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                       واألدب العربي قسم اللغة 

  بسناسي: أ. د. سعاد أستاذة المقياس

 المحاضرة الخامسة
 في الصفات التمييزية

 الصفات التمييزية
الصفة التمييزية أو الفارقة، أو العارضة؛ هيي التيي تاتيال هليعيا اتيدما يلت يي 
صامتان في المخرل والصفة األساسيية والااتويية، وه ا اصيل  ليب واليب ااسيتغتا  

تبدلي،، أو ت لبي،، أو تدمالي،، ولفين فيي ان أاد الصوتين هما باإلزالة أو باإلاالة، هما 
بعييا الايياات ا يمفيين تا يييل أييية االيية ميين الميييا هيي ت، وبخاصيية ه ا فييان تغيييير 
الصييامت يغييير المعتيي ، وميين أماليية  لييب صيييغة حاصييادملص وفييي تاليلعييا الصييوتي 
تظعر الااالة هل  ااتماد الصفات التمييزية الفارقةص ـ وتؤالل الاديث ان تاليل ه ت 

ليي  مييا بعيييد الاييديث ايين الميييا الصيييفات، وهييي فاييير  مختلفيية متفاوتييية الصيييغة ه
األصييوات، بيياختضع وضييعيات أاضييا  الالعيياز التا ييي مععييا، واييدد الصييوامت 

 المتصفة بعا وهي:
 االستعالء

األصيوات المسيتعلية هيي التييي يسيتعل  مععيا ميؤخر اللسييان فيي اتاليات الاتييب 
والخا ، وال اع، والاا ، والظيا ، األال  قرب اللعا  ما سبعة أصوات وهي:الغين، 

والصييياد، والضيييادص وميييا ايييدا هييي ت السيييبعة يسيييم  مسيييتفضص ويفيييون ااسيييتفال ضيييد 
لص ومن ه ت األصوات السيبعة أربعية أصيوات تتمييز بخاصيية  Emphaseااستعض  ح

 زائد  وهي اإلاباقص
 اإلطباق

االيية يرتفييا فيعييا مييؤخر اللسييان فييي اتالييات الاتييب  ل Velarisation اإلابيياق ح
األال  قرب اللعا ، وفي الوقت  اتي،  ترتفيا تعايتي،، فيي اتاليات الاتيب الصيلب، وفيي 
ه ت الاال يت عر وسا اللسان، ويتالما في، قدر فبير من العوا ، مميا يالعيل الصيوت 

اباقييا مفخمييا فييي أ ن السيياما، ويسييم  الصييوت مفخمييا والفيفييية التييي ياييدث بعييا ه
واألصوات الماب ة التي يتم تا عا بع ت الاري ة أربعة وهي: الاا  والظا ، والصياد 
والضييادص وتسييم  هيي ت األصييوات األربعيية مسييتعلية ماب ييةص مسييتعلية بمرااييا  مييؤخر 
اللسان وماب ة بمرااا  تعايتي،ص وميا ايدا هي ت األربعية يسيم  متفتاياص وصيفة أخير  

 مسة وهي:خماسية التصويت أي أن أصواتعا خ

 القلقلة
تعتييييي فييييي مفعومعييييا اللغييييوي الارفيييية والتاريييييب،  لSonorisationال ل ليييية ح

والصييوت الم ل  ييل هييو المتاييرب اليي ي ا ي بييل التسييفين اتييد الوقييع الييي،ص وميين هتييا 
تاييرف ففيير  الديييد  وهييي مفعييوم السييفون، وقييولعم أصييوات سييافتة، فيعييا فاييير ميين 

سافتة وسيالد التاال صعوبة بل اسيتاالة الغمواص ولتااول أن تتال فلمة حالاْلل 
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في تال ال اع سافتا، وقد يظعر ل، أتي، سيافن ولفتي، لييل في لب، ويمفين أن تبيرهن 
ال   لب بم ارتة فلمة حالالل بفلمة حاسمال وسيالد التاال بإمفات، أن يتوقيع الي  
العين سافتة من حاسمال ويسمععا هو ومن معي،، ولفتي، ا يسيتايا أن يسيما صيوت 

 اع ها هن ألال ب، صويتاصال 
وفماال آخر تاياول تايل فلمتيين األولي  هيي حابْفتبيْبل فعيل األمير مين فتيب، 
والااتية هي حابْفتبْمل  فعل األمر من فتم، وتااول تمديد الصوت األخيير مين فيل فلمية 
بْفتبيـْبْبْبل بتفييرار البيا  سييافتة ايضث مييرات، فإتتيا ا تسييتاياص وفييي  وتاويلي، هفيي ا: حا

بْفتبْمْمْمل بتفرار الميم اضث مرات فميا فيوق، الوق ت  ات،، تتال الصيغة الااتية هف ا حا
فإتتا تسيتاياص ومين هتيا ت يول البيا  ا ت بيل السيفون، وايمفين تا عيا سيافتة ها بعيد 
تاريفعا بصيويت قصيير يتبععياص واألصيوات التيي تتابيل اليعيا هي ت الاالية، تسيم  

والاليييم، والاييا ، والييدال، والبييا صل وفييي اييديث  األصييوات الم ل ليية وهييي: حال يياع،
السييفون ياييول ال ييول والتوضيييذ؛ تتييرب  لييب ألسييات   الميياد ص وميين بعييد ال ل ليية تيي تي 

 صفة اضاية التصويت وهي:

 الصفير
ل صفة تمييزية اضاية األصوات، والصيفير صيفة للصيوت  Sifflant الصفير ح

بالصيوت، ومين ف يد أسيتات،، وبخاصية ال ي يصدر من توظييع األسيتان اتيد التايل 
الاتايييا والرباايييات، ا يمفتيي، هصييدار صييوت صييفيريص واألصييوات الصييفيرية هييي: 
الصييياد، والسيييين، واليييزايص وفيييي هييي ت األصيييوات هليييفاات، فعيييي فايييير  التايييول 
وااستبدال في اللعالات العربية واللغات األالتبية، من  لب السين ماض، فعو في اللغية 

لييب اييا ق وي ييال حبضايييوث بييدل بضسيييولل بيتمييا تضييا بعييا اللعالييات اإلسييباتية ي 
المصرية السين موضا الاا ، في ولون حسضسة  بدل اضاةل ويعيد السيين والصياد مين 

" في مايل قزديير 1األصوات الفراية اتد سيبوي،، وقال فيعا: حالصاد التي فالزايصل"
" والفيييارق بيتعميييا 2اةل"بييدل قصديرمستاسيييتة، بيتمييا حالصييياد التييي فالسيييين مسييت ب
" وهيييي مستاسيييتةص ومييين 3ترتيبييييص والعيييل الخلييييل السيييين مييين ايييروع الاضقييية"

 األصوات الفراية المستاستة، التون الخفيفة، وصفتعا الغتة، وي تي ادياعاص

 الغنة
ل تلييفيلة صييوتية يييواي تا عييا بييالرتين الييدال اليي  الفييرف Nasalitéالغتيية ح

لايزن األتيين، وفيي ماليال الدراسية الصيوتية هيو والازن، فمن الفرف الغتيا ، ومين ا
الصوت ال ي يتردد في التالويع األتفي بخاصة، وأصوات الرتين اضاة هيي: حالمييم 
والتون السافتة، والتتوينل ولعي ت األصيوات فيي ماليال الدراسية الصيوتية وال يرا ات 

عا اابيت ال رآتية مالال واساص وللميم السافتة وادها أافام ادييد ، وهيي حالتيي سيفوت
" ويلايل بيالتون السيافتة التتيوين ألن تعريفي، حهيو تيون 4في اال الوصيل والوقيعل"

سييافتة تلاييل آخيير ااسييم لفظييا وتفارقيي، خاييال أي أتيي، تييون متاوقيية  ييير مفتوبيية، 

                                                           
 .4. س، 23، ص،  4سيبويه، الكتاب، ج،  - 1
 .9، س، 423، ص، 4نفسه، ج،  - 2
 ،06، ص،1كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج، - 3
 .141الوسيط في علم التجويد، محمد خالد عبد العزيز منصور، ص، - 4
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"وقيد تعيود لايديث 5واألاسن أن ي ال في، هو تون سافتة دوما متميز  تا يا وفتابية،"
لصوت الوظيفي من ه ت المباايثص فميا ت تيرب الغتة في موضوع التتغيم في مباث ا

 ه ت األصوات من مفعوم اللين ووظيفت،، وهو ما ي تي اديا،ص

 اللين
ل متاوق يواي بالاسن والسعولة فيي المعاملية وااسيتعمال،   Mouilléاللين ح

" وفيان مفعيوم الليين هيو المااوايةص وفيي 6قال تعال : حفبما رامة من هللا لتت لعمل"
الدراسيية الصييوتية، تختلييع األصييوات اللغوييية فييي قوتعييا وضييعفعا وخلييوتتعا مالييال 

وليوتتعا، واختص اللين بصوتين في العربية هما: حاليواو والييا ل فيي االية سيفوتعما 
 واتفتاف ما قبلعماص

وفي اديث اللين تداخل واختضع مت  ظعور الدراسة اللغوية، والتداخل تياالم 
العلعيا ااتيين الي  ميا  فرتيات، وميتعم مين العلعيا  ان ادد أصيوات الليين؛ فميتعم مين

اضاة؛ بإضافة األلع هليعا، والة التداخل هو ادم فعم توالعات ال دما ، وتعاملعم ما 
المفاهيم والمصالاات، ألن ه ت األصوات الاضاة حاأللع والواو واليا ل تلترب فيي 

في اياات خاصية، ل و لب  Voyelle continueل والمدحVoyelle gildeمصالذ العلة ح
وبعا الباااين لم يرااوا ه ت الخاصية، فال ي اليا  فيي فتياب سييبوي، واصيفا هي ت 
األصوات باضاة مصالاات ي ول في موضا، واروع العلة الاضاة حوهيي ايروع 

" فما يسمي األليع الايرع 8" وي ول في األلع ح أو ارع لين فاأللعل"7مد ولينل"
" والية تسيمية األليع بصيوت الليين، 9خلعا ارفيةل"الميت ب ول،: حوفاتت ميتية ا تيد

 هتما هي تسمية تمييزية وليست اصاضايةص
وتعتييي بيي لب أن ال ييدما  والييدوا تييداخض بييين صييوتين متلييابعين همييا همييز  
ال اا، وهمز  الوصل، فسموا همز  ال اا األلع اليابسية، لليد  التايل بعيا، وسيموا 

بعييياص ومييين هتيييا تيييداخلت المفييياهيم هميييز  الوصيييل األليييع الليتييية، لسيييعولة التايييل 
بالمصالاات، وسيبوي، يميز بين فل متعا في ايديث الصيفات ب ولي،: حومتعيا الليتية، 

" بيتمييا يسييمي األلييع الصييوت العيياوي وي ييول فييي،: حومتعييا 10وهييي الييواو واليييا ل"
العاوي، وهو ارع اتسا لعوا  الصوت مخرال، ألد من اتساع مخرل اليا  والواو، 

 ومن هتا فان الفرق بيتعما واضااص "11وهو األلعل"

 ما بين المد واللين
قلتا من قبل: األلع صوت مد ولييل ليين، وقلتيا فيي الوقيت  اتي،: الليين صيفة 
تمييزييية يخييتص بعييا الييواو واليييا ص واتيي  ا يفييون  لييب مالييرد اداييا ، ت ييدم األماليية 
ل  ص أتييتم تفتبييونص أتييتن  ت ْفتبييْبن  ص أتتمييا ت ْفتببييانن ص أتييتن ت ْفتببييين  التالييية وهييي: حأتييت  ت ْفتبييبب

                                                           
هذا التعريف من اجتهاد مؤلفي هذا الكتاب، وهو تعريفف جفامل لمجمفل مفا فيفل ففي التنفوين، وموا فعه ففي  - 5

 كتب القراءات مل النون الساكنة دوما.
 من سورة آل عمران. 150اآلية،  - 6
 .110، ص،4سيبويه،الكتاب، ج، - 7
 .535، ص،2نفسه، ج، - 8
 .250، ص،4نفسه، ج، - 9

 .425، ، ص 4نفسه، ج،  - 10
 .420، 425، ص، 4نفسه، ج،  - 11
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الة هي صيغ اداية مستد  هل  ضيمائر اإلفيراد والتاتيية والالميا والمعلوم أن ه ت األم
ل أميا فيي ميا ب يي مين  في الخايابص وهيي معربية، مرفواية بالضيمة فيي حأتيت  تفتيبب
المات  والالما فعيي مرفواية بابيوت التيونص والمضايظ هتيا، أن األفعيال أسيتدت هلي  

توفييد الليديد ل بالمييا ضمائرها دون زياد ص وفي الاالة الااتية تااول هلااق حتون ال
األفعييال ولييتضاظ مييا ا ياييدث فيعييا ميين تغيييير اييم تصييدر الافييم المرت ييبص وفييي اييال 

 دخول التون حاللديد  الا يلةل ال  ه ت الصيغ الاداية تصبذ فاآلتي:

   جدول توضيحي
               

الضما الترقيم
 ئر

األفعييييييال  ييييييير 
 المؤفد 

األفعييييييييييييييييال  الضمائر
 المؤفد 

 تفتبب ن   أْتت   تفتبب  أْتت   10

 ت ْفتببنن   أْتتن  تْفتببين   أْتتن  10

 ت ْفتببان ن  أتتما ت ْفتببانن  أتتما 10

 ت ْفتبببن   أتتم ت ْفتببون   أتتم 10

 ت ْفتبْبتان ن  أتتن   ت ْفتبْبن   أتتن   10

 
 مع مكونات الجدول

ال ي هو البيا  ه ا وقفتا اتد آخر صامت من أصل الميا ه ت المباتي الاداية  
 ااظتا بعد دخول تون التوفيد اليعا ما ي تي:

ل ـ بضيم  0  ل تغيرت العضمة اإلارابية ف ا حتفتبب ـ في الصيغة األول  حأتت 
+ ن  بفتذ البا صل  البا  ـ صارت، تفتب 

ل  فصيارت  0 ـ في الصيغة الااتية حأتتن ل ـ بفسر التا  ـ  فاتت ح تفتب + ين 
ل ويض اظ هتا ليئان: أولعما  ياب التيون األولي  وهيي اضمية اإلايرابص حتفتببن +ن 

وااتيعميا  يياب يييا  المخاابيةص وميين هتيا يبييدأ اإلليفال، وهييو ميا سيييتفرر فيي بعييا 
 المواضاص
ل  0 ل فصييارت حتفتييب +ان ن ـ فييي الصيييغة الاالايية حأتتمييال فاتييت حتفتييب  +انن

ومعتيي  هيي ا أن افييم  والمضايظ هتييا أن ألييع الماتيي  وهيو اضميية هاييراب لييم ياي عص
األلع ليل فام اليا ص ومن هتا ت ول أيعما ارع لين؟ ولتترب الاليواب هلي  ميا بعيد، 

 وتتابا المضاظاتص
ل فصيارت  0 ـ الصيغة الرابعة حأتتمل فاتيت، قبيل دخيول التيون حتفتيب + ون 

ل  ياب اليواو الي ي فيان اضمية الميا الي فور، والتيون  بعد دخيول التيون حتفتيبب + ن 
ي اضميية هاييرابص وميين هتييا تضاييظ الييتراب الييواو واليييا  فييي الافييمص وهييو التييي هيي

 يابعما ما دخول التون الا يلة، والتون الا يلة ت در فميتعا الصيوتية بتيوتين حْن + ن  
 ل األول  متعما سافتة والااتية متارفةص

ـ الصيغة الخامسة، يستد ضميرها هل  الما المؤتث، واالعا لبي، بالمات ،  0
ل فصيارت بعيد التوفييد هفي ا حت ْفتبيْبن  ف د  فاتت الصيغة قبل التوفيد هفي ا حت ْفتبيْب + ن 

ل والمضاظ هتا أن في ه ت الصيغة اضث توتات؛ األول ، تون الت تيث المتصيلة  + ان ن
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بالفعل، مضاع هليعا توتا التوفيد، األول  سافتة، والااتية متارفة بالفسيرص وآخير ميا 
 وااست را  هو: تتتعي هلي، المضاظة

 
 ـ ابات األلع في المات ، ووالودت في الما المؤتثص 0
ـ األليع سييب ت التيون األوليي  مين تييوتي التوفييد، وهييي سيافتة؛ حت ْفتببيياْتنن ل  0

ايش مييا التييون؛ فغابييت ميين وتعايلييت مععييا، فييي اييين رفضييت اليييا  والييواو التعيي
فما  ابيت مين الميا المي فر وليو ل التي فان يمفن أن تفون هف ا ح ت ْفتببيْتن  ل حتفتبين

ب يت لفاتت الصيغة هف ا أتتم ح ت ْفتببوْتن  ل وفي ه ين الصورتين، يفون اليواو والييا  
 متالاورين للتون السافتةص وه ا فان الواو واليا  سافتين فسيلت ي سافتانص

وال ااد  اللغوية الصرفية تمتا  لب وت ول: ه ا الت   سيافتان افسير ميا سيبلص 
اييرع لييين فا فيي، أاييلص ويفييون الفسيير للصييامت الصييايذ فييي ماييل ح قييلن  وهن فييان

اْلال  ل والا ع لصوت اللينص وا فت الواو واليا  ـ هتا ـ ألتعما صوتا ليين، وابتيت 
األلع ألتعيا ليسيت صيوت ليينص وفيي هايراب الصيور  الااتيية ح أتيتَّ تفتبيبنن  ل ت يول: 

ي األمايال، والييا  ضيمير متصيل فعل مضارع مرفيوع بابيوت التيون الما وفية لتيوال
مبتيي اليي  السييفون فييي مايل رفييا فااييل، وايي فت الييا  الت ييا  السييافتين، والفسيير  

 دليل اليعاص
وفي الما الم فر ح أتيتم تفتبيببن  ل ت يول: فعيل مضيارع مرفيوع بابيوت التيون، 
الما وفة لتيوالي األمايال، واليواو ضيمير متصيل مبتيي الي  السيفون فيي مايل رفيا 

الضييمة دليييل الييي،ص بيتمييا فييي هاييراب الماتيي  ح أتتمييا تفتبييان ن ل ت ييول: فعييل فااييل، و
مضارع مرفوع بابوت التون، واألليع ضيمير متصيل مبتيي الي  السيفون فيي مايل 
رفييا فااييلص والمضاييظ هتييا أن األلييع لييم يايي ع ألتيي، ليييل صييوت لييينص اتيي  وهن 

ل ال يول وهتمامي، الترب مععا في صفتي العلة والمدص وت يع اتيد هي ا، تيارفين تفصيي
 ألسات   الماد ص

يسييميعما بعييا الماييداين األصييوات  وتلييير أخيييرا، هليي   أن الييواو واليييا 
فاتييت مفسييور  فييي ماييل " ومعتيي  اتزاقييية أن التيياال بييالواو فيفمييا 12ااتزاقييية ل"ح
ل يديل يضيم ليفتي، ف تيي، ح لنيد  ل أو مفتوايية فيي مايل حو  ل ل أومضيمومة فيي مايل ح وب ن و  ييز 

ن ض ن  مة، ام يتزلل من تلفيل الضم هل  تال الواوصيفو 
وفييي تاييل اليييا ، يلييفل التيياال فسيير  بإراليياع لييفتي، هليي  الييورا  فييي لييب، 
ابتسييامة، اييم يتزلييل ميين تاييل الفسيير  هليي  تفييوين اليييا ص والفسيير  الييز  ميين اليييا ؛ 

 والضمة الز  من الواوص ويب   األلع سمات ال دما  هاوياص

 الهاوي
ل تال يواي بالتزول والعبوا، وهو من هو  يعيوي، وفيي  Aspir العاوي ح 

مالال الدراسة الصوتية يختص هي ا الوصيع بصيوت األليع أو هميز  الوصيل، وقيد 
تاييداتا اتيي، مييا الييواو واليييا ، وتعييود هلييي، لم تضيييات البرتييامن، وتؤفييد هتييا اليي  أن 

سيافتا األلع ليل صيوت ليين، وهن اليترب مععيا فيي الميد والعلية، فميا أتي، ا يفيون 
أبييدا، وهتمييا يفييون مسييف تا، والفييرق بييين السييفون، والمسييف ن، والسييافن، والتسييفين، 
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لاسا؛ وهو ما سيوضيا، أسيات   المياد  بي فار مميا قلتيات فيي،، والعياوي صيفة مفيرد  
 مختصة بصوت األلعص

 
 

 االنحراف
مما ترات معما هتا، هو أن الصفات التمييزية معظمعا تفعم وظيفتعا من تا عيا 

ميل مصالااتعا هل  الوصع الفيزيوليوالي، وفيل ميا مير مين الصيفات التمييزيية، وت
يغليييب اليعيييا دالييية الموقعيييية، ومصيييالذ ااتايييراع متعيييا، والصيييوت المتايييرع 

 ل هو حالضملص Consonne latéralح
يسمي الضم متارفا ألن التال ب، يالعل ارع اللسان ـ تعايتي، ـ مسيتعليا فيي 

ا المالر  الصوتي، مميا يصيبغ اليي، صيفة الليد ، وهيو ميا اتالات الاتب األال ، ساد
 فرتات من قبل، ولفن الصوت ما الضم يتيرب اللسيان مسيتعليا سيادا مالير  الصيوت 
العادي، ويتارع الصوت العة اليمين أو اليسار من اللسيان، ويتيابا اري ي، مخادايا 
تص للسييانص وميين هيي ت الوضييعية للسييان يسييم  صييوت الييضم متارفييا اتاييراع مسييار

 وهتاب صوت لبي، ب، ومن مخرال، وهو الرا ، وصفتعا التمييزية التفرارص

 التفرار
قلتا في الصفات الفارقة التمييزية هن فيعا رائاة مواقععا، ووضعيات أاضيا  

 Consonneالالعيياز التا ييي بعيياص والتفييرار صييفة حالييرا ل وسييمي صييامتا مفييرورا ح

vibranفيي اتاليات الاتيب األالي ، فارتفااي،  ل ألت، اين التال ب، يرتفا ارع اللسان
مييا صييوت الييضم، ها أن الصييوت هتييا ا يميييل وياتييال فصييوت الييضم، وهتمييا يرتعييد 
ويرتالييع، فييي اتصييال واتفصييال مييا الاتييب األاليي ؛ وفييي االيية اارتعيياد، يتسييرب 

 صوت مت اا متفرر هو صوت الرا ص
ص ولي لب فالرا  ه ن، صوت ام مت اا، وصوت الضم هيو را  ميراوم ماتيال

فان الافل الصغير يصعب الي، تال الرا  ويسعل الي، الضم، ألن فيي اليضم ماليرد 
اتاراع، وفي الرا  تفرار، والافل الصغير ي ول حاليدالل بيالضم وهيو يرييد حاليدارل 
بالرا ، والسبب في  لب أت، ما زال لم يتعود تاريب لسات،ص ويب   من الميا الصفات 

 نص توالز ال ول فيعماصالفارقة التمييزية، صفتا

 االستطالة
صفة تخص بالضاد العربية، وتميزت بع ت الصيفة  ل  Protractionحااستاالة 

ألن التال بعيا يالعيل اللسيان يمتيد مين أول اافية األضيرال ماا ييا المييا األسيتان، 
" ووصفعا سييبوي، ب ولي،: ح ومين 13والضاد العربية األصلية  ير موالود  في تا تا"

" والضيياد اتييد 14اللسييان ومييا يليعييا ميين األضييرال، مخييرل الضييادل" بييين أول اافيية
سيبوي، تواان ضاد ضعيفة مسيت باة؛ وضياد أخير  ليم يفصيل ال يول فيعيا، وأمرهيا 
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"وتب يي  ميين الصييفات الفارقيية وااييد ، 15 يياما اتييدت واتييد الميييا ميين الييا  بعييدتص"
 تسم  التفليص

 
 
 

 التفشي
وااتتليار، وهيو في لب فيي ل متايوق ييواي باإلظعيار  Chuintante التفلي ح

الدراسة الصوتية، ويتصع ب، صوت اللين؛ ألن صوت، يتتلير فيي الفيم اتيد التايل 
بيي،، واللييين مخراليي، مييا الاليييم، ويمتتييا هد ييام اللييين فييي الاليييم افاظييا اليي  فضيييلة 
التفلي، ومن هتا صار التفلي صفة اميد  في األدا ، وسيتضذ ه ا فيي ايدياتا اين 

 ضالصاإلد ام في المباث ال
وتتعي ه ا العرا الواليز للصفات التمييزيية بمايال لتوظيفعيا فتيا قيد واايدتا 
ب،، وهو صيغة حاصيادمل التيي تظعير وظيفية التميييز بيين الصيوامت المتداخلة،اتيد 

 تاليلعا صوتيا، ولتضاظ  لب فيما هو آت:
 األلع: صوت أقص  ال ي مالعور متوسا

 الصاد: صوت أسلي، معمول رخو      
 : صوت تاعي مالعور، لديد + حمابل مستعللالاا 

 الدال: صوت تاعي مالعور لديدص + حمتفتذ  مستفلل
 الميم: صوت لفوي مالعور متوساص

تضاييظ هتييا صييوتين اتف ييا فييي المخييرل والصييفة األساسييية والااتوييية، وهمييا: 
الاا  والدال؛ ففل متعميا تاعيي، مالعيور، ليديدص وال ياتون الصيوتي ي يول: ه ا اتفيل 

في المخرل والصفات األساسية والااتوية، يستغت  اين أايدهما هميا باإلزالية  صوتان
أو اإلاالة، أو اإلدمالص وهتا يمتتا هاليرا  أيية امليية مين العملييات الياضثص ألن هي ت 
الصيييغة اضاييية المفوتييات وأصييلعا حصييادل زيييد اليعييا صييوت التييا  لغييرا دالييي 

لييع فييي بييدايتعا لمالييب صييوتي، تاولييت التييا  هليي  اييا  ب يياتون صييوتي، وزيييدت األ
 وأصبات الميا مفوتاتعا اابتة ا ت بل التغييرص

وفي ه ت الاال تباث اين ايل لعي ت الوضيعية الصيوتية، أو بياألار  تبايث 
ايين تعليييل لب ييا  الصيييغة اليي  مييا هييي الييي،، فت ييول الاييا  حصييوت تاعييي مالعييور 

سيتفللص ومين لديدص مابل مسيتعللص واليدال حصيوت، تاعيي مالعيور ليديد، متفيتذ م
هتييا يظعيير أن الاييا  ليسييت الييدال، لمييا بيتعمييا ميين فييوارق فييي الفميييات الصييوتية 
التمييزية، وتب   الصييغة الي  ميا هيي اليي، وهيو الماليوبص وهلي  هتيا تفيون أتعيتيا 
الاديث اين أهيم الصيفات وأليعرها، وتالميل ايديث المخيارل والصيفات فيي اليدول 

 "ص  16بعا، ورتبعا"تتتظم في، األسل الصوتية بمفوتاتعا، وتس
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 جدول تفصيلي للصفات

 

 جدول الصفات التمييزية
 10 566,8 0,61 ااستفال 10

 10 5,601 0861 ااتفتاف 10

 10 16600 0061 اإلصمات 10

 10 016,5 1,61 ال اقة 10

 18 01600 1861 ال ل لة 18

 ,1 00616 1061 اإلاباق ,1

 11 01600 1061 ااستعض ص 11

  11 01600 1061 الصفير 15

 16 656, 1061 اللين 16

 نسبتها المهموسة نسبتها المجهورة أصواته المخرج الرقم

 00600 061 ,,.,, 061 061 أقص  الالل 10

 8161 061 8161 061 061 وسا الالل 10

 8161 061 8161 061 061 أدت  الالل 10

 8161 061 8161 061 061 اللعا  10

1و0 611,, 061 061 اللالر 18  00600 

 / / 01161 061 061 ال لل ,1

00و00 061 ,,6,, 061 061 التاا 11  

 600,, 061 00600 061 061 األسلة 15

 00600 061 ,,6,, 061 061 بين األستان 16

 0861 061 1861 061 061 اللفتان 01

 01161 / 01161 061 061 الاتبا اللسان 00

 00606 0161 8680, 0661 0661 المالـامـيا

 جدول الصفات األساسية
 رتبتها نسبتها أصواتها الصفات الرقم

 10 8680, 0661 الالعر 10

 10 00605 0161 العمل 10

% 66666 06 10 المالموع  10 

 جدول الصفات الثانوية
 نسبتها عددها الصفات الصوتية الرقم

 01685 1561 اللد  10

 00650 0061 الرخاو  10

 01685 1561 التوسا 10

 66665 0661 المالموع
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تب يييي  صييييفات: ااسييييتاالة، والتفلييييي، وااتاييييراع، والتفييييرار، 
 والعاوي، بصامت وااد

 
هل  هتا، تفون أتيتا ال  أساسيات الصوت والتصويت، وأوقفتات ال  ساقي،  

وقدمي،، وهما المخارل والصفات، ومالتا للمخرل با ي ة الوالود وللصفة ب يمة 

في الموالودصومتعا تتت ل هل  المااضر  السادسة اللبيعة بالااسة السادسة حال وقيةل 

 صالدراسات الصوتية وهي التاليل
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