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اإلجابة النموذجیة المتحـان علـم األصـوات للفرقـة الثانیـة الفصـل الدراسـي               
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩األول للعلم الجامعي 

 )درجتان(     ما معايیر تصنیف األصوات، وما نتیجة كل معیار؟: ١س
 :تصنیف اًألصوات

 معـايیر  وضـع علمـاء األصـوات       وضع علماء األصوات معايیر لتصنیف األصوات،       
 :تطبیقھا على األصوات فى جمیع اللغات، ھذه المعايیر ھيمكن أعالمیة 

 .طبیعة مرور الھواء من حیث وجود عائق من عدمه -١
 .طبیعة العائق -٢
 .وضع الوترين الصوتیین أثناء عملیة إنتاج الصوت -٣

 .وكل معیار من ھذه المعايیر له نتیجة مناسبة فى تصنیف األصوات
إما أن يمـر  ف ؛لجھاز النطقي اخاللطبیعة مرور الھواء    : المعیار األول  -١

حرًا طلیقًا دون أن يعترضه عائق وإما أن يعترضه عائق فى نقطة مـن             
 .نقاط إنتاج األصوات أثناء عملیة النطق

 فــى لغتنــا األلــف والــواو  ي الحركــات، وھــتصــدر الحالــة األولــىوفــى 
 .والكسرة والفتحة الضمة....والیاء
تصـدر أصـوات يطلـق      ) قوجـود عـائ   أي فـي حالـة       (الحالة الثانیـة  وفى  

 :والصوامت فى لغتنا العربیة ھي بقیة األصوات وھى. علیھا الصوامت
 . الخالحاءو والجیماء والتاء والثاء بالھمزة وال

يجمع صوتان من أصوات لغتنا بین صفات الصوامت وصفات الحركـات لـذا             و
ھمـا صوتـــا الیـاء والـواو      و.يسـمیان أشـباه الحركـات أو أنصـاف الصـوامت     

 لك فى حالة قبولھما الضبط بإحدى عالمات الضبط وذ
 
 فھـي   القصـیرة أو السـكون؛  ،  فإذا قبلت الواو والیاء إحدى الحركات )  ـَُـِ ْ  (

 . نصف صامت حركـــة أوشبهإذن 
 :وبناء على ھذا المعیار يكون التصنیف ألصوات لغتنا على النحو التالي

والفتحـة والضـمة    . اء المـد  ألف المد، وواو المد ويـ     :  الحركات ستة ھي   -١
  .والكسرة

 . صامتًاستة وعشرونالصوامت وھى بقیة األصوات وعددھا  -٢
 ) ىَُِْ( و ) وَُِْ(:  أنصاف الحركات وھما  -٣

 :طبیعة العائق وھذا خاص بتصنیف الصوامت: المعیار الثاني
ن مجـرى الھـواء يضـیق بحیـث يسـمح      أالعائق جزئیًا، بمعنـى    إذا كان    -١

من بین عضوين مقتربین أحدھما من اآلخر، فیحدث احتكـاك          بمرور الھواء   
ــتج األصــوات      ــذ تن ــى أعلــى، وعندئ ــدفع مــن أســفل إل ــار الھــواء المن لتی

 .االحتكاكیة
 كلیًا؛ بحیث يغلق مجرى الھواء إغالقًا تامـًا بفعـل انطبـاق       إذا كان العائق  و

عضوين من أعضاء النطق فى نقطـة المخـرج، ثـم ينفرجـان فجـأة فیصـدر         
تسمى ھذه األصوات أصوات انفجاريـة إذن فنتیجـة ھـذا المعیـار               ت،الصو

 :أن يصنف األصوات إلى صنفین
الثـاء والـزاي والسـین      :  األصوات االحتكاكیة وھى فى لغتنا العربیة      :األول

ــون        ــیم والن ــالم والم ــاء وال ــین والف ــین والغ ــاء والع ــاد والظ ــین والص والش
 .وعددھا ثالثة عشر صوتًا.والھاء
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اء والتـاء والــدال، والطــاء  بــوھــى الھمـزة وال : ألصــوات االنفجاريـة  ا:الثـاني 
 .وعددھا ثمانیة أصوات. الضاد، والقاف والكاف

 :وضع الوترين الصوتیین أثناء النطق: المعیار الثالث
 فإذا حدث أن اھتز الوتران الصوتیان أثنـاء إنتـاج صـوت معـین كـان ھـذا                 -١

اج صـوت معـین كـان ھـذا الصـوت          وإذا لـم يھتـزا أثنـاء إنتـ        . الصوت مجھوراً 
 :مھموسًا وطبقًا لھذا المعیار تنقسم األصوات فى اللغات إلى صنفین

 األصوات المجھورة، وھى فى لغتنا العربیـة، البـاء والجـیم والـدال              :األول
 .والذال والراء والزاي، والضاد، والظاء والعین والغین والالم والمیم والنون

الھمزة والتـاء والثـاء   : ھى فى لغتنا العربیةو:  األصوات المھموسة  :الثاني
 .والحاء والخاء والسین والشین والصاد، والطاء، والفاء والقاف والكاف

 : األصوات بحسب المخارجتصنیف :المعیار الرابع
وھذا التقسیم قائم على ذكـر األعضـاء التـى تنـتج الصـوت، والتـي منھـا          

 .رة إلى أعلىبدأ من أعمق المخارج أي من الحنجنيصدر وسوف 
 :الحنجرة -١

 الحنجرة  ويخرج منھا صوتان ھما الھمزة والھاء،
 ":ق مع جذر اللسانلالح" -٢

 .  العین والحاء،:وھو التجويف الحلقي
 ":اللھاة مع مؤخر اللسان "-٣

 ومن ھذه النقطة يصدر صوت القاف،
 ":الطبق اللین مع مؤخر اللسان "--٤

ت الصـامتة، وعـدد مـن األصـوات         خـرج منھـا عـدد مـن األصـوا         يوھذه منطقة   
 :وصوت من أنصاف الحركات) الحركات(ة تالصائ
 .صوت الخاء والغین -١
 .صوت الكاف -٢

 . نق الحركة صوت الواوو -١
  الضمة وواو المد، و

 ":اللسانالغار والطبق اللین مع وسط  "-٥
 . الفتحة وألف المدويصدر من ھذه المنطقة

 ":الغار مع مقدم اللسان "-٦
 .نطقة يصدر خمسة أصوات، صامتان، وحركتان ونصف حركةومن ھذه الم

 :ما الصامتان فھماأ
 .الجیمصوت  والشینصوت ) أ(

ومـن ھـذه المنطقــة يصـدر ثالثـة أصــوات     ":اللثـة مـع طـرف اللســان    "-٧
 .الالمو ،النون :صامته ھي

 ":األسنان واللثة مع حد اللسان وطرفه "-٨
الــزاي  وء والــدال والضــاد،التــاء والطــا:يخــرج منھــا عــدد مــن األصــوات ھــي

 .والسین والصاد
  :الراء -٣
 يشترك فى نطقه اللثة وطرف اللسانو
 : األسنان مع حد اللسان-٩

  الثاء والذال والظاء،: ومن ھذا الموضع تصدر ثالثة أصوات وھى
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 : باطن الشفة السفلى مع األسنان العلیا-١٠
 ويصدر من ھذا المخرج صوت الفاء،

 .والمیم الباء،ھمامن بینھما صوتان ويخرج : الشفتان-١
 ويمكن تصنیف األصوات باعتبار ثالث وھو نوع التحكم  -
 :ع المجرىی تحكم عن طريق توس-١

ة وألف المد، والكسرة ويـاء المـد،      حويدخل تحته الحركات العربیة الستة الفت     
 .والضمة وواو المد

ق إذا قیسـت بالصـوامت، وتضـیی      " تحكم عن طريق توسـیع نسـبى       "-٢
 .نسبى إذا قیست بالحركات ويدخل تحته نصفا الحركة الواو والیاء

 ثالثـة عشـر    ١٣ هويـدخل تحتـ   " تحكم عن طريـق تضـییق المجـرى       " -٣
الثاء والحاء والخاء والذال والـزاي والسـین والشـین والصـاد        :  ھي ًاصوتًا صامت 

 .والظاء، والعین والغین والفاء والھاء
ثم فتحة فجـأة، ويـدخل تحتـه        مامًا  تحكم عن طريق قفل المجرًى ت     " -٤

ثمانیة أصوات صامتة ھي الھمزة والباء والتاء والـدال، والضـاد والطـاء والقـاف             
 .والكاف

 .ثم تضییقه، ويدخل فیه صوت الجیم تحكم عن طريق قفل المجرى، -٥
منطقـة مـع السـماح للھـواء أن      تحكم عن طريق قفل المجـرى فـى        -٦

 .ن ھما المیم والنونيخرج من األنف، ويدخل ھنا صوتا
فـى منطقـة، والسـماح للھـواء أن         تحكم عن طريق إغـالق المجـرى         -٧

يخرج مـن منطقـة أخـرى جانبیـة، ويـدخل فیـه صـوت الـالم بنوعیـه المرقـق             
 .والمفخم

ويـدخل  " تحكم عن طريق قفل المجرى مع فتحه لمرات متتالیـة     "-٨
 .فیه صوت واحد ھو صوت الراء

 )١(:توزيع األصوات بحسب الجھر والھمس: رابعًا
 :األصوات المجھورة وعددھا واحد وعشرون صوتًا كما يلي

 .الحركات الستة الفتحة واأللف والضمة والواو، والكسرة والیاء -١
 ) ىَِْوَِْ( نصفا الحركة  -٢
 صوت الجیم -٣
 )الالم(الصوت الجانبي  -٤
 )الراء(الصوت التكراري  -٥
 ).الباء والدال والضاد(ثالثة أصوات انفجارية  -٦
،  ھـي الـذال والـزاي، والظـاء، والعـین والغـین            سبعةأصوات احتكاكیة    -٧

 .والمیم والنون
 : عشر صوتًا موزعة كما يليثالثةوعددھا األصوات المھموسة  -

 .التاء والطاء والقاف والكافو الھمزة: أصوات انفجارية ھيخمسة  -١
، والسـین والشـین والصـاد    ثمانیة أصوات احتكاكیة الثاء والحاء، والخاء      -٢

 .والفاء والھاء
 وھو مبنـي علـى وضـع     التصنیف باعتبار التفخیم والترقیق   : خامسًا
 .اللسان
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 الصــاد – ھــذه األصــوات ھــي: أصــوات مفخمــة مــن الدرجــة األولــى  -١
 .والضاد والطاء والظاء

 .أصوات مفخمة من الدرجة الثانیة ويدخل تحتھا القاف والخاء والغین -٢
ــه، وھــو صــوت   صــوت يفخــم أو ير -٣ ــق بحســب موقع ــراءق ــاقي . ال وب

 الخ..األصوات مرققة مثل النون والعین
 

(     . وصفًا صوتًا كامًالصوتي العین والطاء فص -٢س
 )درجتان

 
 :صوت العین -

 "ومـن وسـط الحلـق مخـرج العـین     " دد سیبويه مخرجھـا فقـال   حوقد   
ي وأنه متوسـط بـین الشـدة والرخـاوة، وھـو عنـد المحـدثین صـوت حلقـ                 

احتكاكي مجھور متوسط بین الشدة والرخاوة مرقق؛ فھو يضیق مخرجـه        
عند النطق به فیحـدث الھـواء الخـارج احتكاكـًا أثنـاء النطـق بـه،                 ) الحلق(

 .ويھتز معه الوتران الصوتیان
 

  "t": الطاء
على أصـول الثنايـا العلیـا مـع          اللسان   يرتكز طرف  بأن   ينطق صوت الطاء        

، ثـم يـزول اللسـان عنـد نقطـة          لبرھـة  مرور الھـواء تمامـاً    مقدم اللثة، فیمنع    
ارتكازه فجأة دون أن يھتز الوتران الصوتیان فیسمع صوت الطـاء الـذى يوصـف           

ف بأنـه النظیـر   صـ وي انفجـاري مھمـوس مطبـق، ويُ   وثـ بأنـه صـوت أسـناني لِ   
 .المفخم لصوت التاء

 تطـور  فتفسـیره أنـه قـد حـدث لھـا        مجھـور،     بأنـه   وصف القدماء لصوت الطاء   
 . الھمسفأصابھا

 
 الصــوتیة تطــور والمخالفـة الصــوتیة تطـور ســلبي ،   المماثلـة  ٣س

    :.إيجابي، وضح ذلك مع ذكر أمثلة من النوعین
 )درجتان(    

جعل الصوتین المختلفین متماثلین، كمـا عرفـت        "ھي  : تعريف المماثلة  -ج
" أخــرىالتعــديالت التكییفیــة للصــوت بســبب مجاورتــه ألصــوات : "علــى أنھــا

أن يتغیر صـوت لیماثـل صـوتًا آخـر     : "وعرفھا معجم علم اللغة النظرى بما يلي  
العلماء ينظرون إلـى المماثلـة علـى أنھـا قـوة سـالبة فـى حیـاة              و "مجاورًا له 

 .اللغة ألنھا تسعى إلى تخفیف الخالقات بین اًألصوات
  أنواع منھاوالمماثلة على 

ون التـأثیر جزئیـًا مـن الصـوت     مماثلة تقدمیة جزئیة تجاوريـة، وفیھـا يكـ       -١
 .السابق على الصوت الذى يلیه مباشرة

مماثلة تقدمیة جزئیـة تباعديـة وفیھـا يكـون التـأثیر جزئیـًا مـن الصـوت                 -٢
 .السابق على صوت يلیه بفاصل

مماثلة رجعیـة جزئیـة تجاوريـة وفیھـا يكـون التـأثیر جزئیـًا مـن الصـوت                    -٣
 .الالحق على سابقه مباشرة



 5 

ة تباعديـة وفیھـا يكـون التـأثیر جزئیـًا مـن الصـوت               مماثلة رجعیـة جزئیـ     -٤
 .مع وجود فاصل بینھماالالحق على سابقة 

 .الجزئیة التجاورية  المماثلة التقدمیةومن أمثلة
     

الصـــورة 
األصــلیة 

 للكلمة

ــورة  الص
ــرع الفــ

 ية

الصوت 
 المؤثر

الصــــــوت 
 المتأثر

ــوع  نـــــ
 التأثیر

 تفسیره

ــاء  ص اصطبر اصتبر تــــــــــ
 االفتعال

 صـوت مفخـم     الصاد جزئي
ــاء    ــوت الت ــول ص فح
ــى صــوت مفخــم   إل
ــفة   ــى ص ــة ف مماثل
التفخــــیم فصــــارت 

 التاء طاء 
ــاء  ض اضطر اضتر تــــــــــ

 االفتعال
الضاد صـوت مفخـم      جزئي

ــاء    ــوت الت ــول ص فح
ــى صــوت مفخــم   إل
ــفة   ــي ص ــة ف مماثل
التفخــــیم فصــــارت 

 التاء طاًء
  المماثلة التقدمیة الجزئیة التباعديةومن أمثلة

تأثیر من الصوت المتقدم على صوت متأخر عنه مـع وجـود   وفیھا يكون اتجاه ال   
 فاصل من صوت أو أكثر ومثل ذلك كلمتي مھراس، وقیذ

الصورة األصـلیة   
 للكلمة

الصوت 
 المؤثر

الصــــــوت 
 المتأثر

ــوع  نـــــ
 التأثیر

 تفسیره

ــي  السین الراء  مھراز ِمھراس جزئـ
 بالجھر

ــى   ــین ف ــارت الس ص
كلمــة مھــراس زايــًا   
مجھورة تـأثرًا بصـوت     

راء الســابق علیھــا الــ
مــــع وجــــود ألــــف   

 .بینھما
ــذا فـــى لھجـــة    وھـ

 األندلس العربیة
 

ــن  ــذَّكَّر     وم ــادي، ي ــات الن ــة، الكلم ــة الكلی ــة المماثل ــاقلتم –أمثل ــم اث :  ادارأت
 :وتوضیحھا فى الجدول اآلتي

 
الصـــــورة  
 األصلیة 

ــورة  الصــ
 الفرعیة

ــوت  الص
 المؤثر

ــوت  الصــ
 المتأثر

ــوع  نـــ
 التأثیر

 تفسیره

  النادي
 
 

 النادي
 
 

 النون
 
 

 الالم
 
 

 كلى
 
 

تـأثر صــوت الـالم بصــوت   
ــه،   ــون الالحـــق علیـ النـ
تأثرًا كلیـًا فتحـول النـون       
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 اتدارأتم

 
 
 

 ادارإتم
 

 
 
 

 الدال

 
 
 

 التاء

 
 
 

 كلي

إلــى الم وادغــم الــالم   
فى النون إدغامـًا كـامًال      

 .مماثلة لھا
 

ــت التــاء إلــى دال    تحول
وأدغمــت فیھـــا، فھـــي  

 .مماثلة كلیة
 

  
  Dissimilation: خالفـــة الم

 " تغیر صوت كالمي لیخالف صوتًا مجاورًا:  تعريفھا
 إلى المخالفة على أنھا قوة إيجابیـة تسـعى إلعـادة الخالقـات       العلماء وينظر 

 .التى ال يستغنى عنھا إلظھار األصوات فى صورة أكثر استقاللیة
لین فـى  إن طريقة المخالفة ھي أن تعمـد إلـى أحـد الصـوتین المتمـاث            

ــوات         ــن األص ــد أو م ــوات الم ــن أص ــوت م ــى ص ــدھما إل ــول أح ــة، فتح الكلم
وتعلیــل المخالفــة  .المتوسطه أو المائعة وھى الالم والمیم والنون والراء

أن الصوتین المتماثلین يحتاجان إلى جھد عضلي، فـى النطـق بھمـا             "صوتیًا،  
ن صـوتًا   فى كلمة واحدة، ولتیسیر ھذا المجھود العضـلي يقلـب أحـد الصـوتی             

 آخر، من تلك األصوات التى ال تتطلب مجھودًا عضلیًا
 :ومن أمثلة الكلمات التى حدث فیھا مخالفة ما يلي 

الكلمـــــــــــة 
 األصلیة

ــد   ــة بعــ الكلمــ
 المخالفة

 .ما حدث فیھا من تغییر

 أبدلت الجیم األولى راًء مخالفة للجیم الثانیة حرجل حجَّل
مخالفــة للمــیم  أبــدلت المــیم األولــى المــًا     جلمد جمَّد

 .الثانیة
  الثانیةللكاف مخالفة نونًا األولى الكافأبدلت  عنكب عّكب

 
 كل طالب حسب اختیاراته، مطلوب منه أن يعرف خمسة مصطلحات ٤ س 

 )درجة واحدة( .صوتیة بإيجاز


