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 اجلهاز النُّطقيُّ عند اإلنسان



 
 :حرفًا هي  ( 29) احلروُف العربية 

 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز 
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 املخارج الرئيسة للحروف

 
 اجَلوف   •

 احَللق  •

 (احلنك ـ اللِّسان ـ األسنان ـ الشفتان ) الفم   •
 اخليشوم   •
 



 اخليشوم

 احلنك العظمّي

 الشفتان

 اللِّسان

 َجوف الفم

َجوف 
 احللق

 األسنان

 املخارج الرئيسة للحروف العربية

 اخليشوم

 احلنك العظمّي

 الشفتان

 اللِّسان

 احللق

 األسنان

 اجَلوف



 اجَلوف

 جتويف الفم+ جتويف احللق  



 ـِـ ي+ ـُـ و + ـَـ ا : حروف املد 

 األلف املدية

 الواو املدِّية
 الياء املدِّية



 ع ح

 غ خ

 أ هـ

 أدىن احللق
 (احلنك اللَّحمّي   منطقة) 

 وسط احللق
 (لسان املزمار   منطقة) 

 أقصى احللق
 (األوتار  الصوتية   منطقة) 

 احلروف احللقية

 (أ هـ ، ع ح ، غ خ ) 



 احلنك اللَّحمّي
 [الرِّخو ] 

 اللَّهاة

 احلنك العظمّي 
 [الصَّلب ] 

 مقدَّم احلنك

 احلنك األعلى اللِّثة



 ( 4)        الثنايا

 ( 4)  الرباعيات

 ( 4)      األنياب

 ( 4)   الضواحك

 ( 12)   الطواحن

 ( 4)      النواجذ

 (   32)  األسنان



 رأس اللِّسان

 أقصى اللِّسان

 وسط اللِّسان

 طرف اللِّسان

 حافَّة اللِّسان

 أقسام اللِّسان



 خمرج القاف

أقصى اللسان مع  
 احلنك اللَّحمي  



 خمرج الكاف

أقصى اللسان مع  
احلنك اللَّحمي  

 والعظمّي



 خمرج اجليم

وسط اللسان مع 
 وسط احلنك األعلى



 خمرج الشني

وسط اللسان مع 
 وسط احلنك األعلى



 خمرج الياء

وسط اللسان مع 
 وسط احلنك األعلى



 خمرج اجليم والشني والياء



احليِّز الذي تشغله الضاد  
 من حافيت اللِّسان

من أدىن حافيت  : حيِّز الالم 
 اللِّسان إىل منتهى طرفه

حيِّزا الضاد والالم 
 من حافَّة اللِّسان



 خمرج الضاد

 طواحن 3 طواحن 3

 رباعَية رباعَية ثنية  ثنية
 ناب ناب

 ضاحك ضاحك

 ناجذ ناجذ

حافة اللِّسان مع ما  
 جياورها من األضراس



 خمرج الالم 

 طواحن 3 طواحن 3

 رباعَية ثنية    ثنية
 ناب

 ضاحك

 رباعَية

 ناب
 ضاحك

 ناجذ ناجذ

 من أدىن حافيت اللِّسان  

 إىل منتهى طرفه



 اخليشوم النون خمرج

طرف اللِّسان مع 
 ما حياذيه من اللِّثة



 خمرج الراء

طرف اللِّسان مع 
 ما حياذيه من اللِّثة



 الراء املفخَّمة     الراء املرقَّقة             

التفخيم يصاحبه َتقعُّر يف وسط اللِّسان 
 وتضييق يف احللق خبالف الترقيق



 الدال والتاء الطاء

 خمرج الطاء والدال والتاء

 طرف اللِّسان مع أصول الثنايا العليا



 السني والزاي الصاد

 خمرج الصاد والزاي والسني

 طرف اللِّسان مع ما فوق الثنايا السُّفلى



 الظاء الذال والثاء

 خمرج الظاء والذال والثاء

 طرف اللِّسان مع أطراف الثنايا العليا



 خمرج الفاء

أطراف الثنايا العليا مع  
 بطن الشفة السُّفلى



 خمرج الباء

بانطباق الشفتني  
 على بعضهما



 خمرج امليم

بانطباق الشفتني  
 على بعضهما



 خمرج الواو 

 ارتفاع أقصى اللسان

 +  

  استدارة الشفتني



 صفات احلروف العربية

 صفاٌت ال ضدَّ هلا  صفاٌت هلا ضدٌّ



 الصفات املتضادَّة للحروف العربية

 .اجلهر واهلمس  •
 .الشدَّة والرخاوة والبينيَّة  •
 .االستعالء واالستفال  •
 .اإلطباق واالنفتاح  •



 الصفات غري املتضادَّة للحروف العربية

  .الصفري  •
 .القلقلة  •
 .اللِّني  •
 .االحنراف  •
 

  .التكرير  •
 .التفشي  •
 .االستطالة  •
 .الغنَّة  •
 



 اجَلهر واهلمس

 ( 10) مهموسة 

 (َفَحثَّه َشْخٌص  َسَكَت) 

 ( 19) جمهورة 

 ( باقي احلروف) 

 احلروف العربية من حيث جريان واحنباس النََّفس



اخلفاء يف السَّمع : اهلمس 
نتيجة انفتاح الوترين 

الصوتيَّني وعدم اهتزازمها ، 
 وجَرياٍن كثرٍي هلواء النَفس

 اهَلمس

 األوتار الصوتية



الوضوح يف السَّمع : اجلهر 
نتيجة تضامِّ الوترين 
الصوتيَّني واهتزازمها 

 واحنباٍس كثرٍي هلواء النَفس

 اجَلهر

 األوتار الصوتية



 وْضُع الوتَرين الصَّوتيَّني حالَتي اهلمس واجَلهر  

 حالة اجلهر حالة اهلمس



 احلروف العربية من حيث مرور الصوت يف املخرج

 شديدة

 ( َأِجُد َقٍط َبـَكْت) 

 رخوة

 ( باقي احلروف) 

 بني الشديدة والرخوة

 ( ِلْن ُعَمر) 



 احنباس جريان الصوت نتيجة َغْلق املخرج: الشِّدَّة 

 الشِّدَّة

 الكاف
 اجليم



 َأِجُد َقٍط َبـَكْت: احلروف الشديدة 

 جمهورة

 (اهلمزة + ُقْطُب َجٍد ) 
 مهموسة

 ( ك ، ت) 



 ضغط الصوت احملبوس خلف املخرج وانطالقه ُيحدِّدان معامل الصَّوت 

 اجليم

 انطالق الصَّوت بعد احنباسه يف احلرف الشديد اجملهور

 اجليم



احنباس جريان : الشِّدَّة 
 الصوت نتيجة َغْلق املخرج

 الكاف

جريان النَفس بعد احنباسه 
 يف املخرج

 انطالق الصَّوت بعد احنباسه يف احلرف الشديد املهموس

 الكاف



 جريان الصوت عند مروره يف املخرج: الرَّخاوة 

 الزاي الشني

 الرَّخاوة



 هي اجلرياُن اجلزئيُّ للصوت يف خمرج احلرف: البينيَّة 
 بسبب عدم كمال غلقه

 البـيـنـيَّـة

 امليم النون



 الراء الالم

 البـيـنـيَّـة

 هي اجلرياُن اجلزئيُّ للصوت يف خمرج احلرف: البينيَّة 
 بسبب عدم كمال غلقه



 ع ح

 مكان احنصار الصوت حبرف العني

هي اجلرياُن اجلزئيُّ : البينيَّة 
 للصوت يف خمرج احلرف
 بسبب عدم كمال غلقه

 البـيـنـيَّـة

 يف حرف العني 



 احلروف العربية من حيُث اجتاُه الصوت

 مستعلية
 يتصعَُّد الصَّوُت عند

 النُّطق هبا إىل احلنك األعلى
 ( ْظِقٍط ْغصَّ َضُخ) 

 مستفلة
 ال يتصعَُّد الصَّوُت عند

 النُّطق هبا إىل احلنك األعلى
 ( باقي حروف اهلجاء) 



 احِنداُر الصوت حبرٍف مستِفٍل تصعُّد الصوت حبرٍف مستعٍل

 الكاف القاف

 املستعلي واملستفل من حيُث اجتاُه الصوت



 احلروف العربية من حيُث احنصاُر الصوِت بنَي اللِّساِن واحلَنك

 مطَبقة
 َينحِصُر الصَّوُت عند

بنَي اللِّساِن  النُّطق هبا 
 واحلَنك األعلى

 (ص ض ط ظ ) 

 منفتحة
 ال َينحِصُر الصَّوُت عند

بنَي اللِّساِن  النُّطق هبا 
 واحلَنك األعلى

 ( باقي حروف اهلجاء) 



 القاف
 َيْنَحِصُر الصوُت باحلرف امُلطَبق

 بني اللِّساِن واحلنِك األعلى

 الظاء

 امُلْطَبُق واملنفِتُح من حيُث احِنصاُر الصوت

ال َيْنَحِصُر الصوُت باحلرف امُلنفِتح  
 بني اللِّساِن واحلنِك األعلى



 إطباق الظاء استعالءالقاف

 مقارنٌة بني املطَبق واملستعلي واملستِفل

 استفال الكاف



هو ِحدٌَّة يف َصْوِت   :الصَِّفري 

احَلْرِف َتْنَشُأ عن ُمُروِره يف 

:  وحروُفُه ثالثٌة. َمْجرًى ضيِّق

 الزَّاُيوالسِّنُي و الصَّاُد

 الصَِّفرُي



 الالم

هو َمْيُل َصوِت   :االْنِحَراف

احلرِف لعَدم كماِل َجَرياِنه 

بسبب اعتراِض اللِّسان طريَقه  

 الرَّاءوالالُم : وحرفاه 

 االْنِحراف



يكوُن احنراُف َصوِت الالِم إىل جانَبي طرِف اللِّسان 
 العِتراِض الطََّرِف طريَق الالم

َينحِرُف الصَّوت هبا من جاِنيب طرِف  : أمَّا الراُء فبالعْكس 
 اللِّسان إىل وسِطه

 الفرُق بني احنراِف الالِم والرَّاء 



 اجليم

هي إخراُج احلرِف   :الَقْلَقَلُة 
 –حالَة ُسُكوِنه  –امُلَقْلَقِل 

بالتَّباُعِد َبني َطَرَفي ُعْضِو النُّطق 
دون أن ُيصاِحَبُه شائبُة حركٍة 

 .من احلركات الثالث

 ُقْطُب َجدٍٍّ: ُحُروُف الَقْلَقَلة مَخسٌة َيْجَمُعَها

 الَقْلَقَلُة



 :للَقْلَقلِة مرتبتان 
 :عند الوقِف على احلرِف امُلَقْلَقِل ، حنو  :ُكرَبى  – 1

 ْد ، َأَحْج ، َبِهيْب، َكَس ْط، ُمِحي ْقاْلَفَل
 .عندما يكوُن احلرُف امُلَقْلَقُل وَسَط الكلمِة أو الكالم  :ُصْغَرى  – 2

 ُخُلوَنْدَعُلوَنَها ، َيْجِصُروَن ، َتْبِعُم ، ُيْطِضي ، ُيْقَي: حنو 

ِْْمُنوَن  ْد َوإلَِى ، َقْب ُذو َسَعٍة ، َفانَصْقِلُينِف   َأْفَلَح اْلُم

 َمراتُب الَقْلَقَلِة



 .َخْلُط َصْوِتها حبركٍة من احلركاِت الثَّالث  – 1

 .َخْتُم َصْوِتها هبمزٍة  – 2

 .  َمطُّ َصْوِتها وَتْطويُله عن َحدِّه  – 3

 َأْخَطاٌء َتْحُدُث ِعنَد أداِء الَقْلَقَلِة



 الراء

هو ارِتعاُد طرِف   :التَّْكِريُر
اللِّسان بالرَّاء ارتعادًا خفّيًا  

وليحذِر نِتيجَة ِضيِق خمرِجها   
  املبالغِة يف التكريِرالقارُئ من 

املْدِّي إىل ظهوِر أكثَر ِمن  
 راٍء 

 التَّْكِريُر



هو انِتشاُر َصْوِت : التََّفشِّي

الشِّني من خمرِجه حىت 

 َيصطِدَم باألسناِن الُعْليا

 التََّفشِّي

 الشِّني



 اللِّني

صفٌة ُأْطِلقْت على الواِو والياِء السَّاكنَتني  :اللِّني 
 املفتوِح ما قبَلُهما بسبِب ُسهولِة َجْرِيِهما يف املخرج

 َ َ َ َ شْيت ، ُقرْيم ، البْوف ، قْوخ: حنُو 



 طواحن 3 طواحن 3

 رباعَية رباعَية ثنية  ثنية

 ناب ناب

 ضاحك ضاحك

 ناجذ ناجذ

هي اندفاُع  :االْسِتَطاَلُة
اللِّساِن ِمن مْخِّرِة الفِم 
إىل مقدِّمِته حىت ُيالِمَس  
رأُس اللِّساِن أصوَل 

الثِنّيَتني الُعْلَيَيني ، وذلَك  
 حتَت تأثرِي اهلواِء املضغوِط

 خلَف اللِّسان 

 االستطالة



 صوٌت َيجري يف خمرج اخليشوم، وتكون تابعًة للنُّون وامليم: الُغنَّة 

 امليم النون

 الُغنَّة


