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 املقطع العربي الصوتي ودوره يف تعليم اللغات:

 اللغة العربية أمنوذجًا

 :إعداد

 اهللمراد محيد عبداهلل العبدالدكتور 

 مشس اجلميل أيوبالدكتور 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

 توطئة:
لنازززةنعميززز نتميزززلنظام زززوتنظايزززلتةنازززةنظابقزززهنظاى ايزززهنا   تززز ن بززز نظا  ززز  ن

ا زززز نعبززززلن بمززززوونظابقززززهنلظايززززل نظا زززز تنظام، ززززةن ازززز نظا زززز لمنظام، يززززه ن
 نظازززسُني زززمةنSingle soundم لنوتززز نظا ةي زززهنظا ززز ظوتنمزززرنظايزززل نظام ززز  ن 

 نلمززونايززوعن نمززرنتقييزز ظ ندززلتيهنتزز  ُن ازز نPhonemeاززز ظالع انظايززلتيه ن 
 نلام ززززززرنت ززززززمي فوناواززززززز مم، اه ن ززززززرنAllophone ن ززززززوانتمل ززززززو ندززززززلتيهن 
لن نا مززز صنادزززلظتوتنم و ازززهنابيزززل نظ دزززبة نل زززس نتم  زززظايزززل نظاى ازززةنظ دزززبة

نليززميهن ززس نظاىمودزز نظايززلتيهن ظا ئززهنظ لازز نمززرنم لنززو نظا بززيناززةنظاى ايززه
 Phonetic Elements ناوام زززز لفنظدازززز ظ ُناعدززززلظ نظاى ايززززهن The 

Individual Phonetics Level in Arabic Systemنثزينام  زلنظاىبمزوون از ن 
مززز ناى زززفونا  زززلارنظا بمزززو  نلمزززرنثزززينن نل زززةنت ززز ظ  نت،بيزززلن زززس نظ دزززلظ

ظاجملنلظاىنزو ظ  نل زسظنظا  تيزانعولز نام ز لفندزلتةناا زوتن   مانت،زهنمزون
 نStructural Phonetics levelا زززم نازززز ظام  لفنظا  ألينزززةناعدزززلظ  ن 

 supra-segmentalليززززززمةناا ززززززوتناوالعزززززز ظ نظايززززززلتيهناززززززل نظا  ىيززززززهن 
phonemesم لنظا،ب هنظا ونيهنمزرنعب زو نظانمزوونظا  مزةنل سظنظام  لفنا  ن
لننززلظانظا  ظيزززهنظايززلتيهنظا ززيوةيه ناوايززل نازززيينازز ن  اززهنالنةيمزززهنظا ززةنت زز  ن
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مىملازززهن كظنألزززوالنممىزززل تن زززرنيزززيو ناة ظنززز  نايممزززونت   زززانةيم فزززونظا  ايزززهنمزززرن
ظا لظيززونلظانمززوونا  ززز يلنظا بمززو نظا ززةنا  زززانظا زز  ناززةنظا ىنيززز ن ززرنعوع ززز ن

 نمميززلظ نلانززلظ نPhonetic Structures ن ززوالنافززس نظا  ظأليززانظايززلتيهافززو نا
 نبهنا ،بيبفززونلمى ا فززوناي  ززم نمززرنظالةززلمن مزز  ونل  ظيزز فون  ظيززهنم ي ززن نازز  ن
ظاى ايهنمرنظالةلمن ب نم لنو نظابقهنمرنظاموعيزهنظايزلتيهن بز نظ ةزل ن ام ىبي

م  زز نظايززلتةنمززرنلنظام زز لفنظ يززواناززةنامززوونظابقززه نا  ظيززهنظا نفززونت زز  ن
الالاو ن  ظيهنظام ز لفنظا  ألينزةناعدزلظ ناز ناز نمزرنظالةزلمن مز  نلت،بيبز ن

زز  انا ىبززيينظاى ايززهناقيزز ننو  يفززو نع زز ننزز م رنمززرنظيزز ىموا نليززيبهنيززفبهنلمي  
 جمز ن بزز ن نز نا ز لنظام،زل نظ يزوانظازسُنتنازسا نيزمن انا  ظيزهنظام  ز 

 نت  لالنا طنمرنظ دلظ نظام   انالنايوي نظ دلظ نظاى ايه ناوابقهنظاى ايهن
م  ظتنززهن(ن1)ىززو نافززس نظ دززلظ نلتكزز انا زز لن اىززو ن لظ يززهت  ززلالنمززرنتجم ن

لازززسنن زززسنيزززيوةةندزززلتةني زززمةنازززز ظام و    نلت جمززز ن زززس نظام زززو  نا   زززل الن
ظا ب زززبهنظا  ميزززهنابقزززه نل زززةناي زززهنيزززلفنمجمل زززهنت ززز   ندزززلتيهنتم زززسن

لظ نظام مويززز هنلظامم  مزززهنازززةنت ظأليزززانا يونزززو نكظتيزززه نامجمزززل ن زززس نظ دززز
اقلاهنا،ملنأللنممفونعيو صنتى زينامزونظايزل نظاس ميزهنلظاز    نظام تن زهن

 نامجمل زززززهنمزززززرن(2)ازززززةنيزززززيوةوتفونظابقلازززززهنلازززززسنظا مل زززززو نظايزززززلتيهنظامم  مزززززه
ن .Wordsظام و  نت  ل النمونا م ناز ظا بمو  

                                                 

 نالنظاا ا التااوت  لاا  العرااة الاسة ااة ة اطااة ة اا  ة ت     ااةظن زز انظا ززمنُ  نعومزز ناززرناعمزز  نن-1
م دمااة  نلظن زز ان ن ظابز  ن ززو ينظا زي  ن111ت  ن 2002ن 1 ظا زو  اانم ألزلنظابقززهنظاى ايزه ن 

 ن أللظ امنززل انم ألززلنظان،ززلع نم نىززهنظاجومىززهنظديزز ميهنظاىواميززهناموايلاززو نلاا  معااص ات ااوا 
ن.12ت  ن 2002 ن1 

 ن1 مزززوالان ظ ندززز وونابم ززز نلظا ل اززز  ن التنومااا   العرو اااة   ظن ززز ان نززز ظاجبيل ن نززز ظا و   نن-2
 .22    ت2001
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  Syllable  الم  ع التوت 
اززةنظابقزززهنظاى ايزززهناىزز ن  ظيزززهنظالعززز ظ نن Syllableاززيتةنظام  ززز نظايزززلتة 
اى ززفونمزز ننلاززيتبون مزونأليززونت  ززلالن ززس نظالعز ظ ظايزلتيهنلتمل وتفززو ناينززيرنا

اىضنلاسنمونظت سن بي ن بموونظاب ونيو ناةنمجوين بينظايل  ناىم مونةبنمزون
ناززززيننجزززز ن مززززوغن  ززززو انابم  زززز ن مزززز ن بمززززوونظابقززززهن اززززةنأل ززززانظا زززز ظعنظابقززززُل

 بززز نظاززز  ينمزززرناالن  ظيزززهنن ظاكبيزززل نيزززينلا  نظازززرنعمزززة... نيظام  ززز ميرنام زززو
ظام  زز نألونززهن بزز ندززبهنا  ظيززهن بززينظاىزز لرناززةنظا ززى نظاى اززةن  ن نمززوناززين

ن. ظامليززي  نظا نيزز  ن ززز ناززةنأل وازز 911نجزز نت يززي تناززسا ن  ن مزز نظا ززو ظاة 
نلألونزهن  زو ظت ن  زز 515ازرن  ز ن ظعمز ناثينعووناى  ناالنظالايز نم،مز نازرن

ظا ززو ظاة نن،ززلنظا  واىززو نظايززلتيهناززةنظ دززلظ نظايزز،ي،هنلظامى بززهنةزز نيززنسن 
اللزز نازز نن افززونظاقزز شناى زز انةزز لالن بزز نظ ةززلنلعززول نازز نظد  ظغن ازز نظ ا  ززو 

 أللنعز من يز نميزل نظ تنز نن ناي ليا(1) ظام    نظامي بحنظا ظين بي نل ل
ظا،زززز مناميززززل نةيززززي نازززز ناقنزززز نا ززززم نظام  زززز نظا يززززي  نلظاىزززز شنا ززززملن ن

ظام ، غنمرنةنلنانفينا ملالنظاميلتو نظا يي انع ألو نلأللنعز منازينا  نز ن
نفينا ززملن نظا،زز منظا ززوألر نلألززلنقاززن ايززل نادزز تنل ززلنام ززرناالنا زز النازز 

 ن(2)عززز من يززز نميزززل نةززز الناززز نميزززل ن لازززلناقنزززونن زززمي نظام  ززز نظا لازززل 
                                                 

 ن اينيزززو نظاززز ظ نظاى ايزززهنالت ك اااس العيااا ا  لااا  الربااا    الاسة اااة انظام ززز ُ ن ن ظا ززز ت ظن ززز ن-1
 .210ت  ن 1191 ن2اب  وش ن 

 نتزحان  زوان نز ظامب نالموط  ى الك  اسنكت بظا و ظاة نني نم،م نارنم،م نارن  عوال نن-2
ن.1025ع نه ن ظا و  اان ظ نظا وتانظاى اةناب نو هنلظام    ن 
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زز ةنلمززونا ىبززسنلناززةنأل وازز ن بزز نظاجلظنززانظامليززي يهناززةنظا زز تنظاى اززاوا ززو ظاةن أل 
نازززةن بزززينظاىززز لر نازززةنعزززيرنام،مزززونكألززز ظتنافزززسظن اززز نا  ظيزززهنظام  ززز نظا زززىُ 

 بززز ن زززةونمقزززوا نتمومزززوتنامزززوناززز ين بيززز ننظاميززز بحن مززز نظازززرنعمزززةنا مززز ن ي ن
ناكز انمز نظازم ينم ز  ي تنم يزز تنانظاميز بحناي زلي  ظ بزيناالنظايزل نَ زَ رخ

 ززز ظ  نلظيززز  وا  نع ززز ناىززز رناززز نازززةنظا،بزززسنلظا زززينلظا ززز  يرنم زززو  نت ميززز نلظم
اي ززززم نظام  زززز نااممززززون زززز رنازززز نع اززززوتنلتك بززززوناعزززز ظانظا،زززز لمنا، ززززان

النظازززرنعمززززةناززززيناززز  بين ززززرنظام  زززز نام فلممززززونقاززززن (1)ظعززز  منم و ىفززززو... 
يناى   نلييبهنام   نافون لظونظازم ينظاكزو انمزرنظاز   يرنا  زلالنظا،واةنالنت ب ن

  ظيزززززو نظايزززززلتيهنظايزززززل نظامززززز ظ  نابزززززييناززززز ن  ةزززززهنام فزززززلتنظام  ززززز نازززززةنظا
ظا، ا زززه نازززةنعزززيرنازززيناك بزززون زززسظنظاميززز بحن مزززونةززز   نظا زززو ظاةنظازززسُنازززي َرن

نمزونازيننجز ناا  م نلمموتناالنظام   ناينا رن و ىوتنازيرن بمزوونظاى ايزهناز ايلن
 نالن أللن   ون ب ن  ظيزهنظ دزلظ ن(2)ا ن  و انالنظي ىمويناةنأل انظا  موو
موناى  افونمرنتقيي ظ ناةنعواهنظانمزوونن يجزهنظام   انلايوالند وتفونلمكو عفونلن

مجول تفزززوناعدزززلظ نظ عززز ف نازززسا نلظعززز نظام  ززز ن مززز نتى ا ززز نظع  ازززوتنازززةن
ظا اُن م ن بموونظاب ونيو نلظايزلتيو نابزيناجز ناز نتى ا زوتنلظعز ظتناجمز ن بيز ن
ظام،زز ثلالن بزز نظازز  ينمززرناالنن ززينظا  واززهنةزز اموتنألونززهنتى مزز ن بزز نظام ززو  ن

                                                 

ن.1 ن 1 ناس  ن مة اإلمسابطظارنعمة نن1-
 ن ايززز ل ان ظ نظا  ززز نالمتااا عل التاااوت  لااا  الد اطااا   الاسة اااةظن ززز انظايزززيا ن نززز ظاىلال نن-2

ن.225ت  نن 2000 ن1ظامىود  نل م سان ظ نظا    ن 
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 نSyllabicWriting ن (1)لألونززززززززهنت ززززززززم ناوا  واززززززززهنظام  ىيززززززززهناززززززززةناقوتفززززززززو
ل زززيل فو نازززسا نا ززز نك زززان بمزززوونظايزززل نا   زززيينظ دزززلظ ن اززز نة زززميرن

نا(2)  ي يرن مو
  .Segmental Phonemesظ ليانظالع ظ نظايلتيهنظام  ىيهن  -
 Supra-Segmental نظا زززززززززونةانظالعززززززززز ظ نظايزززززززززلتيهن يززززززززز نظام  ىيزززززززززه -

Phonemes.  

االنا ززززلالنعولززززىوتن ازززز نلعززززل نظايززززل ناززززةنيززززيوة ننازززز  ننين ل ززززسظنظا   ززززي
 ن الننلدونظايل ناين نم  ىزةنالن نل زلنStructural Contextظا  ألينةن 

النظام  ىيززهناي زهندزز هنم  مزهنابيززل نعزو انظا زيو ناىزز نلز اوتنمززرنظابقزلن 
از نالننهالن ةند هنتم ين م نم و نهنظايل نم نمونايوعن نمرنادلظ نيزوا 

ل ززسظنمززونت ميززلنازز نا بززانظابقززو نلممفززونظاى ايززهنظا ززةنتميززلنايمفمززونن  ايزز نه ع زز
ن ةو ىززوت ناززسا ناززيننجزز نتى ا ززوتنابم  زز نايزز  ن بزز نعميزز ناقززو نظان زز نتميززلظتن

ن  نامززمفينمززرن  ازز (9)ل ززسظنا عزز ن ازز نظعزز  منظابقززو ناززةنن ومفززونظام  ىززة

                                                 

نة اطاا   لاا  معااص العرااة الو اا   ةالتاا      الم اا    ظن زز انع ززمير ندزز ننظازز ارندززواح نن-1
  .199  ت  1192 ن1 هنلظام   ن  ظا اوران ظ نظاىبلتناب نو

 ايز ل ان ظ نظا  زز نمعااص ةئا األ ات اوا  العرو ااة  ال واولو  ا    ظن ز اننزل نظاز ار ن يزوت نن-2
ات اوا   نلظن ز انظاكزلاة نم،مز ن بزة ن11ت  ن 1112 ن1ظابنمونة نظا ب بهنظ ا ميه ن 

 .111 ن ت1192 ن1 نظا اورانم  نهنظاك اجة ن العرو ة

ت ن1112  ظا زززززو  اان زززززواينظا  زززززا نة اطاااااة التاااااو  العراااااو اعمززززز نمك زززززو  نظن ززززز ان مززززز  نن-9
 ن ظا و  اانم  نهنظآل ظش نة اطة ل  معص ات وا  نلظن  انألموينظا ار نعو تن بة ن212 



 131 

مفزززونلافزززسظننجززز ناالنظابقزززو ن نت  زززسنعميىفزززونازززةنظام زززوتنظام  ىزززةنازززلنا زززلنم
ن وم نظاكو نافةنمك ب هن زرنظ عز ف نان زةنظاميز بحن و مزوتنم  لعزوتنا نزلنن

ايرنظاىبموونأللنممفينام  ن اي نلاسنعزطنناسا نظف ننلظ خنعو  نن أللنظا ى ا و 
اا،وثزز نلنفززصن  ظيزز  نلم  يزز   نلاززييناوا زز ل اناالنت  ززواسنمزز ننفززصنظآلعزز ارن

ل ززسظن اىمززون ازز نظا ززلين ن(1)ايفززونابززسا نتىزز   نظام ززو صنلظآل ظونلأل زز نظاكزز م
 ب نلعلشنت، ا نم زو  نألزلناقزهنامزوناز  وتنمز نامي فزونظايزلتيهنلعيو يزفون

فونلميلظتفزونعلظد زن- كال-لمميلظتفونل   نم  بميفزونازةنظاز ب هنافزوناب زلناقزهن
اززةنت ززوا نظالعزز ظ نظايززلتيه نا ونززهنازز امونمجمل ززهنألنيزز انمززرنظآل ظونألززلنممفززون

تةن نا لزز ن ززرنتى اززونيززوا  ناززسا نا ززةنم بززهن اُنألوتنفززو نلألززلناوعزز ناززي
نظاج ينةو موتناةنتى اونظام   نع  نالممون سظ.

 م ه ة الم  ع:
ظع ب ززهنتى ا ززو نظام  زز نظايززلتةنلظع زز تنظاجزز ينعززلين م ونيززهنللزز ن

عمززززز  نل امزززززونا عززززز ن زززززسظنظاكززززز من اززززز ناالناتى ازززززوناجمززززز ن بيززززز نظاىبمزززززوون
ا  يزززززيلنان زززززةنا ززززز ننلظظا  ظيزززززو نلظان،زززززلعنظاى ايزززززهنظا  امزززززهنازززززينت مولاززززز ناو

نظالع زز نالممززون ززسظ نا ززرنظاجزز ينلظاكزز منم زز م ننظاكزز منلظاجزز ينةززو مير
ع  ناةنظام و لنظا زةنتمولافزونظا ز ظم  نازسا نام زرناالنن عز نظاكز من از ن
ايززنوشنةزز نت ززلالنافززون  ةززهنابفجززهنألززلن ززواينا ززونة نل امززوناززيينألززسا ناززلن

 بمززوونظاى ايززهنمززرننام ززرناالنا ززلالنظام  زز ن زز ا نظا ى يزز نا،يزز ناززينازز م ر
                                                                                                                        

- ن ميزززززز م دمااااااة لد اطااااااة معااااااص العرااااااة نلظن زززززز انعبيززززززل نعبمززززززة ن99ت  ن 1111 ن1 
ن.21-25ت  ن 2002ظدي م  اهان ظ نظامىو منظاىبميه ن

 .109 معص ةئ األ ات وا  العرو ة  ال واولو      ظن  اننل نظا ار ن يوت نن-1
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ت، ا  نللل نتى اونمون نعوم نا ةنام  بنو نظام فلتنلظامي بحنازةننالن
 نPhonemesلظع  ناوام   ن لن نزو ان زرن مبيزهنلزينظالعز ظ نظايزلتيهنن 

 نايتةنمنو  اتناى نSyllableاع  ون ا نظآلع نايم صن مفونظام و   نلظام   ن 
انظايززلتيهنلادززق نمززرنظا بمززه نظالعزز انظايززلتيه ناززسا نا ززلالناألنزز نمززرنظالعزز 

ن بز ناأل ز نمزرنم  ز نازةنامي فزونظافي بيزه  ن(1) النناىضنظا بمو نة نت، زُل
امرنظامى لمناالن س نظالع ظ نتك ان ب ن  لنمجمل زو نلألزلنمجمل زهن
ممفونت م ن م  ىوت نم لنمجمل هنظالع ظ ناةنألبمهن أَلَ َا  نازوام   نازةن

ظالعزززززززز ظ نظايززززززززلتيهنناا ززززززززطنا زززززززز وا ن ززززززززلان نززززززززو ان ززززززززرنت ززززززززوا ن زززززززز  نمززززززززر
 غ+ا ،ه ل  +ا ،ه ل ش+ا ،زززه  نلافزززسظنظا  ززززوا نت  زززلالنظانميزززهنظام  ىيززززهن

Syllable ظا ةنتك بونمرناقزهن از ناعز فنمزرنع افزونت نزيرنعز ل نظام  ز ن 
Boundary (2)ناوا  تناموون ب نكا نا ياونمزرنظ دزلظ نظابقلازهنظام ز  ان 

  افزونظ   زوونظام  يززه ناجمىفزونظامز  بينا  زلالن بزز ن ز لن اىزو ندززلتيهنت
ن بزز نألميززهنمززرنظ دززلظ نظايزز،ي،هن   نConsonantsل ززس نظازز اىو نت، ززُل

 ناىم نن  موناىنو ان(9) نيلظوناألونهنةيي اناتنألونهن لابهVowelsلظامى بهن 
 أَل َزززززَان ازززززو خ ننجززززز  ونت  زززززلالنمزززززرن اىزززززو ندزززززلتيهنمك ب زززززهنازززززيرنظ دزززززلظ ن

النظا لابززه نا ززرن ززسظنظا ل ازز ننظايزز،ي،هنظا ززوألمهنلظامى بززهن ظايززلظ هنظا يززي ا
 نا زززلناقزززهنت ززز نةيزززل ظتن بززز نت زززوا نادزززلظتفونمزززرنظ  نو زززوتناعدزززلظ ن نا زززلالن

عي نمونا ن فونلمونابيفو ناممفينمرنك ان ا نان نألبمزون ظ  ندزىلاهنن زسن
                                                 

 ن1 ن ظا ززو  اانم  نززهنظآل ظش ن ة اطااة لاا  معااص ات ااوا ظن زز انألمززوينظازز ار نعززو تن بززة نن-1
ن.92ت  ن 1111

لا    نلظن ز انظاىزونة نيزبيموالنع زر 25 ن م دمة لد اطاة معاص العراةظن  انعبيل نعبمة نن-2
 ن1ظا ىل اهانظامو ُنظ  اةنظا  واة ن توت  ل  العرة الاسة ة لواولو    الاسة ة   التشك ل ال

 نة اطاااا   لاااا  ل ااااو العرااااة ةلواولو  اااا  الاسة ااااة نلظن زززز ان نوامززززه نا،يزززز  ن191    ت1199
ن.19ت  ن 2000 ن1 ظ   الان ظ نظا  ل نابم  نلظا ل ا  ن 

ن.221 ن المت عل التوت ظن  انظاييا ن ن ظاىلال نن-9
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ظايل ن ظ  نمى نظا يل ن ب نظ دلظ نظا ةنت ن  نلاع فناينتب، ز  نازسا ن
 ززززو  نامجزززز  نظا ززززمو نا ززززرناززززيينمززززرنامززززرنظامم ززززرنت  ززززيينظا زززز تن ازززز نم

 نظا زززةنام فزززةن مززز  ونظام  ززز ناينززز اناىززز  ونBoundظامم زززرنتىيزززيرنظا،ززز ل ن 
ظام  زز نظاززسُنابيزز  ن الننظا زز تنظدن ززونةنم زز ظعلنظ عززلظونا،يزز نا   ززان
ن يئوتنمرنظا ىوناةنظاجلونظا ىيونلاواى ي نا ز تن زرنكاز ن ظاجلونظا ُل

 ناقلاززهنتك بززوناززةنن ززنهنللززلعفونالنظا زز تنظام لظدززلنا  ززلالنمززرنادززلظقازز
 نا مزززوناالنظالعززز انظايزززلتيهن زززةنادزززق نلعززز ان  ايزززهنةزززو  ان بززز ن(1)ظا زززمىة

نظام    ناا وتنادق نلعز اندزلتيهنت ألينيزهنكظ ن ظا   اسنايرنظامىونة ناسا ن    
  اززهن نام ززرنتجل  فززون ازز نادززق نمززرنكازز  نل ززسظنمززونك ززان ايزز نظام،ببززلالن

 نلت ىز ن  ظيزهن(2)فيناب  تن از نلعز ظ ندزلتيهناألنز ظاب ونيلالناةناثموونت،بيب
 نمزززززرنظامنوعززززز نظاجززززز ا انSyllabic Systemظ ن مزززززهنظام  ىيزززززهنظاى ايزززززهن 

امزززونافزززونمزززرن ل ننزززوع نازززةنن او   مزززوتنازززةنمجزززوينظاززز  انظاب زززونةنظايزززلتة
 مبيهنتىبيينظابقو نلتىبمفو ناوانوع نا ةةنم  هتنل مزووتنألنيز ارنازةنت، از ن

ظيهناقزهن يز ناق ز نظ ت نا زوالنظام  ز نليزيبهنا زي انت زو  نازةنظا بمهن م ن  ن
 كنعولازززهنن ت، اززز نعززز ل نظا بمزززو نظا زززةنت زززياونمزززرنم  ززز نلظعززز نالنظثمزززير

و نظابقو نظ عمنيهناالنتى م ن ب نظام   نظايلتةناب  ون رنمىواينم   ظتفز
يلن هنظاى ايهناةنت،بيلنم   ظتفون نفوناقهنت ما مفوناينتلاسناةنكا نألمونل ا
                                                 

أ وا   نلظن  اناالش ن ن ظا عمر ن200 ن ات وا  العرو ةظن  انظاكلاة نم،م ن بة نن-1
 نات وا  العرو ة نلظن  انانيي ن ا ظ يي ن191ت  ن 1110 ن ظا و  اانم  نهنظا نوش العرة

ن.92 ظا و  اانم نىهننف هنمي   ن 
م دمة  ن ظاب  ن و ينظا ي  ن نلظن  ان29 التنوم   العرو ة  ظن  ان ن ظاجبيل ن ن ظا و   نن-2

 ن  مزوالان ظ نلا  العيا ا    ةاراو الان  نلظن ز ان از ظ يي نعبيزلن19 ن ل  معص ات وا 
 نل  معص العرة الا اظن  ان و ير نتلايسنم،م  ن نلن52   نت2002ظامي اهنابم  نلظا ل ا  ن
ن.101ت  ن 1190 ن1 ظا و  اانم  نهنل نه ن 
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يزززلنظازززسُناىجزززلنظا ززز  ن زززرنت، اززز نمىزززواينظا بمزززهنظا زززةناك فزززونظاى ازززةنظام  ن
تب، فون  مو نظ    و نلظاي منلظام،لنظا زةنت زفينازةنتقيي  زونألبيزوت نألمزون
اىجزززلنازززةناىزززضنظ عيزززوالن زززرنايزززلنظا بمزززو نظا زززةنت  زززانم يزززبهناى زززفون

ني ناسظنألوالنظام   ناا لنلييبهنا،لن سظنظابزن  ييا ملنيفو نانىضنألموناة
 نا ونهنا  ظيهنظام   نا ميهنلاو  ان  يمهن م ن  ظيهنظابقهنظاى ايهنلتىبمفو

يمونلت و  نوناةنمى اهنظاييانظاى ايهنمزرنظايزيان يز نظاى ايزهن نز نمى ازهن نفونت ى
 نازسا ن(1)ظام يصنظا  زلامةنظازسُنت زياونممز نظا بمزو نظاى ايزهنمزرن يز نظاى ايزه

ظابقززو ناىززيرن بزز نمى اززهنظايززيانظاجززو لاناززقالن   ظيززهنظام ززو  ناززةنااززهناقززهنمززرن
اُااسف   نايم ممزوناالن(2)ايفونألموناىزيرن بز نمى ازهنمليزي  نظا زى نلملظ امز ... 

الم  ااع ةهاااو مةمومااة ماات الوواادا  التااوت ة اُاتع ااأ مااا   لتشااك ل أ اا ا  
 ااوت ة من و ااة ات ةااة دفااساو ةلاااة هواا ااة ماات الااسات ت  يااتس ل منااد ا   اا  

س مت التو  ةأ رس مت الكعمة ل ا  ماا  د ةيل اة مناد النَاَ س  ة كو  أك 
ا زززرن مزززوغنمزززرنك زززان اززز نتى ازززونظام  ززز نمزززرنلعف زززيرنظثم زززيرننا تم م ااا  

نا(9) مو
  .Phoneticianظ تجو نظ ليانتى اونالنوتي ة  -1

                                                 

 ت  1122 ن1 ن ايززز ل ان ظ نظا  زززوشنظابنمززونة ن ة الاسة اااةتلياان ظن زز ان ،زززوال ن امزززلال نظن-1
 ن اي ل ا زواينظا  زاناب نو زهنلظام زز نات اوا  العرو ااة نلظن ز انمفز ُ نممزوم ن20-29 

ن.122ت  ن 1119 ن1لظا ل ا  ن 
 ن ظا و  اانم  نهنالمدفل دلى معص العرة ةمن هج ال رث ل  العرةظن  ان ن ظا لظش ن م وال نن-2

 .102ت  ن 1195ن 2ظاكونجة ن 
معاااااص  نلظن ززززز انا ززززز  نألمزززززوي ن120-111 ن ات اااااوا  العرو اااااةظن ززززز انمفززززز ُ نممزززززوم نن-9

انعبيزززل نعبمزززة ن نلظن ززز 50ت  ن 2000 ن ظا زززو  اان ظ ن  ازززاناب نو زززهنلظام ززز  ات اااوا 
ن.21-25 ن م دمة لد اطة معص العرة
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  .Phonologicalظ تجو نظا ونةانتى اونالنلالعة  -2
يو ن يزز نلا ززلنمززرنظاززلعف يرنتى ا ززو نعودززه نا ززرنظززلن بمززوونظاب ززون

 ظلزيرن مفزونان زةنظاجزز ينم، ز موتنعزلينتى ازونظام  زز نلا زةنظانزوشنم  لعززوتن
فزززينايززز اةنألزززلن زززوايناززز ال نمزززرنظا ى ا زززو ن ب نن امزززوتنظاززز  انظاب زززونةنظايزززلتة

ايبلالناةننفواهنظام ومن ا نتى اون وملنابنةن ملعو نظاميز بح نل زسظن
ن،  ا.     ن النمجوينظان، نظاىبمةن نا ون م ننفواهنمظمون ن

ن Parts of Syllableمكوا   الم  ع 
لنظام  زز ناينزز ناجمزز نظالعزز ظ نظايززلتيهنظام زز  اناززةنتجمىززو نا زز نتمي زز

لنلا فزززونألبمززززو نكظ ن  ازززه نا زززرن ززززس نظ دزززلظ نظام ززز  انع ززززىهنت  ززز  ن
  مززززو ظتن بزززز نظ يزززز   ظونظابقززززُل ناوا و زززز انظا لظ زززز نل زززز ل نا ميززززهنلةز ى زززز  ن
زززىهنتنىزززوتناب ززز تنظاملعزززل نلن ازززيينظاى زززي نا ونزززهن مبيزززهنلدزززونظابقزززهنل لم

مزلظناعيز ظتنمزرنللز نظاى ايهنم  ىيوتندزىنهنلمى ز اتنعز ظتنا زرن بمزوونظاىز شنتم  ن
ظا ززةن مو  ززونام  زز ناززةنظابقززهنظاى ايززهنظا يزز،  نلنلا فززونظظا و زز انظا ززةنا  زز  ن

بهنظ يزززوان زززلنظايزززىل نلظامزززللينازززيرنظ دزززلظ نظام  واىزززه نل زززس نظآلايزززهنت ززز  ن
مرن  م ن  لان ب نكا ن   نظ دلظ نظا زةناجزاناالننلاسنلللننظايل 

ا  ززلالنممفززونظام  زز  نا زز تن ززرننل يززهنظا  واىززو ناززيرنظ دززلظ ناززئ نا،زز عن
نززل نمززرنظايززىلاهنظام  يززهناثمززوونظ ن  ززوينايمفززو نابززيينألززل ندززل ندززوا،وتن الن
اجزول نع اززوتننعزز ناززةنظام  زز  ن النا ززلندززل نعيو يزز نلدزز وت نلمميلظتزز  ن
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يانمز نمزوناجزول  نمزرنادزلظ ناعز فنازسا ناز  ُن از ن ز تنن  ز نة ن نت مو
ن.(1)ا  لند،يحناثموونمجول ت نم نظ دلظ نظ ع ف

  نةلظ ززز نظام زززو  نظايزززلتيهنامزززووتن بززز ن مبيزززهنت زززوا نظ دزززلظ  نا ززز نةز ى ززز
ظاززسُناا زز نا  ازز ن بزز نظا بمززو نظاى ايززهنظا ززةنظم ززو  ن ززرن ي  ززونمززرنظابقززو ن

ك زان بمزوونظاب زونيو ن از نت زميهنألزلنمزرن زس ننامليي يهنلنقين ظ ىير نا ز 
ظ دززززلظ نتنىززززوتناملظةىفززززوناززززةنظا بمززززو نل ةززززهنللززززلعفوناززززةنظا ززززم ناززززز ن  اهن
ظام و  نةومهناةنايويزفون بز نا ز انت زول نظ دزلظ نازةن  عزهن يزمو فو ن

ظ دززلظتيلالنانيززوالن  عززهن يززمو نألززلندززل نالنت تيززانظ دززلظ ناززةننا زز نظ زز ي ن
 نلعز  لظنا زلنائزهنممفزونم ونزوتنت زلالن(2)فو مجمل زو نا، زان  عزهن يزمو 

ناي ن نام رناب ئهنظ ع فناالنت،لنم،ب نا ونهن ب ننل يرن موا
ازز ظ دلظ نظام  ىيزه نن انلت م ناا زوتنVowelsظ دلظ نظامى بهن نأةي :

 Segmental Phonemesنلت زززززينادزززززلظ نظابزززززيرنظا لابزززززهن ا نل نُ  ن  
 مهنلظا   ا   نلت قلن س نظ دزلظ ن ظا  ،هنلظانلادلظ نظا، ألو نظا يي ا

نمزرنظام ززو  نلةز نيززميهنازز ادلظ نظا مززه ن   نالنPeakظا ز هنظاجونزانظاىبززُل
 نل س نظ دلظ ن نت ز ن  نةمزه نافزةنSyllabic Peak ن (9) ظا مهنظام  ىيه 

  Nucleusظ أل  نظت و وتنلظن  وعوتنايرنا يهنظالع ظ نليميهناا وتناز ظاملظا ن 
ليزطنظام  ز نظامقبزسنلازةنالظعز نظام  ز نظام  زلن نلت ميزلن زس نن نفونت  ناة

ازززسا نظع بزززهن زززس نظ دزززلظ نظا  عزززهنن ظ دزززلظ ناللزززلعفونظا زززمىةنظاىزززواة
                                                 

ووان ظ نظا  وازززززه ن ن ظامقززززز ش نظاززززز ظ نظاني زززززمنااااا هج ال راااااث لااااا  العراااااةظن ززززز انع زززززوال نتمزززززوت نن-1
 .191ت  ن 1121

ن.211 ن ة اطة التو  العرو  م  ناعم نمك و  نن-2
 ن1 ن ايزززز ل ان ظ نظا  زززز نظابنمززززونة ن ماةااااص المتاااا عر   اتلياااان ةظن زززز انمنززززو غ نمنززززو غ نن-9

 .221ت  ن 1115
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ظ لازز نمززرنعيزز نةززلان يززمو فو نلةزز نظت ززسنظاىبمززوون بزز نلعززلشناالنا ززلالناززةن
نفواززهنألززلنم  زز ندززل نمززرنظ دززلظ نظام  ىيززهناكزز ينازز  نايى مزز ن بيفززوناززةن

ظا ززةن بزز نايويززفونت نززيرنامززون ززو  نظا ززةنت  ززلالنممفززونظا بمززهنظامع ززوشن زز  ن
  نا زززز تن ززززرنكازززز ننبمززززحناالنعزززز ل نBounds Syllableعزززز ل نظام  زززز ن 

ن.(1) واهناةنظالللننظا مىةنظام و  نت لالن ظ موتن
او دززززلظ نن نلت ززززم ناا ززززوتنConsonantsظ دززززلظ نظايزززز،ي،هن نث ا اااا  :

 نلت ززينألززلنظ دززلظ ن Supra-Segmental Phonemes  يزز نظام  ىيززه ن 
ظاي،ي،هنظايوم هناةنظابقهنظاى ايهنظا ي،  نا  لالن س نظ دلظ نازةنةو ز ان

 ناُنت لالناةناي لنظا يينظانيونةنافو نلام ممزون  عزو نيزنانBasicظام   ن 
كازززز نأللنفززززونظامززززو انظ يززززواناززززةنامززززوونظا بمززززو  نلةزززز نا بززززسن بيفززززون بمززززوون

 نلظافلظمشن نت ز ن  نةلظ ز نValleysظايلتيو ناز ظافلظمش نتو انلاز ظ ل اه ن 
ابم    ناسا ناب لنم   ن وم والنأللنلظع نممفمونا  لالن زو انمزرندزل ن
دززومهنلظعزز نالناأل زز نلةزز نا ززلالندزز  ظتناُن نلعززل نازز نن،ززلنظام  زز ن َ ززر  ن
افلنا  لالنمرن  +ا ،ه+ال  ناوافومشنظ لين زلن   نلظامزلظاناُنظا مزهن زةن

امونظام  ز ن كظ ناي  زلالنمزرن كن+نظن+ندز   ننظا  ،هنلظافومشنظا ونةن لن ال 
 نلت، زلن زس ن(2)اوافومشنظا زونةنألمزونمللزحن زلندز  ناُناز ن زومشنثزونةناز 

ظ دززززلظ نظا  عززززهنظا ونيززززهنمززززرنعيزززز نةززززلانظديززززمو نا  ززززلالناةززززلن يززززمو وتنمززززرن
االنت ززلالنالززىون يززمو وتنمززرنظا مززهنظا ززةنت زز  غنن النظا و زز ان نازز  نن ن ي تفززو

سظنا ززي ن ازز نظا،زز نظ  نزز نمززرنظاللززلننظا ززمىةنل نفززونل ززن.مىفززوناززةنظام  زز 
                                                 

النظاا ا التااوت  لاا  العرااة الاسة ااة ة اطااة ة اا  ة ت     ااة  ظن زز انظا ززمنُ  نعومزز ناززرناعمزز  نن-1
ة اطاا   لاا  معااص العرااة الو اا   ةالتاا      لظن زز انع ززمير ندزز ننظازز ارندززواح ن ن201 

ايزز ل ان ظ نظا زز  ن ن ة اطاا   لاا  ل ااو العرااة نلظن زز انظ ن ززوألة نم،مزز  ن121 نالم اا    
 .111 ن ت 1110 ن5ظاى اة ن 

ة ن نلظن زز انظاكززلا12 ن ة اطاا   لاا  ل ااو العرااة ةلواولو  اا  الاسة ااةظن زز ان نوامززه نا،يزز  نن-2
ن.ن112 ن ات وا  العرو ةم،م ن بة ن
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 نل بيززز ن(1)اةزززلن يزززمو وتنلةىزززهنازززةنظا و ززز اناززز نام زززرنافزززوناالنت ززز نازززةنظا مزززه
نكبززصن ازز ناالنت ززميرنظاى ايززهنايززل نظاىبززهن ظايززو ه نيززلظوناألززوالنةيززي ظتناتنن

 الن مزوغنادزلظتوتنظم زو  نا بزهنن ألوالن لا تنا  ةن ب نظا بمهنلللعوتنيمىيوتن
افززسظنظا مززو ان كالنا ،زز معنملظ نززهناززيرنظا زز ايرنا،يزز ن نزز نن فونظا ززمىةللززلع

ن.عزز ظتننممك  ززهاززرنتجزز نم  ىززوتنكظن يززمو نلظلززحنعزز ظت نلنعزز ن  عززهن يززمو  ن
ل ززسظنمززونتميززلنازز نظام  زز ناززةنظابقززهنظاى ايززهن ززرن يزز  نمززرنظابقززو  نام زز نظاىبمززوون

ن ب نن ن نو ان رنت وا نادلظتا ب نن-لاسن سظنظا   يي- ا نظام   ن ةنا، ُل
ن ززلنظا و زز انظا ززةن ةمززهنلظعزز انايفززونمززرنظاللززلننمززوناجىبفززونمك ب ززهت نلعززلونثززوال 
 وانوتنمونت لالنادلظتوتندوم هنتم و نا بهنلللعفونظا مىة نا لنم   نا  زلالن
مزززرن بزززهن دزززو ه نلظعززز نيزززلظوناألزززوالن زززلا تناتنةيزززي ظتن لزززواهن اززز ن ززز  نمزززرن

 ثززهنمزز نللززلننمىمزز نظام  زز نظايززلظمه نازز نت ززلن ززرنظالظعزز نل نت جززول نظا 
لظال ازوالنن  مبيوت ناوا مين ةنا ب نمونايلن ايز نظايزل نمزرنظاللزلننظا زمىة

ن.(2) ةناةلنمونايلن اي ن سظنظايل نمرنظالللن
ل ززسظنظاللزززلننلةب ززز نا ززفينازززةن لززز وونظدا ززو نظامليزززي ةنعيلدزززوتن مززز ن

ازززز  عنظا زززز ظلنناززززيرنظايززززىل نلظامززززللي نل ززززسظنظايززززىل نلظامززززللينا ززززلالنعولززززىوتن
ل ززس نن   عززو نمززرنظا ززلت ناززةنظاى زز  نظا ززةنت ززفيناززةن مبيززهن ن ززوانظايززل 

ن ةا(9)ظا  عو 
ن .Growing Tension نظا  عهنظ لا انتلت نم يو  

ن .Peak Tension نظا  عهنظا ونيهانتلت نايلن ا نن  هنظاس لا
                                                 

نمك و  ن211 ن ة اطة التو  العرو ظن  ان م  ناعم نمك و  نن-1  نلظن  ان بيمو  ن وُ 
 ن152ت  ن 2000 ن2 ن  م ززسان ظ ن زز اناب  ظيززو نلظا  عمززهنلظام زز  ن لاا  معااص العرااة

ن.120 ن أ وا  العرةلظن  اناالش ن ن ظا عمر ن
 .221 ن المت عل التوت  نلظن  انظاييا ن ن ظاىلال ن99   ا  العرو ة ات و انيي ن ا ظ يي نن-2
 .215ظن  ان م  ناعم نمك و  ن  ظيهنظايل نظابقُل ن ن-9
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ن .Decreasing Tension نظا  عهنظا وا هانتلت نم موةص
ن
ن
ن
ن
ن

نامززوناوام ززنهنا عدززلظ نظام لنززهنابم  زز نافززةنألميززهنمززرنظ دززلظ نت، ززُل
مللزززززحنازززززةنن ززززلنألمزززززون– بزززز نع ألزززززهنلظعزززز ان ةيزززززي انالن لابززززه نلا مزززززلنافززززون

ازززوا مل ن ناب، ألزززهنظا يزززي انلظا مزززلن ننن ناب، ألزززهنظا لابزززه نن- ززز  اظامك زززطن
لمززرندززل ندززومهنلظعزز نلا مززلنازز ناززز   نالندززلتيرنلا مززلنافمززوناززوا ملن  ن

ظ نظا ةنا، لافونظام   نافسظنا لةون بز ننزل نظام  ز ن   نلامون   نظ دلن
ن. Explosionلن  هننفواهن ن Implosionلا لالنابم   نن  هنا ظاهن ن ن   

ا ،بيززززلنظا زززز تن ازززز نم ززززو  نامزززز نةزززز نا ززززلالناا زززز نمززززرنت،بيززززلنظام ززززو  ن ازززز ن
 نلةزززز نتميززززل نظام ززززو  نظايززززلتيهن(1)م لنوتزززز نظايززززلتيهنافززززلنامزززز ناززززواانظايززززىلاه

                                                 

 نلظن ززز انع زززمير ندززز ننظاززز ارندزززواح ن221 ن معاااص التاااوت   ظن ززز ان ززز ت ن نززز ظاىلال نن-1
ظا زمنُ  نعومز نن نلظن  ا120-199 نة اط   ل  معص العرة الو    ةالت      الم     

 نلظن ز ان نوامزه ن201 ن النظ ا التوت  لا  العراة الاسة اة ة اطاة ة ا  ة ت     اةارناعم  ن
ن.12 ن ة اط   ل  ل و العرة ةلواولو    الاسة ةا،ي  ن
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لظ نعىبزززهنممفزززونةزززو  ان بززز ناالنت زززلالنظامزززو انظايزززلتيهنظا  ي زززهناب بمزززو ناميززز
نا(1)يهناوآلتةل س نظاميلظ نتبك نن ظا ةنا ياونممفونظا  ت

ت،ززو ناززيرنادززلظ نظام  زز نظالظعزز ن نزز نتززلظت نظ دززلظ نظام  ىيززهنظ ن -1
ت،زززو ظتنظممزززونالززز  ن بززز نظام  ززز نن تزززو انلظ دزززلظ ن يززز نظام  ىيزززهنتزززو اناعززز ف

 لمليي يهت.
بهنتجوكازوتنظام  ةنازيرنادزلظ نظام  ز نظالظعز ن نفزون ز  نظا موي نن -2

ممززونن ا ززوالن مززوغنةلظ زز نا ززلظاةنظ دززلظ ناززةنظام ززو  ن اززيرنظ دززلظ نن  ززفو
 لن مبيهنن  فو.يف ن

يززززبهناززززةنظا زززز تنل ززززسظناىمززززةنانفززززونم  واىززززهنلم  نن ظا مويزززز نظام  ززززةن -9
لتم زززسن اىزززهنلظعززز انلازززلمرنلظعززز نلازززةنع  زززهنن لاي زززهنمم يزززبهن زززرناى زززفو

ونظازم ين مز نظام زسنافزوناىمزةناالنظام  ز نةز نظن فز نلاز انيهنلظعز ا نلتلة زن  
 م   ننع نا بلنظ لي.

دززلتيهناألنزز نمززرنظالعزز انظايززلتيه ناززوام   نظايززلتةن كالنمززون ززلن  نا ظان
ززت م رنظامزز  بينلظامزز ىبينمززرنت،بيززلنظا بمززو نلظاىنززو ظ نلظاجمززلن ازز نم ززو  ن  

هنت، ازز ظتن ةي ززوتنايزز م رنظامزز ىبيندززقي انايزز م رنمززرنت، ازز نظا ب ززبهنظا  ميزز
مززرنظالةززلمن بزز نادززلظ نظا بمززهنألواززهنام  فززونظايزز،يحنلمى اززهنظايززومهنمززرن

نظايو هنايفونل  تنظاكبطنايمفمو.
  Kinds of syllable  أاواع الم  طع

                                                 

ظن ززز ان نلن19 ن معاااص ةئااا األ ات اااوا  العرو اااة  ال واولو  ااا  ظن ززز اننزززل نظاززز ار ن يزززوت نن1-
ن.15-12 ن معص ات وا  م دمة ل  ن ظاب  ن و ينظا ي  ن
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ابم زززو  نازززةنظابقزززو نانزززلظ  نظع ب زززهن زززس نتنىزززوتن عززز  منظابقزززو  نابزززين
 نظابقزو نظدن زونيهنمز ناى زفو نافمزوغناج ن بموونظايل نانلظ وتنم   ألهنتجمز

انززلظ نتيززبحنابقززهنمززون نتيززبحناالنت ززلالنم ززو  نابقززهناعزز فنل  ززسظ نل ززسظنمززون
نام،ززززززززز نظام،ززززززززز ثلالن مززززززززز ن  ظيزززززززززوتفينابم زززززززززو  نظايزززززززززلتيهن  ظيزززززززززهنتج انيزززززززززه

 Experimental Studyناوابقهنظاى ايهنعمبزهنامزونانلظ زوتنتم زرنظاىبمزوونمزرن  
امَزَ  زيهنا ميزهنظ دزلظ نظامم زل نافزو نا زو ألهنت، ا  ونظ  مو ظتن بز نظا زلانظ

 ززس نظا ززلاناززةنت، اززز نانززلظ نظام ززو  نلدزز وتفونلمميلظتفزززونلم لنززو نألززلننزززل ن
ممفززو نا ،زز   نانززلظ نظام ززو  ناززةنظابقززهنظاى ايززهنع ززانظاىمودزز نظام لنززهنافززو ن
اوام ززو  نظاى ايزززهنظن  ززمهن اززز ننززل يرن  ي زززيرنلكازز نع زززان نيىززهنظايزززل ن

نل موا(1) ناُنمرنعي ننفوا  ظ عي ناةنظام   
 انل لنظام   نظازسُنOpen Syllable نانظام   نظام  لنالم  ع اتةل

  نيزززلظوناألززززوالن زززلا تناتنألززززوالنVowel دززززو ه ن نها زززلالنمم فيزززوتنايززززل ن ب ززز
  نلا زززززم ناا زززززوتنازززززوام   نظا،ززززز نPeakةيزززززي ظتنلظازززززسُنام زززززلنةمزززززهنظام  ززززز ن 

 Freeناتن لازل نألمزونازةن ةيزين  نلا  لالنمرندل ندومهنم ندل ن بزه 
 ظام و  نظآلتيهانن

 ن نُ  ن كظن=نكن+نظ ن=ن  +ن نال  +ن نون=نالن+نظ  ن اة=نمن+ن
 انل زلنظام  ز نظازسُنClose Syllableانظام  ز نظامقبزسن الم  ع الثا ا 

 نلا ززززم ناا ززززوتناززززز ظام   نConsonantام فززززةنايززززل ندزززز،يحن دززززومه ن 

                                                 

أ وا   نلظن  اناالش ن ن ظا عمر ن115 ن ات وا  العرو ةظن  انظاكلاة نم،م ن بة نن-1
 نلظن ززز انعبيزززل ن121-120 ن ات اااوا  العرو اااةلظن ززز انمفززز ُ نممزززوم نن121 ن العراااة

ن.55 نل  العي ا    ةارو الن   ا ظ يي ن
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ينع ألزهنةيزي انثزيناقبزسن  نلا  زلالنمزرندزل ندزومهنثزRestrictedظام ي  ن 
ايززومهنيززوألر  +ن+   نلا ززلالن بزز نظا زز لنظآلتززةانظام  زز نظامقبززس=ن

=ت+ظا  ،ه+ال ن=ن  +ن+   ن= +ظا  ،ه+ال ن َمر  ن. َ ر 
ثينظن  ينظام   نظايلتةنمزرنعونزاننعز ن از نة زميرنمى مز ظتنازةنكاز ن
 بززز نظامززز فنظا زززلاةناعدزززلظ نظام لنزززه نل زززسظناى مززز ن بززز ن ززز  نظ دزززلظ ن

نان(1)ظامى بهنظا ةنت ا   نل سظالنظا  موالن موظاي،ي،هنلن
  مزو ظتن بز ننفوازهنظ انليزمةنةيزي ظتنShort Syllableظام  ز نظا يزي  ن -1
ظا  ،زهنلظا زمهنن Short Vowel نل لنظاسُنام فةناز، ألهنةيزي ان ظام   

لظا  زز ا   ناززسا نا ززلالن ظ مززوتنم  ىززوتنم  لعززوتن نزز نا  ززلالنمززرندززل ندززومهن
َلززززززَ َشن=نن  +ن  نلت ززززززلالن بززززز نظا زززززز لنظآلتزززززةانلام فزززززةنا، ألززززززهنظا يزززززي ا

 ر+ظا  ،ززززه ن +ظا  ،ززززه نش+ظا  ،ززززه  نلاززززوا  ميلنظام  ىززززةنا ززززلالن  +ن ن
 نل سظنظام   ن لنظاسُنا م ناز ظام   نظا يي نظام  لن .ن ا لنظام و  

 بز ننفوازهننظ  مزو ظتن نليزمةنازسا نLong Syllable نظام  ز نظا لازلن-2
اززسُنا  ززلالنمززرندززل ندزز،يحنلع ألززهن لابززهنظام  زز  ناززوام   نظا لاززلن ززلنظ
                                                 

 ن ظا زو  اانظاج ا زةناب نو زه نل  معص ات وا  م دمة ظن  انظان ألوُل ن ن ظا  ونن ن ظاىبيي ن-1
نع ر ن192-199ت  ن 2002 ن1  أثس ال واا ت التوت ة ل  ةن    نلظن  انظا واا نالُ 

ات اوا   نظن ز انظاكزلاة ن101ت  ن 2002 ن1  ظ   الان واينظا  انظا، ا  ن الكعمة
 نظن زز ان121-120 ن ات ااوا  العرو ااة نلظن زز انمفزز ُ نممززوم ن112-111 ن العرو ااة

 نماةاااص التاااوت    نظاىنيززز ُ ن  ززي  ن200 ن   ة اطاا   لااا  ل اااو العرااةظ ن ززوألة نم،مززز 
ت  ن2002 ن1 ن 22 اق ظ انم أللنظان،لعنلظا  ظيو نظدي ميه نيب بهنظا  ظيو نظ ي ميه

ن.ن112 
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 Long Vowel نالم  اع ال و ال الم تاو  نل ةن ظ نل نُ نلا م ناا زوتنازز 
لا  زززززززلالنمزززززززرن  +ننن  نالناالنا زززززززلالنمن ززززززز وظتنلمم فيزززززززوتنايزززززززل ندززززززز،يحن

 نايمفمزززونع ألزززهنةيزززي انلا زززم نعيمفزززونازززز ظام   نConsonant دزززومه ن 
ةيزي ا+ندزومهندز،يحننظامقبس  نلا  لالنظام   نمرندومهندز،يحن+ع ألزه

  +ن+   نا ومن ا نكا نظام   نظاسُنيمةناز ظام   نظا لالنظام ز  ن
ظد    نلا  لالنمرندل ند،يحنابي نع ألهن لابهنثيناقبسنايلتيرندوم يرن
اا ززززوتن مزززز نظالةززززون بيزززز نلا ززززم ناززززز ظام   نظام ازززز  ن  +ننن+ +   ن

 لت لالن س نظام و  ن ب نظ   وينظآلتيها
   +ننن ن=نم   ن لالنم  لناةن=ن م+نُ  نن

ن=ن  +ظا  ،ه+ال  ن َة    ن  +ن+  ن=نم   ن لالنمقبس. نَ ر 
 ل موا(1)ل موغننل والننع ظالنا    والنمرنظام   نظامقبس

 نShort Double closure نظام  ز نظا يزي نظامزل لانظد ز   -ا
اوام   ن ظام ا نظام  ل نل نا  ن  ن م نظالةون بيز  نلا  زلالننلا م ناا وتن

ظام   نمرندل ندومهنابيز نع ألزهنةيزي انثزينا زلالنمم فيزوتنايزلتيرندزوم يرن
 لا لالن ب نظا  لنظآلتةان   +ن+ +  

=ش+ع ألهنةيي ا+الن+  =  +ن+ +   ن امم ه 
 انLong Double closureظام   نظا لالنظامزل لانظد ز   ن -ش

لا  ززلالنظام  زز نمززرندززل ندززومهنابيزز ندززل نع ألززهن لابززهنثززينا ززلالنمم فيززوتن

                                                 

 نلظن زز ان ززو ير نتلايززسنم،مزز  ن55 نلاا  العياا ا    ةارااو الاان  لظن زز انعبيززل ن ازز ظ يي نن-1
 .109ن-102 ن عص العرة الا ال  م
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م   نل لن نو ان رندلتيرندوم يرناعز  مونم ،ز غنلظآلعز نيزوألر نايل ن
   +ننن+ +   نلا لالن ب نظا  لنظآلتةا

ن ةو = +ع ألهن لابه+ +  ن=ن  +ننن+ +  
 انلا  زلالنMedium Syllableانظام   نظام ليزطن الم  ع الث لث -

 مرننل يرن موا
 دززومه نلع ألزززهننم  زز نم ليززطنم  زززلنانلا  ززلالنمزززرندززل ندززز،يح -ا

  ألو ناةنةلامون ألوتا .ن  +ننن نم لنظام    لابهن
لدززل نن دززومه نم  زز نم ليززطنمقبززسانلا  ززلالنمززرندززل ندزز،يحن -ش

 ن ع ألزززهنةيزززي ا نلدزززل ندززز،يحندزززومهنShort Vowel بزززهنةيزززي  
 نلام ممزززونتم يزززلن(1) َا   زززا  ن اَززز   نازززةنةلامزززون  +ن+   نم زززلنظام  ززز ا

  ا نظاسُناللحناة وتنظام  2كا ن ن نظامك طنظا فمةن  ةين
 
 
 
 

 أهص الشسةط الوا ب تولسه  ل  الم  ع التوت 
                                                 

ة اطاا   لاا  معااص العرااة الو اا   ةالتاا      الم اا     ظن زز انع ززمير ندزز ننظازز ارندززواح نن-1
 نلظن زززززززز انظايززززززززيا ن نزززززززز ظاىلال ن121 ن  ت2001 ن1ظا ززززززززو  اانم  نززززززززهنظ  شناب ل ازززززززز  ن  

 .221-229 ن المت عل التوت 
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نا ن  ل ناجانتلا  وناي  ملناموؤ نا  لن ا لن ةوناةنظالعل نظابقُل
د،يح ن نفوني  لالنةو  انتنم ن بيفونظابقه ناسا نك زان بمزوونظاب زونيو ن
ظايلتيهن ا نظا يألي ن ب نل ل انم ظ واناموونظام   نلاسنظا  ل نظاكودهنا لن

تنىوتنابم وتنظاكو نايفزو نلامزونألزوالنظ  موممزونمميزنوتن بز ن  ظيزهنظام  ز ناقه نلن
األنززز  ننظ  مومززوتناززةنظابقززهنظاى ايزززهنظا يزز، نلعززان بيمزززوناالننززلاةن ززسظنظاجونزززان

ظا زةنا،ز ين بز نننزيرنا زينظا ز ل نظالظعزانتلا  زو نلناسا نألزوالنالظمزوتن بيمزوناالن
نس نظا ز ل نازةنن زو ظا ظ انلظام ىبينم واى فونلظا  يز نافزو نازسا نيزمبكصن ز

نل ةنألوآلتةان(1)ن   ا
اجزززززانظ ا ززززز ظونايزززززل ندززززز،يحن دزززززومه نلظعززززز نالنايزززززل ن زززززن نن -1

  نلا زززززززززم ن زززززززززسظنظايزززززززززل نا ظازززززززززهنظام  ززززززززز نSemi-Consonantدززززززززز،يحن 
 Onsetن النظام سنايل نظا، ألهنازةنا ظازهنظام  ز نا  بزانعفز ظتنعمج ازوتن  

  وايوتنامرنظام  ،يلنظام سنافوناةنا ظاهنظا  ت.
اناالنا لالنظايل نظا ونةنمزرنظام  ز ن زلندزل ن بزهن ةيزي نالناجن -2

  لال ناي  لناسا نظاىمي نظا ونةنمرنم لنو نظام   نظاى اة.

                                                 

 ن ظا و  ااننلعرة الاسة ة ةلت اتةا  ال سآا   م دمة ل  أ وا  اظان ألوُل ن ن ظا  ونن ن ظاىبيين-1
نع زززر ن نلظن ززز 111ت  ن 2002 ن2ألبيزززهنظابقزززهنظاى ايزززه ن  أثاااس ال اااواا ت انظا زززواا نازززلُ 

ات اوا   نلظن  انظاكزلاة نم،مز ن بزة ن119لن105 ن التوت ة ل  ةن   الكعمة الاسة ة  
العرو ااااااة  معااااااص ةئاااااا األ ات ااااااوا  نظن زززززز اننززززززل نظازززززز ار ن يززززززوت ن112-111 ن العرو ااااااة

ن.51 ن معص ات وا لظن  انا   نألموي نن 12-12 ن  ال واولو    
ن
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اقبزززززسنظام  ززززز نظاى ازززززةنايزززززل ندززززز،يحن دزززززومه نلظعززززز نالندزززززل نن -9
 به دززززززززو ه ن مزززززززز  ونا ززززززززلنظام  زززززززز نم  لعززززززززوتناُنمم فيززززززززوتنايززززززززل نع ألززززززززهن

 ةيي   +ن .
ايززززهنايززززلتيرند،ي،ير دززززوم ير ن نام ززززرناالنانزززز انظام  زززز ناززززةنظاى نن -2

هناا ززززوت نلا ززززرن النعزززز عنلظا  زززز نظايززززوم وال نم  ززززوايير نل نانزززز انايززززل ن ب زززز
دززوم يرنم ززلظاير نشن مززلانلدززلنتجمنززوتنابنزز ونايززلتيرناواى ايززهنتبجززين ازز نظعزز  
رنمرنظام سناوايل نظا زوألر ناىمز نظام زسنا ىزلنظ مز ن  لان ب نكا نظا م  ن

   ي ززي ناىمزز  ونتززلظا ندززلتوالننظام ززو  هناين زز  اَز  ي ززي نن ززلتنا،ززسمناززووننمززر
ازززةنظاى ايزززهنازززسا نتج بزززانناجزززل نل زززسظنمزززون ن  ظاززز ظونلظا زززير ندززز،ي،والن مزززو

 مزززلانظالدزززلنةنزززلنظاززز ظونا م زززيرنظامزززو سنمزززرنظالدزززليناب زززوألرنظايززز،يحنلازززين
ا ونزززهنظافمزززلانن  نفزززونم، زززل اناا زززوتنازززةنظاى ايزززهن ا ززز ىرنا، ألزززهنةنزززلنظا ىزززل

 ززز ظونلظاززز كبصنمزززرن زززسظنظا زززلظاة ن لزززواهن اززز نكاززز ننبمزززحنا، أل فزززونممويزززنهنا ا
نجبيلاززهن ازز نظاى ايززهن النظابقززهنمونت  زز عينظ يززموونظا تيميززهنلظد مزز نظافمززلاناا ززوتن

ر نلم ززوينكازز ناززةنت عمززهندززبيهنظا ززةنتم مززةن ايزز نظا بمززهنتجيززلنتززلظاةندززوم يظ 
ايزومهنن نا  نت  عين ا ن اا  زلال  نالعزانظدتيزوالPlatonظد  ا ةن نظ يي

ان ظاززززززهنظام  زززززز نل ززززززلن ظافمززززززلا نلألبمززززززو نمى اززززززهناعزززززز فنم ززززززل  ةبيي ن ازززززز نص ن
النناموناةنعواهنتجول نظايلتيرنظاي،ي،ير دوم وال نليزطنظا ز تن(1) ي مص 

ازم عهنتجزول نألزلنمزرندزلتةنظاز ظونلظا زيرن لالنننع  نألموناةنةلامزون اَز  ي زي  
ظايزززومهنظ لينلةززز نازززةننسظنعزززو لنا نبززز نظاب زززوالنظاى ازززةن الاودزززلنايمفمزززو نل ززز

ننفواهنظام   نظ لي اَز   نلامونظايومهنظا ونةنا  نلة نازةنا ظازهنظام  ز نظا زونة
ل بيزز نابززينا ززرن مززوغناُنظ  زز ظرن بزز ن ززسظنظا  ززوا ن نزز نا مويززانمزز نن  ي ززي 

                                                 

 ايززززززز ل انم نىزززززززهننالاسة اااااااة ال تااااااارى اراااااااو ةنااااااا   لراااااااو   د اااااااد ظن ززززززز انابزززززززيش ن مزززززززُ  نن-1
ن.29-22ت ن ن 1111ظا وثلاي يه 
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 نا ززززرنام ززززرناالنا ززززلظا ندززززوم والناززززةننفواززززهنظام  زززز نل مزززز ن(1)ظاززززسل نظاى اززززة
.ظاَ   ننظالةلمن بي نا ط نم ويا    

 نام زززرناالنا نمززز نظام  ززز نظاى ازززةنمزززرنادزززلظ ندززز،ي،هن دزززلظمه نن -5
 دززلظ ه نا ززطن نل نانمزز نمززرندززل نلظعزز ننا ززط نل نع زز نمززرنادززلظ ن بززه
 يلظوناألوالندوم وتناتنألوالندو  وت.

اكودزززهنن دزززو  وال ن نام زززرناالنا زززلظا نازززةنم  ززز نلظعززز ندزززلتون بزززهن -1
 Short نةيزززي انظايزززو هن مززوناالنا زززلالنع ألزززهنظا، ألززو نظا لابزززهنممفزززون ال

Vowelن دزل نازيرن  نالنا زلالنع ألزهن لابزه  Long Vowelنلألزلن  
مزززرن زززسارنظامزززل يرن نام زززرناالنا زززلظا ن  نالعزززل ندزززل ندززز،يحن دزززومه ن
اقزز رنت، ا زز ناوا، ألززهنظاىو اززهنالنمزز  ونا،زز لمنظامزز  نل كظنتلظاززهنظايززلظ هن

 زوينكاز ناةناىضنعو  نظديمو ن ا نظامى لناقنفونتك ي نظا، ألزهنظ لاز  نم
ن  يزززززمو نظا ىل يزززززى   ن اززززز نلظلنظاجمو زززززهن كنتيزززززنحن مززززز نونع أل زززززوالن لاب زززززوال

لعيمئزززسنتك يززز نظا، ألزززهنظ لاززز نلاززز ينظ نزززل  نازززيرنا ،زززهنةيزززي ا َ   نللزززمهن
  ظالظل نا ينحن يَىلظ .ن لابه
لكاززز نن ظة يزززو نل ل ناىزززضنظام زززو  نظاى ايزززهن بززز نعوازززهنظالةزززونا زززطن -2

ن  ززززززز نظا لازززززززلنظام ززززززز  نظد ززززززز  لظامن م زززززززلنظام  ززززززز نظا لازززززززلن  +ن+  
 .(1) ظام ا  ن  +ننن+ +  
                                                 

لااا   نظن ززز ان ززو ير ن ن ظايزززنل  ن125-129 ن ات اااوا  العرو ااةظن زز انمفززز ُ نممززوم نن-1
 ن ايز ل انمم زل ظ نم ألزلنمعص ات وا  الا ا نلظن  انا أله نا زوت ن101  ا  معص العرة الا

نع زر ن ن125-122ت  ن 1199 ن1ظدنموونظا لمة ن  أثاس ال اواا ت لظن  انظا واا نالُ 
منا هج ال راث لا   نلظن ز انع زوال نتمزوت ن105-109 ن التوت ة لا  ةنا   الكعماة الاسة اة

ن.191-199 نالعرة 
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 نت محنظاى ايهن م ناموونم و ىفزوناوا  زوونعز أل يرنظا  زووتنمنو ز ظت نل كظنن -9
عيزلناالنظا  زهنع أل ززوالنازقالنكاز نيززي  ُن از نتىمز نظا ززيو نظايزلتةنظاى اززةن
اةنعبسنمونا م ناي نو نظا، ألو نألةنت يزلنازيرنظا، ألزو نظام  واىزه نازسا ن

  نلظانظام    ن ا ننل يرن موانظا، ألو نة مه
 انل زززلنOriginal Vowel ن دزززل ن بزززهنادبة دزززو ه -ا

نظايززل نظاززسُنام مززةن ازز نادززلنظا بمززهنم ززلنظا، ألززهنظا لابززهناززةنظام  زز 
  اة .
 نل زلندزل نظاىبزهنInsertion Vowel ندل ن بهنم ،زي -ش

ظاسُنا ومنايرندلتيرندوم يرنا  فيلنظام سنافمو نم لن ة،زوتندزل ن
انظا ةنت ومنةنلنظايومهنظ عيز نازةناىزضنظابفجزو نظاى ايزهنألمزونظا   ن

 اةن َنفم   نعم م   نَتمم   نَمفم   نَمفم   .
  Arabic Syllable  أشك ل الم  طع الميتامعة ل  الاسة ة

ا  نظع ب هنظام و  نظا ةنت زياونممفزونظابقزو نألز تنع زان نيىزهنت أليزان
انى ززفونن   ظتنم،زز  ظتنمززرنظام ززو  ظابقززهنلتلدززي فو نا ززلناقززهنتك ززو نام  ززفون زز

 رنتمل نا  وا  نل سظنظ ع  مناةننتك و ن  بيرنالنث ثهنالن   ا نا  تن
ن  ي هنل ةا(2)  لنظام   ناى م نا  لنألني ن ب نث ثهن لظمل

ن  ززز  نظ دزززلظ نظايززز،ي،هن ظايزززوم ه نظا زززةنت زززلالن وم زززوتنابم  ززز نن-1
 قو نظامك ب ه.لا  ظلنن    ونايرند  نلث ثهنادلظ ناةنظاب

 نت  لالننلظانظام   ن و اتنمرندل ن بهن ظايو ه .ن -1

                                                                                                                        

نع ر نظن  انظا واا نان-1 ن.111-112 ن أثس ال واا ت التوت ة ل  ةن   الكعمة الاسة ةلُ 
ن.115-119 ن ات وا  العرو ةظن  انظاكلاة نم،م ن بة نن-2
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 ظايززززلظمه نازززةنظافززززومشنظا ززززونةننا ززز ظلنن زززز  نظ دزززلظ نظايزززز،ي،هن -2
 ابم   نمونايرند  نلث ثهنادلظ ناةنظابقو نظامك ب ه.

ليمللززززحناززززةنأل ممززززونانززززلظ نظام ززززو  ناززززةنظابقززززهنظاى ايززززهنلظا ززززةنتميززززلناززززةن
بززز نظام زززو  نظا زززوألمهناُنظا زززةنتم فزززةنايزززل ن نظ   مزززو م و ىفزززون زززو ان اززز ن

ن.(1)يوألرنايممونا لنايفونتلظاةنظام و  نظام ، أله
ايممزززونظع بزززون بمزززوونظايزززل نازززةن ززز  نمزززرنظام زززو  نظا زززةنت زززياونممفزززون
ظاى ايززهنظا يزز، نامززمفينمززرنك ززان ازز نانفززونيزز هنم ززو   نلنعزز لالنك نززلظن ازز ن

ازس نلالن از نعىززلننا ممزونلعز نوناأل ز  ين  ز  ونيزنىهنلنعز لالنعىبل زونعم زه
ظا ززز تنازززةنظاى ايزززهنظا يززز، نا زززياونمزززرنيززز هنانزززلظ نمزززرنظام زززو   نل زززةن بززز ن

نا(2)ظا  لنظآلتة
اندززززززززومه+نع ألززززززززهنةيززززززززي ان  +نن  نم ززززززززل َش نمم  نالم  ااااااااع اتةل -

 ا م  م   نةيي نم  لن .
اندززومه+نع ألززهن لابززهن ن +نننن  نم ززلن اززو نألززو ناززو نالم  ااع الثاا ا  -

 .لا م ناز م   ن لالنم  لن 
اندزززومه+نع ألزززهنةيزززي ان+دزززومهن  +نن+ن  نم زززلنالم  اااع الث لاااث -

  ال نألي نلا م ناز م   ن لالنمقبس .

                                                 

ن.ن11 ن ات وا  العرو ةظن  انانيي ن ا ظ يي نن-1
ة اطاا   لاا   نلظن زز انظ ن ززوألة نم،مزز  ن119 ن ات ااوا  العرو ااةظن زز انانززيي ن ازز ظ يي نن-2

ظا ززو  اان ظ نماادفل دلااى معااص العرااة    نلظن زز انعجززوُ  نم،مززل نافمززة ن201  نل ااو العرااة
المدفل دلى معص العرة ةمن هج   نلظن  ان ن ظا لظش ن م زوال 12  ت  1129 ن2ظا  واه ن 

ن.121-125 نل  معص ات وا  الا ا  نلظن  انا أله نا وتن ن102 ال رث ل  العرة  
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ناندزززومه+نع ألزززهن لابزززه+ندزززومهن  +ننن+  نم زززلالم  اااع الساةاااع -
   وَش نا م ن م   نمق  ناوا لينمقبس .

اندزومهن+نع ألزهنةيزي ا+ندزومهن+دزومهن  +نن+نالم  ع ال ا مس -
 م   نمق  ناةنظا لينمقبسنايوم ير . +ن  نم لن م  س نلا م ناز 

اندزززومهن+نع ألزززهن لابزززه+ندزززومهن+دزززومهن  +نننالم  اااع اليااا ة  -
ن+ن +ن  نم زززززلن  ظ   نلا زززززم نازززززز ظام   نظام اززززز نازززززةنظا زززززلينمقبزززززسن

 ايوم ير .
لمززرن ززس نظامجمل ززهنمززرنظام ززو  نام ممززوناالنن ىزز من بزز ناأل زز نظام ززو  ن

ظام  زز نظام  ززلننظايزز ظ اناززيرننظا ززةنا، ززلنايفززون ظيزز ىمو تنل ززيل وتناززةنظابقززو 
 ز لان بز نكاز ناىز نن ظام و  ناي لالن لنظام  ز نظام ز  غنازيرنظابقزو نألوازه

ظام  ز نظ ةيز نازةنظاى ايززهنا  لنز نمزرندزلتيرن بزز ناةزلنت ز ا  نايممزوننجزز ناالن
ا يززهنظام ززو  نا زز ظلننلعل  ززوناززيرناقززهنلاعزز ف ناززيُنألبمززهناززةناُناقززهنت  ززلالن

ظا ززةنت ززلالن اىززهنم ززو  نالنعم ززهن بزز نظ أل زز  نا وانززوتنمززرنم  زز نلظعزز ن ازز ن
ازززةنعزززيرننجززز ناالنظا بمزززو ن(ن1)نزززو  انظالعزززل نالنت زززلالنازززةن  ا فزززونا ن ززز ظر

ىز تن مز مونت زلالنمجز  ان نتلاز ناتنألونزهنانظيزموتنظاى ايهنظام   هنيلظوناألونزهن
لنززو  ظتنمززوننجزز  ونت  ززلالنمززرنعم ززهنم ززو   ن  نمززونظا  زز انن ا اىززهنم ززو  ن بزز 

ظا زز تنظاى اززةنت  ززلالنمززرنمجززومي نمززرنظام ززو  ن بزز نمجمل ززهن ننظاقوانززهنمززر
 نت نزززززوارنازززززةنظيززززز ىموافون ناوام زززززو  نا ززززز (2)ت ززززو نتلاززززز ن بززززز نا اىزززززهنم زززززو   
                                                 

نع ر نن-1  نلظن ز ان101 ن  ت التوت ة ل  ةنا   الكعماة الاسة اةأثس ال وااظن  انظا واا نالُ 
ن.21-29 ن م دمة لد اطة معص العرةعبيل نعبمة ن

 .11 ن ات وا  العرو ةانيي ن ا ظ يي نن-2
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ظام ززو  نظام  لعززهنافززونظاميززيانظ لازز ناززةنظا ززيل نلظ ن  ززو ناززةنل ززيل فو نلن
ايممززونتزز اضنن اززةنظا زز تنظام يززلن%10ظاى ايززهنظا يزز، ن كنتنبززانن ززنهن ززيل  

ظاى ايهنظالةلمن بي ن الننا  ل نظا، ألهنظ عي انييم مصنمونتن  نمزرنظام  ز ن
لظاى ايزهنازيينايفزونن اوام   نظا عسنالنظا واسنا ناي   لنم   نمرننل ننع 

 نثزينابيز نظام  ىزوالنظا لازلنظام  زلننلظام  ز ن(1)م   نم لالنمرندل نلظعز 
ام زززززو  نظا لابزززززهنتن زززززةنظظا لازززززلنظامقبزززززس نلاةزززززلنظام زززززو  ن زززززيل وتنازززززةنظا ززززز 

ظا زززةنتىززز ننزززو  انلةبيبزززهنظا زززيل نلظ يززز ىموينازززةنظا ززز ت نلل ل  نازززةنلظام اززز ان
ظا ز تنظاى ازةنم يزز نا،وازهنظالةززونعودزهنظام  ىززوالنظامقز  ناززةنظا زلينظامقبززسن

ل زززسظنظا ززز لن نا ، زززسن  نازززةنن ايزززوم ير نلظام  ززز نظامقززز  نازززوا لينظامقبزززس
ولينظاززز كبصنمزززرنظام  ززز ن  +نننفوازززهنظا ززز تنلا لةزززون بيززز  نلظاى ايزززهنت،ززز

ن+  ناززةنعواززهنظالدززلنا ززنانظا  ززووندززلتيرندززوم يرناززةنم  زز نلظعزز نمززرن
 نا ز تن زرنكاز ن نمزونظيز  ىمون(2) لالناودلنايمفمونل سظن ي نعزو لنازةنظاى ايزه

لمززرنمى ا مززوناوام ززوتنظام  ىززةنابقززهنظاى ايززهنت، ازز نظازز عيلنلظامىزز شنلظ دززيلن
لظام زز ىمبهناززةنالممززون ززسظ ن نزز نمى اززهنظام ززيصنمززرنظا بمززو نظاى ايززهنظام  ظلاززهن
                                                 

 لعكعماة الم  ا اة ال ن اة تتار ل لا  ةةة ها  الياكأ ها  ظن ز ان نيز ظ  نم،مزل نمنزو غ نن-1
 ظدن ونيه نعومىه ظا  ظيو  ي ميه نيب بهظد ظاجومىه ظ   الانمجبهن- ا، نمم ل الاسة ة  
ن.922ت  ن 2010يمه  2ظاى    19ظاىواميه نمجب  ظدي ميه ظاىبلت

النظاا ا التااوت  لاا  العرااة الاسة ااة ة اطااة ة اا  ة ت     ااة  ظا ززمنُ  نعومزز ناززرناعمزز  نظن زز انن-2
 نلظن ز ان ن ظابزز ن 115 ن ات اوا  العرو اةلظن ز انظاكزلاة نم،مز ن بزة نن 211-219 

نع ر نن نلظن  ا102 ن م دمة ل  معص ات وا  و ينظا ي  ن أثس ال واا ت ظا واا نالُ 
ن.101  نالتوت ة ل  ةن   الكعمة الاسة ة
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ظام  ةناعا وظنظاى ايهنلظا  وا نظام ومةنابم و  ناي  ناواى ايزهن نت زمحنا زلظاةن
ينظانمزززوونمزززرنامزززوون  ازززةنادزززيلن اززز نامزززوونا جمزززةنم زززو  نمىيمزززهنع ززز ن نا ،زززل ن

نا(1)ل س نظام و  ن ةنألوآلتةن  عيل

هنمزززرنم  ىزززير نا زززلظا ن نا زززمحنظام زززصنظاى ازززةنا  أليزززانألبمزززهنم لنزززن -1
ابيزز نم  ىززوالنن ايفززونظامززل نظا وازز نمززرنظام ززو  نظايززلتيهنظاى ايززهن  +ن+  

 مرنظامل نظا ونة  +ننن ن م   ننل نثوا ن+م  ىوالننل نثوال  .
 نا محنظانموونظاى اةنا يايونألبمهنم لنهنمرنتلظاةنم  ىيرنظ ليننن -2

م  ز ننزل نثزونة+نم  ز ن نممفمونمرنظامل نظا زونة نلثونيفمزونمزرنظامزل نظاكزومي
ناوا بمززززهنا جميززززهنم ززززلن نززززل نعززززومي  نل النعيززززلنللعزززز نم ززززلن ززززسظنظام ززززص

  علم   .
 نا زمحنظانمزوونظاى اززةنا  أليزانألبمززهنم لنزهنمزرنث ثززهنم زو  نا ززلظا نن -9

ايفززون ظام  زز نمززرنظامززل نظا وازز +نم  ىززوالنمززرنظامززل نظا ززونة ناززةنألبمززهنلظعزز ا ن
عزززز ن ززززس نام و ىفززززون بزززز ننل النتيززززو منلعزززز عنكازززز نللعزززز نونألبمززززهنت ززززلظا 

 ظا لظاانن  غنانفونألبمهن عيبهن ي ن  ايهنظ دلنن،ل ي  واو .
 نا ززززمحنظا زززز تنظاى اززززةنا  أليززززانألبمززززهنم لنززززهنمززززرنث ثززززهنم ززززو   نن -2

ا زززلالنظام  ززز نظ لينايفزززونمزززرنظامزززل نظا زززونةنايممزززونظام  ززز نظا زززونةنلظا واززز نمزززرن

                                                 

انززيي نن نلظن زز ا192 ن م دمااة لاا  معااص ات ااوا  ظن زز انظان ألززوُل ن نزز ظا  ونن نزز ظاىبيي ن-1
نة اطا   لا  ل او العراة  نلظن ز انظ ن زوألة نم،مز  ن12-11 ن ات وا  العرو اة ا ظ يي ن

ن.202 



 111 

مززرنظامززل نظا وازز   نن م  زز نمززرنظامززل نظا ززونة+نم  ىززوالنظامززل نظام  ىززةنظا وازز 
   و نم   .نل النلع  نم لن س نظا بمهناقنفونا جميهنم ل

ايممززززوننجزززز نن ززززصنظا بمززززو نظاى ايززززهنكظ نظا  ثززززهنم ززززو  نالنظ  اىززززهنن -5
ظ  مززز  ن بززز نظ نزززلظ نظا  ثزززهنظ لاززز نابم زززو   نمزززرنعونزززاننعززز نايزززلن ززز  ن

أل ز نألمزون از نيزنىهنم زو  نالنان-مرنظاموعيهنظايلتيهن-م و  نظا بمو نظاى ايه
ثززززززززز نظتيزززززززززوينظابلظعزززززززززسناازززززززززةنألبمزززززززززهن انبلم مل زززززززززو نا زززززززززي  ي في  نلكاززززززززز ن

 Suffixes نلظا لظاسن Prefixesنلم لن  سظنت أليانألبموتةننو  نعز ظتن  
ازززةنظاى ايزززه نازززةنعزززيرناالنظاى ايزززهنازززينت نزززلناالنا زززلالنمزززرنلزززمرنألبموتفزززونألبمزززهن

ع ززل ونالنت ززلالنألبمززهناززةندزز   ونالننم لنززهنمززرنثمونيززهنم ززو  نالناأل زز ناازز ظتن
م  زز نمززرنظامززل نظاكززومينالنألبمززهنمجزز  انمززرنظا ززلظاسنالنظابلظعززسنم ا ززهنمززرن
ا اىزززهنم زززو  نمزززرنظامزززل نظ لينالنألبمزززهنمجززز  انمزززرنظابلظعزززسنم ا زززهنمزززرنث ثزززهن
م و  نمرنظامل نظا ونة نل النلعز  ن زس نظا بمزهن بز نظام زصنظام  ىزةنن  ز ن

 .(1) ةو ا و ن ومل ظ نافةنألبمهنا جميهنة ىوتنم ل
 نن زززززى نمزززززرنعززززز ينلدززززز مونابم  ززززز نظاى ازززززةناالناززززز نا ميزززززهنألنززززز فنلاززززسا

عيلدزوتنازةن ثنزو نادززواهنظا ز تنظاى ازةنلتمييزلنظازز عيلن مز  ناىمبيزهنظا   يزز ن
ن اب  أليانظا  مةنظاى اةن ا نم و ى نظام لنهن مبيهن نام زرنظ يز قموون مفزو

                                                 

 نلظن زز انانززيي ن ازز ظ يي نظ دززلظ نظابقلاززه ن122ظن زز انمفزز ُ نممززوم نظ دززلظ نظابقلاززه ن ن1-
ن.ن110 نلظن  ان و ير نتلايسنم،م  ناةن بينظابقهنظاىوت ن 10-11 
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نيو  نلافززونمزززرنظا لظ زز نظا زززةونظا  يزز نل زززلنمزززونظت ززسن بيززز نا بززان بمزززوونظاب زززو
نا(1)ا  تن رنكا نألوالنافسظنظا   ي نمجمل هنمرنظا لظ  نيمسأل نممفونظآلتة

االن  ظيزززززهنظام  ززززز نلمى ازززززهنعززززز ل  نلانلظ ززززز نت زززززفلن بززززز نم ىبمزززززةنن -1
 زززز لرنظا ززززى نظامفمززززهن نزززز ناى مزززز ن بزززز نظا  زززز ظ نظامم ززززةنابم ززززو  نظا يززززي ان

 لظا لابهنلا وتنا، وشن   ُن نعيو ن م .
هنازززةنظابقزززهنظاى ايزززهنا زززفينلا ززز لناو زززلناالن  ظيزززهنظام زززو  نظايزززلتين -2

  ب نظام سنظا بييناب بمو .
االنا  ظيززهنظام ززو  نظايززلتيهناو زز انألنزز فنام ىبمززةنظابقززهنظاى ايززهنمززرنن -9

 يزززز نظامززززو  يرنافززززو ن نززززز نازززز م رنمززززرنت  ززززيينظا بمزززززهنظاى ايززززهن ازززز نم و ىفزززززون
ظ يويززززيهنلن  فززززونا زززز لندزززز،يح ن يززززيمون كظنألونززززهنظا بمززززهنم، لازززز ن بزززز ن

 النظامىبزززين ززز  ا ن يززز نملعزززل انازززةناق ززز نظ ت نلم  لنزززهنمزززرنم زززو  نادزززلظ ن
ممززونا ززفلن بيزز نن  فززونا زز لنن ازز  شنظامزز ىبين بزز نت  ازز  ونا زز لنم  ىززة

 د،يح.
االن  ظيزززهنظام  ززز نظاى ازززةنتزززسالنظايزززىلاو نظدم  يزززهنظا زززةنالظعففزززونن -2

 ن ن يز نظاى ازةن مزز نتىبمز نظاى ايززه ن نز نا ززلتنا  وازهنمززونام زسناوا ززنطنل زسظنةزز
ازززز  وتنمزززز نةلظ زززز نظدمزززز ونظاى اززززة نامجزززز نظامزززز ىبين يزززز نظاى اززززةنا  ززززانألبمززززهن
 م زز ،يل ناوا زز لنظآلتززةن مليزز ،يل نا ززرناززلن بززيناالن ززس نظا بمززهنت  ززلالن

                                                 

 نلظن  انظاكلاة نم،مز ن بزة ن59-52 ل  العي ا    ةارو الن    ا ظ يي نعبيلنظن  انن-1
ن.111ن-115 ن ا  العرو ةات و 
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ل زةنألزوآلتةان سميسَ سعيزلس  ناز نام مز ناالناك ز نازةننن مرنث ثهنم و  
ىبزززهنظا يزززي انأل وا فزززونمززز اناعززز ف ن الننظامززز ىبيننجززز  نا زززيث ندزززلتيوتنايدزززلظ نظا

=أل ززوار  ن م  ،يل=مليززز ،يلنالن  ظا، ألززو   ناي  نفزززونألمززونام  فزززون أل وشخ
 م  وعيل ن.

ا زززلنم  ززز ناززز ن  عزززهنظ ت زززو نمىيمزززهنت م ألزززلن بززز نةم ززز نلةززز نا زززلالنن -5
ظ  ت و نايوييوتن  ي زيوتنالنثونلازوت نالنظ ت زو ظتنثوا زوتنلزىي وت نا ل از نظ  ت زو نازيرن

 ن نيىزززهنظابقزززهنلملةززز نظا بمزززهنازززةنظاجمبزززه نم زززو  نظا بمزززهنظالظعززز اناى مززز ن بززز
ا بمززهن لززوا  ننجزز نظ  ت ززو نا زز ناززةنظام  زز نظ لي لززو نا ززرنظ  ت ززو ناززةنن
ألبمززهن لززواير نا زز ن بزز نظام  زز نظ عيزز  اير  ناززسا ناززوام   ننام  ززين بزز ن

 ل ةنألوآلتةان   مو ظتن ب ن  عهنظ  ت و ظة ميرن
انل ززلنظام  زز نظاززسُنايعززسننن -ا وتناززةن  ي ززنظتنظ ت ززو نظام  زز نظ  ت ززوُ 

ظام  ززز نظايزززلتةناأل ززز ن يزززمو وتنظا بمزززهنالنظاجمبزززه نل زززسظنظ  ت زززو ناجىزززلن
جىلنظ  ت و نظاز  يينمرنظام و  ن ي نظ  ت و اهنألمونانلاأل  ن بلظتن رن ي  

 نلظانظام   ناأل  ن ل تن رن ي  نمرنظام و  .
انل ززززلنظام  زززز نظاززززسُنايعززززسنظ ت ززززو ظتن -ش ظام  زززز ن يزززز نظ  ت ززززوُ 
نازةنظا بمزهناي زل نلىي وتن النم  ىزوتناةزلن يزمو وتنل بزلظتنمزرنظام  ز نظ  ت زوُ 

نلظعزز ن ن  ن بزز نم  زز نظ ت ززوُ  ظالظعزز ا نل بيزز ناوا بمززهنظالظعزز ان نت، ززُل
 لا يهنظام و  ن ي نظ ت و اه.
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 ال  تمة
اززيننجزز نااززهن  ززو ظ نلظلزز،هن مزز ن بمززوونظاىزز شنظا زز ظم نت ززي ن ازز نن-1

و ظ ناززةناىززضنظا  ززان نت ةزز ن ازز ناالنظ  مززومفيناززوام   نظايززلتةنيززلفن  زز
ت زززلالنظ  مومزززوتنلظلززز،وتنملظ نزززهنامزززوناي زززل نمزززرنظام زززو لنظايزززلتيهنظ عززز ف ن كن
ظا  انظ ل  ظشنمرنظامي بحنابيننج نااهن  و ظ نلظلز،هنافزسظنظاكيزل  ن
اةنعيرن ع موناالنمى ينن ظون بموونظابقهنظاى شنظام، ثيرنةو ين ب نظا يزوان

قزز شنمززرنعفززل نلظلزز،هناززةن ززسظنظامجززوي ناززةنعززيرناززينوانامززون مزز نظا لظ يزز م
نب،زززززهناُنن  ازززززهنعوايزززززهنلعودزززززهناوابقزززززهنظاى ايزززززهنت زززززو  نازززززةنتللزززززيحن زززززس ن

نظامللل و .
مرنظامم رنتلظيون  ظيهنظام  ز ن مز نتىبزيينظابقزو ناقيز نظامزو  يرنن-2

نافونا جمانظ ع وونظدم  يه.
ا مززز ن ننتلظيزززونا زززهنظام  ززز نظايزززلتةن مززز ن بمزززوونظاىززز شنظا ززز ظم ن-9

نامهن ا نم فلتنظام   نظا، ا .
ظام   نظايلتةنا ظان يىزهنامى ازهنم لنزو نظابقزهن نز نت ز احنت ألينوتز نن-2
نظايلتيه.
ابى ايززهنم ززو  نعزز   ون بموؤ ززونظيزز مو ظتن ازز نظ يزز   ظونظا ززوتنا  ظأليززانن-5

نظابقهنظاى ايهنظام  ىمبهنلع  نظامفمبه.
 بززززززز نظام زززززززسنظايززززززز،يحنا زززززززو  نظام  ززززززز نمززززززز  بينظابقزززززززهنلم ىبمفزززززززونن-1

نة.اب بمو  نل لنموناى م  نمىبملنظابقهن م نتىبيمفينظ   ويناىمبيهنظا فج ن
تم ممون  ظيهنظام   نظايلتةنمرنمى اهن ب نادلينظا بمو نظاى ايهنن-2

نلتمييل ون رن ي  ونمرن ي نظاى ايه.
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ن
 المسا ع ةالمت ة 

 مي  .ن ن ظا و  اانم نىهننف هات وا  العرو ةانيي ن ا ظ يي ن .1
 ن ظا زززززززززززززو  اانم  نزززززززززززززهنأ اااااااااااااوا  العراااااااااااااةاازززززززززززززلش ن نززززززززززززز ظا عمر ن .2

 ت .1110ظا نوش 
 ن  مززوالان ظ نظاميزز اهنلاا  العياا ا    ةارااو الاان  ازز ظ يي نعبيززلن .9

 ت .2002ابم  نلظا ل ا  
 ن ايززز ل ان ظ نظا ززز  نة اطااا   لااا  ل اااو العراااةظ ن زززوألة نم،مززز  ن .2

  .2ظاى اة ن 
 ل ان ظ نظا ززز  ن ن ايززز  ة اطااا   لااا  ل اااو العراااةظ ن زززوألة نم،مززز  .5

 ت .1110 ن5ظاى اة ن 
  م دمة ل  أ وا  العرة الاسة ة ةلت ظان ألوُل ن ن ظا  ونن ن ظاىبيي .1

 ت .2002 ن2 ن ظا و  اانألبيهنظابقهنظاى ايه ن اتةا  ال سآا 
  ظا زو  اانم دماة لا  معاص ات اوا  ظان ألوُل ن ن ظا  ونن ن ظاىبيي  .2

 ت .2002 ن1ظاج ا ةناب نو ه ن 
 ايززز ل انمم زززل ظ نم ألزززلننلااا  معاااص ات اااوا  الاااا ا وتن نا ألزززه نا ززز .9

 ت .1199 ن1ظدنموونظا لمة ن 
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 ن ظا زززززززو  اان ظ ن  ازززززززاناب نو زززززززهنمعاااااااص ات اااااااوا ا ززززززز  نألمزززززززوي ن .1
 ت .2000لظام   

ظا زززو  اان ظ نمااادفل دلاااى معاااص العراااة   عجزززوُ  نم،مزززل نافمزززة ن .10
 ت .1129 ن2ظا  واه ن 

ش نظازززززز ظ ن ن ظامقزززززز نمناااااا هج ال رااااااث لاااااا  العرااااااةع ززززززوال نتمززززززوت ن .11
 ت.1121ظاني ووا ظ نظا  واه ن

ة اطاا   لاا  معااص العرااة الو اا   ع ززمير ندزز ننظازز ارندززواح ن .12
 ن1 ظا ازززززوران ظ نظاىبزززززلتناب نو زززززهنلظام ززززز  ن ةالتااااا      الم ااااا    

 ت.1192
ظديزز م  اهانن- ن ميزز م دمااة لد اطااة معااص العرااةعبيززل نعبمززة ن .19

 ت .2002 ظ نظامىو منظاىبميه 
 نظا ازززززززورانم  نزززززززهن اااااااوا  العرو اااااااةاتظاكزززززززلاة نم،مززززززز ن بزززززززة ن .12

 ت .1192 ن1ظاك اجة ن 
 ن ظا و  اانم  نزهنل نزه نل  معص العرة الا ا و ير نتلايسنم،م  ن .15

 ت .1190 ن1 
نع زززر ن .11  نأثاااس ال اااواا ت التاااوت ة لااا  ةنااا   الكعماااةظا زززواا نازززلُ 

 ت .2002 ن1 ظ   الان واينظا  انظا، ا  ن 
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العرة الاسة ة ة اطاة  النظ ا التوت  ل ظا منُ  نعوم نارناعم  ن .12
 ت .2002 ن1 ن ظا و  اانم أللنظابقهنظاى ايه ن ة   ة ت     ة

 نالمتااا عل التاااوت  لااا  الد اطااا   الاسة اااةظايزززيا ن نززز ظاىلال ن .19
 .ت 2000 ن1 اي ل ا ظ نظا   نظامىود  نل م سان ظ نظا    ن 

 ن ايزز ل ان ظ نظا  ززوشنظابنمززونة نتلياان ة الاسة ااة ،ززوال ن امززلال نظ .11
 ت .1122 ن1 
نمك ززززو  ن .20  ن  م ززززسان ظ ن زززز انلاااا  معااااص العرااااة بيمززززو  ن ززززوُ 

 ت .2000 ن2اب  ظيو نلظا  عمهنلظام   ن 
لاا  التشااك ل التااوت  لاا  العرااة الاسة ااة  ظاىززونة نيززبيموالنع ززر  .21

 ن1ظا ززززززززىل اهانظامززززززززو ُنظ  اززززززززةنظا  ززززززززواة ن لواولو  اااااااا  الاسة ااااااااة  
  .ت1199

 نالاسة اااااةة اطااااا   لاااا  ل اااااو العرااااة ةلواولو  ااااا   نوامززززه نا،يزززز  ن .22
 ت .2000 ن1 ظ   الان ظ نظا  ل نابم  نلظا ل ا  ن 

المدفل دلى معاص العراة ةمنا هج ال راث لا   ن ظا لظش ن م زوال ن .29
 ت .1195 ن2 ن ظا و  اانم  نهنظاكونجة ن العرة

 مززززوالان ظ ندزززز وونالتنوماااا   العرو ااااة    نزززز ظاجبيل ن نزززز ظا و   ن .22
  .ت2001 ن1ابم  نلظا ل ا  ن 
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 ن أللظ امنزل انم دماة لا  معاص ات اوا ا زي  ن ن نظاب  ن زو ينظ .25
 ن1م ألززززلنظان،ززززلع نم نىززززهنظاجومىززززهنظديزززز ميهنظاىواميززززهناموايلاززززو ن 

 ت .2002
 ال ن اة تتر ل ل  ةةة ه  اليكأ ه   ني ظ  نم،مل نمنو غ ن .21

 ظاجومىزه ظ   الانمجبزه- ا،ز نمم زل الاسة اة   لعكعماة الم  ا اة
 ظديز ميه ظاىبزلت عومىزهنظدن زونيه  ظا  ظيزو  ظديز ميه نيب زبه
 ت .2010يمه  2ظاى    19ظاىواميه نمجب 

 ن اقزززززز ظ انم ألززززززلنظان،ززززززلعنماةااااااص التااااااوت   ظاىنيزززززز ُ ن  ززززززي  ن .22
 ن1 ن 22لظا  ظيززززززززو نظديزززززززز ميه نيب ززززززززبهنظا  ظيززززززززو نظديزززززززز ميه

 ت .2002
 ن ظا ززززو  اان ززززواينة اطااااة التااااو  العرااااو  مزززز  ناعمزززز نمك ززززو  ن .29

نت .1112ظا  ا ن
الموطااا  ى نكتااا ب نازززرنم،مززز نازززرن  عزززوال نظا زززو ظاة ننيززز نم،مززز .21

 نظا وتزانظاى ازةن نتحان  زوان نز ظامب نع زن  ن ظا زو  اان ظالك  س
 .اب نو هنلظام   

 ايز ل اننالاسة اة ال تارى اراو ةنا   لراو   د اد ابيش ن مزُ  ن .90
 ت .1111م نىهنظا وثلاي يه 
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  نظا ززو  اانة اطااة لاا  معااص ات ااوا ألمززوينظازز ار نعززو تن بززة ن .91
 ت .1111 ن1ظش ن م  نهنظآل 

منززو غ نمنززو غ نمىجززينظاميزز ب،و نظ ا ززميه ن ايزز ل ان ظ نظا  زز ن .92
 ت .1115 ن1ظابنمونة ن 

 نالت ك اااس العيااا ا  لااا  الربااا    الاسة اااة ظام ززز ُ ن ن ظا ززز ت  .99
 ت .1191 ن2 اينيو نظا ظ نظاى ايهناب  وش ن 

 ن اي ل ا ززواينظا  ززاناب نو ززهنات ااوا  العرو ااةمفزز ُ نممززوم ن .92
 ت .1119 ن1ا ل ا  ن لظام  نلظ

معص ةئا األ ات اوا  العرو اة  ال واولو  ا    نل نظا ار ن يوت ن .95
نت .1112 ن1 اي ل ان ظ نظا   نظابنمونة نظا ب بهنظ ا ميه ن 
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