
2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

01الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

13.00 12.00 أمانً العلمً 1

12.00 04.50 خلود العومً 2

16.00 13.00 حمزة ٌنً أود 3

10.67 06.50 منال براهمٌة 4

11.83 05.50 شٌماء بلهاٌن 5

14.33 09.00 ٌاسمٌن بن لعماري 6

14.50 08.50 حورٌة بوحجار 7

14.00 08.00 خولة بوراس 8

14.33 12.00 رمٌساء جبابلة 9

13.33 05.50 سعاد دغمان 10

10.50 11.50 دلٌلة رحال 11

14.00 10.50 إناس سعٌودي 12

فاطمة الزهراء شعابنة 13

13.33 07.50 دنٌا عاشوري 14

13.00 08.50 زٌنب فركوس 15

13.33 06.50 نور الهدى فٌصلً 16

12.00 06.00 سامٌة لوصٌف 17

16.00 15.00 فاٌزة مخانٌة 18

13.33 08.00 بثٌنة مرلاق 19

14.00 14.00 عزٌزة نعمان 20

13.00 09.00 ماجدة نوري 21

13.50 07.00 سمٌة ٌوسف 22

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

بوزٌد ساسً هادف+ جمال بن دحمان : االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

02الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

12.00 06.50 منال بجاوي 1

13.00 06.50 عفاف براهمٌة 2

16.00 17.00 لخضر برٌزخ 3

12.00 11.00 دنٌا بلعٌد 4

11.00 07.00 مهدٌة بن الغة 5

12.00 11.00 شٌماء بوحرام 6

11.00 09.00 أصالة بوشالغم 7

12.50 08.50 اٌمان بوشالغم 8

12.00 08.00 أمٌرة بومزراق 9

13.50 08.50 حسام الدٌن زٌتونً 10

12.50 08.00 برٌزة ساٌحً 11

زٌنب سعٌدي 12

13.50 07.00 سوسن شرشاري 13

15.00 09.50 دمحم صابر 14

16.50 12.00 أسماء غجاتً 15

14.50 07.50 شمس العلى لطاف 16

14.00 10.50 نور الهدى كحل الراس 17

لٌلى محامدٌة 18

12.50 06.50 بسمة مرعً 19

14.00 07.50 مروة معامرٌة 20

10.00 06.50 أحالم مناصرٌة 21

15.50 08.50 زبٌدة مٌلً 22

13.00 06.50 أمانً ٌحمدي 23

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

03الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

10.83 06.00 بثٌنة بوخاري 1

13.00 07.50 شهٌناز حجوجً 2

14.00 15.50 خلود خلة 3

10.67 07.00 صفاء رزٌمً 4

10.00 04.00 غادة رفاد 5

11.33 15.00 بشرى زمالً 6

12.67 10.50 إناس شاٌب 7

11.67 08.50 آٌة صالح 8

13.33 08.00 مالن طوٌل 9

12.33 06.50 إلهام غرسً 10

12.67 07.00 شٌماء فناز 11

12.00 08.00 إنتصار لروف 12

12.33 07.50 إنصاف لروف 13

12.00 09.50 عالء الدٌن لروي 14

12.50 10.50 مروة لعفٌفً 15

12.67 04.50 أمٌرة لعموري 16

اٌمان مرازلة 17

13.50 11.00 شهرة مسعودي 18

10.33 11.00 اسماء معٌزي 19

13.00 10.50 حنان ملوكً 20

12.83 09.00 صفاء منصوري 21

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

04الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

13.33 06.50 ٌسرى احمامدة 1

13.00 05.50 رحمة بخاخشة 2

10.67 07.00 إناس بلخٌط 3

دالل بودالٌة 4

13.67 08.50 سماح بولهولو 5

14.67 12.00 وئام حسٌن 6

15.00 11.50 لٌندة خالف 7

13.00 08.50 رانٌة خلٌل 8

12.33 08.50 رونك زاوي 9

11.67 09.50 أمٌمة زغدودي 10

12.33 06.50 ندى سعاٌدٌة 11

14.33 08.50 بشرى شرٌط 12

13.33 06.00 منال صوادلٌة 13

12.00 05.50 آٌة ضربانً 14

رمٌساء لٌراطً 15

11.00 07.00 شٌماء كردوسً 16

13.00 06.00 إكرام لوصٌف 17

14.50 08.50 جٌهان لوصٌف 18

14.83 19.00 اسماء مرٌبعً 19

13.17 10.00 آمنة ملوكً 20

13.50 دالل منجل 21

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

05الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط
2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

12.83 11.00 لبنى برجم 1

13.17 14.50 خولة بن رجم 2

12.33 06.00 أحالم بوزناد 3

13.33 08.50 ٌسرى بولرة 4

12.67 08.50 رانٌا تلٌلً 5

12.67 06.50 بثٌنة حاجً 6

11.67 08.00 عواطف حرٌدي 7

12.67 13.00 ندى حضري 8

12.00 08.00 زهٌة حفٌان 9

13.00 10.00 صفاء حمٌدي 10

11.83 09.50 سامٌة حٌمر 11

11.50 09.50 شٌماء زغدودي 12

12.67 11.50 دعاء زلاولة 13

سلمى ساسً 14

13.33 09.00 إٌمان سحتوري 15

شهٌرة سموالً 16

11.67 07.00 لائمة بالدٌن شطاب 17

12.00 08.00 ندى عباٌنٌة 18

13.00 11.50 ذكرى عمٌار 19

12.67 15.50 أمانً لزلوز 20

12.67 09.50 رانٌة للود 21

13.33 10.00 جٌهان لٌبوب 22

12.33 06.50 صبرٌنة ماضً 23

12.00 08.00 نعٌمة معاٌشٌة 24

13.00 10.50 رندة هدروق 25

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

06الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط
2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

10.00 10.00 سارة بنوري 1

12.33 06.50 سمر حجاٌلٌة 2

12.33 06.50 الهام حملة 3

12.67 06.50 سارة حوالة 4

10.33 04.00 بشرى خضراوي 5

10.00 05.00 جهٌنة خالٌفٌة 6

12.33 05.00 بثٌنة خلفون 7

13.00 15.00 بٌة خلٌفً 8

13.33 11.50 منال خلٌل 9

10.00 06.50 اسماء خمٌسً 10

13.67 10.00 فاطمة الزهراء دراجً 11

12.67 10.50 خلود رحاٌلٌة 12

13.83 09.50 لٌلى رمضانً 13

09.00 06.00 رٌان سماعلً 14

12.33 10.50 وجدان عزٌزي 15

11.67 07.00 رحٌمة عمارنة 16

12.33 06.50 جٌهان عنطوري 17

12.67 08.00 أشواق عٌاد 18

13.50 09.00 جٌهان لبو 19

13.00 05.00 مروة معافة 20

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

07الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

13.33 05.00 مرٌم الصوم 1

13.33 07.00 نور هان الطاهر دواخة 2

13.50 08.00 رباب بخوش 3

14.17 05.50 لمرة بالط 4

13.17 09.00 آمال بن ٌحً 5

08.00 هدى بنور 6

13.00 07.00 سمٌة بومعزة 7

12.83 06.50 أسماء جامع 8

13.00 08.50 نور الهدى جبارنٌة 9

14.83 13.00 جٌهان حمداتنً 10

سارة حمداوي 11

13.00 07.50 وردة حواوسة 12

14.67 08.50 رحٌمة خراخرٌة 13

13.00 06.00 فاطمة الزهراء درغوم 14

13.67 16.50 سماح رواشدٌة 15

14.00 08.50 لمٌاء زدادرة 16

13.00 11.00 سمٌرة زدام 17

13.00 10.00 سلمى زروال 18

12.00 08.00 بلمٌس زعموش 19

14.00 09.00 نهاد سودانً 20

14.17 09.00 اٌمان شطٌبً 21

13.67 09.00 أمال شٌبانً 22

13.00 09.00 وفاء غوباش 23

13.83 05.50 بشرى لحام 24

12.67 06.00 سالف لواسمٌة 25

14.33 12.00 مروة لمصٌر 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 



ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة

2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

بوزٌد ساسً هادف+ جمال بن دحمان : االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

08الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

13.00 06.50 نجوى ألرود 1

15.50 11.50 رانٌا العٌفة 2

13.00 08.00 صفاء بن لٌراط 3

15.50 10.50 راوٌة بوجنانة 4

15.00 05.50 مروة بودالٌة 5

14.50 11.00 أسماء رمضانً 6

14.00 08.50 رمٌساء سالم 7

11.00 06.50 إٌمان سلٌمانً 8

12.50 08.50 إٌمان شوافة 9

12.00 07.50 دنٌا عبٌدي 10

12.00 11.00 سارة عبٌدي 11

أحالم عبٌزي 12

13.50 08.00 اٌمان عشاش 13

10.00 05.50 خدٌجة علٌوي 14

14.00 11.00 رندة لراشة 15

14.00 09.00 رمٌسة لٌراطً 16

12.00 07.50 فاطمة كٌلة 17

14.50 09.50 راضٌة لمرٌنً 18

13.50 10.50 وفاء معاللة 19

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعٌة  -لالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات عامة: الممٌاس لسم اللغة و االدب العربً

09الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌمٌة01السنة 

محضر النماط

2االستدران االعمال موجهة 2س االسم اللمب الرلم

11.33 04.50 وفاء بازٌن 1

13.67 04.00 حنان بداٌدٌة 2

13.50 06.50 بشرى بركانً 3

13.67 08.50 نسرٌن بلهوان 4

13.50 06.00 فراح بن حمدي 5

13.00 06.50 شهرزاد بوحدٌد 6

13.67 06.00 ٌاسمٌن بوحدٌد 7

13.33 05.50 آسٌة بوشبرٌن 8

13.67 07.00 مروة حمامدٌة 9

12.00 05.50 حسٌبة دغمان 10

14.67 11.50 أحالم دوخً 11

12.00 06.00 نوال زاٌدي 12

12.67 05.00 بثٌنة زعٌمن 13

14.17 11.00 فائزة زٌاٌة 14

13.50 05.00 أمٌنة شٌعاوي 15

13.17 07.00 لبنى عمرعبده 16

13.00 06.50 مسٌكة فرحً 17

13.00 05.50 نورة فمراوي 18

13.17 08.50 إبتسام دمحم السعٌد 19

13.00 08.00 ٌسرى مومنً 20

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارلام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترن الخانة فارغة: مالحظة



 قسم اللغة واألدب العربً                                كلٌة اآلداب واللغات                                      قالمة    5491ماي  8جامعة 

 لسانٌات تطبٌقٌة -السنة األولى ماستر                        ة وتٌات العام  الص   :امتحان مادة

 ستا:: جما  بن دحماناأل

 

 اإلجابة النمو:جٌة

 

 :أجب عن ما ٌأتً بدق ة

 االختالف؟ عُزي كٌف ذلن؟ وإالم  دّة األصوات المجهورة. ع  المحدثون مع المدامى فً العرب اختلف الدارسون  .1
فعند ، المدامى عدوا الماف والطاء ضمن األصوات المجهورة، وخالفهم المحدثون بعدها من األصوات المهموسة

اللذٌن أُدرجا ضمن األصوات  بإسماط الماف والطاء 15وعند المحدثٌن ،  17المدامى عدد األصوات المجهورة 

 الذي لحك التارٌخًالتطور إلى  -وعبد العزٌز عالم إبراهٌم أنٌسكل من كما ٌرى  – ، وٌُعزى ذلنالمهموسة

  .هذٌن الصوتٌن

 عدد مخارج األصوات؟ فً -أٌضا  -اختالفهم تفّسر  بم   .2

 النحاة زمن منذ نطمها مواضع حٌث من ،العربٌة لألصوات ما نوع من تطور حدوث احتمال إلى ذلن ٌعزى

 الصوتٌة المختبرات إلى أٌضا االختالف ٌُعزى كما. النطك مخارج بٌن والتداخل التمارب لشدة وذلن المدماء،

 .الصوتٌة المخارج تحدٌد دلة فً المحدثٌن الباحثٌن ساعدت التً الحدٌثة

 ؟وائت من حٌث إنتاجهاما الفرق بٌن الصوامت والص .3

 الخارج إلى جزئٌا أو كلٌا عبوره منع عائك الحاجز الحجاب من بضغط الرئتٌن من الصادر الهواء صادف إذا

 ٌؤدي اعتراض أي من الهواء مجرى خال إذا بالصامت،  أما الوصف بهذا الناشئ الصوت عُرف ،ما موضع فً

 .بالصائت ذلن سُمً  طلٌما حرا الصوت وخرج مسموع، احتكان إلى

 ٌتم إنتاج األصوات اللغوٌة عبر أربع عملٌات. اذكرها. .4

 "الهواء تٌار" اإلنشاء عملٌة (1
 .التصوٌت عملٌة (2
 . والفموٌة األنفٌة العملٌة (3
 .النطمٌة العملٌة (4

 كٌف ٌتّم إنتاج األصوات الشدٌدة الحنجرٌة؟ .5
 ٌؤدي مما للخروج سبٌال الهواء ال ٌجد حتى شدٌدا إغاللا الصوتٌٌن الوترٌن إغالق عند الحنجرة فً إنتاجها ٌتم

 فً ٌوجد و. االنفجار كصوت صوت فٌصدر ،االبتعاد على ٌرغمهما درجة إلى علٌهما الضغط ارتفاع إلى

 الهمزة. وهو الطرٌمة، بهذه إنتاجه ٌتم واحد صوت العربٌة
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ف   (Daniel Jones) دانٌال جونزط فً مخطّ د مواضع الّصوائت العربٌة حدّ  .7  .كّل صائت ، وص 

 

 ٌمثل الكسرة (1) الرلم

 ٌمثل الضمة (8)الرلم 

 ٌمثل الفتحة (4)الرلم 

 مغلك غٌر مدّورأمامً  الكسرة صائت (1

 خلفً مغلك مدّور الضمة صائت (2

   أمامً مفتوح غٌر مدّور الفتحة صائت (3

 بالتوفٌك.                                                                                               
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