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 اخلاهسةاحملاضرة 

 الصىائث
جعلين العربية للناطقني بغريهاوأهويحها يف   

  مفهوم الصوائت وكيفية خروجها: -أوال

ماااا ثمثاااااثمذدضتهاااادثاصاااااد  د ثاة د اااا ث ااااصلثثألاصاااا لصثلتةاااادمو ماااادثناااااسٌندثبناااا ثماااا ث ثاااا ث اااا ث

دألصااا لصثلتةااادهو  ثااااابثةااابثلت طةثااا ثػاااو  ثٌوٌااا ثي ة،ااا  ثألاتااا ثالتااا لاثالتثاااد  ثألاصاا لصثمااادثب اااط ث 

و  ثالتنؼطة.ثٌ ث ةيرة ثلتاوا ثالتضم ٌا

االت ةاايرةثحطماادصثالتاااطبث اايقثلت ةاايرثالتك ةاا ثاهاا قثةاابثلتااعم  ث د  دثألباارثماا ثا   اادثالثنأدااصثا و 

دثألبرثم ثا   دثلتكثثعب.لتكثثعب ثأمدثلتك ة، ث   وأدصثا و 

لثةبثلثيرثم ثلت،غدص ثاتجؽثةبثلت طةث ثاماس د ثاتنا ثاومانثأقثلت ،ماد ث تلحطمدصثزاضثمهمثتسًّ

 (.ثVowels صهثلت،غدصثمةكلحثأص لصثلت،يقث)أي،  لثب،ي دثةبث

بو دصثالضح ث يقث صهثألاص لصثةبث صهثلت،غادص ث  اسثعاذلثشتاوث ندكثابنسمدثالمظ لثأقث

 لتث َضثبلىثمادات ثاضلثم داجؽثبدم ثتهصهثألاص لص ثبغضثلتنظطثب ثلت،غ ثلتتيثننوميثئتي د.

ب اااضثدةدهةاااهدثمااا ثتغااا ثئ اااىثاتنااا ثاوَمااانثةااابثلت  ااايث اؼااا تثأقث اااصهثألاصااا لصثنذو،ااا ثةااابث

د ثام ثأشهطث صهثلمل داجؽثم ثدغثزل ثدىثت  عثأدطى ثتث  Danielث ىثاضلثلمل داجؽثلت دم ثن طةث 

Jonesةاااااير دثثلت طةثااااا ث ثاػااااا  ثأنهاااااداظث نااااادثبااااا ث اااااصلثلملطتااااالثألصااااا ثئ اااااىثلثاثااااا ثداااااطا ثل حطمااااادص 

بضاااا لقثثلت طةثااا ثاي ة،هاااد ثاتنااا ثال ااااسثأقث ومااانثأاالثأقثلمل ومااااسثب،ثااا ثةااابثل حااااسااثبااا ثل حطماااادص

)ماا ثمثاااثهشااه،همدثةاابثثالتشاااودقث)اطلعااىث ثاا ثمطلاا ثل ذااع ا ثألاماادميثأاثل  ،اااي(ثمهماادق ثلت،ؼاادق

  ثاشتوثبلىثلتنا ثلتود ب  كقثل حطل (

 
ً

ال انهااااا قثلتشااااااودقثةااااابثاضااااالث ثلملاااااادظمثتااااا ثمااااا ثل حناااااو اااااا ثل ذاااااع ثلت،ؼااااادقثثدممق     اطناااااالثبناااااسمدث -أوَّ

حاادىثلت،ؼاادقثالتشاااويقثةثد اادث ا ثالكس  رو وء  اد ا   دالا اااطل ث)الا و اادز( ث ثهاا قثشتااوثاصااادث  ااطا ث

 اتصلث ك،قثبلىثم ثم ث صا ثلتة نيقثمةكلحث)مطل ثأمدمث (.ثم همد.

انهاا قثلتشاااودقثةاابثم ضاالثالاػااوسلضة ث ثهاا قثث ااا ثل حنااوثلت،اايق لت،ؼاادقثثم  رخربنااسمدثاطنااالث  -ثاهًي  ا

اةثد اادث حاادىثلت،ؼاادقثالتشاااويقثم همااد.ثاتااصلث ك،ااقثبلااىثماا ث، الض   ة وواو ا   د شتااوثاصااادث  ااطا 

 (.د،اث م ث صا ثلتة نيقثمةكلحث)مطل ث



   ا
ً
.ثةااابثاضااالثلتطلمااا ث اااوث ااا ثمطن ااالثاالثم  اااطثاتننااا ثمؼاااو  ثةااابث اااد ثلتاااامأمااادثبناااسمدثاهااا قثلت،ؼااادقث -ثالث

لضةث هاااا ثمهاااااطزثل و اااادزثلتشااااااويقثلملاداااااسةث)ثأمث ااااايقثالا اااااطل ثاالاػاااااوسةاااابثم ضااااالثانهاااا قثلتشااااااودقث

 .للفححة وألالف  ط( ث هصلثاص ث

تن ثال سثأقث ومنثأقثلتاوا ثلملط   ث)الصتوثألات (ثاذو، ثتع ثلت،ؼدقثلملااطكثم هادثبنا ثةابث

  لتاوا ثلملاذم ث)الصتوثألات (

لت،ؼدقثبنسثلتنكقث دتاوا ثاألات ثمنذاضادثئ اىثأ ىاماثمادثم سمثه قث( ثاثَعبد َعابد ايثمث  ث)ث

امن  ثانه قثلتشاودقثةبثاضلثمادااس ثأمثأه مادثالثنثاساث ي مادثصاا ثالاػاوسلضةثاالثالا ااطل  ثاتن  مادث

 بلىثأمثمدىثأ طبثئ ىثالا اطل ثمن ثئ ىثالاػوسلضة.

اه قثمإدطثلت،ؼدقثبنسثلتنكقث دتاوا ثاألات ثمنذاضدثئ ىثأ ىماثمدثث( ثابربر وصَ صَ اةبثمث  ث)ث

 (1)ثئ ىثالا اطل .ثمدأ طبثئ ىثالاػوسلضةثم  ثمدتن  ن  ثانه قثلتشاودقثةبثاضلثماداس ثام

)أمثي تاااعثم هااادثلتااا نطلقثلتةااا نثدق(ثاالثاااااسًثم هااادثثمجه   و و))ثثأقث اااصهثل حطمااادصثم،هااادثاةومااان

  (2)((ثماث ث ظطلثالهؼد ثمهطىثلته ل ث)لتنؼبي(ثأٌند ثلتنكقثب دث

يقثلتايعاااااااد يثأٌط اااااادثةاااااابثل ذااااااد ثثةاااااابثل حطماااااا ثان،ااااااوثل حطةاااااا ثاشتااااااوثلتاااااااطل ثةاااااابثلتااااااامثاتهااااااصلثل ذهااااااط 

 اااقثلتص ااص دصثالمل تادصثلتةاا نث ثماالثلتةا لهيثلثياارةثلت ااسز ثثالناحي  ة الفيائائي ة  ث ماا لتؼامعبا 

اااملثبلاااىثمؼاااد    ثالثهؼاااملثبناااس دثثالناحي   ة الس     يةابدتثااا ثلت ثمااا  ثامااا ث
ؼس
 
 ااااقث اااصهثل حطمااادصثه

 ث (3) لتة لمي ث هيثنوة ث دت ض حثألثرثمن ثةبثلتة لمي.

لت ااسمد ث أه اادثأصاا لصث ااصهثألاصاا لصثهؼاايرث كطة اا ثمااطةثةاابثأٌنااد ثلتنكااقثب ااد ثاصاااهدثثاملاادثمد ااي

ثهؼاايرثةاابثلتهاا ل ثزاقثلبترلضااهدثماا ثبضاا ثأاثألثاارثماا ثت  ثاا تث  طاتهاادثماا ثل ذاا  .ثأاث   لهثاا  ثأمس

 أبضد ثلتنكق.

 الحركات وج ليم اللغة الثاهية: -ثاهيا

نذو،اا ثماا ثتغاا ثئ ااىثأدااطىثث))ثاتلحطماادصثأ مثاا ثةاابثه ،اامثلت،غاا ثلتثد ثاا  ث  ااسثالماانثلت ،مااد ثأه اادث

ااوااااد ثئ ااااىثمااااطلقثلثياااار.ث نؼااااث ثل  ااااو ث اااايقثثلماداتاااا ثلتنكااااقث ،غاااا ثأتنجثاااا ثبؼااااير  لدوو اااادثاه اااا ث

أصاا لصثلت،اايقثةاابثي ه،يعااا ثالتاطرؼااث ثلثياارة ثنه اا ث كااقثي ه،يااعمثت،غاا ثلتاطرؼااث ثشااد دثمشاا ةدث

  ،هذ ثغطةث ثٌ ث، ثبلىثآشلقثلتاطرؼثيق ثالصتوثلت نؽث دت نؽ.ث

                                                           

 ( أ.د/ عبد الفتاح الربكاوي.93ينظر: مقدمة يف علم أصوات العربية )( (1
 ( 55مقدمة يف علم أصوات العربية )( (2
 أ.د/ عبد العزيز عالم. (300)عن علم التجويد القرآين ( (3



 ثاأمثل اااطل ثباا ثأصاا ىثلتنكااقثب اادثاث ااسثالتشااث  اأصاا لصثلت،اايقثةاابثماا ثتغاا ثلثياارةثلتااساضلقث

 نكاقثلملاوه،مثباا ثلتكطة ا ثلملأت  اا ث ايقثأ ا ث ااصهثلت،غا ..ثتااصلثمادقثما ثأاتاالثألاما ضثلتتاايثالذاأثئتي اادث

 (4)((ثثمو ،مث صهثلت،غ ث ثنندثأقثااداىثن ،ثسثلتنكقثب صهثألاص لصثلمدثانكقثب دثأ ندؤ د.

،غدص ثااض مهدثبشسةثةبثلتؼامد  ثالثر  اد ثما ثشتاوث دالدوو ث يقث صهثل حطمدصث ددوو ثلت

 اه  ثبم،ث ثه ،مث صهثل حطمدصثم ثألام ضثلتة ث ثلتتيثناود ثئ ىثنسضةلثمؼومطثامطلقثزلهل.

 سثئيدت ثلتةدهيثلت ةيرثان ةيرثلتةدهيثلتك ةا ثأاثباسمثالاتتاعلمث دمل اسلضثلتعملايثت،ةادهيثاه

 ندي يقثبغيرثلت طةث  ثلتم ثألادكد ثلتشد   ثتسىثلتسضلػيق ثدة صدث

ثبلاااااىثبثنااااا ثمااااا ثلتك،ثااااا ثث- مثدتااااا ثثالطوء      ثثقص     ير الص     ائت أمااااادث ثأتطةااااايس مااااا ثداااااوىثزضلػااااا  

َمااا  ث  ةاااطث))ثأقثث-لملااادتيعايق انكاااقثلملواااا مثم،متااايث)مكااادضثائػاااوم( ث)مكاااطثائػااا،م( ثام،مااا ث)ئامااادق( ثئ 

 (5)ث((لتنؼطةثالتاوا ثلتك ة،ويق

ثلتسضلػاا ث   اا ثل  باارةثلت،غ ةاا ثماا ثلت،غاا ثث))هثألادكااد ثب اا زثئ ااىثأقثلتؼااجلثةاابث ااصاةااصلطثصاادمل 

لملوا ةااا  ثالتوااااأٌطث دت ااادزلصثلتنك ثاااا ثالتن اااا ثلتؼااا،بيثم  اااادثبنااااسثلػاااوذسلمثلت طةثاااا  ثئشثئقثلتةاااادهو ث

 ث(6)ث((لت ةيرةلتك ة، ثالثن تسثةبثألاص لصثلملوا ة ث

 ث مث  ث)ثأضةسثلتؼادضثئ ىثمن ث(ث سالثم ث)ثأضةسثلتؼاطثئ ىثمنا ث(ث  الصائت القصيرثطوءاأمدث

ا ااسثب ااعىث ااصلثل  كااأثئ ااىثلملثدتغاا ثةاابثلتوةاا ةلثاماداتاا ثنااادزمثن ةاايرثلتةاادهو ثلتك ة،اا  ث ثثاادت ث

 (7)اةكث ثلتةدهو ثلت ةيرة.ث

مدثشلطن ثثل  كأثةبث كقثل حطمدصثأاضحثمن ثاأظهطثةبث كقثألاص لصثلتةدمو  ثأقثاممدثاإلس

اااثئماااسى  جنمااادثدثبلاااىثبثنااا ثمااا ثلت ماااد ثيقثلت دهاااسا ثمااا ث اااوزثغيااارثبطةثااا (ثمااا ثأ ااا ثلتسضلػااادصث)نكثث  

%ثثبغااضثلتنظااطث66,1%ثا6,1ناداناايثرؼااث ثلتشااث  ثةاابثل  كااأثةاابث كااقثألاصاا لصثلتةاادمو ثماادث اايقث

ث%ثلتتيثصدمثيث كقثص صثلتضدزثامسه ثامدثبشه، ثشتوثم ثمدت ثلػوثندهث ثتهاصل84ب ثرؼث ث

%ث61,4لتة ص ثةبثلت  يثلتصمثنترلاحثرؼاث ثلتشاث  ثةابثل  كاأثةابث كاقثل حطمادصث)لتةا لهي(ث ايقث

 (8)د.%ثاابثرؼث ثلثيرةثرؼجث  1,,6ا

                                                           

 دون بيان طبعة أو تارخيها. ( أ.د/ إبراىيم أنيس، مكتبة هنضة مصر،30األصوات اللغوية )( (4
 م2018ط أوىل،  ( د. أمحد علي مهام، دار الكتب العلمية،171حتليل األخطاء يف تعليم اللغات األجنبية )( (5
 السابق الصفحة نفسها.( (6
 (.171األخطاء يف تعليم اللغات األجنبية )ينظر: حتليل ( (7
 م.2004 -1425( أ.د/ رشدي طعيمة، دار الفكر العريب، ط أوىل، 251ينظر: ادلهارات اللغوية: مستوياهتا، تدريسها، صعوباهتا )( (8



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

 هن هالهح املرحلة الفيزيائية
ب سثأقثل وي ندثم ثل حسااثب ثألاص لصثلت،غ ة ثةابثلملطم،ا ثلتنك ثا ثما ثمثااثأبضاد ثلتنكاقث

صاد  د ثانن ت هدثمدث ايقثصا لميثاصا لهي ثاأتثنادثبا ثػاإلى ثلثا ث ناو ثألاصا لص ثامذدضتهد ثا 

 مطثػطت دثبلىثلملطم، ثلتايعادهث  ثتناداىثيتد ا ث كطة ا ثمجؼاك ثبا ثل ذا لبثبا ثلتؼاإلىثلملهامث

 لتصمثمادزه ثلث ثانو  ثلتة ص 

اااااقثب،ثااااا
َ
ك، ثمااااا ثالا تااااعلظثلتاااااصمثا  لتص اااااص دصث ثب ااااسثداااااطا ثلتةااااا صثمااااا ث اااامثلملاااااوه،م ثاااااااسًث ااااا   

لتتاااايثننو ااا ثبباااارثاػااااثطثث دمل تاااادصثلتةااا نث  ثاماااالثلثااارةث ااااصهثلتص اااص دصثنوهاااا قثماااادثه اااط ثلتةااا نث 

ادثاةوولااماثأما ثاصاا تهدثئشلثل و اسثلتؼادملثباا ثمةاسضثلتةاا صث اام،هادثئ اىثأشقثلتؼاادملثئشلثمادقث طةث 

دثاةدت نؽ. دثم ثلتؼدملثأصثحثلتة صثالضح   لتصمث  ثلملوه،م ثاةدتود بثم،مدثمدقثلملوه،مث طةث 

تؼاد قثب اضثلملةاكلحدصث صهث ددوةدضثابثلتطم، ثلتايعادهث ثت،ة ص ثا ومنثأقثةبثلتناومثل

 لتتيثناود ثئ ىثن ضثح ثا صلث ثده د 

 لتص ص  ثلتة نث  

اادثنواااطكثأتااعل ثماا ثلتهاا ل ثلمل د اا ثتاماا  ثا ااصهثألاتااعل ثناااطكث دثم ثن  مثنماادثانكااقثئرؼاادقثصاا ن 

أتاااعل ثأداااطى ثا ناااصلثمتااااثنةااا ث اااصهثألاتاااعل ثئ اااىثأشقثلتؼااادمل ثا اااصلثلتوااااطكثلتجؼاااثطثأاثألاتاااعل ث

 ل ثه ط ث دتص ص  ثلتة نث .لملواطل ثم ثلته  

  
 
ًثثبلىثشتوث اطل ثلتش ل ثلتط د  ثاةضطبثتندثلت ،مد ثمثدال بناسمدث ااطكث اصهثلتشا ل ثاااس 

ثامن ثمشد سةثأٌطهث دت يقثلملهطزة ثاةمن ثلػىش دضثأٌاطثلتوص اصبثما ثداوىثاضالثئصاث وث ص ص 

تثاةدتوااااااا
َ
ثئصااااااااث وثل حطلااااااا 

 
د بثاو  اااااااا ث ذاااااااا ثبلاااااااىثلتشاااااااا ل ثمااااااادىثنةااااااا ة  د ثاضةماااااااادثأا ااااااا ثضاااااااغط

 (9)لتة ص.

                        

                                                           
 
 (. 27ينظر: دراسة الصوت اللغوي ) (9)



 ( شوكة رنانة31شكل )
 لمل ت ثلتة نث  

ه طَّ نااااادثبلاااااىثلتص ص ااااا ثلتةااااا نث ثلت لماااااسة ثالثاثااااا ثماااااسا  د ثتنااااا ثئشلثه اااااسزصث اااااصهثلتص اااااصلصث 

التتيثابثبثدضةثب  ث"مهم ب ثم ثلتص ص دصثلتة نث ثث دمل ت ثلتة نث ان لتيثم َّ يثتندثمدثب ط ث

 (10)لملو د ث ثلتتيثننو ثئمسل دثب ثألادطى"
، ااايث 

 
لث  اااد ثمثنمااادثلنااادثصاااغدض  لثر ط ااا ثتمث   ااا ث اااصهثلمل تااا ثب،ثنااادثأقث واااصلطثمشاااهس  اتو طةااالثنذثه

 قثزالهاااا
طث َحَذااااط ثةاااابث طلاااا ثمااااد  ثلػااااترتلث ااااص نوثماااادشلثااااااسً ث وماااانثأقثمهاااادقثػاااا   ثل  ذااااطثاهاااا  

دثٌامثمادثن،ثااثأقثنوولاميث دث شاج   ادث-مو سزةثب ضهدثنذاط ثما ثب اض ثانىؼالثشافث  دثث-أاض  دث شاج   شاج  

 ئ ىثأقثننوهيثم،هد.

ئشلثنذث،ناادثأ ناادث  ؼاامث ااصلثل ح، اادصثماا ثلملنوةاا ثَاذااط  ثتناادثشااه ثن ضااث بثا ااطبثتناادثبم،ثاا ث 

ثلمل تدصثلتة نث .      مسًا
 ( حجر ملقى يف ادلاء31شكل)

                                            
                                 

                       
 ( ادلوجة الصوتية31شكل)

 لت ػثط ث

أقثبؼااوذسمث  ،ثاا ثماا ثلتضااطاضمثمتاااثانو اا ثئرؼاادقثماا ثمهاادقثئ ااىثمهاادقثآدااطثب ثااسثأ اا ثلماادث 

ااادث-اػاااث، ثمدتؼاااثدضةثأاثلتسضلتااا ثأاثغير ماااد ث ا ااا ثال اااسث ال و ااادىثلتةااا صثمااا ثاػاااث، ثأاثاػاااثطثث-أاض 
                                                           

 

 (. 27دراسة الصوت اللغوي ) (10)



اام،اااا ثمااااا ث ااااامثلملااااوه،مثئ اااااىثأشقثلتؼااااادمل ثا ااااصلثلت ػاااااثطثاذو،ااااا ث ااااددوو ثلثاثااااا ثالانةااااادىث ااااايقث

 لملوه،مثالتؼدمل 

ًثع ةيقثا ادقثأمدمثب ضهمدثلتث ضثاه قثلت ػثطث ند     ثلته ل .ث ايثمدت ثناسه

ًثع ةيقثببرثلتو،ثا  دصثلملام ت ثاه قثلت ػثطث ندث  ثلتنهطةد .   اةبثمدت ثناسه

ادثتجؼاملثلملةا،يقثزلدا ثلملساذسثاددضتا ث  اةبثمدت ثدكثلثلملساذسثلتاصمثبؼاوذسمثمثنطا    

 اه قثلت ػثطث ندث  ثلتنهطةد ثملثلته ل .
  طظثةبثبم،ث ثل و دىثألاص لص.ا نصلثنو سزثلت ػدهط ثلتتيثاإزمثلته ل ث ي دثلتساضثألا  

 ب لم ثلدوو ثألاص لص 

 ااااسثاىؼااااد ىثلتااااث ض ثئشلثمد اااايثأبضااااد ثلتنكاااااقثالمااااسةثبنااااسثل ذمثاااالثةاااابثألاماااا لىثلتكثث ثااااا تث 

  ،مدشلثاذو، ثص صثئرؼدقثب ثآدط 

اتإلتد اااا ثباااا ث ااااصلثلتؼااااإلى ثال ااااسثأقث  ضااااحثأقث ناااادكثب لماااا ثنااااوانمثةاااابث ااااصلثالادااااوو  ثماااا ث

 أ مهد ث

 لتة ص زضت ث

دثمدثاه قثأص لصثلتطتدىثأغ،نثم ثث-  سثهؼوملثئ ىثئرؼدقث وة ثص ن ث أ  ثغ،ثنث  اغدتث 

ادثما ثل حاسة.ثاتاوثأقثن ادضقث ايقثث-أص لصثلتنؼد ثاألايادى اهؼوملثئ ىثآدطث وهسثأقثةبثصا ن ث  ب 

صاا صثلتشااثرثل حةااطمثلتااصمثنهااسث ثاا ثب ااضثلتغ،ظاا  ثاصاا صثلتشااثرثبثااسثلتثدػااطثبثااسثلتةاامسث

    ثم ثل حسةثتو ط ثلتاطب.ثلتصمث ث 

  صهثلتغ،ظ ثأاثل حسةث ك،قثب،ي دث)زضت ثلتة ص(.ث

 اتوثأقثهؼأى ثاملدشلثنه قثب ضثألاص لصثغ،ثظ ثاألادطىثمدزة 

اصاااندثثكثي  رو ال  د  ن ا ى ثاو  ا ثشتااوثبلاىثلمثاا ثالا تاعلظلصثل  دضتا ثماا ثلتاام ث اااقثمد ايث

ص ث دتغ،ظ .ثقليلةلتة صث أ  ثمدز ثائقثمد يث  ا 

 اتوثأقثهؼأىثٌد ث  ثاملدشلثننثرثلتص ص دصثأاثن   

لملنس  ااااا ثمااااا ثلتاااااطهويقثابلاااااىثثك ي     ة اله     واد ن ااااا ى ثنو  ااااا ثلمثااااا ثلتص اااااص دص ثاباااااسز دثبلاااااىث"

لتااااا نطة ثلتةااااا نثيقثأاثثط     و  بضاااااوصثل حنهاااااطةثابلاااااىثثمروه     ةلتؼاااااثكطةثب،ي اااااد ثلمااااادثنو  ااااا ثبلاااااىث

 (11) ةط مد"

                                                           
 



 شسةثلتة ص 

غ،ظاا ثلتةاا صثامسناا ثماا ثتهاا ثاشااسن ثاضاا ا ثماا ثتهاا ثماا ثلملهاامثالتضااطاضمثلتواطةااقث اايقث 

د ثا سثاه قثلتة صثمدزلثاشساسل ثالت نؽ. دثاض ثا 
 
 أدطى ث  سثاه قثلتة صثغ،ثظ

 اتن ثمدثلتصمثااسزثشسةثلتة صثاض ا  

 لتصمثااسزثشتوثبسةثأم ض ثم ثأ مهد 

  تاا ث ث د ذاادتؽثةاابثآدااطث دباا ثلتااسضغث  ج  ة الق  ر  أو الب   د م  ل مص  د  الص  وت  ا   ح لم

لثمث،مدثبش طث  ثل ذدتؽثةبثلتة ثألااى.  اهسثص صثلملادضطثشساس 

 طثبلااىثكحل  ة اله  واد  الوا  يق الناق    للص  وت  ا ه   او  ثاماا ث ناادث ااطىثأقثلنهاادهثلتطةاادحثاااٌإ

شاااسةثلتةااا صثئشلثمد ااايثلتطةااادحثموههااا ثمااا ث دمثااا ثلملةاااسضث)لملاااوه،م(ثئ اااىث دمثااا ثلتؼااادمل ثاةضااا  ث

 (12)لتؼد ق.ثلتة صثبنسثلنهدهثلتطةدحثبنؽثلت ضل
    ثلتة ص 

 ااااسث هااااسثصاااا نيقثاوكد  اااادقثةاااابثزضتاااا ثلتةاااا صثماااا ثمثاااااثلتغ،ظاااا ثأاثل حااااسةثماااا ث دمثاااا  ثاةاااابث 

دث ث  مااااااد ث اااااااالَمثب اااااا زث ااااااصلث اااااادثالضااااااح 
 
شااااااسن ثأاثضاااااا ا ثماااااا ث دمثاااااا ثأدااااااطى ثاماااااالثشتااااااوث هااااااسثلدوو 

 الادوو  

لتؼاام ثلتتاايثنميااعثب اا زث ااصلثالادااوو ثئ ااىثماادثب ااط ث) ناا  ثلتةاا ص(تث ناا  ثلتةاا صث اا  ث"ن،ااوث 

دثب ثن ثب ثآدط".  ص ن 

 ار  زث نؼأى ثامدثلتصمثااسزث   ثلتة ص 

 يتد   ث صلثلتواساسثمةسضه 

 .الادوو ثةبثحذمثاشه ثاةند ثب ضثأبضد ثلتنكق 

 دث-الاداااوو ثةااابثحذاااطلصثلتاااط يقث لمله  ااا ثمااا ثنهاااداة ثل ح،اااقثث-لتتااايثنااااسٌندثب  ااادثػاااد   

ن ،ثااسثصاا صثعاا  ثآدااط ثمتاااثلأ ااوثهؼااوملثئ ااىثصاا صثالتااامثاألا اا  ثا ااسثاااومن ثعاا  ثماا ث

سثم ثدوىثلتوانمثةبث صهثل  ذطلصثلتط ثنث .
َّ
 (13)لتش  ثلمل ،

                                                                                                                                                                                           

(، ومن ادلعروف أن الوترين الصوتيني عند الرجال أطول وأضخم منهما عند النساء واألطفال، ولذلك 56مقدمة يف أصوات اللغة العربية ) (11)
و حينما يصل الولد إىل سن البلوغ جتد يف صوتو غلظًة، قد ال تكون حمببة لنا يف بداية األمر، حىت نتعود عليها، وما ذلك إال لطول وتري  

 ني وتضخمهما، ذلكم الطول والتضخم ادلصاحبان لعملية بلوغو.الصوتي
 

 (.57ينظر: مقدمة يف أصوات اللغة العربية ) (12)
 



 (14)املرحلة السوعيةهن هالهح 

، (15)نثااسأثلملطم،اا ثلتؼاام ث ثمنااصثاصاا ىثلتةاا صثلملاماا ىثبباارثاػااثطثم اايقثئ ااىثأشقثلتؼاادمل 
لثبشااااوم ثبلااااىثأبضااااد ثنااااإزمثمهم  اااادث اااادثالماااادثأقثت،نكااااقثتهاااادظ  لتةاااا نث ث)لتنك ثاااا (ث اااااقثت،ؼااااملثأاض 

لثبشوم ثبلىثأبضد ثنإزمثمهم  دثلتؼم ث  ثام ثلمل طا ثأقثل ذهدظثلتؼمعبث  ثألاشق تهدظ 
(16).    

       ( األذن63شكل)
 األاشقثلمدث  ثالضحثم ثلتشه ثلتؼد قثنوه قثم ثأتعل ثٌوٌ  ثاب ثثثثثثثثث

 ألاذن الخا جية:

 ث(17)الص     يوانااااااب ثث- دتترنجااااالثمااااا ثل  اااادض ثئ اااااىثلتااااسلد ث-نوهاااا قث اااااصهثألاشقثماااا ثٌوٌااااا ثأتااااعل ث 

اابثل ذاع ثألا امثةابثبم،ثا ثلتؼاملثما ث ايقثألاتاعل ثلتثوٌا  ثااابثثوطبلة ألاذن.ثالطبلة ث(18)الص اخ

 ثضغطثأاثل تعلظ.
 بثدضةثب  ثغشد ثض ثق ثت ث سضةثبلىثلتوهدابثألم 

 وظائفها الس  ية:

                                                                                                                                                                                           

 (.58(، مقدمة يف أصوات اللغة العربية )130(، علم الصوتيات )151ينظر: دراسات صوتية ) (13)
 

وما بعدىا(، علم  46وما بعدىا(، دراسة الصوت اللغوي ) 15مت االعتماد يف احلديث عن ىذه ادلرحلة على:األصوات اللغوية ) (14)
 وما بعدىا(. 59وما بعدىا(، مقدمة يف أصوات اللغة العربية ) 107الصوتيات )

 

﴿َوُىَو الَِّذي  على البصر يف مثل قولو: -تبارك وتعاىل -ا يعترب السمع من أقوى حواس اإلنسان وأسبقها يف الظهور؛ ولذلك قدمها ربن (15)
ُكُروَن﴾ َف ِئَدَة قَِلياًل َما َتش  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  َف ِئَدَة قَِليالً  [، وقولو:79]النحل من اآلية أَن َشَأ َلُكُم السَّم  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  ﴿َوَجَعَل َلُكُم السَّم 

ُكُروَن﴾  [.9ة من اآلية]السجد َماَتش 
 

 فإن السمع بالنسبة لألذن ىو الوظيفة األساسية. -كما قلنا سابًقا-إذا كان النطق بالنسبة للرئتني واللسان وأعضاء النطق وظيفة ثانوية  (16)
 

 ىو عبارة عن: اجلزء الظاىري من األذن اخلارجية على جانيب الرأس، والذي تستطيع أن تتحسس استدارة بيديك. (17)
 

 و عبارة عن: قناة ضيقة تستخدم مبثابة ممر مسعي ميرر األصوات الواردة إليو من خارج األذن إىل طبلة األذن.ى (18)



 ثتهصهثلمل تدص.لػو ثدىث
 
 لمل تدصثلتة نث ثلملن  ت ثئتي دثببرثلتةمدختثاالا تعلظثلػوهد  

 .  ه وبرثلتكث، ثحذطةثض يقثهؼدبسثةبثنض ثمثلتة صثلملؼم 

 .نمطةطثلتة صثب سثنض ثم ثئ ىثألاشقثلت ػكى 

 ألاذن الواطى:

اابثبثدضةثب  ث طل ثاثسأثم ثيث، ثألاشق ثاتشوم ثبلىثبظثمدصثٌوً. ث
(19) 

 وظيفتها الس  ية:

 أه دثممطثتن  ثلمل تدصثلتة نث ثلتةدزضةثئتي دثببرثيث، ثألاشقثئ ىثألاشقثلتسلد،ث .

 ألاذن الداخلية:

 ااصهثألاشقثن صاا ث أه اادثألا اامتثمثااااثئه اادثهشااوم ثبلااىثأبضاااد ثلتؼااملثل ح ث ثاا تث ااايث اااصهث 

 لتؼم ث .(ثلتصمثننغمؽث ث ثألابةدبثالسائ  الحيهيألاشقثلتؼده ثلتصمثبؼماث)

 الوظيفة الس  ية للسائ  الحيهي:

ئ اااااىث اااااصلثلتؼاااااده ثث-مذتر ااااا ثيث،ااااا ثألاشقث ااااادألشقثلت ػاااااكىث-بناااااسمدثنةااااا ثلمل تااااادصثلتةااااا نث ث 

  ثأياطل ثألابةادبثلملغم ػا ث ثا  ثانن ا ث اصهثألابةادبثمادث
"ناسًث  ثنم تدصثمندػث ثتهد ث ونث 

هااااادثئ ااااىثلملطللاااااعثلتؼااااام ث ثةااااابثلملاااار ثابناااااسثشتاااااو
 
 ااااسضكثألاصااااا لصثلملذو،اااااا  ثا و اااااط ثثهشاااا طث ااااا ثأيطل 

 (20)لنهد د  د".

 

 

 

 

                                                           
 

 تعرف بأمساء: )ادلطرقة، السندان، الركاب(. (19)
 

 

 (.16األصوات اللغوية ) (20)


