
اإلجابة النموذجیة المتحان علم األصوات للفرقة الثانیة  الفصل الدراسي 
  ٢٠١٠/٢٠١١األول

  فرید عوض حیدر/ أ د                                                                   
  

  )اختیار اإلجابة الصحیحة(إجابة السؤال األول 
  .الھاء صوت حنجري مھموس ) أ(
 الغین صوت احتكاكي ) ب(
  القاف فقط: األصوات اللھویة ) ج(

 ---------------------------------------------------------------  
  السؤال الثانيإجابة 
  :، وھيثالثة جوانب مرتبط بعضھا ببعض جوانب العملیة الصوتیة ) أ(
وهو الجانب المخـتص بإنتـاج الصـوت اللغـوي باسـتخدام  ،Production"  إصدار الصوت  -١

  .لنطق المختلفة، إذن فهو جانب عضوي فسیولوجيأعضاء ا
 يأو األكوســتیكالفیزیــائي  وانتشــاره فــي الهــواء وقــد أطلــق علیــه الجانــبانتقــال الصــوت  -٢

acoustic،  تنــــتج عــــن إصــــدار الصــــوت،  التــــيویمثــــل هــــذا الجانــــب تلــــك الموجــــات الصــــوتیة
ـــه اللغـــ حركـــات و ة المنطوقـــة، وتنتشـــر فـــي الهـــواء، وهـــذا الهـــواء هـــو الوســـط الـــذي تنتقـــل خالل

ا؛ هــي التــي تســبب حــدوث تلــك الموجــات الصــوتیة مــأعضــاء النطــق كالشــفتین واللســان وغیره
  .المنتقلة عبر الهواء

تحـــدثها الموجـــات  التـــيوهـــو الجانـــب الســـمعي، وتمثلـــه تلـــك الذبـــذبات : اســـتقبال الصـــوت -٣
ة فـي الهـواء، وهـى الصوتیة الداخلة إلـى أذن السـامع بتـأثیر مـن الموجـات الفیزیائیـة الحادثـ

تؤثر فـي طبلـة األذن، واألذن الداخلیـة، وتنتقـل عبـر األعصـاب السـمعیة إلـى المـخ فیـدرك 
 .الصوت

-----------------------------------------------  
 
  الوصف الصوتي الكامل لصوت الظاء)ب(

لیـا، اللسـان مـن أعـاله علـى أطـراف الثنایـا الع حـدبارتكـاز  صوت الظـاء ینطق       
ملتصقًا من أسـفله باألسـنان السـفلى، ویرفـع أقصـى اللسـان تجـاه الحنـك اللـین، ویرجـع 
إلــى الخلــف، ویرفــع الحنــك اللــین حتــى یلتصــق بالجــدار الخلفــي للحلــق لیســد مجــرى 
الهواء إلى األنف، فیخرج الهواء من مضیق بین األسنان العلیا وطـرف اللسـان محـدثًا 

صــوت مــن بــین ولــذا فــإن صــوت الظــاء  ن الصــوتیین؛مصــحوبًا بذبذبــة الــوتریحفیفــًا 
  .، وهو النظیر المفخم لصوت الذالاألسنان احتكاكي مجهور مفخم



  تعریف المفصل ووظائفھ اللغویة المختلفة، مع إعطاء أمثلة: السؤال الثالث
  

فصل   :المِ
، ویعرفـه "فـونیم فـوقطعي یـأتي بـین كلمـة وأخـرى أو بـین قـول وسـكون ویعبـر عنـه بـالوقوف"        

حـــدث  فـــيســـكتة خفیفـــة بـــین كلمـــات أو مقـــاطع "الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر بأنـــه عبـــارة عـــن 
  "أو مقطع ما وبدایة آخر ،كالمي بقصد الداللة على مكان انتهاء لفظ ما

تــالوة القــرآن العظــیم، وهــذا الفــونیم لــه قیمتــه  فــيوهــذا یشــبه إلــى حــد كبیــر الســكتة اللطیفــة         
وممــا یبــدو مــن وظائفــه مــا  وفــي اللغــة، والداللیــة أثنــاء تــالوة القــرآن العظــیم، الصــوتیةووظائفــه 

  :یلي
یترتــب علــى عــدم الفصــل بینهــا إدغــام یــؤدى إلــى خفــاء المعنــى  التــيالفصــل بــین الكلمــات  فــي - ١

على كلمة بـل، للفصـل بـین  البد من سكته لطیفة) ران على قلوبهم بل: (المراد ففي قوله تعالى
ال ترتب على عدم الفصل اختالط الكلمتین فتنطقان معـًا بل والفعل ران،  ٕ الـالم  ، لقبـول)بـرَّان(وا

ممــا یترتــب علیــه خفــاء المعنــى، النــاتج عــن  ؛)مماثلــة كاملــة(الــراء إدغامــًا كــامًال  فــياإلدغــام 
ْ {:ســـماع كلمـــة واحـــدة، ومثـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى ـــن َ فالبـــد مـــن ســـكتة ) ٢٧(ســـورة القیامـــة } راق م

ن{لطیفة على  َ  .فیخفى المعنى) مرَّاق(حتى ال تنطق الكلمتان كالكلمة الواحدة  }م

، كمــا فــي قولــه تعــالى - ٢ قــالوا یــا ویلنــا {: إظهــار نــوع األســلوب المــراد كــأن یكــون خبــرًا أو اســتفهامًا
ن  ن بعثنا مِ َ فالسـكتة اللطیفـة علـى ) ٥٢(یس } هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون -مرقدنام

 .هاممرقدنا توضح أن هذا استف

؛ قولــه تعــالى  - ٣ { :فــي منــع تــوهم نســبة كــالم معــین إلــى غیــر قائلیــه؛ كمــا فــي اآلیــة الســابقة أیضــًا
فــالكالم ) ٥٢(یـس } هــذا مـا وعـد الـرحمن وصــدق المرسـلون مرقـدناقـالوا یـا ویلنـا مــن بعثــنا مـن 

م الســابق علــى المفصــل كــالم الكــافرین یــوم القیامــة، ومســتحیل أن یقولــوا بمــا بعــد المفصــل ألنهــ
إنمـــا هـــو قـــول المـــؤمنین لهـــم، أو قـــول المالئكـــة أو قـــول (كفـــروا بـــه، فلـــیس هـــذا الكـــالم لهـــم؛ 

 )المؤمنین والمالئكة معاً 

یترتب على عدم الفصـل بینهـا تـوهم عـدم صـحة التركیـب النحـوي  التيالفصل بین الكلمات  في - ٤
  :ذلك قوله تعالى فهم المعنى، ومثال فيوبالتالي الخطأ  اإلعراب، فيمما یترتب علیه الخطأ 

اآلیـة ) قیمـًا لینـذر بأسـًا شـدیداً ) ١(عوجـاً أنـزل علـى عبـده الكتـاب ولـم یجعـل لـه  الذيالحمد هللا (
  )٢(الكهف

یجعــل، وكلمــة الفعــل فكلمـة عوجــًا یجــب أن یســكت علیهــا ســكتة لطیفــة، وهــى أحــد مفاعیــل     
ــوهِّم أن قیمــًا منصــوبة علــى الحــال مــن الكتــاب، ولــو لــم یفصــل القــارىء بینهمــا  بســكتة لطیفــة لتُ
  .كلمة قیمًا نعت لكلمة عوجًا وهذا مستحیل، لتضاد المعنى بین الكلمتین



الفصـــحى والعامیـــات العربیـــة  فـــيویـــذكر الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر أن المفصـــل یســـتخدم       
  :باعتباره فونیمًا ممیزًا بین المعاني ویمثل له باألمثلة اآلتیة

وینطبـــق هـــذا علـــى كـــل أمثلـــة النعـــت المقطـــوع (بُّ العـــالمین برفـــع كلمـــة رب الحمـــد هللا ر : قــراءة) أ( 
ــ) ذكرهــا النحــاة التــي َ ُ دَّ ن َ عى أنهــا كانــت ت : ربُّ العــالمین وأن قــراءة الجــر كانــت تقــرأ+ الحمــد هللا : أقــر

  .الحمد هللا ربِّ العالمین
  :علم البالغة فيبیت الشعر المشهور ) ب(         

ْ نا بِ لیت ما حل بِ    عضنا الدهر بنابه     "  ه

  فنحن ندعى أن األولى ینبغي أن تنطق بنابه، وأن الثانیة ینبغي أن تنطق       
  "به+ بنا         

َ ومن العامیة مثَّ  ذا نطقت    .فهي من الجود ،لك+ فهي إذا نطقت جاد : بجمله جاد لك ل ٕ وا
كَ  َل   فهي من المجادلة ،جادَ

  
  :مماثلة على النحو المبین في الجدول التاليتحدید نوع ال: إجابة السؤال الرابع

  
  تفسیرھا  نوع المماثلة  العبارة

ة   }ھدى للمتقین{ مماثل
ة  ة كلی رجعی

  تجاوریة

الم،  و ال ؤثر وھ ة ألن الصوت الم ة رجعی ھي مماثل
ر  ي آخ وین ف و التن أثر وھ وت المت ى الص ق عل الح

وین  ة ألن التن ي كلی ، وھ دىً ة ھ ن (كلم ون م و ن وھ
ا فق) حیث النطق ً د كل سماتھ الصوتیة، وصار الم

ا  أدغمت في الالم التي بعدھا، ونطق الصوتان كأنھم
ا مشددة( صوت واحد ً فتالشى من مخرج واحد،  )الم

ة؛ ألن  ي تجاوری الم، وھ أثیر ال ا، بت ً وین تمام التن
ي  الصوت المؤثر والمتأثر متجاوران، وھذا یسمى ف

ة ر غن د إدغام بغب دف من المم. علم التجوی ة والھ اثل
ون  توفیر الجھد العضلي المبذول في النطق، ألن الن

ة و اللث د ھ . ( والالم یشتركان في  موضع نطق واح
  )مع مالحظة أن النون أنفیة والالم جانبي

 مماثلة تقدمیة  اصطبر
جزئیــــــــــــــــــــــــــة 

  تجاوریة

بوزن  اصتبر(هي ، صطبرلكلمة االصورة األصلیة 
صاد، ومن وقد سبق تاء االفتعال صوت مفخم هو ال )افتعل

الصعب على الجهاز النطقي أن ینتقل من نطق المفخم إلى 
نطق المرقق، ومن هنا جاء تأثیر الصاد المفخم ، على 
التاء المرقق على تاء االفتعال، فحول التاء إلى نظیرها 

كي  فماثل الصاد في صفة التفخیم؛ المفخم وهو الطاء،



، ولما ینطق الجهاز النطقي الصوتین وهو في وضع التفخیم
كان الصوت المؤثر متقدم على الصوت المتأثر سمیت 

تقدمیة، وهي مماثلة جزئیة ألن التأثیر في سمة التفخیم ، 
ولیس في كل السمات الصوتیة، ولما كان  الصوتان المؤثر 

وهو الصاد والمتأثر وهو التاء متجاورین سمیت مماثلة 
  تجاوریة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


