علم الصوت اللغوي
المرحلة الثالثة
د .فخرٌة غرٌب قادر

تعريف علن الصوت
علم األصوات  :هو علم ٌبحث فً مجال األصوات اللغوٌة
وخواصها الفٌزٌائٌة
من حٌث مخارجها وكٌفٌة إخراجها
ّ
كموجات صوتٌة ،وكٌف ٌت ّم سماعها وإدراكها.
تعرٌف آخر :
علم األصوات  :هو العلم الذى ٌتناول دراسة األصوات
البشرٌة دراسة علمٌة من جوانب مختلفة ومتكاملة بد ًءا
من خروج الصوت من الممر الصوتى وانتها ًء بوصول
درك و ٌُ َعد علم
الصوت إلى األذن ثم المخ ف ٌُسمع و ٌُ َ
الصوتٌات أحد فروع علم اللغة.

فروع علن الصوت
فروع علم األصوات :
طقً : :هو العلم الذي ٌهتم بدراسة عملٌة إنتاج
أولً :علم الصوت الن ّ
ورصد تحركات أعضاء الكالم المختلفة أثناء النطق داخل الجهاز
األصوات
ْ
الصوتى.
الفٌزٌائی :هو العلم الذى ٌختص بدراسة الخصائص
ثانٌا ً  :علم الصوت
ّ
الفٌزٌائٌة لألصوات المختلفة
فٌدرس الصوت فى الوسط الهوائى ( المرحلة اإلنتقالٌة للصوت منذ خروجه
من فم المتكلم حتى وصوله ألذن المستمع.
ٌختص بدراسة كٌفٌة سماع
ثالثا ً :علم الصوت السمعى واإلدراكً :علم
ّ
األصوات عن طرٌق عضو السمع (األذن) وكٌفٌة إدراك هذه األصوات وفك
شفرتها فى المخ

ولعلم الصوت فرعان رئٌسان ،هما:
 .1علم االصوات العام (فونوتٌكس)  :هو العلم الذي
ٌدرس االصوات قبل خروجها من المتكلم أي مفردة وٌتكلم
.على مخارج االصوات وعلى صفاتها.
.2علم االصوات التشكٌلً (الفنولوجً)  :هو ذلك العلم
الذي ٌدرس األصوات بعد خروجها من فم المتكلم و َت َش ُكلها
بسالسة كالمٌة منطوقه فال صلة له بالمخارج وأنما ٌدرس
الصفات وٌدرس كٌؾ تتؤلؾ هذه االصوات فً مابٌنها
وتتشكل بسالسة كالمٌة وتكون منسجمة.

ي:
تعرٌف الصوت اللغو ّ
عً ٌصدر طواعٌة
س ْم ّ
الصوت  :هو أثر َ
ً
تجاوزا
واختٌارا عن تلك األعضاء ال ُمسماة
ً
أعضاء النطق.
ٌ
ٌ
ُ
حركٌة تت ّم فً الجهاز
عملٌة
فالصوت :
ً
مصحوبة بآثار سمعٌة؛
النطقً ،وتكونُ عاد ًة
وذلك من تحرٌك الهواء بٌن َمصْ در إرسال
ت ومركز استقباله ،أي بٌن الجهاز
الصو ِ
َ
النطقً وبٌن األذن.

ي:
تعرٌف الصوت اللغو ّ
واختٌارا عن تلك
عً ٌصدر طواعٌة
ً
س ْم ّ
الصوت  :هو أثر َ
ً
تجاوزا أعضاء النطق.
األعضاء ال ُمسماة
ٌ
ٌ
ُ
حركٌة تت ّم فً الجهاز النطقً ،وتكونُ
عملٌة
فالصوت :
ً
مصحوبة بآثار سمعٌة؛ وذلك من تحرٌك الهواء بٌن
عاد ًة
ت ومركز استقباله ،أي بٌن الجهاز
صو ِ
َمصْ در إرسال ال َ
النطقً وبٌن األذن.
إذن  :الصوت أ ّنه أصغ ُر وحدة لغوٌة  ،غٌر قابلة للتجزئة
و غٌر دالّة على معنى فً ذاتها ولكنها تتركب من
ُ
الكلمة ،فهً اللبنة األساسٌة فً الكالم .وهو
َمجموعها
النفس المسموع الصادر طوعا ً واختٌارا عن أعضاء
النطق.

أقسام األصوات اللغوية
تنقسم األصوات اللؽوٌة فً العربٌة إلى األصوات الصامتة واألصوات الصامتة وأشباه
الصوائت أو أشباه المصوتات
الصوت الصامت  :هو الصوت الذي ٌعترض مجرى النفس عند نطقه سدّ أو تضٌٌق  ،وهً
جمٌع أصوات اللغة عدا (األف والواو والٌاء (المدٌة  ،والفتحة والضمة والكسرة .وٌطلق
البعض علٌها الصوت الساكن أو الصحٌح.
المصوت )  :هو الصوت الذي ل ٌعترض مجرى النفس عند نطقه س ٌّد أو
الصوت الصائت (
ّ
تضٌٌق ( أي ٌمكن الصٌاح بها) .فٌوصف الصوت الصائت بأنه صوت طلٌق ألنه ٌُ ْن َطق دون
إعاقة أو تضٌق  ،وفً العربٌة توجد ستة صوائت قصٌرة هً الفتحة والكسرة والضمة ،
وثالثة طوٌلة هً  :األلف والٌاء والواو .
( المصوّ تات جمٌعها أصوات مجهورة تنماز بوضوح سمعًّ وعلوها وقوة إسماعها.
األصوات شبه الصائتة أو شبه الصامتة  :هما صوتا الٌاء والواو ؼٌر المدٌَّتٌن  ،وهما فً األصل
أصوات م ّد طوٌلة ٌ ،تحوالن إلى شبه صامت ولٌس صامتا كامالً  ،وهما ٌحمالن صفات
الصوت الصامت وصفات الصوت الصائت  ،لذا ٌُطلق علٌهما شبه صامت أو شبه صائت.

األصوات شبه الصائتة أو شبه الصامتة  :هما صوتا الٌاء والواو ؼٌر المدٌَّتٌن  ،وهما فً
األصل أصوات م ّد طوٌلة ٌ ،تحوالن إلى شبه صامت ولٌس صامتا كامالً  ،وهما ٌحمالن
صفات الصوت الصامت وصفات الصوت الصائت  ،لذا ٌُطلق علٌهما شبه صامت أو شبه
صائت.
وحقٌقتهما فً النطق  ،أ َّنه ٌضٌق مجرى الهواء عند نطقهما الى مستوى ٌكون قرٌبا من
االحتكاك  ،وال ٌحدث احتكاكا كامال  ،وتؤتٌان فً السٌاقات الصوتٌة اآلتٌة :
حٌنما تكون الواو والٌاء متحركتٌن ،مثل ٌَ ْترُك ُْ ٌ ،د َرس ِ ،وئام ،وُ ِّق َت ْ
تَ ،وسٍ َع)
حٌنما تكون الواو والٌاء ساكنتٌن وما قبلهما مفتوح  ،مثل َ :بٌْت  ،سٌْل َ ،ؼٌْبَ ،رٌْب،
َن ْوم ،لً ْومَ ،س ْوطَ ،ر ْوض.
حٌنما تكون الواو والٌاء متلوتان بؤلؾ المدٌة ،مثل واسع ،وارؾ صواعٌ ،انع ،نٌام ،
هٌام.
وٌنماز شبه الصامت أو شبه الصامت بقلة وضوحه السمعً قٌاسا ً بالصوت الصائت وضٌق
االتساع عند نطق  ( ، ،و  ،ي ) شبه الصامت الذي ٌإدي إلى نوع من الحفٌؾ الخفٌؾ ،
واتساع مجرى الهواء معهما عندما ٌكونان صائتٌن زمن (و  ،ي ) شبه الصامت  ،أقصر من
زمنهما عندما ٌكونان صائتٌن.

صفات األصوات :
أولً  :الصفات التً لها ض ّد
 .1الجهر والهمس :
 .1األصوات المجهورة  :هً األصوات التً ٌهتز الوتران
الصوتٌان عند النطق بها بسبب قوة العتماد على المخرج ،
واألصوات المجهورة هً ( :ع ،ظ  ،م ،و ،ز ،ن  ،ق  ،أ ،ر، ،
غ ،ض  ،ذ ،ي ،ل  ،ب  ،ج  ،د ) .وإذا أضفنا إلٌها المصوتات
مار
التً هً أصوات مجهورة  ،تجمعها عبارة  :ع ُظ َم َو ْزنُ ٍّ
ض ل ُ ٍّب ج ّد .
َغ ٍّ
ّ
ٌهتز الوتران
 .2األصوات المهموسة  :هً األصوات التً ل
الصوتٌان عند إنتاجها ،لضعف العتماد على المخرج  ،تجمعها
عبارة  :سكت فح ّثه شخص قط .
وٌوجد صوت واحد لٌس بالمجهور ول بالمهموس هو صوت
الهمزة التً تعد صوتا ً محاٌدًا.

 .2النفجار والحتكاك:
األصوات النفجارٌة ( األصوات الوقفٌة)  :هً
األصوات التً ُتنتج إثر انسداد آنًّ للمخرج الصوتً
وانحباس الهواء وراء نقطة االنسداد ثم ٌحدث انفراج
تسرٌح فجائً للهواء فٌخرج الصوت منفجراً بقوة وبش ّدة
ٌمحدثا ً دوٌا ً مثل دويّ االنفجار  ،وعددها ثمانٌة تجمعها
عبارة  :أطق ضد بكت.
الر ْخوة )  :هً األصوات التً ال
األصوت الحتكاكٌة ( ِ
ٌنحبس الهواء عند النطق بها بل ٌضٌق وٌخرج فً
تسرٌح تام وبانسٌابٌة وٌُسر مُحْ ِدثا ً حفٌفا ً واحتكا ًكا .
واألصوات االحتكاكٌة هً  ( :ث  ،ح  ،خ  ،غ  ،ذ  ،ز ،
س  ،ش  ،ظ  ، ، ،ؾ  ،هـ  ،و  ،ي).
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 .3األصوات البٌنٌة أو المتوسطة ٌن النفجار والحتكاٌة ( األصوات المائعة
) :هً األصوات التً ٌلتقً طرفا النطق بها التقا ًء تاما ً إل أنّ عمود الهواء
ٌجد له منفذاً ومخرجا ً آخر  .وهذه األصوات خمسة  ( :ل  ،ن  ،ع  ،م  ،ر)
تجمعها عبارة (لِن عمر ).
ونستطٌع القول بؤنّ األصوات البٌنٌة المائعة :هً األصوات التً ٌصاحبها اتساع أو تسرب فً
مجرى النفس فً موضع آخر .وهذا ٌحدث لهذه األصوات ( :ل  ،ن  ،ع  ،م  ،ر)
وهً أصوات معتدلة متوسطة بٌن االنفجار واالحتكاك
ومن العلماء من ٌُخرج منها صوت العٌن وٌعده صوتا ً احتكاكٌا ً مثل الحاء  ،الحتكاك الهواء
بؤقصى الحلق  ،وعندهم األصوات البٌنٌة أربعة هً ( :ل،ن،ر،م).
وٌوجد فً العربٌة صوت واحد مر ّكب مزٌج بٌن االنفجار واالحتكاك وهو صوت الجٌم
وٌوصؾ صوت الجٌم بؤنه صوت م َُر َّكب ومُعطش أٌضا .

حبس للهواء ٌعقبه تضٌٌق
 .4األصوات ال ُمر ّكبة :هً األصوات الناتجة عن
ٌ
ٌُ َولِّد احتكاكا ،وفً العربٌة صوت واحد بهذه الصفة هو صوت ( ج).

ركب معطش ٌ :نتج عن طرٌق انسداد مخرجه انسدادا تاما ً مثل األصوات
فالجٌم صوت مزجً ُم ّ
االنفجارٌة ولكن انفصال العضوٌن الناطقٌن فً أثناء إنتاجه ال ٌكون سرٌعا ً وال فجائٌا ً وإنما
ٌكون بطٌئاً ،وبتمهل ،وٌتسرّ ب إثر هذا البطء شًء من الهواء محدِثا ً احتكاكا ً مسموعا ً وٌصدر
صو ًتا آخر احتكاكً مصاحب للوقفة ،فهو صوت م َُر َّكب مكوّ ن من وقفة متبوعة بصوت احتكاكً
من موقع نطقً واحد ،ففً أوله وقفة وفً نهاٌته احتكاك.

 .3اإلطباق والنفتاح :
 .1أصووات اإلطبواق (األصووات الم ُط ِبقوة) :هوً األصووات
التووً ٌرتفووع اللسووان وٌنطبووق ملتصو ًقا بالحنووك األعلووى عنوود
النطق بها  ،فٌنحصر الهواء بٌنهما  ،وعددها أربعة ،وهوى:
الصوواد ،والضوواد ،والطوواء ،والظوواء ،علووى التوووالى ،و ُسمممٌّت
مطبقة ،النطباق اللسان ،والتصاقه بالحنك األعلى عنمد النطمق
بها.
 .2األصوووات المنفتحووة :هووً األصوووات التووً ٌبتعوود اللسووان
وٌتجافى عن الحنك األعلى (الحنك اللٌن) عند النطوق بهوا ،
وهً جمٌع األصوات عدا األصوات المطبقوة ( ص ،ض ،ط،
ظ).

 .4الستعالء والستفال:
 .1األصوات المستعلٌة  :هً األصوات التً
ٌرتفع اللسان عند النطق بها إلى الحنك األعلى ،
خص ضغط
وعددها سبعة تجمعها عبارة ّ « :
قظ».
 .2األصوات المستفلة  :هً األصوات التً
ٌستفل ّ اللسان وٌنخفض إلى قاع الفم ول ٌرتفع
عند النطق بها إلى الحنك األعلى  ،وعددها اثنان
وعشرون.

 .5التفخٌم والترقٌق:
 التفخٌم لؽة  :هو التؽلٌظ والتسمٌن والتضخٌم ،واصطالحً ا :هو ضخامةالصوت عند النطق بالحرؾ  ،فٌمتلىء الفم بصداه
أصوات التفخٌم (األصوات المفخمة) :هً األصوات التً ُت ّ
ضخم عند النطق
بها ،فٌمتلىء الفم بصداها  ،واألصوات المفخمة هً نفسها األصوات
ص ضغطِ قظ).
المستعلٌة  ،عددها سبعة  ،تجمعها عبارة ( ُخ ّ
مالحظة :التفخٌم فً الطاء والصاد والضاد والظاء ٌكون كل ًٌّا وفً القاف
والغٌن والخاء ٌكون جزئ ًٌا.
 الترقٌق :الترقٌق لؽة  :هو التنحٌؾ والتضعٌؾ  ،واصطالحً ا هو نحافة الصوت عند
النطق بالحرؾ فال ٌمتلىء الفم بصداه.
نحف ول ُت ّ
فخم ،
أصوات الترقٌق (األصوات ال ُمرققة)  :هً األصوات التً ُت ّ
وهً جمٌع األصوات المستفلة  ،عدا األصوات المستعلٌة المجتمعة فً
ص ضغطِ قظ).
عبارة ( ُخ ّ

 .6اإلذلق واإلصمات
اإلذالق :ومعناه لؽة :حدة اللسان و وفصاحته و بالؼته وطالقته وقٌل
الطرؾ
األصوات ال ُم ْذلَ َقة  :هً األصوات التً تخرج من َذلَ ِق اللسان أي طرفه أو من
طرف إحدى ال َّ
شفتٌن أو منهما م ًعا  ،وهً أصوات تتسم بالخفة وبسهولة
النطق بها وسرعتها  ،وعددها ستة ( :ف ،ر ،م ،ن ،ل ،ب) تجمعها عبارة
 :ف َِّرمِنْ ل ُ ٍّب  ،أو رُبّ َمن لؾّ .
ص َم َ
ت عن الكالم
اإلصمات :وهو ضد اإلذالق .ومعناه لؽة :المنع تقولَ :
أي منع نفسه منه.
ص َمتة  :هً األصوات التً تخرج بعٌدا عن َذلَق اللسان
واألصوات ال ُم ْ
والشفة  ،وتتسم بالثقل وعدم سرعة النطق بها ،وهً جمٌع الصوامت عدا
األصوات المذلقة الستة المجتمعة فً عبارة  :فِرَّ ِمنْ لُبٍّ .
وقد ُسمٌّت هذه بالمُصْ َمتة؛ ألنها ممنوعة من االنفراد أصوال فً الكلمات
الرباعٌة والخماسٌة بمعنى أنّ ك ّل كلمة على أربعة أحرؾ أو خمسة أصول ال
بد أن ٌكون فٌها مع الحروؾ المصمتة حرؾ من الحروؾ المذلقة ،ولذلك
قالوا :إن "عسجد" -اسم للذهب -أعجمً لكونه رباع ًٌّا ولٌس فٌه حرؾ من ا
لحروؾ المذلقة.

ثانٌا  :الصفات التً ل ض ّد لها
 .1الصفٌر :
الصفٌر لؽة  :ح ّدة فً صوت الحرؾ تد ّل على قوته فً السمع  .واصطالحً ا:
صوت زائد ٌخرج من بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان عند النطق بؤحد حروفه.
األصوات الصفٌرٌة  :هً األصوات التوً ٌخورج معهوا صوفٌر أي صووت زائود
بٌن الثناٌا وطرف اللسوان عنود النطوق بهوا  ،وعوددها ثالثوةهً ( :ص ،ز ،س
) ،وهً أصووات قوٌوة ألن الصوفٌر صوفة قووة  ،أقواهما الصماد؛ لمما فٌهما ممن
اسممتعالء وإطبمماق وصممفٌر ،ثممم ٌلٌهمما الممزاي لممما فٌهمما مممن جهممر ،ثممم السممٌن وهممً
أضعفها؛ لكونها مهموسة ،والهمس الخفاء.
مالحظة  :الصاد تشبه صوت األَ َو ِّز والزاي تشبه صموت ال َّنحمل ،والسمٌن تشمبه
صوت الجراد.
مالحظة  :سبب الصمفٌر همو :ممرور صموت الحمرؾ فمى مخمرج ضمٌق ٌجعمل
صوته ٌنحصر فٌه  ،وذلك لطبٌعمة مخمارج حمروؾ الصمفٌر  ،التمً تخمرج ممن
بٌن رأس اللسان والصفحة الداخلٌة لألسنان السفلى مع اقتراب األسمنان العلٌما ،
فتتكون فرجمة ٌنحصمر فٌهما صموت الحمرؾ  ،فٌكتسمب حم ّدة م ّ
ُتمثلمة فمى صموت
الصفٌر .

 .2القلقلت:
املنلنة :معناها مغة :امجحزيك واالضطزاب .واصطال ًحا :اضطزاب
امصىت عند امنطم ةامحزف امساكن حجى يسمع مه نربة كىية ،
أصىاث القلقلت  :هي األصىاث الحي جُس َمع لها نربة قىيت عند النطق
جد ،
بها يف خال سكىنها  ،وعددها خمست ،ججمعها عبارة ُ :قطب ّ
والهدف من القلقت ّ املدافظت عىل نقاء الصىث وصفائه وقىجه من
الفقدان .
وثجفاوت أصىات املنلنة يف درجة املىة عىل هذا امنحى:
أكىاها( :امطاء) مىجىد سمة االسجعال ء واإلطتاق فيها .وأوسطها:
(املاف) مىجىد سمة االسجعالء فيها فلط دون سمة اإلطتاق ،وعىل
امزغم من ثتىئها املزثتة امثانية فإن( املاف هي أصه حزوف املنلنة)
يف حال سكىنها نظزا ً السجعالئها وصالةجها  .أدناها( :امدال) و(امتاء )
و(امجيم) مىجىد سمة االسجفال فيها.

 .3اللِّني:
امنني معناه مغة :امسهىمة .واصطال ًحا :إخزاج امصىت من مخزجه ةسهىمة
وعدو كُنْفَة عىل امنسان.
أصىاث اللني  :هي األصىاث الحي جٌن َحج وجَخرج من مخرجها بسهىلت وعدم
كُلْفَت عىل اللسان ،وعددها اثنان  ،هام :الىاو والياء الساكنحان املفحىح ما
قبلهام مثلَ :خ ْىف ،بَ ْيخ.
 - 4االندراف:
االنحزاف  :معناه مغة :امليه وامعدول .واصطال ًحا :امليه ةامحزف ةعد خزوجه من
مخزجه عند امنطم ةه حجى يجصه مبخزج آخز.
وحزفَا ُه :اثنان وهام امالو وامزاء ،ووصفا ةاالنحزاف؛ ألنهام انحزفا عن مخزجهام
حجى اثصال مبخزج غريهام ،فامالو فيها انحزاف إىل طزف امنسان ،وامزاء فيها
أيضا إىل ظهز امنسان وميه كنيه إىل جهة امالماو ،وكذمك صىت امضاد
انحزاف ً
مه سمة االنحزاف .واالنحزاف صفة كىة ال صفة ضعف.
أصىاث االندراف :هي األصىاث الحي يندرف اللسان والصىث عن مسارهام
ومتيالن يف أثناء النطق بها ،وهي ( ل ،ر ،ض).

 -4االندراف:
االنحزاف  :معناه مغة :امليه وامعدول .واصطال ًحا :امليه ةامحزف ةعد
خزوجه من مخزجه عند امنطم ةه حجى يجصه مبخزج آخز.
وحزفَا ُه :اثنان وهام امالو وامزاء ،ووصفا ةاالنحزاف؛ ألنهام انحزفا عن
مخزجهام حجى اثصال مبخزج غريهام ،فامالو فيها انحزاف إىل طزف
أيضا إىل ظهز امنسان وميه كنيه إىل جهة
امنسان ،وامزاء فيها انحزاف ً
امالماو ،وكذمك صىت امضاد مه سمة االنحزاف .واالنحزاف صفة كىة ال
صفة ضعف.
أصىاث االندراف :هي األصىاث الحي يندرف اللسان والصىث عن
مسارهام ومتيالن يف أثناء النطق بها ،وهي ( ل ،ر ،ض).

 - 5التكرار:
التكرار :اإلعادة  ،واصطالحً ا هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرؾ
المكررة :هً األصوات التً ُتن َتج عند تكرار ضربات اللسان على اللثة
األًصوات
َّ
تكراري  ،والتكرٌر
وارتعاده ،وٌم ِّثلها فً العربٌة صوت الراء فهو صوت
ّ
صفة قوة أٌضا ً.
التفشً :
-6
ّ
التفشً ومعناه لؽة :االنتشار وقٌل االتساع .واصطالحً ا :انتشار خروج الهواء
بٌن اللسان والحنك األعلى عند النطق بالحرؾ .وحرؾ التفشً هو الشٌن.
األصوات المتفشٌة  :هً األصوات التً ٌنتشر الهواء فً الف ّم منبس ًطا بٌن
اللسان والحنك األعلى فً أثناء إنتاجها ،والتفشً صفة صفة قوة فً الصوت
وهو صفة أصٌلة لصوت الشٌن.

.7الستطالة
ً
واصطالحا :امتداد الصوت من
 االستطالة :ومعناها لؽة :االمتداد ،أول إحدى حافتً اللسان إلى آخرها.
صوت الستطالة  :هو الصوت الذي ٌمتدّ من أول إحدى حافتً
اللسان إلى آخرها  ،وهو صوت الضادّ .
وسمٌِّت الضاد بؤنها مستطٌلة؛ الستطالة مخرجها حتى تتصل
بمخرج الالم ،والحرؾ المستطٌل ٌمت ّد الصوت به ولكن لم ٌبلػ قدر
الحرؾ الممدود ،وذلك ألنّ المستطٌل ٌجري فً مخرجه ،والممدود
ٌجري فً ذاته؛ حٌث إنّ مخرجه مقدر .والفرق بٌنهما أنّ الحرؾ
المستطٌل ٌجري الصوت فً مخرجه بقدر طوله ولم ٌتجاوزه حٌث
إن الحرؾ ال ٌتجاوز مخرجه المحقق

 - 8ال ُغ ّنة:
الؽنة ً
لؽة :صوت له رنٌن فً الخٌشوم ،وفً اصطالح علماء
التجوٌد :صوت خفٌؾ ٌخرج من الخٌشوم وال عمل فٌه للسان ،و ُتم ّد
الؽنة بمقدار حركتٌن  ،والؽنة صفة لصوتً المٌم والنون  .والؽنة
صفة قوة  ،وسبب الؽنة  :هو طبٌعة مخرج ك ٍّل من النون والمٌم ،
حٌث الٌحتبس الصوت فً المخرج احتباسا ً تا ّما ً ؛ لوجود فتحة ٌنفذ
منها وهً الخٌشوم  ،فٌجري جرٌانا ً ؼٌر تام ث ّم ٌنقطع الإراد ٌّا ً  ،وال
تكمل النون والمٌم فى جمٌع حاالتهما إالّ بالؽنة .
أصوات الغ ّنة ( األصوات ال ُمغ َّننة)  :هً األصوات التً ل تحتبس
فً المخرج احتباسا ً تاما ً بل تجد لها منفذاً آخر للخروج وهو
األنف ( الخٌشوم) فتخرج فً األنف ولها رنٌن وغ ّنة  ،وعددها
قوة فً الصوت.
اثنان  :النون والمٌم  ،والغنة صفة ّ

 -9صفة الخفاء:
ً
واصطالحا :خفاء صوت
 الخفاء :معناه لؽة :االستتار.الحرؾ عند النطق به.
وحروؾ صفة الخفاء أربعة :حروؾ الم ّد الثالثة والهاء،
وٌجمعها كلمة :هاوي.
خفاء حروؾ الم ّد ٌكون لِ َس َعة مخرجها  ،أما خفاء الهاء؛ فألنّ
صفاتها كلّها ضعٌفة  ،ومن أجل هذا قوّ ٌت بالصلة .والخفاء
صفة ضعْ ؾ ال صفة قوّ ة.

مالحظ:
ّ
أشق األصوات نطقا ً وأعمقها مخرجا ً.
صوت الهمزة :
ً
صوت الزاء  :أح ّد األصوا ِ
قاطبة.
ت
أع َذب ُ صو ٍ
ت فً العربٌة
صوت العٌن ْ :
صوت الطاء  :أ ْف ْخم صوت فً العربٌة (أكثر األصوات العربٌة فخامة)
الطاء المقلقلة أقوى صوت فً العربٌة  ،أكثر األصوات تفخٌما ً
القاف المقلقله  :أش ّد صوت فً العربٌة
عف صو ٍ
س واحتكاكِ (رخو)
ت فً العربٌة لجتماع صفات الضعف فٌها من ْ
أض ُ
الفاء ْ :
هم ٍ
واستفال وانفتاح وترقٌق ٌ ،لٌها فً الضعف صوتا الحاء والهاء اللتان تجتمع فٌهما
جمٌع صفات الضعف من ( الحتكاك ،والهمس ،والنفتاح ،والستفال ،والترقٌق،
وإصمات).
والض ّمة أثقل مصوت فً العربٌة .والكسرة تقف فً المدرج الصوتً
مصوت
أخف
الفتحة
ّ
ّ
متوسطة بٌن خفة الفنحة وثقل الضمة

أرجو لكم تتاتات
التوفٌق والنجاح

أرجو لكم كل ّ التوفٌق
نلقاكم على خٌر
فً المحاضرة المقبلة

