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مجمل اآليات التي تضمنت لفظتي لسان و عربٍي/فضل اللسان العربي    
 

 
   3أنظر اإلرسال ( عد إلى هـذه السوروانقل منها هذهاآليات   :         للبحث 

    ١٢ لقمان٢٧ الدخان ٥٨الزخرف  ٣ .  فصلت  ٢٨الزمر     ٧ ٠   الشورى   ٢٣  الروم
  األحقاف

  

  : علم اللغة و الفروع-1

   
  :  مدخل

 بحيث الدراسة العلمية للغةليس علما واحدا وإنما هو علوم مختلفة تفرعت عن اللغة علم إًن    

اصبح اآلن لكل فرع منها علماء متخصصون في هذا  الفرع أو ذاك من هذا العلم كما أصبح لكل 

اختالف فروع علم فرع دراساته وأبحاثه وكتبه   ودورياته التي تصدر بانتظام وبأعداد هائلة رغم 

بين فروع هذا العلم بحيث اليجد الباحث  أو العالم في هناك صالت وثيقة  وتشعبها إالً أًن  اللغة

 عنَ بٍينة في يحقق تقدما أو يصدر أحكاماأي فرع من فروعهُ بًدا من  معرفة الفروع األخرى لكي 

صة فرع  تخصصه فعالم األصوات مثال البد  أن يكون على معرفة كافية ببقية الفروع األخرى خا

 الرقم السورة                 اآليــة
 ٣ يوسف لعلكم تعقلون                                  عربيا قرآنا  إنًا أنزلناه 

 ٣٧ الرعد    عربيا حكما  وكذلك أنزلناه 

 ٠٤ ابراهيم  قومه ليبين لهم بلسان وما أرسلنا من رسول إالً 

 ١٠٣ النحل مبين             عربي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان  

 ٩٧ مريم  لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدابلسانك  فإنًما يسرناه 

 ١٣ طــه  وصرفنا فيه من الوعيد  قـرآنا عربياوكذلك أنزلناه

   نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين

   مبين وإنه لفي زبر األولينعربي بلسان 

  فأرسل الى هارون لساني ويضيق صدري وال ينطلق 

  ١٩٥ الشعراء
٨٤  
١٣ 

   فأرسله معي ردءالساناوأخي هارون هو أفصح منى

 صدقني إني أخاف أن يكذبوني ي

 ٠٨ القصص 
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الصرف والنحو والداللة ومثل ذلك عالم النحو البد له أن يعرف علم األصوات والفنولوجيا  

والصرف والداللة وهكذا ألن تحليل البنية اللغوية لنظام واحد يجمع بين أنظمة اللغة األخرى 

   األصوات  والصرف  والنحو  والداللة المتمثلة في 

الفروع المختلفة اتفق أغلب علماء اللغة  على  تقسيم علم ونتيجة للتقدم الذي أحرزه علم اللغة و

  :اللغة الى فرعين كبيرين هما 

  

  :علم اللغة العام أو علم اللغة النظري - 1

  وكالهما يدرس    الظواهر اللغوية "علم اللغة "      وكالهما المقصود عندما نستخدم عبارة 

سية     وهي الظواهر التي تشترك فيها جميع الصوتية والصرفية والنحوية والداللية بصفة اسا

   في اللغةمناهج البحثاللغات يضاف إلى ذلك 

      

   : علم اللغة التطبيقي– 2

وهو يمثل الفرع الثاني الكبير من فروع علم اللغة  ويقوم على استغالل                  

نتائج ودراسات علم اللغةالنظري وتطبيقها في مجاالت لغوية معينة؛ ومعنى هذا أًن كل فرع من 

 . فروع علم اللغة النظري يقابله بالضرورة فرع  آخرتطبيقي

 

 

  : النظري/  فروع علم اللغة العام -2

 
علم األصوات                             *    

وهو العلم الذي يدرس الصوت اللغوي بعيدا عن البنية  من حيث طبيعته وكيفية حدوثه ومواضع 

نطقاألصوات المختلفة والصفات النطقية المصاحبة للصوت وغير ذلك ويرمز له في التحليل بالقوسين  

[   ] 

اء التي يتكون منها ومواضع النطق وطريقة  واألعضويدرس جهاز النطق

أنظر النموذج (نطق األصوات الكالمية ويصنفها طبقا للمخارج والصفات

 ...)ص 

علم األصوات      * 

  النطقي

 الفيسيولوجي

علم األصوات      * في الهواء من فم المتكلم إلى إذن السامع من حيث انتقال الصوتيدرس 
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/       األكوستيكي عوامل المؤثرة في ذلك طبيعة الموجات الصوتية وطولها وترددها وال

 الفيزيائي

 أي األذن وما يحدث فيها عندما يصل الصوت الجهاز السمعيويدرس  

 ويبدأ السامع في إدراك الكالم وفهمه

علم األصوات      * 

 السمعي

يثة  اللغوية باستخدام أجهزة القياس الحدويدرس خصائص األصوات

 أو غيرها من المالمح الهمس أو للجهرلمعرفة الخصائص الصوتية 

  الصوتية 
 

علم األصوات      * 

 التجريبي

  

  
 

: علم الفونيمات  
أي من حيث عالقته باألصوات السابقة عليه يدرس الصوت من خالل وظيفته داخل البنية اللغوية 

والمالمح والخبرة لكل صوت والوحدة التي والالحقة كما يدرس عالقة الصوت بالداللة والمعنى 

/ / .         ويرمز له بخطين  لفونيمايستخدمها في التحليل هي   

: علم الصرف  
وأنواعها ومعانيها المختلفة ووظائفها ويدحل تصنيف المورفيمات وهو يبحث في علم المورفيمات 

 ويرمز المورفيم التحليل هي في إطاره علم الصرف بالمفهوم التقليدي ويستخدم وحدة اساسية في

  {  }له في التحليل بالقوسين 

  :علم النظم/ علم النحو 
 داخل الجمل والعبارات وأنواع الجمل والعالقات النحوية التي ويدرس أحكام وقوانين نظم الكلمات

وهو جزء من علم القواعد   الذي يشمل هذا العلم باإلضافة إلى علم . تربط بين مكونات الجمل

  .فالصر

:علم الداللة وفروعه  
يدرس الطبيعة الرمزية للغة ويحلل الداللة من حيث عالقتها بالبنية اللغوية وتطور الداللة وتنوعها 

  .والعالقات الداللية بين الكلمات والحاالت الداللية

:علم المفردات  
د الكلمات  كما تتمثل في المفردات من حيث مقدارها وتنوعها وعدويدرس حركية الثروة اللغوية 

التي تستخدم في مجال معين والكلمات المقترضة من لغات اخرى والكلمات الحية النشيطة التي 

يستخدمها المتكلم بلغة معينة وتلك التي ال يستخدمها ولكن يعرف معناها وغير ذالك مما يتصل 

  .بالمفردات
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  علم المعاجم النظري
تها وتطورها وتغيرها ولذلك فهو يتداخل  من حيثُ طبيعتُها ومكوناوهو يدرس ويحلل الكلمات

أحيانا مع علم الداللة الشتراكهما في بعض الموضوعات ولكنه أضيق مجاال من علم الداللة إذ ال 

يهتم علم المعاجم بوضع النظريات الداللية وإنما يكتفي بدراسة داللة الكلمات وأنواع الداللة وما 

  يتصل بذلك
  علم المعاجم ؟ بماذا يتميز علم الداللة عن1س

 

 
 

 خالصة بأ شهر علوم اللغة األخرى
الصوتية زمنية متعاقبة على المستويات يدرس التطورات اللغوية في فترات 

معنى هذا أًن هناك علم أصوات تاريخي وعلم والصرفية والنحوية والداللية و

الصرف التاريخي وعلم النحو التاريخي وأهم ما يسفر عنه هذا العلم من نتائج 

تمثل في القوانين التي تحكم التطور اللغوي على هذه المستويات المختلفة وكل ي

ذلك بالنظر الى لغة معينة أو عدة لغات في فترات زمنية مختلفة أي وهي في حالة 

 الحرحة

خي
ري
لتا
ة ا
غـ
الل

م 
عل

 

 دراسة مقارنة في عدد من ويدرس الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والداللية

لتي تنتمي إلى أصل واحد أو عائلة لغوية واحدة؛ ومعنى هذا أًن هناك اللغات ا

المقارن  وعلم الصرف علم األصوات المقارنفروعا أخرى لهذا العلم تتمثل في 

ألنه من النادر أن يدرس األن عالم  وعلم النحو المقارن وعلم الداللة المقارن

صص في دراسة مستوى من واحد كل هذه الظواهر دفعة واحدة وإنًما الشائع التخ

  هذه المستويات

الصور  يستطيع علماء اللغة استخالص بعض الدراسات المقارنةوبناء على هذه *

اللغة  أو قد يسعى بعضهم لبناء اللغوية المشتركة بين اللغات ذات األصل الواحد

   التي انحدرت منها هذه اللغات وكان هذا هو الهدف الرئيسي لهذا العلماألم

 ال
علم

رن
مقا
 ال
غة
ل
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Descriptive Linguistics
  

 أو مكان معين أي يدرس اللغة وهي  كما هي مستعملة في زمانويدرس اللغة

أو ما يسمى بحالة من حاالت اللغة وتتم الدراسة ايضا على  حالة ثباتفي 

المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية أو على مستوى واحد منها 

وهو بهذا المعنى يقابل علم اللغة التاريخي الذي يدرس اللغة عبر فترات زمنية 

  حالة حركةأي يدرس اللغة وهي في من تاريخ اللغة 

في
ص
لو
ة ا
للغ
م ا
عل

 

  

Prescriptive Linguistics 
 في دراسة اللغة أكثر منه علم من علوم اللغة وكان من الشائع وصف منهجهو 

تدرس اللغة لهدف معين أي معياريةالدراسات اللغوية التقليدية بأنها دراسات 

عليها أي أن المعيارية للغة لم تكن مثل وضع قواعد لتعليم اللغة أو المحافظة 

لتي تحكمها القوانين العامة ا للوصول الى ومن أجل ذاتهاذاتها في تدرس اللغة 

دون النظر إلى الجوانب المعيارية مثل وضع القواعد أو المحافظة على اللغة او 

 .تعديلها وغير ذلك
ي
ار
ـي
مع
 ال
ـة
للغ
م ا
عل

 
  
 
 

ين أو أكثر ال تنتميان الى عائلة لغوية  بين لغتيدرس أوجه الشبه واالختالف

واحدة مثل العربية واإلنجليزية ويتم ذلك على المستويات الصوتية والصرفية 

 والنحوية والداللية

لي
قاب
الت

ة 
للغ
م ا
عل

  
C

on
tr

as
tiv

e 
L

in
gu

is
tic

s
 

 كما تظهر في الفروق الصوتيةوهو علم يدرس خصائص اللهجات في اللغة الواحدة

والصرفية والنحوية والداللية ويرجع الفضل في ظهور هذا العلم واستقراره لعلم اللغة

ت التاريخي والمقارن
جا
له
 ال
علم
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 باستخدام أساليب العلوم الرياضية في اإلحصاء يقوم بتحليل المادة اللغوية

مى علم اللغة اإلحصائي حين يستخدم العقول اآللية في عمليات والتحليل وقد يس

استخدام المنطق اإلحصاء والتحليل ويدخل في إطارعلم اللغة الرياضي أيضا 

 الرياضي في تحليل اللغة

غة 
الل

م 
عل

ضي
ريا
 ال

M
at

he
m

at
ic

التعبير  في اللغات من حيث القواعد المستخدمة في يدرس نظم الكتابة المختلفة

ويستخدم هذا العلم وحدة تحليلية تسمى الجرافيم تقابل الوحدة الخطي عن الكالم 

الصوتية الفونيم على المستوى النطقي وذلك لبيان الفروق بين تحليل اللغة 

ت المكتوبة واللغة المنطوقة
ما
افي
جر
 ال
علم

  )
ة 
تاب
الك

(
 

G
ra

ph
em

ic
 

د مسده ولها معنى معين لدى المصاحبة للكالم أو تسيدرس الحركات الجسمية 

جماعة لغوية معينة وتتخذ هذه الحركات أشكاال مختلفة وتتم أحيانا باليد أو 

الراس أو العين أو بالحسم ويستعين هذا العلم بالرسم أو التصوير لتحديد 

 الحركات المصاحبة للكالم

كة 
حر
 ال
علم

ية
سم
لج
 ا

K
in

em
ic

s 

  

و يدرس اللغات  المختلفة صوتيا وصرفياوقد يسمى علم اللغة الكلي أو الشامل وه

ونحويا ودالليا بهدف الوصول إلى القواعد واألصول اللغوية العامة التي تشترك فيها

اللغات االنسانية المختلفة بغض النظر عن القواعد الخاصة التي تنفرد بها كل لغة

ول  عن األخرى أو كل مجموعة أو عائلة لغوية عن األخرى
شم
 ال
غة
الل

م 
عل

ي
 

U
ni

ve
rs

al
 

L
in

gu
is

tc
s

  

  

  : تطبيقات 

 أذكرمن مجموع العلوم اللغويةالمذكورة العلوم التي لها صلة  مباشرة  بميدانك تربويا - 1س

  وتعليميا وتعلما ؟

     ماهي خصائص المنهج المعياري؟ 2س
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  : الدرس اللساني الحديث-3

  
    

في
را
جغ
 ال
غة
الل

م 
عل

  G
eo

lin
gu

is
tic

s
 

 طبقا لموقعها الجغرافي وبالنظر إلى صنيف اللغات واللهجاتعلم يقوم بدراسة وت

خصائصها اللغوية والصوتية والصرفية والنحوية والداللية التي تفرق لغة عن أخرى 

أو لهجة عن لهجة في البلد الواحد أو في عدة بلدان تتكلم لغة واحدة وهو يستند في 

دراسة  في علم اللغة الجغرافي  وغالبا ما تنتهي هذه الالنظري علم اللهجاتذلك الى 

 حيث توزع الخصائص اللغوية على الخرائط الجغرافية بوضع األطالس اللغوية

برموز خاصة توضح الخصائص والفروق بين لغة وأخرى أو بين لهجة وأخرى على 

  المستوى األفقي 

 
 
 

 
 

عي
ما
جت
اال

ة 
للغ
م ا
عل

 
So

ci
ol

in
gu

iti
cs

  

طبقية في كل مجتمع لغوي من حيث خصائصها يدرس اللهجات االجتماعية أو ال

الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وتوزيعها داخل هذا المجتمع وداللتها على 

 كما يدرس ايضا المستوى الرأسيالمستويات االجتماعية المختلفة أي يدرس اللغة على 

أثير وبصورة عامة يدرس الت " الفصحى والعامية"  مثل مشاكل االزدواج اللغوي

 *  علم االجتماع اللغويالمتبادل بين اللغة والمجتمع  ويطلق عليه علماء االجتماع  

ولكن هناك فرقا بين تناول كل من علماء اللغة وعلماء االجتماع لهذه العالقة بين اللغة 

  و المجتمع
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  أهم مجاالت هذا العلم ؟ أذكر : تطبيق

  

  

ي 
فس
الن

ة 
للغ
م ا
عل

  Ps
yc

ho
lin

gu
is

tic
s  اللغة األماكتساب    في يختص هذا العلم بدراسة العوامل النفسية المؤثرة 

 يدرس عيوب النطق والكالم كما أجنبية   لغة وخاصة عند األطفال أو تعلم 

واإلدراك   ث االكتساب النفس البشرية واللغة بشكل عام من حي  والعالقة بين 

الصوتية والصرفية والنحوية   عند المتكلم أو السامع وذلك على المستويات 

 تشومسكياستقرار هذا العلم لنظرية     والداللية ويرجع الفضل قي 
ض 

را
 أم
علم الم
الك

 
Sp

ee
ch

 
Pa

th
ol

og
  

 ويعده بعض العلماء من علم اللغة النفسي *  

  مراض المتصلة بعيوب    وهو يهتم بدراسة وعالج األ

       الكالم والنطق عند األطفال والكبار على السواء

  

ب
ـو
ــ

ـل
ألس
م ا
عل

 
St

yl
is

tic
s

  

 

س للغة ما وبخاصة على مستوى  في استخدام النايدرس ويحلل مظاهر التنوع واالختالف

الصوتية اللغة األدبية او الفنية وهو يطبق في هذه الدراسة نتائج ودراسات علم اللغة 

 وقد يدرس اللغة المكتوبة كما تتمثل في لغة شاعر أو كاتب والنحوية والداللية والصرفية

كما ,  الشاعر  التي تنفرد بها لغة هذا الكاتب او ذاكيرصد المالمح اللغويةويحاول أن 

يدرس ايضا اللغة المنطوقة كما تتمثل في لغة الخطابة أو اإلذاعة أو لغة اإلعالن المكتوبة 

  .والمسموعة وغير ذلك من أوجه التنوع و االختالف في استخدام اللغة

 وهو يسنخدم أحيانا الطرق اإلحصائية في حصر الصيغ والمفردات  التي تميز مستوى 

البديل عن ؛ وهو بصورة عامة علم األسلوب اإلحصائيقد يسمى لغوي عن آخر وحينئذ 

 االستخدامات المجازية للغة ولكن علم البالغة التقليدي ألن من مهامه أيضا تحليل ودراسة

علم بطرق ومناهج تتصل بعلم اللغة ومفاهيمه في التحليل ويطلق عليه أحيانا في العربية 

         األساليب أو األسلوبية
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  وهو الفرع التطبيقي لعلم المعاجم* 

ترتيب المفردات         ويدرس فن صناعة المعجم وتأليفه من حيث طرق   

مات داخل المعجم والصوروالشروح للكل       واختيار المداخل وإعداد التعاريف 

 المصاحبة للشروح وغير ذلك من العمليات الفنية حتى        والنماذج 

 يتم إخراج المعجم في صورته النهائية     
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 أواللغات األخرى ويهتم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم اللغة األم

ن نتائج علم اللغةالصوتية والصرفية والنحوية والداللية كما يعد باالستفادة م

البرامج والخطط التي تؤهل معلم اللغة للقيام بواجبه على الوجه األكمل سواء 

 بنفسه او بمساعدة المعامل اللغوية
Language Laboratories  

 
 

  :الخالصة        
هذا  تطور   ومنها نعرف  كيفتلك هي أهم فروع علم اللغة بشقيه النظري والتطبيقي •

النظرية مثل   هائال واقتحم ميادين أخرى ال تقل أهمية عن  الدراسات العلم تطورا

الى لغة مكتوبة   وتحويل الصوت المنطوقعمليات تخليق الكالم والترجمة اآللية

  .وعالج الصم والبكم وغير ذلك من النتائج الهامة

 للخليل بن أحمد وأقدم كتاب  في النحو )معجم العين(ومنذ أقدم كتاب في لغوي  •

لسيبويه وحتى إلى غاية اليوم لم تتوقف حركة  التأليف في اللغة العربية ) الكتاب(

 .ودراستها
   

  : الدرس اللساني العربي-4
  

  كالجهر والهمس مثالصفة الحرف هي كيفية عارضة للحرف عند النطق به  : تعريفها

 مثال يخرجان من موضع فالطاء والتاء:  لمشتركة في المخرج   تمييز الحروف ا- 1 : غايتها

  .تاء بصفة االستعالء واإلطباق والجهر لكان  الطاءواحد فلوال انفراد 

      تحسين النطق وإتقان التلفظ بالحروف – 2        

  . من الحروفف   معرفة القوى والضعي– 3        
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  . ف تقدر بسبعة عشر صفةعدد الصفات التي تتصف بها الحرو:   عددها 

              وقد يزيد عددها عند بعض القراء 

  :وهي تنقسم الى قسمين 

  :تقدر بسبع صفات وهي  : الصفات التي الضد لها  – أوال   

  

  التكرير– 5   االنحراف– 4 اللين -3 القلقلة -2الصفير   -1   

   االستطالة7 – التفشي – 6          

  

  تقدر بخمس صفات : المتضادة أي التي لها ضدالصفات  – ثانيا  

  :وهي .                وبأضدادها   تصبح عشرة 

  .     الهمسوضده  الجهـر     – 1        

      الرخاوة وضدها  الشـدة     – 2        

      االستفالوضده االستعـالء   – 3        

      االصمات وضده  اإلذالق       – 4        

     االنفتاحوضده   اإلطبـاق    - 5        
  

   :  توضيح الصفات وتوزيعها على الحروف1/2 
  صوت يشبه غناء الطيور وتتصف به ثالثة حروف مرتبة حسب    : الصفير

   )الصاد والزاي والسين(  :                        قوتها 

  عند  لقل المخرج نتيجة الضغط بالحرف يحدث عن تقصوت قوي : لقلقلة 

  )قطب جد ( :وتتصف بها خمسة حروف تجمعها عبارة .   خروجه  ساكنا 

   ممتد يخرج من غير كلفة التساع المخرج وتتصف صوت لين   : الليـن

  . الساكنان المفتوح قبلهماالياء والواو:                  به 

  جهما الى طرف اللسان عند النطق بهما عن مخرالراء والالم ميلهو  : االنحراف

 وهذه الصفة تعرف بالراءوهو عبارة عن ارتعاد طرف اللسان عند النطق اإلعادة أي  : التكرير

ألن التكرير لحن  يجب تفاديه بإلصاق ظهر اللسان بالفك العلوي لصقا . لتجتنب ال  ليعمل بها

   بالراء  قمحكما عند النط

   وخاص حرف الفاء في الفم عند  خروج  الصوت انتشارهو  : التفشي

   حرف الشين                 

  حرف الضاد الصوت عند خروج امتدادهو  :  االستطالة

   ينتج عن جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف خفيصوت  :  الهمس 
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  :           االعتماد على المخرج وتتصف به عشرة حروف تجمعها عبارة 

   ) حثه شخص فسكت(                          

 ى ينتج عن انحباس سيالن النفس عند النطق بالحرف    لقوة االعتماد علقويصوت  : الجهر

  المخرج وتتصف به باقى الحروف 

.  جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال االعتماد على المخرجانحباسوتنتج عن  : الشدة

    )أجد قط بكت(  سبعة حروف تجمعها عبارة وتتصف به

 الصوت مع الحرف لضعف االعتماد على    المخرج  وتتصف بها جريانتنتج عن  : الرخاوة

  )لن عمر (ةباقي الحروف غير ان هناك خمسة حروف تتوسط بين  الشدة  والرخاوة تجمعها عبار

'   

  فينتج .  اللسان الى الفك العلوي عند خرؤج الحروف هوارتفاع : االستعالء

  وتتصف به سبعة حروف تجمعها . ركة  ارتفاع الصوتعن هده لح         

  )  خص ضغط قط(           عبارة 

   اللسان الى قاع الفم عند خروج الحرف وتتصف به   باقى الحروف انحطاطهو  : االستفال

فر ( وتتصف به ستة حروف تجمعها عبارة .  في الكالم والسرعة في النطقةالخفهو :  اإلذالق

   )من لب

 وتتصف به باقي الحروف، وسميت بهده التسمية  ألنها أصمتت ومنعت االمتناعهو :   االصمات

 فال -  عسجد–سفرجل : أن تبنى منها وحدها الكلمات المكونة من أربعة  أو خمسة حروف مثل 

  .الحروف المذلقة حرف فأكثر من الحروف المصمتةبد أن يكون فيها مع  

  لعلوي وتتصف به أربعة حروف هي  اللسان بالفك االتصاقهو : اإلطباق 

 .الصاد ،الضاد، الطاء ،الظاء                            

   ما بين اللسان والفك لخروج النفس بينهما وتتصفانفتاحهو  :  االنفتاح

  .             به باقي الحروف

  

    :هوامش اساسية 

 ملها ساكنة ومخرجها هوا لخيشو كت إذا كانالنون والتنوين والميمهي صوت مركب من  : الغنة 

  حيث العمل للسان في الصوت، وتمد بمقدار حركتين 

  : اثنتا عشرة وهي  :      الصفات القوية

   الصفير ، القلقلة ، االنحراف ، االستعالء،  اإلطباق ،  اإلصمات ،      

    .التكرير   التفشي ،  االستطالة ،  الجهر ، الشدة ،  الغنة      

  :      ست وهي  :صفات الضعيفة     ال
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    .الهمس،   الرخاوة ،  االستفال ،  االنفتاح ،  االذالق ،  اللين       

  عدد الصفات التي يمكن أن يتصف بها  حرف 

  من الحروف ما يجمع خمس صفات من الصفات المتضادة وصفة أو  •

ـًه ال يمكن ألى حرف أن  يتصف بصفة وضدها  صفتين  من الصفات التي الضد لها إالً أن

  في آن واحد

  :تطبيق 

  :ماهو وماغاياته التعليمية والتربوية: الشعر التعليمي

  
ـْن اختبـرمخـارج الحـروف    سبعة عـشر     على الـذي يخـتاره م

   للـهـواء تنتهيحـروف مـد وأختـاها وهـى       الجوف ألـف ف

  فـعـيـن حـاء لوسطـه        ثـم همـز هـاء الحلق ألقصـى ثم 

   ثُـَم الـكـاف أقصى اللسان فوقُغـين خـاؤها  والقاف         أدنـاه

   إذ ولـيـاحافـتيـه من الضاد       وفجيـم الشيُن ياأسـفل والوسط 

   لـمنتهـاهـاأدنـاهـأ لـالم من أيسـر أو يمناهـا       وااألضراس

   أدخـلـواهـرلظ يدانيـه الـرا تحت اجـعلوا      وطرفـه من لنونوا
   منه ومن       علـيا الثنايا والصفير مسـتكنوالطـاء والـدال وتـا

ـّذال ونـا      السفلى الثـنايامنـه ومن فـوق     للعـلياوالظـاء وال

   المشرفةأطراف الثنايا مع لـفا         فاالشفـةمن طرفيهما ومن بطن 

  الخيشـــوم           وغـنة مخـرجهاالـواو بـاء مـيـم للشفتين

  
  : صفات األصوات العربية2/2
  ٌ مستـفـل     منفـتح مصمتـة والضـد قــلورخـو جهـرصفاتها   

ـْت لـفظ شديدها     فحـثَـه شخص سكت  مهمـوسها    ًأِجـُد قـٍط َبكَ

  خص ضغط قـظ حصر    وسبع علو لـن عـمر  وبين رخـو والشديـد 

  ـًر من لٍب الحروف المذلقـة       ِوفمطبـقــة   وصاد ضاد طاء ظاء

   واللـيـنقـطب جـد  قـلقـلة         صـاد وزاي سـين  صفـيرها 

  ٌ سـكـنا وانـفـتـحا      قـبلهـما واالنحـرافٌ صٍححاواو ويـاء  

   استطلالشين ضادا بتكـريرجعـل     وللـتـفشي الـالم والـراء  في 

 



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني

زري  لمحمد بن  « ة الجزري"  متن   من                               183ص الج
  :إقرأ القصيدتين بتأن ثم بين ما يأتي 

    ماهوموضوعهما وإلى أِي غرض شعري ينتميان ؟ 1      س

    ماهي أهدافه التربوية 2      س

  .  أعد كتابة الحروف حسب المخارج المسماة3      س

  

  

  :وصف العلماء المحدثين للجهاز الصوتي -5

  
  

 تمهيد  •
في تفصيل دقيق   ، وبيان وظيفتهالجهاز الصوتيلماء األصوات المحدثون بوصف لقد أهتم ع

، فأعطوا ثمرات جيدة ومفيدة، ولكنها ال الفيزيولوجيبعلم الصوت تحقيقه ى استعانوا عل

  لعرب، اتختلف إال قليالً عن معطيات قدماء 

بي في أبرز لغوي أورو ) م1913 ـ 1857( العالم اللغوي دي سوسور ولقد اقتصر  •

األنف، وتجويف الفم،  اقتصر في وصفه لجهاز الصوت على تجويف العصر الحديث،

بين الوترين الصوتيين، وكانت  المزمار الواقعة والحنجرة بما في ذلك فتحة لسان

واللسان، واألسنان العليا ،  الشفتين،   المفردات التي أخضعها للدراسة عبارة عن

    :ردي سوسويقول   .والحنك، واللهاة

إن فتحة لسان المزمار تتألف من عضلتين موازيتين، أو حبلين صوتيين، تفتح  «  •

عندما تقتربان، وعندما تتسع   عن بعض، وتغلق ابعضيهم كلما ابتعدت العضلتان،

. بحرية كاملة فاليحدث أي تذبذب في الوترين الصوتيين الفتحة تسمح بدخول الهواء

وليس لهذه . تكون الفتحة ضّيقة عندما) صوتال( في حين يحدث مثل هذا التذبذب

    )03أنظرالشكل رقم   (. عادة العملية في إخراج األصوات بديل

.  إال برفع اللهاة   عضو غير متحرك، وال يمكن إيقاف تدفق الهواء فيهالتجويف األنفي إّن 

   .فهوعبارة عن باب مفتوح أحياناً

 لزيادة طول القناة  إذ يمكن استخدام الشفتين :  أكثر  ، فاالحتماالت التي يوفرهاتجويف الفمأما 

  . نحو الداخل تقليصهماوأ إلى الخارج كما يمكن دفع الفكين )تجويف الفم(

األعضاءإخراج   استخدامها ويتناسب دور هذه   حركات كثيرة مختلفة يمكنوللشفتين واللسان

األنفي ثابتان، لهما وظيفة  تجويفوال  فالحنجرة  األصوات تناسباً طردياً مع مرونة حركتها،
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، ولكن الحنجرة ال تستطيع الصوتيين الوترينبشد  حنجرياً المرء أن يخرج صوتاً ويستطيع.. ثابتة

  متنوعة  أن تخرج أصواتاً

وعلى . الصوتية  للذبذبات  وظيفة في النطق سوى إحداث رنين  فليس لها منأما القناة األنفية

  .وإحداث الرنين األصوات  إخراج لفم فيالعكس من ذلك يسهم تجويف ا
 

  : تسهم في إخراج األصوات هي التي العناصر
الرنين في + التّصويت في الحنجرة + النطق في الفم  + من الرئتين الى الخارج  الهواءندفاعإ

  . إحداث األصوات=األنف 

  

جهزتها ، ولكن هذا أ  تفصيالً مكثفاً إلحداث األصوات وتوليدها من دي سوسوربهذا أعطى    

  وتشريحياً،وفيزيائياً فيزيولوجيا « الصوتية تتطورا لدراساليتأتى له لوال  التفصيل لم يكن

                                **____________  
  :دي سوسور ، علم اللغة العام ) 1(                                

  

  

  :بين منهجية سيبويه  وبين من جاء من بعده  الدرس الصوتي-6
  

  الخليل  رائد  المنهج الصوتي التطبيقي
كل التفصيالت    فقد اهتدى لذلك فطرياً على وجه العموم، واكتشف وألول مرة خليلالأما  * 

بأي علم يتسع لمثل  دون االستعانة    وإحداث الصوت بذهنيته الوقادة لجهاز النطقالصحيحة 

  . إبداعاته الصوتية في بيئته البدوية

بل لقد زاد عليه في  دي سوسور عند ألصوات بمنأى عن الفهما ألبعاد إحداث الخليلولم يكن فهم 

 تنم عن مدرسته الصوتيةكثير من الخصوصيات االنطالقية لهذه األجزاء التي قد تعتبر أولية في 

  .للموضوع، وتمرس عميق في قضايا صوتية معقدة لمتكام إدراك

إلى تستند في أغلبها   ذاته إلى من تأثر بمدرسته لوجدنا جهوداً صوتية متناثرةالخليلولو تركنا 

  . لخليل، توافقه حيناً وتخالفه حيناً آخر امبتكرات

 مدارجها واحدة  والحروف في )ـه180: ت ( سيبويه  وعند الخليلفأعضاء النطق مثالً عند   

  بها األصوات تبعاً للخليل، تبدأ بأقصى الحلق  ويعني

  الخليل كما هي عند سيبويهفهي عند  بالشفتين وتنتهي



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني
الخليل األبجدية     سيبويه تخالف ترتيب الخليل، فحينما وضع كتابوف في لكن ترتيب الحرو

بالهمزة واأللف العربي مبتكراً لها خالفه سيبويه في ترتيب تلك األصوات، إذ بدأ  الصوتية للمعجم

يتضح هذا من ترتيبه للحروف .  وهكذاعينالعن القاف    وأخر  ،الغين على الخاء، وقّدم والهاء

  : نحو على هذا ال
  

   )    ق . ك )    ( .خ . غ . ح . ع  (  )ـه. همزة  ا (      

  . )د . ط . ن    ( .)ر . ل . ي )    (  ش . ج .  ض   (    

     )  و. م . ب (. )ف . ث . ذ ( ')  .ظ . س . ز  (  ).ص . ت  (    

  
من العملية  أكثر  ني ، إال أنه ال يعترتيب مخارج األصواتوهذا وإن كان خالفاً جوهرياً في 

   . الخليلاألصل عند  دون الخروج عن االجتهادية في الموضوع

وتأخرها، فقد  تقدمها كذلك نالحظ اختالفاً واحداً في ترتيب المجموعات الصوتية بالنظر إلى«   

حرف حافة اللسان، والذي عند سيبويه  وهو ،الضادبعد  "ينـالع"في كتاب   الصفيرحروفجاءت 

    .حروف الذالقة  ادالضبعد 

 نـيـالع" في  ذلك أنًه الصفير، فقد وضع مكانها حروف الذالقة ، ومعنى  ونتيجة لتقديم حروف 

  .الذالقة حدث تبادل بين حروف الصفير وحروف "

يمانع أن تكون آراء  إن االختالف من هذا القبيل ال يعدو وجهة النظر الصوتية المختلفة ، ولكنه ال 

في  ينكر أن لسيبويه ابتكارته المقررة ال  نعم؛امتداداً طبيعياً لمدرسة الخليل " تابلك" سيبويه في

 والرخاوة والشدة الجهر والهمسلصفات األصوات في   منهجة البحث الصوتي، فتصنيفه

أولئك  كل ،االستطالة والمد والتفشي، وتمييزه لمظاهر واللين اإلطباق ، وكشفه لمالمحوالتوسط

وهي معالم صوتية  ،اإلدغامقدم سبق مشهود له في قضايا  ولسيبويه .يته باألصالةمما يتّوج صوت

فالخليل قد  األصوات، الخليل معجمه بعلم الصميم، فقد قدم لها بدراسة علم األصوات كما قدم في

أن  صوتية وسيبويه قد ربط بين قضايا الصوت نفسها ألن اإلدغام قضية ربط بين اللغة والصوت،

 ؛ نهائياً يكاد يكون ذلك  وضع قواعد هذا البحث وأحكامه ال لفترة معينة من الزمن، بل  قدسيبويه

  علماءنهجه، سواء في ذلك  اتبعوا   همفلم يكن ممن جاء بعده من العلماء والباحثين إال أن

  .وعلماء القراءةأالنحو

الدقيق بين   مييزهت ؛ هو ومخارجها صفات الحروف في يجلب االنتباة حقاً عند سيبويه  ومما 

الصدر والفم، ومصدر الصوت  يشترك فيهور المجه  فمصدر الصوتصفة الجهر وصفة الهمس
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للرئتين عمالً ما في صفة الجهر ، بينما ينفرد الفم   المهموس من الفم وحده ، وبمعنى آخر أن 

   . الهمسبصفة 

   :  عنده المجهور  فتعريف

 االعتماد عليه،  ينقضي النفس أن يجري معه حتىومنع ، موضعه حرف أشبع االعتماد في« 

   .»حرف أضعف االعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه   :المهموس بينما الصوت ويجري

عن الجهرحالة   الشيء اإلضافي في  ، ويجري الصوت عنالمخرج هنا عن بالموضعوهو يعبر 

  . معها ال الصوت يجري النفس  التي الهمسحالة 

عليه جميع  محاولة سيبويه تفسير المجهور والمهموس من األصوات قانوناً ساروقد ظلت «   

المحدثين فصدقت كثيراً مما قاله في هذا  إلى أن جاءت بحوث . والقراء من جاء بعده من النحاة

 .  »الباب
 
الحقيقي لها  الممثل      في اللغة واألصوات، فهوالخليلمدرسة  عن سيبويهال يمكن أن تفصل  

    ،" ابـالكت " علم الخليل في  ما نقل لنا منفي

ت  ( فابن دريد. تبقى مدرسة الخليل الصوتية مناراً يستضاء به في كثير من األبعاد لمن جاء بعده

  " الجمهرة " مثالً ، يذكر في مقدمة ) هـ321: 

هذا واألصوات، ولكن  إفاضات الخليل بعامة، ويضيف إليها بعض اإلشارات في ائتالف الحروف

  المدرسة، فلديه على سبيل المثال جملةكبيرة من التسميات المتوافقة معهإطار هذال يخرجه عن 

كما أن له بعض االجتهادات  .المطبقة، واألصوات الشديدة لخليل كاألصوات الرخوة واألصواتا

  الصوتية في أكثر الحروف وروداً في االستعمال، 

  

  ، ) والهاء   الواو والياء ( 'فأكثرها          

  الشين ثم القاف ثم الخاء الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم  ( واقلها         

  .  )ثم الالم ثم الراء ثم الباء ثم الميم النون       ثم         
            

      وقد تم له ذلك    بمنهج اإلحصاء واالستقصاء
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  ):النظريةمرحلة التأصيل و  "(ابن جني " الفكر الصوتي عند  -7

  
      

 ، ومبرمجه مؤصل هذا الفن)  هـ 392: ت  ( ابن جنيمدرسة الخليل نجد وبعد  •

 وأَن قيمة منهجية في الدراسات الصوتية  وأول مضيف له إضافات مهمة ذات

نهض ابن جني بأعباء الصوت   والممنهج الفكر المخطط ارتفعت إلى مستوى هجهود

 كتابه التأصيل والنظرية، في   سيس إلى مرحلةالبناء والتأ اللغوي إذ تجاوز مرحلة

بأزاء بيان   لمؤصلين، ونحن اآلن ا مما جعله في عداد المبدعين،)اإلعراب  سرصناعة( 

  لفكره الصوتي   العامة المبادئ 

   كان أول من استعمل مصطلحاً لغوياً للداللة على هذا ابن جنيإن  أ ـ      

   .»علم األصوات«  حتى اآلن وهو العلم ما زلنا نستعمله           

   يعّد الرائد في هذه المدرسة، وكان على حق في ابن جنيإن  ب ـ       

  : كتابه   قوله في          

       من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض، وما علمت أن أحدا«       

  ". . . أشبعه هذا اإلشباع  ال                  

      
فلسفته،  وتتلمس لمقدمة يعطيك ابن جني منهجه الصوتي، لتقرأ فيه فكرهوبدءاً من ا •

مخارجها من ( العربي حروف المعجم في وتتثبت من وجهته ، فيذكرأحوال األصوات

وشديدها ورخوها، ؛ ومهموسها  وأحكام مجهورها ومدارجها، وانقسام أصنافها

 مضغوطها ومهتوتها،و وساكنها ومتحركها منفتحها، ومعتلها، ومطبقها هاحوصحي

   ،)ومنخفضها   ومكررهاومستعليها ومستويها ومشّربها، ومنحرفها

 تحقيق المصطلحات في مهمة الفكر الصوتي في هذا االسترسال يعطينا وابن جني •

الخليل بعضها عند  سبق إلىُأسماها، وإن   بعامة عن طريق تشخيص المسميات التي

ويذكر   يبحث الفروق ويعين المميزاتوهو ال يكتفي بهذا القدر حتى  وسيبويه

مع لوازم  وبين الحركات،  بينهاق من هذه األصناف، ويفر  لكل حرفصالخصائ

بهذه  عن كل النوادر المتعلقة وتنقيباً البحث ومقتضياته، إلماماً بجميع الجوانب،

  .األبواب فيقول

   :وأذكر فوق مابين الحرف والحركة ، وأين محل الحركة من الحرف «   

والحروف التي  مستحسنةع هي فرو أيضاً الحروف التي أو بعده ؟ وأذكر أو معه هل هي قبله   

 الحركات، كتفرع الحروف من  متولدة عن هي فروع مستقبحة، والحركات التي هي فروع
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حرك أقلقته  مخرج ما، فإذا   حال سكونه لهفيوأذكر أيضاً ما كان من الحروف . الحروف

في أشكالها،  حال سكونه، وأذكر أيضاً أحوال هذه الحروف عن محله فيالحركة، وأزالته 

صارت  والغرض في وضع واضعها، وكيف ألفاظها ما دامت أصواتاً مقطعة، ثم كيف ألفاظها إذا

 قديم حاله، الن بعد نقله، مما يبقى بعد ذلك من الصحة علىء معرفة، ما الذي يتوالى فيه إعأسما

وما ال يمكن ذلك فيه، وما يحسن وما يقبح فيه مما  الحروف ه من هذهوما يمكن تركبه ومجاورت

 ذكرنا 

بعد ـ لكل حرف منها باباً أغترف فيه ذكر أحواله وتصرفه في الكالم من  أفرد ـ فيما    ثم

                 »أصليته وزيادته، وصحته وعلته، وقلبه إلى غيره، وقلب غيره إليه

عصارة تجاربه   فيه  يعرض  جني  يكشف عن عمق الفكر الصوتي عند ابن  هذا المنهجإن

الصوتية بترتيب حصيف يتنقل فيه من   المشكالت  أصعب منظّمة، ويتفرغ لبحث الصوتية دقيقة

  :لبحوث اآلتية بالديه، بدأ  المركب حتى إذا تكاملت الصورة البسيط إلى  األدنى إلى األعلى ومن

  .ق ما بين الصوت والحرف ـ فر1

  . ـ ذوق أصوات الحروف2

  ).المزمار ، العود (  ـ تشبيه الحلق بآالت الموسيقى 3

  .ـ اشتقاق الصوت والحرف 4

  . ـ الحركات أبعاض حروف المد 5

  . ـ العلل وعالقتها باألصوات6

  .ـ مصطلحات األصوات العشرة مع ما يقابلها 7

 .  ـ حروف الذالقة واألصمات8

  وتأصيل  المفردحسن تأليف الكلمة من الحروف فيما يتعلق بالفصاحة في اللفظ  -  9

  .المتباعدة ذلكعلى أساس المخارج                   

   كافةهوجزئيا تخصائص كل صوت من حروف المعجم ، وحيثياته ،  10

خاص في المنهج والعرض  ، فهي طراز متخصصة لم يسبق إليها في أغلبهامباحث فهي* 

األخرى ال  جملة من مباحثه في جهوده ) سر صناعة اإلعراب( ولو أضفنا إلى مباحث . لتبويبوا

من مباحث مفصلة مجموعة  بعضها لبعض إلى ضم  لتوصلنا من) الخصائص( سيما في كتاب 

  : لنحو اآلتي الصوت اللغوي يمكن رصدها وتصنيفها على ا

  

    . ئت ـ الصوامت من الحروف والصوا  1              

  .  ـ عالقة اللهجات باألصوات 2              

  . ـ عالقة اإلعراب باألصوات 3              



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني
  . على الصوتاوتأثيريهم ـ التقديم والتأخير في حروف الكلمات   4              

  .عالقة األفعال باألصوات  ـ 5              

  .  وأثرها في األصواتـ اإلعالل واإلبدال واإلدغام  6              

            .  ـ األصوات وعالقتها بالمعاني7              

    . ـ زيادة المبنى الصوتي وأثره في المعنى8              

 هذه هي أهم األصول العامة لمباحث الصوت اللغوي عند ابن جني  •

   في كتابيه ، 

  مقاطع  على ا ونظمها ، ورتبهالحروف في المخارج ابن جنيلقد تتبع :  أوالً

   اوموافق ،الترتيب  فيمخالفاً لهإال أنه كان  ،لخليل مستفيداً بما ابتكره ا   

  وتسلسل   ،األلفعلى الهاء في األغلب إال في مقام تقديم    لسيبويه    

      . حروف الصفير    

  

  )على ترتيب المخارج“ ابن جني  ” ترتيب الحروف عند     (

  

  

  

  

  القاف    الغين ، الخاء ، لعين ، الحاء ،  ا   الهاء ،   األلف ،   الهمزة،   

  النون   الراء ،  الالم ، الضاد ،   الياء  الشين ،   الجيم ، الكاف ،    

  ، الظاء ، الذال   السين     الزاي ،   الصاد ،  الدال ، التاء ،   الطاء ،    

  او ـ الميم ، والو    الفاء ، الباء ،   الثاء ،   

  
يظهر هذا لدى  ترتيبه كما في لسيبويه، وفيه بعض المخالفة للخليلوهذا الترتيب مخالف  *

 ال يخفي هذا الخالف بل ينص عليه، ويذهب إلى وابن جني المقارنة في جدولة الترتيبين كما سبق 

   :صحة رأيه دونهما فيقول 

  أما ترتيبها وهو الصحيح ف فهذا ترتيب الحروف على مذاقها وتصعدها،«   

سيبويه، وتاله    محاربته قدمناه آنفاً ففيه خطل واضطراب، ومخالفة لما" العين" كتاب  في  

  .»بصحته  له التأمل وهو الصواب الذي يشهد أصحابه عليه،
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حروف  على مستحسنة ستة أحرف:  إتماماً لنظريته في األصوات ابن جنيويضيف  : ثانياً 

، والمشافهة بالسمععنده إال  ذلك ، وال يصححرف فرعية مستقبحةوثمانية أالمعجم العربي، 

مع  وهما ،خمسة وثالثين حرفاً المستحسنةة الفرعي  الحروف معحتى تكون حروف المعجم

  . وأربعون حرفاً ثالثة المستقبحة الفرعية الحروف

 وعشرون تسعة فحروف العربية بالصوت،معنى لهذه اإلضافات من قبله لو لم يكن معنياً  وال

التي أضافها، وإن لم يكن لها وجود  والمستحسنة الحروف المستقبحة هذا، ولكن ال شك في ،حرفاً

  وهو إنما يبحث في األصوات  ،نالسامعي عندفي الخارج أصواتاً  إال أن لها  في المعجم العربي،

 دقيق وكشف إحصاء    ، وهوثالثة وأربعين صوتاًفأثبتها، فعادت األصوات في العربية عنده 

  . وتثبيت بارع جديد،

قرائن األحوال  فهو  فنياً تدل عليه الحروف مذهباً  في هذه" ابن جني"وقد ذهب  •

 يعطي استعمالها في مواطنه،

  
    

        :تيالنظام الصو/ علم الصوتيات التطبيقي   -8

  

  أألعضاء األساسية للتخريج الصوتي      / الجهاز الصوتي 
لسان المزمار / الوتران الصوتيان/ الحنجرة / البلعوم / القصبة الهوائية /الرئتان / الحجاب الحاجز

  اللهاة/ الحلق / 

   :وينقسم الى ثالثة أقسام صوتية )الحنك األعلى ( سقف الحنك 

   الحنك اللين وهو قابل للحركة

  الحنك الصلب وهو ثابت

  الواقع مقدم الحنك وقد يسمى اللثة وهو دلك القسم من سقف الحنك 

  لعليا مباشرة  وهو محدب ومحزز ااألسنان  خلف

الكريم بمعنى  وهو من أهم أعضاء النطق ولذلك سميت اللغات به وقد استعمله القرآن  :اللسان 

اللغة كثيرا وهو عضو مرن قابل للحركة الى حد كبير ويستطيع أن يتخد أشكاال وأوضاعا متعددة 

  :   سام هي ثالثة أق ويقسمه علماء األصوات الى

            

  مؤخر اللسان وهو الجزء المقابل للحنك اللين/ أقصى اللسان

   وهو الجزء المقابل للحنك الصلب /    وسط اللسان
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   وهو الجزء الذي يقابل اللثةطرف اللسان    

  

            الثنايا العليا والثنايا السفلى أو األسنان العليا واألسنان السفلى  : ةــاللث    

  األصواتوعليها يعتمد في نطق بعض                
 

مفتوح على الحنك اللين حيث يندفع الهواء من خالله عندما ينخفض  : التجويف األنفي 

النون  عند نطق ذلكالحنك اللين فيفتح الطريق أمام الهواء ليمر من فتحتي األنف ويحدث 

 )م / ن ( والميم العربيتين

اء النطق المتحركة وتتخذ أوضاعا مختلفة عند النطق وهو ما  وهي من أعض :الشفتان 

 وخاصة عند نطق الصوائت  فقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما  وصفتهنوع الصوت يؤثر في 

كما تنفرجان ويتباعد بينهما الى أقصى حد وبين هاتين الدرجتين من االنطباق واالنفتاح 

يحدث االنفراج في كثير من كذا نطق والد درجات أخرى مختلفة ويحدث االنطباق التام عن

 الكسرةاألصوات مثل 
 هي أعضاء النطق التي يجب على كل دارس لعلم األصوات اإللمام بها هذه: الخالصة  

 ومعرفة وظائفها ومن التعريف بها يظهر لنا أًن هناك أعضاء للنطق متحركة وأخرى ثابتة 

 : فأما المتحركة فهي  

 , اللسان، الشفتان  تيان ، الحنك اللين الوتران الصو          

فثابتة  تشترك بصورة مباشرة في عملية إحداث األصوات اللغوية ىأماً سائر األعضاء الت 

 ، 

 قد يعمل وحده دون االشتراك مع غيره من األعضاء المتحركةويالحظ أًن كل عضو من  

 ,األعضاء أو قد يعمل مشتركا مع بعضها 

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني

أعضاء النطق/ الجهاز الصوتي   

القواطع السفلى 

طرف اللسان  ظهر اللسان  مقدمة اللسان وسط اللسان  أقصى اللسان 

لسان المزمار 

الفـم غار 

القواطع العليا 

الوتران الصوتيان 

الحنك الصلب الحنك اللين 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les points phonétique األعضاء الصائتة    
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1. Incisives supérieures     القواطع العليا

2. Incisives inférieures     القواطع السفلى
3. Alvéoles inférieures               
4. Pointe de la langue            طرف اللسان

5. Dos de la langue                                     ظهر اللسان

6. Avant de la langue    مقدمة اللسان 

7. Centre de la langue    اللسان   وسط

8. Arrière de la langue     مؤخرة اللسان

9. Cordes vocales   األوتار الصوتية 

10. Glottes   اللهاة                                                            

11. Luette/ uvule  لسان المزمار   اللهاة 

12. Palais mou / voile du palais   الحنك اللين  

13. Palais /palais dur                الحنك الصلب      

14. Alvéoles  supérieur              
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  الصوتيان الوتران / أعضاء النطق   

     تأمل الشكل بإمعان  وسجل مالحظاتك بعد  إجراء تطبيقات 

  صوتية بنفسك   وذلك  بوضع اليد على موقع األوتار
                                                                                         

  

  
 اهتزازات الوترين الصوتين                                      

يقعان داخل الحنجرة وهما اشبه بشفتين منهما بوترين وهما يمتدان  : الوتران الصوتيان 

 ولهما القدرة على اتخاذ أوضاع متعددة تؤثر في الخلففي الحنجرة أفقيا من األمام الى 

 :  األصوات الكالمية وهده األوضاع أربعة هي

  اص بالتنفسالوضع الخ  *  

  وضعهما في حالة تكوين نغمة موسيقية       * 

  وضعهما في حالة الوشوشة       *   

  وضعهما في حالة تكوين همزة القطع     * 

 لسان المزمار/ األعضاء الصائتة 
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 1 لسان المزمارتاهتزازا          
 

 ظ الشكلالح:   موقعه ووظيقته
 

يقع فوق الحنجرة وهو لسان صغير يشبه الفتحة التى في أعلى المزمار الموسيقي ووظيفته  

حماية الحنجرة وطريق التنفس أثناء عملية البلع حتى ال يتسرب أى شيء من الطعام الى 

  و الرئتين ويبدو أنه الدخل له في تكوين األصوات بصورة مباشرةأالحنجرة 
 
  
  :الهواء وعملية التخريج الصوتي لألصوات اللغوية  -9
 

  :  الـهواء

هو المتحكم األساسي في تخريج األصوات اللغوية وفي صحتها وصفاتها ودرجة  •

القوة في إيقاعها خاصة وعليه يحتاج اإلنسان إلى التدريبات المنتظمة والصحية 

ألطوار األولى من التعليم لتجويد قراءته الجهرية وكذلك المتمدرسون خاصة في ا

                                                 
1 Programme Tell Me More Phonetics  

  
 

و.م.ب



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني
قيمة وضرورة التربية الصوتية لتقوية جهاز النطق بجميع أجزائه  فعلى المعلم إدراك

  وأحيازه

      من أين يمر الهواء ؟ 

      يمر من خالل الفم ومن خالل األنف  كما يتبين من الشكل
  01                             الشكل 

                                            

                                      
  

احساس الهواء بين األسنان والشفتين بين األسنان واللسان وبين اللسان           

 والشجر
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  ا
  

Explosion brusqu d’air  
  انفجار قوي للهواء   - 2- الشكل                        

  
   ) مثال    "  أ ف "   األصوات ( قم بتمرير يدك من أمام الشفتين وأنت تنطق خاصة 

  
  

                                                       
  

 Souffle d.air (Perceptible en plaçant la main devant la bouche) 
  فمتحسس مرور الهواء بوضع اليد أمام ال   -3-الشكل  
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  : التطبيق 

لألصوات  (الصوتي    تأمل بتمعن األشكال ثم استنتج أهم األحكام التي تخص عالقة التخريج    

  وبالهواء من جهة ثانية بأعضاء النطق من جهة)  ئتةالصامتة والصا

   03 رقم الشكل  سم أعضاء النطق البارزة  في  

؟ وماهو دورها العضوي 3 كيف نسمى تلك التموجات التي تظهر أسفل العنق  الشكل  

  والفيزيائي ؟

؟ ثم عدد األصوات التي ذلك يعتبر اللسان العضو األساسي فيى التحكم الصوتي علل  

  بواسطة الهواء من أطراف اللسانتخرج

قم بتوزيعها على / سم األصوات المهموسة التي تعتمد أكثر على التخريج الفيزيائي    

  01 رقم الشكل 

                                                                                                      

 ل ث  ب  م                   س  ت   ظ   ش ج ط   
و ف



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني

          
  

        دورالشفاه في التخريج الصوتي                                 
  

Terminologie 
Alvéoles: partie située derrières les incisives. 
Pointe de la langue : partie située à l’extrémité de la 
langue. 
Dos de la langue: partie située derrière la pointe de la 
langue. 

Avant de la langue: partie située entre le dos et le centre de 
langue. 

Centre de la langue : partie située au milieu de la langue. 
Arrière de la langue:extrémité interne de la langue. 

Cordes vocales:muscles située de part et d’outre du larynx, 
dont les mouvements déterminent la production de la voix. 

Glotte : ouverture comprise entre les cordes vocales. 
 Luette/ uvule: partie charnue et allongée situe à 
l’extrémité du palais. 

/   نطق المقاطع الصوتية   phonèmes 

 و  م  ب ف
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Palais mou /Voile du palais:muscle qui se situe sur la 
partie supérieure de la bouche et qui prolonge en arrière 
le palais dur. 
Palais / Palais dur : partie supérieure dure de la bouche . 

  
 

  : ترتيب الصوامت العربية ترتيبا أبجديا تعليميا-10
 

   ] د  [  .]خ   [  .] ح [  .]ج   [.]ث . [ ]ت  [ .]ب [ .] ء [

  . ]ض[ . ] ص[  . ]ش  [ . ] س[ ] . ز .[ ]  ر  [ .]  ذ [

] م [ .] ل  [ .]ك ]  [ ق  [ –] ف  [ -] غ ]  [ ع  [.] ظ ]  [ط [

 ]ى [.] و [.] ه ]  [ ن [ .

                                                               
  يعني  [   ].  للصوامت بين قوسين هكذاالرمز الكتابيأًن وضع :     الحظ 

   عن البنية وهذان القوسان من الصوت المجرد بعيدا نتحدث عن     أننا

       الرموز العلمية فى علم اللغة للداللة على الصوت اللغوي 
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      الصفات األساسية للصوامت األصوات  

أثبتت التجارب المعملية الحديثة أنه (صامت حنجري انفجاري  ]ء [ 1

 voicedمجهور 
 وي انفجاري مجهورصامت شف ]  ب[ 2
 صامت سني مهموس  ]ت [  3
 صامت مما بين الثنايا احتكاكي مهموس ]ث[  4
   صامت لثوي حنكي احتكاكي انفجاري محهور  ]ج [  5

  وهو صامت مركب الشتراك أكثر من عضو في نطقه 

 ولجمعه بين صفة االحتكاك واالنفجار
 صامت حلقي احتكاكي مهموس  ]ح [  6
 ت حنكي قصي احتكاكي مهموسصام ]خ [  7
 صامت سني انفجاري مجهور ]د [  8
  صامت مما بين الثنايا احتكاكي انفجاري مجهور ]ذ [ 9
 صامت لثوي مكرر مجهور ]ر [  10
  صامت لثوي طرفي احتكاكي مجهور ]ز  [    11
  صامت لثوي طرفي احتكاكي مهموس  ]س [   12
  وسصامت لثوي حنكي احتكاكي مهم  ]ش [   13
  سنِي  ا نفجاري مجهور مطبق  ]ض [   14
  صامت سني انفجاري مهموس مطبق  ]ط [   15



 تكوين المعلمين          السنة األولى          اللغة العربية        اإلرسال الثاني

 صامت مما بين الثنايا مجهور مطبق ] ظ [ 16

 صامت حلقي احتكاكي مجهور ] ع [ 17

 صامت حنكي قصي احتكاكي مجهور  ] غ [ 18

  صامت شفوي سني احتكاكي مهموس ]ف [  19

 صامت لهوي انفجاري مهموس مطبق   ]ق[  20

 صامت حنكي قصي انفجاري مهموس ]ك [  21

 صامت سني جانبي أي من جانب اللسان مجهور ]ل  [ 22

الغنة هي خروج هواءالصوت(صامت شفوي مجهور أغن  ]م  [ 23

 )من األنف
 صامت أسناني لثوي مجهور أغن ]ن [  24

 س صامت حنجري احتكاكي مهمو  ]هـ[  25

في مثل وجد وعد شبه صائت شفوي حنكي قصي مجهور ]و  [ 26

  في مثل يجد يعد شبه صائت حنكي وسيط مجهور ]ي [ 27
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  التصنيف الحديث للصوائت العربية 

  الصوائت الطويلة/ الصوائت القصيرة 
                                    

 تقوم على شكل ممر الهواء  المفتوح فيما vowels الصوائت المميزة لنطق   الصفة األساسية-1

فوق الحنجرة؛ وهذا الممر يكون صندوقا رنانا يغير من الطبيعة السمعية للصوت الناتج عن ذبذبة 

 فاألشكال المختلفة التى يتخذها هذا الممر تغير من وقع الصوت فى األذن ومن الوترين الصوتيين؛

  : عرف علماء األصوات الصوت الصائت ثم نسمع أصواتا متمايزة، وبناء على ذلك

 هما العضوان واللسان والشفتان       بأنه صوت مجهور ال يسمع عند انتاجه احتكاك أو انفجار 

األساسيان اللذان لهما دخل كبير في تغير شكل الممر الهوائى، ومن ثم تلوين الصوت الناتج عنه 

  .تلوينا تتمايز به الصوائت بعضها عن بعض

  الصوائت طبقا للجزء الذي يرفع من اللسان وذلك على النحو اآلتي  تصنف -2

  
  front  vowels         صوائت أمامية                               

  central  vowels      صوائت وسطى                              

  back  vowels صوائت خلفية                                
  

  : كما تصنف حسب درجة رفع اللسان الى       

                 close vowels              صوائت ضيقة              

   half- close vowels       صوائت نصف ضيقة         

 half-open vowels    صوائت نصف مفتوحة          
  

  

  : ة وهي    ومن ثم يمكن  تصنيف الصوائت العربية األساسي-3      

  الفتحة   والكسرة    والضمة                       

  
  

  " قال :    " واأللف اللينة أو الفتحة الطويلة في مثل             

  " بيع : "             والياء أو الكسرة الطويلة        في  مثل  

  ى عل" بكور :    "أو الضمة الطويلة        في مثل              والواو
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   :النحو التالى             

      long vowelsالصوائت الطويلة               

  

   short vowels              الصوائت القصيرة
  

      
 صائت   أمامي    نصف مفتوح:    الفتحة            

  صائت   وسطي  نصف مفتوح:                 الكسرة 

  ت   خلفي    نصف مفتوحصائ:                  الضمة 

  
  الحظ: تنبيه

  
  " :                   بكور " الضمة     صائت  خلفي      ضيق          كما في             

   :         "بيع "    اليـاء     صائت  أمامي     ضيق         كما في         
         "     قا ل  " فيصائت أمامي  نصف مفتوح      كما        األلف          

  
      

    


