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 احملاضرة األوىل
 وخمارج األصوات أعضاء النطك تابع:

نتألا للل ا تالية جلللات مهملللمات ارلللما:تات،لللم متاال لللام  ت رلللمت ،لللم متألا للل ا تلكلللوت للل  ت للل

 الية جا؟تا مت امتهم؟

 خمارج األصوات: -أوال
ات ضللللليتالللللله،تو،لللللةمت ولللللج تاالللللله،ت لللللضتوكللللل اته لللللممت  للللل تت ات   للللل ت لللللنت   لللللم تتهللللل   تاملخررررر  

(2)الحلة تامرجزل عت لنتهزل ع.اذ لةتعيلاتاليارلم ت هلجتاولعتت ضليت لةامتت(1)الوطق.
لكلنت لنت 

اتالحلللنت اتات،لللةمت تورزللل تالحلللة ت لللنتهزللل عتياأرلللم تاج الللحتذلللل ت للل ت حلللة تات،لللةمتال احلللض ت

 االتيتماةقتبجنهمتال ام .

 تط يقت مع فت مخ   الصوث:

موطللللقتبلللجتولللم ومت ات دلللضيا تهللللعتملللض وت اجلللجتهرللل  تال  للللوتت"اتيلللة ت ،لللةمتال للل  تبللل ا

 حجثتاهقطيتال   ت ا ت ،ة جتاتحقلق تاتية لات ،لةمتحلةا ت حة اتب ،تحة اتكمهت ت

لل
 
لاتلض:ت ي لوت  ليت ،تحلة ت نهلمتحة 

 
متبحة لات ومولماتللجتهللعتا ل،تتلجلج تميلضت هلجتو   لليتمت حةك

بمهتهللم تالالل ا تال للم مت للنت لل  تالاللع تا للهل تو اللحت ات ،ة اللمت قللض  تا للم  ت حللة تال  للم ت

(3) ،ة امت حقق"
 

رلللض ت  للليتاولللمأوت   للل تمطللل  اعته جيلللات   رلللميت  للليتاتيم لللوتلكلللنتالض اولللم تالحضو لللاتا  

 
 
 ت للنت للالوتمط بلليت مللمي تاليالل  تالطمجيجللاتلض اوللاتا  ت  للم تالتلليتمر، للتت نهللمتالحم للا

 ت ات   رلللللميت  للللليتألا للللليات(4)ألا للللل ا تاحلللللوت دلللللكالتهم ت حالللللةت لللللمت يلللللة تبملحوللللل تال لللللوم  

  ت اتهز هم.(Praatا )ألا  ا ت  و:تبة ات    تلل امزتال  تي ت اتبةا جت

 جأهب املخار  إلخ ا  ألاصواث:
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 وضتت اي تإلانسماتت ضا ت   ا ت يجواتمملض تمال تاليراجلاتبمو  دلمقتالال ا تاللضا وتت ليت

الللةأ زاتاتسللذهتهللهعتاتةحاللات لل ت راجللاتال للوانت)الدللاجق( تا وللضتتدللميتالللةأ زات هللهاتالالل ا  ت

ات اجقلللم ت تالاللل ا ت للل تهلللهعتاتلللة ت تو،لللةمتحلللة  مملللض تاتةحالللاتال واسلللجاتال مهجلللا تاكللل تال  زللل  تلكلللنال

متمقمباللللجت  األلللقتاحلللل ا  تم لللليامت  م للللجتعيللللات   للللم تالوطللللق تاملللل تيتهللللهعتاتارللللاتلاللللهعتاتهرلللل

ألا  م تب اا ةت اجمت نتال امزتالي بيت))ت يوض متو ض تال امزتالي بيت اا لةعتبوطلقت ل  ت

موقاالمت   لم تتelectrical pulses يزا ت إاتههاتال   تو  قوت  يتتهجئلاتهم لم ت اة جلات

  (5)ق تام  هبتههعتمميمتلهل ت م،مذت اضمعت يجوات.((  ،  اتت يت   م تالوط
ا لللنتهولللمتمللل تيت كلللة تات،لللةم تام يلللضيتألا للل ا ته جيلللات ولللمم ت لللنت هرالللمتتيلللضيتات،لللم م تت

 فما هي مخار  ألاصواث الع بيت؟

لللللتت- للللل تحمللللللاتال  زللللل ت–اماقولللللمت  للللليت اتالاللللل ا تو،لللللةمت لللللنتاللللللةأ زات ا تلكلللللنت ولللللضتت اي تمتحلللللة   اجق 

ت للضا تألا لل ا تمقللهت  م للجتعيللاتالي األلق تالتلليت للضتمكلل ات لل تات اضلليتال ملجللاتالتلليتا ت تهللمت

ا  ال لللم تاليارلللم تات يللضي تح لالللمت رلللنت ارمأولللمت للنت ياالللمتولللميات دلللةت ،ة لللم تعيجللضات لللنت

 لللنت ياالللمت  ريلللات دلللة تا لللنهعت لللنت ياالللمت حلللضتا لللنهعت لللنت ياالللمتوللل ات دلللةت ،ة لللم تا لللنهعت

  تا اججتاتي رضت جرمتوج تيتذ ةع:ت (6) ،ة متكملض    /ت رموتعدة دةت

  رنتالحوية تو،ةمت  ممتالار  تاالام .:تأصواث حنج يت .1

و،ةمت  مماتآ ةااتهرم:ت)اليزاتاالحلم ( تابسلذهتكلوت نهرلمتت:ت رنتالحاقيت حلقأصواث  .2

   ممتحاقجم.

    تلا ،.و،ةمت   تالقم  تالهات ا تالاام ترنت : ألاصواث اللهويت .3

الحوللللل تالالللللزاتات  للللل يت للللل تآ لللللةتالالللللع تاالطملللللقتهللللل ت، (يرررررتالطبقأقصرررررحن ا) نررررر   أصرررررواث  .4

 ت للللم ات للللنتألا لللل ا ت)الكللللم  تاال للللزا تاالوقتلللل  ت وللللجت للللخ ةتالاسللللماتو،للللةمت  ريللللت يوللللض م

 (.اال اات  ت  وتَوْ  

اهللل تالحوللل تال لللابت للل تاوللليتالالللع ت يولللض متوقتللل  ت نهلللمتاوللليتا) نررر ، وسررر  أصرررواث  .5

 و،ةمت   تالجم تهز تاتضوات  ت  وت)َبْيت(.الاسمات

                                                           

 ( 11األصوات اللغوية رؤية عضوية )( (5
 وما بعدىا(  183علم األصوات )( (6



 رللنتال قللم تالاسللماتبملحولل ت للنتهمحجللاتاالا للات للنتهمحجللات  للة  ت تحنكيررت تويررلثأصررواث  .6

 و،ةمت  ممت)ال جعتالا جحاتاالدزا(

ه جيلللاتال قللم ت اتا تلل ا ت لللة تالاسللماتبملا للاتالياجلللم تاهولللمتو،للةمتال لل  تتأصررواث لثويررت: .7

 )ال ا، تاالسزا تاال مي تاالةا (ت  يت   ا تل  جا.ا   ا تههاتات،ةمتك :ت

 ت دلت  ت لل تت للةامتهلهعتألا لل ا تألاوللوماتاالا لاتالياجللمتاالاسللما تأصرواث لثويررت أسررنا يت .8

 .  تالطم  تال مي تالال  تاالو ا(اههعتألا  ا تك :ت)الضاو تال م

لياجللم ت اتوا قليت للة تالاسلمات ليت  للةا تألاولوماتاتهوللمت،يتأسرنا أصرواث أسرنا يت أو نرر    .9

 )ال م  تاالهاو تاالحم ( رمتبجنهم ت  ،ةمتألا  ا تال ملجا:ت

مو لللةستألاولللوماتالياجلللمت للل تاوللليتالدلللااتالسلللا يتل ،لللةمتلولللمت، أصرررواث أسرررنا يت  ررر ويت .10

 .الام ت  ممتااحضاته  

المللللم تااتللللجع تابدللللت  تال ي جللللهتألاهالللليت لللل تتا للللنتالدللللااتو،للللةمت لللل مم ت رررر ويت أصررررواث .11

ت للةامتهللهونتال لل مزا ت يوللضتالوطللقتب حللضهرم تموطمللقتالدللا ماتاهطمم للمتمم للم ت ت سللر ت

 يللللللجتلاالللللل ا تبللللللمتةا  تا مل للللللم  ت يلللللل يتالالللللل ا تت لللللليتيا للللللوتالاللللللع تلجيللللللضتلللللللجت ،ة للللللمت وموللللللمم ت

 ا جما(. ج مي تال ي جهتألاهايت ج،ةمتال   ت نتألاهه.تالهات ارمت)  ممات 

تات ية اتههعتات،م متام زعتألا ل ا ت اههلمتواجلضهمتهولمت ل تمورجلاتاتالم ا ت لنتهمحجلات ية لات

 للللي  اتهطلللللقتعيلللللاتألا لللل ا ت  للللليتات يارلللللزا تالللللهونت ت  للللل ا ت دلللللم هات لللل تل لللللتهعتل اللللل ت

ألا للل ا تات يارلللا ت اتبري لللهتآ لللةت رللل وتات،لللةمتعيلللض تا للل يت  للل ا تم،لللةمت ولللجت للل تالا لللات

 اع.ألا اجاتلار ي

 صفات األصوات: -ثانيا
  للمتا للضت اروللمت ،للم متألا لل ا تالية جللا ت و  قللوتثات  لليتالدللقتال للمنيت للنتالحللضوثتاهلل تت

(7) امرز عت نتهز عت نتألا  ا .ت-متهملم  ت-ك تالتيتتش صتال   ت تالص تو ال ام  ت
  

 للل تت للل تم زبللليتألا للل ا ت  للليتماللل تال لللام ؟تهلللهات لللمتو ا لللحجتهولللمت ي رلللضا لللمتاتللل حكعتلكلللن:ت

 عت ةا م تتقم تالحضوثتهز تات ، ص.(8)  يتال ام تال  هةجاتذل 
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 ا)جه  والهمس: .1

ذ ةهللللمت جرلللللمتولللللمقت ات للللنت   لللللم تالوطلللللقتاللللل مةجنتال للللل مجزا تاهرلللللمت للللنتألا  لللللم تال للللل مجات

اتارللاعتهحللةاتلال  رللميت  لليتاهت ازهرللمت ات ض للجت لل تم لل جهتألا لل ا تالا  جللا ت يوللض مت هتلل ت

عيلاتألا ل ا ت يطليتهلهات هتل ازتل ال تألا ل ا ت ل  تمكسل همته  لمتتالل مةااتال ل مجمات لي

 للللنتال اةجللللا تالللللهاتام للللاتتألا لللل ا ت لللل تهللللهعتالحملللللاتب  هللللمت  لللل ا ت يالللل   .تام رزلللل تب  هللللمت

 ليستتضرنت ير  اتألا  ا تاتار واتال م  تذ ةهم.

هللللللهعتتا مل لللللم  ت وللللللضت للللللض تاهت ازهرلللللمتم،للللللةمتألا لللللل ا ت ت للللل  تيا يللللللاتلاللللللم تا لللللنتهوللللللمتام للللللات

ألا لل ا تبمتار وللا.تاكلل تاتير  للات لل ت لل لاع:ت)وللكتتولل صت ح للجت للي( تا للمت للضاتهللهعت

 ألا  ا ت هومت دةت ا ت يا  .

 الشدة وال خاوة والتوس : .2

م  لللللهتعيلللللاتألا للللل ا تبملدلللللضوض تا  لللللة تبلللللملة   تاهمل لللللاتبمت  ولللللطا ت رلللللمت قجلللللمستهلللللهات

 ال   جه؟

  للللم تعيللللاتألا لللل ا تان ال للللمتمم للللم تهللللعت وللللضت للللةامتالالللل ا تاتحرللللوتبمل لللل  توو اللللقتالطةجللللقت

 سللر تلللجتبللمتةا تعيللضتاها للم،تهللهاتإلاهللالق تام  للهتألا لل ا تالتلليتوحللض ت ياللمتهللهاتألا للةت

ب  هللللمت)  لللل ا ت للللضوض ( تاكلللل تتاتير  للللات لللل ت لللل لاع:ت)  للللض ت مقلللل (تبم ضللللم اتت لللليتال للللميت

 بوطقومتالحم  .

عتألا لل ا تبملة للما  ت لل تحللزاتو للجقت يللة تال لل  ت لليتعيللاتألا لل ا  تا للهل تم  للهتهلله

اكلل :ت)الاللم  تااليللزا تاالحللم  تاال للزا تاال للم  تاالدللزا تاال للمي تااللل ا، تاالسللزا تاال للم  ت

 االهاو تاالحم  تاالام (.

ام مقللبتعيللاتألا لل ا تالية جللاتالتلليتلللعتمللةيت لل تاتير  للاتالدللضوض تا تالة لل   تاهللهعتتسللذهت

 ألا  ا تات  وطا ت ،تبزاتالدض تاالة ما  تاك :

                                                                                                                                                                                           

ومتيزه عن غريه، والصفات املكتسبة، أورد أستاذنا أ.د/ عبد العزيز عالم نوعني من الصفات، الصفات اجلوىرية اليت تشخص الصوت ( (8
أي اليت يكتسبها الصوت من خالل السياق أو بسبب اجلوار الصويت، كاإلدغام واإلخفاء واإلقالب بالنسبة للنون الساكنة مثال. ينظر: 

 (12، 11عن علم التجويد القرآين )



 تاهللللل ت للللل  تال لللللجعت)الا لللللوي(تحجلللللثتوملللللض تهلللللهاتال للللل  ت لللللضوضاتع الللللقتالصررررروث امل  رررررب -

  ية تالا ا تاج   يت   اتب  يجقج.

 تاه ت   تالةا  تحجلثتوا  لقت قلض تالاسلماتبملا لاتالياجلمتهلعتووا لوتالصوث التك اري  -

  نهم تاهكهات ض ت ةا .

اولليتالاللع تالكللنتت تاهلل ت لل  تالللال  تحجللثت  اللقت يللجت يللة تالالل ا ت لل الصرروث ا)جررا    -

  سر تلجتبمتةا ت نت مهبيتالاسما.

 تاهرلللمت للل  تاتلللجعتاالوللل ا تالالللهااتا لللاومهرمت لللنت ملللوتبملدلللا جزات لللنتألاصرررواث ألا  يرررت -

حجللثتات،للةم تلكللنت للمتوحللض تلاالل ا ت يارللمتهلل تتهللالقتاتيللة تبملدللا زا تالكللنت سللر تلللجت

 بمتةا ت نتال ي جهتألاهاي.

لجللم تات حة  لمات اتالسلم و ماتعيللضتحة لاتهزلل ت يمنسلاتلارللم ت تاكلل تالل ااتااألاصرواث اللينرت -

 (9) كمل اات  تكارات)و  (تاالجم ت  تكارات)بيت(.

 إلاطباق والا  تاح: .3

 ولللضت لللةامتالاللل ا ت للل تعيلللاتألا للل ا تو  لللهتالاسلللمات للليتالحوللل تألا  للليت لللكوتالطملللقتبمل قلللم ت

  تا للللنتهللللعتوح للللةت اوتالاسللللمات لللليت اوتالحولللل  تا للللخ ةتالاسللللمات لللليت للللمتوحمذوللللجت للللنتالحولللل

ال   تبزاتههاتال قية  ك همتح ة ت نتح ةا تالةهزاتالتيتتيروت  يتما جعتال ل  عت

الحللللللم ت(تب  هللللللمتت-الطللللللم ت-ال للللللميت-ام  للللللهتالتلللللليتمحللللللض ت ياللللللمتهللللللهعتالحملللللللا تاكلللللل :ت)تال للللللمي

  طمقا تا  تاتقمبوتو  هتالاسمات يتبقجاتألا  ا تاضيت ض تإلا ممقت ات ها م،.

 ت ال:الاستعالء والاس .4

ولللللل حكعت للللللكوتالاسللللللمات و للللللمت لللللل تم لللللل جهتألا لللللل ا تت لللللليت للللللا زات  للللللةجزا ت حجورللللللمت سلللللل ي  ت

 ليتعيلاتت-يااتمقيلةتكلمت   يت ل تحمللاتإلا ملمقتت-الاسماتت يت متوحمذوجت نتالحو تألا  ليت

ألا  ا  ت دكوتذل ت اات و يال  تاألا ل ا تالتليتم  لهت هلهعتال لااتكل تاتير  لات

اجقمبللوتهللهعتال للاات للاات ولل اموتحجورللمت توةمالليت للخ ةتت لل ت لل لاع:ت) للصتضلل يت للن( 

 الاسماتذل ت  مامع تاحةا ت و اموت مت ضاتالحةا تالسمياتالسمبقا.
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تب احللللللضت لللللللنتألا لللللل ا ت ات ير  للللللات نهلللللللم ت
 
ت م للللللا  رللللللمتميللللللض تإلا لللللللم  تت لللللليت اتهوللللللم ت لللللللام  

 لليتألا لل ا تاتير  للات لل ت مللم  :ت)ت طللبتتوالقلقلررت لليت)السللزاتاال للميتااللل ا،( تتكالصرر   

   ت)تالو اتااتجعت(..تتلختوالغنت  ت)تالسزات( تتوالت شح  ضت( ت

*************** 

 


