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 شكر و عرفان 

 الحمد هلل الذي وهبنا التوفيق و السداد و أعاننا على إتمام هذا العمل

 فالحمد هلل حمدا كثيرا.  

نتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى األستاذة القديرة الدكتورة المشرفة هناء 

توجيهات و معلومات قيمة ساهمت في إثراء  سعداني على كل ما قدمته لنا من 

 موضوع دراستنا و صبرها علينا جزاها هللا عنا خير الجزاء. 

 يلماز على دعمها ومساعدتها لناكما نتقدم بجزيل الشكر لألستاذة عائشة 

 لى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد. وإ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 داء ــــــــــــــ إه 

 الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمد اللهم لك الحمد قبل أن ترضى ولك 

 وفقنا إلى انجاز هذا العمل المتواضع  هللا عز وجل الذي

إلى قرة عيني إلى من جعلت الجنة تحت قدميها  إلى التي  نهدي عملنا هذا 

 حرمت نفسها وأعطتني

 ومن نبع حنانها سقتني  إلى من وهبتني الحياة أمي العزيزة حفظها هللا 

 جل اعتزازا والى من سهر الليالي من أ يزيدني انتسابي له وذكره فخرا و إلى من 

 طهر فضيلة أبي العزيز وأ أزكىكبر في  تربيتي وتعليمي وجعلني أ

 . لى إخوتي األحباء حفظهم هللا وإ

 

 



 
 

 

 

 

 
 مـــقدمـــة ال

 

 

 

 

 



  المقدمة  
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 ة ـــــــلمقدما

ال يختلف اثنان بأن اللغة هي المرآة العاكسة لثقافة الشعوب ، وهي الوسيلة التي     
يستخدمونها للتعبير عن أدبهم وفكرهم وحضارتهم إن لم نقل هي الحضارة نفسها و ال ضرر 

 في التالقح اللغوي بين اللغات في العالم .
اللغات ، ومن أهم نماذج ذلك التمازج ما  وقد امتزجت عبر أزمنة طويلة العديد من     

نجده بين اللغة العربية واللغة التركية، وهو ما شد انتباهنا خاصة مع انتشار االنتاجات 
التركية التلفزيونية و اكتساحها كل القنوات، حيث الحظنا مبلغ تأثر التركية بالعربية، وعالوة 

 أتراك ضمن برنامج أكاديمي ممنهج ةأساتذعلى ذلك فنحن  ندرس اللغة التركية من طرف 
وهذا أهم سبب رئيسي وشخصي في نفس الوقت، لالهتمام بهذا المجال البحثي،  حيث أردنا 
أن نحول هذه التصورات إلى حقيقة علمية تتجسد في بحث أكاديمي، ونكون بذلك قد وضعنا 

 بصمتنا في هذا الموضوع الذي لم نعثر له على دراسة سابقة في جامعاتنا، 
المصادر والمراجع المترجمة إلى العربية عن اللغة التركية وأكبر صعوبة واجهتنا عدم توفر 

 إال بحوث تعد على أصابع اليد الواحدة.
ليصل بنا هذا المد و الجزر إلى العنوان التالي: األلفاظ العربية في اللغة التركية الحديثة 

 دراسة صوتية معجمية. 
ظهر تأثر اللغة التركية ومن هذا المنطلق كان طرحنا لإلشكالية اآلتية: إلى أي مدى ي 

 الحديثة بألفاظ اللغة العربية؟ وما مدى مطابقة المعاني و النطق بين اللغتين؟
 ولإلجابة على هذا التساؤل انتهجنا الخطة التالية: 

قسمنا بحثنا إلى فصلين، فصل نظري وآخر تطبيقي تتصدرهما مقدمة يليها تمهيد       
اللغة التركية واللغة العربية تتعقبهما خاتمة شملت أهم يتضمن  مدى الروابط التاريخية بين 

 النتائج المتوصل إليها.
وقد تطرقنا في الفصل األول إلى أصوات وصفات اللغة العربية وأصوات اللغة التركية والتي 
تندرج تحتها عناوين ثانوية الهدف منها استيعاب وتوضيح بعض المصطلحات والمعلومات 



  المقدمة  

 

 

 

 ب

والصفات،  تعريف الصوت، الجهاز الصوتي اإلنساني، مخارج عن األصوات والمخارج 
 وصفات األصوات العربية والتركية. 

أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي تمت  فيه الدراسة التأصيلية و التحليلية لعينة من    
الكلمات العربية في اللغة التركية والحظنا مدى االختالف والتشابه في المعجم الصوتي 

و اكتفينا بنموذج من كل حرف أول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة، وذلك لنلحظ للكلمة 
 تحوالته النطقية في التركية إذا تغير موقعه الصوتي. 

واعتمدنا في بحثنا على منهجين، هما: المقارن والوصفي التحليلي، حيث قارنا بين كلمات    
ى بواسطة التأصيل، ومن حيث الصوت اللغة العربية وكلمات اللغة التركية من حيث المعن

 بواسطة الوصف و التحليل.
ولقد حرصنا كل الحرص على العودة إلى مصادر المتنوعة، فكان ذلك واضحا في       

تعدد مجاالت المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث، كلسان العرب ومعجم الوسيط 
البن جني وأساس البالغة لزمخشري  والكتاب لسيبويه والعين للخليل وسر صناعة اإلعراب 

هذا من جانب المصادر ومن المراجع نجد مثال مناهج البحث لتمام حسان واألصوات 
اللغوية إلبراهيم أنيس والمصطلح الصوتي لعبد العزيز الصيغ وعلم األصوات لكمال بشير 

كة.. والمراجع والمدخل الى علم األصوات العربية لغانم قدوري وعلم األصوات العام لبسام بر 
التي اهتمت بالتركية، كتاب جاسم محمد عبد، كتاب األستاذ ممتاز عبد القادر، والقاموسين 

Mahammet hekimoğlu, karşızıklar kılavzu  ،Ahmet Kanar Osmanlı 
TÜrkçesi SözlÜğÜ. 

بذلنا قصارى جهدنا طلبا لذلك،  نسأل هللا أن يكون هذا العمل قد كلل بالتوفيق، فقد       
طيلة فترة  توجيهها، نشكرها على دعمها و أستاذتنا المشرفة، الدكتورة هناء سعداني رفقة

 البحث.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصائص الصوتية للغتين : العربية و التركية

 تعريف الصوت  -

 الجهاز الصوتي اإلنساني  -

 مخارج و صفات األصوات العربية و التركية -

 األصوات التركية و ما يقابلها في اللغة العربية -
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 :توطئــــــــــة
لقد جاء القران الكريم للناس كافة في مشارق األرض ومغاربها وحمل الصحابة        

رضوان هللا عليهم رسالة اإلسالم إلى بقاع العالم إلى بالد العرب والعجم وقد التقت العربية 
بالفارسية والسريانية والبربرية والتركية والماالوية حيث اقبل أبناء اللغات غير العربية في 

صار المختلفة على تعلم اللغة العربية ألنها لغة القران الكريم حيث بها يتعلم المرء تالوة األم
القران الكريم وأيضا لتعلم مبادئ الدين لذلك أسرعت الشعوب المسلمة من غير العرب إلى 
تعلم العربية والمحافظة عليها وأصبحت بذلك لغة الدين والثقافة والحضارة والحكم في جميع 

ار اإلسالمية العربية واألعجمية على حد سواء ومن بين اللغات التي تأثرت باللغة األمص
( 1212_932العربية اللغة التركية حيث بدا اعتناق األتراك لإلسالم في عهد القراخانيين)

الذين اتخذوا الحروف العربية في كتابة لغتهم التركية وبذلك احتلت لغة القران مكانة مرموقة 
كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في األناضول حتى القرن الثالث عشر  في حياتهم و 

م حتى كانت الكلمات 16قبل أن تحل محلها اللغة الفارسية تدريجيا وهكذا ما أن جاء القرن 
العربية تشكل تقريبا نصف المفردات التي يستعملها األتراك في لغتهم وفي نهاية القرن 

واللغة التركية تمثلت في اقتباس  1جة جديدة في األدب التركيبدأت مو 19وبداية القرن 18
المفردات الفرنسية واستعمالها في اللغة التركية وقد كانت موجة ناتجة عن تأثر المبتعثين 

فرنسا للدراسة فعاد هؤالء مبهورون بكل ما  إلىاألتراك الذين كانت ترسلهم الدولة العثمانية 
وي عن رغبت السلطان عبد الحميد الثاني في تعريب األتراك هو فرنسي بما في ذلك اللغة ر 

وجعل اللغة العربية لغة رسمية على غرار ما فكر فيه السلطان سليم األول بل يقال أن  ثلثي 
مفردات التركية في عصر عبد الحميد الثاني كانت عبارة عن مفردات وتراكيب عربية 

تأسس مجمع اللغة 1928الحروف الالتينية سنة  إلىومشتقاتها ولما تم تحويل اللغة التركية 
تطهير التركية من الكلمات األجنبية ومن بينها العربية فتم :التركية واتخذ قرارات متعددة أهمها

 
 www.turkpress.comنظر الرابطي،    2015/ 02/ 05هاجر إدلبي،  اللغة التركية أصولها عربية، مسترجع بتاريخ:    -  1
. 
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حذف أالف الكلمات العربية من المقررات المدرسية وغيرها غير إن افتقار التركية إلى 
 العمود الفقري لها. العربية جعل من المستحيل التخلص منها والتي غدت 

واليوم بالرغم من مرور قرابة ثمانين سنة على تأسيس مجمع اللغة التركية وبداية سياسة 
تطهير التركية من الكلمات العربية الزالت اللغة التركية تحوي على أالف المفردات العربية 

 .1التي ال يستطيع التركي االستغناء عنها
ى مدى تأثر اللغة التركية بألفاظ اللغة العربية، نتعرف ولكي نتمكن من التعرف عل       

ثم نرى كيف تتوزع أصوات كل لغة منهما عليه. وقبل التوجه  اإلنسانيعلى جهاز النطق 
 إلى هذا الجهاز الخاص بالصوت اللغوي نفهم أوال  الصوت لغة و اصطالحا.

 :تعريف الصوت  -أوال
 :لغة  /أ 
تصـويتا فهـو مصـوت، وكـذلك إذا صوت  معـروف ومـذكر يقـال صـوت يصـوت الجرس 

بأمر ال يشتهيه، والعرب تقول اسمع  إنسان فدعاه ابن برزخ أصات الرجل بالرجل إذا إشتهره
صوتا وأرى فوت أي أسمع صوتا، قال ابن سيده: يجـوز أن يكـون صـات فـاعال ذهبـت عينـه وأن 

، وجـاء فـي أسـاس البالغـة: "صـوت بـه، ورجـل صـيت وصـوت صــيت 2فعال مكسـور العـين
ــيصــيغ وصـوت  يتمــوني قــالوا غلبــك بريقرأ وســات المخبــل  الزبرقــان  فقــال ألصــحابه: كيــف

 3فـيهم" صـيت ولـه صـوت فـي النـاس وصـيت وذهـب صـيتهم
 :ااصطالح/ب

 4"إغراضهميقول ابن جني : " إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 
ـوة أو ضـعف ثـم فـي ضـعف عرفـه روبـن: بأنـه اضـطراب مـادي فـي الهـواء يتمثـل فـي ق

 .5نتهي إلى نقطة الزوال النهائيتدريجي ي 

 
 . www.turkpress.comهاجر إدلبي،  اللغة التركية أصولها عربية،  - 1
 . 2521ص  36، الجزء 1119، سند 1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، طبعة  -2
 .562ص  1979ساس البالغة، باب الصاد، دار صادر بيروت الطبعة األولى الزمخشري، أ -2
 .33ص   1ابن جني، الخصائص ، ج  -4
 .07خليل إبراهيم العطية، في البحث لصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، دط، دت، ص -5
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والصوت هو ككل األصوات تنشأ من ذبذبات مصدرها عند اإلنسان الحنجرة، فعند اندفاع 
يمر بالحنجرة فتحدث تلك االهتزازات التي بعد صـدورها مـن األنـف أو الفـم  النفس من الرئتين

 .1األذن تنتقل خالل الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى
الصوت هو األثر السـمعي الـذي تحدثـه تموجـات ناشـئة عـن مـن :وفـي المعجـم الوسيط

 .2اهتـزاز جسـم ويقـال عنـه صوتا وهو مذكر وقد أنثه بعضهم

وورد الصوت كذلك في كتـاب التعريفـات للجرجـاني بأنـه: كيفيـة قائمـة بـالهواء يحملهـا إلـى 
 .الصماخ

وهو كذلك األثر السمعي الـذي بـه ذبذبـة مسـتمرة مطـردة حتـى ولـو لـم يكـن مصـدره جهـاز 
 3.صوتيا

الهواء، وهـو كـذلك عـرض فالصوت إذا هو عبارة عن ذبذبات ناتجة عن قوة تنتقل عبر 
يخـرج مـن الـنفس مسـتطيال متصـال حتـى يعـرض لـه فـي الحلـق والفـم والشفتين مقاطع تثنيه عن 

 .4امتداد واستطالة فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا
 الجهاز الصوتي اإلنساني:ثانيا:   
 :تعريف الجهاز الصوتي  -1

وهي أشبه بآلة موسيقية كما شبهت قديما إذ قال ,هو اآللة  التي بوساطتها تخرج األصوات 
شبه بعضهم الحلق بالناي( وهو يريد بالحلق والفم مجمل الجهاز النطقي  ويتكون  :(ابن جني 

هذا الجهاز من مجموعة أعضاء وهي أعضاء النطق إال أن وظائفها النطقية ذات أهمية اقل من 
 5وظائفها األساسية األخرى 

 
 

 
 .9إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بمصر، دط، دت، ص -1
 .527، د ط، ص للنشر و التوزيع، اسطنبول تركيا اإلسالمية، المكتبة 1معجم اللغة العربية، معجم الوسيط ج -2

 .  59تمام حسان، نهج البحث في اللغة العربية، مكتبة النشر للطباعة، دط، دت، ص -3
 . 06،ص 1، ج1954جني، سر صناعة اإلعراب، تحقيق مصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دط ابن  -4
 . 99، دط ،ص 2006عالء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب، دار النشر العلمية بيروت،  -5
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 :أعضاء الجهاز الصوتي -2
صة، كالجهاز السمعي و الجهاز ليس لإلنسان جهاز خاص بالنطق كغيره من األجهزة الخا

البصري و الجهاز الهضمي.... إلخ ، فعملية النطق عند اإلنسان تحتاج إلى اشـتراك مجموعة 
من األعضاء التي تمتد من الرئتين إلى الشفتين ، ووظيفتها األساسية بقاء اإلنسان و الحفاظ 

، فالرئتان تستعمالن للتنفس  على حياته ، و لكل واحد منها وظيفة بيولوجية أساسية غير النطق
و نقـل األكسجين إلى الدم و لسان المزمار تعمل على منع األجسام الغريبة من الدخول إلى 
القصبة الهوائية ، و اللسان يدفع الطعام دائريا داخل الفم حتى يمكن طحنه طحنا جيدا ثم يحوله 

تستعمالن للمص و البصق ، و إلى شكل معين من أجل البلع ، إضافة إلى الذوق ، و الشفتان 
هما صمام يحفظ الطعام من االنتشار أثناء المضغ ، أما األسنان و األضراس فإنها تستعمل في 

  .1تقطيع الطعام و طحنه ، .....إلى غير ذلك
الرئتان ، القصبة الهوائية ، : و يتكون جهاز النطق عند اإلنسان من األعضاء التالية

الوتران الصوتيان ، لسان المزمار ، الحلق ، اللسان ، اللهاة الحنك ، اللثة ، األسنان ، الحنجرة ، 
  . الشفتان ، تجويف الفم ، و تجويف األنف

وفيما يلي شكل لجهاز النطق اإلنساني بأعضائه األساسية مصحوبة بأسمائها ، محاوال  
 النطق و إنتاج األصوات اللغويةتعريفها تعريفا موجزا ، مع بيان وظيفة كل منها في عملية 

 
 بتصرف.  59ص  .بسام بركة، علم األصوات العام ، لبنان، مركز االنتماء القومي، دس، دط -1
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 1أعضاء الجهاز النطقي

 : الــرئــتـان •
عـضوان أساسيان في النطق و بدونهما ال يكون هناك تنفس ، و بغير تنفس ال يكون 
هناك حياة أو صوت . و قد بيـنت الدراسات الحديثة أن إنتاج األصوات اللغوية ال يتم 
إال بوجود مجرى هـواء مندفع ، و يتم ذلك بالرئة التي تتكون من جسـم مطاطي قابل 

ه ال يستطيع الحركة بذاته ، فهو في حاجة إلى محرك يدفعه للتمـدد و االنكماش ، و لكـن 

 
 . www.turkpress.comهاجر إدلبي،  اللغة التركية أصولها عربية، 1
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للتمدد و االنكماش ، و هذا المحرك هـو الحجاب الحاجز من ناحية و القـفـص الصدري 
 1من ناحية أخرى 

عظيمة يغطيها غشاء بلوري وفيهما تتم  أسفنجية" هما كتلتان مخروطتان من مادة  
عملية تخليص الدم من حمولته من ثاني أكسيد الكربون بواسطة إمداده باألكسجين النقي 

 2من الهواء الخارجي، هذه هي دورة التنفس بالشهيق والزفير"
 : القـصبة الهوائية •

الناحية األمامية من عبارة عن أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة تدعم 
 القصبة و تنقسم هذه األخيرة من أسفلها إلى شعبتين هوائيتين ترتبط كل واحدة منها برئة

وفي القصبة الهوائية يتخذ النفس مجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة وانقباض القصبة الهوائية 
 3اللغوي  ضروري لتحويل هواء الزفير إلى تيار يمكن األوتار الصوتية من إصدار الصوت

ابراهيم انيس عن القصبة الهوائية " وفيها يتخذ الهواء مجراه قبل اندفاعه إلى  األستاذيقول     
الحنجرة ، وقد كان يظن قديما أن ال أثر لها في الصوت اللغوي ، بل هي مجرد طريق للتنفس 

أثر بين ، ولكن البحوث الحديثة برهنت على أنها تستغل في بعض األحيان كفراغ رنان ذي 
 4فيدرجه الصوت ، وال سيما إذا كان صوتا عميقا"

 : الحـنـجـرة •
هي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكونة من ثالث غضاريف األول أو العلوي منها ناقص 
االستدارة من الخلف وعريض بارز من األمام ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة ادم أما الغضروف 

االستدارة والثالث مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني من الثاني فهو كامل 
 5خلف

 
 . 61-60اللغوية ،ص األصوات، ابراهيم انيس  -1
، القاهرة عالم الكتب  1والكالم ، ط  اإلنتاجسعد عبد العزيز مصلوح ، دراسة السمع والكالم ،صوتيات اللغة من  -2

 82م ص 2000
 بتصرف 100م، ص1997هــ، 1418أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، دط، القاهرة، عالم الكتب، س  -3

 30  ابراهيم انيس, األصوات اللغوية، ص -4
 .19، صالمرجع نفسه -5
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 1وهو غضروف ملحق يعلو الحنجرة و يسدها أثناء البلع :لسان المزمار •
يعد الوتران الصوتيان أهم عضو في الجهاز النطقي ، و هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين 

إلى األمـام ، حيث يلتـقـيان عند ذلك البروز الذي ، يمتدان أفـقيا في الحنجرة من الخلف 
نسميه بتفاحة آدم و يسمى الفراغ بين الوترين الصوتيين بفتحة المزمار التي تنـقبض و 
تـنبسط بنسـب مختلفة مع األصوات اللغوية ، و يترتب على هـذا اختالف نسـبة شـد الوترين 

نسبة اهتزازهما في الثانية فتختلف تبعا هذا و استعدادهما لالهتزاز فكلما زاد توترهما زادت 
درجة الصوت وللمزمار غطاء نسميه لسان المزمار وظيفته األصلية أن يكون بمثابة صمام 

 2يحمى طريق التنفس في أثناء عملية البلع
 )الـحـلـق: ) التجويف الحلقي •

الخلفيتين إلى هـو تجـويف على شكل قـناة، يوجد خلف تجويف الفـم من فتحتي األنف 
 الحنجرة ويـنـقـسـم إلى ثـالثـة أقـسـام:

 أقصى الحلق1_
 الحلق األوسط _2
 3الحلق األدنى_3

،فالخليل تحدث عنه بصفته  أجزائهعرف العرب القدامى الحلق معرفة دقيقة ،وحددوا مختلف 
، هذه األجزاء هي 4عضوا من أعضاء النطق ،وأشار إلى أجزائه في عبارة )مدارج الحلق(

 الحلق وأدناه(. أقصى)
واألمر نفسه عند ابن جني الذي ذكر تفاصيل الحلق أيضا مع بعض االختالف في 

ة منها الحلق، المصطلحات، فهو يقول: )واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر، ثالث 
فأولها من أسفه وأقصاه مخرج الهمزة و األلف ومن وسط الحلق مخرج العين و الحاء و مما 

 
 .  20المصدر نفسه، ص -1
  51م، ص2000، الجزائر، دار القصبة للنشر، 2خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ط -2

 .  20إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص -3
 . 57م ، ص2004، عمان، دار عمار للنشر والتوزيع  ،1األصوات العربية، طغانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم  -4
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فهو قد أشار إلى أدنى الحلق اسفل الحلق وإلى 1فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين و الخاء
 أقصاه( أول الفم.

أقصاها مخرجا الهمزة و و يذكر سيبويه أيضا الحلق و أجزاءه فيقول )فالحلق منها ثالثة ،ف
و الهاء واأللف ، ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء ، وأدناه مخرجا من الفم الغين والخاء 

 . يتجلى دوره في إنتاج األصوات اللغوية كونه مخرجا لعدد من األصوات اللغوية
هم أطال اللغويون القدامى في وصف اللسان ، و فصلوا أجزاءه تفصيال عميقا، فكان من أ 

 أعضاء النطق التي تحدثوا عنها بإسهاب وشخصوها بدقة، ننتقل مباشرة إلى تعريف اللسان.
اللسان عضو هام في عملية النطق ألنه مرن كثير الحركة في الفم عند النطق  : اللــســان •

فهو يتنقل من وضع إلى أخر فيكيف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة وقد قسم 
 :علماء األصوات اللسان إلى أقسام وهي 

 ـ أقصى اللسان : و هو مؤخره ، و يقابل الحنك اللين 1
 ء المقابل للحنك الصلبـ وسط اللسان : و هو الجز  2
 ـ طرف اللسان : و هو الجزء المقابل للثة 3
ـ حافتا اللسان : و هما يمنى و يسرى ، و كل منهما تمتد من بداية أقصى اللسان حتى  4

 2منتهاه
 :اللهــــــــاة •

تحدث بعض اللغويين القدامى عن اللهاة بصفتها جزء من الحنك األعلى و بالنسبة لهذا 
 .3المصطلح فقد ذكر الخليل كلمة اللهاة وكذلك عبارة )مدرج اللهاة(

وتحدث سيبويه عن اللهاة لكنه لم يذكرها بالمصطلح ، وعبر عن هذا المخرج بقوله)من 
اللسان  أقصىبذكر عبارة " 1،واكتفى ابن الجني4أقصى اللسان وما فوق الحنك األعلى 

 
 21-20إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص -1

 434م ، ص 1988،  1، ج 3أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، دار النشر القاهرة ، ط -2
 52/57/58،ص  1،ج، دار مكتبة الهالل ، دط    الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين -3
 434م ص  1988 1، ج3سيبويه ،كتاب سيبويه، مكتبة الخناجي بالقاهرة ، ط - 4
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بعد الخليل وسيبويه وإلى هذا الجزء من مخارج "كوصف لهذا المخرج ، وقد تطرق من جاء 
 الحروف لكنهم اختلفوا في تسميه من واح إلى آخر .

فهي لحمة مسترخية في آخر سقـف الفم تقابل أقصى اللسان ، و لها القابلية على التصعيـد 
 2و االنخفاض مع ما يحيط بها من الحنك اللين ، فـتسد مجرى النفس إلى األنف أو تفتحه

 ـنـك األعـلـى:الح •
هو العضو الذي يتصل به اللسان في أوضاعه المختلفة ومع كل وضع من أوضاع اللسان  
بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك األعلى تتكون مخارج كثير من األصوات وينقسم الحنك 

األسنان ثم أصولها ثم وسط الحنك أو الجزء الصلب منه ثم :األعلى إلى أقسام عدة وهي 
 3أقصى الحنك أو الجزء اللين منه ثم اللهاة 

 نبدأ باللهاة ويسمى الصوت الخارج منها لهويا ، والقاف هو الصوت الوحيد الذي يخرج منها: 
 :الكاف والغين والخاء. األصواتالطبق: ويسمى الصوت الخارج منه طبقيا ،وهو  •
 : الشين والجيم و الياء األصواتغاريا وهو  إليهر: ويدعى الصوت المنسوب الغا •
: الالم و الراء والنون لثوية  أصواتويدعى الصوت الخارج منها لتويا ، وتعد اللثة:  •

 صوت النون كما قدمنا. إنتاجلخروجها من اللثة ،ويساعد التجويف األنفي في 
لألسنان دور في إنتاج عدد من األصوات اللغوية ، و عددها عند اإلنسان : األســنــان •

،  4اثنتان و ثالثون سنا ، نصفها في الفك العلوي و النصف اآلخر في الفك السفلي
هذا ما أكده رضي الدين اإلستراباذي في قوله : " اعلم أن األسنان اثنتان و ثالثون  و 

 : سنا ، ست عشرة في الفك األعلى و مثلها في الفك األسفل ، فمنها
 الـثـنـايـا : 

 ثم الرباعيات : 
 

 814جني ، سر صناعة االعراب ، ،صابن  -1
 57غانم قدوري الحمد ، المدخل إلى علم األصوات العربية ، ،ص  -2

 . 68، صبسام بركة، علم األصوات العام -3
 . 58علم األصوات العربية، صغانم قدوري الحمد، مدخل إلى  -4
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 و خلفهما األنـياب األربـع : 
 و خلف األنياب الضواحـك : 
  "1خلف الضواحك األضراس : 
 : الـشــفــتــان •

الشفتان عبارة عن عضلتين في مقدم الفم ولهما القدرة على الحركة المرنة وإلنتاج عدد من 
 2األصوات حين تنطبقان أو تنفتحان أو تتفرجان أو تستديران 

 : الـتجويف األنـفـي •
 3تسدها اللهاة عند الحاجةويسمى الخياشيم وله فتحتان أماميتان وفتحة خلفية 

 :ثالثا :  مخارج وصفات األصوات العربية  والتركية  
 مخارج األصوات العربية و صفاتها:   -1

معرفة مكونات الصوت اللغوي وخصائصه حتى  إلىإن دراسة األصوات العربية يحتاج     
يحدد عالقة كل صوت باألصوات األخرى واثر ذلك على وظيفة الصوت في اللغة وما يطرأ 

 إلىعليه من تغيرات في السلسة الكالمية وقام علماء اللغة لتحقيق ذلك بتصنيف األصوات 
األصوات وكان علماء  عدد من االعتبارات النطقية الخاصة بتلك إلىمجموعات باالستناد 

مخارج  :األول  :العربية وعلماء التجويد قد صنفوا األصوات باالستناد إلى أمرين اثنين 
 صفات األصوات:األصوات والثاني 

 مخارج األصوات العربية: -أ
 تعريف المخرج: •

 4موضع الخروج :لغة  (1

 والتجويدهناك تعريفات عديدة بعبارات متقاربة عند علماء األصوات :اصطالحا (2
 

 .  59المصدر نفسه، ص  -1

   51خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص -2
 . 54نفسه، ص  مرجع ال -3
 . 18جمال بن إبراهيم: القرش، دراسة المخارج والصفات، ص  -4



  الفصل األول 

 

 

 

14 

 1قال أبو عمر الداني في تعريفه معنى المخرج انه الموضع الذي ينشا منه الحرف  
  "2الـنقطة الدقيقة الـتي يـصدر مـنها أو عـندها الصـوت: "وعرفه المحدثون بأنه 

تقديرا فحيث انقطع الصوت عند  أو وهو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده الصوت تحقيقا 
 3خروجه فهو المحقق وإذا لم ينقطع الصوت عند خروجه فهو المقدر 

 :عدد المخارج و ترتيبها •
 قال سيبويه : " و لحروف العربية ستة عشرة مخرجا : فللحلق منها ثالثة

 ـ فأقصاها مخرجا: الهمزة و الهاء و األلف  1
 ـ و من أوسـط الحلق مخرج العين و الحاء 2
 ـ و أدناها مخرجا من الفم : الغين و الخاء 3
 ـ و من أقصى اللسان و ما فوقه من الحنك األعلى مخرج القاف  4
 رج الكاف ـ و من أسفل من موضع القاف من اللسان قليال و مما يليه من الحنك األعلى مخ  5
 ـ و من وسط اللسان بينه و بين وسط الحنك األعلى مخرج الجيم و الشين و الياء 6
 ـ و من بين أول حافة اللسان و ما يليها من األضراس مخرج الضاد  7
ـ و من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها و بين ما يليها من الحنك  8

 األعلى مخرج الالم
 من طرف اللسان بينه و بين ما فوق الثنايا مخرج النون  ـ و  9

 ـ و من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليال النحرافه إلى الالم مخرج الراء  10
 ـ و مما بين طرف اللسان و أصول الثنايا مخرج الطاء و الدال و التاء 11
 و السين و الصاد ـ و مما بين طرف اللسان و فوق الثنايا مخرج الزاي 12
 ـ و مما بين طرف اللسان و أطراف الثنايا مخرج الظاء و الذال و الثاء  13
 ـ و من باطن الشفة السفلى و أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء  14

 
 102م، ص 2000،  1الداني، التحديد في اإلتقان والتجويد، دار عمار، عمان، ط  -1

 .  180ر، علم األصوات، صبش كمال -2
 . 18، دراسة المخارج، ص جمال بن إبراهيم -3
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 ـ و مما بين الشفتين مخرج الباء و الميم و الواو  15
 1ـ و من الخياشيم مخرج النون الخفيفة " 16

ننتقل إلى مخارج األصوات عند المحدثين المخرج عندهم هو الموضع الذي يتكون فيه الصوت 
وهو مكان نطق األصوات ، وبذلك يكون مفهوم المخرج أو موضع النطق واحد عند القدماء 

 2والمحدثين 

و عدد المخارج عند المحدثين مختلف عما هو الحال عند القدامى ، وبسبب هذا االختالف نشئ 
طور الدرس الصوتي الحديث ، وقد أمد التقدم الصناعي في بلدان الغرب الباحثين بالوسائل ت 

ومنهم من عدها عشرة 3واآلالت الجديدة التي ساعدتهم كثيرا في دراساتهم ، فمنهم من جعلها تسعة،
 5ومنهم من قال إنها اثنا عشرة مخرجا  4ومنهم من قال إنها أحد عشرة  

  6األصوات عشرة رتبها على هذا الترتيب:فمن رأى أن مخارج 

 ـ الشفة : و يسمى الصوت شفويا و أصواته هي : الباء و الميم و الواو1
 :ويسمى الصوت شفوي أسناني و أصواته هي : الفاء  األسنانـ الشفة مع 2
 ـ األسنان: ويسمى الصوت أسناني وأصواته هي : الثاء و الذال والظاء .3
اللثة : ويسمى الصوت أسناني لثوي وأصواته : الدال والضاد و التاء والظاء ـ األسنان مع 4

 والسين والصاد والزاي. 
 ـاللثة: ويسمى الصوت لثويا وأصواته هي : الالم والراء والنون 5
 وأصواته هي: الشين و الجيم و الياء  ـالغار: ويسمى الصوت غاريا6
 الكاف و العين والخاء ـ الطبق : ويسمى الصوت طبقيا وأصواته هي :7
 ـ اللهاة: و يسمى الصوت لهويا وأصواته هي القاف 8

 
 . 102، ص ني، التحديد في اإلتقان والتجويدالدا1
 .  84-83علم األصوات العربية، صى غانم قدوري حمد، المدخل إل -2
 . 253المصطلح الصوتي ، ص  ،عبد العزيز الصيغ -3
 . 25المصدر نفسه، ص  -4
 . 30ص ، بد التواب ، مدخل إلى علم اللغة رمضان ع -5
 . 85-84تمام حسان، مناهج البحث اللغوي ، ص -6
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 ـالحلق: و يسمى الصوت حلقيا و أصواته هي : العين والحاء9
 1ـ الحنجرة: ويسمى الصوت حنجريا وأصواته هي : الهمزة و الهاء10

النطق  خصائصه المميزة له ، منها ما يصاحب تَكون الصوت في مخرجه من أنشطة أعضاء
 2المختلفة و هي التي أطلق عليها علماء العربية و التجويد تسمية صفات المخارج.

 :صفات األصوات العربية   -ب
 :تعريف الصفة  •

 :لغة  (3
 3من وصَف الشيء يصُفه ، إذن ذكره ِبحليته ، و قيل الوصُف المصدر و الصفة الحلية    

 :اصطالحا (4
عرفها أبو بكر حسيني بقوله : " هي كل ما من شأنه أن يكسب الصوت اللغوي ميزة خاصة 

 4"أو جرسا خاصا يميزه عن باقي األصوات ال سيما التي تشاركه في المخرج نـفسه
 :العربية األصواتصفات  •

إن مفهوم الجهر في تعاريف القدماء غامض كما أنه يخالف أيضا  األصوات المجهورة : -أ
تحديد المحدثين له، حيث ربطوه بتذبذب الوترين الصوتيين و الحاصل أن األصوات 
المجهورة عند المتقدمين وعلى رأسهم سيبويه هي : الهمزة ،و األلف، و العين، و الغين، و 

و النون، و الراء، و الطاء، و الدال، و الزاي، و القاف، و الجيم، و الياء، والضاد، و الالم، 
الظاء، و الذال، و الباء، و الميم، و الواو .وهي األصوات التي يتوقف معها النفس على 
زعمهم . أما المجهورة عند المحدثين فهي : العين، و الغين، و الجيم، و الياء، و الزاي، و 

 
 ص:.. رمضان عبد تواب ، مدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،  1
 . 97حمد، المدخل إلى علم األصوات العربية، صالغانم قدوري  -2
 .315، ص15لسان العرب، ج -3
مالمح الفكر الصوتي في مقررات اللغة العربية، مذكرة، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ناعم محمد هشام،  -4

 21، ص 2015،  2014قاصدي مرباح ورقلة، س ج  
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الظاء، و الذال، و الواو، و الباء، و الميم،  الالم، و الراء، والضاد، و النون، و الدال، و
 1والصوائت الستة 

إن ما تقدم ذكره في الجهارة ينطبق تماما هنا ألما صفتان األصوات المهموسة : -ب
متضادتان، فاألصوات المهموسة عشرة عند المتقدمين )الهاء، الحاء، الخاء، الكاف، السين، 

هي عند المتأخرين باقي األصوات العربية عدا الشين، التاء، الصاد، الثاء و الفاء(.و 
تبعا لمذهبهم المذكور آنفا و دون الهمزة أيضا فلهم فيها مذهب خاص فهي عندهم  المجهورة

 2بهماال مجهورة وال مهموسة ألن إنتاجها يكون بانطباق الوترين ال تذبذ
الهمزة،  (وهي ثمانيةيمنع النفس من أن يجري الصوت في الفم أنهي :األصوات الشديدة-جـ

 )القاف، والكاف، والجيم، والطاء، والتاء، الدال، الباء
نطق الصوت وهي باقي أصوات  أثناءيسمح بمرور النفس  أنوهي األصوات الرخوة : -د

 3العربية ما سوى أصوات الشدة 
وسماها  )هي )الصاد، و الضاد، ، و الطاء، و الظاء و القاف،  : األصوات المستعلية-ه

 مطبقة الن اللسان يرتفع معها إلى الحنك األعلى حتى يكاد ينطبق عليه 
وهي باقي الحروف اللسانية وسماها منفتحة ألنك ال تطبق لشيء :األصوات المستقلة-و

 4منهن لسانك ترفعه إلى الحنك األعلى
وهو ارتفاع مؤخر اللسان حتى يقترب من الحنك أثناء نطق األصوات :األصوات المطبقة -ز

 ))الطاء، والظاء، والصاد، و الضادالمطبقة هي أربعة  
وهو انفتاح ما بين اللسان و الحنك األعلى عكس اإلطباق أصواته : األصوات المنفتحة-ح

 5باقي األصوات العربية ما سوى المطبقة منها

 
 . 90منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، ص -1
 . 21ناعم محمد هشام، مالمح الفكر الصوتي، في مقررات اللغة العربية، ص -2
 . 91مد الغامدي، الصوتيات العربية ، صمنصور بن مح -3

 . 39م، ص1989،  2مهدي المخزومي، الفراهيدي عبقري البصرة، دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد، ط -4
 . 93منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، ص -5
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وهي التي تخرج من منطقة الذالقة أي من طرف اللسان وهي )الراء،  :أصوات الذالقة  -ط
و الالم، والنون، والفاء، والباء، و الميم( وما عداها من حروف كان يسميها مصمتة فأي 
كلمة رباعية أو خماسية لم تحتوي حرفا واحدا على األقل من حروف الذالقة عدها الخليل 

 .1من الدخيل
صوت مستقر في جوهر النون و مثلها التنوين و الميم يخرج من الخيشوم عند ":الغنة  -ي

 2النطق
، و الصوت الذي يتسم هذه ارتعاد رأس اللسان )اهتزازها( عند النطق بالحرف:رالتكرا -ك

 3الخاصية هو الراء
و هو اتساع مخرج األصوات اللينة أكثر من اتساع مخارج األصوات األخرى،  ::ناللي -ل

 4وهذا ينطبق على صوتي الياء ،الواو 
قوة اضطراب الحرف الساكن في مخرجه ليظهر ظهورا كامال وحروفها خمسة  :القلقلة -م

 5وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال )قطب جد(جمعت في قولهم 
صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب أحرفه الثالثة عند خروجها  :يرالصف -ن

 6الصاد والسين المهملتان والزاي :وهي
 :مخارج و صفات األصوات التركية  -1

 7إن للغة التركية تسعة وعشرين حرفا منها ما هو صائت ومنها ما هو صامت.       
 :عدد فونيمات الصوامت في اللغة التركية واحد وعشرون وهي:الصوامت -أ

z-y-v-t- ş-s-r-p-n-m-l-k-j-h- ğ -g-f-d-ç-c-b1  
 

 .38، صالفراهيدي عبقري البصرةمهدي المخزومي،  -1
 .  111-110، صة القرآنليل الحصري، أحكام قراءمحمد خ -2
 . 92منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية ، ص -3
 . 92المصدر نفسه، ص  -4

 . 69-68محمد خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن، ص -5
 . 68المصدر نفسه، ص  -6
 . 6ص،  2013المهندس محمد ممتاز عبد القادر، تعلم التركية بسهولة، دار القيروان للنشر والتوزيع،  -7
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وثمانية  ثالثة عشر من صوامت اللغة التركية مجهورة :من حيث الجهر والهمس   •
 منها مهموسة.

 z-y-v-r-n-:m-l -j-ğ -g-d-c-bصوامت مجهورة  ✓
 t:-ş-s-p-k-h-f-çصوامت مهموسة ✓
 يمكن تناول صوامت اللغة التركية من حيث النطق كاآلتي :من حيث طريقة النطق   •
 b-m-p:صوامت شفتانية ✓
 f-v:صوامت شفوية أسنانية ✓
  n-r-s-t-z :-d- l صوامت أسنانية ✓
 ş-j-ç-:cصوامت غازية لثوية  ✓
 y- ğ -k-:gصوامت أمامية حنكية  ✓
 ğ-k-: g-صوامت خلفية حنكية ✓
 h2:حنجرية صوامت ✓

 )انفجاري (شفتاني شفوي أسناني لثوي غازي حنكي أمامي حنكي خلفي وقفي 
 شفتاني شفوي أسناني بياسنانية لثوي  لثوي غازي غازي  طبقي لهوي حلقي 

 حنجري 
 وقفي

 ه  ,ق ,ك ,ط ,ض ,د ,ت ,ب )انفجاري (
 ه ,ع ,ح ,غ ,خ ,ش ,ص ,س ,ز ,ظ,ذ ,ت ,ث ,ف:احتكاكي

 ن  ,م :انفي 
 ج:مزجي 
 ل :جانبي 

 
األستاذ أمر هلل إيشلر، األصوات اللغوية في التركية و العربية، جامعة الملك سعود الرياض السعودية،   -1

 . 09،ص2017س
 .10المصدر نفسه، ص -2
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 ر  :تكراري 
 1ي,و   :شبه صائت 

 :الصوائت  -ب
صوائت مرققة ، ويمكن تناول هذه  :عدد األصوات الصائتة في اللغة التركية ثمانية وهي 

 :الصوائت من عدة نواح 
 :حسب المخارج   •

الصوائت التي تخرج من  أنإن الصوائت التي تخرج من مؤخرة اللسان والفم مفخمة في حين 
صوائت مفخمة  إلىمقدمة اللسان والفم مرققة فبناء عليه تنقسم الصوائت من حيث المخرج 

 :وصوائت مرققة وهي 
  I -:a-u  -oصوائت مفخمة  ✓
  Ö -i -e  :-Üصوائت مرققة  ✓
غير  (إن الصوائت التي ال تتدور الشفتان أثناء نطقها مستوية:حسب وضع الشفتين  •

 في حين إن الصوائت التي تتدور فيها الشفتان أثناء نطقها مدورة  )مدورة
 i   -I -e -:aصوائت مستوية  ✓
 Ü:-u  - Ö–o2صوائت مدورة  ✓
إن األصوات التي يكون أثناء نطقها الفك األسفل مفتوحا :وضع الفم والتجويف   •

بدرجة زائدة ويكون التجويف واسعا تسمى صوائت مبسوطة في حين إن األصوات 
 :التي يكون أثناء نطقها الفك األسفل مفتوحا بدرجة قليلة ويكون ضيقا يسمى 

 :IuiÜصوائت مقبوضة  ✓
 :Öa e oصوائت مبسوطة ✓

 
 .10، ص األستاذ أمر هلل إيشلر، األصوات اللغوية في التركية و العربية، جامعة الملك سعود الرياض السعودية -1
 .7المصدر نفسه، ص -2
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الصوائت القصيرة مدتها طبيعية أما الصوائت الطويلة أطول بالنظر  :حسب المد   •
إلى مدة الصوائت القصيرة فعليه هناك سبعة من صوائت التركية قصيرة في حين أن 

اقصر من طبيعي فال توجد في الكلمات التركية األصل صوائت طويلة  èèصائت 
 .1بل توجد في الكلمات الدخيلة فقط

 كية  و ما يقابلها في اللغة العربية:رابعا: األصوات التر 
إن االختالف بين مخارج و أصوات اللغات يستدعي أشكاال من االستبدال الصوتي عند 

 تداخلها مع بعضها البعض، وهذا ما نجده بين  اللغتين العربية و التركية  فيما يلي:
 في العربية  )ث س ص  ((في التركية كال من الفونيمات(sيقابل الفونيم •
 في العربية  )ذ ر ظ ((كال من الفونيمات(zقابل الفونيمي  •
 (كال من الفونيمات ) ح خ ه( في العربية hيقابل الفونيم) •
 ث ط( في العربية  ((كال من الفونيمينt يقابل الفونيم) •
 2(كال من الفونيمين)د ض( في العربيةdيقابل الفونيم) •
وأما ب d)ض( في الكلمات العربية الدخيلة على اللغة التركية يكتب أما ب إن الفونيم •

z  نحو:zabitdarde, 
 : kalemنحو   : إن الفونيم)ق( في الكلمات العربية الدخيلة على التركية يكتب ي  •
  :tÜmevlنحو  vإن الفونيم)و(في الكلمات العربية الدخيلة على التركية يكتب ب  •
وفي وسطها  g الكلمات العربية الدخيلة على التركية يكتب بإن الفونيم)غ( في  •

 نحو ğب
lupğGalip, ma 
إذا كانت حركته aإن الفونيم)ع( في الكلمات العربية الدخيلة على التركية يكتب ب  •

 أو كانت حركته كسرة قصيرة  إذاiويكتب ب   : saatفتحة قصيرة أو طويلة نحو 

 
 .3األستاذ أمر هلل إيشلر، بحث حول األصوات اللغوية في التركية دراسة تقابلية، ص -1
 . 25، ص 1، ج2018جاسم محمد عبد، المحقق مصطفى أروغلو، س  -2
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كانت حركته ضمة قصيرة  إذاo ,u ö,ويكتب ب   vakii,ilim:طويلة نحو 
 mer ,osaman : umre,öنحو 

إذا نحو Üالضمة القصيرة في الكلمات العربية الدخيلة على التركية كثيرا ما يكتب ب  •
terişÜsaitmÜm, : 

إذا كان lالكسرة القصيرة في الكلمات العربية الدخلية على التركية أحيانا يكتب ب  •
 arsrl,hlFik.1الواقع بعده مفخم مثل: الفونيم
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 ل ــــــة الفصـــــخالص

 
لغة واصطالحا في اللغة العربية و اللغة التركية ثم  األصواتبتعريف  األولقمنا في الفصل 

التي بواسطتها تخرج  بأنهاآللةحيث قمنا بتعريفه وذكرنا  وأعضائهالجهاز الصوتي  إلىانتقلنا 
من الرئتان و القصبة الهوائية والحنجرة  اإلنسانويتكون الجهاز الصوتي عند  األصوات

و اللثة و  األعلىوالوتران الصوتيان و لسان المزمار و الحلق و لسان اللهاة و الحنك 
, حيث فصلنا في ذكر كل واحد منهم األنفو الشفتان و تجويف الفم و تجويف  األسنان

مخارج وصفات األصوات العربية عرفنا المخرج لغة  إلىلى حدى، بعدها تطرقنا ع
قسمين، وعرفنا صفات ألصوات  إلىواصطالحا بعدها انتقلنا إلى عدد المخارج و نقسمو 

 وقمنا بتعريفها لغة واصطالحا ثم قسمنها.
ت ومنها ماهو و انتقلنا بعدها إلى اللغة التركية وتنقسم إلى ثالثة عشرون منها ما هو صائ 

مفخمة و في اللغة التركية ال توجد  وأربعةمرققة  أربعةصامت عدد الصوائت ثمانية منها 
 صفات  مثل العربية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنىالعربية لفظا و ة للغة األلفاظ التركية الموافق
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 توطئة:
األصوات اللغوية محدودة في كل اللغات، وهي تصدر من جهاز مشترك، وعلى هذا يكون   

ولكن في نفس الوقت يوجد اختالف بين بعضهما  ،هناك تشابه بين غالبية األصوات 
البعض تفرضه اللغة بخصائصها، وحاولنا في هذا الفصل  دراسة األلفاظ العربية في اللغة 

 التركية الحديثة.
فقد  ،لغة التركية توجد الكثير من الكلمات العربية المستخدمة في الحياة اليومية ففي ال  

كانت دراستنا في الجزء التطبيقي تخص األلفاظ العربية التي جاءت في اللغة التركية الحديثة 
، لنرى هل الكلمات العربية التي دخلت على اللغة التركية حافظت على معانيها وأصواتها أم 

 ت بصورة مختلفة؟أنها  جاء
 حرف األلف : -أ

،أما في اللغة التركية 1في اللغة العربية الرجوع إلى الشيء أولتعني كلمة : لفظ "أول"ـ 
نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق نالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء. ف2الماضي Evvelفتعني

 للكلمات فنالحظ ما يلي:اللفظ وهو ما يمثل الفرق بين النطق التركي والعربي 
ي أما ف/l awawʔ/ل بفتح األلف وهذه كتابتها الصوتيةو  *في اللغة العربية تنطق كلمة أَ 

 /Évval/هكذا vتنطق الواو في التركية: ا وصل ال قطعو  األلفاللغة التركية فتنطق بكسر 
 بين الكلمتين واالختالف الجزئي نطقا. في المعنى ومنه نستنتج االتفاق

وِق : ِمْن وتعني : لفظ "أنفس"ـ  في اللغة العربية ثوب ِمْن َأْنَفِس األْثواِب اْلَمْوجوَدِة في السُّ
 .4أكثر قيمة فتعني"Enfes:"،أما في اللغة التركية3َأْجَوِد، َأْثَمِن، َأْرَقى َأْنَفُس َجْوَهَرٍة َرَأْيُتها

 تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي: الحظ أن الكلمتين فن 

 
 181، ص  9جمنظور لسان العرب،ابن  -1
2- baskı, Ankara 2020 Aralik  S 123kılavzu, birci  ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
   182، ص 9المرجع السابق، ج ابن منظور لسان العرب،  -3
4-baskı , ankara 2020 Aralik S 92 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
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أما في /sunfaʔ/*في اللغة العربية تنطق كلمة أنفس بفتح األلف وهذه كتابتها الصوتية
بين الكلمتين معنى  تفاقومنه نستنتج اال/Énfes/اللغة التركية فتنطق بكسر األلف هكذا

 نطقا.الجزئي واالختالف 
في اللغة التركية  كذلك. 1األمو األب جاء معناها في معجم الوسيط  :لفظ"أبوين"ـ 

ن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه،و بالنسبة .فنالحظ أ2األب و األم"Ebeveyn"تعني
 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي :

*في اللغة العربية تنطق كلمة أبوين بفتح األلف وهذا ما توضحه الكتابة الصوتية 
?abawajn// 

 //ibawajn?أما في اللغة التركية فتنطق بكسر األلف هكذا 
 المعنى واحد والنطق متقارب. إذن

 وسط الكلمة: -ب
،أما في اللغة التركية  3لقولما يدعى به هللا من اوتعني في معجم الوسيط لفظ "دعاء" ـ 
"Dua" فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية 4دعاءالنص تعني .

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 /ʔːaʕud/ وهذه كتابتها الصوتية بمد حرف العين*في اللغة العربية تنطق كلمة دعاء 

ال يلفظ صوت العين لعدم وجوده في ف، //dowaهكذا وفي اللغة التركية تنطق
 .لأللفو ال يوجد مد aأصوات التركية بل يبدل ب : 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.

 
 4، باب األلف ،ص  /2008ه1429، س 4مجمع اللغة العربية ،الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ،ط  -1
2- baskı, S 92 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 

 1881، باب الدال ،ص    مجمع اللغة العربية ،الوسيط  -3
4- baskı, S 87 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Vowel_length&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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الظاهر  Bariz، وفي اللغة التركية تعني1وتعني في معجم الوسيط الظهور: لفظ "بارز"ـ 
على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما .فنالحظ أن الكلمتين تدالن 2البين
 يلي:

األلف وهذه كتابتها  بترقيق الباء مع مد *في اللغة العربية تنطق كلمة بارز
 //ba:rizالصوتية

 /ƀariz/هكذا بتفخيم الباءبفتحة فقطأما في اللغة التركية فتنطق 
 واالختالف الجزئي نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى 

 :اخر الكلمة -ج
. فنالحظ 4دواء Deva،وفي اللغة التركية تعني3بمعنى ما يتداوى به و يتعالج :لفظ "دواء"ـ 

 النسبة لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، أما ب  أن
 :وهذه كتابتها الصوتيةومد طويل للواو  بفتح الدال*في اللغة العربية تنطق كلمة دواء

/ʔDawa:/ 
، ثم فتح دون نطق vبدال الواو:  ، وإوفي اللغة التركية تنطق بضم ممال للدال

 /Deva/   :هكذاالهمزة.
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.

وتعني في اللغة التركية  Bina6:  المبنى.5في اللغة العربية جاءت  بناء بمعنى : بناءلفظ
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ بنيان، مبنى، 
 نالحظ ما يلي:

 /ʔ:anib/الهمزة وهذه كتابتها الصوتية بتحقيق*في اللغة العربية تنطق كلمة بناء 
 

 255ص مجمع اللغة العربية ،اللغة العربية ،الوسيط  -1
2- baskı,  S38 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 

 448، باب الدال ،ص  الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية  مجمع اللغة العربية ، -3
 1448ص المصدر نفسه،  -4
 366،ص  9ابن منظور لسان العرب، ،ج-5
6-baskı, S45 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
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 Bina/: /هكذا:aأما في اللغة التركية فتنطق 
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 : حرف الباء -1
 أول الكلمة: -أ

وتعني كلمة  بسيط أي ال تعقيد فيه. 1أما في معجم البسيط فتعنى كلمة "بسيط": بسيطلفظ 
نالحظأن الكلمتين تدالن على في اللغة التركية: سهل ، غير معقد،حيث  Basit2بسيط  "

 الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظفنالحظ ما يلي:
أما في  /basi:t/*في اللغة العربية تنطق كلمة بسيط بفتح حرف الباء وهذه كتابتها الصوتية

منه نستنتج االتفاق عدم مد السين، و و /ƀasit/بتفخيم حرف الباء هكذااللغة التركية فتنطق 
 بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

ما يبين به الشيء من داللة، وفي التركية 3: في لسان العرب جاءت بيان بمعنيبيان لفظ
"nBeya "4 وبالنسبة لكيفية التصريح،. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، تعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 //baja:n*في اللغة العربية تنطق كلمة بيان بفتح حرف الباء وهذه كتابتها الصوتية 

وهذه كتابتها الفتح : إمالةغير مفخمة مع  أما في اللغة التركية فتنطق الباء
 /bejan/الصوتية

 بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. تفاقومنه نستنتج اال
 وسط الكلمة: -ب

 
1-baskı S 38 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
 383صمجمع اللغة العربية ،اللغة العربية ،الوسيط ،-2
 406،صابن منظور لسان العرب-3
4-baskı S 42 biricikılavzu,  ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
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 1وتعني في لسان العرب لعب ،لقوله عز وجل "افحسبتم أنما خلقناكم عبثا":لفظ "عبث "ـ 
.فنالحظأن الكلمتين تدالن 2لعب والهاءأي  oyalanmaşBo ,،أما في اللغة التركية فتعني

 اللفظ فنالحظ ما يلي:على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق 
في التركية، aالذي يستبدل: ʕabaθ /:/العين بصوت*في اللغة العربية تنطق كلمة عبث 

 /abes/وهذه كتابتها الصوتيةكما تستبدل الثاء سينا،
 بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا. تفاق الكليومنه نستنتج اال

، أما في اللغة التركية 3أربعمعجم الوسيط مركبة ذات عجلين أو  وتعني في: لفظ "عربة"ـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة  4ةسيارة ، مركب   Arabaفتعني

 لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:
وهذه كتابتها بعد العين المفتوحة *في اللغة العربية تنطق كلمة عربة بفتح حرف الباء 

 /arbaʔ/الصوتية
 //Arabaهكذا a، أما العين فتستبدل : الباء مفخمة مفتوحة أما في اللغة التركية فتنطق

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 آخر الكلمة : -ج

، أما في 5الَحْرُب: قتال وِنزال بين فئتين، عكسه ِسْلموتعني في اللغة العربية  :""حربلفظ ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة  6القتال Harpاللغة التركية فتعني

 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
  / ħaraba/حرف الباء وهذه كتابتها الصوتية فخيم*في اللغة العربية تنطق كلمة حرب بت 

 
 2775،ص 32ابن منظور،لسان العرب ، ،ج  -1
2- baskı, S77 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 

 366،ص  9ابن منظور لسان العرب ،ج -3
4- baskı, S45 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
5- baskı, S 38 kılavzu, birici ızıklarşlu, karğhekimo Mahammet 
 383ص مجمع اللغة العربية ،اللغة العربية ،الوسيط ، -6
 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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مع استبدال الحاء هاء كونها ال توجد كصوت في  الباء مرققةفي اللغة التركية فتنطق أما 
 //Harpهكذا اللغة التركية.

 بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. ومنه نستنتج االتفاق
 .1: في المعجم الوسيط تعني اآللة التي تديرها الدابة لرفع األثقال ، خزانةلفظ "دوالب"ـ 

فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه,  ،Dolap2وتعني في القاموس التركي خزانة، 
 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 /du:la:b/حرف الباء وهذه كتابتها الصوتيةفخيم لغة العربية تنطق كلمة دوالب بت*في ال
 /Ďolap /هكذا فخيم شديد للدال وترقيق للباء وحذف للمدفتنطق بت  التركيةأما في اللغة 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.
 حرف التاء -2

 أول الكلمة:  -أ
،وفي اللغة التركية  3المفسر للسان :وتعني كلمة ترجم في لسان العرب:لفظ "ترجم"ـ  

، وبالنسبة لكيفية 4ترجمة. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه Tercümeتعني
 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 /tardʒ~ama/*في اللغة العربية تنطق كلمة ترجم بفتح حرف التاء وهذه كتابتها الصوتية 
 :هكذا بشكل موافق فيه إمالة لحركة الفتح قيلالوفي اللغة التركية تنطق كذلك 

/terdʒ~eme/ 
 كبير نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق ال

 وسط الكلمة:  -ب

 
 305،ص مجمع اللغة العربية ، الوسيط   -1
2-baskı birinci lılauzuŞhekimoglu , kar Muhammet 
 478مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4Ü S 483ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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وفي اللغة التركية ، 1العرب  ثمرة الشيء لسان معجم في وتعني:لفظ "نتيجة"ـ 
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق  ،2خالصةNeticeتعني

 اللفظ فنالحظ ما يلي:
وكذلك التركية تنطق بالكيفية نفسها بفارق تقصير مد الياء في التركية:/ *في اللغة العربية 

nati:dʒ~a// 
 آخر الكلمة:  -ج

، أما في اللغة التركية جاءت 3ـ لفظ" سكوت " وتعني في اللغة العربية  يقتضي بعده الكالم
Süküt فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه  4أي صمت .. 
 حرف الثاء: -3

 أول الكلمة : -أ
ءت وفي اللغة التركية جا،5أي غير متحول،صحيح: و تعني في لسان العرب :ـ لفظ "ثابت"

Sabitفنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، 6ثابت السعر أي ،محدد،ساكن بمعنى.
 اللفظ فنالحظ ما يلي:وبالنسبة لكيفية نطق 

أما في  /θa:bit/حرف الثاء وهذه كتابتها الصوتيةب*في اللغة العربية تنطق كلمة ثابت 
 /Sabit/هكذا ، ويخفف المدحرف السينبالثاء  ستبدلاللغة التركية فت 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.
 

 
 899العربية،الوسيط ، صمجمع اللغة 1
2Ü S 454ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

 438المرجع السابق،ص3
4baskı , S 264 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 468،ص9،ج  ابن منظور ،لسان العرب  -5
6baskı , S 243 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
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، أما في اللغة التركية 1وتعني في اللغة العربية  كثرة العدد من المال والناس: لفظ "ثروة "ـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة 2فجاءت كذلك بمعنى المال والغنى
 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 /θarwaton/هذه كتابتها الصوتيةو  منونة *في اللغة العربية تنطق كلمة ثروة

 /:/Servétهكذاv:، والواو أما في اللغة التركية فتنطق الثاء سينا كما الحظنا في المثال
وتعني في معجم الوسيط قسم من الستين قسما التي تنقسم إليها الدقيقة :لفظ "ثانية"ـ 

فنالحظ أن  .4أي جزء من الدقيقةثانية.Saniyeفتعني، أما في اللغة التركية 3الستينية
 الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية فينطق حرف /    θa:nija: / *في اللغة العربية هذه كتابتها الصوتية
ومنه نستنتج //Sanijaيةونوضح ذلك من خالل الكتابة الصوت وينقص زمن المد الثاء سينا 

 االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.
 وسط الكلمة: -ب

، أما في اللغة التركية 5تعني كلمة جثة الجسد الميت وجمع جثة أجثاث:"ـ لفظ "جثة
جسم اإلنسان إال أن الكلمتين تدالن على  أن فنالحظ ، جثة. 6جسم اإلنسانCüsseفتعني

، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما  للجسم الميت كما فعلت العربيةالتركية لم تحدده 
 يلي:

 الفرق تجسد فقط في استبدال حرف الثاء سينا، و قد أدركنا أن هذا مبرر بين اللغتين*
 /dʒ~ossa/وفي التركية: .dʒ~oθaton//لتنطق في العربية منونة: 

 
 

 478العربية، صمجمع اللغة 1
2Ü S 401ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 426،ص مجمع اللغة العربية ،الوسيط ،3
4Ü S 389ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 106ق ،صبالمرجع السا5
 25،ص9ابن منظور،لسانالعرب ،ج6

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 Eser، وفي القاموس التركي تعني1تعني كلمة أثر في معجم الوسيط العالمة: "أثرلفظ " ـ 
، سمة .فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية 2كذلك عالمة ،إشارة 

 نطق اللفظ فنالحظ  ما يلي:
أما في اللغة التركية فتنطق الثاء سينا /arθaʔ/هذه كتابتها الصوتية*في اللغة العربية 

 ا.الجزئي نطقومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف //esarهكذا
 آخر الكلمة: -ج

، أما في 3الَحِديث : كلُّ ما ُيتحد ث به من كالٍم وخبرتعني كلمة حديث : "لفظ "حديثـ 
أن الكلمتين تدالن على الشيء  .فنالحظ4الحديث أي الكالم Hadisالقاموس التركي فتعني

 نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
أما في hadi:θ//العربية تنطق كلمة حديث بتنوين الثاء وهذه كتابتها الصوتية*في اللغة 

 تفاقومنه نستنتج االĥadis/ الحاء هاء مفخمة و الثاء سينا فتكون:/ اللغة التركية فتنطق
 تين معنى واالختالف نطقا.بين الكلم

الباقي الدائم الذي يرث األرض ومن  أيوهي صفة من صفات هللا عز وجل :لفظ "وارث"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء 6وريث فتعني varis،أما في اللغة التركية5عليها

 نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:
 /varis/االستبدال الذي عرفناه للواو و الثاء تنطق الكلمة في التركية:وفق قانون *

 وبذلك تتفقان في المعنى و تختلفان  نطقا بسبب قوانين النطق للغتين.
 

 
1baskı , S 93 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 160العربية ، الوسيط ، صمجمع اللغة 2

3baskı S119 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 4808،ص46ابن منظور ،لسان العرب ، ،ج4
5baskı , S  birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 

 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
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 حرف الجيم:-4

 أول كلمة: -أ
الجهل أي Cahil، وفي اللغة التركية تعني1وتعني في لسان العرب نقيض العلم:لفظ "جاهل"ـ 

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، و بالنسبة لكيفية نطق اللفظ 2عدم المعرفة
 نالحظ ما يلي:

أما في / /dʒ~a:hil*في اللغة العربية تنطق جاهل بفتح حرف الجيم وهذه كتابتها الصوتية
ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى /ᵭʒ~ahil  /مفخمة هكذاجيم الاللغة التركية فتنطق 
 و االختالف نطقا.  

دار  Cehennemفي اللغة التركية تعني ، و 3وتعني في لسان العرب قعر بعيد :لفظ "جهنم"ـ 
الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ  أن.فنالحظ  4العذاب ،الهاوية
 نالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية /dʒ~ahannam/*في اللغة العربية تنطق كلمة جهنم بفتح الجيم هكذا
ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين /  dʒ~ehannam/حرف الجيم هكذا بإمالة فتحةفتنطق 

 نطقا.البسيط معنى واالختالف 
 وسط الكلمة : -ب

وفي اللغة التركية ، 5في اللغة العربيةَعَجب عاِجب: شديد الغرابة تعني:لفظ "عجائب"ـ 
أما  .فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، 1غريب، مثير لالهتمام pyiaAcتعني

 بالنسبة لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي : 

 
 713،ص9،ج ابن منظور ، لسان العرب 1
2baskı , S 302 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 144،ص  ع اللغة العربية،الوسيطمجم3
4baskı , S 54 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 584المرجع السابق،ص5
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نطقا عدا تحويل ال نالحظ فرقا بين الكلمتين  /ibʔ~a:ʒdaʕفي العربية تنطق: / •
فتنطق:  pالهمزة ياء وصوت الباء في آخر الكلمة الذي يرقق في التركية: 

ip/j~a:ʒdaʕ/ 
 نطقا. البسيط بين الكلمتين معنى واالختالف تفاقومنه نستنتج اال

 خر الكلمة :آ -ج
وما  ب،ع على رؤوس الملوك من الذهتعني كلمة تاج في معجم الوسيط ما يوض:"لفظ "تاجـ 

أما في ، و 2كان في أعلى العمود الحجرّي، وأعلى جزء من الشجرة، متفرع فوق الجذع
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة  3القمةTaçالقاموس التركي فتعني

 لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:
في اللغة ، أما  ~ta:dʒ//وهذه كتابتها الصوتية تاج بترقيق التاء*في اللغة العربية تنطق 

 /a:dʒ~ṫوالجيم لم تتغير:/م تفخيم التاء التركية ت
 حرف الحاء:-5

 : أول الكلمة -أ
،  وفي اللغة التركية 4وتعني في اللغة العربية القصد وأداء فريضة الحج:ـ لفظ "حج"

نفسه ، وبالنسبة .فنالحظ أن الكلمتين تدالن على المعنى 5كذلك مناسك الحج Hacتعني
 لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:

 //~ħadʒ*في اللغة العربية تنطق كلمة حج بفتح حرف الحاء وهذه كتابتها الصوتية
ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين /  ~hadʒ/أما في اللغة التركية فتنطق الحاء هاء هكذا

 معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 
1Ü S 6ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 90ص جمع اللغة العربية،الوسيط ،م2
3Ü S440ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 778،ص9،ج منظور،لسانالعربابن 4
5baskı , S119 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
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 : وسط الكلمة -ب

في معجم الوسيط، و في اللغة التركية  1القبيح الشنيع تعني كلمة فاحش:لفظ " فاحش"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق  2البشع ŞFahiتعني

 اللفظ نالحظ ما يلي:
وهذه كتابتها الصوتية:  مد حرف الفاء وكسر الحاء*في اللغة العربية تنطق كلمة فاحش ب

/fa:ħiʃ/  
ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين fa:hiʃ/: / أما في اللغة التركية فتنطق الحاء هاء هكذا

 معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 4الموقع أو المكان Mahal،وتعني 3وتعني كلمة محل في اللغة العربية المكان :لفظ "محل"ـ 

في اللغة التركية.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ 
 فنالحظ ما يلي:

الحاء هاء فقط في اللغة التركية و السبب هو عينه ما  إبدالالفارق كان بين اللغتين في *
ومنه نستنتج   /mahal، وفي التركية:/ maħal/حدد في كلمات سابقة، ففي العربية:/ 

 االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 :الكلمةآخر  -ج

،و في اللغة  5في  اللغة العربية تعنى مزح مزحا ومزاحا أي دعب وهزل :ح"الفظ "مز ـ 
يء نفسه ، وبالنسبة لكيفية . فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الش  1كاهةفُ Mizahالتركية تعني

 لفظ فنالحظ ما يلي:نطق ال

 
 675مجمع اللغة العربية ، ص 1
2Ü S125ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 556مجمع اللغة العربية ،الوسيط،ص 3
4Ü S173ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 866المرجع السابق ، ص5
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أما في اللغة التركية فينطق الحاء هاء   /miza:ħ /ح ا*في اللغة العربية تنطق كلمة مز 
 :هكذا

/ miza:h/   الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين 
 2ذو فصاحة و بيان من يأتي بكالم سلم من التعقيد وفي اللغة العربية تعني :ـ لفظ "فصيح"

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، 3البليغFasihوتعني في اللغة التركية 
 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:

في اللغة التركية فتنطق الحاء هاء كما أما   fasˁi:ħ/ /*في اللغة العربية تنطق فصيح 
 .fasih//: هكذاوالصاد سينا،الحظنا في األمثلة السابقة 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 حرف الخاء:-6

 أول الكلمة: -أ
كذلك ، وفي اللغة التركية 4من نبأ أتىوتعني خبر في اللغة العربية ما :لفظ " خبر"ـ 

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ 5نبأ Haberتعني
 فنالحظ ما يلي:

ما /ا   /χabarوهذه كتابتها الصوتية:  *في اللغة العربية تنطق كلمة خبر بفتح حرف الخاء
 /habar/:هكذامفخمة ، في اللغة التركية فتنطق الخاء هاء 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 
 

 
1baskı , S202 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 690مجمع االغة العربية ،الوسيط ، ص2
3-Ü S127ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ  
 1090المرجع السابق،ص4
5baskı , S119 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
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َخْصم مجادل، منازع، مخاصم، عكسه حليف أو وتعني في اللغة العربية :لفظ "خصم"ـ 
 .2العدو أومخاصم Hasim، أما في اللغة التركية تعني1صديق

 تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي: فنالحظ أن الكلمتين 
 /χasˁm: /تابتها الصوتيةالخاء وهذه ك بتفخيم صوت*في اللغة العربية تنطق كلمة خصم

ومنه نستنتج /hasim/: هكذا والصاد سينا مكسورة أما في اللغة التركية فتنطق الخاء هاء
 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدم 

 : وسط الكلمة -ب
، وفي اللغة 3لفظ " رخصة" وتعنى كلمة رخصة في اللغة العربية التسهيل في األمر والتيسير 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة  4اإلذن Ruhsatالتركية تعني
 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية فتنطق الخاء هاء ،  /roχsˁatonمنونة:/*في اللغة العربية تنطق 
 بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. تفاقومنه نستنتج اال/    ruhsat:/هكذا

 Dahil، وفي اللغة التركية تعني5كل شيء باطن : و تعني في اللغة العربية "لفظ "داخلـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ 6داخل الشيء

 نالحظ ما يلي:
أما في اللغة التركية فتنطق الخاء هاء  /da:χ:l:/اللغة العربية تنطق كلمة داخل *في 

 نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. ومنه/dahil:  /هكذا
 حرف الدال:-7

 : أول الكلمة -أ
 

 239ص/ 2008ه1429،س4الشروق الدولية،ط مجمع اللغة العربية، الوسيط ،مكتبة 1
2baskı , S121 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 336، ص مجمع االغة العربية ،الوسيط 3
4Ü S380ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 257المرجع السابق،ص5
6Ü S88ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
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ْتَبةتعني كلمة درجة في اللغة العربية:درجة"لفظ "ـ  ، وفي اللغة التركية 1الدَرَجُة: الرُّ
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ،وبالنسبة 2الرتبة والدرجة Dereceتعني

 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
وهذه كتابتها  و الراء بفتح حرف الدال "درجة"*في اللغة العربية تنطق 

 //deredʒa:هكذا والراء الدال إمالة فتحأما في اللغة التركية فتنطق ب daradʒa//الصوتية
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

،  3دَرس العلَم على فالن: تلّقاه على يديه، تتلمذ له وفي اللغة العربية تعني:ـ لفظ "درس"
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على ،  Ders4الحصةوتعني في اللغة التركية المحاضرة أو 

 الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
خفيفة لفتحة الراء في  إمالةمع //darasال فارق تقريبا بين الكلمتين نطقا كالهما تنطق: *

 التركية.
 :وسط الكلمة  -ب
. Adet6وتعني في اللغة التركية عدد معين5وفي اللغة العربية تعني : مقدار :لفظ "عدد"ـ 

 فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 /adéبحذف الدال األخيرة:/وفي اللغة التركية تنطق/ʕadad/*في اللغة العربية تنطق

 فاق جزئي نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالت 
 

 
 1353العربية،الوسيط ، صمجمع اللغة 1
2baskı , S76 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 280المرجع السابق ،ص3
4-baskı , S77 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 2833،ص32ابن منظور ،لسان العرب ، ج5
6-baskı S19 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
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، أما في اللغة التركية 1وتعني في اللغة العربية ضد الفجور أي استقامة النفس :لفظ "عادل"ـ 
، وبالنسبة تذهبان لمعنى مراقبة النفس واالستقامة. فنالحظ أن الكلمتين 2ضمير Adilتعني

 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
كسر حرف الدال وهذه كتابتها مد العين بالفتح و *في اللغة العربية تنطق كلمة عادل ب

ومنه  /a:dil/ هكذابدل العين العربية ،:aبمد: وفي اللغة التركية تنطق  / / ʕa:dilالصوتية
 جزئي نطقا.الاالختالف بين الكلمتين معنى واالتفاق عدم نستنتج 

 : آخر الكلمة -ج
 Akitتعني ،وفي اللغة التركية 3تفاقية أو شرطا تعنيكلمة عقد في اللغة العربية :لفظ "عقد"ـ 

ونالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق  4االتفاق بين الطرفين
 اللفظ فنالحظ ما يلي:

 //ʕakdon:  *في اللغة العربية تنطق كلمة عقد بتنوين حرف الدال وهذه كتابتها الصوتية
حرف الدال تاء، و يحدث هذا غالبا مع الدال في نهاية  بإبدالأما في اللغة التركية فتنطق 

 akit/ات التركية، حيث تنطق: /الكلم
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 atnI6، أما في اللغة التركية فتعني 5وتعني في اللغة العربية الخالف :لفظ "عناد"ـ 
 يلي:ونالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما 

بحرف العين و تنتهي بدال وهذه كتابتها الصوتية:  *في اللغة العربية تنطق كلمة عناد 
ʕina:d/  /العين المكسورة:  أما في اللغة التركية فتنطقi والدال في نهاية الكلمة ،

 تج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.ومنه نستنinat//تاء:
 

 2838،ص مجمع االغة العربية ،الوسيط 1
2baskı S19 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 614مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4Ü S18ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 630المرجع السابق ،ص5
6Ü S20ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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 :  حرف الذال -1
 أول الكلمة: -أ

 Zikirفتعني، أما في اللغة التركية1تذكرلمة ذكر في اللغة العربية ال": تعني كـ لفظ " ذكر
.نالحظ  أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق  2حفظ الشيء وتذكره

 اللفظ فنالحظ ما يلي:
 ðikr /: /*في اللغة العربية تنطق كلمة ذكر

 /  /zikır:هكذا zا:أما في اللغة التركية فينطق حرف الذال زاي 
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 ، وفي اللغة  التركية3لذكاء، الفكرالعقل ، ا العربيةوتعني في اللغة  :لفظ "ذهن "ـ 
، حفظ العقل.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه،  4الفهم و العقل Zihinتعني

 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 /ðihnبذال و تسكين الهاء:/*في اللغة العربية تنطق كلمة ذهن 

 /zihin:/هكذا بدل الذال و كسر الهاء زايالحرف بأما في اللغة التركية فتنطق 
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 :وسط الكلمة -ب
،و أما في 5األلم والعذاب والعقاب العربية"تعني كلمة عذاب في اللغة Azap": عذابلفظ ـ 

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة 6اللغة العربية عذاب فتعني العقاب
 :لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي

 ʕaða:b/عذاب :/*في اللغة العربية تنطق كلمة 
 

 1507،ص32العرب ، ،جابن منظور،لسان 1
2S481;baskı birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1564مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4baskı S483 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 589المرجع السابق ،ص5
6, S631 baskı birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
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، وترقق كما الحظنا في األمثلة السابقة االذال زاي  و  aالعين: أما في اللغة التركية فتنطق
   /azap/:تابتها الصوتيةهذه ك، و pالباء: 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 : حرف الراء -2

 :أول الكلمة -أ
زعيم أو   Reis، وفي اللغة التركية تعني1في اللغة العربية تعنى سيد القوملفظ "رئيس":ـ 

وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ .  فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، 2رئيس الدولة
 فنالحظ ما يلي:

 /i:sʔra/:*في اللغة العربية تنطق كلمة رئيس
 /reis/هكذا، i وتحويل الهمزة المكسورة: حرف الراء  إمالةأما في اللغة التركية فتنطق ب 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
، وفي اللغة التركية 3هللا عز وجل المالك :اللغة العربيةتعني كلمة رب في : "لفظ "ربـ 

نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ  معنىتدالن على ال هما. فنالحظ أن 4هللا bRaتعني
 فنالحظ ما يلي:

اللغة /ŕab /   براء مفخمة وهذه كتابتها الصوتية: *في اللغة العربية تنطق كلمة رب 
 /rab: /هكذا ترقيقها :التركية تنطق 

 نطقا.و ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى 
 
 
 

 
 319مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2S485;baskı birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 1542مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4baskı , S370 birinci rkılavzu ızıklaşlu, karğhekimo Muhmmet 
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 : وسط الكلمة -ب
عَرض الموضوَع، عَرض ": تعني كلمة عرض في اللغة العربية ظهر وبرز،ضر  لفظ "ع   ـ 

وفي اللغة  .1الموضوَع عليه، عَرض الموضوَع له: َبَسطه وطرحه لُيْطِلَعه عليه، أراه إّياه 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ،و بالنسبة لكيفية  2وقعrzAالتركية تعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
، aوهي بعين مفتوحة تبدل في التركية:  /ʕardˁللغة العربية تنطق كلمة عرض : / *في ا

 .zو الضاد تنطق: 
 /arzتركية تنطق:/ي اللغة الفف

 ومنه نستنتج االختالف بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
لمهارة التي تعرف بواطن األشياء من عني كلمة فراسة  في اللغة العربية ات: "لفظ "فراسةـ 

التركية ، وفي اللغة 3ظواهرها وفي حديث" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا"
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية  4الحدس asetrFeتعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
في اللغة العربية تنطق نطقت كلمة فراسة كما في العربية دون إطالة في مد الراء فقط: ف*

 firasat /و في التركية:/ /fira:satonمنونة:/ كلمة فراسة
 نطقا.معنى و ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين 

 : آخر الكلمة -ج

 
 593مجمع االغة العربية ،الوسيط ، ،ص1
2Ü S28ğ, Osman lıSöZlÜ Mehmet Kanar 
 681المرجع السابق ،ص3
4Ü S130ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
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، وفي 1تعني كلمة بخار في لسان العرب  كل دخان يصعد من الماء حار: "لفظ " بخارـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، 2بخار أي التبخير Buharاللغة التركية تعني

 فنالحظ ما يلي:وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ 
في  وهذه كتابتها الصوتية*في اللغة العربية تنطق كلمة بخار بخاء تبدل هاء في التركية،

 //Buharأما في اللغة التركية فتنطق هكذا، buχ:r/اللغة العربية: /
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.

َجَلَس ِبِجَواِرِه : ِبُقْرِبِه و الجَوار : تعني كلمة جوار في لسان العرب الماء الكثير،وار"لفظ " ج  ـ 
ها وبحذائها قرب،  Civarوفي اللغة التركية تعني ، 3من الدار: َطوارها؛ وهو ما كان على حدِّ

، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ  هنفس ء.  فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشي4محيط
 ما يلي:

، في اللغة التركية، فتنطق في vبواو تبدل : *في اللغة العربية تنطق كلمة جوار 
 //dʒiwa:rالعربية:/

االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف  عدم ومنه نستنتج  /dʒivarوفي التركية تنطق:/ 
 الجزئي نطقا.

 
 
 
 
 
 

 
 221مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2baskı , S49 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 724،ص9،ج ابن منظور ،لسان العرب 3
4baskı ,ankara 2020 Aralik S56 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 حرف الزاي : -3
 : الكلمةأول  -أ

عهد ،وتعني ،1عصرو تعني كلمة زمان في اللغة العربية اسم لقليل الوقت :" لفظ " زمانـ 
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه،  .  2في اللغة التركية وقت ، أوان ، عصر

 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 //zama:nهذه كتابتها الصوتيةمد الميم *في اللغة العربية تنطق كلمة زمان ب

 والميم، وفتح للميم  بدل مدها فقط، أما في اللغة التركية فتنطق بتفخيم حرف الزاي
 //žamanهكذا

 جزئي نطقا .الومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف 
، وتعني في اللغة التركية  3تعني كلمة زمرد في اللغة العربية  الجواهر المعروفة:لفظ " زمرد"ـ 

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة 4المصنوع من الزمرد أي الجوهر
 ما يلي: لكيفية نطق اللفظ فنالحظ

بحذف في اللغة التركية تنطق أما  /zumurrud/ *في اللغة العربية تنطق كلمة زمرد 
 /zumrut. فتصبح:/tتضعيف وحركة الميم، و يبدل الدال في نهاية الكلمة: 

 نطقا. واالختالف الجزئي ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى 
 
 
 
 
 

 
 1867،ص32ج، ابن منظو،لسان العرب1
2baskı , S321 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1862،ص32ابن منظو،لسان العرب ، ج3
4baskı , S324 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 



  الفصل الثاني 

 

 

 

46 

 : وسط الكلمة -ب
، أما في اللغة التركية فتعني 1كلمة عزم في معجم الوسيط الصبر والجدتعني : "لفظ "عزمـ 

فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه  ،2قرار نهائي ، التصميم لألمر اتخاذالعزيمة ، 
 ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

: هكذاaالعين: وفي اللغة التركية تنطق ʕazima/:/م*في اللغة العربية تنطق كلمة عزِ 
/azim/ 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
، وفي اللغة  3ترم، الجباربمعنى مح العربية تعني كلمة عزيز  في اللغة :"لفظ " عزيزـ 

.فنالحظ أن 4هللا الحسنى و معناها الغالب   أسماءاسم من azizجاءت بمعنىالتركية 
 ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي: معنى مشتركالكلمتين تدالن على 

، aيحدث إبدال العين :وفي اللغة التركية /ʕaziz/:*في اللغة العربية تنطق كلمة عزيز
 /azizفتكون: / 

 االختالف بين الكلمتين معنى و االتفاق الجزئي نطقا. عدمومنه نستنتج
 : آخر الكلمة -ج

،وفي معجم الوسيط  5تعني كلمة جهاز في القاموس التركي اآللة: لفظ " جهاز"ـ 
نفسه، وبالنسبة  ءفنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشي .6تعني جهاز الراحلة.cihazتعني

 لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:
 dʒiha:zو التركية فقط في تفخيم الهاء: فكانت:/  اللغة العربية  اختلف نطق اللفظة بين*
 في التركية.   /dʒiĥazفي اللغة العربية و :/          /

 
 599العربية،الوسيط ، صمجمع اللغة 1
2baskı , S636 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 598المرجع السابق ،ص3
4baskı S635 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 143المرجع السابق،ص5
6baskı , S56 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 :حرف السين-4
 : أول الكلمة -أ

، أما في اللغة التركية  1تعني كلمة ساكن في اللغة العربية خالف المتحرك:لفظ "ساكن"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية 2ادئ، مقيمه sahiفتعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
حرف السين وهذه كتابتها بترقيق  *في اللغة العربية تنطق كلمة ساكن

 //ŝakinأما في اللغة التركية فتنطق بتفخيم حرف السين هكذا/sa:kin/:الصوتية
 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 

،وفي اللغة 3كل شيء يتوصل به إلى غيره ،تعني كلمة سبب في اللغة العربية  :"لفظ "سببـ 
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه،  ، 4سبب أيلماذا ، التبرير  sebebالتركية

 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
وهذه كتابتها  وفتحه حرف السين ترقيق*في اللغة العربية تنطق كلمة سبب ب

 /Sébéb/كسر هكذابإمالة الفتح إلى الوفي اللغة التركية تنطق /sabab/الصوتية
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.

 : وسط الكلمة -ب
ُنْسَخٌة ِطْبَق اأَلْصِل : الَوَرَقُة اللغة العربية "نسخة". تعنى كلمة نسخة في "نسخة:لفظ ـ 

فنالحظ  6أما في اللغة التركية فتعني وثيقة مكتوبة ، تميمة 5اْلُمَطاِبَقُة ِلْلَمْنُقوِل َعْنَهااْلَمْنُقوَلُة 
 تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي: أن الكلمتين

 
 440اللغة العربية،الوسيط ، صمجمع 1
2baskı , S245 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1910،ص 32ابن منظور،لسان العرب، ،ج3
4Ü S 391ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 4408،ص55المرجع السابق،ج5
6Ü S 359ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
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الضرورية  اإلبدالتختلف اللفظة بين العربية والتركية بإبدال الخاء هاء كونها من أشكال *
 /nusha/وفي اللغة التركية تنطق هكذا/nusχa/بين اللغتين:ففي العربية تنطق:

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا. عدمومنه نستنتج
 : آخر الكلمة -ج

 Yeis،  وفي اللغة التركية  تعنى1" و تعنى في اللغة العربية  انقطع األمل منهسلفظ "يئـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ  2األملفقدان 

 فنالحظ ما يلي:
أما التركية  /isaʔjaتركية تنطق الكلمة بتخفيف الهمزة، فتكون في العربية:/*في اللغة ال

 //jaisaفتنطق:/ 
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 حرف الشين: -5
أما في اللغة  3براء وعافيةتعني في المعجم الوسيط  شفاءلفظ أول الكلمة:  -أ

فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه وبالنسبة  4شفاء التركية فتعني
 لكيفية نطق اللفظ نالحظ ما يلي:

 حرف الصاد: -ب
 :أول الكلمة -أ

،أما في اللغة التركية  5في اللغة العربية هدوء و اطمئنان صبرتعني كلمة :"لفظ "صبرـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة  1تحمل عدم التراجع rsabiفتعني

 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 
 1062العربية،الوسيط ، صمجمع اللغة 1
2Ü S 401ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 2294،صمجمع اللغة العربية،الوسيط3
4baskı S269 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 505المرجع السابق ،ص5

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_fricative&action=edit&redlink=1
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وهذه كتابتها  ، وتسكين الباءحرف الصاد تفخيم*في اللغة العربية تنطق كلمة صبر ب 
 :الصوتية 
Sabr// هكذا تركية فتنطق بترقيق حرف الصاد وكسر الباءأما في اللغة ال:sadir// 

 نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.ومنه 
حقيقة  Sadikوتعني في اللغة التركية 2خبر بالواقع وتعني في معجم الوسيط أ دق":الفظ "صـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية النطق فنالحظ 3اهر،قلب ط
وهذه كتابتها بمد فتح الصاد وبالقاف آخرها  دق في اللغة العربيةامايلي:  تنطق كلمة ص

 ، بدل القاف و فتحة بدل المد.kب:  /Sadik/نطق في التركية:وت ، //sa:diq: الصوتية 
 االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.ومنه نستنتج 

 :وسط الكلمة -ب
-: َشريُف اأَلْصِل.-ُهَو َأصيُل الن َسِب :في اللغة العربية ، أصيل" : تعني كلمة صيللفظ "أـ 

. 5متين أو النبيلال Asilأما في اللغة التركية فتعني .4: َشديٍد، َرِقيقٍ -َعب َر َعْن َرأٍي َأصيٍل :
 فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 /assil:/وفي اللغة التركية كذلك تنطق هكذا /i:lˁsaʔ: /*في اللغة العربية تنطق كلمة 
 وذلك بتخفيف الهمزة و تشديد السين بدل الصاد.

، أما في اللغة التركية  6تعني كلمة عصر في اللغة العربية الدهر :"لفظ " عصرـ 
، لكن المعنى في التركية . فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه 7قرن  Asırفتعني

 خصص لزمن محدد.
 

1baskıS382 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 510،صالعربية،الوسيطمجمع اللغة 2
3Ü S 404ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 79،ص9،ج ابن منظور،لسان العرب ،4
5Ü S 30ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 2998،ص32،جابن منظور،لسان العرب 6
7baskı k S 28 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 /asirوفي التركية:/ ʕasˁer/تنطق عصر في العربية:/
 االختالف بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 

 :حرف الضاد -6
 :أول الكلمة -أ

ف ي ضع،أما في اللغة التركية فتعني 1ة خالف القو  في اللغة العربية ضعفال: ف"يلفظ "ضعـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق 2غير قادر Zaifتعني، 

 اللفظ نالحظ ما يلي:
أما في اللغة التركية فينطق حرف /  dˁaʕi:f:/  ف ي *في اللغة العربية تنطق كلمة ضع

 //zaifكسرة فقط:  ا والعينالضاد زاي هكذ
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 وسط الكلمة : -ب
،أما في اللغة التركية  3تعني كلمة رضاء في اللغة العربية ضد السخط:لفظ " رضاء"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق  4الموافقة Rizaفتعني
 اللفظ نالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية يستبدل حرف الضاد  /ʔa:ˁdri/ :*ففي اللغة العربية تنطق كلمة رضاء
 //rizaبحرف الزاي هكذا 

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
 :آخر الكلمة -ج

 
 2587، ص ابن منظور ، لسان العرب  -1
2baskı , S 321 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 1663،ص32، ج ابن منظور، لسان العرب3
4Ü S 378ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
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، أما في  1تعني كلمة غرض في لسان العرب الهدف الذي ينصب فيرمى :"لفظ "غرضـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة 2الهدفGarazاللغة التركية فتعني

 لكيفية نطق اللفظ نالحظ :
كما وضحنا  افي اللغة التركية ينطق حرف الضاد زاي و ، /garadˁتنطق في اللغة العربية:/

 /garazهذه كتابتها الصوتية:/، جيما قاهرية،و gلة السابقة والغين: في األمث 
 االختالف في المعنى بين الكلمتين واالختالف الجزئي نطقا. عدمومنه نستنتج

 :حرف الطاء -7
 وسط الكلمة: -أ

.  4البالد vatan،وأما في اللغة التركية تعني 3تعني كلمة وطن المكان البلد :لفظ " وطن"ـ  
فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ وهو ما يمثل 

 الفرق بين النطق التركي والعربي للكلمات نالحظ: 
و  ،t: طاءالأما في اللغة التركية فينطق /watˁan:/في اللغة العربية تنطق كلمة وطن 

 /Vatan/هكذا : vالواو: 
 ومنه نستنتج االتفاق في المعنى واالتفاق الجزائي نطقا.

.  6الخط سطر satir، أما في اللغة التركية تعني5تعني الصف من كل شيء:ـ لفظ " سطر"
 فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ،وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي :

، أما /satˁr:/ن حرف الطاء وهذه كتابتها الصوتيةيسكت في اللغة العربية تنطق كلمة سطر ب
 /Satir:/في اللغة التركية فينطق بكسر حرف الطاء هكذا

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. عدمومنه نستنتج
 

 3242،ص ،لسان العرب رابن منظو 1
2, S 106 baskı birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1042مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4baskı , S 302 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 429المرجع السابق ، ص5
6Ü S 249ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
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 آخر الكلمة: -ب
، أما في اللغة 1في اللغة العربية،شرط ال بد  منه: واجب, الزم كلمة شرط جاءت:لفظ" شرط"ـ 

،. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية 2يجبartŞالتركية تعني
 اللفظ فنالحظ:

 /ʃartˁ، ففي العربية:/ tالطاء:  إبدالشرط كما في التركية مع  لفظةفي اللغة العربية تنطق 
 //ʃart:نطق أما في اللغة التركية فت

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف نطقا. عدم ومنه نستنتج
 حرف الظاء:-8

 أول الكلمة: -أ
الظ ْرُف : الوعاُءالظ ْرُف :كلُّ ما يستقرُّ كلمة ظرف في اللغة العربية ،" تعني " ظرفـ لفظ 

رسالة ، مكان ، زمان . فنالحظ أن الكلمتين  zarf4أما في اللغة التركية فتعني ، 3غيُره فيه
 بالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي :و تدالن على الشيء نفسه، 

أما في اللغة التركية فتنطق الظاء زاي هكذا ، /ðˁarf:/ ظرففي اللغة العربية تنطق كلمة 
/Zarf/ 

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
. فنالحظ أن  6واضح zahir، أما في التركية فتعني 5و تعني خالف الباطن :"لفظ " ظاهرـ 

 الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، و بالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
مثلما  اأما في اللغة التركية فتنطق الظاء زاي  ðˁa:hir/:/في اللغة العربية تنطق كلمة ظاهر

 //Zahirالحظنا في المثال السابق هكذا 
 

 478ص ، مجمع اللغة العربية،الوسيط1
2baskı , S 268 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 2727،ص34ابن منظور،لسانالعرب ،ج3
4-baskı , ankara 2020 Aralik S 321 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 2764ابن منظور،لسانالعرب ،ص5
6Ü S 522ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
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 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
 وسط الكلمة: -ب

،أما في اللغة التركية  1" وتعني في اللغة العربية ما يقدر من عمل أو رزق لفظ"وظيفةـ 
ى الشيء نفسه ، وبالنسبة . فنالحظ أن الكلمتين تدالن عل 2واجب مهمة vazifeفتعني

 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ:
 vالواو:  أما في اللغة التركية فتنطق //waðˁi:fa:في اللغة العربية تنطق كلمة وظيفة

 //vazife: هكذا z:الظاء
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

، أما في اللغة التركية 3تعني في اللغة العربية قواعد و عماد و طريق:لفظ" نظام" ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية 4ترتيب و قاعدةnizamتعني

 نطق اللفظ فنالحظ:
أما في اللغة التركية فينطق حرف الظاء زاي /niðˁa:m:/في اللغة العربية تنطق كلمة نظام 

 nizam//هكذا
 نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. هومن 

 :آخر الكلمة -9
، أما في اللغة التركية  5ـ لفظ " وعظ " تعني كلمة وعظ في اللغة العربية النصح و التذكير

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة  6موعظة من عظة vaazتعني
 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 
 1042مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2baskı S 302 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 933،صمجمع اللغة العربية،الوسيط3
4baskı , S 213 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 4873،ص55ابن منظور،لسانالعرب،ج5
6baskı , S 301 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
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و z:أما في اللغة التركية فتنطق الظاءwaʕaðˁa/:/في اللغة العربية تنطق كلمة وعظ 
ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى vaaz//حركتها فقط. فتكون:والعين تبقى vالواو:

 واالختالف الجزئي نطقا .
: من يعرف من كل طبقة أكثر الحافظتعني كلمة حافظ في اللغة العربية ، :لفظ " حافظ"ـ 

أما في اللغة التركية  ،1. )فقهية(مما يجهل وهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ،  2، الحاميحافظ القرآنhafizفتعني

 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
 Hafiz/:/أما في اللغة التركية فتنطق /ħa:fiðˁ:/في اللغة العربية تنطق كلمة حافظ
 .z:، والظاء زاياh:وهي تبعت قواعد إبدال الحاء هاء

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
 حرف العين: -10

 أول الكلمة: -أ
والَعْقُل :ما يكون به إدراك األشياء على حقيقتها،و تعني في اللغة العربية :ـ لفظ " عقل"

رات والتصديقات أما في اللغة التركية  ،3التفكيُر واالستدالُل وتركيُب التصوُّ
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية  4،وإدراكعقلakılفتعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
بإبدال  /akel:/أما في اللغة التركية فينطق /ʕaql:/ عقل في اللغة العربية تنطق كلمة

 والقاف كما الحظنا مع كلمات مضت.حرف العين 
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 
 929،ص17ج ،لسان العرب ،رابن منظو 1

2baskı , S 55 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 616مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4Ü S 18ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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، أما في اللغة التركية  1جل في كل شيءوتعني في اللغة العربية مقابل اآل:لفظ " عاجل"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق  2عاجل acilفتعني

، أما في اللغة التركية /ʕa:dʒilطق لفظة عاجل:/ اللفظ فنالحظ ما يلي :في اللغة العربية تن 
 /a:dʒil/العين مد  فتح: نطقفت 

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
 وسط الكلمة: -ب
أن  kanat، أما في اللغة التركية فتعني  3رضىالتعني في اللغة العربية  :" قناعةلفظ ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على  الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق  4ا بشيءتكون راضي 
 اللفظ فنالحظ ما يلي :

أما في اللغة التركية فينطق حرف العين   /qana:ʕa:/في اللغة العربية تنطق كلمة قناعة
 /Kanaat/حرف  باللغة الفرنسية  هكذا

 ين الكلمتين معنى واالختالف نطقا.ومنه نستنتج االتفاق ب 
 آخر الكلمة: -ج

الَوَداُع : تشييع المسافر، تبادل األشخاص عبارات و تعني في اللغة العربية ،وداع"  ـ لفظ"
الم في طريق االفتراق إلى وقت قد يكون طويالا   vedaأما في اللغة التركية فتعني ،5الس 

الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ . فنالحظ أن الكلمتين تدالن على 6الرحيل
 ما يلي :

: باللغة العربية، تنطق بالتركية الحديثة /wadaʕوفقا لقوانين اإلبدال بين اللغتين فإن وداع:/
veda// 

 
 587،ص مجمع اللغة العربية،الوسيط ،1
2Ü S 7ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

 763،صمجمع اللغة العربية،الوسيط3
4Ü S 244ğKanar , Osman lıSöZlÜMehmet  
 4798،ص55ابن منظور،لسان العرب ، ،ج5
6baskı , S 302 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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 االختالف بين الكلمتين معنى ونطقا.عدمومنه نستنتج 
 حرف الغين: -11

 أول الكلمة: -أ
غر ب العادات واألخالق: ، هقومه أو بلد فيوتعني في اللغة العربية رجل ليس :لفظ " غريب"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين  2غريب األطوارgaripأما في اللغة التركية فتعني ،1جعلها شاذ ة غريبة
 تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي :

ومنه       /arip/ĝ:وفي اللغة التركية تنطق /gari:b:/في اللغة العربية تنطق كلمة غريب
 واالختالف نطقا.االختالف بين الكلمتين معنى عدم نستنتج 

 حرف الفاء: -12
 أول الكلمة: -أ

مرح  ferah، أما في اللغة التركية فتعني 3عربية سر ورضيتعني في اللغة ال:لفظ "فرح"ـ 
.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على المعنى نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ  4وفرح

 ما يلي :
حرف  بإمالة فتحة،وفي اللغة التركية تنطق  faraħ /:/*في اللغة العربية تنطق كلمة فرح

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا. //Férahالفاء هكذا 
، أي غير متزوجfert، أما في اللغة التركية فتعني 5توحدالتعني في اللغة العربية :لفظ " فرد"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على المعنى نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ  6فرد 
 ما يلي:

 
 647مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2baskı , S 322 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1663،ص32ابن منظور ،لسان العرب ،ج3
4Ü S 130ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 679مجمع اللغة العربية،الوسيط ، /ص5
6Ü S 131ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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بإمالة فتحة حرف وفي اللغة التركية تنطق   /fard:/*في اللغة العربية تنطق كلمة فرد
االختالف بين عدم ومنه نستنتج  //fért:وهذه كتابتها الصوتية.tالفاء، وتبدل الدال : 

 الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا .
 وسط الكلمة: -ب
 efdalفي اللغة التركية كذلك تعني، و  1:وتعني في اللغة العربية أحسن"فضللفظ " أـ 

.فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ  2األحسن
 فنالحظ ما يلي:

بتفخيم وفي اللغة التركية تنطق  /alˁdafʔ:/ *في اللغة العربية تنطق كلمة أفضل 
 /éfᵭalالدال:/

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 :حرف القاف -13

 أول الكلمة  : -أ
، أما في 3:وتعني في اللغة العربية الَقَدُر: القضاُء الذي َيقضي به هللا على عبادهلفظ "قدر"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه،  4اللغة التركية فتعني قناعة ، قضاء وقدر
 وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 /qadar*في اللغة العربية تنطق كلمة قدر بفتح حرف القاف وهذه كتابتها الصوتية/
 kبإبدال القاف : //Kadérأما في اللغة التركية فتنطق هكذا

 واالختالف الجزئي نطقا. ومنه نستنتج عدماالختالف بين الكلمتين معنى

 
 693،ص مجمع اللغة العربية،الوسيط ،1
2Ü S 109ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 718مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4baskı , S 148 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
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، وبالنسبة للغة التركية  1: تعني كلمة قناعة في اللغة العربية الرضى بما أعطىلفظ "قناعة"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية  2االكتفاءkanaatفتعني

 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
أما في اللغة التركية فتبدل  //qana:ʕa*في اللغة العربية تنطق لفظة قناعة 

 /Kanaatو العين فتحة،/ kالقاف:
 ومنه نستنتج عدماالختالف بين اللفظتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 وسط الكلمة: -ب
نوع من  lokma، أما في اللغة التركية فتعني3وتعني في اللغة العربية الطعام لفظ "لقمة":ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين  تدالن على نوع من األكل، وبالنسبة لكيفية نطق 4الحلوى التركية
 اللفظ فنالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية تنطق luqma/*في اللغة العربية تنطق كلمة لقمة:/
 /lokmaهكذا:/

 نطقا.ومنه نستنتج عدماالختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي 
 حرف الكاف: -14

 أول الكلمة: -أ
، أما في اللغة التركية 5تعني كلمة كفالة في اللغة العربية الضمانة :لفظ "كفالة"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق  6كفالةKefaletفتعني
 اللفظ فنالحظ ما يلي:

 
 763،ص مجمع اللغة العربية،الوسيط ،1
2baskı , S 151 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 835مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4Ü S 188ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 2906،ص36ابن منظور ،لسان العرب، ،ج5
6baskı , S 161 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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 كما تنطق في العربية مع إمالة لفتح الكاف فقط تنطق كلمة كفالةتركية *في اللغة ال
 /Kéfa:lét:/هكذا

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 
 kelime، و في اللغة التركية كذلك تعني 1وتعني في اللغة العربية اللفظة:"كلمة"لفظ ـ 

 . 2كلمة
 فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 Kélima /تختلف اللغتان فقط في إمالة حركة فتح الكاف:/*
 الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين 

 : وسط الكلمة -ب
، أما في اللغة التركية  3محسوسة والمتوهمةال صورة التعني في اللغة العربية  :"لفظ " شكلـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة  4صورة، أسلوب ekilŞفتعني
 لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي :
 /ʃakl:/*في اللغة العربية تنطق كلمة شكل
 و إمالة فتح الشين بكسر حرف الكاف ʃekil//:أما في اللغة التركية فتنطق

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
 
 
 
 

 
 3922،ص46،ج ابن منظور ،لسان العرب،1
2baskı , S 161 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 2310،ص36ابن منظور ،لسان العرب، ،ج3
4, S 269 baskı birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 م :الحرف ال -15
 أول الكلمة: -أ

 lezzet، أما في اللغة التركية فتعني 1وتعني في اللغة العربية نقيض األلم :"لذة"ـ لفظ 
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ  2سرور، مذاق

 فنالحظ ما يلي: 
 /laðða:/*في اللغة العربية تنطق كلمة لذة

 /lézzét/هكذاويمال الفتح  zالذال: أما في اللغة التركية فتنطق 
 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 

 وسط الكلمة: -ب
، وفي اللغة التركية  3قالمأتعني كلمة قلم باللغة العربية الذي يكتب به وجمع  :لفظ "قلم"ـ 

فنالحظ أن الكلمتين تدالن  .4تعني القلم أيضاديوان في المؤسسات الرسمية. kalemتعني
 على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

إمالة ب  بإبدال القافو  وفي اللغة التركية تنطقqalam/قلم:/ *في اللغة العربية تنطق كلمة
 /kalém:/هكذا األمحرف  فتحة

 االختالف بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.عدمومنه نستنتج 
 
 
 
 
 

 
 4023ابن منظور،لسانالعرب، ،ص1
2Ü S 268ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 3729،ص46بن منظور،لسانالعرب،جا3
4baskı , S 150 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
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 آخر الكلمة: -ج
، وفي اللغة التركية  1وتعني في اللغة العربية الرضى بالشيء وميل النفس إليه :لفظ "قبول"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية 2الرضىkabulكذلك تعني
 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

حرف إبدالوفي اللغة التركية تنطق ب //kabu:lبول: *في اللغة العربية تنطق كلمة ق
 //Kabulهكذا لقافا

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى ونطقا.
 حرف الميم: -16

 أول الكلمة: -أ
 mânâ، وفي اللغة التركية تعني 3اللفظتعني في اللغة العربية ما يدل عليهو  :"لفظ "معنىـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ  4فحوى 
 ما يلي:

أما //:maʕnaحرف الميم وهذه كتابتها الصوتية ترقيق*في اللغة العربية تنطق كلمة معنى ب
 /ḿaana:/ هكذا، وتبدل العين فتحة في اللغة التركية فتنطق ميما مفخمة 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 وسط الكلمة: -ب
ا نفسي  اكان شعور ، سواء أالعربية شعور بما يضاد اللذةوتعني كلمة ألم في اللغة :لفظ "ألم"ـ 
. فنالحظ أن الكلمتين  6الحزن  Elem، أما في اللغة التركية فتعني5جمع آالماوالم خلقي أ

 تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ مايلي:
 

 713مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2ızıklarkılavzubirincibaskı , S 148şlu, karğMuhmmethekimo 

 878،صمجمع اللغة العربية،الوسيط3
4baskı ,ankara 2020 Aralik S 192 birinci kılavzu hekimoğlu, karşızıklar Muhmmet 
 25،صمجمع اللغة العربية،الوسيط5
6Mehmet Kanar , Osman lıSöZlÜğÜ S 113 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1


  الفصل الثاني 

 

 

 

62 

ية فتنطق أما في اللغة الترك /alamʔ:/  *في اللغة العربية تنطق كلمة ألم
 //elémهكذا:

 ومنه نستنتج االختالف بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 حرف النون: -17

 أول الكلمة: -أ
، أما في اللغة التركية 1وتعني في اللغة العربية توجه النفس نحو العمل :"لفظ "نيةـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية  2قصد، عزم niyetفتعني
 نطق اللفظ نالحظ ما يلي:

 /nijatonمنونة:/ *في اللغة العربية تنطق كلمة نية 
 /nijat:/تنطقللغة التركية كذلك و في ا

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 وسط الكلمة: -ب
 4مفسد fitne، وفي اللغة التركية تعني 3وتعني في اللغة العربية الضالل واإلثم :""فتنةلفظ ـ 

 . فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:
أما في اللغة التركية فتنطق fitnaton/  منونة:/ *في اللغة العربية تنطق كلمة فتنة

 /fitnét:/هكذا
 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.

 
 
 

 
 953مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص1
2baskı S 213 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 3345،ص46ابن منظور ،لسان العرب، ،ج3
4baskı S 101 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
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 آخر الكلمة: -ج
، وفي اللغة التركية 1وتعني في اللغة العربية نقيض الفرح وهو خالف السرور :لفظ "حزن"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية 2الحزن  hüzünكذلك تعني
 اللفظ فنالحظ ما يلي:نطق 

*في اللغة العربية تنطق كلمة حزن بسكون حرف النون وهذه كتابتها 
 /huzun:/هكذاق بإبدال الحاء هاء وفي اللغة التركية كذلك تنط/ħuzun/الصوتية

 الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.ومنه نستنتج االتفاق بين 
وتعني في اللغة العربية كالم هللا المنزل على رسوله صلى هللا عليه وسلم  :لفظ "قرآن"ـ 

. فنالحظ أن الكلمتين 4كالم هللاkuran، وفي اللغة التركية تعني 3المكتوب في المصاحف
 ما يلي: تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ

 /a:nʔqur:/*في اللغة العربية تنطق كلمة قرآن
 //Kuranهكذا بإبدال القاف لضرورات اللغة و مخارجها. وفي اللغة التركية تنطق

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 حرف الهاء : -18

 أول الكلمة: -أ
غاز يغلف الكرة األرضية ويتكون من  :تعني كلمة هواء في اللغة العربية لفظ "هواء"ـ 

. فنالحظ أن 6هواءhava، وفي اللغة التركية تعني 5األزوت واألكسجين وغازات قليلة 
 الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

 
 861،ص17ابن منظور ،لسان العرب، ،ج1
2Ü S 196ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 

 731العربية،الوسيط ، صمجمع اللغة 3
4Ü S 173ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
 1001مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص5
6baskı , S 127 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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هاء الأما في اللغة التركية فتنطق /ʔ:ahaw/مرققةبهاء  *في اللغة العربية تنطق كلمة هواء
 /hava/:هكذاvو الواو يبدل: مفخمة 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
، وفي اللغة التركية  1تعني كلمة هجرة الخروج من أرض إلى أرض:"لفظ "هجرةـ 

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية  2الهجرةأيضا hicretتعني
 نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

في اللغة التركية أما  /hidʒraton/منونة: *في اللغة العربية تنطق كلمة هجرة
 /hidʒrat: /تنطق هكذاف

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 وسط الكلمة: -ب
غير  cehalet، أما في اللغة التركية فتعني3العلموتعني في اللغة العربية عدم :"لفظ "جهلـ 

فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ   4مطلع
 ما يلي:

وفي اللغة التركية تنطق  ،dʒahl/*في اللغة العربية تنطق كلمة جهل 
dʒehala:t// الجزئي نطقا. ختالفومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واال 

 حرف الواو: -19
 أول الكلمة: -أ

 vatan، وفي اللغة التركية تعني 1" وتعني في اللغة العربية موطن اإلنسان ومحلهوعدـ لفظ "
. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق  2البالد أي الوطن

 اللفظ نالحظ ما يلي:
 

 4617،ص55ابن منظور،لسان العرب ، ،ج1
2baskı S 53 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 713ص، 9،جابن منظور ،لسان العرب، 3
 1061مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص4

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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أما في 3ahl*في اللغة العربية تنطق كلمة وطن بفتح حرف الواو وهذه كتابتها الصوتية 
في بالفرنسية هكذاومنه نستنتج اتفاق بين الكلمتين معنى 5اللغة التركية فتنطق الواو 

 واالختالف الجزئي نطقا.
 حرف الياء: -20

 أول الكلمة: -أ
، وفي اللغة التركية  3ولالم لألبوتعني في اللغة العربية الصغير الفاقد  :"لفظ "يتيمـ 

متين تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية . فنالحظ أن الكل4كذلك اليتيم yetimتعني
 نطق اللفظ نالحظ ما يلي:

أما في اللغة التركية فتنطق هكذا  /jati:m:/*في اللغة العربية تنطق كلمة يتيم
/jétim/ 

 ومنه نستنتج االتفاق بين الكلمتين معنى واالختالف الجزئي نطقا.
األحجار الكريمة وهو أكثر المعادن صالبة تعني في اللغة العربية حجر من : "لفظ " ياقوتـ 

. فنالحظ أن الكلمتين 6هو أيضا الياقوتyakut، أما في اللغة التركية فتعني 5بعد األلماس
 تدالن على الشيء نفسه، وبالنسبة لكيفية نطق اللفظ فنالحظ ما يلي:

التركية مع محافظتها في kبحرف القاف الذي يبدل :*في اللغة العربية تنطق كلمة ياقوت 
 /ja:kut، أما في اللغة التركية://ja:qu:t/وهذه كتابتها الصوتية  على مد الياء

 ومنه نستنتج االختالف بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.
 
 

 
 4871،ص 55ج ابن منظور، لسان العرب ،1
2baskı , S 403 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

 1063مجمع اللغة العربية،الوسيط ، ص3
4baskı ,ankara 2020 Aralik S 314 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 
 1065،ص  مجمع اللغة العربية،الوسيط5
6Ü S 517ğMehmet Kanar , Osman lıSöZlÜ 
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 آخر الكلمة : -ب
كذلك asabi، وفي اللغة التركية تعني1" وتعني في اللغة العربية الغضبعصبيـ لفظ "

. فنالحظ أن الكلمتين تدالن على الشيء نفسه ، وبالنسبة لكيفية نطق 2من الغضبغضوب 
 اللفظ فنالحظ ما يلي:

في اللغة التركية تنطق و ، /ʕasabijonبتنوين الياء:/*في اللغة العربية تنطق كلمة عصبي 
 /āsabiوالصاد سينا: /مفخمة بإبدال العين  فتحة 

 االتفاق بين الكلمتين معنى واالتفاق الجزئي نطقا.ومنه نستنتج 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2075،ص34ابن منظور ،لسان العرب، ،ج1
2baskı , S28 birinci kılavzu ızıklarşlu, karğhekimo Muhmmet 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
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 ل ــــــة الفصـــــخالص
األصوات اللغوية محدودة في كل اللغات، وهي تصدر من جهاز مشترك، وعلى هذا يكون  

هناك تشابه بين غالبية األصوات , ولكن في نفس الوقت يوجد اختالف بين بعضهما 
البعض تفرضه اللغة بخصائصها، وحاولنا في هذا الفصل  دراسة األلفاظ العربية في اللغة 

 التركية الحديثة.
غة التركية توجد الكثير من الكلمات العربية المستخدمة في الحياة اليومية , فقد ففي الل  

كانت دراستنا في الجزء التطبيقي تخص األلفاظ العربية التي جاءت في اللغة التركية الحديثة 
، لنرى هل الكلمات العربية التي دخلت على اللغة التركية حافظت على معانيها وأصواتها أم 

 بصورة مختلفة؟ أنها  جاءت
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 ة ـــــــالخاتم
اللغة التركية من المعلوم أن اللغة العربية أثرت في لغات بعض الشعوب بصفة عامة وعلى 

بشكل خاص, ومن هذا المنطلق دخلت على اللغة التركية كلمات كثيرة من اللغة العربية ، 

وخضعت هذه األخيرة للنظام الصوتي التركي , ومن ثم تغير نطق الكثير منها في اللغة 

 التركية.

 ومن خالل دراستنا التحليلية التفصيلية التطبيقية لهذا الموضوع خلصنا إلى أن :

*عدد الصوامت في اللغة العربية ثمانية وعشرون وفي اللغة التركية واحد وعشرون صامتا , 

 في حين عدد الصوائت في اللغة العربية ثالثة ويقابلها  في اللغة التركية ثمانية صوائت .

عربية ال توجد في اللغة *و تجدر بنا اإلشارة إلى أن صفات األصوات الموجودة في اللغة ال

 .ةالتركي 

 *كما الحظنا التباين واالتفاق من حيث اللفظ و المعنى بين اللغتين:

ـ فهناك كلمات اتفقت في المعنى و اختلفت نطقا في اللغتين وبالمقابل الحظنا كلمات 

اختلفت في المعنى واتفقت لفظا ، وخير دليل على ذلك المقياس الذي قسنا به المعجم 

 للكتابة الصوتية للغتين . التركي والمعجم العربي وكذا كتابتنا

جاءت في اللغة العربية بمد حرف الجيم وفي اللغة التركية المد فمثال في كلمة جاهل  إبدال*

 هكذا  Cتنطق بمد :

 Adilبدل العين  a*كذلك في كلمة عادل تنطق بمد العين وفي اللغة التركية تنطق بمد :

 Azapفي اللغة التركية a *وفي كلمة عذاب تبدل العين 
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 Zihin*وفي كلمة ذهن تنطق بحرف الذال وفي اللغة التركية تستبدل زاي 

 Haberوفي كلمة خبر يستبدل الخاء هاء في اللغة التركية *

 Mahalوفي كلمة محل يستبدل الحاء هاء *

 Vazifeفي اللغة التركية Vفي كلمة وظيفة ينطق حرف الواو *

كل األلفاظ اتفقت في المعنى و ربما تختلف في التخصيص و التعميم فقط ك:لقمة
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 قائمة المصادر والمراجع              

 

 1جزء(م1954)، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،1جني ، سر صناعة اإلعراب ، طابن -1

 ، دار البشائر اإلسالمية 4الحصري ، أحكام قراءة القران ،ط محمد الخليل-2

 (م1999)، بيروت ، 

 الثقافية  الشؤون، دار 2المخزومي ، الفراهيدي عبقري البصرة ، ط مهدي-3

 م(1989)العامة بغداد ، 

 إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، دط ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بمصر ،دت-4

 ،مكتبة الخانجي3أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،كتاب سيبويه ،ط-5

 (م1988_ ه1408)بالقاهرة ،

(م_1997ه1418احمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ، دط ،القاهرة،عالم الكتب ، -6

 اللغوية في التركيةوالعربية ،جامعة الملك سعود  األصواتايشلر ، امرهلل ستاذاأل-7

 2017الرياض السعودية ، س

 ، دار المعارف ، دس1منظور ، لسان العرب ،طابن 8

 بسام بركة ،علم األصوات العام ، دط ، لبنان ، مركز االنتماء القومي،دس-9

 تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة العربية ،دط ، مكتبة النشر للطباعة ،دت-10

 1، ج2018جاسم محمد عبد ، المحقق مصطفى اروغلو ، س-11

 (م_2012  ه1433 )لم، ع، مكتبة طالب ال1جمال بن إبراهيم القرش ، ط-12

 خليل ابر هيم العطية ،في البحث الصوتي عند العرب ، دط ،دار الجاحظ للنشر-13

 ، بغداد ، دس

 1ه( جزء170_ 100)الهالل ، خليل بن احمد الفراهيدي ،العين ،دط ،دار ومكتبة-14

 )م2000)،الجزائر ، دار القصبة للنشر ،2طالب اإلبراهيمي ، مبادئ في اللسانيات ،ط خولة-15

 ،دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت 1زمخشري ،أساس البالغة ، طال-16
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 (م1998_ ه 1419)،

 ، دراسة السمع والكالم ،صوتيات اللغة من االنتاج  سعد عبد العزيز مصلوح17

 (م2000)، القاهرة عالم الكتب ، 1والكالم ، ط

 (م_2008ه1427)،دار الفكر دمشق ، 1عبد العزيز الصيغ ،المصطلح الصوتي ، ط-18

 (م 2000)، دار عمار ، عمان، 1عثمان بن سعيد الداني ، التحديد في اإلتقان والتجويد، ط-19

 )م 2006)عالء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب ، د ط،دار النشر العلمية بيروت ،-20

 ، دار عمار للنشر1غانم قدوري الحمد ، المدخل إلى علم األصوات العربية،ط-21

 (م2004 _ ه 1425)والتوزيع ، عمان ،  

(م2000)كمال بشير ، علم األصوات ، دط ، دار غريب للطباعةوالنشر والتوزيع، -22

 (م2001_ه1461)،مكتبة فهد الوطنية ،1منصور محمد الغامدي ،الصوتيات العربية ، ط-23

 2018ة ، دط خطوة خطوة في تعلم اللغة التركي  مهندس جاسم محمد عبد ،-24

 القادر ، تعلم التركية بسهولة، دار القيروان ، للنشرمهندس محمد ممتاز عبد ال-26

 2013والتوزيع ، 

 احمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ، دط ،القاهرة ،عالم الكتب-27

 م (_1997ه 1418، ) 

 المراجع التركية

1. AHMET KANAR, OSMANLI TÜRKçesisözlÜğÜ 

2. Mahammet hekimoğlu, karşızıklar kılavzu, birici baskı, Ankara 2020 Aralik 

 المواقع االلكترونية :

www.turkish-lean.com 

www.turkpress.com 

www.turkisha.blogspot.com

http://www.turkish-lean.com/
http://www.turkpress.com/
http://www.turkisha.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة الصوتية العالمية المتبعة في البحث. -1 

لفظا كما جاءت و  األلفاظ التركية الموافقة للغة العربية معنىمعجم  -2 
 في الدراسة 
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 المناظر

 األشكال

 (IPA) القيمة الصوتية .Translit االسم 

 بداية وسط آخر

 /ʾalif ʾ / ā various, including /aː ا ـا ـا ا

bā بـ ـبـ ـب ب  ʾ b /b/, also /p/ in some loanwords 

tāʾ تـ ـتـ ـت ت  t /t/ 

ṯāʾ ثـ ـثـ ـث ث  ṯ /θ/ 

 ǧīm ǧ (also j) [ dʒ~ʒ~ɡ ] جـ ـجـ ـج ج

ḥā حـ ـحـ ـح ح  ʾ ḥ /ħ/ 

ḫā خـ ـخـ ـخ خ  ʾ ḫ (also kh, x) [ x~χ ] 

 /dāl d /d د ـد ـد د

 /ḏāl ḏ (also dh, ð) /ð ذ ـذ ـذ ذ

rāʾ ر ـر ـر ر  r /r/ 

 /zāy z /z ز ـز ـز ز

 /sīn s /s سـ ـسـ  ـس س

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%CA%BEalif&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Open_front_unrounded_vowel&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Vowel_length&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=B%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_bilabial_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_bilabial_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=T%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B9%AE%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%C7%A6%C4%ABm&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_velar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B8%A4%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B8%AA%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_velar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=D%C4%81l&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B8%8E%C4%81l&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=R%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Alveolar_trill&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Zayin&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=S%C4%ABn&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
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 /šīn š (also sh) /ʃ شـ ـشـ  ـش ش

ṣād صـ ـصـ ـص ص  ṣ /sˁ/ 

 /ḍād ḍ /dˁ ضـ ـضـ ـض ض

ṭāʾ طـ ـطـ ـط ط  ṭ /tˁ/ 

ẓāʾ ظـ ـظـ ـظ ظ  ẓ [ ðˁ~zˁ ] 

 /ʿayn ʿ /ʕ عـ ـعـ ـع ع

ġayn غـ ـغـ ـغ غ  ġ (also gh) 
/ɣ/ (/ɡ/ in many loanwords, <ج> is 

normally used in Egypt) 

fāʾ فـ ـفـ ـف ف  f /f/, also /v/ in some loanwords 

 /qāf q /q قـ ـقـ ـق ق

 /kāf k /k كـ ـكـ ـك ك

 lām l /l/, (/lˁ/ in Allah only) لـ ـلـ ـل ل

 /mīm m /m مـ  ـمـ  ـم م

 /nūn n /n نـ ـنـ ـن ن

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%C5%A0%C4%ABn&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_postalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B9%A2%C4%81d&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%E1%B8%8C%C4%81d
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%B9%AC%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%E1%BA%92%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_alveolar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Pharyngealization&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%CA%BFayn&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%C4%A0ayn&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_velar_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/Egypt
https://www.marefa.org/w/index.php?title=F%C4%81%CA%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_labiodental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiced_labiodental_fricative&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Q%C4%81f&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_plosive&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=K%C4%81f&action=edit&redlink=1
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hā هـ ـهـ ـه  ه  ʾ h /h/ 

 wāw w / ū / aw و ـو ـو و
/w/ / /uː/ / /au/, 

sometimes /u/, /o/ and /oː/ in 
loanwords 

yā يـ ـيـ ـي ي  ʾ y / ī / ay 
/j/ / /iː/ / /ai/, 

sometimes /i/, /e/ and /eː/ in 
loanword 
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 و لفظا كما جاءت في الدراسة :  ة للغة العربية معنىالموافقاأللفاظ التركية 
 الكتابة الصوتية  الكلمة بالتركية الكلمة بالعربية الحرف  

 
 
 

 األلف  

 اول 
 

 أنفس
 

 ابوين
 

 دعاء
 

 بارز
 

 دواء 
 

 بناء 

Evvel 

 
Enfes 

 
Ebeveyn 

 
Dua 

 
Bariz 

 
Deva 

 
Bina 

Évval 

 
Énfes 

ʔibawajn 
 

dowa 

 
bariz 

 
Dava 

 
Bina 

 
 

 الباء

 بسيط
 

 بيان
 

 عبث
 

 عربة
 

 حرب 
 

 دوالب 

Basit 

 
Beyan 

 
oyalanma,Boş 

 
Araba 

 
Harp 

 
Dolap 

basit 

 
bajan 

 
Abes 

 
araba 
harp 

 
Ďolap 

 
 الثاء

 ترجم
 

 نتيجة 
 

Tercüme 

 
Netice 

 
 

eme~terdʒ 

 
nati:dʒ~a 

 
 

 
 
 

 الثاء 

 ثابت 
 

 ثروة
 

 ثانية
 

 جثة  
 

 اثر 
 

 حديث 
 

 وارث 

Sabit 

 

 
Saniye 

 
Cüsse 

 
Eser 

 
hadis 

 
varis 

Sabit 

 
Servét 

Sanija 

 

dʒ~ossa 

 
esar 

 
Ĥadis 

 

varis 

 
 
 

 الجيم

 جاهل  
 

 جهنم
 
 

 عجائب  
 

 تاج 

Cahil 

Cehennem 

 

Acayip 

 

ᵭʒ~ahil 

dʒ~ehannam 
 
ipj~a:ʒdaʕ 

a:dʒ~ṫ 
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Taç 

 
 
 
 
 

 الحاء  

 حج  
 

 فاحش 
 

 محل  
 

 مزح
 

 فصيح
 

Hac 

FahiŞ 

Mahal 

Mizah 

 

Fasih 

hadʒ~ 

fa:hiʃ 

mahal 

miza:h 

 

fasih 

 
 

 الخاء  

 خبر  
 

 خصم  
 

 رخصة  
 

 داخل 

Haber 

Hasim 

Ruhsat 

Dahil 

Habar 

Hasim 

Ruhsat 

dahil 

 
 

 الدال  

 درجة  
 

 درس 
 

 عدد
 عادل

 
 عقد

 
 عناد

 

Derece 

Ders 

Adet 

Adil 

Akit 

Inat 

deredʒa 

daras 

Adé 

a:dil 

akit 

inat 

 
 

 الذال 

 
 ذكر  
 ذهن 

 
 عذاب  

Zikir 

Zihin 

Azap 

Zikır 

Zihin 

azap 

 
 

 الراء  

 
 رئيس

 
 رب 

 
 عرض  

 
 فراسة  

 
 بخار  

 
 جوار 

 

 
Reis 

Rab 

Arz 

Feraset 

 

Buhar 

 

Civar 

 

Reis 

Rab 

Arz 

Firasat 

 

Buhar 

 

dʒivar 

 
 

 الزاي  

 زمان 
 

 زمرد  
 

 عزم  
 

 عزيز 
 
 

Zaman 

 
Zünrüt 

 
Azim 

 
Aziz 

 
 

Žaman 

zumrut 
 
 

azim 
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 جهاز

 

Cihaz 

 
 

dʒiĥaz 

 
 

 السين 

 ساكن
 

 سبب  
 
 

 نسخة 
 

 يئس

Sahi 

 

sebeb 

 

Nüsha 
 

Yeis 

Ŝakin 

 
Sébéb 

 
nusha 

 
 

jaisa 
 
 

 الشين 

 
 

 شفاء  
 

 
 

Hifa 

 

 
 

 الصاد

 صبر  
 

 صادق  
 

 اصيل  
 

 عصر  

sabir 

Sadik 

 
Asil 

 

Asır 

Sabir 

 
Sadik 

 
assil 

 
 

asir 

 
 

 الضاد

 ضعيف  
 
 

 رضاء  
 
 

 غرض

Zaif 

 

Riza 

 
 

Garaz 

Zaif 

 
 

Riza 

 
 

garaz 

 
 

 الطاء  

 وطن  
 
 

 سطر  
 
 

 شرط  

Vatan 

 

Satir 

 

Şart 

Vatan 

 
 

Satir 

 
 

ʃart 

 

 
 
 
 

 الظاء 

 ظرف  
 

 ظاهر  
 

 وظيفة  
 
 

 نظام  
 

 وعظ 
 
 

 حافظ  

zarf 

Zahir 

 

Vazife 

 

Nizam 

 

Vaaz 

 

hafiz 

Zarf 

 
Zahir 

 
Vazife 

 
 

Nizam 

 
 

vaaz 

 
Hafiz 
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 العين 

 عقل
 
 

 عاجل 
 
 

 قناعة
 

 وداع 

Akıl 

 

Acil 

 

kanat 

 

veda 

Akel 

 
 

a:d81il 

 
 

Kanaat 

 
veda 

 
 الغين 

 
 

 غريب  

 
 

garip 

 
 

ĝarip 

 
 الفاء 

 فرح  
 
 

 فرد  
 
 

 افضل 

Ferah 

 

Fert 

 

efdal 

Férat 

 
 

Fért 

 
lé81fal 

 
 القاف  

 
 قدر  

 
 قناعة  

 
 لقمة  

 
Kader 

 
Kanaat 

 
Lokma 

 

 
Kadèr 

 
Kanaat 

 
lokma 

 
 الكاف  

 
 كفالة  

 
 

 شكل  
 
 

 كلمة

 

Kelime 

 

Şekil 

 

kelime 

 
Kéfa:lét 

 
 

ekil 

 
Kélima 

 

 
 الالم  

 
 لذة  
 
 

 قلم  
 
 

 قبول  

 

Lezzet 

 

Kalem 

 

kabul 

 
Lézzét 

 
 

Kalém 

 
Kabul 

 
 الميم 

 
 معنى 

 
 الم  

 

Mânâ 

 

Elem 

 
Aana 

 
alam 

 

 
 النون 

 

 نية 
 

 فتنة 
 

 حزن  

 

Niyet 

 

Fitne 

 

 
Nijat 

 
 

Fitnét 
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 قران  

Hüzün 

 
kuran 

 
Huzun 

 
Kuran 

 

 
 الهاء 

 
 هواء  

 
 هجرة  

 
 جهل  

 
Hava 

 
Hicret 

 
cehalet 

 
Hava 

 
hidr82at 

 
dʒehla:t 

 
 الواو  

 
 

 وعد

 
 

Vaat 

 

 
 الياء 

 
 يتيم 

 
 ياقوت  

 
 عصبي

 
Yatim 

 
Yakut 

 
asabi 

 
Jétim 

 
J:kut 

 
sabi 
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 فهرس الموضوعات

 

 رقم الصفحة العنوان 

 أ شكر وعرفان

 ب إهداء

 د مقدمة

  الفصل األول      

 4 ة توطئ

 5 واصطالحا تعريف الصوت لغة 

 6 نساناء الجهاز الصوتي لإلأعض

 13 مخارج وصفات األصوات العربية و التركية 

 21 األصوات التركية وما يقابلها في األصوات العربية

 23 خالصة الفصل 

 الفصل الثاني 

 25 توطئة 

 25 حرف االلف 
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 27 حرب الباء

 30 حرف التاء 

 31 حرف الثاء 

 34 حرف الجيم 

 35 الحاءحرف 

 37 الخاءحرف 

 38 الدال حرف 

 41 الذال حرف 

 42 الراءحرف 

 45 ي الزاحرف 

 47 السين حرف 

 48 الشين حرف 

 49 الصاد حرف 

 50 الضاد حرف 

 51 الطاءحرف 

 52 الظاءحرف 
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 54 العين حرف 

 56 الغين حرف 

 56 الفاء حرف 

 57 القاف حرف 

 58 الكاف حرف 

 60 الالم حرف 

 61 الميم حرف 

 62 النون حرف 

 63 الهاء حرف 

 64 الواو حرف 

 65 الياء حرف 

 67 خالصة الفصل 

 69 الخاتمة

 71 المصادر و المراجع 

 74 المالحق 
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