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 الثانيةاحملاضرة 
 وخمارج األصوات أعضاء النطق

صنا في املحاضرة الضابقة أن معرفة أعضاء النطق  مماقارألا واق ان مقو ومق ر امل ق  در 

ق  فقي  ن ملقة   
 
معرفتهقا ملعمق  النقانقبن ر بقع العر ملقةل ملقا ل قفة املعرفقة مقو أجقر اق ل ِّضقاع  املعم

 امل اران الم  ية ل ى املتعم بنل مإلملك بملان كل مو هفيو العنصريو:

 أعضاء النطق: -أوال

 
 
مققققو وعضققققاء ال ققققا ِّغقققق ع  رعضقققق ا فققققي  إن املضققققع   عققققو إوققققراألا الصقققق ن م لتقققق  م   عققققة

إوققققراألا واقققق ان كم ققققا كققققالركتبنل بنن ققققا ِّغقققق ع  رعققققر م،هققققا فققققي إوققققراألا أاقققق ان دمن  بعهققققال 

 كالحم  الفل يارألا العبن مالحاء. 

ع بقبن أيق ي   م،هقال ضضقماح  بملان أعضاء الج از النطقي مال ظاكف الص  ملة لكل  ابلم 

 ع ة مالحظان:

 ألاولى: 

هقي مظملفقة  ملة مال حملق ة ل قفة وعضقاءل مإض قاأن إا ار الص ن لنضت ال ظملفقة وصاصق

 مظملفتقققق  ومس الطعققققائ م حري قققق ل موصققققنان مققققو مظاكف ققققا اضقققق  
ع
جاض يققققة ل ققققال  فالمضققققان مققققلال

ن هقق  إ  الطعققائ منحنقق ل مالغقق  للضققف مالتققنفط لقق  ملمققركتبنل مه ققفال ف اقق ار الصقق ن إ

 (1)مظملفة ماح ة مو ال ظاكف ال لبعة ال ا  ق ئ بها هفة وعضاء 

 الثاهية: 

  نقض  وعضاء الضابقة مو حملث اللبان مالتحر  إلى: 

 مهققققققققققي: القصققققققققققبة ال  اكملققققققققققةل الحمققققققققق ل الحنققققققققققك الصققققققققققم ل مققققققققققق ئ الحنققققققققققكل  أعضاااااااااا   ا  ااااااااااة

 ل الت  يف وضفي.(2)وصنان

                                                           
 

(1)
 (.  231علم األصىاث ) 

 
 

(2)
قد ٌعتقد البعض أن األسنان السفلى متحرمت، ولنن الحقٍقت أن ما ٌتحرك هى الفل السفلً مله أما األسنان  

 فٍه فثابتت.  



 مهققققي: الركتققققانل الحن ققققرةل القققق  ران الصقققق  ملانل لضققققان املسمققققارل الم ققققاةل  لأعضااااا  ك    ااااة

 الحنك المبنل المضان بأجساك ل الغفتان. 

 الثالثة: 

قققا لقققبعر واققق انل كقققالحم  مالمضقققانل م عضققق ا ِّضقققاع  فقققي   رعقققر وعضقققاء معتجقققع مارجع

قققققققا ل قققققققرمألا واققققققق ان   الركتبن مالقصقققققققبةكقققققققع مملقققققققة إضتقققققققاألا الصققققققق ن فققققققققص دمن أن  كققققققق ن مكاضع

  ال  اكملةل مل و ولك   يمغي دمرها امل   في ع مملة إضتاألا الص ن.

 ال ابعة: 

أجبققت عم ققاء الحغققريل أن الج ققاز النطقققي عنقق  والضققان ماحقق ل م  يسيقق  عنقق  الققبعر عققو  

  هقققققق : ملققققققاوا ياققققققرألا اقققققق ن الغققققققمل  
ققققققت ولققققققكل فالبقققققق  مققققققو نققققققر  صقققققق ا  م قققققق   ال مإوا جب  آلاوققققققريو عققققققنعع

ا منا؟ -صبملل امللا رح   هللال على -املنغامل   أض ى مأضقى مأرمع ا  ع

  –موجابقققة أن الفقققرس بملنقققا م قققبن الغقققمل   
ع
ِّعقققق د إلقققى  امل هبقققة ال قققا اوقققت   بهقققال مهققققي  -مقققلال

صقققملطر   علقققى ع مملقققة التقققنفطل ف ققق  أاققق ر مقققو  بقققعة علقققى  نظقققمل   نفضققق ل مالضقققملطرة علقققى ال ققق اء 

وقا  فقي جرياضق  مقو القركتبنل ح ق  املن فع مو الركتبنل مالق رة على   ململفق ل مإوضقاع  لنظقائ 

يصقققق ر مققققو الفقققق  أم وضققققف.. مامملققققل مققققو النققققاش ِّضققققتطملع ن الضققققملطرة علققققى  نفضقققق   مإوضققققاع  

قق  ع مملققة الققتح   فققي التققنفط  (3)إلرادتهقق  
م
ماقق  ِّضققتطملع التقق    حضققبن اقق    مققو وققال  معم

ن الققققفل م ققققا ِّعققققر  بتقققق ري  القققق  ريو الصقققق  ملب -مققققع مجقققق د امل هبققققة الصقققق  ملة–مإوققققراألا واقققق ان 

 ي ارص  امل ن ن مأصحاب الحناجر امل صملقملةل بطريقة ما اع  معملنة متعارفة عن ه .

 مأعضاء النط  مو ال اول إلى ال ارألا هي:

 :ال ئ ان 

 مكان الركتبن داول القف  الص رل.. عكم  ا العائ كقال  رعى  ضقملقتان مقو أعلقىل م

عريضقققققققتان ممقعر قققققققان مقققققققو أصقققققققفل..  تكققققققق ن الركقققققققة مقققققققو الضقققققققملل مطقققققققا   بقققققققع عضقققققققلي يحقققققققملص 

بالح يصققققققالن ال  اكملققققققةل مسضقققققق ل هققققققفا النضققققققمل  وصققققققفن ي بت قققققق د ماض  ققققققاظ الققققققركتبن أجنققققققاء 

                                                           
 

(3)
 (. 17ٌنظر: دراست الصىث اللغىي ) 



(4) التققنفط 
   ال قق اء إلمه ققا فمل ققا ِّضققل  بققق  الغقق مل  ل الققفل يتكقق ن مققو ع مملتققبنل ه ققا: دوقق 

 مورمج  م،ه ا فمل ا ِّضل   بق  السفبع .

 :وظيفتهما الصوتية 

عقق  ها ققان الركتققان   
 
ال قق اء الققفل اقق  يح ققل الصقق ن معقق  إلققى  املصاا ا الااخر  ماا   كىاا م

وارألا الف ل فال  اء ال ارألا م،ه ا ا  يك ن م رد ه اء  زئ لع مملقة التقنفطل   يح قل معق  

ال مضققق    ألَّ اقق نل ماقق  ِّغققكل املققادة ال ققائ لمصقق ن عنقق ما يريقق  أن يصقق ر والضققان اقق  ع

أوقققققرى  لقققققي القققققركتبن  املقققققادة ال قققققائ  ون هقققققفا ال ققققق اء يحغقققققكل باواققققق ان املاتمفقققققة فقققققي م اضقققققع

 مالقصبة ال  اكملة.

  
 
 :ة الهوائيةب  ص  الق

د بحمققققققققان  ضقققققققرمفملةل  بقققققققع كاممقققققققة  هققققققي عبقققققققارة عقققققققو:  أضبققققققق ب مقققققققرن مفتققققققق   باصققققققت رارل مقققققققسم 

و مو ال اول بنضمل  ول أه اب  لملحت س العالك  ماملق اد الضقارة 
 
الاصت ارةل مج ارها مبط

لى القركتبن. م حغقع  القصقبة ال  اكملقة ال ا ا   ك ن مع ال  اءل فمل نع ا ولك مو ال و   إ

إلققققى عققققعبتبن يطمقققق  عممه ققققا: الغققققعبتان الرك يتققققانل إو  تصققققل كققققل عققققعبة م،ه ققققا ب احقققق ة مققققو 

 (5)الركتبن 

 :وظيفتها الصوتية 

كقققققان العم قققققاء القققققق ماء يظنققققق ن  أن   أجقققققر ل قققققا فقققققي الصققققق ن الم ققققق لل بقققققل هقققققي م قققققرد نريققققق   

ضقت ل فقي رعقر وحملقان 
 
ول   فا ا  اهاانلمتنفط  مل و البح ث الح يلة برهنقت علقى أاهقا م

ا  ن في درجة الص نل م  صمل ا إوا كان الص ن ع ملقع  
 (6)أجر بب 

                                                           

 (.  77، 69دراساث صىتٍت )( (4
 

(5)
 ( بتصرف ٌسٍر. 77، 69األصىاث اللغىٌت رؤٌت عضىٌت )

 

(6)
 (. 69(، وٌنظر: األصىاث اللغىٌت رؤٌت عضىٌت )28األصىاث اللغىٌت ) 



 

 والقصبة الهوائية( الرئتان 1شكل )                      
 :الحىج ة 

 قع الحن رة على ا قة القصقبة ال  اكملقةل مهقي عبقارة عقو تجقرة محضقعةل مغق ل الق  ريو  

الصققق  ملبنل معققق ة  ضقققاريفل مسعقققر  الجقققسء البقققارز م،هقققا  بتفاحقققة  دئ ل ممعققق  الحن قققرة عنققق  

ا. ا م،ها عن  الرجا ل مفي ال ات ضفض  أكرع ار فاعع  وضاث أا ر تج ع

 

 ( الحنجرة2)شكل     

  :وظيفتها الصوتية 

 ل فا العض  أه ملة كببعة في ع مملة إا ار الص ن  ممو أه  مظاكف  الص  ملة: 

o  كاعقققت ال ا  علقققى الققق  ريو الصققق  ملبن تشااا مل عأاااى أعضاااا  ةاااوتية كهماااةكققق ن الحن قققرة  

مققققا  -رعقققق  امملققققل–مصقققق   معققققر   (7)المققققفيو اه ققققعان فققققي معظقققق  واقققق ان هققققسان منتظ ققققة .

                                                           
 

(7)
 ( بتصرف ٌسٍر. 28األصىاث اللغىٌت ) 

http://www.google.com.eg/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%86&um=1&hl=ar&rlz=1R2ADRA_enEG432&biw=1366&bih=539&tbm=isch&tbnid=ACU8ywlqcA5EiM:&imgrefurl=http://www.bioquicknews.com/node/331&docid=ncAVeWm0cs2SwM&imgurl=http://lostinreviews.com/wp-content/uploads/2010/10/lungs.gif&w=771&h=900&ei=52kgT_mCJKbS4QS1xND9Dg&zoom=1
http://www.google.com.eg/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%86&um=1&hl=ar&rlz=1R2ADRA_enEG432&biw=1366&bih=539&tbm=isch&tbnid=ACU8ywlqcA5EiM:&imgrefurl=http://www.bioquicknews.com/node/331&docid=ncAVeWm0cs2SwM&imgurl=http://lostinreviews.com/wp-content/uploads/2010/10/lungs.gif&w=771&h=900&ei=52kgT_mCJKbS4QS1xND9Dg&zoom=1


و مققققو أه ملققققة فققققي التفريقققق  بققققبن اققققفان واقققق ان مققققو حملققققث الج ققققر مال  ققققط ل ققققفيو  القققق  رين

 المفيو صملأمي بملااه ا.

o  حملققث إاهققا   تحققر  إلققى فقق س م حققت مأمققائ مومققفل حجاا ة لناا هلن الصااوت معقق  الحن ققرة  

ا في النط   واها م بع مو عكل متجق  تجقرة القرضبنل  مالحركة إلى أعلى مأصفل هامة ج ًّ

م التقققققالي ي ع ققققق  علقققققى ولقققققك التفريققققق  بقققققبن واققققق ان ؛ (8)لقققققرضبن الحن قققققرل فتققققق جر علقققققى ضققققق ع ا

 الحادة مال مملظة.

o  قققا ل قققا مظملفقققة اققق  ملة أوقققرى  ت لقققل فقققي اااا ألالااابع  ألاةاااوا أيضع ملقققل ال  قققسة   ونهاااا كم  "

 مال اء  عن  املح جبن.

 الوت ان الصوتيان: 

طمققققققق  عممه قققققققا القققققققبعر الحبمقققققققبن الصققققققق  ملبنل م ه قققققققا ر انقققققققان مرضقققققققان ِّغققققققق هان الغقققققققفتبنل  مي 

قققا مقققو ال مقققف إلقققى ومقققائل حملقققث يمتقملقققان عنققق  ولقققك الجقققعمز القققفل الضققق مل   فاحقققة  ي تققق ان أفقملًّ

 دئل أمقققا الفقققرا  القققفل بقققبن الققق  ريو فنضقققل  املسمقققارل مفتحقققة املسمقققار  نققققبر م نبضقققص بنضققق   

ماتمفققة مققع واقق ان  مي ع قق  علققى هققفا اوققتال  الضققبة عقق  القق  ريو ماصققتع اده ا لاله ققعاز  

ا ل فا درجة الص ن  فكم ا   (9)زاد    ره ا زادن الضبة اه عازه ا في اللاضملةل فتحتمف  بعع

                  
 ( يتضح فيه الوتران الصوتيان3شكل)

 :وظيفتهما الصوتية 

                                                           
 

(8)
 (. 271دراست الصىث اللغىي ) 

 

(9)
 (. 29، 28األصىاث اللغىٌت ) 



و وهققق  فقققي ع مملقققة إاققق ار الصققق ن  حملقققث يق ئ هقققفان   ِّعققق  الققق  ران الصققق  ملان العضققق ين

 عا    مه ض ا  عن  اهتزازهماال  ران ب مر في  اية وه ملة بالنضبة لج ر وا ان  عن  

 الجهاا مققو حملققث  ت   اا  ةاافة الصااو  ل معلققى مضققع القق  ريو الصقق  ملبن ي  ققو اهتزازهمااا

 (10) والهمس
 هخ ن الوت ين  و   عا :وهخا تفصيل ألوضاع 

مل قققو ابقققل أن ض  قققا هقققفة ومضقققاع  بققق  مقققو وكقققر أن الققق  ريبن الصققق  ملبن يقققتح   فمه قققا  

  ملمققث القاعقق ةل مه ققا 
 م،ه ققا علققى عققكل هرمققي 

ًّ
 ضققرمفان هرمملققانل مصققب  الحضقق ملة أن كققال

ال تج  ال اح  م،ه ا   يكاد ي امز رأش ال ب ش.   ا بعان ج ًّ

 :وضع الشهيق 

ملضققققافة بققققبن القققق  ريبن أمصققققع مققققا  كقققق نل م ققققالطبع هققققفا ال ضققققع   دوققققل لقققق  فققققي فملقققق  ض قققق  ا 

إوققققراألا واقققق ان الم  يققققة  فاواقققق ان  اققققرألا مققققع السفبققققعل م  عالاققققة ل ققققا بالغقققق مل ل مفاك  قققق  

  ك ن محص رة في إجراء ع مملة التنفط فقص.

                                 

 (4شكل)

 :)وضع الزفلر )الهمس 

فمل  ض   املضافة ببن الق  ريبن ماصقعةل ل ،هقا أاقل م،هقا فقي ال ضقع الضقاب ل مهقفا الابتعقاد  

بققبن الققق  ريو الصققق  ملبن يحقققملل لم ققق اء ال قققرمألا رضقق  لة مسضقققر دمن الاه قققعاز معققق ل مهنقققا  تكققق ن 

 وا ان امل   صة. 

                                                           
 

(10)
 (. 44مقدمت فً أصىاث اللغت العربٍت ) 



                                  

 (5شكل)

 : وضع الجه 

قققققا إ  م ضقققققع ال صقققققص م،ه قققققال فملكققققق ن فملققققق  يمتصققققق  الققققق  ران مي  متقملقققققان بط ل  قققققا التققققققاءع  امًّ

ا الاه ققعازل الققفل 
ع
ا  م ققا ينققت  عنقق  وققرمألا ال قق اء مققو هققفا الجققسءل محقق ج الا صققا  فملقق  ضققعملفع

 ينت  لنا وا ان امل   رة.

                                  

 (6شكل )

 :وضع الوشوشة 

القققققق  ريبنل  بحملقققققث   ِّضققققق حان لم قققققق اء املقققققرمر مقققققو بمل،ه ققققققال فملققققق  ض ققققق  الالتقققققققاء التقققققائ بقققققبن  

ميتحققر  ال ضققرمفان ال رمملقققان حركققة مضققادة يبتعققق  كققل م،ه ققا عقققو آلاوققرل فملك ضققان فتحقققة 

علققققققققى عققققققققكل ملمقققققققققثل ااع  قققققققق  ال ضقققققققققرم  الحمقققققققققيل مرأصققققققققق  عنقققققققق  أم  الققققققققق  ريو مققققققققو ج قققققققققة 

مملقلل ملقفلك ِّعتجقع ال ضرمفبن ال رمملبنل ميارألا ال  اء مقو هقفة الفتحقةل مل قو مقع اه قعاز ا

 (11)الص ن املنط س في حالة ال ع عةل ضصف متهس 
                                                           

 

(11)
 (  95علم الصىتٍاث ) 



                                   

 (7شكل)

 :وضع الغنق 

فمل  ض   ال ضرمفبن ال رمملبن في مكااه ا الطبملعي مت امريول فمل ع ق  علقى ولقك اا قعاب  

قققال فمل عايققق  ضقق ص  قققا مح  ع قققا ينقققت  عنققق   مقق  امل قققر  مقع ال ققق اء  حته قققا إلقققى درجقققة القق  ريو اا عابع

يققققققر   مع ققققققا القققققق  ران إلققققققى الابتعققققققادل فملحقققققق ث الاضف ققققققار الققققققفل الضقققققق ع معقققققق  اقققققق ن  ال  ققققققسة ل 

ققا علققى نقق   ال ضققرمفبن  ميالحققأ أن ال مقق  فققي هققفة الحالققة يكقق ن علققى نقق   القق  ريول مأيضع

(12)ال رمملبن 
 

 

 (8شكل)

 لسان املزكاا: 

الصقق  ملبن ِّضققل  املسمققار  مل ققفا املسمققار امنققا ابققل ولققك إن الفققرا  الققفل ي جقق  بققبن القق  ريو 

  طققاء الضقق مل  لضققان املسمققارل مظملفتقق  واققمملة أن يكقق ن ب لابققة اقق ائ يحلققا نريقق  التققنفط 

   فملت   املاء مالطعائ إلى البمع ئ.(13)في أجناء ع مملة البمع 

                                                           
 

(12)
 (  93) علم الصىتٍاث 

 



:وظيف   الصوتية 

هققققفا العضقققق   ي  ققققو أن يتحققققر  بققققأن ينعقققققف فقققق س    يققققف الحن ققققرةل أم ي ققققعا  إلققققى ومققققائ 

ا عقققققققو فتحقققققققة الحن قققققققرةل مهقققققققفا م قققققققا يققققققق جر قققققققا -رعملققققققق ع امل جققققققق د فقققققققي  ةاااااااى ون الااااااا هلنعلقققققققى  -أيضع

 (14)الحم  

                         
 ( وفيه لسان المزمار9شكل )                           

 الحنق: 

 ال ااع ببن الحن رة مأاص   المضان.ه  الجسء 

:وظيف   الصوتية 

اااااا لااااابع  ألاةاااااوا ك ضققققق   .1 : العقققققبن مالحقققققاءل م نضققققق  هقققققفة واققققق ان إلملققققق   فحضققققققل  كم  "

 وا ان الحمقملة.

 في رعر وا ان. الصوت  لن هلن (15)حج ة خنفيةِّعتجع الحم   .2

 النهاة: 

الت  يقققف الفلقققا مالت  يقققف وضفقققيل  حتققل الجقققسء امل جققق د فقققي اهايقققة الحنقققك المقققبنل م ققققع بقققبن 

 م ت بع ب رمضتها ما رتها على الحركة.

:وظيفتها الصوتية 

ا لصو  القافمعتجع الم اة  .1  .كم  "

                                                                                                                                                                                           
(13)

 (. 29األصىاث اللغىٌت )
 

(14)
 (. 278علم الصىتٍاث )

 

(15)
 تقابلها حجرة رنٍن أمامٍت فً الفم، ٌلعب فٍها اللسان دوًرا مبًٍرا.  



 لم اة مضعان  تافه ا:  .2

فعنقق ما  ر فققع إلققى أعلققى م مقق  نريقق  وضقققف أمققائ ال قق اء الحامققل لمصقق نل فملاققرألا مققو الفققق ل 

 مولك مع وا ان  بع اململ  مالن ن. 

معن ما  نافر ب رجة معملنة  فتل الطري  وضفي أمائ ال  اء لحغ ملل حرفي اململ  مالنق نل 

 ف  ا ا  ان أضفملان.
 

 

   مفمل  الم اة11عكل  

 :الحىك 

هقق  الجققسء الققفل يبقق أ مققو الم ققاة فققي أاصقق   الفقق  مح قق  أاقق   وصققنان ومامملققةل ميقضقق    

 العم اء إلى جالجة أاضائ:

صققال بالم ققاةل مهقق   الحىااك الناالن: - أ الجققسء المققبن القابققل ل حركققةل مامل جقق د فققي  وققر الفقق ل متَّ

ا وال المضانل مي  و  حضط لمل ضت  باإلابع.  ممحازيع

:وظيف   الصوتية 

 فققي ع مملققة الار فققاع  يشاااا  -1
م
ا الطريقق  لساا  ال جويااف ألاهفاا الحنققك  المققبن  الم ققاة ل مفسققحع

قا –أمائ وا ان  بع اململ  مالنق نل ماق  يقنافر  ا الطريق  أمقائ النق ن ماملقمل   -أيضع مفسقحع

 ل  رمألا مو وضف.

 .يشاا  في إه ا  الكاف  -2

هقققق  الجققققسء اللابققققتل مامل جقققق د فققققي مصققققص الفقققق  مققققا بققققبن الملققققة مالحنققققك  الحىااااك الصاااان : - ب

 المبنل ماملحازل ل صص المضانل مي  و  حضط االبت  باإلابع.

:وظيف   الصوتية 



ققققا لققققبعر واقققق انل باملغققققاركة مققققع مصققققص المضققققانل مهقققق   -1  بققققع  ةااااو  اليااااا ِّعقققق  مارجع

ت  . نن  امل ية في ملل كم ة  بم

 في رعر وا ان. حج ة لن هلنِّغكل   -2

 )النثة أو أةول الثىا ا العنيا(: كق   الحىك -      

مسغقت ل مه  الجسء اللابت الفل يلي أا   وصنان الف املقةل ماملحقازل لطقر  المضقانل  

 على ما ِّعر  بالملة.

:وظيفتها الصوتية 

ا لبع  ألاةوا ِّع     ل باملغاركة مع مق ئ المضانل ممو هفة وا ان: الغبن.كم  "

 :النسان 

نمقق  المضقققان فقققي رعقققر الم قققان 
 
ِّعقق  المضقققان مقققو أهققق  أعضققاء النطققق   موه ملتققق  هقققفة فقققق  أ

نقا عقو  قع بق  ر م ق ال م   قرم فققق  عجَّ   علقى الم قة ضفض 
ققي    

رم قان  عم ضم م  الم ققة العر ملقةل فققا  معقالى: سب 

﴾ بن  ب 
ق     16 م  م 

 ن
م
قان  ا ضم م   ب 

َّ
ص     إ   ون رم ا م  نم

ن
م صم رن

م
ا أ مم أل بم ة عر ملة ما حةلماا  جل عأض : سمم

﴾    ن
م
نم ل  

ب  بم مل  ل 
 .ل ألن بم ة ا م  17 

   عققة مققو مالمضققان فققي الج ققاز النطقققي هقق : عبققارة عققو عضقق  مققرن فققي الفقق  يتكقق ن مققو م 

 العضالن موعصاب املتقانعة ماملت اومة.

 :وظائف  الصوتية العاكة 

ا مظاكف ا  ملة  باال  ال ظقاكف ال قا يقق ئ بهقا كقل جقسء مقو أجساكق  علقى  -لمضان ع  مع

 م،ها: -ما صملأمي  فصملم 

 نققت  ال ضققرة  -دمن أن يمتقققي رضقققف الحنققك –ل فعنقق ما ير فققع دواه فااي إه ااا  الح  ااا  -1

 معن ما ينافر  نت  الفتحة.مالض ةل 

ققققققا  -2 حجاااااا ة اهاااااالن إوا كققققققان الحمقققققق  ي لققققققل تجققققققرة رضققققققبن ومفملققققققة فملقابم ققققققا    يققققققف الفقققققق  مك ضع

 ل ملمضان دمر كببع في التح   في هفة الحجرة ومامملة.أكاكية

 ما  اضَّ  رعر عم اء وا ان المضان إلى أر عة أجساء:

                                                           
 

 

(16)
 (.295الشعراء ) 

 
 

(17)
 (. 4إبراهٍم )من اٌَت  



 كؤخ  النسان: -ألاول 

 بن.مه  الجسء املقابل ل حنك الم 

 وظيف   الصوتية: 

 ل كالكا .إه ا  بع  ألاةوا ل  دمر كببع في  

 وسط النسان:  -الثاو 

 مه  الجسء املقابل ل حنك الصم . 

 وظيف   الصوتية: 

 ل كالجمل  املعطغة.إه ا  بع  ألاةوا ل  دمر كببع في  

 كق   النسان:  -الثالث

 مه  الجسء املقابل ل حنك املق ئ مالملة. 

    الصوتيةوظيف: 

 ل كالضبن.إه ا  بع  ألاةوا ل  دمر كببع في  

 ذلق النسان )ط ف (:  -ال ابع

مهقققققق  الطققققققر  املقققققق ب ل الققققققفل يالمققققققط وصققققققنانل مالققققققبعر يقققققق ول هققققققفا الجققققققسء فققققققي مققققققق ئ  

 المضانل ممو ج  يقض  المضان إلى جالجة أجساء.

 وظيف   الصوتية: 

 إه ا  بع  ألاةوا   الال .ل  دمر كببع في  

 :ألاسىان 

لكل إالضان في وح ا  الطبملعملة م   عة مو وصنان ا   اتمف حض  الضقول مل ،هقا فقي 

 العادة  صل إلى اجنتبن مجالجبنل صت عغرة م،ها عم ية مملم ا صفمملة.

 وظيفتها الصوتية: 
o   للصقققققنان مظملفقققققة م  قققققة فقققققي إضتقققققاألا رعقققققر واققققق ان بالتعقققققامن مقققققع رعقققققر أعضقققققاء النطققققق

ل ملققفلك  فل ققة أاقق ان   يققت  ضطق ققا بصقق رة إةاا اا الفااا  والثااا  اا واها فااي آلاوققريو 

  18 صحملحة في حا  ع ئ مج د وصنانل ملم ا يت  ضطق ا مع مج د وصنان 

                                                           
 

 

(18)
 (. 37األصىاث اللغىٌت رؤٌت عضىٌت ) 



 2-  ا بعة. حج ا  اهلن أكاكيةمع ل كعنصر مضاع  في  ك يو 

 
   وصنان العمملا11عكل  

 

 :الشف ان 

الفقققق ل مبه ققققا م   عققققة مققققو العضققققالن ه ققققا   عبققققارة عققققو عققققريطبن عريضققققبن ِّغقققق الن فتحققققة 

املتصققققققققققمة رعضققققققققققالن ال جقققققققققق  معضققققققققققالن الققققققققققفاول مهققققققققققفة امل   عققققققققققة ل ققققققققققا دمرهققققققققققا فققققققققققي حركققققققققققة 

  19 الغفتبن 

 :وظيفتهما الصوتية 

 .إه ا  بع  ألاةوا ,  البا  وامليمل  ا دمر كببع في  -1

  تن على أصقاش اصقت ارته ا مقو ع مق إه ا  الح  ا  وتشكينهال  ا دمر كببع في  -2
ض 

 
 ل ما

 الحركان إلى: حركان مضت يرةل م بع مضت يرة.

 .حج ة ال هلن ألاكاكيةل  ا دمر في  -3

  ال جويف ألاهف 

ا مققققو ضاحملققققة الحمقققق  إلققققى   قققق ع قضَّ ي تقققق  هققققفا الت  يققققف مققققو الحمقققق ل مينتًققققا بفتحققققة وضققققفل م 

 فرا ان معر  بالفرا ان وضفملةل  ممها فرا ان أورى معر  بالجمل ب وضفملة.

 :وظيف   الصوتية 

 ةوتْ  امليم والىون.ل  دمر كببع في إضتاألا  -1

                                                           
 

 

(19)
 (. 274علم الصىتٍاث ) 



              عن  إضتاألا رعر وا ان.      حج ة اهلنِّضتا ئ هفا الت  يف  -2

 
   الت  يف وضفي12عكل  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


