
2022/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلية االداب و اللغات

صوتيات ولهجات: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

11.66 03.50 مروة أومدور 17/36038509 1

15.00 11.50 ريان براهيمي 18/36036916 2

13.00 11.00 هديل بركاني 18/36036987 3

15.33 15.50 تقوى بريك 18/36035353 4

13.66 05.00 أحالم بغور 15/36042687 5

13.66 07.00 إنتصار بلوصيف 17/36042758 6

14.66 13.25 إيمان بن شيخ 18/36034891 7

14.33 08.25 خلود بوصبعين 18/36038752 8

12.66 08.00 منال جاهمي 18/36037230 9

ابتسام حلوي 16/36050883 10

14.33 09.50 راضية حيمود 18/36038761 11

12.33 05.00 نورة خمايسية 17/36042177 12

14.66 13.00 شيراز سقوالي 18/36035073 13

13.33 12.25 أحالم سكفالي 18/36034829 14

13.33 06.25 بسمة سكفالي 18/36034915 15

15.66 13.75 مروة شايب 18/36037217 16

12.66 04.50 مريم طيبي 17/36040055 17

أحالم عبيزي 16/36040369 18

عبد اللطيف عميار 01/652522 19

14.33 13.25 عبير قجاجة 17/36042544 20

15.00 07.25 نبيلة قوادرية 18/36038188 21

13.00 09.00 فايزة لعور 18/36040089 22

إيمان نواورية 17/36043545 23

11.33 يسرى يخلف 18/36038866 24

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلية االداب و اللغات

صوتيات ولهجات: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

12.66 09.75 آية بخوش 18/36035667 25

14.66 07.00 قمر بركاني 18/36040293 26

13.00 13.00 ليندة بن الغة 18/36038819 27

13.66 13.00 نسرين بوشحدان 18/36038839 28

15.00 11.50 سميرة بوطانة 17/36045862 29

14.33 09.00 إنتصار بوعيش 18/36040243 30

12.33 07.75 عايدة جنان 18/36040287 31

13.66 10.75 ياسمين حطاط 18/36040313 32

12.33 08.00 لينا نور حكيمي 18/36037640 33

12.00 05.50 رباب دهماني 17/36061523 34

13.66 10.50 منال زيكر 18/36037559 35

14.00 13.00 دنيا زيو 18/36037432 36

14.33 12.75 بثينة سالمي 18/36036881 37

13.33 10.00 ايناس عبيزي 18/36038078 38

12.33 06.50 حياة غربي 17/36044057 39

14.00 12.00 مريم كحل اللسان 18/36037553 40

12.66 05.00 رفيقة مساعدية 18/36035395 41

12.33 07.00 هاجر مسيود 17/36046678 42

13.33 06.75 أحالم مغمول 15/36042686 43

13.33 03.50 آسية مكموش 15/36048610 44

14.33 08.50 عبير ناصري 18/36037509 45

15.00 16.00 أمال نحال 16/36041059 46

14.33 10.00 إيمان نكاع 18/36034890 47

14.33 07.50 ميساء هبير 18/36037031 48

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلية االداب و اللغات

صوتيات ولهجات: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

13.33 03.50 أنوار بريش 18/36038059 49

13.33 05.25 اسالم بلواعر 17/36046838 50

12.33 06.50 كريمة بن عياش 17/36040650 51

13.00 07.50 شميسة بن يحي 18/36035066 52

12.66 05.50 كوثر بهلول 18/36035788 53

13.66 09.00 خلود بوشحدان 18/36037016 54

12.33 04.50 شيماء بولبازين 18/36040084 55

13.66 05.25 عصام بوناب 18/36040288 56

12.66 09.50 إيمان جافي 17/36043675 57

11.00 05.00 زينب جعفر 18/36035020 58

13.66 07.75 حنان خليفي 18/36038660 59

12.66 03.50 رانيا دبابغة 17/36044140 60

13.00 05.25 هاجر دواخة 18/36036985 61

13.00 07.75 أسماء روابحية 17/36044895 62

سلمى ساسي 15/36043725 63

11.33 03.50 شهيرة سقوالي 17/36038384 64

13.66 06.00 بثينة شطيبي 18/36036880 65

13.66 04.75 شهيناز صرصار 18/36035072 66

13.66 03.00 لبيبة صنصري 17/36044181 67

14.33 08.75 وداد طعيوج 18/36036992 68

الساسى عربة 17/36044257 69

11.33 05.75 فاطمة عواج 18/36035127 70

11.33 06.75 ندى عيد 18/36035207 71

12.66 05.75 درصاف كالعي 16/36046638 72

13.00 06.25 حنان مومد 18/36036896 73

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلية االداب و اللغات

صوتيات ولهجات: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

12.00 06.50 إيمان براحلية 17/36045140 74

آمال بن كاشر 16/36047621 75

13.00 10.75 لميس بوخناف 18/36038917 76

13.66 09.00 حسينة بوشحدان 98/532095 77

عبد الرؤوف بوعجينة 15/36043561 78

14.00 06.50 سوسن بوكحيل 18/36038498 79

13.00 05.00 سارة حمبلي 17/36043266 80

13.00 08.50 حسناء خالدي 18/36042708 81

12.33 03.00 سهيل ربعي 17/36038825 82

12.66 03.50 حسام سرحان 18/36036056 83

11.66 07.00 رابح شرشار 08/6036714 84

12.33 04.75 خولة طراز 18/36037423 85

13.00 09.75 نسرين طوهرية 16/36044547 86

13.33 06.75 شيماء طير 17/36043905 87

12.66 13.50 بشرى عثامنية 17/36044125 88

12.33 07.25 شيماء عمايرية 17/36043901 89

13.00 08.50 لبنى عنابي 18/36037529 90

13.33 05.00 هديل فارح 18/36037588 91

13.00 09.50 أمال قرفي 17/36045129 92

13.00 08.75 سوالف كاملي 18/36055088 93

14.33 04.75 صفاء لكبر 18/36039498 94

13.00 03.50 نوارة نزار 17/36044568 95

13.66 06.50 حنين هميسي 18/36037416 96

12.33 06.00 كوثر هميسي 18/36037639 97

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلية االداب و اللغات

صوتيات ولهجات: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

05الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

12.00 03.00 نور الهدى اومدور 17/36041381 98

12.66 10.25 حنان بلعيد 18/36038097 99

15.66 13.25 ذكرى بن عيدة 17/36042026 100

13.33 08.25 الهام بوبزي 18/36038726 101

12.66 09.00 بسمة بوجمعة 17/36043195 102

13.00 10.00 هند حامي 18/36035586 103

15.33 09.50 سارة حجوجي 17/36038802 104

12.33 10.50 فايزة حميدي 16/36049668 105

14.66 06.00 سمية خلفون 18/36036925 106

13.66 08.50 ليندة درابلة 18/36037536 107

سميرة رحاب 11/6030311 108

13.00 08.00 جميلة رمضاني 17/36044620 109

14.00 09.25 ليلى ريغي 18/36038817 110

14.66 11.00 هدير سعايدية 18/36038583 111

14.33 08.75 صفاء سقني 18/36037496 112

13.66 13.75 يسرى سكندر 18/36038867 113

13.33 04.50 عبير ظافري 17/36041295 114

13.66 08.75 إيمان عرقي 18/36038723 115

15.33 09.75 كوثر عياد 18/36035489 116

15.33 08.00 كاتية غمراني 18/36037637 117

13.33 13.00 ريمة فنيدس 18/36038128 118

سليمة قرزيز 17/36039778 119

12.66 07.00 علياء قرزيز 18/36041730 120

13.33 11.50 نور اإليمان قنوش 18/36038843 121

13.66 08.50 نسرين قيراطي 18/36035212 122

08.00 حميد مامنية 01/654249 123

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



 اإلجابة النموذحية في الصوتيّات واللهجات العربيّة

I.    

 ن( 0,75كل عنصر ) (1

 ، جيما الياء إبدال وهي العجعجة: -

 للعين في تالية الياء تكون بأن مقيدة قضاعة إلى نسبتها في إلى قضاعة الظاهرة هذه نسبة اشتهرت -

 ،الكلمة

 العين، مع جيما الياء يحولون ، تميم في كالعنعنة في قضاعة العجعجة العرب: لسان في جاء -

 معي. خرج راعي أي معج، خرج هذا راعج: يقولون

 حنظلة بن حنظلة، وبنو مالك دارم بن بنی بطون أحد فقيم بنو أيضا الظاهرة هذه إليهم نسبت ومن -

  تميم من

 ن( 0,75كل عنصر ) (2

( ، )أْن، همزة قلب هنا والمقصود بها عن" لفظة " تکرير: الخفاجي الشهاب يقول :العنعنة -  وأنَّ

( بدل أْن( و)عّن( ) بدل ذكر)عن( عينا وتکرار   .العرب من ذلك يفعل من كالم في )أنَّ

  جاورهم، ومن وأسد وقيس تميم إلى الظاهرة هذه نسبت -

 وأنشد.  أنّ : عّن يريدون: كقولهم الهمزة، من العين إبدالهم تميم "وعنعنة:  العرب لسان جاء في -

 آلخرة ال بد عن ستصيرها   واعتمل     الدين عن الّدنيا تلهك فال   : يعقوب

 إذا أن ألف يجعلون ومن جاورهم وأسد وقيس وتميم )أّن(، جاورهم ومن قريش " لغة: الفراء قال -

 . األلف" إلى رجعوا كسروا فإذا هللا، عنك رسول أشهد: يقولون عينا، مفتوحة كانت

 ن( 1كل عنصر )  (3

ھ  ھ  چ تعالى:  کقوله ، بالميم المتلوة الخطاب كاف يضم العرب جمهور :الوكم -

 چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

  .أو كسرة قبلها ياء کان إذا الكاف تلك العرب يکسرون وبعض  ١٢٨التوبة: 

 واالقتراح،  المزهر في كما لربيعة اللهجة هذه نسبت -

 قال:  يقولون اللغة هذه سمعنا أهل جدا، رديئة وهی: وقال وائل، بن بكر من لناس سيبويه نسبها -

 هر ُرّدوا فضل أحالِمِكم َرّدواوإن قال موالهم على ُجّل حادث      من الدّ     الحطيئة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II.     

 ن( 0,5كل عنصر ) (1

إلى نظيرها المستعلي المطبق أثّرت الخاء المستعلية )المطبقة( في السين المستفلة المنفتحة المجاورة لها فأبدلت  -

  )الصاد(

إذ االنتقال من مستعل )الصاد( إلى مستعل مثله )الخاء( أيسر من أن يتم االنتقال من مستفل )السين( إلى مستعل   -

 )الصاد( 

 نوع التأثر هنا رجعّي، حيث أثر الصوت الثاني )الخاء( في األول )السين(. -

 



 ن( 0,5كل عنصر ) (2

 ( الدال)فقُِلبت إلى نظيرها المجهور  المجاورة لها، ي التاء المهموسةأثرت الجيم المجهورة ف -

 .إذ االنتقال من مجهور إلى مجهور مثله أْيسر من االنتقال إلى مهموس -

 نوع التأثّر هنا تقّدمّي، حيث أثّر األّول )الجيم( في الثاني )التاء(. -

 

 ن( 0,5كل عنصر ) (3

 .الالم ضّمة إتباعا لحركة الزاي قبلهاحدث هنا إتباع حركّي، إذ أُبدلت فتحة  -

  .فاالنتقال من الضم إلى الضم أيسر من االنتقال إلى الفتح  -

 التأثّر تقّدمّي حيث أثّرت الحركة األولى )الضم( في الثانية )الفتح(نوع  -

 

 ن( 0,5كل عنصر ) (4

 .حدث هنا إتباع حركّي، إذ أُبدلت فتحة الهاء ضّمة إتباعا لحركة الياء قبلها -

 .فاالنتقال من الضم إلى الضم أيسر من االنتقال إلى الفتح  -

 التأثّر تقّدمّي حيث أثّرت الحركة األولى )الضم( في الثانية )الفتح( نوع -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

III. ( 1,5كل عنصر )ن 

   الحرف يعطى فال بعضها ببعض، ومزجها ، الكلمات نطق في لسرعةباتتميّز البيئة البدويّة 

فيها يميل الناس إلى ف ، أما البيئة الحضريّةبه النطق في تجويد أو تحقيق من الصوتي حقه

 .التأني في النطق ، وإلى تحقيق األصوات وعدم الخلط بينها

  فيكثر فيها صفات القّوة الذي يناسب البيئة الصحراويّة، تتميّز البيئة البدويّة  بالوضوح  السمعّي

الشدة. بينما يغلب على البيئة الحضريّة الميل إلى صفات الّضعف واالستعالء والحهر و كاإلطباق

 كاالنفتاح واالستفال والهمس.

 

 

 نقطتان نظير السالمة اللغويّة والتنظيم الجيّد وحسن الخط.


