
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات ولهجات: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

01:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

06,00 قمرة بالط 1

12,50 09,00 رمٌساء بن قٌراط 2

13,50 12,50 عاٌدة بوخروبة 3

12,00 07,00 أمال بودالٌة 4

12,00 05,00 رٌان بودرالً 5

13,00 10,50 دنٌا بورنان 6

14,00 08,00 عبد الرؤوف بوشامة 7

14,00 13,50 خلود بوغازي 8

14,50 12,00 إٌمان تبٌنة 9

13,50 11,50 إناس حرٌد 10

13,00 05,50 عائشة خدادمٌة 11

12,50 07,00 شٌماء رمل 12

14,50 11,00 فاطمة سلمً 13

14,50 07,00 غادة شواٌشٌة 14

14,00 15,00 رافع شوٌنً 15

13,00 15,00 هالة طوبة 16

12,50 09,00 شٌماء طوطو 17

12,50 08,00 لخضر عالٌة 18

14,00 12,00 دنٌا عطٌة 19

13,00 05,00 منال عمراوي 20

12,50 14,00 بثٌنة عمٌروش 21

12,50 10,00 لٌنة قارة 22

13,00 10,00 ٌسرى قوادري 23

12,00 05,00 عز الدٌن ماونً 24

14,50 13,00 خلود مسعودي 25

13,00 08,00 عبٌر مالٌكٌة 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان الّصوتيات واللهجات

الصوتيات "االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة بمقياس  (كل األفواج)بإمكان طلبة سنة أولى ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة 05/02/2020يوم األربعاء " واللهجات



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات ولهجات:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

الزهرة براهمٌة 1

12,50 09,00 مالك بركانً 2

13,00 11,00 خدٌجة بن  ٌحً 3

13,00 09,00 نورة عبٌر بنور 4

شٌماء بهٌجً 5

14,50 17,75 نادٌة تازٌر 6

13,50 10,00 سمٌة حبشً 7

14,00 12,50 عبٌر خضراوي 8

13,00 10,50 محمد الصالح رحاب 9

12,50 10,50 فهٌمة رزق هللا 10

اسماء سطحة 11

13,00 09,00 شافٌة شحات 12

13,50 10,50 هاجر شغٌب 13

14,00 11,00 صفاء طواهري 14

13,00 08,00 شٌماء ظوافر 15

13,50 بشرى عبداوي 16

13,50 08,00 أحالم عبٌزي 17

12,00 08,00 أمال عتسامنٌة 18

13,00 06,00 شٌماء غراري 19

13,50 10,00 صبرٌنة لعور 20

15,00 16,00 زٌنب مرابطً 21

13,50 10,00 ٌسرى مساهل 22

13,00 11,50 الشٌماء مشعلً 23

عائشة مناٌعٌة 24

14,50 16,75 رباب موساوي 25

12,00 05,00 شرٌفه إٌمان ولبانً 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان الّصوتيات واللهجات

الصوتيات "االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة بمقياس  (كل األفواج)بإمكان طلبة سنة أولى ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة 05/02/2020يوم األربعاء " واللهجات



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات ولهجات:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

03:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

14,50 13,50 هناء بجاوي 1

13,00 05,00 رمٌساء براكشً 2

05,00 شروق برٌش 3

13,50 10,00 آمنة برٌمة 4

13,50 10,00 خولة بساقلٌة 5

13,50 05,00 شٌماء بن رازق 6

13,50 06,50 أمٌرة بوشاهد 7

13,00 06,00 مروة بوكاف 8

13,50 10,00 هاجر حماٌدٌة 9

13,00 05,00 نادٌة حمدي 10

دالل دحمون 11

13,50 10,50 نوال رباٌعٌة 12

14,00 16,00 أحالم زرٌمش 13

سارة سلمانً 14

05,00 مرٌم شرٌط 15

13,50 12,00 أمٌرة عافري 16

13,00 08,00 رانٌة عبد المالك 17

11,00 05,00 مرٌم عبداوي 18

14,00 05,00 خلود عطاٌلٌة 19

12,50 05,00 نور الهدى قباي 20

13,50 05,00 آمال كراٌمٌة 21

13,50 06,00 مرٌم هدى كرٌبس 22

13,50 15,00 أسماء كعور 23

15,00 08,50 مدٌحة لقرٌنً 24

13,00 10,00 أحالم لواسمً 25

13,50 12,50 محمد علً معٌزي 26

13,50 06,00 نسرٌن نعامنٌة 27

12,50 10,00 بثٌنة نعٌجة 28

12,00 08,50 سارة هدار 29

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان الّصوتيات واللهجات

الصوتيات "االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة بمقياس  (كل األفواج)بإمكان طلبة سنة أولى ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة 05/02/2020يوم األربعاء " واللهجات



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صوتٌات ولهجات:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

12,50 12,00 إلهام بخاخشة 1

13,50 12,50 نور الهدى بن حمدي 2

13,00 06,00 ٌسرى بودرع 3

13,50 09,00 شٌماء بوفرٌدة 4

12,50 10,00 أكرم مختار بوهالً 5

13,50 09,00 رمٌسة جاب هللا 6

12,50 05,00 منى جبٌحة 7

13,50 06,00 أمال حجار 8

12,50 09,00 سعاد دبار 9

13,00 10,50 لبنى دحمان 10

14,00 12,50 ٌسرى دٌح 11

13,00 06,00 رانٌة رحابً 12

12,50 12,00 إٌمان زغدودي 13

12,50 05,00 بشرى زمالً 14

13,00 06,00 إٌمان سالمً 15

14,00 14,00 اسمهان سالٌمٌة 16

13,00 10,00 تقً الدٌن شبشوب 17

12,50 09,00 آمنة شرفة 18

13,50 07,00 شافٌة شواٌشٌة 19

14,00 16,50 سارة صٌافة 20

12,50 12,00 فاٌزة عماري 21

14,50 05,00 نهاد عمٌور 22

13,00 06,00 أٌمن قواسمٌة 23

13,00 09,00 ٌاسمٌن كموقات 24

14,50 18,00 نجوى لعراٌسٌة 25

12,50 08,00 هدى مروش 26

13,00 12,50 عواطف مسعودي 27

14,00 13,25 هاجر مسٌخ 28

14,00 07,00 أحالم معلم 29

13,00 05,00 لحسن موامنٌة 30

12,50 06,00 رٌم فلاير نزار 31

14,00 14,00 آٌة نعٌجة 32
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان الّصوتيات واللهجات

االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة  (كل األفواج)بإمكان طلبة سنة أولى ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة 05/02/2020يوم األربعاء " الصوتيات واللهجات"بمقياس 



                                                                                                                                                                           األستاذ: جمال بن دحمان                                "الّصوتيات والّلهجات العربية" مادة -اإلجابة النموذجية 

                                                                                         

1)  
 في القراءات اآلتية:ر اشرح كيف حدث التأثّ  -
ْد"قرأ يحي بن وثاب  .1  06يس:  چڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ     چفي  "َأحَّ

 ن(5,0)تأّثر بالهمس
 حدث تأثران:

إلى ، تأثر المجيور منيما)العين( بالميموس )الياء(، ُقِمَب العين لتجاور العين والياء الحمقيين ، نتيجةً قمبٌ  .أ 
 ن(5,,5).تأّثرٌرجعيوىذا ، ن(5,5) (نظيره الميموس )الحاء( فصارت الكممة )َأْحَيدْ 

ْد( تأثرت الياء بالحاء وفنيت فييا، فصارتإدغام،ٌ .بٌ ٌ(5,,5)رٌتقدمي.تأثٌّوىذا  (ن5,5)الكممة )َأحَّ
 06األعراف:  چ  ڦڦڤ   ڤ  ڦ  چ  " فيَبْصَطةٌ "قرأ نافع بالصاد  .,

 ن(5,0تأّثر باإلطباق)
 فانقلبت إلى نظيرها المطبق ،أصل الكلمة )َبْسَطًة( بالسين، ولما جاورت السين المنفتحة الطاء المطبقة تأّثرت بها

أسهل من االنتقال من منفتح  )ط( إلى مطبق )ص( )الصاد( ، حتى تتحقق السهولة في األداء، فاالنتقال من مطبق
 ن(0,,6)تأّثر رجعيوهذا  ن(6,0)(ط)س( إلى مطبق )

َراطٌَروى األصمعي عن أبي عمرو " .3  0الفاتحة:  چٹ      ٹٹ   چ " في الزِّ
 ن(5,0بالجهر)باإلطباق و تأّثر

 حدث تأثران:
بالراء المفخمة التي تعد من الناحية الصوتية فأصل الكلمة )السراط( بالسين، ثم تأثر السين قلب أول:  .أ 

 ن(0,,5).تأّثر رجعي وهذا ن(6,0)أحد أصوات اإلطباق، فقُلب إلى نظيره المطبق )ص(
تأثر  وهذا (ن6,0)تأثر الصاد المهموس بالراء المجهور، فقُلب إلى نظيره المجهور )ز(قلب ثان:  .ب 

 .ن(0,,6)أيضارجعي 

اقرأ أبو بكر عن عاصم " .4  8التحريم:  چ  پٻ  ٻ  پ  پ  چ " في ُنُصوح 
 ن(5,0)تأّثر باإلتباع

أصل الكلمة )َنُصوحا( بفتح فضم، ، واالنتقال من الفتح إلى الضم فيه شيء من الصعوبة، ولتسهيل النطق قُلبت 
ما يسمى باإلتباع ، وهذا  ن(6,0)ضم الفتحة إلى ضمة حتى يكون انتقال اللسان من ضم إلى

 ن(0,,6تأثر رجعي)وهو.(0,,6)الحركي
 

تعزو القراءات اآلتية الميجتين  . إلى أيّ تميمعن  الحجازليجّية تمّيز قبائل  من خالل ما درست من خصائَص  (2
  مع التعميل.

 .( قرأ بيا شريح الحضرميُيْؤِقُنونٌَ) .1
 ن(1ُتعزىٌإلىٌتميمٌ) -
تحقيق اليمز ، فعمى أن تحقيق اليمز من خصائص قبيمة تميم وقبائل وسط الجزيرة وشرقيياتكاد تجمع الروايات  -

قال: "ال آخذ من كثر البدو وكانوا يعتزون بذلك، وقد روي عن عيسى بن عمر الثقفي أنو وأ شاع بين التميميين
 ن(1)ن غير البيئة الحجازيةتحقيق اليمز من أبرز األمور التي اقتبستيا المغة النموذجية مو  تميم إال بالنبر،

 .قراءة يزيد بن القعقاعفي ( ُمْسَتْهِزُيونٌَ) .,



 ن(1ُتعزىٌإلىٌالحجاز.ٌ) -
تكاد تجمع الروايات أن التخمص من اليمز شاع عند القرشيين بالحذف أو التسييل أو و  ،وردتٌبتسهيلٌالهمز -

 ن(1) القمب، وقريش من قبائل الحجاز.
 .قراءة ابن أبي عبمة في( ِئِيمْ ِبَأْسَما َأْنِبيِهمٌْ) .3
 ن(1ُتعزىٌإلىٌالحجاز.ٌ) -
 ن(1) ىنا وردت اليمزة ساكنة وتحرك ما قبميا بالكسر، فقمبت حرف مد مناسب لتمك الحركة )الياء( -
 قرأ بيا ُشريح. ِمْصًرا( اْهُبُطوا) .4
 (ن1)ُتعزىٌإلىٌتميم. -
، وىي من يحدث ذلك نتيجة السرعة في األداء و  (تأثرٌالصوائتٌالقصيرةٌبعضهاٌببعض) وردتٌباإلتباعٌالحركي -

 ن(1)خصائص القبائل البدوية )تميم( بعكس قبائل الحضر )الحجاز(التي تميل إلى التأني وتحقيق الحروف.
 واشرحيا: ما يميد الظواىر الميجية الواردة في حدّ  (3

ٌوأبوٌَعِمجٌِّ -  الُمْطِعماِنٌالشَّْحَمٌبالَعِشجٌٌٌٌٌٌَِّخاليٌُعَويف 
 ن(5,0)العجعجةٌ -
 ن(5,5)اشتيرت بيا قبيمة قضاعة. -
 ن(5,,5)ىي إبدال الياء جيما -
 ن(5,,5) في نسبتيا إلى قضاعة مقيدة بأن تكون الياء تالية لمعين -
 ن(5,,5)ُنسبت كذلك إلى بني فقيم أحد بطون بني دارم بن مالك بن حنظمة ، وبنو حنظمة من تميم -
 ُيناديشٌِ:ٌ"َتعاَليٌإلىٌَموالِشٌنادتٌأعرابيةٌجاريةٌ  -
 ن(5,0الكشكشة) -
 ن(5,5).عند ربيعة ومضر -
 ن(5,5) .ث شينافي المؤنّ أو مكانيا يجعمون بعد كاف الخطاب  -
 ن(5,,5) فعموا ذلك حرصا عمى البيان، ألن الكسرة الدالة عمى التأنيث تخفى في الوقف. -
 ن(5,,5" )إذ الفصل بين المذكر والمؤنث بحرف أقوى من الفصل بحركة"يقول ابن جني:  -

 
 ن(1,5اإلجابة المنظمة والممنيجة والخالية من األخطاء المغوية واألسموبية ) -

 

ٌ
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