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 أعضاء آلة النطق عند اإلنسان
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 القصبة الهوائية. .2
الحنجرة ، وتضم: الغضروف الدرقي، والغضروف الحلقي، والغضروفان الهرميان، ولسان   .3

 المزمار  والوتران الصوتيان. 
 الحلق. .4
 تجويف األنف. .5
نان، واألس تجويف الفم، ويضم: )الحنك الرخو، واللهاة، والحنك الصلب، ومقدم الحنك، واللسان، .6

  والشفتان
 الرئتان

تتكون من مادة مطاطية إسفنجية،مكانهما داخل القفص الصدري ضيقتان من األعلى،وعريضتان 
 . ومقعرتان من األسفل

الحجةةةاب الحةةةاجز، إ   سةةةاطةكةةةة بنفسةةةها، بةةةل ياضةةةغط عليهةةةا بو والرئةةةة فةةةي حقيقتهةةةا  يةةةر قةةةادرة علةةةى الحر  
ة ية بة)الشهيق( وتتمدد عند إزالة الضغط، وتسمى ه ه العمليتنكمش عند الضغط عليها،وتسمى ه ه العمل

لضغط بة)الزفير( وهي شبيهة بقطعة اإلسفنج التي نضغط عليها فيخرج الماء ال ي بداخلها، وعندما يازال ا
  يدخل الهواء إليها.
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 لقصبة الهوائيةا

 سةاطةمةن الخلةف متصةل بعضةها بةبع  بو  ة مكونة من  ضةاريف علةى شةكل حلقةار  يةر مكتملةةأنبوب
ةةا  نسةةيج  شةةائي مخةةاطي وتقسةةم القصةةبة الهوائيةةة مةةن أسةةفلها علةةى شةةعبتين، كةةل شةةعبة تتصةةل برئةةة، أم 

  أعالها فيتصل بالحنجرة، والقصبة تعد ممًرا للهواء في حالة دخوله وخروجةه، كمةا أنهةا تاسةتغل فةي بعة
 حيان كفراغ رنان  ي أثر في األصوار العميقة.األ
 

 
 الحنجرة

وهي عبارة عن صندوق  ضروفي يقع في أعلى القصبة الهوائية، وهي عضو مهةم مةن أعضةاء النطةق، 
 وتكمن أهمية الحنجرة بأنَّها تضم عضًوا مهًما، أال وهو )الوتران الصوتيان(،وأجزاء الحنجرة هي:
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 لغضروف الدَّرقي.ا .1
 الغضروف الحلقي. .2
 الغضروفان الهرميان. .3
 لسان المزمار )الغلصمة(. .4
 الوتران الصوتيان. .5

 
 الغضروف الدَّرقي

وهةةو  ضةةروف يتصةةل بالغضةةروف الحلقةةي بقةةرون سةةفلية، ويكةةون مفتوًحةةا مةةن أعلةةى ومةةن خلةةف، ويكةةون 
  Adma's)،  (appleعند الرجال، ويسميه الغربيون بة )تفاحة آدم(  بارًزا

 الغضروف الحلقي
يقةع تحةةر الغضةةروف الةةدرقي، ))ويعتبةر  ضةةروف األسةةاك، وهةةو علةةى شةكل خةةاتم موضةةو  أفقًيةةا، فصةةه 

 مستدير إلى الوراء وياعدُّ ه ا الغضروف قاعدة الحنجرة
 الغضروفان الهرميان

مثبتان على الجدار الخلفي للغضروف الحلقي وهما يتحركةان بفضةل   ضروفان صغيران على شكل هرم
جةةزء نظةةام العضةةالر الةة ي يسةةيطر عليهمةةا، إ  يجعلهمةةا ينزلقةةان ويةةدوران وينقلبةةان، وقةةد شاةةدَّ إلةةى قاعةةدة ال
ن مةةالةداخلي مةن الغضةةروفيين الحنجةريين أي: النتةةوء الصةوتي الةوتران أو الحةةبالن الصةوتيان، اللةة ان ثبتةا 

   آلخر من زاوية الغضروف الدرقي من أمامطرفهما ا
 لسان المزمار

عبةةارة عةةةن نسةةةيج  ضةةروفي مثلةةةم الشةةةكل أقةةرب مةةةا يكةةةون إلةةى ورقةةةة الشةةةجر، وهةةو مربةةةوط مةةةن  
 قاعدته في الغضروف الدرقي من األمام ويقع خلف اللسان.
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يةةدخل شةةةيء  إلةةةى وفائةةدة لسةةةان المزمةةار إ ةةةالق مجةةةرص الهةةواء )القصةةةبة الهوائيةةة( عنةةةد بلةةةع الطعةةام  لةةةئال 
 االرئتين، وقد قصر اللغويون وظيفته على  لك،  ير أن  الدكتور  انم قدوري الحمد يرص أنةه يعةد مخرًجة

 لصوتي)خ غ(.
 الوتران الصوتيان

مةةن أهةةم أعضةةاء النطةةق ، وهمةةا عبةةارة عةةن شةةفتين أو شةةريطين مةةن العضةةالر يربطةةان أفقًيةةا الغضةةروفين 
د الغضةةروفين ومةةن األمةةام يربطةةان مًعةةا فةةي تجويةةف الغضةةروف الهةةرميين مةةن الخلةةف، كةةل منهمةةا فةةي أحةة

وللةوترين وظيفةة مهمةة فةي  الدرقي عند زاوية التقاء أحدهما باآلخر، وهما قابالن للحركةة أفقًيةا مةن الخلةف
                                        النطق، إ  يقومان باصدار نغمة تسمى بة)الجهر(، و)الهمك(. 

            
:هو الوضع الة ي يتصةل فيةه الةوتران الصةوتيان ثةم يتباعةدان بصةورة متعاقبةة ومنتظمةة بفعةل تيةار والجهر

الهةةواء الرئةةوي، و ب بةةة الةةةوترين الصةةوتيين تقةةوم بسصةةةدار نغمةةة موسةةيقية تسةةمى بةةةة )الجهةةر(، ويكةةون فةةةي 
                    الصوامر والصةوائر اآلتيةة)ء، ا، غ، ج، ي،  ، ل، ن، ر، د، ز،  ظ،  ، م، و(

                                                    . 
 

ةًرا طليقًةا والهمس: ن  يةر مةهو الوضع ال ي ينفرج فيه الوتران الصوتيان انفراًجةا ملحوًظةا، فيمةر الهةواء حا
أن يعترضه عار ، وتسمى ه ه العملية بة )الهمك(، ويكةون فةي الصةوامر اآلتيةة: )ر م س خ ك ش 

 ق ك هة( ص ط ف

 
 

 تجويف الحلق
 ( تتكون من عضالر متعددة وأ شية مخاطية، وأنسجة ضامة .15قناة صوتية طولها حوالي ،)سم 

الثةةة ثوموقعةةه أعلةةى الحنجةةرة، وأسةةفل اللسةةان، أي أنَّةةه بةةين الحنجةةرة ونهايةةة الفةةم، وقةةد قس ةةمه القةةدماء علةةى 
 (.  وأدناهمناطق)أقصى الحلق، وأوسطه، 
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  ومةةنهم مةةن ياسةةمي هةة ه المنطقةةة بةةة )تجويةةف الحلةةق( أو )البلعةةوم( ويتحةةدثون عنةةه دائًمةةا كونةةه يسةةتعمل
   كفراغ رنان يضخم بع  األصوار.

 تجويف األنف
يبةةدأ تجويةةف األنةةف مةةن البلعةةوم إلةةى المنخةةرين، ويتكةةون مةةن  شةةاء مخةةاطي يحتةةوي علةةى أوردة  •

 . ر والغضاريف التي تقسم ممرار الهواء إلى قنوارعدة، كما يحتوي على مجاميع من الطيا
وينقسم تجويف األنف على قسمين، أيمن وأيسر، يفصل بين القسمين حاجز يمتد على طول  •

  التجويف األنفي
 هيق المتجةةه إلةةى الةةرئتين، ثةةم القيةةام بتنقيةةة الهةةواءوظةةائف تجويةةف األنةةف: يكةةون ممةةًرا لهةةواء الشةة •

وتعةةد ل حرارتةةه، فضةةال عةةن أنَّةةه يكةةون صةةندوق رنةةين عنةةد النطةةق بةةبع  األصةةوار، وأخيةةًرا إنَّةةه 
 . عضو الشم

 
 تجويف الفم

 ، وأجزاء تجويف الفم هي: يضمُّ الفم أكثر أعضاء النطق •
 لين، واللهاة، والحنك الصلب، ومقدم الحنك(.الحنك، ويضم: )الحنك ال •
 اللسان. •
 األسنان. •
 الشفتان. •
 الحنك 

 )اللهاة ، الحنك اللين، والحنك الصلب، ومقدم الحنك(.
زائةةدة متحركةةة صةةغيرة تتةةدلى إلةةى أسةةفل مةةن الطةةرف الخلفةةي للحنةةك اللةةين، وتعةةد مخرجةةا اللهاااة:  •

 لبع  اللغار كالعربية واأللمانية والفرنسية.
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  الحنك الصلب
هةةةةو جةةةةزء  يةةةةر قابةةةةل للحركةةةةة، ويةةةةراد بةةةةه الجةةةةزء الصةةةةلب مةةةةن سةةةةقف الفةةةةم، ويسةةةةمونه بةةةةة )الحنةةةةك  •

، ويستخدم في إنتاج مجموعة مةن األصةوار عنةدما يطةرق اللسةان  القاسي(و)نطع الغار األعلى(
أصةواًتا عةدة كصةور  مقدمة الحنك الصلب ، أو عندما يقترب من منتصف الحنك الصلب فينةتج

 )الشين، والتاء، والالم والسين( 
 مقدم الحنك

 alveolar)ويراد به اللثة الخلفية لألسنان، وهةي منطقةة محا يةة للحنةك الصةلب وفةي االنكليزيةة  •
ridge) وهةةي عضةةو كالمةةي منفصةةل عةةن سةةقف الفةةم، الةة ي يتكةةون مةةن )اللهةةاة المرنةةة، والحنةةك ،
 الصلب(.

  منطقة فتنتج أصواًتا معينة، مثل )التاء، والطاء، والدال(يطرق طرف اللسان ه ه ال  •

 
 اللسان
فةةي تكةةوين األصةةوار اللغويةةة، وألهميتةةه فسن ةةه أصةةب     كبيةةر أثةةرمةةن أعضةةاء النطةةق المهمةةة، ولةةه  •

 . الالتينيةو يزية، مرادًفا لكلمة)اللغة(في أكثر لغار العالم، السيما اللغة العربية، والفرنسية، واإلنكل
ويمكةةن تعريفةةه بأنةةه:عبارة عةةن تركيةةب معقةةد مةةن العضةةالر، يتصةةل مةةن قاعدتةةه بةةالعظم الالمةةي،  •

ويمةةأل تقريًبةةا كةةل الفةةراغ الفمةةوي، وبفضةةل حركاتةةه المختلفةةة يحصةةل اإلنسةةان علةةى جميةةع اآلثةةار 
 . الرنينية

اللسةةةان، وطةةةرف  ويقسةةةمون اللسةةةان علةةةى أربعةةةة أقسةةةام: أقصةةةى اللسةةةان، ووسةةةط اللسةةةان، وحافةةةة •
      .اللسان

 اللسان من الجانب                                                   
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 األسنان
األسنان من أعضاء النطق المهمة، ويمكةن اسةتخدامها للحةد مةن حركةة الهةواء القةادم مةن الةرئتين  •

بشكل كامل من خالل لصقهما بالشفاه مباشةرة، أو بنهايةة اللسةان كمةا فةي )ف( و )م( أو إيقافه 
 على سبيل المثال.

همية في إنتاج صوتي )ف،  (، إ  يتم  لةك بمسةاعدة طةرف اللسةان عنةدما أوللسنيين األماميين   •
 يطرق أسفل األسنان، فيحدم اعتراًضا لمجرص الهواء فينتج بع  األصوار.

 سانان مع الشفة السفلى في إنتاج صور )ف(.ويشترك ه ان ال •
وعةةةةد ها اثنتةةةةين وثالثةةةةين سةةةةًنا، سةةةةر عشةةةةرة فةةةةي الفةةةةك األعلةةةةى، وسةةةةر عشةةةةرة فةةةةي الفةةةةك األسةةةةفل،  •

  القواطع، واألنياب، واألضراك األمامية، واألضراك الخلفية ويقسمونها على أربعة أقسام:
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 الشفتان
وهمةةا طيتةةان متحركتةةان شةةديدتا الحساسةةية تحيطةةان بةةالفم، كةةل منهمةةا مةةزود بعةةدد مةةن العضةةالر  •

  يغطيها من الخارج طبقة جلدية، ومن الداخل  شاء مخاطي به عدد من الغدد المخاطية
ولهمةا الفضةل أيًضةا فةي ، وامر ، مثةل: البةاء والمةيم والفةاءوللشفتين الفضل في إنتاج بع  الصة •

 ج الصوائر الطويلة والقصيرة.إنتا
 وهناك أوضا  للشفتين يمكن تلخيصها على النحو اآلتي: •
نان دائرة  ير منتظمة تماًما وقد يصةحب االسةتدارة  الًبةا نةو  .1   مةن االستدارة: وفي ه ه الحالة يكو 

 البروز.
مك االنفراج: وفي ه ه الحالة يبعد كةل مةن الشةدقين عةن اآلخةر وتكةون فتحةة الفةم مستعرضةة وسة .2

 الشفتين رقيًقا.
الحيةةاد: وهةةو عةةدم وقةةو  الشةةفتين تحةةر تةةأثير انقبةةا  عضةةلي، وفتحهمةةا اسةةتجابة لفتحةةة الفكةةين  .3

 .الناتجة عن ابتعاد الفك األسفل عن الفك األعلى بحكم ثقله دون ج ب عضلي
 والشكل اآلتي يوض  أوضا  الشفتين

  
 
 

 إنتاج الصوت اللغوي
 ك الخارج من الرئتين، المتمثل في هواء الزفير.النف .1
ن العار ، ويراد به الموضع ال ي ياعتر  فيه لهواء الزفير القادم من الرئتين، والعار  قةد يكةو  .2

ك قفاًل تاًما للهواء القادم من الرئتين ثةم إطالقةه فجةأة، وقةد يكةون علةى شةكل تضةييق لمجةرص الةنف
 .فيمر الهواء محدثًا احتكاًكا مسموًعا

الةةةوتران الصةةةوتيان وأثرهمةةةا فةةةي إنتةةةاج الصةةةور اللغةةةوي، فةةةاألحوال الثالثةةةة التةةةي يتخةةة ها الةةةوتران  .3
 الصوتيان األثر في إنتاج الصور اللغوي، والمقصود باألحوال الثالثة، وضع الوترين عند النطق
باألصوار المجهورة، ووضعهما عند النطق باألصوار المهموسة، ووضعهما عند النطةق بةالهمزة 

 )الوقفة الحنجرية(.
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 حجرار الرنين )تجويفي األنف والفم( في إنتاج الصور اللغوي. .4
  اللسان والشفتين وأثرهما في عملية النطق .5
 

 


