مقابلة في الجمع. وأما ابن مالك فقال: إنها اسم جمع"حركات المفرد وت

ر من صيغة، كذلك أكد المبدن على حضورها في  عن أن هذه الظاهرة يعرض لها ديلمان أكث

 من هذه األلفاظ:؛ و66الجعزية

 قد ورد في أكثر من موضع حامالً داللة جمعية؛ نحو: ብእሲاللفظ -

 ወኵሉ፡ብእሲ፡ወብእሲት፡እለ፡ፈቀዶሙ፡ልቦሙ፡ከመ፡ያብኡ፡ወይግበሩ፡ኵሎ፡ግብረ፡ዘአዘዘ፡

እግዚአብሔር።67  
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كل األعمال ]عمل[ التي  وكل الرجال ]رجل[ والنساء ]امرأة[ الذين سمح قلبهم أن يأتوا ويفعلون 

 أمر بها الرب.

قد يرد بمعنى المفرد "طائر"، وقد يحمل داللة جمعية؛ فيأتي بمعني "طير"، إلى   ዖፍاللفظ -

 . አዕዋፍجانب صيغة الجمع الداخلي 

 حامالً داللة جمعية؛ نحو:  ዖፍوقد ورد لفظ 

በአምሳለ፡ኵሉ፡እንስሳ፡ዘሀለወ፡ላዕለ፡ምድር፡ወበአምሳለ፡ኵሉ፡ዖፍ፡ወኵሉ፡ሠራሪ፡ዘይሠርር፡

በታሕተ፡ሰማይ።68  

 مثل كل إنسان كان على األرض، ومثل كل طير وكل ساكن يسكن )يحلق( تحت السماء.

 : 69"اسم مبني للجمع" Pluralia Tantumما يُعرف بـ  -4-4

،  أبنية الجمع الداخلي  إلى لفظ يرد من الناحية الصرفية على بناء من هذا المصطلح يشير   

، بخالف اسم الجمع -يكون مفقوًدا ربما-70ويحمل داللة الجمع، وليس له مفرد من لفظه

Singular Collective  لكنه فى الوقت نفسه يتفق معه فى الداللة  بناء المفردالذي يرد على ،

 አግባርالجمعي بمعني "سيول" اسم جمع يرد على البناء  አስራብ الجمعية؛ فعلى سبيل المثال لفظ

"شعب" الذي يرد على البناء   ሕዝብ، بخالف اسم الجمع المعروف 71، لكنه يَُمثِّل فصيل واحد 

 . ومن األلفاظ التي تندرج تحت هذا المصطلح: ويُجمع جمًعا داخليًا ግብርالمفرد 

 : አግባርما يرد على البناء الجمعي  -4-4-1

 አርባብ " ،"ُربَّةአስራብ ."سيول" 

 : አግብርትما يرد على البناء الجمعي  -4-4-2

አምትንት  الجمعية لم يرد منها المفرد بالمعنى نفسه، "أوتار اآللة الموسيقية" رغم أن هذه الصيغة

بمعنى "عصب من أعصاب الجسم" ربما يتشابه في معناه مع داللة أوتار اآللة  መትን 72فإن لفظ 

 الموسيقية.

 : ገባርርرد على البناء الجمعي ما ي -4-4-3

 ጸቃውዕ ،"خلية نحل"ጐፃጕፅ  ،ጐጻጕጽ  ،"طرق واعرة"አማዑት ."أمعاء" 

 خاتمة الدراسة: -5

أبنية الجمع الداخلي فى اللغة الجعزية إلى نتائج عدة، يَُصنَّف أهمها فى  توصلت دراسة

 النقاط التالية: 

 ግበር  ،አግባር  ،አግቡር  ،አግብር  ،አግብርትبلغ عدد أبنية الجمع الداخلي سبعة أبنية، هي: -1

، ገበርት  ،ገባርር  باإلضافة إلى صيغ الجمع الداخلي التي تعتمد على إضافة الحقة المفرد المؤنث

  عد الصامت األخير. ب 

بجمع صيغ المفرد التي ترد على بناًء واحًدا من أبنية االسم  ግበርيختص البناء الجمعي األول -2

بجمع  አግባርيختص البناء الجمعي الثاني . و ግብርالمفرد، هو ساكن الصامتين األول والثاني 

بجمع  አግቡር يختص البناء الجمعي الثالث. و ገበር  ،ገብር  ،ጋብር  ،ግብርأربعة أبنية، هى: 

، باإلضافة إلى صيغ المفرد التي تنتهي بالحقة النسب، ونادًرا ما يجمع  ገብር  ،ገበርالبنائين 
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بجمع البنائين  አግብርلجمعي الرابع لبناء ايختص ا، وكذلك الصيغ الرباعية. و ገቢርالبناء المفرد 

ገበር  ،ጋብር يختص البناء الجمعي الخامس ، ونادًرا ما يجمع االسم المنسوب. وአግብርት  بجمع

بجمع الصفات واألسماء  ገበርትيختص البناء السادس . و ገብር  ،ጋብር  ،ግብርثالثة أبنية، هى: 

بجمع  ገባርርناء السابع ختص الب. في حين ي ገቢር  ،ግቡር  ،ገባሪالمشتقة التي ترد على األوزان 

ن من جذور متعددة )رباعية أو خماسية(، وأ خرى من  أبنية االسم المفرد المقسمة إلى أبنية تتكوَّ

 ، وكذلك من جذور تحمل صائتًا طويالً. አ  ،ተ  ،መجذور ثالثية مضافًا إليها سوابق 

الرباعية والمتعددة، على جمع الصيغ االسمية من الجذور  ገባርርلم يقتصر البناء الجمعي -3

 . አولكنه يضم صيغ االسم المفرد ثالثية الجذر؛ من خالل إضافة المقطع 

خصائص اسم الجمع، الذي لم ينل حقه بالدراسة من قبل  توصلت الدراسة إلى بيان-3

 خاص. المستشرقين الذين عنوا باللغات السامية عامة، واللغة الجعزية بشكل 

أقسام رئيسة؛ هى كالتالي: ما يُصاغ من لفظه صيغة جمع داخلي،   ينقسم اسم الجمع إلى أربعة-4

 ا للفظ جمعه، وأخيًرا ما يُعرف بـوما ال يصاغ من لفظه صيغة جمع، وما يكون مفرده موافقً 

Pluralia Tantum ."اسم مبني للجمع" 

 لفة فى اللغة الجعزية:ملحق يتضمن رصد أبنية الجمع الداخلي وصيغها المخت

جميع الصيغ االسمية المفردة في  -بشكل تجميعي  -ع أهمية هذا الملحق إلى أنه يعرض ترج       

معجمي ثم الجموع الداخلية لكل صيغة؛ فمن خالل العرض  الاللغة الجعزية، مصحوبة بمعناها 

التجميعي هذا يمكن التعرف على تعدد الصيغ الجمعية للصيغة المفردة؛ إذ إن هناك صيغا اسمية 

يغة جمع داخلي واحدة، بينما توجد صيغ اسمية أخرى تتعدد جموعها الداخلية، كأن  ترد منها ص

ع. هذا باإلضافة إلى عرض الصيغ االسمية التي ترد موترد منها صيغتان أو أكثر من صيغ الج

 -على أبنية الجمع الداخلي وليس لها مفرد؛ األمر الذي ما كان لنا أن نقف عليه أو نتحقق منه

 .حال مطالعتنا لتلك الصيغ، وهي متناثرة على طول صفحات الدراسة -باشر بشكل مبسط وم

 الي: لتيتم ترتيب صيغ الجمع الداخلي وفق النظام ا 

 ترتيب األبنية الصرفية التي يرد عليها الجمع الداخلي تتم وفق الترتيب الذي اتبعه ديلمان .-

تتم أبجديًا وفق الحرف األول من   ترتيب أبنية االسم المفرد التي تندرج تحت كل بناء جمعي-

 بناٍء. كلحروف اللغة الجعزية، وكذلك الحال بالنسبة لصيغ االسم المفرد التي تم رصدها تحت 

 ادراج صيغ اسم الجمع التي تُجمع جمًعا داخليًا في موقعها وفق البناء الجمعي التي تُجمع عليه. -

"اسم مبني للجمع"  Pluralia Tantumادراج صيغ اسم الجمع التي تندرج تحت مصطلح -

 نظًرا ألن مثل هذه الصيغ إنما ترد على أبنية الجمع الداخلي، وتحمل داللة جمعية. 

 :  ግበር: البناء الجمعي والً أ

 يجمع صيغ االسم المفرد التي ترد على األبنية التالية: 

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

لمعنى  ا صيغة الجمع  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 
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 :  ግብርبناء المفرد  -1

 :  አግባርثانيًا: البناء الجمعي 

 غ االسم المفرد التي ترد على األبنية التالية: يجمع صي

 :  ገበርبناء المفرد  -1

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

صيغة  

 جمع ال

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

አክፋር  سلة، حاوية ከፈር 14 አሕማር   توت أحمر

 )اسم جنس( 

ሐመር 1 

አዕጻድ, አዕጻዳት  مزرعة ዐጸድ 15 አሕሳት  كذبة/خطأ ሐሰት 2 
አዝማን   ،وقت

 م موس

ዘመን 16 አምጣን73  حجم، قياس መጠን 3 

አዝማድ, 
አዝማዳት 

قريب،  

 أسرة، قبيلة 

ዘመድ 17 አርባብ   ُربَّة )اسم

 جمع( 

------

- 

4 

አዝናብ ذيل ዘነብ 18 አስማር   محصول )اسم

 جمع( 

ሰመር 5 

እጐል  كائن صغير እጕል 17 ሕበር حبر، لون ሕብር 

 
1 

እገር, አእጋር  قدم እግር 18 ሕዘብ, አሕዛብ  شعب، قبيلة ሕዝብ 2 

አፈው فم አፍ 19 ሕገግ  قانون ሕግ 3 

አፈዋት, 
አፍዋት 

رحم،   አፈው 20 ሕፀን عطر 

 حضن 

 

ሕፅን 4 

ክነፍ, አክናፍ   ، جذع

 جناح

ክንፍ 21 ምሰል, አምሳል  صورة ምስል 5 

ውሉድ ولد، ابن ወልድ 22 ሥረው, 
አሥራው 

 ሥርው 6 عصب 

ዕቈር  حزمة ዕቍር 23 ቍሰል  ألم، جرج ቍስል 7 

ዕደው,   
አዕዳው 

 ቍይጽ 8 عظم الساق  ዕድ 24 ቍየጽ, አቍያጽ رجل، زوج 

ዕፀው  شجرة ዕፅ 25 ብረክ, አብራክ ركبة ብርክ 9 

ግበብ, 
አግባብ 

 ,ግብ 26 ትለም, አትላም حفرة 
አትልምት 

 ትልም 10 أخدود 

ግበር عمل، مهمة ግብር 27 ኍለቍ عدد ኍልቍ 11 
ግደም  جانب ግድም 28 አበው  أب አብ 12 

ጥረስ, 
አጥራስ 

 እብን 13 حجر كريم  ጥርስ 29 እበን, አእባን ضرس 

ጥነፍ, 
አጥናፍ 

 ,እኍ أخ ጥንፍ 30 አኀው زينة
እኀው 

14 

ጽፈር, 
አጽፋር 

ظُفر،  

 مخلب 

ጽፍር 31 እዘን,  አእዛን أذن እዝን 15 

ጽነፍ, አጽናፍ  حاجز ጽንፍ 32 እደው,አእዳው يد እድ 16 
ፍናው  طريق ፍኖት 33     
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አዝፋር  حافة ዘፈር 19 አስራብ   شالل)اسم

 جمع( 

------

- 

6 

አድዋል  منطقة ደወል 20 አስካት, 
አስኳት 

 ሰኰት  7 شارع 

አግማል اسم   َجَمل(

 جنس( 

ገመል 21 አቅላም لون، حبر ቀለም 8 

አጽዋን, 
አጽውንት 

شجرة   ጸወን 22 አብላስ مأوى، قلعة 

تين)اسم 

 جنس( 

በለስ 9 

አፅራር  عدو ፀር 23 አብሓኵ, 
አባሕኵ 

كبش )اسم  

 جنس( 

በሐኵ 10 

አፍላግ  وادي، نهر ፈለግ 24 አንጋር حديث، كالم ነገር 11 
አፍራስ   حصان

)اسم  

 جنس( 

ፈረስ 25 አንጋድ, 
አናግድ 

قبيلة )اسم  

 جمع( 

ነገድ 12 

አፍዖት74 (اسم  أفعي

 جنس( 

ፈዐው 26 አእማት  أمة، خادمة አመት 13 

 :  ገብር - ጋብርبناء المفرد  -2

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   جمع صيغة ال 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

አእናፍ أنف አንፍ 23 አሕቃል, 

አሕቁል, 
አሕቅልት 

 ሐቅል 1 حقل 

አውራኅ  قمر، شهر ወርኅ 24 አሕባል, 
አሕባላት 

خيط،  

 حبل 

ሐብል 2 

አውቃፍ, 
አውቃፋት 

شراب   ወቅፍ 25 አምያስ سوار 

 مخمر

ሜስ 3 

አውታር وتر ወትር 26 አሥራቅ    أول أيام

 الشهر  

ሠርቅ 4 

አውያን  ثمرة العنب

 )اسم جنس( 

ወይን 27 አሥራግ, 
አሥርግ 

 ሠርግ 5 قناة

አውጻብ, 
አውጻባት 

حلق "األذن/  

 األنف" 

ወጽብ 28 አሥቃቅ, 

ሠቃት, 
አሥቃቃት 

 ሠቅ 6 وبر اإلبل 

አዕማድ, 
አዕማዳት 

 ,ዐምድ 29 አሥኣን عمود
አሥእን  

 ሣእን 7 حذاء 

አዕዋም ،شجرة  غابة ዖም 30 አሥዋቅ, 
አሥዋቃት 

 ሦክ 8 شوكة 

አዕዋድ   ،مجلس

 محكمة 

ዐውድ 31 አርማሕ, 
አርማሓት 

 ,ረምሕ رمح
ርምሕ 

9 

አዕዋፍ طائر ዖፍ 32 አርማስ  َّ75َمٌث  ر ረምስ 10 
አዕያግ بركة، بحيرة ዐይግ 33 አርዳእ, 

አርድእት 
 ረድእ 11 خادم

አዕዳል  ثوب، رداء ዐድል 34 አስራም  حاوية ሰርም 12 
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አዝዋግ  زوج ዘውግ 35 አስራብ   جرة

 كبيرة 

ሰርብ 13 

አድባር  جبل ደብር 36 ----------  ،بشر

رجال)اس 

 م جمع( 

ሰብእ
76 

14 

አድያም  منطقة حدود ደይም 37 አስዋር, 
አስዋራት 

ثور )اسم  

 جنس( 

ሶር 15 

አግላዕ  كسرة من إناء

 خزفي 

ገልዕ 38 አስዋጥ  سوط ሰውጥ 16 

አግዋር  جار ጎር 39 አስያፍ, 
አስይፍት 

 ሰይፍ 17 سيف 

አጽሓል, 

አጽሕል, 
አጽሕልት 

قمح )اسم   ጻሕል   40 አቅማሕ طبق، إناء 

 جنس( 

ቀምሕ 18 

አጽዋም  صوم ጾም 41 አብታር, 
አብትር 

فرع،  

 ضلع

በትር 19 

አፅራር  ِخْصم، عدو ፀር 42 አብያት بيت ቤት 20 

አፍታል, 
አፍትልት 

نجم  ፈትል 43 አብያዝ حبل، خيط 

 مشرق 

ቤዝ 21 

    አኅማል, 
አኅማላት 

نبات )اسم  

 جمع( 
ኀምል, 
ሐምል 

22 

 :  ግብርبناء المفرد  -3

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   صيغة الجمع  

عجم الم

 ي

صيغة 

 المفرد 

 

አንሃብ, 
አንህብት 

نحلة )اسم  

 جنس( 

ንህብ 16 አልባስ, 
አልባሳት 

ملبس، 

 سترة

ልብስ 1 

77አንጻር  17 ------ جانب، اتجاه አልባብ  ،عقل

 قلب 

ልብ 2 

አእላፍ   ألف، عشرة

 أالف 

እልፍ 18 አሕላም, ሕለም   ،رؤية

 حلم

ሕልም 3 

አእዳው, 
እደው 

شعب)ا  እድ 19 አሕዛብ, ሕዘብ يد

سم 

 جمع( 

ሕዝብ 4 

አክራም, 
ክራማት 

ክረምት شتاء
78 

20 አሕጻት, አሕጻ سهم ሐጽ 5 

አክፋል  جزء ክፍል 21 አምሳል79, 
ምሰል 

 ምስል 6 صورة 

አዕናቍ  حجر كريم ዕንቍ 22 አምታት  َزْوج ምት 7 
አድራዕ درع ድርዕ 23 አምኣት مائة ምእት 8 
አጕናድ  جذع ጕንድ 24 አምዳር, 

አምዳራት 
 ምድር 9 أرض 

አጥባት  صدر ጥብ 25 አሥራው, 
ሥራው 

 ሥርው 10 عصب 
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አጥናን قوي، شديد ጥን 26 አርጋብ   حمامة

)اسم  

 جنس( 

ርግብ 11 

አጽሓም, 
አጽሕምት 

 ስም 12 اسم ጽሕም 27 አስማት لحية 

አጽራሕ  حجرة ጽርሕ 28 አስኰት  شارع ሰኰት, 
ሰኮት 

13 

አጽዳፍ  فجوة ጽድፍ 29 አብራዕ  قصبة ብርዕ 14 
አፍሓም   فحم )اسم

 جنس( 

ፍሕም 30 አብያጽ زميل ቢጽ 15 

 :  አግቡርثالثًا: البناء الجمعي 

 :  ገበር - ገብርيجمع صيغ االسم المفرد التي ترد على البنائين 

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

ገብር  المعنى   صيغة الجمع

المعجم 

 ي

صيغة 

 المفرد 

ገበር 

አሕቁል, 

አሕቅልት, 
አሕቃል 

 ,ሐቅል 1 አህጉር حقل 
አህጕር 

مدينة، 

 دولة 

ሀገር 1 

አሕጹር  حاجز ሐጽር 2 አሕሩግ, 
አሕራግ 

فرع  

 شجرة 

ሐረግ 2 

አእዱግ   حمار )اسم

 جنس( 

አድግ 3 አግሙስ  عملة

 معدنية

ገመስ 3 

አዕኑግ  قرط ዐንግ, ዐነግ 4 አእኑስ امرأة አንስት
80 

4 

አዕጹቅ 

አዕጹቃት, 
አዕጽቅት 

     ዐጽቅ 5 غصن

 :አግብርرابًعا: البناء الجمعي 

 :   ገብር- ጋብርائين يجمع صيغ االسم المفرد التي ترد على البن

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   صيغة الجمع  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

አኅስል, 

አኅሳል, 
አኅስልት 

 ,ኀስል حاوية 
ሐስል 

5 አሥእን, 

አሣኣን, 
አሣእን 

 ሣእን 1 حذاء 

አንጥር شعاع، نور ነጥር, 
ንጥር 

6 አቍጽል  ورقة شجر ቈጽል 2 

አውግር, 
አውግራት 

 ,ወግር 7 አብቅል تل
አብቅልት 

بغل )اسم  

 جنس( 

በቅል 3 

አጽሕል, 

አጽሕልት, 
አጽሓል 

 ,ጻሕል 8 አብትር وعاء
አብታር 

 በትር 4 عصا

 : አግብርትخامًسا: البناء الجمعي 

 يجمع صيغ االسم المفرد التي ترد على األبنية التالية: 
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 :  ገብር - ጋብርن البناءا -1

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   الجمع صيغة  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

አክልብት, 

አካልብት, 
አክላብ  

 ላህም 1 ثور ከልብ 19 አልህምት كلب

አክይስት, 
አኪስት 

 ,ከይስ 20 አሕቅልት تنين، ثعبان

አሕቁል, 
አሕቃል 

 ሐቅል 2 حقل 

አውስንት, 
አውስት 

طيور  

جارحة )اسم  

 جمع( 

لم ترد لها 

صيغة  

 مفرد

21 አምርሕት, 
አምሕርት 

 መርሕ 3 قائد

አዕርክት   صديق ዐርክ 22 አምትንት  أوتار

اآللة  

 الموسيقية

لم ترد 

لها 

صيغة  

 مفرد

4 

አዕይንት عين ዐይን 23 አምእስት  جلد ማእስ 5 
አዕጽፍጽ   ،معطف

 عباءة

ዐጽፍ 24 አሥህርት   أول أيام

 الشهر

ሣህር 6 

አዕፅምት  عظم ዐፅም, 
ዐጽም 

25 አርድእት, 
አርዳእ 

مساعد، 

 تابع

ረድእ 7 

አዝርእት بذرة ዘርእ 26 አስይፍት, 
አስያፍ 

 ሰይፍ 8 سيف 

አግልዕት  وعاء

خزفي، أو  

 كسرة منه  

ገልዕ 27 አቅስስት, 
አቅስት 

 ቀስት 9 قوس 

አግብርት خادم، عبد ገብር 28 አብሕርት  ،بحر

 محيط 

ባሕር 10 

አጽልዕት  جرح ጸልዕ 29 አብቅልት, 
አብቃል 

بغل )اسم  

 جنس( 

በቅል 11 

አጽሕልት, 

አጽሓል, 
አጽሕል 

 ,ጻሕል 30 አብቍልት طبق 
አብቋል 

بُرعم، 

 نبات

በቍል 12 

አጽኅብት إناء ጻኅብ 31 አብዕልት ثري ባዕል 13 
አፅርቅት  رقعة ፀርቅ 32 አብድንት جثمان በድን 14 
አፍርኅት  صغير

الطائر )اسم  

 جمع( 

ፈርኅ 33 አትክልት, 
አትክልታት 

بات، ن 

 شجرة 

ተክል 15 

አፍትልት, 
አፍታል 

 ,ፈትል 34 አንምርት81 حبل، خيط 
አናምርት 

فهد )اسم  

 جنس( 

ነምር 16 

አፍእምት غزل، نسيج ፋእም 35 አንቅርት  نافورة ነቅዕ 17 

    አንትዕት  غطاء ነትዕ 18 

 :  ግብርبناء المفرد  -2
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صيغة 

 الجمع 

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

صيغ 

 رباعية 

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

المفر 

 د 

 

አሥዕርት   شعر الرأس

 أو الجسم 

ሥዕርት 1 አርእስት  رأس ርእስ 1 

ዐናብስት أسد ዐንበሳ 2 አንህብት, 
አንሃብ 

نحلة )اسم  

 جنس( 

ንህብ 2 

    አንስርት نسر ንስር 3 

    አዝእብት ذئب، ضبع ዝእብ 4 

 :  ገበርትسادًسا: البناء الجمعي 

 يجمع صيغ االسم المفرد التي ترد على األبنية التالية: 

 :  ገባሪبناء المفرد  -1

صيغة 

 ع الجم

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   صيغة الجمع  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

ከደንት  ،حامي

 مدافع

ከዳኒ 17 ሐለይት  ٍمغن ሐላዪ 1 

ወቀርት  حفَّار ወቃሪ 18 ሐረስት  حارس/ ساحر ሐራሲ 2 
ወዓልት  ،خادم

 حارس 

ወዓሊ 19 መሠጥ  لص، جشع መሣ
ጢ 

3 

ወጠንት مبتِدئ ወጣኒ 20 መገብት  مدير، حارس መጋቢ 4 
ዐቀብት   ،حارس

 مراقب 

ዐቃቢ 21 ሠወዕት, 

ሠዋዕት82 

 ሠዋዒ 5 ُمضحي، كاهن

ዐጸውት  اب  ረዓዪ 6 راع ዐጻዊ 22 ረዐይት83 بوَّ
ዐፀድ  القائم بحصد

 المحصول. 

ዐፃዲ 23 ሰማዕት مطيع، مستمع ሰማዒ 7 

ደኀርት األخير ደኃሪ 24 ሰረቅት لص ሰራቂ 8 
ገበርት  حرفي ገባሪ 25 ሰየፍት  سيَّاف ሰያፊ 9 
ገበእት  مرتزق ገባኢ 26 ቀተልት  قاتل ቀታሊ 10 

ገናውት, 
ገኖት 

كاهن 

 األوثان

ገናዊ 27 ቀዳሕት  حامل أكواب ቀዳሒ 11 

ጠንቈል
ት 

اف   ቀዳሚ 12 السابق، األول  ጠንቋሊ 28 ቀደምት عرَّ

ጸለእት  عدو، خصم ጸላኢ 29 ኀደርት نزيل، ساكن ኀዳሪ 13 
ጸሐፍት كاتب ጸሓፊ 30 ነዋልው, 

ኖሎት 
 ኖላዊ 14 راعٍ 

ጸረብት ار  ነዓዊ 15 صياد ጸራቢ 31 ነዐውት نجَّ

    ነዳእት  قائد، مشرف ነዳኢ 16 

 : ገቢር - ገቡርبناء المفرد  -2

غة صي

 الجمع 

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

ግቡር  المعنى   صيغة الجمع

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

ገቢ
ር 

ቀደውት أنيق، نقي ቅድው 1 ሐበይት كفيل، ضامن ሐቢ 1 
ነገሥት ملك ንጉሥ 2 መረይት 

መራይት 
اف   ማሪ 2 عرَّ
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ገበርት ُمْنَتج ግቡር 3 ቀጠንት  نحيل، رقيق ቀጢን 3 

    ዐበይት كبير، عظيم ዐቢይ 4 

    ጠበብት حكيم ጠቢብ 5 

 :  ገባርርبًعا: البناء الجمعي سا

 يجمع صيغ االسم المفرد التي تتكون من جذور متعددة، وبيان هذه الصيغ فيما يلي:

 صيغ رباعية وخماسية: -1

صيغة 

 الجمع 

المعنى  

 ي المعجم

صيغة 

 المفرد 

صيغة  

 الجمع 

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

ከላስስት   حزمة )اسم

 جمع( 

ክልስስት 17 ለያልይ ليلة ሌሊት 1 

ከናፍር شفة لغة ، ከንፈር 18 ሰባድዓት   وحش برأس

 أسد، أفعى 

ሰብዳዓ
ት 

2 

ከዋክሕ  حجر، صخر ኰኵሕ 19 ሰናስል  سلسلة ሰንሰል 3 
ከዋክብት نجم ኮከብ 20 ሰናብት  سبت ሰንበት 4 
ዐቃርብት  عقرب ዐቅራብ 21 ሰዋትል  خنجر ሰውተል 5 
ዐናብርት   حوت، وحش

 البحر
ዐንበር, 
ዐንበሪ 

22 ሰዋስው  ُسلَّم/ قواعد ሰውሰ
ው 

6 

ዐናብስት, 
ዐንብስት 

أسد )اسم  

 جنس( 

ዐንበሳ 23 ሰያጥን شيطان ሰይጣን 7 

ደዋርህ  دجاجة ዶርሆ 24 ቀራንብ رمشة عين ቀርነብ 8 
ደባትር   خيمة

 االجتماع

ደብተራ 25 ቈናዝእ  خصلة شعر ቈንዛእት 9 

ደናግል عذراء ድንግል 26 ቀናዲል مصباح ቀንዲል 10 

ጐጻጕጽ, 
ጐፃጕፅ 

لم ترد لها  طرق واعرة 

صيغة  

 مفرد

27 ቈናጽል ثعلب ቍንጽል 11 

ጠባድን كتان ጠብደን 28 ተናብል 
ተናብልት 

 ተንበል 12 سفير، وسيط 

ጠፋልሕ 
ጠፋልሕ
ት 

 ጠፍላሕት 29 ተያፍን ُعملة
ተያፍንት 

ثور )اسم  

 جنس( 

ተይፈን 13 

ጾላዕት, 

ጸዋልዕ, 
ጸዋልዕት 

ኅብስት قطعة خبز  ጾልዐት 30 ኀባውዝ صخرة، كهف 
84 

14 

ጸናጽል  جرس صغير ጸንጻሊ 31 ኀዋኅው 
ኆኃት 

 ኆኅት 15 باب

ጸናጺት  حشرة العتة ጽንጽያ 32 አጻብዕ إصبع አጽባዕት 16 

ن من جذور ثالثية مضاف إليها صيغ  -2  :   አ / ት/ መسوابق، هى اسمية تتكوَّ

 : አالمقطع -2-1

المعنى   صيغة الجمع 

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

المعنى   صيغة الجمع  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 

 

አናብጥ   جراد አንብ
ጣ 

5 አማልክት85  ،صنم  إله አምላክ 1 
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አናግድ أجنبي، غريب እንግዳ 6 አማሑት   َجد እምሔው 2 
አናጹት  فأر አንጼዋ 7 አናቅጽ ابة  አንቀጽ 3 بوَّ

አጋእዝ, 
አጋእስት  

امُحكَّ   

 አንብዕ 4 دمع እግዚእ 8 አናብዕ سيد، رب 

 : ትالمقطع -2-2

صيغة 

 الجمع 

صيغة  المعنى  

 المفرد 

صيغة  المعنى   صيغة الجمع  

 المفرد 

 

ተዓይን   معسكر، خيمة ትዕይን
ት 

2 ተኣምር  ،عالمة

 معجزة 

ትእምርት 1 

 : መالمقطع -2-3

صيغة  المعنى   صيغة الجمع 

 المفرد 

صيغة  المعنى   صيغة الجمع  

 المفرد 

 

መናቅዕ, 
መናቅዕት 

መልታሕ فك، خد  መንቅዕት 22 መላትሕ عظم الفخذ 
ት 

1 

መናብርት منبر، مقر መንበር 23 መላእክት  ،رسول

 مالك

መልአክ 2 

መንጠዋልዕ, 
መንጠዋልዕ
ት 

መንጦላዕ ستارة
ት 

24 መለያሌይ  مفصل መሌሊት 3 

መናፍስት  نفس، روح መንፈስ 25 መሓስእት  صغير

 الماعز

ማሕስእ 4 

መካልይ 
ምካሊ 

 ማሕፀን 5 رحم  መክሊት 26 መሓፅን وحدة وزن

መኳርብት معبد መኵራብ 27 መማክርት مستشا

 ر

መምክር 6 

መኳንንት حاكم መኰንን 28 መሣግር, 
መሣግርት 

كمين، 

 فخ

መሥገር
ት 

7 

መካይድ  مسند قدم መከየድ, 
መክየድ 

29 መራብብት شبكة መርበብ
ት 

8 

መዋሥእት  ،ترنيمة

 أنشودة 

ሞሣእ 30 መራዕይ   قطيع

)اسم  

 جمع( 

መርዔት 9 

መዋርስ, 
መዋርስት 

 ,ሞረስ 31 መራኅው وريث 
መራኁት 

 መርኆ 10 مفتاح

መዋጽሕ وعاء ሞጻሕት 32 መሰናቅው, 
መሰናቁት 

ة  آل

موسيقي 

 ة

መሰንቆ 11 

መዋዕል, 
መዋዕልት 

 ,ሞዐልት يوم
መዐልት 

33 መሳክው, 
መሳኩት 

 መስኮት 12 شباك

መዓምድ   قاعدة

 عمود

ምዕማድ 34 መሳፍንት  ،حاكم

 أمير

መስፍን 13 

መዓድው   الضفة

األخرى  

ማዕዶ,   
ማዕዶት 

35 መቃርንት   عازف

 البوق 

መቅርን 14 
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 رللنه
መዓጽው 
መዓጹት 

 قفل الباب   

 بوابة
ማዕጾ,   
ማዕጾት 

36 መቃብር قبر መቅበር 15 

መዳልው يزانم መድሎት 37 መባርቅት برق መብረቅ 16 

መጣብሕ, 
መጣብሕት 

 سيف،

 خنجر 

መጥባሕት 38 መታልው  ،خليفة

 تابع

መትልው 17 

መጻሕይ مرآة መጽሔት 39 መታክል مسمار መትከል 18 

መጻውር, 
መጻውርት 

 نقَّالة

قاعدة  

 عمود

መጽወር,  
መጽወርት 

40 መታክፍ 
መታክፍት 

كتف، 

عظم  

 الكتف

መትከፍ, 
መትከፍ
ት 

19 

መፃርርት  مؤذي መፅርር 41 መኃድር مسكن ማኅደር 20 
መፃምርት   ،زوج

 رفيق 

መፅምር 42 መናስው فتنة መንሱት 21 

 :86اسمية ثالثية الجذر تحمل صائتًا طويالً صيغ  -3

صيغة 

 الجمع 

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 
 صيغة الجمع  

المعنى  

 مي المعج

صيغة 

 المفرد 
 

ክሳውድ  رقبة ክሳድ 
2

4 
ሊቃውንት 

رئيس، 

 عجوز 
ሊቅ 1 

ኰዋንው, 
ኰያንው 

 رمح
ኵናት, 
ኲናት 

2

5 
ሐራጊት كبش ሐርጌ 2 

አካይስት نثعبا ከይሲ 
2

6 
አማዑት أمعاء 

لم ترد لها 

صيغة  

 مفرد

3 

አዋልድ بنت ወለት 
2

7 
ሰላድው  صفحة ሰሊዳ 4 

ወላትው درع ወልታ 
2

8 
ሰራዊት, ስረው  جيش ሰርዌ 5 

ወሓይዝት نهر 
ውሒ
ዝ 

2

9 
ሰቃልው  خيمة ሰቀላ 6 

ወራዝው, 
ወራዙት 

 ወሬዛ شاب 
3

0 
ሰኳንው  أخمص القدم ሰኰና 7 

ዐዋውርት كفيف ዐዋር 
3

1 
ሰጋልው شجرة التين ሰግላ 8 

ዘባድው  حزام ዘብዳ 
3

2 
ቅሳውስት كاهن ቀሲስ 9 

ደቃውቅ, 
ደቃውቅት 

 ደቂቅ ابن، نسل
3

3 
ቅናውት  وشاح ቅናት 10 

ገማዕይ, 
ገማዕው 

 ግምዔ علبة
3

4 
በሓውርት, 
በሓይርት 

 ብሔር 11 أقليم، مقاطعة 

ገራውህ, 
ገራውህት 

أرض  

 زراعية
ገራህት 

3

5 
አባዕር 

ثور )اسم  

 جنس( 
ብዕራይ 12 

ጐራዒት  رقبة ጕርዔ 
3

6 
አባግዕ 

خروف )اسم  

 جنس( 
በግዕ 13 
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ገባትው  طبق ገበታ 
3

7 
ተኳሉት ذئب ተኵላ 14 

አጋንንት شيطان ጋኔን 
3

8 
ተካይስ  عظم الكتف ተኬሳ 15 

አጣሊ تيس ጠሊ 
3

9 
ኀላፊት 

مار، عابر 

 سبيل
ኀላፊ 16 

ጠባይዕ طبيعة 
ጠቢዐ
ት 

4

0 
ኀጣውእ, ኀጣይእ  جريمة، خطأ ኀጢአት 17 

አጣዕዋ 
عجل  

 مسمن
ጣዕዋ 

4

1 

ኀጻውንት 

 أدوات من الحديد 
 ኀጺን 18 حديد، سالح 

ጸራይቅ 
كعكة 

 صغيرة
ጸሪቀት 

4

2 
አናምርት فهد ነምር 19 

ጸራዕት, 
ጸራዒት 

 ጽራኢ فخذ 
4

3 
አናኵዕ  آفة، جراد ነክዕ 20 

ጸቃውዕ 
خلية نحل  

 )اسم جمع( 

------

- 

4

4 
ነጋዲት  مسافر، تاجر ነጋዲ 21 

ጸዋትው 
سلسلة،  

 صف 
ጾታ 

4

5 
አራዊት  حيوان وحشي አርዌ 22 

ጸዓድው 
أبيض، 

 مشرق 
ጻዕዳ 

4

6 
አሳክት, አሰክት عضو تناسلي እስኪት 23 

مت األخير بعد الصا صيغ الجمع الداخلي التي تتكون بإضافة صائت الفتح الطويل ثامنًا: 

 لصيغة المفرد:

 صيغة الجمع 
المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 
 صيغة الجمع  

المعنى  

 المعجمي 

صيغة 

 المفرد 
 

አፋኪያ مقابض 

لم ترد لها 

صيغة  

 مفرد

3 አርማያ 
من  أممي

غير 

 اليهود

አርማይ, 
አረማዊ 

1 

ዳፍንታ 
كعك مخبوز 

 تحت الرماد 
ዳፍንት 4 

አንስትያ, 

አንስቲያ, አእኑስ 
 አንስት 2 امرأة
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 ، 301، 209، ص1990، 1ينظر: رمزى منير بعلبكى: معجم المصطلحات اللغوية، دار العلم للماليين، بيروت، ط

333 . 
4- Dillmann, Ethiopic grammar, p. 290. 
5- Rossini, C. Grammatica Elementare Della Lingua Etiopica, Istituto per L'oriente, 

Roma, 1941, p.88. 
6- Dillmann, Ethiopic grammar, p.314. 
7- Ibid., p.299. 

تحقيق: د. عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة، دراسة في البناء اللغوي، -هنري فليش، العربية الفصحى - 8
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57- Ibid., pp. 294-314. 

"مقابض/ مشابك"، والتي وردت  አፋኪያأشار إلى صيغة الجمع الداخلي  باإلضافة إلى هذه الصيغ فإن ديلمان قد- 58

 ي:بالمعنى الجمعي على النحو التال 10: 35فى سفر الخروج 

ኵሉ፡ጠቢበ፡ልብ፡....፡ይምጻእ፡ወይግበር፡ኵሎ፡ዘአዘዘ፡እግዚአብሔር፤ደብተራ፡ወዐውዳ፡ወጠፈራ፡

ወአፋኪያሃ........፡ወአዕማዲሃ። (ጽአት 35፡9_10) 

 مة وما يحيط بها وغطاؤها ومقابضها...وأعمدتها.الخيب فليأت ويصنع كل ما أمر به الرب؛ كل حكيم قل

اتضح أن هذه الصيغة  Leslau لـ Comparative Dictionary of Ge’ezولكن بالنظر إلى داللتها في معجم  

 وردت بمعنى المفرد، وليس الجمع.

See: Dillmann, A. Lexicon Linguae Aethiopicae, p. 807. 

Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.9. 
59- Dillmann, A. Lexicon Linguae Aethiopicae, p.288. 
60- Lambdin, T. Introduction to Classical Ethiopic, Harvard College, 1978, p. 21. 

 .98،صقمرجع ساببعلبكى،  -61
62- Lambdin, T. Introduction to Classical Ethiopic, p. 21. 
63- Dillmann, Ethiopic grammar, p.288. 
64- Ibid., p.287. 

 .132م، ص4200، 1صيغ الجموع في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض، طوسمية عبد المحسن،  -65
66- Lambdin, T. Introduction to Classical Ethiopic, p. 21. 
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71-Idem. 
72- Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.372. 

 ، فإنها قد تُستعمل كذلك بمعنى المفرد. መጠን"أحجام" ترد بوصفها جمًعا داخليًا للمفرد  አምጣንرغم أن لفظة  -73

Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.373. 
إلى صيغة الجمع، فى حين يذكر  ትعد إضافة ب አፍዐውصيغة جمع داخلي من األصل  አፍዖትان أن يرى ديلم -74

 كنه لم يذكر جمًعا لها.هي صيغة المفرد، ل አፍዖትليسالو أن 

See: Dillmann, Ethiopic grammar, p.304. 

Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.9. 
مُث هو خشب  - 75  إلى بعض ويُْرَكب في البحر. يَُشد  بعضهالرَّ
76- ሰብእ  اسم جمع يرد على بناء من أبنية االسم المفردገብር مفرد من لفظه. لكنه يحمل داللة جمعية، وليس له 

See: Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.482. 
77 - አንጻር اسم ورد على البناء الجمعيአግባር اتجاه". بمعنى "جانب لكنه يحمل داللة المفرد ، 
 من الجذور المؤنثة التي تُجمع على هذا الوزن. -78
79- አምሳል للداللة على المفرد، وتعنى "هيئة، شكل". صيغة جمع داخلي بمعني "صور، تماثيل"، وقد تستعمل 

See: Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.365. 
80- አንስት ة" قد ترد للداللة على عموم الجنس."امرأة، زوج صيغة مفرد رباعية الجذر بمعنى 

See: Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.32. 
وليسالو  Dillmannبينما يرى كالً من ديلمان ، አንምርትيُجمع على  ነምርأن االسم  Ludolfيرى "لودولف"  -81

Leslau  أنه يُجمع بفتح الصامت األول بالفتح الطويلአናምርት . 

See: Ludolf, Hiob. Grammatica Aethiopica, Edited by Burchardt Brentjes and Karl 

Gallus, Wissenschaftliche Beiträge, Halle: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, 

1986, p.108. 

Dillmann, Lexicon Linguae Aethiopicae, p.634. 

Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.398. 
، في حين يرى كالً من  ሠወዕትتُجمع بفتح الصامت الثاني بالفتح القصير  ሠዋዒأن كلمة  Leslauيري ليسالو  -82

لفاظ التي نظًرا ألن األ ሠዋዕትإطالة صائت الصامت الثاني بالفتح الطويل  Rossiniوروسيني  Dillmannديلمان 

 صامتها الثاني صامت حنجري تحافظ على حركته عند الجمع.

See: Leslau, W. Comparative Dictionary of Ge’ez, p.538. 

 Dillmann, Ethiopic grammar, p.307. 

Rossini, Grammatica Elementare Della Lingua Etiopica, p.90. 
تُستعمل بمعني "عمالقة" رغم أنه يؤكد أن المعني  ረዐይትأن صيغة الجمع الداخلي  Dillmannديلمان يرى  -83

 "رعاة". األصيل لها

See: Dillmann, Ethiopic grammar, p.308. 
84- ኅብስት  بمعنى "ُخْبٌز" مشتقة من الفعلኀበዝ دل بين الصوتين "السين"َخبََز"، وقد حدث تباስ والزينዝ نتيجة "

 التماثل الصوتي.
ذه ولكنها فى ه ገባርር  >አማልክትبمعنى "رب، إله، مولى" تُجمع على البناء الجمعي  አምላክالمفرد  صيغة -85

 الحالة ترد بمعنى األصنام، أو اآللهة الكاذبة.
ة، باإلضافة إلى بنائين من أبنية الجذر التي تحمل صوائت طويل االسم المفرد صيغ ገባርርيجمع البناء الجمعي  -86

 .አ، ويتم جمع الصيغ التي ترد عليهما من خالل تصدير البناء الجمعي بالمقطع ገበር - ገብርالثالثي البسيطة؛ هما 

 المراجع:ثبت 

 أوالً: المراجع باللغة العربية:

 م.1990 ، 1رمزى منير بعلبكى، معجم المصطلحات اللغوية، دار العلم للماليين، بيروت، ط -

 .2009األصوات. الصرف. النحو، القاهرة، مكتبة النصر، -منال عبد الفتاح محمود، اللغة الحبشية -

القاهرة،  ، تحقيق: عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، دراسة في البناء اللغوي-هنري فليش، العربية الفصحى -

 م.1997، 2ط

 م.2004، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط وسمية عبد المحسن محمد، صيغ الجموع فى القرآن الكريم،  -

 ثانيًا: المراجع باللغات األجنبية:
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