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 زانياري واوؤشتا:
 

 د. زيـاد عبد اهلل عبد ايصُد نــــــاوي واوؤشتا:
 المغة ثصجؤري وردي واوؤشتا

 00504710070ذ.ووباين:
 ziadabdulla76@yahoo.com ن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 ايًػة ايعربّية :ةشبنــــــاوي 
 عًِ ايصوت :ناوي بابةت

 ايرابعة :قؤناغ
 2:ذوارةي يةكة

 د. صادم نريِ حييى أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عُر أمحد حمُود :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل حصني عبدايًطيفّ.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 07701777077ذ.ووباين:

 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com ن:ئيىيَ

 



                             
     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
 َاّٖية املاّدة

ة تعٓى     ّد ة األصوات بدراشة ايصوت عًِ َا ّي عرب ي تٗا، وخمارجٗا ا  جتاور عٓد األحهاّ َٔ يتجدد وَا وصفا

يكواْني وتًو األصوات، يصياقات ضُٔ ايهًُات توجي٘ يف بايؼ تأثري َٔ هلا ملا األصوات، يف تتخهِ اييت ا  ا

ملتعددة، بار ا اعت ّٕ ظّو وال املعٓى، يف يؤثر إٔ ميهٔ وحدة أصػر ايصوت إٔ ب تأتى ال األيفاظ ضبط أ  خالٍ َٔ إال ي

ًا نإ فُٓ٘ األصوات؛ ضبط َ ٓاء يسا ٗا االعت ٔ ب تُّه ي    َٓٗا. وا

 
 طريهطي بابةت:

 
 ئاواجني بابةت:

  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

  جين يًػةوتعريف ابٔ  –ْعأة ايصوت  ضرورة ايصوت هةفتةي يةكةم
ٌّ صوت يػة؟ اخلطوات اخلُصة عًُية ايهالّ هةفتةي دووةم   ٌٖ ن
  األعطاء اييت تعرتى يف عًُية ايتهًِ جٗاز ايٓطل هةفتةي شيَيةم

هةفتةي 
 ضوارةم

عًِ األصوات ) ايٓطكي، األنوشتيهي،  تعريفات
 ايصُعي (

 

هةفتةي 
 ثيَهجةم

ْوع  –درجة ايصوت  –َٔ خالٍ) ايعًو  ايتفريل بني صوتني
 ايصوت (

 

هةفتةي 
 شةشةم

  احلًل –اجلوف  خمارج األصوات

هةفتةي 
 حةفتةم

  ايًصإ خمارج األصوات

هةفتةي 
 هةشتةم

  اخليعوّ –ايعفتإ  خمارج األصوات



اختبار يف املواد ايصابكة                   هةفتةي نؤيةم
 درجة 30

  

أُٖية دراشة ايصفات وتكصيُٗا إىل الزَة  صفات األصوات هةفتةي دةيةم
 وعارضة وتعريفُٗا

 

  ايصفات ايالزَة املتطادة صفات األصوات هةفتةي يازدم
هةفتةي 
 دوازدةم

  ايصفات ايالزَة املتطادة صفات األصوات

هةفتةي 
 شيَسدةم

  ايصفات ايالزَة غري املتطادة صفات األصوات

هةفتةي 
 ضواردةم

  ايصفات ايعارضة ) ايراء ( صفات األصوات

  ايػٓة ( –ايالّ  –ايصفات ايعارضة ) األيف  صفات األصوات هةفتةي ثازدةم
هةفتةي 
 شازدةم

تطبيكات عًى ْصوص َٔ ايععر 
 وايٓجر

  

هةفتةي 
 حةظدةم

اختبار يف املواد ايصابكة                  
 درجة 30

  

هةفتةي 
 هةذدةم

  وأظٗر ايٓظريات فيٗا ايفوْيِ ايوحدات ايصوتية

هةفتةي 
 نؤزدةم

  املكطع ايوحدات ايصوتّية

هةفتةي 
 بيصتةم

  ايٓرب وايتٓػيِ ايفوْيُات فوم ايرتنيبّية

هةفتةي بيصت 
 ويةك

  اإلدغاّ وأْواع٘ َٔ ايوجٗة ايصوتية وايصرفّية ظواٖر صوتية

هةفتةي بيصت 
 ودوو

  املُاثًة واملدايفة ظواٖر صوتية

هةفتةي بيصت 
 وشىَ

  ايتكاء ايصانٓني وايتدًص َٓٗا ظواٖر صوتّية

  ُٖسة ايكطع وُٖسة ايوصٌ َعهًة اهلُسةهةفتةي بيصت 



 وضوار
هةفتةي بيصت 

 وثيَهج
اختبار يف املواد ايصابكة                  

 درجة 30
  

هةفتةي بيصت 
 وشةش

   

هةفتةي بيصت 
 وحةوت

   

هةفتةي بيصت 
 وهةشت

   

 هةفتةي بيصت
 ونؤ

   

    هةفتةي شييةم
 
 

 شةرضاوةكان :                                          

 مصادر الماّدة ومراجعها

 * كتاب سيبويه، لسيبويه.

 * عمم األصوات، لكمال بشر.

 * األصوات المغوية، إلبراهيم أنيس.

 * دراسة الصوت المغوي، أحمد مختار عمر.

 أليمن رشدي سويد. * التجويد المصّور،

 
 

 

 



 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 / عّرف َا يأتي:1ط

 ) عًِ ايصوت األونصتيهي، املدرج املكّدر، ايًصإ، ايتطاد (.

ّٕ يًصني َٔ ايصفات ايالزَة املتطاّدة، ط: ) اهلُض، ايرخاوة، 2ط االشتفاٍ، االْفتاح، اإلصُات (، فُا ايصفات ايالزَة / إذا عًُت أ
 يـ ) اهلُسة، اجليِ، ايعني، امليِ، ايياء غري املدّية (؟

 /ال تهتٌُ ايعًُّية ايهالَّية إال بوجود أرنإ، فُا ٖي؟3ط

ٌّ َٔ: ) ايطاد، ايطاء، ايالّ، ايفاء، األيف (.4ط  / اذنر املدرج ايعاّ واخلاص يه

 أقصاَ٘؟ وَا فائدت٘؟ َّجٌ ملا تكوٍ. / َا املكطع؟ وَا5ط

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 

 
 
 
 
 


