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 ينطق نطقا متنوعاهللاسم 

في ا�بجدية الصوتية الدولية:
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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

،الجمعية الصوتية الدولية الموجودة في أي لغة، من ابتكار الوحدات الصوتية) نظام كتابة شامل لجميع API، فرنسية: IPA (إنجليزية: ا�لفبائية الصوتية الدولية

اللغويين، اختصاصيي معالجة النطق، متعلمي اللغات ا�جانبوذلك كتمثيل موّحد ل:صوات في اللغات المتكلم بھا. يستعمل ا�لفباء الصوتية الدولية كل من 

 بإضافة رموز جديدة أوإزالتھا أو تعديلھا. وھكذاالجمعية الصوتية الدولية بين الفينة وا�خرى، تقوم ]2[]1[وطBبھا، المغنين، الممثلين، مؤلفي المعاجم والمترجمين.

 حروف مختلفة، وأربع عBمات أوزان.107، تواجدت في ا�بجدية 2008فإنه في سنة 
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، وبعضھا اSخر تحويرات لحروف عادية تتبعا�بجدية اليونانية بإضافة حروف عديدة، بعضھا من ا�بجدية الBتينيةتكتب ا�بجدية الصوتية باRعتماد على 

ل:بجديتين السابقتين، بينما البقية حروف مبتكرة R تشبه حروف أي أبجدية أخرى.
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. وتبع ذلك سلسلة من المؤتمرات1896 في باريس) في وفرنسا بريطانيا، معظمھم من الصوتيات، وھي مجموعة من علماء الجمعية الصوتية الدوليةأسستھا 

 حيث صدرت قائمة1989 بألمانيا عام كيلRجتماعات مؤتمر أضيف على أثرھا المزيد من الرموز كلما اكتشفت أصوات جديدة في لغات العالم وكان أھم تلك ا

 م.1996لقائمة عام الرموز المتداولة حاليا إR أن رموزا أخرى ما زالت تضاف من حين Rخر وكان أحدث تغيير على ا
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طيعات الصوتية، طبقاتتصممت ا�بجدية الصوتية العالمية لتمثيل منازل الكBم المميزة في اللغات المتكلم بھا: التق

. أما تمثيل خواّص النطق ا�خرى مثل صّر ا�سنان، اللثغ، وا�صوات الصادرة]3[الصوت، وتقسيم الكلمات إلى مقاطع 

.]1[عن صدع الحنك، فيكون بواسطة نظام رموز موسع يدعى "ا�بجدية الصوتية العالمية الموسعة"

الجھر أي أن كل رمز في ھذه ا�بجدية يوصف من حيث الصوتيات العامةلمعظم الرموز نطق يقوم على أساس نظرية 
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/ʔalˤːɑːh/

/ʔɑɫɫɑːh/

/alˁːˈɑːh/منفردا 

/lˁːaːh/بعد فتح أو ضم 

/lːaːh/بعد كسر 

/ʔɑlˤˈlˤɑːh/

/ʔalːaːh/

 (انظر الجدول ادناه) وليس بالضرورة أن تلفظ ھذه الرموز بقيمھاوطريقة النطق وموقع النطق (المخرج) والھمس

 ،Bفيما ندر: مث Rالمعروفة في اللغات ا�وروبية إe تنطق مثل be:t كلمة (بيت) بالنطق المشرقي أو bed،نجليزيةlبا 

 فيj) كحرف الياء في العربية أو الـ j. كما ينطق رمز الـ (بالفرنسية "لو" le أو باlنجليزية "بي" beوليس مثل 

).jobا�لمانية وبعض اللغات الجرمانية وليس كنطقه في اlنجليزية في كلمة (
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 ←صفة

مخرج↓ 
شفوي

أسناني

شفوي
لثويأسناني

لثوي

غاري
حنجريغلصميحلقيلھويطبقيغاريارتدادي

 m   ɱ   n̪   n   ɳ   ɲ   ŋ   ɴ   أنفي

 p bp̪ b̪t̪ d̪t dʈ ɖc  ɟk ɡq ɢ ʡʔوقفي

ɸ β f v θ ð s zʃ ʒʂ ʐç ʝx  ɣχاحتكاكي
 ʁ

ħ
ʕ

ʜ
 ʢ̰ h  ɦ

   ʋ      ɹ    ɻ   j   ɰ      متقارب

 ʙ   r   ɽ͡r   ʀ   я   تكراري

 ⱱ̟   ѵ   ɾ   ɽ      ʡ̯   مستل

جانبي

احتكاكي
ɮ ɬɭ ˔̊   ʎ̯   ʟ̝̊ ʟ̝     

جانبي

متقارب
   l   ɭ   ʎ   ʟ 

جانبي

مستل
    ɺ   ɺ̠   ʎ̯   

مخرج مزدوج

ʍ wɥɕʑɧɫ

مزجي

p̪͡f

t͡ s

d͡z

t͡ ʃ

d͡ʒ

ʨ

d͡ʑ

t͡ ɬ

d͡ɮ

مطقطق

ʘǀǃǂǁ 

اندفاعي

ɓɗʄɠʛ 

قذفي

pʼťcʼkʼqʼsʼ

 البشري إخراجھا.للفم التي R يمكن ل:صواتالخانات المظللة في الجدول ھي 

.المھموس أّما على اليسار فيعبر عن الصامت المجھورحيثما تظھر الرموز في أزواج فإن الرمز الذي على اليمين يعبر عن الصامت 
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مصوتات

صامت، أصدانظر أيضا: 

أماميشبه أماميمركزيشبه خلفي

مغلق

شبه مغلق

متوسط مغلق

متوسط

متوسط مفتوح

شبه مفتوح

مفتوح

مدور مصوت عن يعبر اليمين على الذي الرمز فإن أزواج في الرموز تظھر حيثما

 والنطق المزدوج برمزين يربط بينھم ھBل،المزجياتيمكن ترميز 

:Bمثk͡p   t͡s
عال جدا أو ˥e̋نغم é˦ عال أو ē˧ وسط أو è˨ منخفض أو ȅ˩ منخفض جدا أو ěصاعد êهابط تحول هابط↓ تحول صاعد↑ صعود عالمي↗ هبوط عالمي↘

eم الصغيرة، مثR / B يمكن كتابة معظم رموز ا�بجدية الصوتية الدولية بيونيكود. لترميزھا يمكن استعمال ا�رقام4حظة:
53

/ عال ھابط. ويمكنe/ لترميز /

/ Bاستعمال رسوم الصنادق في يونيكود، مثe┒/ لترميز /e.عال /

ŋ̊يمكن وضع العالمات المميزة التحتانية فوق حرف هابط، مثال ����� ���� n̥ d̥مهموسb̤ a̤نطق نفسيt̪ d̪أسناني s̬ t̬مجهورb̰ a̰نطق ضيقt̺ d̺ذلقي tʰ dʰهائيt̼ d̼شفوي لسانيt̻ d̻(نصلي)أمامي ɔ̹أكثرمضموم tʷ dʷمشفهẽمؤنف ɔ̜أقلمضموم tʲ dʲمغورdⁿاستراحة أنفية u̟مقدمtˠ dˠمطبقdˡاستراحة جانبية i̠مؤخرtˁ dˁ(محلق)مفخم d̚ال استراحة مسموع ëممركزl̴مطبق أو مفخم e̽ممركز وسطيe̝) مضيقɹ̝ɹɹ̝̝ɹ̝(احتكاكي لثوي مجهور = ɹ̩مقطعيe̞) مفتحβ̞ββ̞̞β̞(شبه صائت شفتاني مجهور = 

خلفي
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e̯غير مقطعيe̘جذر اللسان مقدم ə˞رائيe̙جذر اللسان مؤخر
�
طويل )=مشدودː( ثانويةنبرةˌ أوليةنبرةˈ�� ˑنصف طويل قصير جدا˘ تقسيم مقطعي. زمرة وزنية| زمرة تنغيمية‖ وصل‿
���� ����

أبجدية صوتية دولية عربية

أصن

 !���
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ألفبائية صوتية دوليةأنظمة كتابةعلم الصوتيونيكود: تصنيفات
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