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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د. زيـاد عبد الله عبد الصمد
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة
ذ.موبايل:07504910797
ئيميَل: ziadabdulla76@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربيّة

ناوي بابةت: علم الصوت

قؤناغ: الرابعة

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
ثيَناسةي بابةت:
ماهيّة المادّة
    تعنى مادّة علم الصوت بدراسة الأصوات العربيّة ومخارجها وصفاتها، وما يتجدد من الأحكام عند تجاور الأصوات، وتلك القوانين التي تتحكم في الأصوات، لما لها من تأثير بالغ في توجيه الكلمات ضمن السياقات المتعددة، باعتبار أن الصوت أصغر وحدة يمكن أن يؤثر في المعنى، ولا شكّ أنّ ضبط الألفاظ لا يتأتى إلا من خلال ضبط الأصوات؛ فمنه كان لزاماً الاعتناء بها والتمكّن منها.  

طرينطي بابةت:

ئامانجي بابةت:
	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ضرورة الصوت
نشأة الصوت – وتعريف ابن جني للغة

هةفتةي دووةم
عملية الكلام
هل كلّ صوت لغة؟ الخطوات الخمسة

هةفتةي سيَيةم
جهاز النطق
الأعضاء التي تشترك في عملية التكلم

هةفتةي ضوارةم
تعريفات
علم الأصوات ( النطقي، الأكوستيكي، السمعي )

هةفتةي ثيَنجةم
التفريق بين صوتين
من خلال( العلو – درجة الصوت – نوع الصوت )

هةفتةي شةشةم
مخارج الأصوات
الجوف – الحلق

هةفتةي حةفتةم
مخارج الأصوات
اللسان

هةفتةي هةشتةم
مخارج الأصوات
الشفتان – الخيشوم

هةفتةي نؤيةم
   اختبار في المواد السابقة               30 درجة


هةفتةي دةيةم
صفات الأصوات
أهمية دراسة الصفات وتقسيمها إلى لازمة وعارضة وتعريفهما

هةفتةي يازدم
صفات الأصوات
الصفات اللازمة المتضادة

هةفتةي دوازدةم
صفات الأصوات
الصفات اللازمة المتضادة

هةفتةي سيَزدةم
صفات الأصوات
الصفات اللازمة غير المتضادة

هةفتةي ضواردةم
صفات الأصوات
الصفات العارضة ( الراء )

هةفتةي ثازدةم
صفات الأصوات
الصفات العارضة ( الألف – اللام – الغنة )

هةفتةي شازدةم
تطبيقات على نصوص من الشعر والنثر


هةفتةي حةظدةم
   اختبار في المواد السابقة               30 درجة


هةفتةي هةذدةم
الوحدات الصوتية
الفونيم وأشهر النظريات فيها

هةفتةي نؤزدةم
الوحدات الصوتيّة
المقطع

هةفتةي بيستةم
الفونيمات فوق التركيبيّة
النبر والتنغيم

هةفتةي بيست ويةك
ظواهر صوتية
الإدغام وأنواعه من الوجهة الصوتية والصرفيّة

هةفتةي بيست ودوو
ظواهر صوتية
المماثلة والمخالفة

هةفتةي بيست وسىَ
ظواهر صوتيّة
التقاء الساكنين والتخلص منها

هةفتةي بيست وضوار
مشكلة الهمزة
همزة القطع وهمزة الوصل

هةفتةي بيست وثيَنج
   اختبار في المواد السابقة               30 درجة


هةفتةي بيست وشةش



هةفتةي بيست وحةوت



هةفتةي بيست وهةشت



هةفتةي بيست ونؤ



هةفتةي سييةم





                                          سةرضاوةكان :
مصادر المادّة ومراجعها
* كتاب سيبويه، لسيبويه.
* علم الأصوات، لكمال بشر.
* الأصوات اللغوية، لإبراهيم أنيس.
* دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر.
* التجويد المصوّر، لأيمن رشدي سويد.




تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
س1/ عرّف ما يأتي:
( علم الصوت الأوكستيكي، المخرج المقدّر، اللسان، التضاد ).
س2/ إذا علمت أنّ للسين من الصفات اللازمة المتضادّة، س: ( الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات )، فما الصفات اللازمة لـ ( الهمزة، الجيم، العين، الميم، الياء غير المديّة )؟
س3/لا تكتمل العمليّة الكلاميّة إلا بوجود أركان، فما هي؟
س4/ اذكر المخرج العام والخاص لكلّ من: ( الضاد، الطاء، اللام، الفاء، الألف ).
س5/ ما المقطع؟ وما أقسامه؟ وما فائدته؟ مثّل لما تقول.

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








