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  ررى زم رة ر م مذ ردى

  د. دل رة در

مَ ىزام  

ةتر روةردةى   

  

    َ  

/.١:وةَ اري ن وومم (  

 ،وَ   َوة  مومم (رري زم رة ر م مذ ردي)      

            دوون درو رة مز  يمرر و  مزام وةدم وو ور 

رو رم رةوةرون وة دةمن  مو  وو طي مذ ردا.  

َم و ذر م وةَ اري         ر دة م وةَ َ َ ر

.مز   

٠/٢وةَ اردم ي (  

                   َ  َمر ز مط   َ (ذم و م) زدةم

 دؤوة و  رادةَ   زؤري      َوةي زؤر ، زم رد   زؤر ي و 

              م زؤر َ ،نمي ز م  َ َراورد رط  ،وةؤةوامر

     يمزام و و و ةيَارَدة وَ . وةي زَ  َ

  ر  َارةدا.دةد

/.٣:وةَ ط(  

   و زام دةط  رَ ،َردةذ زدةم ط م دوو  ذم و م

  .وة م  وة وم  َ ردي مز م  امَ ممو     ط

  وةدا دةردةو ََ  َي رَو ردي رةردةت. َوة

/.٤:وةَ ري (  

وممَ  وة  اومروو،   زمَ ةرام زاري  موةرا وةرطاون،       

 وامش  رري زم رةن  د مدراوة ر دام ام   ت

  َةدرة.

٠/٥:وةَ زيَر (  

  رَزي وة رةوامَ  وةدا روة.

٠/٦:وةَ م(  

  َوة َ   ر  َش دااون   مي ي ارةوة:

   ردي مز مم و م اوة و وازةوة يوامر   ن و م يَ :

  دراوة.
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 دووة :ورم طي مذ ردي و رري دةمن روة      

و وط  وم ندةم وة ون ورةور.ووراومارد ي  

   :َ رري زم رة رم مذ ردي اومروو و اوموة.

   ا ن و ري َوة  زم رة وي اومروو.

  

    

١/١) م (Phoneme(  

رز رامَ   امم  وازيون و   امو و ر  وا امري ط َم

دةن، وة ك وم (ر: طر)، (ر:طر)  زم ردا ي /ك/ و / /وازي وادا         

  داوا  وازي /ي /ا/ و /َي  (َ :ر)  ،راوة وةَ       يودةم  ،َةَ

. َمز  َ ؤَلن ر رج م تدة دا درووا  وازي اَمز  

ذرةو مخ وي من  ممم و ظوموة  و زمن وةك ك م)  زامري       

) واز راي وازَ  ي مما َوة   ٦٧،١٩٧٦زوام:ورةم  رف،

  راوة، دة َي ران َةي ي ارةوة روو.

زموام مي (دي ر) م دةرووم دةَ ةري رة  موةي ما، رش     

 و دةم م وا َ       دةم م ،اوةدةر و دةم كم ،ردا َ   وم

  )رة ي دوو  وةََردةط وة ،َرداد امراو ط١دةر    رط اودوو دوو دةم (

)م َي٢را دةطردةوروو مري دةمرَذ  َو دةم (.  

  وامَ  نةر  يوام ،وةوَ يةو ر م م ر (ر دي) يوم 

طت (ادَ) و زموام رو (ؤي)  ر  مي(ا)ة، و وةرةدان  رة            

َ ي ما دة َ دةروون و َ   َم ودي م و مم َ َؤظ و   

.َدة وم   () موم   (ر دي) يار .وةودوور  

دامل م را ي واز َ ي م دةروو و زموام  (ط) ي        

  م وان راي  ،تدة    ،وة ود دةط م دام م  كَ  

   او ري واَرروة دات وم    وةو  ار  َيا طدةم دم

  رَم  موةي ما واو ك اوة.

 يوامَ واو   َوامَ  يَ رة ،ام يَ   و  وامَ

           امَو م دةم م ، َدةط وةي وادم ر  دام  م:ندة م

      مز  يمواز و َ  ا   ر وور دام  دا دةم

  ).٦٧،٢٠١١ زامري ز وام  :وف ح،( دةََ درةَي

َوام  َواو َوامي روامي م دةوةَوةو رَي دةَ ةر  موةو         

:وام ،ة(د) ووتي رواما رم يَ 
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   دةمن:رةري ر  - أ

م دةم رط}ذ{و  }ش{  }ز{و  }س{  ماوةط دةم روة}ة  }ث{و  }بمر

            وةك ،َدررر دةطدةورو ي دةمر زة اَزؤر ن زؤرة وو م ومَ

:وم  

  (ةر  دةر)

  ة)(  ذد

  ن:

(دةزط  دة)  

  (    طر)

:وم ا، وةكماوةط دةم   

(    )  

) رار  دةوةوةو  طرامن واي مَي دةموة   min mal pair زؤر وت ودا (

:وم  راوة، وةك  

  (ن: ذان)

  )(: ذ

  (َل: زاَل)

  (وا: زاوا)

( :)  

( :)  

  م مدةم  َدة م و ،ندةم م ومَ ي  وةودوور  

   زمدا.

  ،ي روامي رووت  دم من َ رةودمَ وم م       -ب

     َ َن دةم دم ر ز وامَ .اومدا  وازي ون وَ

رةودم وازي و وَوم م م دةمن،  وم  زم ردا م (ظوَل/          

) مة (مممw.y   وةم ووير رط (  ن اومدا   ،وازن

رةردةم   َط  ري رةدا   دووةَ دا  ن َودا              

  دةوموة، وةك  وم: (و، ز، ن) و (ار، ذوان، ان).

 ر  اموو دةر ا وةي وةومورد      وةي وَار  نوةو م  :م ،َ

              َمز  رج م َدة رطوا ر اَمز  يم و ،َمر ز  اَر

 نم وازن و (وَلظ ،ممم) نم رةيذ  نمش زر ،َ ؤَلن ر ر

  ص) و (ر، ر)  مَان زم رة و ردا  را دة .ََن  م ،راورددم  (س،

  ) (Allophoneن (١/٢
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   م  ر  ك َوةَر وا ر َيم  " دة َ ،وةن وردر  ر

  م روة دةمََ وةك َ ةي  م ممم   رَك ن  ي 

     َر  دا يذ  نو   َةد ارد ي وي ووي ومم

)،   ذَ   َي  ٢٤،٢٠٠٦ح رة در:  -دةم) "َوام :د وف ح 

  روة  م و من  مي ي ارةوة دة روو:

١-    ن مو دةم تن وا دةي دةموَ،امر وو  نوةي دةمدم تدوو 

 :وم  ن، وةكم   

#   #  #     #  

      م                 َلطدة    

رري زمن روة وا دةت مَي  دةممن رموة زمي ، وةك         -٢

:وم  

 و دةممي زم رة  (ص، ض، )   و رؤذامي زم ردا طدة َ وة م    

.َن دراوةم ي  ،ترم دامز  وم   

    ا َ دةمن دواي  ر دةََ  م وو طدا    -٣

:وم  وةك ،َرداد  نامرردا طدةوروو ي دةمزة َذ  ندةم  

      دةر  >   ذدة  >ة +د

 ط+ ر< دةزط  ط ر< رزط  

    ردداطة >رت داطة 

  <    

٤-         ن دة ريردةور م و س يمؤر  ر وو و  ن و

  طمَ ةي ي دةمن.

مر رط  ويا     (م  يو ذ َ   ر  (ارد مز 

دةردةون (ة ،، ك) ن رك و وا دةوة دةدةن و  ون ر ممي موي        

 :وم  وةك .دة  

 ر< ةر  <   < ن  

دةمم َ  و رمي ي رةوة امروو ر  واي وو     وة َة ي ي 

 .ََر (نم) ي و ن دةم ي ةيَ َ نَ َت و دةن مر  

  

  ) مم زم ردي ١/٣

     ذ  رةت وةمردة واممن ز ايوو و     رر اوم ردي مز مم رةي

).  "مواوةم ما  ١٢،٢٠٠٦ور ر :  وام ( ):من دردووة٣٦مَن (

) ٨) و   ذووروو (  ٩دةررةي د َردي   ما  د  َاروو(          

َو رف: دةم  مةور وام) " اوةرو د ن   ٢١،١٩٧٦در  دةت  كر .(
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      :وام) وراط  و   ريم  و وة   ردو و رة

ظون) ذرةي ن    )ر ذرةي مم زم ردي (ممم و٢٤،١٩٧٦روةي َو، 

  روو.

م وة موةر وا  دا دةَ و طدةت و ري واش  م َو مم دةَوة،   

         (ظ) داَ  و ، ااوةرم  زاري  (ح، ع،غ) و ورا زاري  (ث،ذ) راوردي

ر م زؤر داطدةت  وم  زارةدا، وةك  ومَ :ر، ظ ،ظر،    موةراا 

.....ت ،نظن، دظَذ  

مَ  ةي دا دا وا م و م وة  ي وارةوة         

:وام)َدةَ ،ر  زي٢٦،٢٠١٠.(  

 ) مPhoneme ن واوم انرط  ،و َدة َ ا ومز   َدةو مو دةم (

)،   ر وةي وو م  دوو  وازدان      ١٥،١٩٧٦دةطرن.(وام ورةم  رف:

.ََوة دةمم يَر  و  

 م– و       و ر وو ََ دةم      ،مز  ي دةمدام 

  :وام) .َن دةوةدم ٢٩٨،١٩٩٨دةوري .(  

  مم زم ردي َةي طوث داش دةَ َةي ي ارةوة:

  أ/ ظون                (دةمار)

 /نبممم  

  دةم طاوةن    (+ دةمار)-١

  دةم ن   (+دةمار)-٢

  ن        (+دةمار)-٣

  دةم ن        (دةمار)-٤

  دةم راوةن     (دةمار) -٥

  دةم ون     (دةمار)-٦

  م ظون       (دةمار)-٧

مي   زم رةوة م مو زم ردوة   َ ي (ن) دان،  وة  و دةم

مم  ك موة و م  ومدا دةَوة   زم رةوة م مو         

  زمن.

  

  ) و رم طي ردي٢/١

) مPhonology    موة دةمم   وةَدة م و  مز ي زام و (

، ر ور :وام) ط دمدرو  َك دةدر  َم١٤،٢٠٠٤ز.(  

  دة:َ رون و وة  و دةمم  زم ردي و رمي ي ارةوة رةو

١- .ََةَ ط ووَل مظ  
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رةي ط  ظوَل دةَ ت، وا  ممت دةَ ةت و م  َممما َل          -٢

.َ  

  دوو ظوَل دواي دا مت. -٣

٤- دووة ووة ظ ،وةوان دوو ظَم و َممم رط    ََادةا  ور ي  ممم

) ر وةي٢. ن  و َدة ََ ممم دوو  رج ن.َ ََ (  

٥- ) ممم ةَCluster  وة دواي  ز  ممم دوو  وة    (

ز  .دة ري درو  َممم و م َممم ن ممم دوو ا زرد م

         ،دراوةَ َدا رط  ري  َممم و دوو َممم و مط يرة

ي ط ر َ دوو   زمَ وة زم ي َة ممم  ري رة   

) وم  دةدات، وةك ز مممspring, street (  

  

  ) م مذ ردي٢/٢

       رةة دَ يمو ز و ر ن  ي  ت ي َ َمرز ة رةم

    يدام دمدرو  نم امَ           ،(ر ،َ ،و ،ط) وة ورةن ط

   َ  راوة َد ردةي دةمد َ داط وو  وم  نامَ دن وك و ر

  رم ط  زمدا، دة  َرَ  ةي ي ارةوة  روو:

وةي و رم ط  زم ردا ر  َ دوو ظوَل مدات دواي    ر -١

:وام).وة٢/١:وام ،وو دةداتر ردةي دةمدوو د  .(  

:وم  ا، وةكوان دوو ظَم  ممم م  ممم وما/أ  

  ان >ا+ان

 + ن >ان  

  دَن >دَي +ان 

   مووم ظوَل، وةك  وم:-ب

  ن >+ ان

  ران>رة+ ان

  رة< رة+ةك

٢- ) دةم و /ممم ومومhapology(  

  وة ، دواي وم رط   ن م و  ممم دوودةم     ،َو دةم  ن

دم دةم َ وا -   دم دةم َ دوو دةمَ وي دوادواي ا، ب -ن (أ

، َ  :وام ،نمدر م٨٠،٢٠٠٥:وم  وةك ،(  

َرؤذ+ ذ< َرؤذ  

و +َر<وَر  

  دا< دام  
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      وم ََ  َر َي دةي وا (د) ت ن ر م  و ذ داَي  وم 

:وم وةك ،  

 و + َ< ١-  وَ٢-  وَ  

)١  )  ونك دةر رة ردوو  ٢) دا  وام َودة  وةي ر كرة دا ( 

  َو م ك ك َوة.   وم دا:

 و + َ< ١-  وَ٢- وَ  

٣- دةم و  

  دةوت >دة +وت

  )Assimilationامموة ( -٤

دةمار   ممم ن  دةوم َ مممدةمارةن طرامن ردادَ و وة وان         

:وم  وةك ،دة  

  ذدار >ش +دار

  طر  >+ طر

  ردداطة >رت + داطة

) ١٢٥،٢٠١١-١١٩ زامري ز رةت  م مذ زم ردي(وام :وف ح:     

:َ م نز)٢٠١٣، ١٠١و.(  

  

  ) رري زم رة  ر م مذ ردي٣/١

  ز (ذم ،م) زدةم  ،نرو دة َمر  ز ر مر دة  ر َط

 .مرر  َذ ومدة و زوو م  

َمز دمَر" رام و َ    ،وة(ذ) م ا دةمم ي مز  وم  ،

 دةم (ذ)ن       azure measure , roughرَدم زم رةم طَ وي وةك       

    رة دةم  ،ي مز مر  َ  وني و مو زمومو اَ

) و مو  م زم ي، دةم (ظ) ش  ن َة" ( زامري ز وام: (ذ

، ر ١٥،٢٠٠٤ور.(  

 ) ز اَدر ١٤٠٠      مري زر َذ و ردي موة ز  ي  َل (

َ وةو ر ،وةرة م وة ورد مو زوة مم (ع، ق، ح)وة مو دةم 

        ش وةمو دةم َم و مز ذم   َ   وة ووم (ن)

      .(َل ،د ،زاَل) موم  (ز، س، ت)  (،ض، ص) ردي مي دةم ةَم

امي  ذةي َا زم رة م  َو رم م طَل ا َوة      و

مو  مذ زم ،وامش  ي دةم (ن) ة و  و رومن طَل          

  دةر)    ،رة مي ز مدةم(رظأ) ،كوم  (دأ) / دانم ،

دا (ءأ)وةامَ/ رط، ( /بأ)،ون  ةو ر (ن،)    ن دةم 
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 وةن  طَل دةمم ي و زمو رووي و دردة دةممي  و مَةمةدا     

 ،وودةداتر :  

  

١-٣/١:(وا ن اا أ)دنمم و ووة مم م(  

 وا (َر، ذ ،ر)   ش ، َ ويوة َمم :(ن اا) ووة مم   ،ا)

ي) رت   وة(، و،  موا دة َر ن و َ موةدا       ا، اة) 

َدة١(ط(.  

               و َا دادةممو   َم ر      مَ و :(ا) دنمم

َموةدا وة (ن، ون، ) طدةَ ،َم   (دوو رة، دوو ر، دوو ذ َر          

 وا (وة) (ةا  ،ا  ،ا         ،ي ا  :وام ري ززام ) ،

www.avb.oman.net(  

مم وةو ن  ممدن  زم رةا طَل م ي  زم و وة ن  وو  

 َ  داط :اوةَر  ار  

  

 /  ي(رظأ) :ودةر  دةر  

طدم ر دةمَ  َ درودما وة ي و َ زدة رن درَدموةي         

:(ا) يزرم  

 تدوادا يرووط ش دةم  كر ودادواي (ن) وة  ت رط ،ع،ح ، ،ء)   

     نوةي زَرو واوي ا،واوم درو َ  َودةردة واوة  وة (ن) ة ،(غ، خ

           روة ،دةرةوة َوة دةردة  َو موا ردة  َر َدة  َووةوة دةم

 دةم واوي زر:وم  وةك ،َرةَ او   

.  ْ ، ً ، ٌ ،ٍد ْ ،أ ْ  

 

 

  

 
َ م ةء طوما  ردةن مَ دةواذةن رَوة َ موةى  - ١

رم ؤز  ء ء ةن ( واى َةدةوة:   ى َم طوت 

اَ ،وة)، (ر، ر، ذَ) رر (رار َم رةء موةمىء دةَ  دةوة

)دا أَْ)دا  (ان) (زةم)ن رَوة،  ومَ  موةى و وة (ا، اة

 ر ) وةراوةَ ةَ  - زةم  -  ر  ،ب - د -دال زةم--   د)ء

ى  –ذَ ى  زةم  ط)دا َ ةَ راوةوة: ( ر  ى و وةَ) موة

ط(  
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  ي دووة / (أد)  موك:

    َدا دة (دأ) كوم  يَ  رةب–       ،وة ودةم  وة    ة

.م ووة م  

          و َ دار   َدةم  ووة َدةم مموة طَوون دةر ةَ  داَ

     ) .َ دووة ر دةم  دمو ط َدردةر ك دةم وةك ردوو دةم  كةَ

ماوة  و  دوورةدةَوة َ      زم ردا َ ك  طدن(ا) دام

  مووة، وةك  وم :ددة،  ،ت . زةت....).

 ، ،ي، ر)وة  وااوة دا(ن) يو   ش دةم  كر (ن)دا دواي دةم ت و رط

  مك  موا)، و دوو رة: ل،و،ن) وة  مو دةم درو دة) َ طدن

أ/ مو   زر (أد )   طَل  دةمم درو دة   وي () دا             

  ن، ، و)، وةك  وم :وة وا(ي،

. و ْ ،ل ْ ،ِم ْ ،َ ْ  

زر َ وم  /ب   دأ)( ،ل) مَل دةمط  :وم  وةك ،َدة ر) درو  

 ْو ،َر ْ  

 َ وة  طر ت و (ن)  وةو  طَل (و، ي)  ك ودا  وة وة و ي  

       ري ززام ) داتروو م دةم  وم   وور ا َ   ير د. أ :وام 

.www.islam all.com:وم  وةك ،(  

  ان، ان، ام ،ن .

  

:َ ي (ءا)  :دان / دام  

طدم دةم  َم  مَان  موك و دةرا دةَ و طدم دا روومدات و    

وةي زرَ.وةََدة (و دةم ) ا ر دةم    

) دةم    دا ١٥مدان  دا دةم و (ن) ي وةو روودةدات   طَل و (

  وموة:

      د       ذا     

ظ           زد  ط  د  

ذ، ث، ك،ج، ش، ق، س    د، ، ز، ف، ت، ض، ظ)،  زامري ز وام: ار .  را         وا (ص،

 .٢٠٠٨ا  www.nabulsi.com:وم  وةك ،(  

ًء  ،ٍء   ،،    أْمْ ،رْ ،، اْمن، ْر، ْ دون، أْن ن،  ْ ، ْء، 

.م ٍ ،ط ٍ  

  ي ارة/ (أب / ) طران َ اموة:

( زامري ز وام:   طر دةم َن َاموةي  دةم َ روودةدات 

www.al.eman.com:ارةوة ي يمر  ،(  
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١-ط         (ن) ة وة دةم ت (ب) (ن) دا دةم دواي دةم  راوداَ ن دة و  ت و ر

.َدن دةطَ ويةو ر ()  َدرردةط  

٢-:وم  وةك ،َدة ََ  () مو  م () دنمم ر     

    >اء،  ْ  >اء، أمء  >أمء 

}ا ء    إ ا ااو ق ا و{ آ ٤(ا(  

}     {  آ ١٥(ا(  

  /  طرام دةم  طدما دةَ مك  موا.٣

٤  َ(ن) دا دةم ر دةم  () يَ /ط  ذة() ()  (ن) ة دم  

              يط واو دوة وواو يمَ ةدا وت وط  وةي ر  رد ورةيي ط

َوردووة دا دةردةم    يموم ة   ةي   وة، وةك دام:  

 دةوان  ر وةك ي    

  وةك  رةوان   وي (ةر)

م رةوي وة دوة   موا دةم ()ةي وة ي موةوة، َ  موةدا     

َدةط () وة  ،ا   رس و ا  :وام ري ززام )١٩٧٦، ١٧٨ .(  

. َةد داموم  ا  ذةي  ي   

  رار >رامر 

 م<   

  ل >مل

   ر > مر 

  ر >مر

  ور >مور

   َ رمي ي ارةوة  و َ ورد رةوة:

  ؤ.ان  /<   ان ؤ ١

٢ مَ  ون و را /< . مَ   ن  و را  

  ري وة  ة. >/ري وة ن ة ٣

  روةت ا  ة   ة. >/ روةت ان ة   ة. ٤

  وا  وازي ()  رين ط (ن) ادمط  رط وا     ،َيرطش م راوة و ََدا م

   دة َ موا وة ي َوة.

  ) (أ ا ا) ي  وةو:٢-٣/١

م ()ي وةو روة م (من)ي وةوة وا  (اب) طران َ اموةي دا   

. وةي      (إء) ، مدان(إظر)(إد)، دةرو  ات.وا)    موكروو مد

  روو رةت  م () م ي ( مو ك(إد)ة:
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     طر  دواي دةم ()دا دةم َي  ()ت،  دوو وي دوا ا و، وا ()ي          

  َدةط () ك وة ة() ردوو وة ،ي دووةي ورة  ي دووة() و  يو 

:وم  وةك ،(د) مي و طوةي زردم َدر ر  

 ا  ْ   ،  ْ  

    دوو ، ك ،) دا مؤذةوي رم         ر م ر مز   ،.( ....

 (....م دوو ،م ك ،م) وةَان دةرط  وةامَ (بإ) ي<    ، ك ،)

      (ة) ارد َ و  وم  وةير  ،د نذة َ روةك ،(...   دوو

َو.() وةَرة دةمدوو  ن راوةمدام    

  َ س و ر دة  ي َم و  دار ي َ )  نوةدم وة و

. (دة   

   

  ن

       . :ارةوة ةىَ و وةَ  مم  

١- رط        م ،وةَوت دةَر   ز  ،ررَذ  وةَ مومم 

    آءودةمى موطم  راوة، ءَدار َمرةى ز منء زذاوةَ مز  ردى مز

 ى ز  رط ، زؤر مو دوو ز انَارى مد      َوة، مَدة و ىد  

  ارى موة. 

٢-     كم  ،مدةم وةرط   زىارى دةم  رر رة و نمو ز 

 .رط وا امم  ،دة م ى  ،م ى  

٣-  رد مرى زر  مز و (ض) () دةم وم  ، وةرة مر ز

  رةوة،  مآ ظو وة (آ)،  ز دة َارى وء زم() () وة. 

  و دةمى  ى (طىء )وة طرام رد دآ  مغ دةروات:  -٤

١-  + ← -   

٢- -  ط← ط +  

٣-   /+- َم  

       َط  َة مط م ،م م زة َم وا–       ،دووة َم + ، َم

 .ن م  
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  روةن

  رم ؤز -

-مي ري زامري رد     زم ردي  ر رؤ ما،      ) ١٩٧٦( ورةم  رف 

  .١٩٧٦ا،

- ) ا  م نزى  ٢٠١٣م ، ءم   ر  ىةم ،(

 .َو ،وةدمو ثء  ن  

- )  َ ٢٠٠٥ ى رىظاوةى طو ،زىدةم مزاراوة مر ،( .َو ،روةردةى  

- ) ا ردى،   ٢٠١٢دةروون ىد ماوةو ،ارد مز م  م ،(

 .َو  

  ) دةمزى زم ردى رى زةى و َمى رة، وَ. ٢٠١٤ن ( -

  ى رَم ردا، مى رة، و (.َى دةمز ٢٠١٥ن ( -

- )  بةوردى، ٢٠٠٩ ىد ماوةو ،ذووروودا رد َد وازة ءَ ،(

.َو  

روون، )، م م َر ردى، مى   ٢٠٠٦د وف حء ح رة در، ( -

 .مَ  

 )، زموام ،َ  ،مى  ، وَ.٢٠١١د ووف ح ( -

)، م م َمذى رَم ردىء رَم رة  ،،     ٢٠٠٠دى ى( -

 .مَ ،ى ذم  

 رط ، زامى َم-   .م– ذ ،( مء م٢٠٠٨دى ى( -

  رط دووة، زامى َم-   .مذى –)، مء مذ ٢٠٠٨دى ى( -

- )ر  زى٢٠١٠.مَ ،ردة  ثء ىدةزط ،م ءم ،( 

- ) در ا ذار٢٠١٣ مؤمردى،        ) ر ىد ،ام ةزارىَ  ط رى امرء طط

 .َو 

- )  ر رة ٢٠٠٤ورراس ذ ىدةزط ماوةو ، رط ،واممى ز  م ،(

)٢٣٩.َو ،  ،(  
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ا  

      ا ) اا ا ا       تن ا ا  ،(ردا  ا اما  ا 

  اته ا  و ،و ا ا    ه  ت ا ّ

و ،ا    زج ت ات اا ا و   ج ات    و ده ا 

   ورات ات ا  ات، ه اف او ى ه اات  ن رس  

  و   أط ام ،ات   أن ذ   اث ا  امت. 

  زع ا   ل: 

 ولا  .وا ن او ا ك اا  ، ،ه اا   

ا ام  : اا و اام ا  اط ا  ا ارد   ا و      

  ات. 

ام و ا  وات اه ا   :ا ت و واه ا   ة 

  ات. 

 .ا   ا و  
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Abstract 
This research entitled (The effective of Arabic Language on Kurdish sound 
rules). In Linguistics we can see some effectives between Languages but thes 
were not inborn effectives, and they are extraodinarly, and it’s the result of 
mixing and interacting between these two or more languages, all of these 
implies that these effectives were allaw. This research distribute on to three 
chapters. The first chapter is about identify of phoneme and discern the 
preeminent features of kurdish sounds. Chapter is about how to putout the 
effetive in a sound rules. The last chapter is about applying these rules on 
kurdish language. By the posit some results we ended the research.  

 
 
 

  


