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أسئلة وإجاباتھا النموذجیة في علم األصوات للفرقة 
  2010/2011الثانیة 

  .فريد حیدر/ أد
    

  
اشرح جوانب الصوت اللغوي وماذا ترتب علـى ذلـك    1س 

  في دراسته؟
 :جوانب الصوت اللغوي 

ارتباطًا وثیقـًا، بحیـث ال   ببعض بعضھا الصوت اللغوي له ثالثة جوانب يرتبط     
  يمكن أن نتصور واحدًا منھا دون الجانبین اآلخرين ھذه الجوانب ھي

وھـو الجانـب المخـتص بإنتـاج الصـوت       ،Production"  إصدار الصـوت  -1
اللغوي باستخدام أعضـاء النطـق المختلفـة، إذن فھـو جانـب عضـوي       

  .فسیولوجي
ــوت   -2 ــال الص ــد  انتق ــواء وق ــي الھ ــب  وانتشــاره ف ــه الجان ــق علی  أطل

ــائي  ــتیكالفیزي ــك    ،acoustic يأو األكوس ــب تل ــذا الجان ــل ھ ويمث
تنتج عن إصـدار الصـوت، وتنتشـر فـي الھـواء،       التيالموجات الصوتیة 

حركـات  ووھذا الھواء ھو الوسط الذي تنتقل خاللـه اللغـة المنطوقـة،    
ا؛ ھي التي تسبب حـدوث  مأعضاء النطق كالشفتین واللسان وغیرھ

  .موجات الصوتیة المنتقلة عبر الھواءتلك ال
وھـو الجانـب السـمعي، وتمثلـه تلـك الذبـذبات       : اسـتقبال الصـوت   -3

تحدثھا الموجات الصـوتیة الداخلـة إلـى أذن السـامع بتـأثیر مـن        التي
الموجات الفیزيائیة الحادثة فـي الھـواء، وھـى تـؤثر فـي طبلـة األذن،       

إلــى المـخ فیــدرك  واألذن الداخلیـة، وتنتقـل عبــر األعصـاب السـمعیة     
 .الصوت

جوانـب    وقد ترتب على تعدد جوانـب الصـوت اللغـوي أن تعـددت    
دراسته، ولما كان میدان علم األصوات ھو دراسـة األصـوات اللغويـة، فـال     
بد أن تتعدد فروع ھـذا العلـم كـي تتناسـب مـع ھـذه الجوانـب، وھـو مـا          

بدراسـة  بالفعل، حیث وجدنا فروعًا لعلم األصوات، يختص كل منھـا   ثحد
  :جانب من جوانب األصوات، ھذه الفروع ھي

 Articulatory phonetics: علم اًألصوات النطقي -1
يدرس مخارج األصـوات   يعلم لغو: "ويعرفه معجم علم اللغة النظري بأنه

سـمات ھـذه   وتشترك فیھـا   التيالكالمیة، وطريقة نطقھا وأعضاء الكالم 
ــوات ــ   . األصـــــ ــم األصـــــ ــويین علـــــ ــض اللغـــــ ــمیه بعـــــ  واتويســـــ

   physiological linguisticsالفسیولوجي
 physical or acoustic يعلم األصوات الفیزيائي أو األكوستیك - - 2

phonetics  
وھــو الفــرع الثــاني مــن فــروع علــم األصــوات مــن حیــث ترتیــب دراســة   

، وقــد عرفــه معجــم علــم اللغــة  )1(األصــوات، وكــذلك مــن حیــث النشــأة 
                                                

1 - ƧƲǈƒ  ƭ ƾƕƓƪǃƒ16.  
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ًألصوات الكالمیـة وانتقالھـا إلـى األذن    علم يدرس موجات ا: "بأنه يرظالن
  "..والعوامل المؤثرة في ذلك

   auditory phonetics: علم األصوات السمعي -3

فرع من علـم األصـوات يـدرس جھـاز السـمع والعملیـة السـمعیة        "ھو        
 ؛وظیفـة األول : متصالن جانبانفلھذا العلم  ،)2("وماھیة اإلدراك السمعي

ــذبا تســتقبلھا األذن ومیكانیكیــة جھــاز   التــيت الصــوتیة تھــتم بدراســة الذب
السمع، وما يقوم به من وظائف أثناء استقبال ھـذه الذبـذبات وھـى مرحلـة     

  .بأعضاء السمع متعلقة

  اختر اإلجابة الصحیحة  2س

  الفاء صوت   ) أ

  أسناني مجھور    -1

  أسناني لثوي مجھور   -2    

  أسناني مھموس شفوي -3   

  3رقم  –ج 

  صوت الثاء) ب

  لثوي احتكاكي مجھور   -1  

  من بین األسنان انفجاري مھموس  -2  

  من بین األسنان احتكاكي مھموس -3 

  3ج رقم 

  حدد األوضاع المختلفة للوترين الصوتیین مع التوضیخ بالرسم 3س

  ج 

، وھما كمـا تـرى منفجـان وال يحـدث      وضع الوترين أثناء عملیة الھمس ج
صـوات المھموسـة مثـل أصـوات السـین والصـاد       لھما ذبذبة أثناء نطـق األ 

  .والحاء

                                                
2 -  ƭ ǐƧƲǈǃƒ ƗƺǄǃƒ ǅǄƵ ǅƞƶǆ26.  
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  :وضع الجھر -2

مـر الھـواء خاللھمـا    وھو وضع يكون فیه الوتران منطبقین انطباقًا جزئیا، فی
ــديدة،       ــرعة ش ــا بس ــوترين وانغالقھم ــاح ال ــن انفت ــًا ع ــوتًا ناتج ــدثًا ص مح
منتظمة، تسمى بذبذبة األوتـار الصـوتیة، ھـذا الصـوت عبـارة عـن نغمـة        
موسیقیة تعرف لدى علماء األصوات بالجھر، وتسمى األصوات المنطوقـة  

  .voiced soundsأثناء ذلك باألصوات المجھورة 

  
  
   whisper: حالة الوشوشة فيوضع الوترين ) ح

وضـع الجھـر   : وھذا وضع قريـب مـن وضـع الجھـر، والفـرق بـین الوضـعین       
ــوتري  ــان متصــلبین وال  ووضــع الوشوشــة، أن ال ن فــي الوضــع األخیــر يكون

وھذا الوضع يحدث عنـد اسـتبدال األصـوات المجھـورة     . يحدث لھما ذبذبة
أثنـاء الكـالم، أمـا األصـوات المھموسـة فھـي        whispered ة رَّسَـ ُمبأصوات 

  .تبقى دون تغییر
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  :وضع الوترين عند النطق بھمزة القطع) د(

وھذا وضع يحدث فیه انطبـاق الـوترين الصـوتیین انطباقـًا تامـًا، بحیـث تغلـق        
فتحة المزمار إغالقًا محكمًا لبرھة قصیرة، ينحبس فیھا الھـواء خلـف الـوترين    

ثم ينفتح المزمار بانفراج الوترين فجـأة فیصـدر صـوت ھمـزه القطـع      الصوتیین 
glottal stop .  

  
  

ــتحكم التــي    4س ــا ألنــواع ال صــنف األصــوات العربیــة طبًق
  تتعرض لھا ألثناء النطق في الجاھز النطقي

، تصــنف ثمانیــة أنــواع مــن الــتحكم تتعــرض األصــوات العربیــة ل -ج
  :على النحو التالي األصوات طبقًا لھا

  :ع المجرىیتحكم عن طريق توس -1
ة وألف المد، والكسرة حالفت ؛ويدخل تحته الحركات العربیة الستة

  .وياء المد، والضمة وواو المد
إذا قیسـت بالصـوامت،   " تحكم عن طريق توسیع نسـبى " -2

وتضییق نسبى إذا قیست بالحركات ويـدخل تحتـه نصـفا الحركـة     
  .الواو والیاء

ثالثـة   13 هويدخل تحت" المجرىتحكم عن طريق تضییق " -3
الثاء والحـاء  : ، ھي مجموعة األصوات االحتكاكیةًاعشر صوتًا صامت

والخــاء والــذال والــزاي والســین والشــین والصــاد والظــاء، والعــین   
  .والغین والفاء والھاء

ثـم فتحـة فجـأة،    تحكم عن طريـق قفـل المجـرًى تمامـًا     " -4
ــة أصــوات صــامتة   ــه ثمانی ــدخل تحت عــة األصــوات  مجمو ھــي ؛وي

ــدال، والضــاد والطــاء والقــاف    :االنفجاريــة ــاء وال ــاء والت الھمــزة والب
  .والكاف
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ثـم تضـییقه، ويـدخل فیـه     تحكم عن طريق قفل المجـرى،   -5
  .صوت الجیم

منطقـة مـع السـماح     فـي تحكم عن طريق قفل المجـرى   -6
  .للھواء أن يخرج من األنف، ويدخل ھنا صوتان ھما المیم والنون

منطقـة، والسـماح    فـي طريق إغـالق المجـرى    تحكم عن -7
للھواء أن يخرج من منطقة أخرى جانبیة، ويدخل فیه صـوت الـالم   

  .بنوعیه المرقق والمفخم
ــرات    " -8 ــل المجــرى مــع فتحــه لم ــق قف تحكــم عــن طري

  .ويدخل فیه صوت واحد ھو صوت الراء" متتالیة
-------------------------------------------  

لتـاء وصـًفا صـوتًیا تفصـیلًیا طبًقـا لمعطیـات علـم        صف صـوت ا  5س
  الصوات الفوناتیكي

   -ج
   "t": التاء  

ينطق صـوت التـاء بارتكـاز طـرف اللسـان علـى أصـول الثنايـا               
العلیا مع مقدم اللثة، ويرتفع الحنك اللین فیسد طريق الھواء إلى 
األنف، فینحبس الھـواء خلـف نقطـة التقـاء طـرف اللسـان بأصـول        

ثنايا العلیا مع مقدم اللثة انحباسـًا تامـًا، ثـم يـزول اللسـان عـن       ال
موضعه فجأة، فینتج صوت التـاء، وال يھتـز الـوتران الصـوتیان، ولـذا      

  .مرقق فصوت التاء صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس
  

  عرف علم األصوات التشكیلي واذكر أھم موضوعاته 6س
البحث في التأثیر والتـأثر   راسةيھتم بدفرع من علم األصوات النطقي، ج ھو 

المتصل وتتمثل أھم موضـوعاته فـي    الحادث بین األصوات أثناء الحديث
المماثلة والمخالفـة ونظـام النبـر فـي اللغـة، والتنغـیم، والمفصـل        

  .وغیرھا
 


