
 --: الرحمن الرحیم بسم هللا: --

 

 
 متعلم ..  متمیز .. متكلم .. .. معاً من أجل أصم عربي ..

 
 .. : ..أن كل الصم العرب .. من أجل أن یتكلموا من أجل .. : .. 

 
مخارج الحروف تعلیم الصم نطق الكالم بحس مواقع الطریقة الحسیة اللمسیة ل

 على أصوات لغتنا العربیة .الدالة 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 .الطریقة الحسیة اللمسیة لتعلیم الصم الكالم من أجل .. ان یتكلموا .. 
 
عند الصم وبعض األھل أفضل من عملیات زراعة  أحب كانتل..  لو وجدت من االھتمام ما تستحق  طریقة.

 القوقعة التي تحرم الكثیر من النشاطات واألفعال التي یؤدي إلى  وحرمانھم من اللعب والسباحة .
صدر أو وجھ  على وأصابعھأاألصم كفھ  یضع حیثمعمول بھا على المستوى العالمي معروفة و.. طریقة 

ثناء حرف من حروف اللغة كل المناطق الظاھرة المتأثرة بحدوث صوت من أصوات  ي علىأمدرب النطق 
.. فلكل ص��وت حرف موض��ع نطق األص��وات التي تص��درعن االھتزازات والذبذاتفیتحس��س نطقھ للص��وت 

أش���ارة اتخذھا معلمو الص���م والص���م رمزاً إش���اریا للحرف المنطوق الذي یدل وواھزازات تمیزه عن غیره 
.. وتسمى الحركة المتممة للكالم  في فرنسا ةمتبعطریقة ممنھجة ووھي . رتبط الرمز بھ .ویعلى الصوت 

الس�������مع فرع قلیبیة  ة في تونس وفي جمعیة رعایة فاقديواألخو) L.P.Cأو اإلش�������ارة المتممة للكالم ( 
تأسیسي للسنة كما قام األخوة في تونس بعمل منھاج .. او قبل ذلك  1999یعملون بھذه الطریقة منذ عام 

ھذه الطریقة یقولون بأنھا تتماش���ى  واوحس���ب رأي المختص���ین والذین جرب. . التحض���یریة للطفل األص���م



، وتعین الص��م في تص��ور األص��وات عن طریق حركات الش��فاه وحركات الید  وخص��وص��یات اللغة العربیة
 .  وتعرف الصوت المعّین ببدیل حركي

سیین في حیاة الصم في لغة الكالم وتقلیده .. وفي بناء لغة إشاریة لھا أھمیة كبرى في المجالین األسا..  
فص����حى على قواعد وض����وابط لغتنا العربیة افیس����ھل على المعلمین تعلیم الص����م وعلى الص����م تعلمھا لتي 

. " وقد أدركت جیال من الص���م العرب في بعض البالد العربیة تعلموا الكالم یجھلون فھمھا قراءة وكتابة  .
 ا وما زال حاضرا على كثیر من ألسنة الذین تعلموه ." .عن طریقھ

 
تعطلت عند الصم أجھزة النطق بسبب فقدان السمع أو توقفت عن ممارسة نشاطھا ووظیفتھا في تقلید .. 

األصوات ومحاكاتھا .. فأصبح استقبال اللغة واكتساب المعارف عندھم عن طریق البصر .. باستخدام لغة 
أشكالھا بحركات الترمیز باألیدي لغة اإلشارة .. التي اتفق الصم في مجتمعھم الخاص بھم على رسم 

أیدیھم وعلى مضمونھا المعنى الذي اصطلح أن تحملھ كل إشارة ، أّما األصوات فقد أصبح استقبالھا و 
التعرف علیھا عن طریق لمس مواضعھا  المتأثرة بمخارجھا في أماكنھا الظاھرة للجھة التي یخرج منھا 

حسیة اللمسیة التي اعتمدھا المعلمون الصوت في الصدر و العنق في الوجھ و الرأس .. وھي الطریقة ال
في تدریب الصم على الكالم واتخذھا الصم والعاملین معھم أبجدیة اشاریة یحللون بھا المصطلحات 
اإلشاریة إلى رموزھا الصوتیة و یركبون بھا ما لیس لھ مصطلح اشاري في لغتھم اإلشاریة وكانت 

ن ھذه المھمة التي یحتاجھا لفھم ما یقولھ األھل والناس السائدة اقرار أبجدیة األصابع التي أبعدت الصم ع
  .للتواصل معھم  

كما وردت في التقریر الذي أعده أستاذ التربیة الخاصة في  انتقاداتلھا ھت جقد وأّما أبجدیة األصابع 
ة العاملحول إعداد أبجدیة األصابع العربیة المقدمة لالتحاد العربي للھیئات الذي قدمھ جامعة الملك سعود 

 .1984/  1982في رعایة الصم 
أن معظم المعلمین یعزفون عن استعمالھا لصعوبة تعلمھا و عدم قدرتھم على استخدامھا حیث یتطلب ذلك 

 . منھم مراناً كثیرا

 . تبعد الطفل األصم عن قراءة الكالم وتتبعھ أنھا .. 
 . أنھا ال تمكن الطفل من تعلم انتقادات وجھت النطق والكالم..

 . ال تمكن الطفل من تعلم اللغة وتنمیتھا في سن مبكرة..

 . لم تساعد على زیادة معلومات ومعارف الطفل..
 . لم یتحسن المستوى التعلیمي لألصم المستخدم لھا.. 
ال یتمكن الطفل األصم من استعمالھا إالّ مع زمالئھ الصم و ال یستطیع أن یتعامل بھا مع أفراد المجتمع ..

 1976م واستعمالھم لھا وبالتالي فال تحل مشاكلھ النفسیة واالجتماعیة ( مولى كیندي لعدم فھمھ
E.Mollekennedy  

التي اتخدھا معلمو الصم والصم أنفسھم ل میزات أبجدیة مخارج الحروف شرح وبالتفصكما أن التقریر 
 ینطقون وبھا یحللون الكالم ویركبون .أبجدیة إشاریة بھا 

 



 /  aids to spoken language  manualالیدویة المساعدة لتعلیم النطق /.. / االشارات 
  تساعد الطفل األصم على إدراك وفھم حركات أعضاء النطق وخصائص األصوات ..

اللغویة حتى یتمكن من تقلیدھا وتعلم نطقھا ولذلك یدرب على المھارات مصحوبة 
 باإلشارات الدالة علیھا .

 ع نطق كل صوت لتقریب خصائصھ ومخرجھ لذھن التلمیذ حتى .. تستخدم ھذه اإلشارات م
 یتمكن من إدراكھ وتمییزه ونطقھ صحیحا قدر المستطاع .. 

  تص���حیح عیوب النطق ، بعد أن یتمكن الطفل من التعبیر تلقائیاً عن رغباتھ بمفردات أو  ..
 بجمل صحیحة لغویاً .

 
.. طریقة متعارف علیھا یستخدمھا أكثر من بلد في العالم والكثیر من البالد العربیة تعتمد ھذه الطریقة 

على استخدام إشارات یدویة تساعد الطفل األصم على إدراك وفھم حركات أعضاء النطق وخصائص 



تیة مصحوبة األصوات اللغویة حتى یتمكن من تقلیدھا وتعلم نطقھا  ولذلك یدرب على المھارات اآل
 باإلشارات الدالة علیھا :

 ـ  االحساس باحتكاك الھواء في نطق بعض الصوات .
 ـ  االحساس بذبذبات بعض األصوات .

 ـ  االحساس بطریقة خروج الھواء وبدرجة حراتھ أثناء نطق بعض األصوات .
 ـ  االحساس بثقل الصوت وخفتھ أي تفخیمھ و ترقیقھ .

 اللسان والفك األسفل عند نطق بعض ألصوات . ـ  تمثیل حركات الشفتین و
 ـ  اإلشارة إلى مكان مخرج الصوت عند نطق بعض األصوات 

 
.. تستخدم ھذه اإلشارات مع نطق كل صوت لتقریب خصائصھ ومخرجھ لذھن التلمیذ حتى یتمكن من 

 إدراكھ وتمییزه ونطقھ صحیحا قدر المستطاع .. یدرب على االحساس بالنواحي اآلتیة :
 أ : االحساس باحتكاك الصوت كما في صوتي ( ع ـ خ ) .

 بـ : االحساس بذبذبات الصوت كما في األصوات اآلتیة ( أ ـ م ـ ن ـ ز ـ  ذ ) .
جـ : االحساس بدرجة حرارة الھواء الخارج مع الصوت كما في األصوات اآلتیة ( ھـ  ـ ح ـ ش ـ س ـ ت 

 ـ د ـ ث ـ إل ) .
أو خفتھ كما في األصوات المفخمة ونظائرھا المرققة ( ط ـ ت ـ ض ـ د ـ ظ ـ  د : االحساس بثقل الصوت

 ث ـ ص ـ س )
ھـ : التمثیل بالید لحركة اللسان والشفتین أو الفك األسفل عند نطق األصوات اآلتیة ( ل ـ ر ـ و ـ ك ـ ي ) 

. 
 م :  اإلشارة لمخرج الصوت كما في صوتي ( ق ـ ع ) ... / .

 ریر :كما جاء في التق
 

..  تصحیح عیوب النطق ، بعد أن یتمكن الطفل من التعبر تلقائیاً عن رغباتھبجمل صحیحة لغویاً ، یحتاج 
 لتدریبھ على مھارات النطق السلیم و التي تتركز في اآلتي : ـ 

 ـ إخراج النفس والتحكم فیھ . 1
 ـ إخراج الصوت مع التحكم فیھ من حیث الدرجة والشدة . 2
 عضاء النطق نوعاً من المرونة.ـ إكساب أ 3
 ـ االحساس بطریقة تشكیل الھواء و مكان إخراج األصوات الساكنة . 4
 ـاالحساس بالذبذبات . 5
 ـ االحساس بالحركة الثقل والمرونة . 6
 ـ نطق األصوات المتحركة والطویلة . 7
 ـ نطق األصوات الساكنة . 8
 ت ساكن وضبط إیقاعھ.ـ نطق مقطع صوتي یتكون من صوت متحرك مع صو 9

 ـ نطق كلمة مع ضبط إیقاعھا . 10
 ـ نطق شبھ جملة مع ضبط إیقاعھا . 11
 ـ نطق جملة تامة قصیرة ثم طویلة مع ضبط إیقاعھا . 12
 ـ نطق موضوع كامل مع ضبط إیقاعھ . 13

 / . leishin george   1975/ جورج لیشن   
 



ألھل والمجتمع بشكل عام .. وقد صم بشكل خاص ولائدة للفیاً لما تحملھ من نفع وف.. آثرت كتابتھا حر
الحجر أساس في بناء لغة الصم المستقبلیة على أسس وقواعد لغتنا العربیة الذي ھدفنا تحقیقھ من  تعتبرف

 خالل ھذا اإلنجاز / .
 ..  تنشط عمل أعضاء النطق وتثیر فعلھا لتقلید األصوات .. عن طریق :

 

حس الذبذبات التي یحدثھا كل صوت . بوضع كف األصم أو أصابعھ على مواضع ومخارج األصوات  – 1 
في المناطق الظاھرة للجھة التي یخرج منھا الصوت و المتأثرة بھ أكثر من غیرھا لحس ما تحدثھ من 

 والرأس . في الصدر و العنق .. في الخدین و الذقن .. في األنف… ذبذبات واھتزازات بشكل محسوس 
حس الھواء الخارج من الفم  وضع كف األصم أو أصابعھ أمام فم المعلم لحس الھواء الخارج من  – 2

الفم و التعرف على كمیتھ أو شدتھ و مكان وقوعھ على صفحة الكف المقابل لفتحة الفم فكمیة الھواء أو 
 شدتھ تختلف من صوت إلى صوت و كذلك نقطة وقوعھ على صفحة الكف .

 :تحسن أداءالعمل بھا مساعدة ئل وسا
االستعانة بمرآة توضع على مسافة معینة في مواجھة المعلم والمتعلم لمالحظة حركة الشفاه و    - 1

األشكال التي تتخذھا مع نطق كل صوت ( االستعانة بمرآة توضع أمام التالمیذ لیتمكنوا من رؤیة ما تؤدیھ 
 ) .  83عالج الكالم ص  شفاھھم و من إصالح أخطائھا إصالحاً یجعلھا مطابقة لحركات شفاه المعلم /

استخدام البالون : یؤتى ببالون من الحجم الكبیر .. ینفخ ألقصاه أو لدرجة احتمالھ للھواء .. یضع   – 2
 األصم كفیھ على طرفي البالون .. یقابلھ المعلم ویدیھ فوق یدي األصم للتأكد من سالمة مالصقتھا للبالون 

راد إیصالھ لألصم حیث تنتقل ذبذباتھ عبر الھواء المحصور ینطق المعلم بأحد األصوات المجھورة الم
داخل البالون إلى كفي األصم و من ثّم إلى مركزھا في الدماغ لیتم فھمھ و االستجابة إلى تقلیده وفعلھ 

 بشكل سلیم وصحیح .
صي باستخدام قالب األسنان : یؤتى بقالب األسنان المصنوع من قبل طبیب األسنان بأحد شكلیھ الج  –3

أو البدیل عن األسنان الطبیعیة لإلنسان .. یصنع لسان من المعجون المرن واللین و تشكیلھ على الھیئة 
أو الصورة التي یكون علیھا وضع اللسان داخل الفم عند نطق صوت معین .. كقربھ من األسنان أو بعده 

شرحھ المعلم و یوصلھ لألصم عنھا أو وضع ذلقھ بینھا أو مالمستھ للثة و بعده عنھا و ما یمكن أن ی
إلنجاح مھمتھ ومساعدة األصم على تقلید الصوت أو األصوات الكالمیة .وتقلیل الصعوبات التي تواجھ 

 األصم في الوصول إلى تقلید الصوت ونطقھ بشكل  یفید في تواصلھ مع األھل و الناس .
ت تقلیدیة سھلة التنفیذ عظیمة النتائج حس الذبذبات / حس الھواء / استخدام المرآة / البالون  .. إجراءا

 الغایة منھا الوصول باألصم إلى محاكاة األصوات وتقلیدھا بشكل جید أومقبول  .
یضاف إلیھا .. كل ما یساعد و یدعم ھذه الطریقة من أجھزة تقنیة ووسائل ..تحّسن أداء الصم اللفظي 

مضخمات الصوت  -الراسم الطیفي لألصوات  –للكالم . وظفھا المختصون لخدمة تعلم الصم ( الكمبیوتر 
 المعینات السمعیة لضعاف السمع بأنواعھا ) . –
 

 
 لطریقة الحسیة الللمسیة )بالتعرف على األصوات العربیة ا (

و أما یجب اإلشارة إلیھ قبل البدء في عملیة تدریب الصم على النطق و تقلید الكالم .. أن یكون المعلم القائم على ھذه المھمة 
.. و أعضائھ الفاعلة .. و القوة المحركة في عملیة إنتاج الكالم .. و أن  المشرف علیھا على درایة كافیة بالجھاز النطقي

یكون على معرفة جیدة بمخارج الحروف .. و أعضاء النطق التي تتعامل مع األصوات .. و مواضعھا المتأثرة بھا أثناء مرور 
ألصوات التي یصدرھا اإلنسان والكتب التي تبحث في ھذا المجال كثیرة ومتنوعة ومواقع الھواء .. و الصفات المتمیزة ل



األنترنت أیضاً تزخر أیضا بأشیاء أجمل مما في الكتب من رسوم وصور توضح عملیة النطق وإصدار األصوات مما یساعد 
ذه المھمة و یزید من قدرات األصم في العاملین مع الصم على أداء مھمتھم بشكل أفضل وما جمعتھ قد یساعد في إنجاح ھ

اكتساب اللغة والتواصل بھا مع أقرانھ الصم و مع أھلھ وناس مجتمعھ السامع الناطق بشكل یحقق لھ التكییف مع أفراد 
 مجتمعھ واالندماج فیھ كواحد منھم فإن وجدتھ نافعاً فالحمد � الذي ھدانا لھذا الخیر وإن كان على غیر ذلك نرجو ثواب من

 اجتھد ولم یصب .! 

یعتبر الھواء الداخل إلى الرئتین و الخارج منھا عن طریق الشھیق والزفیر القوة المحركة والمؤثرة في  تقلید األصوات 
 ومحاكاة الكالم .

كون تیعتبر اللسان و األشكال التي یتخذھا عند القیام بعملیة النطق داخل التجویف الفموي .. وحركة الشفاه و الحاالت التي 
علیھا مع كل صوت .. الدفة التي توجھ مرور الھواء وتمنح الصوت الصفة المتمیزة وتجعلھ مختلفاً عن غیره وتحدد النقطة 

التي تّم عندھا إنتاج الصوت ( مخارج الحروف ) . ألن الشفاه واللسان ھما العضوان المتحركان من دون أعضاء النطق 
 میة .الثابتة التي تشارك في العملیة الكال

إذا اعترى الجھاز النطقي خلل ما .. شاب المادة الصوتیة .. عیب معین ، فصدر الكالم غیر سلیم وال واضح وال مفھوم و ھو 
 ما عّرفھ البعض وسمي / بعیوب الكالم / .

/  مأما إذا اعترى المستقبل عیب في جھازه السمعي أعاق وصول األصوات بشكل سلیم وواضح سمي فاقده بشكل كلي /أص
 وفاقده بشكل جزئي متفاوت الدرجات / ضعیف السمع / .

 
 
 
 

 مشكالت تعترض الصم في تقلید األصوات :.. 
بدایة ھناك مشكالت متوقع حدوثھا أثناء القیام في عملیة تدریب الصم على تقلید األصوات و              

 الكالم منھا :
قد یصدر الطفل األصم صاحب ھذه الحاجة الخاصة صوتاً آخر غیر الصوت المطلوب الذي یدرب على  

إخراجھ ونطقھ .. / الباء بدالً من المیم ..الحاء بدالً من العین لصدورھما عن مخرج واحد . / في ھذه 
اللة علیھ و الحالة یجب على المدرب أن یعطي األصم اإلشارة الدالة على الصوت الذي أخرجھ للد



استدعائھ  بھا عند الحاجة إلیھ .. ألنھا اإلشارة البدیل عن المفقود عند الصم ویحتاجونھا في تعلم 
 األصوات التي سیتواصلون بھا مع اآلخرین ..و في فھم ما یقولھ األھل والناس بقراءة شفاھھم  .

 نفس . قد یخرج الطفل األصم الھواء .. النفس دون صوت أوقد یفتح فمھ دون  
قد یصدر األصم صوتاً متحركا بفتحة لسھولة ھذا الصوت / في حال إصدار األصم للصوت یقدم المدرب  

اإلشارة الدالة على ذلك الصوت المتحرك أو أصدر صوتا آخر صحیحا یعطي المدرب إشارة الصوت الذي 
 أصدره األصم لتمیزه عن غیره  / 

 المھمة .. االسترخاء ضرورة دائمة في كل أشكال ھذه المھمة .كثیراً ما یتشنج الطفل عند القیام بھذه  

/ إلمام المدرب ودرایتھ الجیدة بأصول ھذه المھمة وما یستخدمھ من وسائل و تقنیات و إثارة قدرات 
 األصم و تجاوبھ مع ھذه المھمة تساعده على إنجاحھا وتحقیقھا بشكل أفضل /

الترتیب األبجدي من األلف إلى الیاء لتؤخذ بالذي یتوافق وقد تّم تقدیم أصوات الحروف و شرحھا حسب 
والمھمة التي یقوم بھا المدرب و حسب الضرورة التي یعالج من خاللھا أصوات الحروف كخطوة على 

 طریق تعلیم الصم تساعدھم في العیش بین األھل و الناس بشكل طبیعي .
 1997عقدت في ج م ع في االسكندریة عام  ورقة العمل تقدمت  بھا للندوة العلمیة السادسة التي -

ما حاولت شرحھ وتوضیحھ في ورقة العمل التي تقدمت بھا إلى االتحاد العربي للھیئات العاملة في رعایة 
 . 1997الصم و عقدت في االسكندریة في ج م ع عام 

 

********** 

 األصوات في اللغة إّما ساكنة و إّما متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة

إما أن تكون ساكنة ال تقبل الحركات فیقال لھا اللینة و إما متحركة یقال لھا الھمزة فتكون في أول الكلمة و من  األلف // 
متوسطة أو متطرفة على ألف / أ / أو على واو / ؤ / أو  أو تكون ..إِ /  مكسورة  / ..مضمومة / أُ /  ..أصلھا مفتوحة / أَ / 

أو تكتب منفردة / ء / على السطر حسب قاعدة إمالئیة تخضع لھا . و تأتي أیضاً یاء غیر منقوطة على یاء / ئـ / ـئـ / ئ /  
تسمى األلف المقصورة / ى / . أو تدخل على أولھا فتحمل معنى االستفھام أو النداء أو التسویة األلف اللینة / ا / ألف المد 

المد التي تخرج من الجوف ، ویقال لھا بالجوفیة لخروجھا من الجوف ، األلف الساكنة المفتوح ما قبلھا / قَاَْل / إحدى أحرف 
والھوائیة ألنھا تنتھي بانتھاء ھواء الفم ، والمدیة ألنھا أصوات تقبل المد باختیار الماد ما أمكن . ( علم اللغة المبرمج ص 

)  125رة و الحلق و الفم  (عالج الكالم ص )عند النطق بالصوت یندفع الھواء خالیاً من الحوائل (دون عوائق ) ماراً بالحنج
صدر المعلم مدرب النطق قرب الحنجرة أو علیھا لحس ما یحدثھ  آ الممدود .یضع األصم كفھ على التعرف على الصوت :

مرور الھواء المحدث للصوت في منطقة الصدر والحنجرة من ذبذبات .. یمد المعلم الصوت ما أمكن لیتمكن األصم من حسھ 
رف علیھ ویعمل على تقلیده بشكل جید .یضع األصم كفھ أمام فم المدرب لیحس الھواء الخارج من الفم ومكان وقوعھ والتع

على صفحة الكف المقابلة لفتحة الفم .مالحظة األعضاء المتأثرة بحدوث الصوت من خالل النظر مباشرة إلى الوجھ و 
المعلم والمتعلم ..و التي تمكن الصم من رؤیة حالة األعضاء المتأثرة الشفتین أو من خالل استخدام المرآة التي توضع أمام 

بالصوت .. كما تمكنھم من إصالح ما قد یقع من خطأ .. إصالحاً یجعل األصم یؤدي الحركات الصحیحة للصوت وتقلیده بشكل 
خدام البالون یستخدم حسن . الفم مفتوح بشكل واضح .. اللسان مسترخ في الفم یسمح بخروج الھواء دون عائق .است

البالون مع األصوات المجھورة التي تحدث أثراً واضحاً من االھتزازات و الذبذبات .. یضع األصم كفیھ على طرفي البالون مع 



النظر إلى فم المتكلم لمالحظة حركة الصوت عند النطق حیث تنتقل االھتزازات و الذبذبات عبر الھواء في البالون إلى كفي 
 سكة بھ لیقوم بتقلیدھا األصم المم

                 اإلشارة الدالة على الصوت : آ

                         

 

وضع الكف على الصدر قرب الحنجرة وسحبھ بھدوء مع استمرار الصوت إلى جانب الصدر بحیث یكون بطن الكف   -   
 لة على ألف المد / آ / باتجاه المستقبل تبقى اإلشارة قائمة مادام الصوت حاصالً للدال

 التي تأتي في أول الكلمة كما في كلمة ( آن )  بالید الیسرى .. للداللة على  / آ /    -



 ى
 الرمز المجرد

    الممدودة  .. نار  و بالید الیمنى للداللة على / ا /  

 

 األلف المقصورة 

 األلف المقصورة / ى / اإلشارة الدالة علیھا :

                                                                                                 

 

 

وضع بطن الكف على الصدر قرب الحنجرة ووضع رمز الیاء اإلشاري على ظاھره للداللة على األلف المقصورة / ى / . ألن 
 ایة الكلمة إما منفردة أو متصلة بحرف قبلھا .صوتھا صوت ألف و شكلھا شكل یاء غیر منقوطة تأتي بنھ

 

 تكتب منفردة على السطر وتُكتب على ألف .الساكنة:  أْ /  الھمزة / ْء /



                                           

 الھمزة من مجموعة األصوات الحنجریة وھما صوتان ( ء ، ھـ ) . 

نقفال وینطبق الوتران الصوتیان تمام االنطباق فال یسمح للھواء بالمرور مدة حین النطق بالھمزة ینقفل المزمار تمام اال
 قصیرة ، ثّم حین ینطق بالھمزة یُسمع انفجار خفیف  .

یظل الوتران الصوتیان حین النطق بالھمزة في وضع ال یسمح بالقول بأنھما تذبذبا أم لم یتذبذبا ، لذلك یقال إن الھمزة صوت 
 ) . 122(علم اللغة المبرمج ص  ال مجھور و ال مھموس

 التعرف على صوت الھمزة الساكنة التي تكتب منفردة على السطر أو على ألف / أْ / ْء /

 

ینطق المعلم صوت الھمزة الساكنة .. ینتقل ما یحدثھ الصوت من  –یضع األصم أصابع الكف على حنجرة المعلم مدرب النطق 
 ذبذبات إلى كف األصم فیحس بھا ..

األصم كفھ أمام فم المدرب معلم النطق لحس الھواء المندفع من الفم والمحدث لصوت الھمزة الساكنة . والتعرف على یضع 
 مكان وقوعھ على الكف .. حیث یقع على ساحة الكف المقابلة لفتحة الفم .

 

 الھمزة صوت إنفجاري ینتھي نطقھا بانتھاء الھواء المحدث لصوتھا .

 على تقلید الصوت و نطقھ . استخدام البالون یساعد

 استخدام المرآة التي توضع أمام المعلم والمتعلم ..لمالحظة األعضاء المتأثرة بحدوث الصوت  

  اإلشارة الدالة على صوت الھمزة الساكنة على / أْ / على السطر / ْء /  .



                       

                             

وضع الكف أمام الفم لحس الھواء الخارج من الفم وضع الكف على الحنجرة لحس الذبذبات التي یحدثھا                   
 الصوت 

اإلشارة الدالة على الھمزة الساكنة التي تكتب على ألف / أْ / تكون بالكف األیمن بحیث ظاھر الخنصر باتجاه المستقبل 
ام الید الیمنى ألن الھمزة تأتي متوسطة  و في آخر الكلمة .. لتبقى القراءة اإلشاریة من لإلشارة كما في الشكل أ ( استخد

 الیمین إلى 

   ھمزة / ْء  /    الیسار موافقة للقراءة المتعارف علیھا ) 

 

 ْء . لیكون الشكل أما وضع السالمى األخیرة لإلبھام على السالمى األخیرة للوسطى فیكون للداللة على الھمزة المنفردة / ْء /
 قریباً لدرجة ما من شكل الھمزة المنفردة التي تكتب على السطر .

.. بعد أن تّم التدرب على الصوت والربط بینھ وبین اإلشارة الدالة علیھ یجب أن یتم الربط بینھما وبین الرمز الكتابي الدال 
 عمر الطفل .علیھما و ذلك بعرض بطاقة الحرف المكتوب في المرحلة التي تناسب 

 



 التعرف على نطق الھمزة المفتوحة / َء / :

یضع األصم كفھ على صدر المدرب و ھو ینطق بصوت الھمزة المفتوحة / َء / . لحس ذبذباتھا.. و مالحظة الفرق بینھا و 
ة والصوت المتحرك بین ذبذبات / ْء / كما یضع كفھ أمام الفم لحس الھواء و مالحظة الفرق بین انفجار الصوت الساكن للھمز

بالفتحة . ومالحظة مكان وقوع ھواء / ْء / على الكف و مكان وقوع ھواء / َء / وذلك لمساعدة األصم على تقلید الصوت 
 بشكل جید وسلیم .

 مالحظة األعضاء المتأثرة والمحدثة للصوت من خالل المرآة 

 –اللسان مسترخ في الفم  -ركة و ھي أقل منھا في / آ / فتحة الفم في ھمزة / ْء / ثابتة فتحة الفم في ھمزة / َء / متح

 اإلشارة الدالة على ھمزة / َء / 

دفع إشارة الھمزة المنفردة الدالة على ھمزة / ْء / من أمام الفم إلى األعلى قلیالً للداللة على  ءَ             
 ھمزة / َء / ..بحیث یوافق زمن حركتھا  زمن نطق الصوت / َء  / .

أما الھمزة المفتوحة التي تكتب على ألف / أَ / فتكون اإلشارة الدالة علیھا بالید الیسرى بدفع الكف الدال على إشارة / أْ / .. 
من أمام الفم إلى جانبھ بحیث یكون الكف عامودیاً ورؤوس األصابع باتجاه األعلى وظاھر الكف باتجاه الیسار و باطنھ باتجاه 

 اه المستقبل لإلشارة كما ھو مبین في الصورة .الیمین وطرف الخنصر باتج

 اإلشارة الدالة على صوت / أ َ/ :

 

  بنرأأالرمز المجرد                       



 الھمزة المضمومة / ُء / . / أُ / 

 یضع األصم كفھ على حنجرة المدرب و ھو ینطق بصوت الھمزة المضمومة .. لمالحظة الفرق بینھا و بین ذبذبات / ْء / 

 حس الھواء و مالحظة الفرق بین انفجار الصوت الساكن للھمزة والصوت المتحرك بالضمة و مكان وقوعھ على الكف مع

 اء  / ُء / .مالحظة درجة اندفاع ھواء / ْء / و درجة اندفاع ھو

 تدویر الشفاه عند النطق بالھمزة المضمومة ینتھي بانتھاء الصوت االنفجاري وأقل من تدویرھا في نطق / و /  

استخدام المرآة ضرورة مستمرة في كل عملیات التدرب على النطق ، وكذلك في عملیة استخدام البالون مع األصوات 
 المجھورة 

 / : اإلشارة الدالة على الصوت  / ءُ 

  

 

دفع.. الرمز اإلشاري للھمزة المنفردة الساكنة / ْء / إلى األمام دفعة یوافق زمنھا زمن انتھاء الصوت للداللة على صوت 
 الھمزة المنفردة / ُء  /

 الھمزة الدالة على / أُ  /

 

 

 ء
  



         

 

دفع الرمز اإلشاري للھمزة الساكنة التي تكتب على ألف / أْ  / لألمام بحیث یصیر الكف عامودیاً ظاھره باتجاه المستقبل تبقى 
 للداللة على  الھمزة المضمومة التي تكتب على ألف / أُ / . 

 

 الھمزة المكسورة / ِء / إ /    

 التعرف على نطق الھمزة المكسورة / ِء /  إِ /

 بات صوت الھمزة المكسورة على حنجرة المدرب .. و مالحظة الفرق بینھا و بین ذبذبات / ْء / حس ذبذ

حس الھواء الخارج من فم المدرب و مالحظة الفرق بین انفجار الصوت الساكن للھمزة والصوت المتحرك بالكسرة . وذلك 
 بوضع باطن الكف أو ظاھره أمام الفم أو بلمس الحنجرة 

قوعھ على صفحة الكف حیث یقع ھواء / ِء / أسفل موقع / ْء / حیث یندفع الھواء إلى األسفل قلیالً بسبب مالحظة مكان و
انخفاض الفك األسفل وانخفاض الشفة السفلى . انكشاف مقدمة األسنان األمامیة مالمسة ذلق اللسان للثة األسنان السفلیة 

 بسبب تحدب بسیط في وسطھ

 األعضاء المتأثرة بحدوث الصوت .االستعانة بالمرآة لمالحظة 

 اإلشارة الدالة على الصوت /  ِء  / :



  

..دفع الرمز اإلشاري للھمزة الساكنة المنفردة التي تكتب على السطر / ْء / لألسفل قلیالً للداللة على الھمزة المكسورة / ِء / 
 بحیث یوافق زمن الدفع زمن انتھاء الصوت .

 المكسورة / إ / : اإلشارة الداللة على الھمزة

.. دفع اإلشارة الدالة على ھمزة / أْ / من أمام الفم لألسفل بحیث تصیر رؤوس األصابع باتجاه األسفل وظاھر الكف باتجاه 
 المستقبل بحیث یوافق زمن الدفع زمن انتھاء الصوت ..

 

                           

 

 الباء / ب /

 

 



 ب
 الرمز المجرد

 

.. صوت الباء من مجموعة األصوات الشفتانیة .. و ھي األصوات التي تشترك الشفتان كالھما في نطقھا . الشفة السفلى 
 وھي عضو النطق الفعال أي المتحرك ، وغیر الفعال ھو السلبي أي الثابت .

 و األصوات الشفتانیة اثنان في اللغة العربیة ھما : ( ب ، م )

الشفة السفلى بالشفة العلیا فینطبقان انطباقاً تاماً فیحتبس الھواء الخارج خلفھما ، وحین تنفرجان  ب :  صوت یتكون بالتقاء
 یسمع ( احتكاك / انفجار ) بسیط وذلك حین النطق بالباء . ثّم یسلك الھواء سبیلھ من الفم إلى الخارج . 

 ) 111صوت یتذبذب الوتران الصوتیان حین النطق بھ (علم اللغة  المبرمج ص 

 التعرف على نطق الصوت الباء / ب / :

 .. یضع األصم كفھ على حنجرة المدرب لحس ما یحدثھ الصوت من ذبذبات فیھا 

 .. یضع كفھ أمام فم المدرب لحس الھواء المندفع من الفم المحدث للصوت والتعرف على مكان وقوعھ على صفحة الكف

لى سطح مستو كسطح كتاب قرب الفم .. ینطق بالصوت .. تندفع .. توضع قصاصة من الورق على رأس السبابة أو ع
 القصاصة إلى األمام . اندفاع القصاصة یرتبط بشدة الھواء المندفع من الفم .

/ فلم یستطع بعضھم محاكاتھ ، فلما   p( وقد شوھد في مدینة اكستر.. معلم یحاول تعلیم أطفال السنة األولى نطق حرف /
عة صغیرة من الورق ووضعھا على إصبعھ ونطق بالصوت فطارت الورقة فطلب إلى الطفل محاكاتھ أعیتھ الحیل ، أخذ قط

ففعل وطارت الورقة ، فضحك الولد وسر كثیراً وكرر فعلھ مراراً و ھنا كتب المعلم الحرف على السبورة للداللة علیھ ( عالج 
 ) 84الكالم ص 

 الصوت   استخدام المرآة لمالحظة األعضاء المتأثرة بحدوث

 استخدام البالون : ب / من األصوات المجھورة و االنفجاریة التي یمكن من خاللھا استخدام البالون . 

 

 اإلشارة الدالة على / ْب / 

 



   

 

 یبقى وضع السبابة أمام الفم بشكٍل ثابت للداللة على صوت / ْب / الساكن . 

 قلیالً للدالة على صوت / َب /دفع رمز / ْب / إلى األعلى 

 دفع رمز / ْب / إلى األمام قلیالً للدالة على صوت / ُب /

 دفع رمز / ْب / إلى األسفل قلیالً للدالة على صوت / ِب /

 یت  ب    وط       ب   ابب

 

 

 

 لتاء / ت /ا



 ت

 

 

 قسم األصوات االنفجاریة . – األسنانیة –اللثویة  –ت : من مجموعة األصوات الذلقیة 

یتكون ھذا الصوت من وضع ذلق اللسان على أصول الثنایا العلیا عند مقدمة اللثة . بحیث ینحبس الھواء الخارج خلف نقطة 
 ) .  116االلتقاء ، وحین ینطق بالتاء ینفلت الھواء ویُسمع صوت یشبھ االنفجار الخفیف ( علم اللغة المبرمج ص 

 صوت / ْت /  التعرف على نطق

.. حس الھواء المندفع من الفم ومكان وقوعھ على صفحة الكف فھو من األصوات االنفجاریة التي ال یمكن مدھا .. حیث 
 ینتھي الصوت بانتھاء الھواء المندفع من الفم و المحدث لھ .

 .. لمس الحنجرة وحس ما یحدث لحظة  انحباس الھواء فیھا .

 و مالحظة اندفاعھا عند النطق بصوت / ْت /.. استخدام قصاصة من الورق 

 .. اندفاع القصاصة مرتبط بقوة أو شدة اندفاع الھواء .یمكن المقارنة بین صوت الباء وصوت التاء .

 .. استخدام المرآة لمالحظة .. حالة الفم .. تباعد الشفتین .. انكشاف األسنان  .

د الشفتین قلیالً و ھواء / ْب / أشد على الكف ألنھ مندفع بسبب انطباق ..حس الفرق بین ھواء / ْت / و ھو منتشر بسبب تباع
 الشفتین و حبس الھواء خلفھما

 الحظ موقع ھواء / ْت / على الكف تجده یقع أسفل موقع  ھواء / ْب / 

 یمكن أن تالحظ ذلك باستخدام الریشة ووضعھا أمام الفم بشكل ثابت و النطق بالصوتین .

 اإلشارة الدالة على / ْت / 



 

   

 وضع السبابة و الوسطى أمام الفم للدالة على صوت / ْت / الساكن .

 دفع رمز / ْت / إلى األعلى قلیالً للدالة على صوت / َت /

 دفع رمز / ْت / إلى األمام قلیال  للداللة على رمز / ُتُ◌  /

 دفع رمز / ْت / إلى األسفل قلیالً للدالة على صوت / ِت /                            

 ةحاففت خت ت
  



 التاء المربوطة / ة  ـة /

 

 

 

 تأتي في أواخر الكلمات للداللة على التأنیث و صوتھا صوت / ْت / و تحرك بالفتحة و الضمة والكسرة 

و الوسطى ( في رمز التاء الدالة على تاء التأنیث الساكنة ) لتلتقیا باإلبھام  وتحمل  اإلشارة الدالة علیھا : ثني  السبابة
 المعنى الذي حملتھ نظیرتھا التاء المربوطة .كما في الشكل الدال .. في الصورة .

 دفع رمز / ْة / إلى األعلى قلیالً للدالة على صوت / ة َ /

 لى رمز / ة ُ  /دفع رمز / ْة / إلى األمام قلیال  للداللة ع

 دفع رمز / ْة / إلى األسفل قلیالً للدالة على صوت /ة ِ /         

                    

 
 

 

 

 الثاء / ث /



 

 ث :

من مجموعة األصوات بین  األسنانیة ، وھي التي تنطق بوضع ذلق اللسان بین األسنان العلیا والسفلى . و ھي ثالثة   -
 أصوات : ( ث ، ذ ، ظ ) .

صوت ذلقي بین أسناني یتكون من وضع ذلق اللسان بین األسنان العلیا واألسنان السفلى بشكل یسمح بخروج الھواء بین 
 ) . 113نقطة اإللتقاء من الفم . و حین النطق بھ ال یتحرك الوتران الصوتیان . ( علم اللغة المبرمج ص 

 من األصوات التي یمكن مدھا كما أمكن للماد أن بمد فیھ .

 

 التعرف على صوت / ث / 

 

.. یضع األصم باطن أو ظاھر كفھ أمام فم المدرب لحس الھواء المحدث للصوت و مالحظة مكان وقوعھ علیھ و التعرف على 
 درجة شدتھ أو ضعفھ . 

من  /.. یضع األصم رؤوس أصابعھ الثالثة السبابة والوسطى و اإلبھام على الشفتین بحیث یمر الھواء المحدث لصوت / ث 
 بینھم .

تدویر الشفتین و ظھور ذلق اللسان بین ما یظھر من ثنایا األسنان  –استخدام المرآة لمالحظة شكل الفم عند النطق بالصوت 
 العلیا و األسنان السفلى  .

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ْث /: 



 

 

  

 

ة والوسطى و اإلبھام حول محیط الشفتین المستدیرتین للداللة على ثني الخنصر والبنصر إلى بطن الكف ووضع رأس السباب
 صوت / ْث / .

 ( الحظ انفراج األصابع الثالثة عن بعضھا في الشكل المجرد).  

 

 دفع رمز / ْث / إلى األعلى قلیالً للدالة على صوت / ث ََ◌ /

 دفع رمز / ث ْ / إلى األمام قلیال  للداللة على رمز / ث ُُ◌  /

 مز / ث ْ / إلى األسفل قلیالً للدالة على صوت / ث ِِ◌ /   دفع ر

                          

 الجیم / ج /

 

 ث
 الرمز المجرد



 

 

طرفیة ألن طرف اللسان ( مقدمھ ) یشترك في  -الغاریة وتسمى أیضاً بالشجریة  –ج : * من مجموعة األصوات الطرفیة 
 ألن طرف اللسان عند النطق بھا یتجھ نحو مقدم الحنك / الغار /  عملیة النطق .. و غاریة

 * (ج ، ش ) ھما من األصوات الطرفیة /الغاریة .

*  یتكون ھذا الصوت بالتقاء مقدم اللسان  بسقف الحنك الصلب / الغار / في مقدمھ التقاًء محكماً ، ولكن عند النطق بالجیم ال 
ال صوت رخو كما في / ج / االحتكاكیة بل مزیج بینھما و لذلك فھو صوت انفجاري یسمع صوت انفجاري كما في / د / و 

 ) . 119احتكاكي ، و عند النطق بالجیم یھتز الوتران الصوتیان ( علم اللغة المبرمج ص 

 التعرف على نطق صوت / ْج / :

 (ْج ) من األصوات المجھورة التي یمكن التعرف علیھا من خالل :

 حس ھواء النفس الخفیف الخارج من الفم و الشعور بدفئھ .حس الحنجرة .. 

 سد أُذني المدرب بإصبعي األصم لحس أثر الصوت و رنینھ 

 یضع األصم یدیھ على رأس المدرب لحس ما یحدثھ من ذبذبات أثناء نطق الصوت 

 ع األسنان السفلیة . في المرآة لمالحظة شكل الفم و شبھ استدارة الشفتین عند النطق بـ / ج / و انكشاف قواط

 استخدام البالون لتدعیم فعل الصوت وتقلیده .

       اإلشارة الدالة على الصوت :  

ج   
  



 

 

 

 وضع ظاھر أصابع الكف تحت الذقن بحیث یكون اإلبھام ظاھراً أسفل منھا . ( كما في الصورة المجردة الدالة علیھ ) . 

 دفع رمز / ْج / لألعلى قلیالً للداللة / َج / 

 دفع رمز / ْج / لألمام قلیالً للداللة / ُج / 

 دفع رمز / ْج / لألسفل قلیالً للداللة / ج ِ / 

  رسج وزج

 

 الحاء / ح /

 



 

 

الحلق دون مالمسة من مجموعة األصوات الجذریة الحلقیة التي تنطق من اقتراب جذر اللسان ( أصلھ ) من جدار  -ح :     
 .. وتتكون من صوتین ھما :( ح ، ع ) .

 حین ینطق بھذا الصوت یضیق مجرى الحلق ، فیسمح للھواء بالمرور محدثاً احتكاكاً . -

 ) . 122صوت _ حلقي _ مھموس _ احتكاكي ال یتذبذب الوتران الصوتیان مع ھذا الصوت ( علم اللغة المبرمج ص  -

 التي ال أثر لحدوثھا في الحنجرة .من األصوات المھموسة  -

 التعرف على نطق صوت / ْح / :

و یدل ھذا على أن  85تُضم رؤوس أصابع الكف وتوضع بمدخل الفم لیبقى الفم مفتوحاً أثناء نطق الحرف ( عالج الكالم ص 
ة من قبل العاملین مع الصم ھذه اإلشارة و غیرھا من اإلشارات المماثلة و المطابقة لما جاء في ھذا الجھد قدیمة ومستخدم

منذ عشرات السنین ألن كتاب عالج الكالم الذي استخدم ھذه اإلشارات لحس األصوات صادر في الخمسینات من القرن 
 العشرین و ھو لألستاذ حین حضر المفتش األول بوزارة التربیة المصریة )

 حس الھواء الخارج من الفم و الشعور بدفئھ .

 ظھور ثنایا األسنان األمامیة السفلیة . –اللسان مسترخ في قاع الفم  –توح في المرآة : الفم مف

 
 

 اإلشارة الدالة على صوت /ح / : 

 



 

 

 

 تبقى إشارة ضم أصابع الكف أمام الفم للداللة على / ْح / .

 دفع اإلشارة لألعلى قلیالً للداللة على / َح /

 دفع اإلشارة لألمام قلیالً للداللة على / ُح / 

 دفع اإلشارة لألسفل  قلیالً للداللة على / ح ِ / 

 ( الفرق بینھا وبین مصطلح األكل ھو تكرار حركة دفع الطعام إلى الفم ) .

                                                        

 وضح یة    حوضح حیة

 

 الخاء / خ /

 ح
 الرمز المجرد



 

 

 

من مجموعة األصوات القصیة / الطبقیة التي تنطق من طرف اللسان و الطبق ، ویتكون من أربعة أصوات و ھي :(  -خ :   
 ك ، غ /، خ ، و ) .      

یتكون بأن یرتفع أقصى اللسان ملتقیاً التقاًء غیر محكم بالطبق ، بحیث یتسرب الھواء المنحبس من خالل نقطة االلتقاء .(  -
 ) 121ة المبرمج ص علم اللغ

 فھو صوت قصّيِ مھموس ، احتكاكي . -

 من األصوات المھموسة التي ال تتاثر بھا الحنجرة . -

 التعرف على صوت / ْخ / :

 وضع كف األصم أمام فم المدرب لحس النفس الخفیف الخارج ومكان وقوعھ على صفحة ظاھر الكف أو باطنھ .

 صوت وتقلیده سد األذنین قد یساعد األصم على فعل ال

 اعتاد المدربون على سحب السبابة على الحنجرة كما تسحب السكین على رقبة الخروف للداللة على / خ / . 

في المرآة : تتراجع الشفتان للخلف  85( یمرر المعلم سبابتھ على حنجرتھ كأنھ یذبح مع جعل الفم مفتوحاً  عالج الكالم ص 
انفراج بسیط بین األسنان العلویة و السفلیة ھبوط  ذلق اللسان خلف  –مامیة السفلیة قلیالً مما یؤدي النكشاف الثنایا األ

 الثنایا األمامیة بسبب ارتفاع أقصى اللسان إلى الطبق .

 اإلشارة الدالة على صوت / خ / :



 

                  

 

 .. انسجاماً مع شكل الجیم التي ال یختلف شكلھا الكتابي عن شكل الخاء إال بموضع النقطة 

 یبقى وضع ظاھر أصابع الكف أسفل الذقن كما في الجیم و إظھار اإلبھام فوقھا للداللة على صوت / ْخ / الساكن      

 دفع إشارة / ْخ / إلى األعلى قلیالً للداللة على / َخ / .

 / ْخ / إلى األمام قلیالً للداللة على / ُخ / . دفع إشارة

 دفع إشارة / ْخ / إلى األسفل قلیالً للداللة على / خ ِِ◌ / .

 ةمیخ م تاخ

 

 الدال / د /

 

  
 خ
 

  



 

 

 األسنانیة قسم األصوات االنفجاریة . –اللثویة  –من مجموعة األصوات الذلقیة   -د :    

حیث  –یتكون بوضع ذلق اللسان في التقاء مع أصول الثنایا العلیا ومقدم اللثة والتقاء طرف اللسان بما یقابلھ من أسنان  -
 ینحبس الھواء الخارج وال یسمح لھ بالمرور مدة قصیرة ثم حین ینطق بالدال یسمع صوت یشبھ االنفجار الخفیف . 

 ) 116الثاني مجھور ( علم اللغة المبرمج ص.. الفرق بین ( ت ) و ( د ) األول مھموس و

 التعرف على نطق صوت / ْد / :  

 وضع كف األصم على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما یحدثھ صوت / د / في الحنجرة عند حبس الھواء . 

 .وضع كف األصم أمام فتحة الفم لحس الھواء المنفجر المحدث لصوت / د / ومالحظة مكان وقوعھ على الكف 

 وضع قبضة الید على الخد لحس حركة انفالت اللسان عند النطق وابتعاد الفكین عن بعضھما .استخدام قصاصة الورق ألن 

 استخدام قصاصة الورق ألن / د /  صوت انفجاري .. عند النطق بھ تندفع القصاصة إلى األمام 

 صوت / د / صوت انفجاري عند النطق بھ تندفع القصاصة إلى األمام .

 استخدام المرآة _ انخفاض الشفة السفلى قلیالً یكشف عن األسنان األمامیة السفلیة .. اللسان داخل الفم یحبس الھواء .

 اإلشارة الدالة على الصوت: 

 

 د



 

 

 للداللة على صوت/ د /  : 

ي بالسبابة و الوسطى (كما في صورة الرمز دفع قبضة الید التي على الخد لألمام بحیث تنتھي إلى رسم شكل / د / الكتاب
 المجرد )   _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للداللة على السكون _ .

 دفع إشارة / ْد / إلى األعلى قلیالً للداللة على / َد / .

 دفع إشارة / ْد / إلى األمام قلیالً للداللة على / ُد / .

 / ِد / .دفع إشارة / ْد / إلى األسفل قلیالً للداللة على 

 وس ببدةجادج 

 

 الذال / ذ /

 



 

 

من مجموعة األصوات الذلقیة بین أسنانیھ التي تنطق بوضع ذلق اللسان بین األسنان العلیا واألسنان السفلى بشكل   -ذ :   
 )  113یسمح بخروج الھواء بین نقطة التقاء الفم ( علم اللغة المبرمج ص 

 احتكاكي –مجھور  –صوت بین أسناني  -

 التعرف على نطق صوت / ْذ / : 

 یضع األصم كفھ على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما یحدثھ صوت / ْذ / من ذبذبات في الحنجرة .

یضع األصم كفھ أمام فم  المعلم مدرب النطق لحس الھواء الخارج من بین األسنان والتعرف على شدتھ أو ضعفھ ومكان 
 وقوعھ على سطح الكف .

 –الشفتان مستدیرتان عند النطق بالذال  –رآة لمالحظة : ظھور بسیط لذلق اللسان بین األسنان استخدام الم

 



 اإلشارة الدالة على الصوت : 
 

    

                      

 

تدویر إشارة الرمز الذي في الصورة نصف دورة لیكون شكلھ قریباً من الشكل المطلوب  لشكل / ذ / المنسجم مع شكل / د / . 
 _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للداللة على السكون _ . 

 دفع إشارة / ْذ / إلى األعلى قلیالً للداللة على / ذ َ / .

 لة على / ذ ُ / .دفع إشارة / ْذ / إلى األمام قلیالً للدال

 دفع إشارة / ْذ / إلى األسفل قلیالً للداللة على / ذ ِ / .

 

 الراء / ر /

 

 ذ
 الرمز المجرد



 

 

أبرز ما یمیز صوت الراء أنھا صوت متكرر . فھو یتكون بأن تتكرر ضربات الذلق حین مالمستھ للثة خلف األسنان  -ر :    
  –العلیا في وضع یسمح للھواء بالمرور في ارتیاح عند نقطة االلتقاء 

 حین النطق بھذا الصوت یتذبذب الوتران الصوتیان  -

 )  115مكرر ( علم اللغة المبرمج ص  –ر مجھو  -لثوي  –ذلقي  –صوت الراء  -

 التعرف على نطق صوت / ْر / : 

 یضع األصم كفھ على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما یحدثھ صوت / ر/ المكرر من ذبذبات في الحنجرة .

 بلة لفتحة الفم .یضع األصم كفھ أمام فم المعلم مدرب النطق لحس تكرار وقع الھواء الخارج من الفم على صفحة الكف المقا

 توضع قصاصة من الورق أمام الفم و مالحظة حركتھا الموافقة لحركة الھواء الخارج من الفم .

ظھور ذلق اللسان بین انفراج األسنان العلویة عن السفلیة وحركة الراء داخل الفم _ انكشاف  –استخدام المرآة لمالحظة 
 فة السفلى عنھا .أصول األسنان األمامیة السفلیة بسبب تراجع الش

سم یضعھا أمام الفم لمالحظة كیف یحركھا الھواء  1سم بعرض  6لوحظ أن بعض العاملین یستخدم قطعة ورقیة بطول 
 الخارج من الفم والمحدث لصوت / ر/  یمكن استخدام ریشة طائر بدالً من الورقة .

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ْر / : 

 



     

 

تحریك السبابة أمام الفم بحركة متكررة ترافق حركة اللسان لصوت / ر/ داخل الفم مع إخفاء اإلبھام داخل األصابع المنقبضة 
 علیھ . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للداللة على السكون  _ .

 دفع إشارة / ْر / إلى األعلى قلیالً للداللة على / َر / .

 قلیالً للداللة على / ُر / .دفع إشارة / ْر / إلى األمام 

 دفع إشارة / ْر / إلى األسفل قلیالً للداللة على / ر ِ / .

 

 

 

 

 الزاي / ز /

 

 ر
الرمز 

  المجرد

 



 

 

من مجموعة األصوات الذلقیة _ اللثویة التي تنطق بوضع ذلق اللسان على اللثة من غیر مالمسة ألصول الثنایا   -ز :    
 الثنایا العلیا یسمى الصوت لثویاً أسنانیاً العلیا . ألنھ حین یالمس ذلق اللسان أصول 

 األصوات الذلقیة اللثویة أربعة ھي :( ز ، س ، ص ، ر ) .

 لثوي _ مجھور احتكاكي  –صوت ذلقي   -

 صوت ذلقي لثوي  یتكون بمالمسة ذلق اللسان للثة خلف األسنان العلیا .  -

 التعرف على نطق صوت / ْز / :

رف اإلبھام على ذقن المعلم مدرب النطق لحس األزیز الذي یحدث من صوت / ز / لتأثر الذقن یضع األصم بطن السبابة مع ط
 أكثر من غیرھا بھذا األزیز .

 یضع األصم كفھ على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي یحدثھا صوت / ز / 

الفم والتعرف على مكان وقوعھ على صفحة یضع األصم كفھ أمام فم المعلم مدرب النطق لحس النفس الخفیف الخارج من 
 الكف 

 استخدام المرآة لمالحظة .. تراجع الشفة السفلى للخلف لتكشف عن أصول األسنان السفلى .

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ْز / : 

 



  

 

 وضع بطن السبابة مع وضع اإلبھام على الذقن بحیث یكون ظفر اإلبھام باتجاه المستقبل للداللة على صوت 

 / ز / . (كما في الصورة الدالة )  . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للداللة على السكون _ .

 دفع إشارة / ْز / إلى األعلى قلیالً للداللة على / َز / .

 ألمام قلیالً للداللة على / ُز / .دفع إشارة / ْز / إلى ا

 دفع إشارة / ْز / إلى األسفل قلیالً للداللة على / ز ِ / .

 

  ونتیز ة رھز قروز

 

 السین / س /

 ز
الرمز 
 المجرد



 

اللثویة التي تنطق بوضع ذلق اللسان على اللثة من غیر مالمسة ألصول الثنایا  –من مجموعة األصوات الذلقیة   -س : 
 العلیا .

 مھموس . –احتكاكي  –لثوي  –صوت ذلقي   -

 صوت ال تتأثر بھ الحنجرة یتم التعرف على الصوت من خالل الھواء الخارج من الفم .  -

 مالحظة : 

ال فرق بین السین والزاي فھو أیضاً ذلقي و من حیث الكیفیة فھو احتكاكي أیضاً ، الفرق بینھما ھو أن (س) صوت مھموس 
 ) . التعرف على صوت / س / :  115غة المبرمج صوأن ( ز ) صوت مجھور .( علم الل

یضع األصم طرف كفھ من جھة السبابة مع طي اإلبھام إلى بطن الكف بشكل أفقي أسفل الشفة السفلى بحیث ظاھر الكف 
 لألعلى و باطنھ لألسفل لحس الھواء الخارج من الفم من بین األسنان حیث یقع الھواء على ظھر أصابع الكف بشكل مائل .

 في المرآة : عند النطق بـ / س / ال فرق بین ما یرسمھ شكل / س / و شكل / ز / على الشفتین.

( لبیان وضع اللسان داخل الفم یمكن استخدام قالب األسنان الصناعي الذي أشرنا إلیھ واللسان المصنوع من المعجون اللین  
 / ز / ) و تشكیلھ على الھیئة التي یجب أن یكون علیھا أثناء نطق / س 

 

 اإلشارة الدالة على صوت / س / :



   

 

وضع طرف الكف جھة السبابة أسفل الشفة السفلى بحیث یكون ظاھر الكف لألعلى و باطنھ لألسفل للداللة على صوت/ ْس / 
 . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للداللة على السكون _ .

 للداللة على / َس / .دفع إشارة / ْس / إلى األعلى قلیالً 

 دفع إشارة / ْس / إلى األمام قلیالً للداللة على   / ُس / .

 دفع إشارة / ْس / إلى األسفل قلیالً للداللة على / س ِ / .

 

 الشین / ش /

 

 

 

 س
 الرمز المجرد



 ش
 الرمز المجرد

 الغاریة / . –من مجموعة األصوات الشجریة / الطرفیة   -ش :    

ذلك ألن طرف اللسان ( مقدمھ ) یشترك في عملیة النطق بھا ، ووصفنا أما وصفنا ألصوات ھذه المجموعة بأنھا طرفیة ف
 بأنھا غاریة فھو ألن طرف اللسان عند النطق بھا یتجھ نحو مقدم الحنك و ھو ما یسمى بالغار .

 تتكون ھذه المجموعة من صوتین لكل منھما خاصة ممیزة و ھما : ( ج ، ش ) .

اللسان بمقدم الغار و لكن لیس التقاًء محكماً ، فیتسرب الھواء المنحبس خلف مخرج یتكون ھذا الصوت بأن یلتقي طرف   -
 الصوت في یسر ،فیُحدث صوتاً یختلف عن الصفیر المصاحب للسین وذلك ألن المجرى في السین أضیق .

 ) . 119ھو صوت _ طرفي _ غاري _ مھموس _ احتكاكي . ( علم اللغة المبرمج ص   -

 ي ال تتأثر بھا الحنجرة یتم التعرف علیھ من خالل الھواء الصادر من الفم .من األصوات الت -

 

 التعرف على الصوت / ْش / : 

ھو من األصوات التي ال تتأثر بھا الحنجرة یتم التعرف علیھ من خالل الھواء الصادر من الفم وذلك بوضع ظاھر الكف أمام 
 علیھ . یمكن المقارنة بین صوت ( ش ) و صوت ( ج  ) .الفم وباطنھ باتجاه المستقبل لإلشارة و اإلبھام 

في المرآة نجد ال فرق بین شكل / ج / و شكل / ش / .. الشفتان مستدیرتان تكشفان عن الثنایا األمامیة لألسنان .انفراج 
 بسیط بین األسنان العلویة والسفلیة یمر من بینھما ھواء / ش / .

 اإلشارة الدالة على صوت / ش / 

  

                                                              



   

 ظاھر الكف أمام الفم وباطنھ باتجاه المستقبل لإلشارة و اإلبھام مثني على بطن الكف .

 

            

 والكوشة   كوش

 

 الصاد / ص /

 

 

 

اللثویة التي تنطق بوضع اللسان على اللثة من غیر مالمسة ألصول الثنایا العلیا  – من مجموعة األصوات الذلقیة  -ص :    
من حیث الحالة  -من حیث الكیفیة فھو احتكاكي  -لثوي  –وھي ( ز، س ، ص ، ر ) .فالصاد من حیث المخرج فھو ذلقي  –

 فھو مھموس 

 ) 115 ھو صوت ذلقي لثوي مھموس احتكاكي مطبق . (علم اللغة المبرمج ص  -

بما أنھ صوت مھموس فال یحرك زفیره الوترین الصوتیین فال یتذبذبان ، ولكن یضیق مجراه طرف اللسان وفوق الثنیتین   -



 ص
 الرمز المجرد

 السفلیتین حیث یسمع صفیر رخو مھموس یشبھ السین في كل شيء ،

ه وطرفھ نحو الحنك (عالج غیر أن الصاد أحد أصوات اإلطباق التي ینطبق معھا اللسان على الحنك األعلى مع تصعد أقصا
 ) 139الكالم ص 

 

 التعرف على الصوت / ص / :

یضع األصم قبضة یده أمام الفم بحیث یكون ظاھر األصابع باتجاه المستقبل لحس الھواء المحدث للصوت ومكان وقوعھ على 
 یا و األسنان السفلى .سطح القبضة و التعرف على درجة الھواء الخارج من خالل االنفراج الحاصل بین األسنان العل

 بما أن / ص / صوت مھموس فال أثر لھ واضح على الحنجرة .

استخدام المرآة لمالحظة شكل الفم /حالة الشفتین / ما یظھر من األسنان / االنفراج البسیط بین األسنان حیث یخرج الھواء 
 . المحدث لصوت / ص / . وضع الشفتین في الصاد و الشین و الجیم متقارب جداً 

 

 اإلشارة الدالة على الصوت / ص / :

 

                                                             

 

 



 وضع قبضة الید بحیث یكون ظاھرھا أمام الفم للداللة على صوت الصاد .

 

  وصص حنصونباص

 

 الضاد / ض/

 

 

 

 قسم األصوات االنفجاریة . –األسنانیة  –اللثویة  – من مجموعة األصوات الذلقیة  -ض :    

و  –ھذا الصوت یشارك صوت / د / في المخرج فكل منھما .. ذلقي .. أسناني .. لثوي ، و في الحالة فكل منھما مجھور   -
 في الكیفیة فكل منھما انفجاري و ال یختلفان إال في أن / ض / مفخم و / د / مرقق .

 ) . 117مفخم . ( علم اللغة المبرمج ص  –انفجاري  –أسناني  –ي لثو –ذلقي  –صوت   -

" قیل أن النبي ( صلى هللا علیھ وسلم  –خروجھا من الجھة الیسرى أسھل ومن الیمنى أصعب و منھما معاً أعز و أصعب   -
 ) . 126) یخرجھا من الجانبین و كذلك كان سیدنا عمر بن الخطاب ( رضي هللا عنھ) _ ( عالج الكالم ص 

 



 

 التعرف على الصوت / ض / :

 یضع األصم ظاھر قبضة یده أسفل الفك األیسر لحس ما یحدثھ صوت / ض / عند النطق بھ . 

یضع األصم باطن الكف أو ظاھره أمام الفم لحس الھواء المندفع من الفم و التعرف على درجة اندفاعھ و مكان وقوعھ على 
 الكف .

 ى صفحة كتاب قرب الفم و مالحظة اندفاعھا عند النطق بالضاد .یمكن وضع قصاصة من الورق عل

 یمكن سد األذنین و حس ما یحدثھ الصوت فیھا أو على الرأس .

 في المرآة : الشفتان مستدیرتان تكشفان عن الثنایا األمامیة لألسنان . ینتھي الصوت بانتھاء الھواء المحدث لھ .

 تخدام قالب األسنان الصناعي واللسان المصنوع من المعجون اللین ). ( لبیان وضع اللسان داخل الفم یمكن اس

 اإلشارة الدالة على صوت / ض / :

 

                                                                                                   

 

 الحنك للداللة على صوت/ ض / . وضع قبضة الید من جھة ظاھر السالمیات أسفل

 

 ض
 الرمز المجرد



 

 الطاء / ط /

 

 

 

 األسنانیة /قسم األصوات االنفجاریة –اللثویة –من مجموعة األصوات الذلقیة   -ط :     

في الحالة فكل منھا مھموس وفي الكیفیة فكل منھا -یشارك ھذا الصوت التاء في المخرج فكل منھا ذلقي /أسناني /لثوي  -
 ) . 116/117فان إال في أن/ ط /صوت مفخم (مطبق) و/ ت / صوت مرقق(علم اللغة المبرمج ص انفجاري و ال یختل

) : لوال اإلطباق لصارت الطاء داالً و الصاد سیناً و لخرجت الضاد  65یقول ابن جني في كتابھ ( سر صناعة اإلعراب ص 
 ) .  140من الكالم . ( عالج الكالم ص 

 التعرف على الصوت / ط / :

 الحنجرة لحس ما یحدثھ صوت / ط/ عند تحرر الھواء المحبوس في الفم . لمس

 وضع الكف أمام الفم لحس الھواء المندفع و التعرف على كمیتھ ومكان وقوعھ علیھ .

 یضع األصم قبضة یده أسفل الذقن لحس حركة انخفاض الفك األسفل عند النطق بصوت / ط /

 ري استخدام قصاصة الورق ألن صوت /ط انفجا

 في المرآة : الشفتان مستدیرتان ال یظھر من األسنان شيء ( یمكن ھنا المقارنة بین التاء و الطاء ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإلشارة الدالة على الصوت / ط / :

 

                                                               

 

وضع ظاھر أصابع قبضة الید أسفل الذقن وظاھر القبضة باتجاه المستقبل للداللة على / ط / الظاء / ظ /ظ / من مجموعة 
األصوات بین أسناني و التي تنطق بوضع ذلق اللسان بین األسنان العلیا والسفلیةظ / صوت بین أسناني / مجھور / احتكاكي 

 )  141ند النطق بھ اللسان ( علم اللغة المبرمج ص / مطبق / والصوت المطبق ھو الذي یقوس ع

 

 ط
 الرمز المجرد



 ظ
 الرمز المجرد

 ةراییطةولاطةباط

 

اإلطباق ومعناه االلتصاق ، واصطالحاً انطباق اللسان علىما یحاذیھ من سقف الحلق عند النطق باألصوات المطبقة /عالج 
 ).  131الكالم ص 

 

 التعرف على نطق صوت / ْظ /   

 المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي یحدثھا صوت  ظ / یضع األصم أصابع الكف على حنجرة 

یثني األصم السبابة و الوسطى و اإلبھام ویضعھم على شفتي المعلم مدرب النطق لحس ذبذبات الصوت والھواء الذي یخرج 
 من الفم .

/ ،  ن شكل الشفاه في في / ظفي المرآة : الشفتان مستدیرتان تكشفان عن ذلق اللسان و ھو بین األسنان ( یمكن المقارنة بی
 و في / ث / من خالل النظر في المرآة أو النظر إلى الوجھ مباشرة .

 

 اإلشارة الدالة على صوت /ظ / :

 

                                                             



 

 للداللة على صوت / ظ /.ثني السبابة والوسطى و اإلبھام ووضعھم على الشفتین  

 
 

 

 

 العین / ع /

 

 

 

 الحلقیة .  –من مجموعة األصوات الجذریة   -ع :    

 أصوات ھذه المجموعة تتمیز بأنھا تنطق بالحلق ، وتتكون من صوتین (ح ، ع ) . 

 تنطق باقتراب جذر اللسان ( أصلھ )من جدار الحلق دون مالمسة .  -

 ى الحلق فیسمح للھواء بالمرور محدثاً احتكاكاً .حین النطق بصوت / ع / یضیق مجر

 ). 122صوت حلقي مجھور احتكاكي . ( علم اللغة المبرمج ص 

 التعرف على صوت / ع / .



 حس الذبذبات التي یحدثھا صوت /ع / في الحنجرة .بوضع الكف علیھا 

 حس الھواء الخارج من الفم بوضع الكف أمامھ .

سفلى وانكشاف األسنان األمامیة  بسبب انخفاض الفك األسفل .ظھور انفراج بین األسنان العلیا في المرآة : انخفاض الشفة ال
 و األسنان السفلى تراجع اللسان و ھبوطھ خلف األسنان السفلیة .

 ما یمیز ( ح ) عن ( ع )  أن ( ح ) مھموس و أن ( ع )  مجھور .

 

 اإلشارة الدالة على صوت /ع / : 

 

   

 

وضع بصمة السبابة على تفاحة آدم ألنھا تتأثر أكثر من غیرھا بالصوت للداللة على صوت / ع 
./ 

 

 نبع  زنعوفصع

 ع
الرمز 
 المجرد



 الغین / غ /

 

 

 

 من مجموعة األصوات القصیة الطبقیة   -غ :     

طة لھواء المنحبس من خالل نقیتكون ھذا الصوت بأن یرتفع أقصى اللسان ملتقیاً التقاًء غیر محكم بالطبق بحیث یتسرب ا -
 االلتقاء .

 ) . 121احتكاكي ( علم اللغة المبرمج  -طبقي مجھور -غ /  صوت قصّي  –عند النطق بالغین یتذبذب الوتران الصوتیان  -

 التعرف على نطق صوت / غ / :

 / .یضع األصم أصابع الكف على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي یحدثھا صوت / غ 

 وضع باطن الكف أو ظاھره أمام الفم لحس الھواء الخارج والتعرف على درجتھ ومكان وقوعھ على الكف .

استخدام الغرغرة بالماء للوصول إلى تقلید صوت / غ / تدویر السبابة وعلیھا الوسطى للداللة على دوران الماء في الحلق 
 ..؟

 سنان بسبب ارتفاع أقصاه لیقترب من االطباق .في المرآة الفم شبھ مفتوح یتراجع اللسان خلف األ

 اإلشارة الدالة على / غ / :

 



        

 

 

 

 وضع الوسطى على السبابة وتدویرھا جانب الحنجرة للداللة على صوت / غ / . 

 الغز

 

 الفاء / ف /

 

 

 

 غ
 الرمز المجرد



یتكون ھذا الصوت بالتقاء الشفة السفلى العضو المتحرك باألسنان  من مجموعة األصوات الشفھیة _ األسنانیة -ف :     
 العلیا العضو الثابت ، ولكن بشكل یسمح بمرور الھواء بین نقطة االلتقاء في صوت یشبھ الحفیف من الفم 

للغة عند النطق بالفاء ال یتذبذب الوتران الصوتیان _ ألن / ف / صوت شفھي _ أسناني _ مھموس احتكاكي ( علم ا -
 ) 113المبرمج ص

 التعرف على نطق صوت / ف / .

 حس الھواء الخارج من الفم بوضع الكف أمامھ .

 ینفخ على شمعة أو على عود ثقاب ( مع أخذ الحذر واالنتباه باستعمال الشمعة أو الثقاب ) 

 النفخ على قصاصة ورق .

 الحنجرة ال تتأثر بصوت الفاء ألنھ مھموس 

 

 صوت /ف/اإلشارة الدالة على 

 

          

 

وضع طرف السبابة أمام الفم مع ثني بقیة  األصابع إلى بطن الكف بحیث یكون ظاھر الكف إلى الیمین و ظاھر األصابع إلى 
 الیسار وطرف الخنصر باتجاه المستقبل لإلشارة .

 ف
 الرمز المجرد



 یلف وف   فأرف

 القاف /ق/

 

 

 

 صوت قصي _ لھوي _ مھموس _ انفجاري  -ق :      

یتكون ھذا الصوت بالتقاء أقصى اللسان باللھاة التقاء محكماً فیمنع مرور الھواء مدة من الزمن وحین ینطق بھ یندفع  - 
 علم اللغة المبرمج ) . 121الھواء محدثاً انفجاراً خفیفاً ال یتذبذب الوتران الصوتیان مع / ق/ ( ص 

 ف على الصوت / ق / :التعر

 یوضع ظاھر الكف أو باطنھ أمام الفم لحس كمیة الھواء المندفعة من الفم والمحدث للصوت 

 یضغط على اللسان بطرف ملعقة لیتراجع اللسان ویلتقي أقصاه باللھاة .. 

من الفم عند النطق  ق / من األصوات االنفجاریة التي نستخدم معھا قصاصة الورق ومالحظة اندفاعھا بالھواء المندفع
 بصوت / ق /

یضع  األصم السبابة والوسطى على طرف تفاحة آدم و اإلبھام على الطرف اآلخر وینطق بالصوت الذي یحدث انفجاراً خفیفاً 
 تحس بھ أصابع األصم .

 یالحظ شكل الفم عند النطق _ كما یالحظ وضع اللسان وھبوط ذلقھ خلف ثنایا األسنان األمامیة السفلیة 



 

 اإلشارة الدالة على صوت / ق /

  

    

 

 وضع السبابة والوسطى على طرف الحنجرة واإلبھام على طرفھا اآلخر للداللة على صوت / ق / .

 

 لمق ار قط

 

 ك / /الكاف  

 

 ق
الرمز 
 المجرد



 

یتكون ھذا الصوت بالتقاء أقصى اللسان بالطبق التقاء محكماً فینحبس الھواء خلف نقطة االلتقاء ، وحین النطق  -ك :    
عند النطق بھذا الصوت ال  –)  120بالكاف ینفصل اللسان عن الطبق فجأة محدثاً صوتاً انفجاریاً ( علم اللغة المبرمج ص

 مھموس . یتحرك الوتران الصوتیان لذلك فھو صوت

 التعرف على نطق صوت / ك / :

 یضع األصم أصابع یده على حنجرة المعلم المدرب لحس ما یحدثھ صوت / ك / عند النطق بھ .

 یضع األصم كفھ أمام فم المعلم المدرب لحس الھواء المندفع والتعرف على درجتھ وكمیة الھواء ومكان وقوعھ على الكف .

 تحدب أقصاه وینطق بصوت / ك / یضغط على اللسان بطرف ملعقة لی

 أو ثني السبابة كما في الصورة الدالة ) والضغط بھا على اللسان لنفس الھدف السابق . 

 في المرآة : انفراج بین األسنان العلویة والسفلیة .

 انخفاض الشفة السفلى یؤدي النكشاف الثنایا السفلیة . 

 سفلیة بسبب التقاء أقصاه بالطبق .تراجع اللسان وھبوط ذلقھ خلف أصول الثنایا ال 

 اإلشارة الدالة على صوت / ك /

    

 

 یبقى ثني السبابة و قبض بقیة األصابع إلى بطن الكف للداللة على صوت / ك / .

 ك
 الرمز المجرد



 

 ِكتاب      كأْس

 

 

 

 

 

 

 

 الالم / ل /

 

 

 



 ل
 الرمز المجرد

األسنانیة / قسم األصوات الجانبیة و ال یضم ھذا الصوت سوى صوت  –اللثویة  –أیضاً من مجموعة األصوات الذلقیة   -ل : 
 / ل / .

یتكون ھذا الصوت بالتقاء ذلق اللسان بأصول الثنایا العلیا عند مقدم اللثة التقاًء محكماً یمنع مرور الھواء عند موضع   -
 االلتقاء فیتسرب الھواء من جانب من جوانب الفم أو كلیھما .

 بھ صوت الالم أن الھواء المنحبس عند النطق بھ یخرج من جانب اللسان . أبرز ما یتمیز  -

 عند النطق بصوت / ل / یتذبذب الوتران الصوتیان . 

 التعرف على صوت / ل / .

 بما أن / ل / من األصوات المجھورة التي یتذبذب معھا الوتران الصوتیان یتم التعرف علیھ من خالل 

 حدثھ صوت / ل / فیھا .حس الحنجرة للتعرف على ما ی

 وضع الكف أمام فم المدرب لحس الھواء الخارج منھ والتعرف على مكان وقوعھ على صفحة الكف .

 سد األذنین للتعرف على ما یحدثھ فیھا من رنین أو حسھ من على الرأس .

 یقلد األصم حركة وضع ذلق اللسان على لثة الثنایا العلیا إلصدار صوت / ل / .

 ذلق اللسان على أصول الثنایا العلیا . –. انخفاض الفك األسفل المتحرك بسبب فتح الفم ألقصاه في المرآة.

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ل / :



 

 

 

 

/ أمام الفم بالسبابة و اإلبھام مع قبض بقیة  إنزال الكف من أمام الوجھ منتھیاً برسم رمز / ل 
كما في صورة اإلشارة  األصابع إلى بطن الكف ( الدالة  ) .

معان و دالالت معینة تظھر في سیاق الكالم الذي  ل / من الحروف التي تدخل على أول الكلمة ولھا 
 ترد فیھ 

 

 

 المیم / م /

 



 

 

 

مثل / ب / یتكون بالتقاء الشفة السفلى بالعلیا فینطبقان انطباقاً تاماً وینحبس الھواء خلفھما .ولكن  صوت شفتاني  -م :    
 الھواء یخرج عن طریق األنف بعد أن ینخفض الطبق  .

 ).  112صوت یتذبذب معھ الوتران الصوتیان .( علم اللغة المبرمج ص   -

 

 التعرف على صوت / م / :

 حنجرة لحس ما یحدثھ الصوت فیھا  .وضع أصابع الكف على ال

 وضع أصابع الكف جانب الفم لحس مل یحدثھ صوت / م / .

 الضغط على طرف أحد منخاري األنف بالسبابة وإغالقھ لحس ما یحدثھ مرور الھواء أثناء النطق بالصوت .

 في المرآة : الفم مغلق بانطباق الشفتین على بعض . 

 

 :اإلشارة الدالة على صوت / م / 

 م 



    

 

 

وضع السبابة على طرف الذقن ووضع بصمة اإلبھام على جانب السالمى األولى للسبابة مع قبض بقیة األصابع إلى بطن 
 الكف إنسجاماً مع شكل الحرف الكتابي / مـ /

 مالحظة : م / من الحروف التي لھا معان و دالالت معینة تظھر في سیاق الكالم .

 ةسدرم مدرسة

 

 

 النون / ن /

 

 



 

 

 من مجموعة األصوات الذلقیة اللثویة األسنانیة قسم األصوات األنفیة ( ن ، م ) .  -ن :    

یتكون صوت / ن / بوضع ذلق اللسان في التقاٍء محكم مع أصول الثنایا العلیا عند مقدم اللثة فینخفض الطبق و یمر الھواء 
 عند النطق بالنون یتذبذب الوتران الصوتیان .الخارج من الرئتین عبر األنف .. 

 ) . 118ن /  صوت ذلقي / لثوي / أسناني / أنفي / ( علم اللغة المبرمج ص 

        

 التعرف على صوت / ن / :

 یضع األصم أصابع كفھ على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما یحدثھ مرور الھواء المحدث للصوت فیھا .

 خاري األنف بالسبابة وإغالقھ لحس ما یحدثھ مرور الھواء أثناء النطق بالصوت .الضغط على طرف أحد من

انخفاض الشفة السفلى یكشف عن أُصول الثنایا األمامیة  -في المرآة: انفراج بسیط جداً بین األسنان العلویة والسفلیة  
 السفلیة كما تكشف الشفة العلیا عن ظاھر األسنان العلیا.

 

 ان داخل الفم یمكن استخدام طقم األسنان الصناعي المشار إلیھ سابقاً / ./ لبیان وضع اللس

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ن / :



 

   

 

 وضع رأس السبابة على طرف األنف مع قبض البنصر و الوسطى إلى بطن الكف وإطالق الخنصر لیوازي السبابة.

 دالالت كثیرة تظھر في سیاق الكالم  .ن / من الحروف التي لھا معان و 

  ةلحن  ةمجن

 

 

 

 

 الھاء / ھـ / ه /

 

 ن
 الرمز المجرد



 

 

: یتكون ھذا الصوت بأن یمر الھواء خالل انفراج واسع في الوترین الصوتیین   من مجموعة األصوات الحنجریة  -ھـ :   
 وینفتح الفم متخذاً الشكل الذي یتخذه حین النطق بالفتحة ثم یمر الھواء عبر التجویف الفموي 

 ) 123صوت حنجري مھموس احتكاكي .. ( علم اللغة المبرمج ص  -

 ین الصوتیین .. ومن السھل مالحظة ذلك بلمس الحلقوم ( عالج الكالم ) .عند النطق بالھاء (( ال یحرك ھواءه الوتر

 التعرف على نطق صوت / ھـ / :

 یضع األصم كفھ أمام فم المعلم مدرب النطق لحس الھواء الخارج من الفم المحدث للصوت .

أثناء النطق بھ حیث یخرج یضع األصم اصابع كفھ على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما یحدثھ صوت ھاء في الحنجرة 
 ھواء الھاء من الحنجرة إلى خارج الفم .

كثیراً ما یخرج ھذا الصوت بشكل عفوي أثناء التمارین الریاضیة أو أثناء الركض في ھذه الحالة یجب إعطاء اإلشارة الدالة 
 علیھ وتعریفھ بھا .لیقوم بتقلید الصوت والداللة علیھ بھذه اإلشارة .

فتحة الفم في الھاء كما في الفتحة شبھ واحد .. یمكن مالحظة الفرق بینھما في یسر وسھولة دون  –م مفتوح في المرآة : الف
 عائق عن طریق حس ھواء كل منھما . 

 اإلشارة الدالة على صوت / ھـ / :



   

 

 صوت ھـ ثني أصابع الكف ووضعھا أمام الفم الستقبال الھواء الخارج من الفم المحدث للصوت للداللة على

   اإلشارة الدالة على ه / ـھ / :   

وضع رأس السبابة على رأس اإلبھام یحصل شكل شبھ دائري بینھما .. یبقى ھذا الشكل للداللة على الھاء المتصلة في آخر  
 الكلمة أو التي تكتب منفردة  / 

 الل ھ
 

 الواو / و /

 



 الطبقیة . –من مجموعة األصوات القصیة  -و :    

حین النطق بھذا الصوت یرتفع مؤخر اللسان حتى یكاد یالمس الطبق و لذا فھو صوت قصي طبقي / و ھو یشبھ الضمة في 
استدارة الشفتین و في المخرج و لذلك فھو شبھ حركة و یختلف الواو عن الضمة في أن مجرى النطق معھ أضیق من مجراه 

 مع الضمة 

لواو الساكنة المضموم ما قبلھا ( قَالُْوا ) من مجموعة حروف الجوف أو المد ..  صوت قصي طبقي تستدیر معھ الشفتان / وا
 ) . 125(كتاب عالج الكالم ص

 التعرف على نطق صوت / ْو / :

 یضع األصم كفھ أمام فم المعلم مدرب النطق لحس الھواء الخارج من الفم ومكان وقوعھ على الكف .

 دث الصوت فیھا .وضع أصابع الكف على الحنجرة لحس ما یح

 تدویر السبابة حول محیط الشفتین للداللة على صوت / و/ أو سحبھا لألمام بحیث یوافق زمن المد زمن السحب .

 في المرآة لمالحظة .. تدویر الشفتین واضح والفتحة التي یخرج منھا ھواء / و / .

 اإلشارة الدالة على صوت / و / .

 

   

 

 تدویر السبابة حول محیط الشفتین المستدیرتین ودفعھا لألمام للداللة على صوت / و / 

 و
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 لدو

 

 الیاء / ي /

 

 

 

 وھي صوت واحد من ھذه المجموعة –الغاریة –من األصوات الوسطیة   -ي:   

انھ شفتان الوضع الذي تتخذینطق صوت / ي / بأن یرتفع وسط اللسان إلى أعلى دون أن یلتقي بالغار أو یالمسھ . وتتخذ ال -
 )  120عند النطق بالكرة ( علم اللغة المبرمج ص

 )  125والیاء الساكنة المكسور ما قبلھا ( قِْیَل ، تَِقْیُكم ) ھي من أحرف الجوف أو المد .. (عالج الكالم ص 

 التعرف على صوت / ي / :

 نطق الصوت .یضغط بالسبابة و اإلبھام على الذقن لمساعدة األصم على تقلید 

یضع األصم كفھ أمام الفم لحس الھواء الخارج من الفم ومكان وقوعھ على الكف والتعرف على درجتھ لتمییز صوت    / ي / 
 عن صوت الكسرة 

وضع أصابع الكف على الحنجرة لحس ما یحدث من ذبذبات عند النطق بصوت / ي / وما یحدث عند التصویت بالكسرة .. /  ِ 



 /صوت ال یمكن مده .. /  ِ / وھو جزء من صوت / ي / 

 إغالق األذنین بالسبابة أو باإلبھام ومالحظة تأثر حركة المفصل الفكي للتعرف على ما یحدثھ صوت / ي / 

یتراجع اللسان لتالمس مقدمتھ أصول الثنایا  –المرآة ینخفض الفك السفلي وتنكشف معھ األسنان األمامیة السفلیة في 
 السفلیة األمامیة ویؤدي إلى ارتفاع وسط اللسان إلى أعلى دون أن یلتقي بالغار أو یالمسھ .

 

 اإلشارة الدالة على صوت / ي / 

          

  

 السبابة على طرف الذقن واإلبھام على الطرف اآلخر للداللة على صوت / ي / . وضع

   بتكییكتب 

 .. الحركات اإلعرابیة  و ضوابط القراءة و الكتابة / اإلمالء /..

 الفتحة والضمة والكسرة

 والواو .. والیاء  ..األلف  ..سماھا ابن جني أبعاض حروف المد 

 

 ي
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   :الفتحة    

 و توافق األلف في لفظھا و تسمى مّداً قصیراً و توضع فوق الحرف )  -     ( _ َ ) : 

حركة متوسطة مركزیة ، ومعنى ذلك أنھا تنطق برفع اللسان إلى وضع وسط .. في منطقة الفم المركزیة أي أنھا تنطق   -
 واللسان في وسط التجویف الفموي 

 سان في وسط التجویف الفموي المصطلح / متوسطة / یشیر إلى أن الفتحة تنطق و الل

 ) . 132المصطلح / مركزیة / یشیر إلى أن اللسان یتحرك في منطقة وسط الفم ( علم اللغة المبرمج  ص

 

 التعرف على الفتحة :

حس حنجرة المدرب بأصابع كف األصم أو وضعھ أمام الفم لحس الھواء المحدث للصوت و أكثر ما یمیزھا وجودھا مع 
 َم / وغیرھا من األصوات .  حرف ساكن / َف /

 

 اإلشارة الدالة : دفع إشارة الحرف أعلى الموضع الذي ھو علیھ قلیالً .

 



     الضمة :             

 

 وتوافق الواو في لفظھا و تسمى مّداً قصیراً وتوضع فوق الحرف   -_ُ ) :     (

التوالي ألحسست بأن لسانك قد انتقل من المنطقة األمامیة إلى  حركة مرتفعة خلفیة إذا نطقت الكلمتین بَْعْد و بُْعْد على -
 ) . 133المنطقة الخلفیة ( علم اللغة المبرمج ص 

 التعرف على الضمة : 

حس حنجرة المدرب بأصابع كف األصم أو وضعھ أمام الفم لحس الھواء المحدث للصوت و أكثر ما یمیزھا وجودھا مع 
 ن األصوات .حرف ساكن / ُف / ُم / وغیرھما م

 یالحظ أن الشفتین تستدیران عند النطق بھما تنتھي االستدارة مع انتھاء الھواء المحدث للصوت 

 اإلشارة الدالة :  دفع رمز الحرف باتجاه األمام 

 

                    

 

 الكسرة :



نطق بھا ( المعجم في النحو والصرف ھي أقوى الحركات بعد الضم وسمیت كسرة لتسفل الفك األسفل عند ال -الكسرة :ِ    
 )  _ُ وتوافق الیاء  في لفظھا و تسمى مّداً قصیراً وتوضع تحت الحرف . 159ص

 حركة مرتفعة أمامیة .. تنطق برفع اللسان أمام التجویف الفموي .  -

 التعرف على الكسرة : 

ث للصوت والتعرف على مكان وقوعھ على حس حنجرة المدرب بأصابع كف األصم أو وضعھ أمام الفم لحس الھواء المحد
 صفحة الكف .

 و أكثر ما یمیزھا وجودھا مع حرف ساكن / ف /  م / وغیرھما من األصوات .  

 اإلشارة الدالة على الكسرة :

 

 

 

 دفع إشارة الحرف إلى األسفل قلیالً للداللة على الكسرة .

 السكون :

 ثبوت إشارة الحرف في موضعھ داللة أن الحرف ساكن .و ھو توقف الحرف عن الحركة حین توضع فوقھ . 



 

 التنوین :

 ھو اجتماع حركتین متماثلتین في آخر األسماء النكرة و یأتي :  -     

 إّما من الفتحة ـَ .. ـً 

 ٌ  إّما من الضمة ـُ .. ـ

 إّما من الكسرة ـِ .. ـٍ 

 وتفارقھ خطاً .یلفظ التنوین نوناً ساكنة تلحق آخر االسم النكرة لفظاً  -

 اً .. تلفظ .. أن 

 ٌب ..تلفظ .. بُن 

 ٍت .. تلفظ.. ِتن 

یكتب تنوین النصب ـً فوق األلف الممدودة: اً .. فوق األلف المقصورة : ًى .. فوق التاء المربوطة: ـةً .. ةً .. فوق الھمزة:  -
 ًء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            یكتب تنوین الضم ـٌ فوق الحرف األخیر في نھایة اال              -
 سم النكرة .. كتاٌب .

 یكتب تنوین الكسر ـٍ تحت الحرف األخیر في نھایة االسم النكرة .. كتاٍب . -

 تنوین الضم .. اإلشارة الدالة :



 

 

 

 ى طرف األنف كما في الصورة الدالة للداللة على تنوین الضم ... ضم السبابة إلى اإلبھام ووضعھما عل

 

 تنوین النصب .. اإلشارة الدالة :

  

 

 

 التفریج بین السبابة و اإلبھام ووضع طرف اإلبھام على طرف األنف للداللة على الفتحتین .

 تنوین الكسر  .. اإلشارة الدالة : 

 



 

 

 السبابة على طرف األنف للداللة على الكسرتین . التفریج بین السبابة و اإلبھام ووضع طرف

 یدل التنوین على أن االسم معرب أو نكرة عامة . 

 عن النت :

 الحركات بنوعیھا دراسةً وتحلیالً : 

 نبدأ بالحركات القصیرة وھي: الكسرة و الفتحة و الضمة. و نبدأ بالكسرة ألنھا أقوى الحركات الثالثة.  -أ

فالكسرة حنكیة منفتحة أمامیة و ھي: مفخمة مع أصوات اإلطباق، وھي الصاد و الضاد و الطاء و الظاء. وھي في  -1
الحالة الوسطى بین التفخیم و الترقیق مع القاف و الغین و الخاء . وھي مرفقة مع األصوات األخرى . وھي بعض الیاء وإن 

 كان بعض علماء اللغة یسمیھا الیاء الصغیرة . 

ما وظیفتھا في النحو: فھي عالمة جر لألسماء و عالمة بناء , و لھا دور مھم في التفریق بین معاني الكلمات , و إن كان أ
ھناك خالف بین بعض العلماء الذي یروَن أن التأثیر في المعنى یكون ناتج عن الفروق بین الحروف و لیس الحركات، كما أن 

ظیفة صرفیة و عروضیة , فالكسرة في علم العروض نعطیھا حركة واحدة و ھي (ح تنوین الكسر یتكون من كسرتین و لھ و
 ) و التنوین في الكتابة العروضیة یكتب نوناً . و عندما تشیع في العروض تكتب یاء.

الضمة : وھي لھویة مغلقة خلفیة. و تكون مفخمة مع أصوات اإلطباق و تكون بین التفخیم و الترقیق مع القاف و  -2
 ن و الخاء، و تكون مرفقة مع األصوات األخرى.الغی

و ھي بعض حرف الواو. و أما و وظیفتھا في النحو: فھي: عالمة رفع األسماء و األفعال و عالمة بناء. و صوت الحركة أو 
اً . نما یسمى بالصائت ھو: النواة أو المركز للمقطع الصوتي . و عروضیاً تكتب حركة واحدة (ح). و تنوین الضم یكتب نو

 وعندما تُشبع الضمة تكتب في العروض واواَ، و كذلك تأثیرھا في المعنى یكون في الحروف.

الفتحة وھي مركزیة : وقد تكون مفخمة مع أصوات اإلطباق وھي: الصاد و الضاد و الطاء و الظاء، وفي الحالة الوسطى  -3



فقة في المواقع الصوتیة األخرى . وظیفتھا النحویة عالمة بین التفخیم و الترقیق مع القاف و الغین و الخاء , و لكنھا مر
النصب في اإلعراب و البناء على الفتح . و عروضیا تكتب حركة واحده(ح)وفي حالة اإلشباع تكتب ألف . و تنوین الفتح 

 یكتب نوناً عروضیا حسب ما ینطق .

) الذي یحدث أثناء النطق بھ أن یمر الھواء ُحراً  الحركات الطویلة : وھي صوت مجھور (أي تھتز معھ األوتار الصوتیة -ب
 طلیقاً خالل الحلق و الفم دون أن یقف في طریقة أي عائق أو حائل, 

ودون أن یضیق مجرى الھواء ضیقاً من شأنھ أي یحدث احتكاكاً مسموعاً . وھده الحركات ھي: الكسرة الطویلة و الضمة 
 بحروف المد . وھي عروضیاً تُكتب حركتین (ح ح ).الطویلة و الفتحة الطویلة , وھي ما تعرف 

 و سنحلل ھذه الحركات و نبین و وظائفھا . 

الكسرة الطویلة : وھي حرف المد یاء . و یجب أن نفرق عروضیاً بین ھذه الكسرة الطویلة و الیاء التي ھي صامت و  -1
 ً  و یرمز لھاب ص ح -ٍكسرة طویلة بھذا الشكل :( ل لیست صائت . فعندما تقول : لي: فالیاء ھنا حرف مد أي تكتب عروضیا

 و یرمز لھا ب( ص ) وھي ھنا لیست كسرة طویلة . ومن –َح ) مقطع طویل عندما تقول : یكتب فإنھا ھنا صامت و تكتب ي 
عراب استعماالتھا ھي: عالمة إعراب عندما تقول :(ُمعلمین) ھنا حرف مد و عالمة إعراب لجمع المذكر السالم. وعالمة ا

 لألسماء الخمسة .

 الضمة الطویلة : وھي حرف المد الواو . و عروضیاً ھناك فرق بینھا و بین الواو فمثالً (ًولد) -2

 ص) . و لكن عندما تقول زھور فھي ھنا ضمة طویلة أي حرف –َھنا ھي صامت و لیست صائت فالواو تكتب عروضیاً (و 
 مة إعرابمد و یرمز لھا (ح ح ) و لھا وظیفة نحویة عال

 لرفع المذكر السالم ولألسماء الخمسة مثل :أبوك.

 ) أي ص -ًالفتحة الطویلة : وھي حرف المد األلف . و یرمز لھا عروضیاً ب(ح ح) مثل : (ال) تكتب بھذا الشكل ل( -3
 ح ح . ولھا وظیفة نحویة فھي عالمة نصب المثنى و األسماء الخمسة . 

لھذه الحركات بأنھا توابع للحركات و منتشئة عنھا وأن الحركات أوائل لھا و أجزاء منھا ونحن ال نخالف ابن جني في وصفة 
 و أن األلف فتحة مشبعة و الیاء كسرة مشبعة و الواو ضمة مشبعة . 

نفسر كالم ھذا العالم الجلیل بأن أصوات اللین قصیرة و طویلة ھي الفتحة و الضمة و الكسرة فألف المد ھي : في الحقیقة 
تحة طویلة واو المد ضمة طویلة و یاء المد كسرة طویلة أیضاً و ھي دون مد حركات قصیرة، و الفرق بینھما فرق في ف

الكمیة فقط وفي الوقت الذي یستغرقھ النطق بكل منھا . وھذه نظرة دقیقة و علمیة صائبة , و ھذا ما أردت أن أوضحھُ 
بحث طویل یُعتمد فیھ على ما توصل إلیھ علماء األصوات من نتائج جدیدة لدارس اللغة العربیة . فھذه الحركات تحتاج إلى 

 في معاملھم و بحوثھم . 

 المراجع :



 . 1ابن جني : سر صناعة اإلعراب ج  )1

 د. محمود محمد الحریبات :مقدمة في دراسات صوتیة في معجم تھذیب اللغة لألزھري (رسالة ماجستیر). )2

 :مقدمة في أصوات اللغة العربیة .د. عبد الفتاح البر كاوي  )3

  د. عبد الغفار ھالل : أصوات اللغة العربیة . )4
 

 

      الحظ مالمح  ھذا األصم وصورة كل حرف على شفتیھ .

 ج ج ث ث ت ت ب ب ا ا 
     

     

 ر ر ذ ذ د د خ خ ح ح
     



     

 ض ض ص ص ش ش س س ز ز
     

     

 ف ف غ غ ع ع ظ ظ ط ط
     

     

 ن ن م م لل  ك ك ق ق
     



  
 
 
 
 
 

 

  

   ي ي و و ه ھـ 

 

  



 الحركات اإلعرابیة 
 

 ثبوت حركة شكل الحرف السكون:
 

  
 دفع حركة شكل الحرف لألعلى قلیال الفتحة:

 

  
  دفع حركة شكل الحرف لألمام قلیال الضمة:

 

  
 دفع حركة شكل الحرف لألسفل قلیال  الكسرة:

 

  
 وضع رأي اإلبھام على طرف األنف   تنوین النصب:

 

    



 وضع رأس السبابة على طرف األنف    تنوین الكسر:
 

  
 ضم رأس السبابة واإلبھام ووضعھما على طرف األنف تنوین الرفع:

 

:  اإلعرابیة اإلشاریة.. الحركات / 3:  .. الحركات اإلعرابیة اإلشاریة/ 3  

. / فْ  /في مكانھ اإلشاري ف رثبوت الحاإلشاري  السكون ..  

./  فَ  /اإلشاري لألعلى قلیال  فدفع الحر الفتحة ..  

. / فُ  /اإلشاري لألمام قلیال  فدفع الحر الضمة ..  

. / فِ  / اإلشاري لألسفل قلیال فدفع الحر الكسرة ..   

ی��أتي التن��وین لفظ��ا ف��ي آخ��ر الكلم��ة ویض��ع كتاب��ة ف��وق الح��رف األخی��ر م��ن الكلم��ة أو تحت��ھ  :التن��وین .. 
، وی��ؤتى ب��ھ إش��ارة بع��د إش��ارة الح��رف األخی��ر ام��ن الكلم��ة ، وكم��ا تعلمن��اه نعلم��ھ للص��م باإلش��ارة الدال��ة 
 علیھ .

  ً .. تنوین الفتحإشارة / + رمز  فَ دفع الحرف اإلشاري لألعلى قلیال /  الفتح.. تنوین 

  ٌ تنوین الضمةإشارة / + رمز  فُ دفع الحرف اإلشاري لألمام قلیال /  الضمتنوین 

  ٍ تنوین الكسرة إشارة / + رمز  فِ دفع الحرف اإلشاري لألسفل قلیال /  الكسرتنوین .. 



 

 .. قواعد التركیب األبجدي اإلشاري الكلمات اإلشاریة على صورة تركیبھا في لغتنا.

 ھ���ذا التركی���ب ك���ل وفری���حس���ب قاع���دة لف���ظ الكلم���ة " وھ���ي طریق���ة معم���ول بھ���ا ف���ي تعل���یم اللغ���ات "..  ..
مراح���ل تعلمھ���م.. طریق���ة معروف���ة باس���م ك���ل  ف���يوالص���م الص���م معل���م  ایحتاجھ���الت���ي  اإلش���اریة المف���ردات

ھ���ا وتع���ّرف ب ف���ي كت���ب الق���راءة للص���ف األولكم���ا حلی���ل والتركی���ب حس���ب مق���اطع لفظھ���ا تعملی���ة " ال
كما وظھرت ھذه الطریقة في برنامج افتح یا سم سم... المصطلحات اإلشاریة  

/.. " قاعدة بالجنب " قاعدة تركیب الحروف اإلشاریة بالیدین الیسار وبجانبھا الیمین  1..   

/.. " قاع���دة عل���ى الت���والي " قاع���دة تركی���ب الح���روف اإلش���اریة بالی���د الواح���دة یم���ین ث���م یس���ار أو  2.. 
 العكس. 

 

 

 


	.. : .. من أجل أن كل الصم العرب .. من أجل أن يتكلموا .. : ..
	الطريقة الحسية اللمسية لتعليم الصم نطق الكلام بحس مواقع مخارج الحروف الدالة على أصوات لغتنا العربية .
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من أجل .. ان يتكلموا .. الطريقة الحسية اللمسية لتعليم الصم الكلام .

	.طريقة ..  لو وجدت من الاهتمام ما تستحق لكانت أحب عند الصم وبعض الأهل أفضل من عمليات زراعة القوقعة التي تحرم الكثير من النشاطات والأفعال التي يؤدي إلى  وحرمانهم من اللعب والسباحة .
	.. طريقة معروفة ومعمول بها على المستوى العالمي حيث يضع الأصم كفه أوأصابعه على صدر أو وجه مدرب النطق أي على المناطق الظاهرة المتأثرة بحدوث صوت من أصوات كل حرف من حروف اللغة ثناء نطقه للصوت فيتحسس الاهتزازات والذبذات التي تصدرعن نطق الأصوات.. فلكل صوت ح...
	..  لها أهمية كبرى في المجالين الأساسيين في حياة الصم في لغة الكلام وتقليده .. وفي بناء لغة إشارية فصحى على قواعد وضوابط لغتنا العربية افيسهل على المعلمين تعليم الصم وعلى الصم تعلمها لتي يجهلون فهمها قراءة وكتابة  .. " وقد أدركت جيلا من الصم العرب في ...
	.. تعطلت عند الصم أجهزة النطق بسبب فقدان السمع أو توقفت عن ممارسة نشاطها ووظيفتها في تقليد الأصوات ومحاكاتها .. فأصبح استقبال اللغة واكتساب المعارف عندهم عن طريق البصر .. باستخدام لغة الترميز بالأيدي لغة الإشارة .. التي اتفق الصم في مجتمعهم الخاص بهم ...
	أمّا أبجدية الأصابع قد وجهت لها انتقادات كما وردت في التقرير الذي أعده أستاذ التربية الخاصة في جامعة الملك سعود الذي قدمه حول إعداد أبجدية الأصابع العربية المقدمة للاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم 1982 / 1984. أن معظم المعلمين يعزفون عن است...

	..أنها  تبعد الطفل الأصم عن قراءة الكلام وتتبعه . ..أنها لا تمكن الطفل من تعلم انتقادات وجهت النطق والكلام .
	..لا تمكن الطفل من تعلم اللغة وتنميتها في سن مبكرة . ..لم تساعد على زيادة معلومات ومعارف الطفل .  ..لم يتحسن المستوى التعليمي للأصم المستخدم لها . ..لا يتمكن الطفل الأصم من استعمالها إلاّ مع زملائه الصم و لا يستطيع أن يتعامل بها مع أفراد المجتمع لعدم ...
	كما أن التقرير شرح وبالتفصل ميزات أبجدية مخارج الحروف التي اتخدها معلمو الصم والصم أنفسهم أبجدية إشارية بها ينطقون وبها يحللون الكلام ويركبون .
	.. / الاشارات اليدوية المساعدة لتعليم النطق /aids to spoken language  manual /
	 .. تساعد الطفل الأصم على إدراك وفهم حركات أعضاء النطق وخصائص الأصوات اللغوية حتى يتمكن من تقليدها وتعلم نطقها ولذلك يدرب على المهارات مصحوبة بالإشارات الدالة عليها .
	 .. تستخدم هذه الإشارات مع نطق كل صوت لتقريب خصائصه ومخرجه لذهن التلميذ حتى يتمكن من إدراكه وتمييزه ونطقه صحيحا قدر المستطاع ..
	 ..  تصحيح عيوب النطق ، بعد أن يتمكن الطفل من التعبير تلقائياً عن رغباته بمفردات أو بجمل صحيحة لغوياً .
	.. طريقة متعارف عليها يستخدمها أكثر من بلد في العالم والكثير من البلاد العربية تعتمد هذه الطريقة على استخدام إشارات يدوية تساعد الطفل الأصم على إدراك وفهم حركات أعضاء النطق وخصائص الأصوات اللغوية حتى يتمكن من تقليدها وتعلم نطقها  ولذلك يدرب على المهار...
	ـ  الاحساس باحتكاك الهواء في نطق بعض الصوات .
	ـ  الاحساس بذبذبات بعض الأصوات .
	ـ  الاحساس بطريقة خروج الهواء وبدرجة حراته أثناء نطق بعض الأصوات .
	ـ  الاحساس بثقل الصوت وخفته أي تفخيمه و ترقيقه .
	ـ  تمثيل حركات الشفتين و اللسان والفك الأسفل عند نطق بعض لأصوات .
	ـ  الإشارة إلى مكان مخرج الصوت عند نطق بعض الأصوات
	.. تستخدم هذه الإشارات مع نطق كل صوت لتقريب خصائصه ومخرجه لذهن التلميذ حتى يتمكن من إدراكه وتمييزه ونطقه صحيحا قدر المستطاع .. يدرب على الاحساس بالنواحي الآتية :
	أ : الاحساس باحتكاك الصوت كما في صوتي ( ع ـ خ ) .
	بـ : الاحساس بذبذبات الصوت كما في الأصوات الآتية ( أ ـ م ـ ن ـ ز ـ  ذ ) .
	جـ : الاحساس بدرجة حرارة الهواء الخارج مع الصوت كما في الأصوات الآتية ( هـ  ـ ح ـ ش ـ س ـ ت ـ د ـ ث ـ لإ ) .
	د : الاحساس بثقل الصوت أو خفته كما في الأصوات المفخمة ونظائرها المرققة ( ط ـ ت ـ ض ـ د ـ ظ ـ ث ـ ص ـ س )
	هـ : التمثيل باليد لحركة اللسان والشفتين أو الفك الأسفل عند نطق الأصوات الآتية ( ل ـ ر ـ و ـ ك ـ ي ) .
	م :  الإشارة لمخرج الصوت كما في صوتي ( ق ـ ع ) ... / .
	كما جاء في التقرير :
	..  تصحيح عيوب النطق ، بعد أن يتمكن الطفل من التعبر تلقائياً عن رغباتهبجمل صحيحة لغوياً ، يحتاج لتدريبه على مهارات النطق السليم و التي تتركز في الآتي : ـ
	1 ـ إخراج النفس والتحكم فيه .
	2 ـ إخراج الصوت مع التحكم فيه من حيث الدرجة والشدة .
	3 ـ إكساب أعضاء النطق نوعاً من المرونة.
	4 ـ الاحساس بطريقة تشكيل الهواء و مكان إخراج الأصوات الساكنة .
	5 ـالاحساس بالذبذبات .
	6 ـ الاحساس بالحركة الثقل والمرونة .
	7 ـ نطق الأصوات المتحركة والطويلة .
	8 ـ نطق الأصوات الساكنة .
	9 ـ نطق مقطع صوتي يتكون من صوت متحرك مع صوت ساكن وضبط إيقاعه.
	10 ـ نطق كلمة مع ضبط إيقاعها .
	11 ـ نطق شبه جملة مع ضبط إيقاعها .
	12 ـ نطق جملة تامة قصيرة ثم طويلة مع ضبط إيقاعها .
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	/ جورج ليشن  leishin george   1975 / .
	.. آثرت كتابتها حرفياً لما تحمله من نفع وفائدة للصم بشكل خاص وللأهل والمجتمع بشكل عام .. وقد فتعتبر الحجر أساس في بناء لغة الصم المستقبلية على أسس وقواعد لغتنا العربية الذي هدفنا تحقيقه من خلال هذا الإنجاز / .

	..  تنشط عمل أعضاء النطق وتثير فعلها لتقليد الأصوات .. عن طريق :
	1 – حس الذبذبات التي يحدثها كل صوت . بوضع كف الأصم أو أصابعه على مواضع ومخارج الأصوات في المناطق الظاهرة للجهة التي يخرج منها الصوت و المتأثرة به أكثر من غيرها لحس ما تحدثه من ذبذبات واهتزازات بشكل محسوس … في الصدر و العنق .. في الخدين و الذقن .. في ...
	2 – حس الهواء الخارج من الفم  وضع كف الأصم أو أصابعه أمام فم المعلم لحس الهواء الخارج من الفم و التعرف على كميته أو شدته و مكان وقوعه على صفحة الكف المقابل لفتحة الفم فكمية الهواء أو شدته تختلف من صوت إلى صوت و كذلك نقطة وقوعه على صفحة الكف .
	وسائل مساعدة تحسن أداءالعمل بها :
	1 -   الاستعانة بمرآة توضع على مسافة معينة في مواجهة المعلم والمتعلم لملاحظة حركة الشفاه و الأشكال التي تتخذها مع نطق كل صوت ( الاستعانة بمرآة توضع أمام التلاميذ ليتمكنوا من رؤية ما تؤديه شفاههم و من إصلاح أخطائها إصلاحاً يجعلها مطابقة لحركات شفاه الم...
	2 –  استخدام البالون : يؤتى ببالون من الحجم الكبير .. ينفخ لأقصاه أو لدرجة احتماله للهواء .. يضع الأصم كفيه على طرفي البالون .. يقابله المعلم ويديه فوق يدي الأصم للتأكد من سلامة ملاصقتها للبالون
	ينطق المعلم بأحد الأصوات المجهورة المراد إيصاله للأصم حيث تنتقل ذبذباته عبر الهواء المحصور داخل البالون إلى كفي الأصم و من ثمّ إلى مركزها في الدماغ ليتم فهمه و الاستجابة إلى تقليده وفعله بشكل سليم وصحيح .
	3–  استخدام قالب الأسنان : يؤتى بقالب الأسنان المصنوع من قبل طبيب الأسنان بأحد شكليه الجبصي أو البديل عن الأسنان الطبيعية للإنسان .. يصنع لسان من المعجون المرن واللين و تشكيله على الهيئة أو الصورة التي يكون عليها وضع اللسان داخل الفم عند نطق صوت معين ...
	حس الذبذبات / حس الهواء / استخدام المرآة / البالون  .. إجراءات تقليدية سهلة التنفيذ عظيمة النتائج الغاية منها الوصول بالأصم إلى محاكاة الأصوات وتقليدها بشكل جيد أومقبول  .
	يضاف إليها .. كل ما يساعد و يدعم هذه الطريقة من أجهزة تقنية ووسائل ..تحسّن أداء الصم اللفظي للكلام . وظفها المختصون لخدمة تعلم الصم ( الكمبيوتر – الراسم الطيفي للأصوات - مضخمات الصوت – المعينات السمعية لضعاف السمع بأنواعها ) .


	ما يجب الإشارة إليه قبل البدء في عملية تدريب الصم على النطق و تقليد الكلام .. أن يكون المعلم القائم على هذه المهمة أو المشرف عليها على دراية كافية بالجهاز النطقي .. و أعضائه الفاعلة .. و القوة المحركة في عملية إنتاج الكلام .. و أن يكون على معرفة جيدة ...
	يعتبر الهواء الداخل إلى الرئتين و الخارج منها عن طريق الشهيق والزفير القوة المحركة والمؤثرة في  تقليد الأصوات ومحاكاة الكلام .
	يعتبر اللسان و الأشكال التي يتخذها عند القيام بعملية النطق داخل التجويف الفموي .. وحركة الشفاه و الحالات التي تكون عليها مع كل صوت .. الدفة التي توجه مرور الهواء وتمنح الصوت الصفة المتميزة وتجعله مختلفاً عن غيره وتحدد النقطة التي تمّ عندها إنتاج الصوت...
	إذا اعترى الجهاز النطقي خلل ما .. شاب المادة الصوتية .. عيب معين ، فصدر الكلام غير سليم ولا واضح ولا مفهوم و هو ما عرّفه البعض وسمي / بعيوب الكلام / .
	أما إذا اعترى المستقبل عيب في جهازه السمعي أعاق وصول الأصوات بشكل سليم وواضح سمي فاقده بشكل كلي /أصم / وفاقده بشكل جزئي متفاوت الدرجات / ضعيف السمع / .
	.. مشكلات تعترض الصم في تقليد الأصوات :
	بداية هناك مشكلات متوقع حدوثها أثناء القيام في عملية تدريب الصم على تقليد الأصوات و الكلام منها :
	قد يصدر الطفل الأصم صاحب هذه الحاجة الخاصة صوتاً آخر غير الصوت المطلوب الذي يدرب على إخراجه ونطقه .. / الباء بدلاً من الميم ..الحاء بدلاً من العين لصدورهما عن مخرج واحد . / في هذه الحالة يجب على المدرب أن يعطي الأصم الإشارة الدالة على الصوت الذي أخرج...
	قد يخرج الطفل الأصم الهواء .. النفس دون صوت أوقد يفتح فمه دون نفس .
	قد يصدر الأصم صوتاً متحركا بفتحة لسهولة هذا الصوت / في حال إصدار الأصم للصوت يقدم المدرب الإشارة الدالة على ذلك الصوت المتحرك أو أصدر صوتا آخر صحيحا يعطي المدرب إشارة الصوت الذي أصدره الأصم لتميزه عن غيره  /

	كثيراً ما يتشنج الطفل عند القيام بهذه المهمة .. الاسترخاء ضرورة دائمة في كل أشكال هذه المهمة .
	/ إلمام المدرب ودرايته الجيدة بأصول هذه المهمة وما يستخدمه من وسائل و تقنيات و إثارة قدرات الأصم و تجاوبه مع هذه المهمة تساعده على إنجاحها وتحقيقها بشكل أفضل /
	وقد تمّ تقديم أصوات الحروف و شرحها حسب الترتيب الأبجدي من الألف إلى الياء لتؤخذ بالذي يتوافق والمهمة التي يقوم بها المدرب و حسب الضرورة التي يعالج من خلالها أصوات الحروف كخطوة على طريق تعليم الصم تساعدهم في العيش بين الأهل و الناس بشكل طبيعي .
	**********
	الأصوات في اللغة إمّا ساكنة و إمّا متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة
	/ الألف / إما أن تكون ساكنة لا تقبل الحركات فيقال لها اللينة و إما متحركة يقال لها الهمزة فتكون في أول الكلمة و من أصلها مفتوحة / أَ / .. مضمومة / أُ / .. مكسورة  / إِ / .. أو تكون متوسطة أو متطرفة على ألف / أ / أو على واو / ؤ / أو على ياء / ئـ / ـئـ ...
	الإشارة الدالة على الصوت : آ
	-  وضع الكف على الصدر قرب الحنجرة وسحبه بهدوء مع استمرار الصوت إلى جانب الصدر بحيث يكون بطن الكف باتجاه المستقبل تبقى الإشارة قائمة مادام الصوت حاصلاً للدلالة على ألف المد / آ /
	-  باليد اليسرى .. للدلالة على  / آ /   التي تأتي في أول الكلمة كما في كلمة ( آن )
	و باليد اليمنى للدلالة على / ا /   الممدودة  .. نار
	الألف المقصورة
	الألف المقصورة / ى / الإشارة الدالة عليها :
	وضع بطن الكف على الصدر قرب الحنجرة ووضع رمز الياء الإشاري على ظاهره للدلالة على الألف المقصورة / ى / . لأن صوتها صوت ألف و شكلها شكل ياء غير منقوطة تأتي بنهاية الكلمة إما منفردة أو متصلة بحرف قبلها .
	الهمزة / ءْ / أْ /  الساكنة: تكتب منفردة على السطر وتُكتب على ألف .
	الهمزة من مجموعة الأصوات الحنجرية وهما صوتان ( ء ، هـ ) .
	حين النطق بالهمزة ينقفل المزمار تمام الانقفال وينطبق الوتران الصوتيان تمام الانطباق فلا يسمح للهواء بالمرور مدة قصيرة ، ثمّ حين ينطق بالهمزة يُسمع انفجار خفيف  .
	يظل الوتران الصوتيان حين النطق بالهمزة في وضع لا يسمح بالقول بأنهما تذبذبا أم لم يتذبذبا ، لذلك يقال إن الهمزة صوت لا مجهور و لا مهموس (علم اللغة المبرمج ص 122 ) .
	التعرف على صوت الهمزة الساكنة التي تكتب منفردة على السطر أو على ألف / أْ / ءْ /
	يضع الأصم أصابع الكف على حنجرة المعلم مدرب النطق – ينطق المعلم صوت الهمزة الساكنة .. ينتقل ما يحدثه الصوت من ذبذبات إلى كف الأصم فيحس بها ..
	يضع الأصم كفه أمام فم المدرب معلم النطق لحس الهواء المندفع من الفم والمحدث لصوت الهمزة الساكنة . والتعرف على مكان وقوعه على الكف .. حيث يقع على ساحة الكف المقابلة لفتحة الفم .
	الهمزة صوت إنفجاري ينتهي نطقها بانتهاء الهواء المحدث لصوتها .
	استخدام البالون يساعد على تقليد الصوت و نطقه .
	استخدام المرآة التي توضع أمام المعلم والمتعلم ..لملاحظة الأعضاء المتأثرة بحدوث الصوت
	الإشارة الدالة على صوت الهمزة الساكنة على / أْ / على السطر / ءْ /  .
	وضع الكف أمام الفم لحس الهواء الخارج من الفم وضع الكف على الحنجرة لحس الذبذبات التي يحدثها الصوت
	الإشارة الدالة على الهمزة الساكنة التي تكتب على ألف / أْ / تكون بالكف الأيمن بحيث ظاهر الخنصر باتجاه المستقبل للإشارة كما في الشكل أ ( استخدام اليد اليمنى لأن الهمزة تأتي متوسطة  و في آخر الكلمة .. لتبقى القراءة الإشارية من اليمين إلى
	اليسار موافقة للقراءة المتعارف عليها )  همزة / ءْ  /
	أما وضع السلامى الأخيرة للإبهام على السلامى الأخيرة للوسطى فيكون للدلالة على الهمزة المنفردة / ءْ / ءْ . ليكون الشكل قريباً لدرجة ما من شكل الهمزة المنفردة التي تكتب على السطر .
	.. بعد أن تمّ التدرب على الصوت والربط بينه وبين الإشارة الدالة عليه يجب أن يتم الربط بينهما وبين الرمز الكتابي الدال عليهما و ذلك بعرض بطاقة الحرف المكتوب في المرحلة التي تناسب عمر الطفل .
	التعرف على نطق الهمزة المفتوحة / ءَ / :
	يضع الأصم كفه على صدر المدرب و هو ينطق بصوت الهمزة المفتوحة / ءَ / . لحس ذبذباتها.. و ملاحظة الفرق بينها و بين ذبذبات / ءْ / كما يضع كفه أمام الفم لحس الهواء و ملاحظة الفرق بين انفجار الصوت الساكن للهمزة والصوت المتحرك بالفتحة . وملاحظة مكان وقوع هواء...
	ملاحظة الأعضاء المتأثرة والمحدثة للصوت من خلال المرآة
	فتحة الفم في همزة / ءْ / ثابتة فتحة الفم في همزة / ءَ / متحركة و هي أقل منها في / آ / - اللسان مسترخ في الفم –
	الإشارة الدالة على همزة / ءَ /
	ءَ دفع إشارة الهمزة المنفردة الدالة على همزة / ءْ / من أمام الفم إلى الأعلى قليلاً للدلالة على همزة / ءَ / ..بحيث يوافق زمن حركتها  زمن نطق الصوت / ءَ  / .
	.. أما الهمزة المفتوحة التي تكتب على ألف / أَ / فتكون الإشارة الدالة عليها باليد اليسرى بدفع الكف الدال على إشارة / أْ / من أمام الفم إلى جانبه بحيث يكون الكف عامودياً ورؤوس الأصابع باتجاه الأعلى وظاهر الكف باتجاه اليسار و باطنه باتجاه اليمين وطرف الخ...
	الإشارة الدالة على صوت / أ َ/ :
	أالرمز المجرد   أرنب
	الهمزة المضمومة / ءُ / . / أُ /
	يضع الأصم كفه على حنجرة المدرب و هو ينطق بصوت الهمزة المضمومة .. لملاحظة الفرق بينها و بين ذبذبات / ءْ /
	حس الهواء و ملاحظة الفرق بين انفجار الصوت الساكن للهمزة والصوت المتحرك بالضمة و مكان وقوعه على الكف مع
	ملاحظة درجة اندفاع هواء / ءْ / و درجة اندفاع هواء  / ءُ / .
	تدوير الشفاه عند النطق بالهمزة المضمومة ينتهي بانتهاء الصوت الانفجاري وأقل من تدويرها في نطق / و /
	استخدام المرآة ضرورة مستمرة في كل عمليات التدرب على النطق ، وكذلك في عملية استخدام البالون مع الأصوات المجهورة
	الإشارة الدالة على الصوت  / ءُ / :
	دفع.. الرمز الإشاري للهمزة المنفردة الساكنة / ءْ / إلى الأمام دفعة يوافق زمنها زمن انتهاء الصوت للدلالة على صوت الهمزة المنفردة / ءُ  /
	الهمزة الدالة على / أُ  /
	الرمز المجرد
	دفع الرمز الإشاري للهمزة الساكنة التي تكتب على ألف / أْ  / للأمام بحيث يصير الكف عامودياً ظاهره باتجاه المستقبل تبقى للدلالة على  الهمزة المضمومة التي تكتب على ألف / أُ / .
	الهمزة المكسورة / ءِ / إ /
	التعرف على نطق الهمزة المكسورة / ءِ /  إِ /
	حس ذبذبات صوت الهمزة المكسورة على حنجرة المدرب .. و ملاحظة الفرق بينها و بين ذبذبات / ءْ /
	حس الهواء الخارج من فم المدرب و ملاحظة الفرق بين انفجار الصوت الساكن للهمزة والصوت المتحرك بالكسرة . وذلك بوضع باطن الكف أو ظاهره أمام الفم أو بلمس الحنجرة
	ملاحظة مكان وقوعه على صفحة الكف حيث يقع هواء / ءِ / أسفل موقع / ءْ / حيث يندفع الهواء إلى الأسفل قليلاً بسبب انخفاض الفك الأسفل وانخفاض الشفة السفلى . انكشاف مقدمة الأسنان الأمامية ملامسة ذلق اللسان للثة الأسنان السفلية بسبب تحدب بسيط في وسطه
	الاستعانة بالمرآة لملاحظة الأعضاء المتأثرة بحدوث الصوت .
	الإشارة الدالة على الصوت /  ءِ  / :
	..دفع الرمز الإشاري للهمزة الساكنة المنفردة التي تكتب على السطر / ءْ / للأسفل قليلاً للدلالة على الهمزة المكسورة / ءِ / بحيث يوافق زمن الدفع زمن انتهاء الصوت .
	الإشارة الدلالة على الهمزة المكسورة / إ / :
	.. دفع الإشارة الدالة على همزة / أْ / من أمام الفم للأسفل بحيث تصير رؤوس الأصابع باتجاه الأسفل وظاهر الكف باتجاه المستقبل بحيث يوافق زمن الدفع زمن انتهاء الصوت ..
	الباء / ب /
	.. صوت الباء من مجموعة الأصوات الشفتانية .. و هي الأصوات التي تشترك الشفتان كلاهما في نطقها . الشفة السفلى وهي عضو النطق الفعال أي المتحرك ، وغير الفعال هو السلبي أي الثابت .
	و الأصوات الشفتانية اثنان في اللغة العربية هما : ( ب ، م )
	ب :  صوت يتكون بالتقاء الشفة السفلى بالشفة العليا فينطبقان انطباقاً تاماً فيحتبس الهواء الخارج خلفهما ، وحين تنفرجان يسمع ( احتكاك / انفجار ) بسيط وذلك حين النطق بالباء . ثمّ يسلك الهواء سبيله من الفم إلى الخارج .
	صوت يتذبذب الوتران الصوتيان حين النطق به (علم اللغة  المبرمج ص 111 )
	التعرف على نطق الصوت الباء / ب / :
	.. يضع الأصم كفه على حنجرة المدرب لحس ما يحدثه الصوت من ذبذبات فيها
	.. يضع كفه أمام فم المدرب لحس الهواء المندفع من الفم المحدث للصوت والتعرف على مكان وقوعه على صفحة الكف
	.. توضع قصاصة من الورق على رأس السبابة أو على سطح مستو كسطح كتاب قرب الفم .. ينطق بالصوت .. تندفع القصاصة إلى الأمام . اندفاع القصاصة يرتبط بشدة الهواء المندفع من الفم .
	( وقد شوهد في مدينة اكستر.. معلم يحاول تعليم أطفال السنة الأولى نطق حرف /p  / فلم يستطع بعضهم محاكاته ، فلما أعيته الحيل ، أخذ قطعة صغيرة من الورق ووضعها على إصبعه ونطق بالصوت فطارت الورقة فطلب إلى الطفل محاكاته ففعل وطارت الورقة ، فضحك الولد وسر كثير...
	استخدام المرآة لملاحظة الأعضاء المتأثرة بحدوث الصوت
	استخدام البالون : ب / من الأصوات المجهورة و الانفجارية التي يمكن من خلالها استخدام البالون .
	الإشارة الدالة على / بْ /
	يبقى وضع السبابة أمام الفم بشكلٍ ثابت للدلالة على صوت / بْ / الساكن .
	دفع رمز / بْ / إلى الأعلى قليلاً للدالة على صوت / بَ /
	دفع رمز / بْ / إلى الأمام قليلاً للدالة على صوت / بُ /
	دفع رمز / بْ / إلى الأسفل قليلاً للدالة على صوت / بِ /
	باب   بوط           بيت
	التاء / ت /
	ت : من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية – الأسنانية – قسم الأصوات الانفجارية .
	يتكون هذا الصوت من وضع ذلق اللسان على أصول الثنايا العليا عند مقدمة اللثة . بحيث ينحبس الهواء الخارج خلف نقطة الالتقاء ، وحين ينطق بالتاء ينفلت الهواء ويُسمع صوت يشبه الانفجار الخفيف ( علم اللغة المبرمج ص 116 ) .
	التعرف على نطق صوت / تْ /
	.. حس الهواء المندفع من الفم ومكان وقوعه على صفحة الكف فهو من الأصوات الانفجارية التي لا يمكن مدها .. حيث ينتهي الصوت بانتهاء الهواء المندفع من الفم و المحدث له .
	.. لمس الحنجرة وحس ما يحدث لحظة  انحباس الهواء فيها .
	.. استخدام قصاصة من الورق و ملاحظة اندفاعها عند النطق بصوت / تْ /
	.. اندفاع القصاصة مرتبط بقوة أو شدة اندفاع الهواء .يمكن المقارنة بين صوت الباء وصوت التاء .
	.. استخدام المرآة لملاحظة .. حالة الفم .. تباعد الشفتين .. انكشاف الأسنان  .
	..حس الفرق بين هواء / تْ / و هو منتشر بسبب تباعد الشفتين قليلاً و هواء / بْ / أشد على الكف لأنه مندفع بسبب انطباق الشفتين و حبس الهواء خلفهما
	لاحظ موقع هواء / تْ / على الكف تجده يقع أسفل موقع  هواء / بْ /
	يمكن أن تلاحظ ذلك باستخدام الريشة ووضعها أمام الفم بشكل ثابت و النطق بالصوتين .
	الإشارة الدالة على / تْ /
	وضع السبابة و الوسطى أمام الفم للدالة على صوت / تْ / الساكن .
	دفع رمز / تْ / إلى الأعلى قليلاً للدالة على صوت / تَ /
	دفع رمز / تْ / إلى الأمام قليلا  للدلالة على رمز / تُُ  /
	دفع رمز / تْ / إلى الأسفل قليلاً للدالة على صوت / تِ /
	تخت  تففاحة
	التاء المربوطة / ة  ـة /
	تأتي في أواخر الكلمات للدلالة على التأنيث و صوتها صوت / تْ / و تحرك بالفتحة و الضمة والكسرة
	الإشارة الدالة عليها : ثني  السبابة و الوسطى ( في رمز التاء الدالة على تاء التأنيث الساكنة ) لتلتقيا بالإبهام  وتحمل المعنى الذي حملته نظيرتها التاء المربوطة .كما في الشكل الدال .. في الصورة .
	دفع رمز / ةْ / إلى الأعلى قليلاً للدالة على صوت / ة َ /
	دفع رمز / ةْ / إلى الأمام قليلا  للدلالة على رمز / ة ُ  /
	دفع رمز / ةْ / إلى الأسفل قليلاً للدالة على صوت /ة ِ /
	الثاء / ث /
	ث :
	-  من مجموعة الأصوات بين  الأسنانية ، وهي التي تنطق بوضع ذلق اللسان بين الأسنان العليا والسفلى . و هي ثلاثة أصوات : ( ث ، ذ ، ظ ) .
	صوت ذلقي بين أسناني يتكون من وضع ذلق اللسان بين الأسنان العليا والأسنان السفلى بشكل يسمح بخروج الهواء بين نقطة الإلتقاء من الفم . و حين النطق به لا يتحرك الوتران الصوتيان . ( علم اللغة المبرمج ص 113 ) .
	من الأصوات التي يمكن مدها كما أمكن للماد أن بمد فيه .
	التعرف على صوت / ث /
	.. يضع الأصم باطن أو ظاهر كفه أمام فم المدرب لحس الهواء المحدث للصوت و ملاحظة مكان وقوعه عليه و التعرف على درجة شدته أو ضعفه .
	.. يضع الأصم رؤوس أصابعه الثلاثة السبابة والوسطى و الإبهام على الشفتين بحيث يمر الهواء المحدث لصوت / ث / من بينهم .
	استخدام المرآة لملاحظة شكل الفم عند النطق بالصوت – تدوير الشفتين و ظهور ذلق اللسان بين ما يظهر من ثنايا الأسنان العليا و الأسنان السفلى  .
	الإشارة الدالة على صوت / ثْ /:
	ثني الخنصر والبنصر إلى بطن الكف ووضع رأس السبابة والوسطى و الإبهام حول محيط الشفتين المستديرتين للدلالة على صوت / ثْ / .
	( لاحظ انفراج الأصابع الثلاثة عن بعضها في الشكل المجرد).
	دفع رمز / ثْ / إلى الأعلى قليلاً للدالة على صوت / ث ََ /
	دفع رمز / ث ْ / إلى الأمام قليلا  للدلالة على رمز / ث ُُ  /
	دفع رمز / ث ْ / إلى الأسفل قليلاً للدالة على صوت / ث ِِ /
	الجيم / ج /
	ج : * من مجموعة الأصوات الطرفية – الغارية وتسمى أيضاً بالشجرية - طرفية لأن طرف اللسان ( مقدمه ) يشترك في عملية النطق .. و غارية لأن طرف اللسان عند النطق بها يتجه نحو مقدم الحنك / الغار /
	* (ج ، ش ) هما من الأصوات الطرفية /الغارية .
	*  يتكون هذا الصوت بالتقاء مقدم اللسان  بسقف الحنك الصلب / الغار / في مقدمه التقاءً محكماً ، ولكن عند النطق بالجيم لا يسمع صوت انفجاري كما في / د / و لا صوت رخو كما في / ج / الاحتكاكية بل مزيج بينهما و لذلك فهو صوت انفجاري احتكاكي ، و عند النطق بالجيم...
	التعرف على نطق صوت / جْ / :
	(جْ ) من الأصوات المجهورة التي يمكن التعرف عليها من خلال :
	حس الحنجرة .. حس هواء النفس الخفيف الخارج من الفم و الشعور بدفئه .
	سد أُذني المدرب بإصبعي الأصم لحس أثر الصوت و رنينه
	يضع الأصم يديه على رأس المدرب لحس ما يحدثه من ذبذبات أثناء نطق الصوت
	في المرآة لملاحظة شكل الفم و شبه استدارة الشفتين عند النطق بـ / ج / و انكشاف قواطع الأسنان السفلية .
	استخدام البالون لتدعيم فعل الصوت وتقليده .
	الإشارة الدالة على الصوت :
	وضع ظاهر أصابع الكف تحت الذقن بحيث يكون الإبهام ظاهراً أسفل منها . ( كما في الصورة المجردة الدالة عليه ) .
	دفع رمز / جْ / للأعلى قليلاً للدلالة / جَ /
	دفع رمز / جْ / للأمام قليلاً للدلالة / جُ /
	دفع رمز / جْ / للأسفل قليلاً للدلالة / ج ِ /
	جوز جرس
	الحاء / ح /
	ح :     - من مجموعة الأصوات الجذرية الحلقية التي تنطق من اقتراب جذر اللسان ( أصله ) من جدار الحلق دون ملامسة .. وتتكون من صوتين هما :( ح ، ع ) .
	- حين ينطق بهذا الصوت يضيق مجرى الحلق ، فيسمح للهواء بالمرور محدثاً احتكاكاً .
	- صوت _ حلقي _ مهموس _ احتكاكي لا يتذبذب الوتران الصوتيان مع هذا الصوت ( علم اللغة المبرمج ص 122 ) .
	- من الأصوات المهموسة التي لا أثر لحدوثها في الحنجرة .
	التعرف على نطق صوت / حْ / :
	تُضم رؤوس أصابع الكف وتوضع بمدخل الفم ليبقى الفم مفتوحاً أثناء نطق الحرف ( علاج الكلام ص 85 و يدل هذا على أن هذه الإشارة و غيرها من الإشارات المماثلة و المطابقة لما جاء في هذا الجهد قديمة ومستخدمة من قبل العاملين مع الصم منذ عشرات السنين لأن كتاب علاج...
	حس الهواء الخارج من الفم و الشعور بدفئه .
	في المرآة : الفم مفتوح – اللسان مسترخ في قاع الفم – ظهور ثنايا الأسنان الأمامية السفلية .
	الإشارة الدالة على صوت /ح / :
	تبقى إشارة ضم أصابع الكف أمام الفم للدلالة على / حْ / .
	دفع الإشارة للأعلى قليلاً للدلالة على / حَ /
	دفع الإشارة للأمام قليلاً للدلالة على / حُ /
	دفع الإشارة للأسفل  قليلاً للدلالة على / ح ِ /
	( الفرق بينها وبين مصطلح الأكل هو تكرار حركة دفع الطعام إلى الفم ) .
	حية حية    حوض حوض
	الخاء / خ /
	خ :   - من مجموعة الأصوات القصية / الطبقية التي تنطق من طرف اللسان و الطبق ، ويتكون من أربعة أصوات و هي :( ك ، غ /، خ ، و ) .
	- يتكون بأن يرتفع أقصى اللسان ملتقياً التقاءً غير محكم بالطبق ، بحيث يتسرب الهواء المنحبس من خلال نقطة الالتقاء .( علم اللغة المبرمج ص 121 )
	- فهو صوت قصيِّ مهموس ، احتكاكي .
	- من الأصوات المهموسة التي لا تتاثر بها الحنجرة .
	التعرف على صوت / خْ / :
	وضع كف الأصم أمام فم المدرب لحس النفس الخفيف الخارج ومكان وقوعه على صفحة ظاهر الكف أو باطنه .
	سد الأذنين قد يساعد الأصم على فعل الصوت وتقليده
	اعتاد المدربون على سحب السبابة على الحنجرة كما تسحب السكين على رقبة الخروف للدلالة على / خ / .
	( يمرر المعلم سبابته على حنجرته كأنه يذبح مع جعل الفم مفتوحاً  علاج الكلام ص 85 في المرآة : تتراجع الشفتان للخلف قليلاً مما يؤدي لانكشاف الثنايا الأمامية السفلية – انفراج بسيط بين الأسنان العلوية و السفلية هبوط  ذلق اللسان خلف الثنايا الأمامية بسبب ار...
	الإشارة الدالة على صوت / خ / :
	.. انسجاماً مع شكل الجيم التي لا يختلف شكلها الكتابي عن شكل الخاء إلا بموضع النقطة
	يبقى وضع ظاهر أصابع الكف أسفل الذقن كما في الجيم و إظهار الإبهام فوقها للدلالة على صوت / خْ / الساكن
	دفع إشارة / خْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / خَ / .
	دفع إشارة / خْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على / خُ / .
	دفع إشارة / خْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / خ ِِ / .
	خاتم  خيمة
	الدال / د /
	د :    -  من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية – الأسنانية قسم الأصوات الانفجارية .
	- يتكون بوضع ذلق اللسان في التقاء مع أصول الثنايا العليا ومقدم اللثة والتقاء طرف اللسان بما يقابله من أسنان – حيث ينحبس الهواء الخارج ولا يسمح له بالمرور مدة قصيرة ثم حين ينطق بالدال يسمع صوت يشبه الانفجار الخفيف .
	.. الفرق بين ( ت ) و ( د ) الأول مهموس والثاني مجهور ( علم اللغة المبرمج ص116 )
	التعرف على نطق صوت / دْ / :
	وضع كف الأصم على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما يحدثه صوت / د / في الحنجرة عند حبس الهواء .
	وضع كف الأصم أمام فتحة الفم لحس الهواء المنفجر المحدث لصوت / د / وملاحظة مكان وقوعه على الكف .
	وضع قبضة اليد على الخد لحس حركة انفلات اللسان عند النطق وابتعاد الفكين عن بعضهما .استخدام قصاصة الورق لأن
	استخدام قصاصة الورق لأن / د /  صوت انفجاري .. عند النطق به تندفع القصاصة إلى الأمام
	صوت / د / صوت انفجاري عند النطق به تندفع القصاصة إلى الأمام .
	استخدام المرآة _ انخفاض الشفة السفلى قليلاً يكشف عن الأسنان الأمامية السفلية .. اللسان داخل الفم يحبس الهواء .
	الإشارة الدالة على الصوت:
	للدلالة على صوت/ د /  :
	دفع قبضة اليد التي على الخد للأمام بحيث تنتهي إلى رسم شكل / د / الكتابي بالسبابة و الوسطى (كما في صورة الرمز المجرد )   _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للدلالة على السكون _ .
	دفع إشارة / دْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / دَ / .
	دفع إشارة / دْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على / دُ / .
	دفع إشارة / دْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / دِ / .
	دجاجةدببوس
	الذال / ذ /
	ذ :   -  من مجموعة الأصوات الذلقية بين أسنانيه التي تنطق بوضع ذلق اللسان بين الأسنان العليا والأسنان السفلى بشكل يسمح بخروج الهواء بين نقطة التقاء الفم ( علم اللغة المبرمج ص 113 )
	- صوت بين أسناني – مجهور – احتكاكي
	التعرف على نطق صوت / ذْ / :
	يضع الأصم كفه على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما يحدثه صوت / ذْ / من ذبذبات في الحنجرة .
	يضع الأصم كفه أمام فم  المعلم مدرب النطق لحس الهواء الخارج من بين الأسنان والتعرف على شدته أو ضعفه ومكان وقوعه على سطح الكف .
	استخدام المرآة لملاحظة : ظهور بسيط لذلق اللسان بين الأسنان – الشفتان مستديرتان عند النطق بالذال –
	الإشارة الدالة على الصوت :
	تدوير إشارة الرمز الذي في الصورة نصف دورة ليكون شكله قريباً من الشكل المطلوب  لشكل / ذ / المنسجم مع شكل / د / . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للدلالة على السكون _ .
	دفع إشارة / ذْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / ذ َ / .
	دفع إشارة / ذْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على / ذ ُ / .
	دفع إشارة / ذْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / ذ ِ / .
	الراء / ر /
	ر :    - أبرز ما يميز صوت الراء أنها صوت متكرر . فهو يتكون بأن تتكرر ضربات الذلق حين ملامسته للثة خلف الأسنان العليا في وضع يسمح للهواء بالمرور في ارتياح عند نقطة الالتقاء –
	- حين النطق بهذا الصوت يتذبذب الوتران الصوتيان
	- صوت الراء – ذلقي – لثوي -  مجهور – مكرر ( علم اللغة المبرمج ص 115 )
	التعرف على نطق صوت / رْ / :
	يضع الأصم كفه على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما يحدثه صوت / ر/ المكرر من ذبذبات في الحنجرة .
	يضع الأصم كفه أمام فم المعلم مدرب النطق لحس تكرار وقع الهواء الخارج من الفم على صفحة الكف المقابلة لفتحة الفم .
	توضع قصاصة من الورق أمام الفم و ملاحظة حركتها الموافقة لحركة الهواء الخارج من الفم .
	استخدام المرآة لملاحظة – ظهور ذلق اللسان بين انفراج الأسنان العلوية عن السفلية وحركة الراء داخل الفم _ انكشاف أصول الأسنان الأمامية السفلية بسبب تراجع الشفة السفلى عنها .
	لوحظ أن بعض العاملين يستخدم قطعة ورقية بطول 6 سم بعرض 1 سم يضعها أمام الفم لملاحظة كيف يحركها الهواء الخارج من الفم والمحدث لصوت / ر/  يمكن استخدام ريشة طائر بدلاً من الورقة .
	الإشارة الدالة على صوت / رْ / :
	تحريك السبابة أمام الفم بحركة متكررة ترافق حركة اللسان لصوت / ر/ داخل الفم مع إخفاء الإبهام داخل الأصابع المنقبضة عليه . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للدلالة على السكون  _ .
	دفع إشارة / رْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / رَ / .
	دفع إشارة / رْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على / رُ / .
	دفع إشارة / رْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / ر ِ / .
	الزاي / ز /
	ز :    -  من مجموعة الأصوات الذلقية _ اللثوية التي تنطق بوضع ذلق اللسان على اللثة من غير ملامسة لأصول الثنايا العليا . لأنه حين يلامس ذلق اللسان أصول الثنايا العليا يسمى الصوت لثوياً أسنانياً
	الأصوات الذلقية اللثوية أربعة هي :( ز ، س ، ص ، ر ) .
	-  صوت ذلقي – لثوي _ مجهور احتكاكي
	-  صوت ذلقي لثوي  يتكون بملامسة ذلق اللسان للثة خلف الأسنان العليا .
	التعرف على نطق صوت / زْ / :
	يضع الأصم بطن السبابة مع طرف الإبهام على ذقن المعلم مدرب النطق لحس الأزيز الذي يحدث من صوت / ز / لتأثر الذقن أكثر من غيرها بهذا الأزيز .
	يضع الأصم كفه على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي يحدثها صوت / ز /
	يضع الأصم كفه أمام فم المعلم مدرب النطق لحس النفس الخفيف الخارج من الفم والتعرف على مكان وقوعه على صفحة الكف
	استخدام المرآة لملاحظة .. تراجع الشفة السفلى للخلف لتكشف عن أصول الأسنان السفلى .
	الإشارة الدالة على صوت / زْ / :
	وضع بطن السبابة مع وضع الإبهام على الذقن بحيث يكون ظفر الإبهام باتجاه المستقبل للدلالة على صوت
	/ ز / . (كما في الصورة الدالة )  . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للدلالة على السكون _ .
	دفع إشارة / زْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / زَ / .
	دفع إشارة / زْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على / زُ / .
	دفع إشارة / زْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / ز ِ / .
	زورق زهرة  زيتون
	السين / س /
	س : -  من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية التي تنطق بوضع ذلق اللسان على اللثة من غير ملامسة لأصول الثنايا العليا .
	-  صوت ذلقي – لثوي – احتكاكي – مهموس .
	-  صوت لا تتأثر به الحنجرة يتم التعرف على الصوت من خلال الهواء الخارج من الفم .
	ملاحظة :
	لا فرق بين السين والزاي فهو أيضاً ذلقي و من حيث الكيفية فهو احتكاكي أيضاً ، الفرق بينهما هو أن (س) صوت مهموس وأن ( ز ) صوت مجهور .( علم اللغة المبرمج ص115 ) . التعرف على صوت / س / :
	يضع الأصم طرف كفه من جهة السبابة مع طي الإبهام إلى بطن الكف بشكل أفقي أسفل الشفة السفلى بحيث ظاهر الكف للأعلى و باطنه للأسفل لحس الهواء الخارج من الفم من بين الأسنان حيث يقع الهواء على ظهر أصابع الكف بشكل مائل .
	في المرآة : عند النطق بـ / س / لا فرق بين ما يرسمه شكل / س / و شكل / ز / على الشفتين.
	( لبيان وضع اللسان داخل الفم يمكن استخدام قالب الأسنان الصناعي الذي أشرنا إليه واللسان المصنوع من المعجون اللين و تشكيله على الهيئة التي يجب أن يكون عليها أثناء نطق / س / ز / )
	الإشارة الدالة على صوت / س / :
	وضع طرف الكف جهة السبابة أسفل الشفة السفلى بحيث يكون ظاهر الكف للأعلى و باطنه للأسفل للدلالة على صوت/ سْ / . _ ثبوت إشارة الحرف تبقى للدلالة على السكون _ .
	دفع إشارة / سْ / إلى الأعلى قليلاً للدلالة على / سَ / .
	دفع إشارة / سْ / إلى الأمام قليلاً للدلالة على   / سُ / .
	دفع إشارة / سْ / إلى الأسفل قليلاً للدلالة على / س ِ / .
	الشين / ش /
	ش :    -  من مجموعة الأصوات الشجرية / الطرفية – الغارية / .
	أما وصفنا لأصوات هذه المجموعة بأنها طرفية فذلك لأن طرف اللسان ( مقدمه ) يشترك في عملية النطق بها ، ووصفنا بأنها غارية فهو لأن طرف اللسان عند النطق بها يتجه نحو مقدم الحنك و هو ما يسمى بالغار .
	تتكون هذه المجموعة من صوتين لكل منهما خاصة مميزة و هما : ( ج ، ش ) .
	-  يتكون هذا الصوت بأن يلتقي طرف اللسان بمقدم الغار و لكن ليس التقاءً محكماً ، فيتسرب الهواء المنحبس خلف مخرج الصوت في يسر ،فيُحدث صوتاً يختلف عن الصفير المصاحب للسين وذلك لأن المجرى في السين أضيق .
	-  هو صوت _ طرفي _ غاري _ مهموس _ احتكاكي . ( علم اللغة المبرمج ص 119 ) .
	- من الأصوات التي لا تتأثر بها الحنجرة يتم التعرف عليه من خلال الهواء الصادر من الفم .
	التعرف على الصوت / شْ / :
	هو من الأصوات التي لا تتأثر بها الحنجرة يتم التعرف عليه من خلال الهواء الصادر من الفم وذلك بوضع ظاهر الكف أمام الفم وباطنه باتجاه المستقبل للإشارة و الإبهام عليه . يمكن المقارنة بين صوت ( ش ) و صوت ( ج  ) .
	في المرآة نجد لا فرق بين شكل / ج / و شكل / ش / .. الشفتان مستديرتان تكشفان عن الثنايا الأمامية للأسنان .انفراج بسيط بين الأسنان العلوية والسفلية يمر من بينهما هواء / ش / .
	الإشارة الدالة على صوت / ش /
	ظاهر الكف أمام الفم وباطنه باتجاه المستقبل للإشارة و الإبهام مثني على بطن الكف .
	شوكة   شوكولا
	الصاد / ص /
	ص :    -  من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية التي تنطق بوضع اللسان على اللثة من غير ملامسة لأصول الثنايا العليا – وهي ( ز، س ، ص ، ر ) .فالصاد من حيث المخرج فهو ذلقي – لثوي - من حيث الكيفية فهو احتكاكي - من حيث الحالة فهو مهموس
	-  هو صوت ذلقي لثوي مهموس احتكاكي مطبق . (علم اللغة المبرمج ص 115 )
	-  بما أنه صوت مهموس فلا يحرك زفيره الوترين الصوتيين فلا يتذبذبان ، ولكن يضيق مجراه طرف اللسان وفوق الثنيتين السفليتين حيث يسمع صفير رخو مهموس يشبه السين في كل شيء ،
	غير أن الصاد أحد أصوات الإطباق التي ينطبق معها اللسان على الحنك الأعلى مع تصعد أقصاه وطرفه نحو الحنك (علاج الكلام ص 139 )
	التعرف على الصوت / ص / :
	يضع الأصم قبضة يده أمام الفم بحيث يكون ظاهر الأصابع باتجاه المستقبل لحس الهواء المحدث للصوت ومكان وقوعه على سطح القبضة و التعرف على درجة الهواء الخارج من خلال الانفراج الحاصل بين الأسنان العليا و الأسنان السفلى .
	بما أن / ص / صوت مهموس فلا أثر له واضح على الحنجرة .
	استخدام المرآة لملاحظة شكل الفم /حالة الشفتين / ما يظهر من الأسنان / الانفراج البسيط بين الأسنان حيث يخرج الهواء المحدث لصوت / ص / . وضع الشفتين في الصاد و الشين و الجيم متقارب جداً .
	الإشارة الدالة على الصوت / ص / :
	وضع قبضة اليد بحيث يكون ظاهرها أمام الفم للدلالة على صوت الصاد .
	صابونصحن صوص
	الضاد / ض/
	ض :    -  من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية – الأسنانية – قسم الأصوات الانفجارية .
	-  هذا الصوت يشارك صوت / د / في المخرج فكل منهما .. ذلقي .. أسناني .. لثوي ، و في الحالة فكل منهما مجهور – و في الكيفية فكل منهما انفجاري و لا يختلفان إلا في أن / ض / مفخم و / د / مرقق .
	-  صوت – ذلقي – لثوي – أسناني – انفجاري – مفخم . ( علم اللغة المبرمج ص 117 ) .
	-  خروجها من الجهة اليسرى أسهل ومن اليمنى أصعب و منهما معاً أعز و أصعب – " قيل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخرجها من الجانبين و كذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) _ ( علاج الكلام ص 126 ) .
	التعرف على الصوت / ض / :
	يضع الأصم ظاهر قبضة يده أسفل الفك الأيسر لحس ما يحدثه صوت / ض / عند النطق به .
	يضع الأصم باطن الكف أو ظاهره أمام الفم لحس الهواء المندفع من الفم و التعرف على درجة اندفاعه و مكان وقوعه على الكف .
	يمكن وضع قصاصة من الورق على صفحة كتاب قرب الفم و ملاحظة اندفاعها عند النطق بالضاد .
	يمكن سد الأذنين و حس ما يحدثه الصوت فيها أو على الرأس .
	في المرآة : الشفتان مستديرتان تكشفان عن الثنايا الأمامية للأسنان . ينتهي الصوت بانتهاء الهواء المحدث له .
	( لبيان وضع اللسان داخل الفم يمكن استخدام قالب الأسنان الصناعي واللسان المصنوع من المعجون اللين ).
	الإشارة الدالة على صوت / ض / :
	وضع قبضة اليد من جهة ظاهر السلاميات أسفل الحنك للدلالة على صوت/ ض / .
	الطاء / ط /
	ط :     -  من مجموعة الأصوات الذلقية –اللثوية –الأسنانية /قسم الأصوات الانفجارية
	-  يشارك هذا الصوت التاء في المخرج فكل منها ذلقي /أسناني /لثوي-في الحالة فكل منها مهموس وفي الكيفية فكل منها انفجاري و لا يختلفان إلا في أن/ ط /صوت مفخم (مطبق) و/ ت / صوت مرقق(علم اللغة المبرمج ص 116/117) .
	يقول ابن جني في كتابه ( سر صناعة الإعراب ص 65 ) : لولا الإطباق لصارت الطاء دالاً و الصاد سيناً و لخرجت الضاد من الكلام . ( علاج الكلام ص 140 ) .
	التعرف على الصوت / ط / :
	لمس الحنجرة لحس ما يحدثه صوت / ط/ عند تحرر الهواء المحبوس في الفم .
	وضع الكف أمام الفم لحس الهواء المندفع و التعرف على كميته ومكان وقوعه عليه .
	يضع الأصم قبضة يده أسفل الذقن لحس حركة انخفاض الفك الأسفل عند النطق بصوت / ط /
	استخدام قصاصة الورق لأن صوت /ط انفجاري
	في المرآة : الشفتان مستديرتان لا يظهر من الأسنان شيء ( يمكن هنا المقارنة بين التاء و الطاء )
	الإشارة الدالة على الصوت / ط / :
	وضع ظاهر أصابع قبضة اليد أسفل الذقن وظاهر القبضة باتجاه المستقبل للدلالة على / ط / الظاء / ظ /ظ / من مجموعة الأصوات بين أسناني و التي تنطق بوضع ذلق اللسان بين الأسنان العليا والسفليةظ / صوت بين أسناني / مجهور / احتكاكي / مطبق / والصوت المطبق هو الذي ي...
	طابةطاولةطييارة
	الإطباق ومعناه الالتصاق ، واصطلاحاً انطباق اللسان علىما يحاذيه من سقف الحلق عند النطق بالأصوات المطبقة /علاج الكلام ص 131 ).
	التعرف على نطق صوت / ظْ /
	يضع الأصم أصابع الكف على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي يحدثها صوت  ظ /
	يثني الأصم السبابة و الوسطى و الإبهام ويضعهم على شفتي المعلم مدرب النطق لحس ذبذبات الصوت والهواء الذي يخرج من الفم .
	في المرآة : الشفتان مستديرتان تكشفان عن ذلق اللسان و هو بين الأسنان ( يمكن المقارنة بين شكل الشفاه في في / ظ / ، و في / ث / من خلال النظر في المرآة أو النظر إلى الوجه مباشرة .
	الإشارة الدالة على صوت /ظ / :
	ثني السبابة والوسطى و الإبهام ووضعهم على الشفتين  للدلالة على صوت / ظ /.
	العين / ع /
	ع :    -  من مجموعة الأصوات الجذرية – الحلقية .
	أصوات هذه المجموعة تتميز بأنها تنطق بالحلق ، وتتكون من صوتين (ح ، ع ) .
	-  تنطق باقتراب جذر اللسان ( أصله )من جدار الحلق دون ملامسة .
	حين النطق بصوت / ع / يضيق مجرى الحلق فيسمح للهواء بالمرور محدثاً احتكاكاً .
	صوت حلقي مجهور احتكاكي . ( علم اللغة المبرمج ص 122 ).
	التعرف على صوت / ع / .
	حس الذبذبات التي يحدثها صوت /ع / في الحنجرة .بوضع الكف عليها
	حس الهواء الخارج من الفم بوضع الكف أمامه .
	في المرآة : انخفاض الشفة السفلى وانكشاف الأسنان الأمامية  بسبب انخفاض الفك الأسفل .ظهور انفراج بين الأسنان العليا و الأسنان السفلى تراجع اللسان و هبوطه خلف الأسنان السفلية .
	ما يميز ( ح ) عن ( ع )  أن ( ح ) مهموس و أن ( ع )  مجهور .
	الإشارة الدالة على صوت /ع / :
	وضع بصمة السبابة على تفاحة آدم لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالصوت للدلالة على صوت / ع /.
	عصفوعنز  عنب
	الغين / غ /
	غ :     -  من مجموعة الأصوات القصية الطبقية
	- يتكون هذا الصوت بأن يرتفع أقصى اللسان ملتقياً التقاءً غير محكم بالطبق بحيث يتسرب الهواء المنحبس من خلال نقطة الالتقاء .
	- عند النطق بالغين يتذبذب الوتران الصوتيان – غ /  صوت قصيّ - طبقي مجهور- احتكاكي ( علم اللغة المبرمج 121 ) .
	التعرف على نطق صوت / غ / :
	يضع الأصم أصابع الكف على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس الذبذبات التي يحدثها صوت / غ / .
	وضع باطن الكف أو ظاهره أمام الفم لحس الهواء الخارج والتعرف على درجته ومكان وقوعه على الكف .
	استخدام الغرغرة بالماء للوصول إلى تقليد صوت / غ / تدوير السبابة وعليها الوسطى للدلالة على دوران الماء في الحلق ..؟
	في المرآة الفم شبه مفتوح يتراجع اللسان خلف الأسنان بسبب ارتفاع أقصاه ليقترب من الاطباق .
	الإشارة الدالة على / غ / :
	وضع الوسطى على السبابة وتدويرها جانب الحنجرة للدلالة على صوت / غ / .
	غزال
	الفاء / ف /
	ف :    - من مجموعة الأصوات الشفهية _ الأسنانية يتكون هذا الصوت بالتقاء الشفة السفلى العضو المتحرك بالأسنان العليا العضو الثابت ، ولكن بشكل يسمح بمرور الهواء بين نقطة الالتقاء في صوت يشبه الحفيف من الفم
	- عند النطق بالفاء لا يتذبذب الوتران الصوتيان _ لأن / ف / صوت شفهي _ أسناني _ مهموس احتكاكي ( علم اللغة المبرمج ص113)
	التعرف على نطق صوت / ف / .
	حس الهواء الخارج من الفم بوضع الكف أمامه .
	ينفخ على شمعة أو على عود ثقاب ( مع أخذ الحذر والانتباه باستعمال الشمعة أو الثقاب )
	النفخ على قصاصة ورق .
	الحنجرة لا تتأثر بصوت الفاء لأنه مهموس
	الإشارة الدالة على صوت /ف/
	وضع طرف السبابة أمام الفم مع ثني بقية  الأصابع إلى بطن الكف بحيث يكون ظاهر الكف إلى اليمين و ظاهر الأصابع إلى اليسار وطرف الخنصر باتجاه المستقبل للإشارة .
	فأرفوف    فيل
	القاف /ق/
	ق :     - صوت قصي _ لهوي _ مهموس _ انفجاري
	- يتكون هذا الصوت بالتقاء أقصى اللسان باللهاة التقاء محكماً فيمنع مرور الهواء مدة من الزمن وحين ينطق به يندفع الهواء محدثاً انفجاراً خفيفاً لا يتذبذب الوتران الصوتيان مع / ق/ ( ص 121 علم اللغة المبرمج ) .
	التعرف على الصوت / ق / :
	يوضع ظاهر الكف أو باطنه أمام الفم لحس كمية الهواء المندفعة من الفم والمحدث للصوت
	يضغط على اللسان بطرف ملعقة ليتراجع اللسان ويلتقي أقصاه باللهاة ..
	ق / من الأصوات الانفجارية التي نستخدم معها قصاصة الورق وملاحظة اندفاعها بالهواء المندفع من الفم عند النطق بصوت / ق /
	يضع  الأصم السبابة والوسطى على طرف تفاحة آدم و الإبهام على الطرف الآخر وينطق بالصوت الذي يحدث انفجاراً خفيفاً تحس به أصابع الأصم .
	يلاحظ شكل الفم عند النطق _ كما يلاحظ وضع اللسان وهبوط ذلقه خلف ثنايا الأسنان الأمامية السفلية
	الإشارة الدالة على صوت / ق /
	وضع السبابة والوسطى على طرف الحنجرة والإبهام على طرفها الآخر للدلالة على صوت / ق / .
	قطار  قلم
	الكاف  / ك /
	ك :    - يتكون هذا الصوت بالتقاء أقصى اللسان بالطبق التقاء محكماً فينحبس الهواء خلف نقطة الالتقاء ، وحين النطق بالكاف ينفصل اللسان عن الطبق فجأة محدثاً صوتاً انفجارياً ( علم اللغة المبرمج ص120 ) – عند النطق بهذا الصوت لا يتحرك الوتران الصوتيان لذلك فه...
	التعرف على نطق صوت / ك / :
	يضع الأصم أصابع يده على حنجرة المعلم المدرب لحس ما يحدثه صوت / ك / عند النطق به .
	يضع الأصم كفه أمام فم المعلم المدرب لحس الهواء المندفع والتعرف على درجته وكمية الهواء ومكان وقوعه على الكف .
	يضغط على اللسان بطرف ملعقة ليتحدب أقصاه وينطق بصوت / ك /
	أو ثني السبابة كما في الصورة الدالة ) والضغط بها على اللسان لنفس الهدف السابق .
	في المرآة : انفراج بين الأسنان العلوية والسفلية .
	انخفاض الشفة السفلى يؤدي لانكشاف الثنايا السفلية .
	تراجع اللسان وهبوط ذلقه خلف أصول الثنايا السفلية بسبب التقاء أقصاه بالطبق .
	الإشارة الدالة على صوت / ك /
	يبقى ثني السبابة و قبض بقية الأصابع إلى بطن الكف للدلالة على صوت / ك / .
	كأْس كِتاب
	اللام / ل /
	ل : -  أيضاً من مجموعة الأصوات الذلقية – اللثوية – الأسنانية / قسم الأصوات الجانبية و لا يضم هذا الصوت سوى صوت / ل / .
	-  يتكون هذا الصوت بالتقاء ذلق اللسان بأصول الثنايا العليا عند مقدم اللثة التقاءً محكماً يمنع مرور الهواء عند موضع الالتقاء فيتسرب الهواء من جانب من جوانب الفم أو كليهما .
	-  أبرز ما يتميز به صوت اللام أن الهواء المنحبس عند النطق به يخرج من جانب اللسان .
	عند النطق بصوت / ل / يتذبذب الوتران الصوتيان .
	التعرف على صوت / ل / .
	بما أن / ل / من الأصوات المجهورة التي يتذبذب معها الوتران الصوتيان يتم التعرف عليه من خلال
	حس الحنجرة للتعرف على ما يحدثه صوت / ل / فيها .
	وضع الكف أمام فم المدرب لحس الهواء الخارج منه والتعرف على مكان وقوعه على صفحة الكف .
	سد الأذنين للتعرف على ما يحدثه فيها من رنين أو حسه من على الرأس .
	يقلد الأصم حركة وضع ذلق اللسان على لثة الثنايا العليا لإصدار صوت / ل / .
	في المرآة.. انخفاض الفك الأسفل المتحرك بسبب فتح الفم لأقصاه – ذلق اللسان على أصول الثنايا العليا .
	الإشارة الدالة على صوت / ل / :
	إنزال الكف من أمام الوجه منتهياً برسم رمز / ل / أمام الفم بالسبابة و الإبهام مع قبض بقية الأصابع إلى بطن الكف ( كما في صورة الإشارة الدالة  ) .
	ل / من الحروف التي تدخل على أول الكلمة ولها معان و دلالات معينة تظهر في سياق الكلام الذي ترد فيه
	الميم / م /
	م :    -  صوت شفتاني مثل / ب / يتكون بالتقاء الشفة السفلى بالعليا فينطبقان انطباقاً تاماً وينحبس الهواء خلفهما .ولكن الهواء يخرج عن طريق الأنف بعد أن ينخفض الطبق  .
	-  صوت يتذبذب معه الوتران الصوتيان .( علم اللغة المبرمج ص 112 ).
	التعرف على صوت / م / :
	وضع أصابع الكف على الحنجرة لحس ما يحدثه الصوت فيها  .
	وضع أصابع الكف جانب الفم لحس مل يحدثه صوت / م / .
	الضغط على طرف أحد منخاري الأنف بالسبابة وإغلاقه لحس ما يحدثه مرور الهواء أثناء النطق بالصوت .
	في المرآة : الفم مغلق بانطباق الشفتين على بعض .
	الإشارة الدالة على صوت / م / :
	وضع السبابة على طرف الذقن ووضع بصمة الإبهام على جانب السلامى الأولى للسبابة مع قبض بقية الأصابع إلى بطن الكف إنسجاماً مع شكل الحرف الكتابي / مـ /
	ملاحظة : م / من الحروف التي لها معان و دلالات معينة تظهر في سياق الكلام .
	مدرسة مدرسة
	النون / ن /
	ن :    -  من مجموعة الأصوات الذلقية اللثوية الأسنانية قسم الأصوات الأنفية ( ن ، م ) .
	يتكون صوت / ن / بوضع ذلق اللسان في التقاءٍ محكم مع أصول الثنايا العليا عند مقدم اللثة فينخفض الطبق و يمر الهواء الخارج من الرئتين عبر الأنف .. عند النطق بالنون يتذبذب الوتران الصوتيان .
	ن /  صوت ذلقي / لثوي / أسناني / أنفي / ( علم اللغة المبرمج ص 118 ) .
	التعرف على صوت / ن / :
	يضع الأصم أصابع كفه على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما يحدثه مرور الهواء المحدث للصوت فيها .
	الضغط على طرف أحد منخاري الأنف بالسبابة وإغلاقه لحس ما يحدثه مرور الهواء أثناء النطق بالصوت .
	في المرآة: انفراج بسيط جداً بين الأسنان العلوية والسفلية  - انخفاض الشفة السفلى يكشف عن أُصول الثنايا الأمامية السفلية كما تكشف الشفة العليا عن ظاهر الأسنان العليا.
	/ لبيان وضع اللسان داخل الفم يمكن استخدام طقم الأسنان الصناعي المشار إليه سابقاً / .
	الإشارة الدالة على صوت / ن / :
	وضع رأس السبابة على طرف الأنف مع قبض البنصر و الوسطى إلى بطن الكف وإطلاق الخنصر ليوازي السبابة.
	ن / من الحروف التي لها معان و دلالات كثيرة تظهر في سياق الكلام  .
	نجمة  نحلة
	الهاء / هـ / ه /
	هـ :   -  من مجموعة الأصوات الحنجرية  : يتكون هذا الصوت بأن يمر الهواء خلال انفراج واسع في الوترين الصوتيين وينفتح الفم متخذاً الشكل الذي يتخذه حين النطق بالفتحة ثم يمر الهواء عبر التجويف الفموي
	-  صوت حنجري مهموس احتكاكي .. ( علم اللغة المبرمج ص123)
	عند النطق بالهاء (( لا يحرك هواءه الوترين الصوتيين .. ومن السهل ملاحظة ذلك بلمس الحلقوم ( علاج الكلام ) .
	التعرف على نطق صوت / هـ / :
	يضع الأصم كفه أمام فم المعلم مدرب النطق لحس الهواء الخارج من الفم المحدث للصوت .
	يضع الأصم اصابع كفه على حنجرة المعلم مدرب النطق لحس ما يحدثه صوت هاء في الحنجرة أثناء النطق به حيث يخرج هواء الهاء من الحنجرة إلى خارج الفم .
	كثيراً ما يخرج هذا الصوت بشكل عفوي أثناء التمارين الرياضية أو أثناء الركض في هذه الحالة يجب إعطاء الإشارة الدالة عليه وتعريفه بها .ليقوم بتقليد الصوت والدلالة عليه بهذه الإشارة .
	في المرآة : الفم مفتوح – فتحة الفم في الهاء كما في الفتحة شبه واحد .. يمكن ملاحظة الفرق بينهما في يسر وسهولة دون عائق عن طريق حس هواء كل منهما .
	الإشارة الدالة على صوت / هـ / :
	ثني أصابع الكف ووضعها أمام الفم لاستقبال الهواء الخارج من الفم المحدث للصوت للدلالة على صوت هـ
	الإشارة الدالة على ه / ـه / :
	وضع رأس السبابة على رأس الإبهام يحصل شكل شبه دائري بينهما .. يبقى هذا الشكل للدلالة على الهاء المتصلة في آخر الكلمة أو التي تكتب منفردة  /
	هلال
	الواو / و /
	و :    - من مجموعة الأصوات القصية – الطبقية .
	حين النطق بهذا الصوت يرتفع مؤخر اللسان حتى يكاد يلامس الطبق و لذا فهو صوت قصي طبقي / و هو يشبه الضمة في استدارة الشفتين و في المخرج و لذلك فهو شبه حركة و يختلف الواو عن الضمة في أن مجرى النطق معه أضيق من مجراه مع الضمة
	صوت قصي طبقي تستدير معه الشفتان / والواو الساكنة المضموم ما قبلها ( قَالُوْا ) من مجموعة حروف الجوف أو المد ..  (كتاب علاج الكلام ص125 ) .
	التعرف على نطق صوت / وْ / :
	يضع الأصم كفه أمام فم المعلم مدرب النطق لحس الهواء الخارج من الفم ومكان وقوعه على الكف .
	وضع أصابع الكف على الحنجرة لحس ما يحدث الصوت فيها .
	تدوير السبابة حول محيط الشفتين للدلالة على صوت / و/ أو سحبها للأمام بحيث يوافق زمن المد زمن السحب .
	في المرآة لملاحظة .. تدوير الشفتين واضح والفتحة التي يخرج منها هواء / و / .
	الإشارة الدالة على صوت / و / .
	تدوير السبابة حول محيط الشفتين المستديرتين ودفعها للأمام للدلالة على صوت / و /
	ولد
	الياء / ي /
	ي:   -  من الأصوات الوسطية –الغارية – وهي صوت واحد من هذه المجموعة
	- ينطق صوت / ي / بأن يرتفع وسط اللسان إلى أعلى دون أن يلتقي بالغار أو يلامسه . وتتخذ الشفتان الوضع الذي تتخذانه عند النطق بالكرة ( علم اللغة المبرمج ص120 )
	والياء الساكنة المكسور ما قبلها ( قِيْلَ ، تَقِيْكُم ) هي من أحرف الجوف أو المد .. (علاج الكلام ص 125 )
	التعرف على صوت / ي / :
	يضغط بالسبابة و الإبهام على الذقن لمساعدة الأصم على تقليد نطق الصوت .
	يضع الأصم كفه أمام الفم لحس الهواء الخارج من الفم ومكان وقوعه على الكف والتعرف على درجته لتمييز صوت    / ي / عن صوت الكسرة
	وضع أصابع الكف على الحنجرة لحس ما يحدث من ذبذبات عند النطق بصوت / ي / وما يحدث عند التصويت بالكسرة .. /  ِ /صوت لا يمكن مده .. /  ِ / وهو جزء من صوت / ي /
	إغلاق الأذنين بالسبابة أو بالإبهام وملاحظة تأثر حركة المفصل الفكي للتعرف على ما يحدثه صوت / ي /
	في المرآة ينخفض الفك السفلي وتنكشف معه الأسنان الأمامية السفلية – يتراجع اللسان لتلامس مقدمته أصول الثنايا السفلية الأمامية ويؤدي إلى ارتفاع وسط اللسان إلى أعلى دون أن يلتقي بالغار أو يلامسه .
	الإشارة الدالة على صوت / ي /
	وضع السبابة على طرف الذقن والإبهام على الطرف الآخر للدلالة على صوت / ي / .
	يكتب يكتب
	.. الحركات الإعرابية  و ضوابط القراءة و الكتابة / الإملاء /..
	الفتحة والضمة والكسرة
	سماها ابن جني أبعاض حروف المد .. الألف .. والواو .. والياء
	الفتحة    :
	( _ َ ) :     - و توافق الألف في لفظها و تسمى مدّاً قصيراً و توضع فوق الحرف )
	-  حركة متوسطة مركزية ، ومعنى ذلك أنها تنطق برفع اللسان إلى وضع وسط .. في منطقة الفم المركزية أي أنها تنطق واللسان في وسط التجويف الفموي
	المصطلح / متوسطة / يشير إلى أن الفتحة تنطق و اللسان في وسط التجويف الفموي
	المصطلح / مركزية / يشير إلى أن اللسان يتحرك في منطقة وسط الفم ( علم اللغة المبرمج  ص132 ) .
	التعرف على الفتحة :
	حس حنجرة المدرب بأصابع كف الأصم أو وضعه أمام الفم لحس الهواء المحدث للصوت و أكثر ما يميزها وجودها مع حرف ساكن / فَ /  مَ / وغيرها من الأصوات .
	الإشارة الدالة : دفع إشارة الحرف أعلى الموضع الذي هو عليه قليلاً .
	الضمة :
	) _ُ ) :    -  وتوافق الواو في لفظها و تسمى مدّاً قصيراً وتوضع فوق الحرف
	- حركة مرتفعة خلفية إذا نطقت الكلمتين بَعْدْ و بُعْدْ على التوالي لأحسست بأن لسانك قد انتقل من المنطقة الأمامية إلى المنطقة الخلفية ( علم اللغة المبرمج ص 133 ) .
	التعرف على الضمة :
	حس حنجرة المدرب بأصابع كف الأصم أو وضعه أمام الفم لحس الهواء المحدث للصوت و أكثر ما يميزها وجودها مع حرف ساكن / فُ / مُ / وغيرهما من الأصوات .
	يلاحظ أن الشفتين تستديران عند النطق بهما تنتهي الاستدارة مع انتهاء الهواء المحدث للصوت
	الإشارة الدالة :  دفع رمز الحرف باتجاه الأمام
	الكسرة :
	الكسرة :ِ    - هي أقوى الحركات بعد الضم وسميت كسرة لتسفل الفك الأسفل عند النطق بها ( المعجم في النحو والصرف ص159 )  _ُ وتوافق الياء  في لفظها و تسمى مدّاً قصيراً وتوضع تحت الحرف .
	-  حركة مرتفعة أمامية .. تنطق برفع اللسان أمام التجويف الفموي .
	التعرف على الكسرة :
	حس حنجرة المدرب بأصابع كف الأصم أو وضعه أمام الفم لحس الهواء المحدث للصوت والتعرف على مكان وقوعه على صفحة الكف .
	و أكثر ما يميزها وجودها مع حرف ساكن / ف /  م / وغيرهما من الأصوات .
	الإشارة الدالة على الكسرة :
	دفع إشارة الحرف إلى الأسفل قليلاً للدلالة على الكسرة .
	السكون :
	و هو توقف الحرف عن الحركة حين توضع فوقه . ثبوت إشارة الحرف في موضعه دلالة أن الحرف ساكن .
	التنوين :
	-  هو اجتماع حركتين متماثلتين في آخر الأسماء النكرة و يأتي :
	إمّا من الفتحة ـَ .. ـً
	إمّا من الضمة ـُ .. ـٌ
	إمّا من الكسرة ـِ .. ـٍ
	- يلفظ التنوين نوناً ساكنة تلحق آخر الاسم النكرة لفظاً وتفارقه خطاً .
	اً .. تلفظ .. أن
	بٌ ..تلفظ .. بُن
	تٍ .. تلفظ.. تِن
	- يكتب تنوين النصب ـً فوق الألف الممدودة: اً .. فوق الألف المقصورة : ىً .. فوق التاء المربوطة: ـةً .. ةً .. فوق الهمزة: ءً
	- يكتب تنوين الضم ـٌ فوق الحرف الأخير في نهاية الا                                                                                                                                                                                                         ...
	- يكتب تنوين الكسر ـٍ تحت الحرف الأخير في نهاية الاسم النكرة .. كتابٍ .
	تنوين الضم .. الإشارة الدالة :
	.. ضم السبابة إلى الإبهام ووضعهما على طرف الأنف كما في الصورة الدالة للدلالة على تنوين الضم .
	تنوين النصب .. الإشارة الدالة :
	التفريج بين السبابة و الإبهام ووضع طرف الإبهام على طرف الأنف للدلالة على الفتحتين .
	تنوين الكسر  .. الإشارة الدالة :
	التفريج بين السبابة و الإبهام ووضع طرف السبابة على طرف الأنف للدلالة على الكسرتين .
	يدل التنوين على أن الاسم معرب أو نكرة عامة .
	عن النت :
	الحركات بنوعيها دراسةً وتحليلاً :
	أ- نبدأ بالحركات القصيرة وهي: الكسرة و الفتحة و الضمة. و نبدأ بالكسرة لأنها أقوى الحركات الثلاثة.
	1- فالكسرة حنكية منفتحة أمامية و هي: مفخمة مع أصوات الإطباق، وهي الصاد و الضاد و الطاء و الظاء. وهي في الحالة الوسطى بين التفخيم و الترقيق مع القاف و الغين و الخاء . وهي مرفقة مع الأصوات الأخرى . وهي بعض الياء وإن كان بعض علماء اللغة يسميها الياء الصغ...
	أما وظيفتها في النحو: فهي علامة جر للأسماء و علامة بناء , و لها دور مهم في التفريق بين معاني الكلمات , و إن كان هناك خلاف بين بعض العلماء الذي يرونَ أن التأثير في المعنى يكون ناتج عن الفروق بين الحروف و ليس الحركات، كما أن تنوين الكسر يتكون من كسرتين ...
	2- الضمة : وهي لهوية مغلقة خلفية. و تكون مفخمة مع أصوات الإطباق و تكون بين التفخيم و الترقيق مع القاف و الغين و الخاء، و تكون مرفقة مع الأصوات الأخرى.
	و هي بعض حرف الواو. و أما و وظيفتها في النحو: فهي: علامة رفع الأسماء و الأفعال و علامة بناء. و صوت الحركة أو ما يسمى بالصائت هو: النواة أو المركز للمقطع الصوتي . و عروضياً تكتب حركة واحدة (ح). و تنوين الضم يكتب نوناً . وعندما تُشبع الضمة تكتب في العرو...
	3- الفتحة وهي مركزية : وقد تكون مفخمة مع أصوات الإطباق وهي: الصاد و الضاد و الطاء و الظاء، وفي الحالة الوسطى بين التفخيم و الترقيق مع القاف و الغين و الخاء , و لكنها مرفقة في المواقع الصوتية الأخرى . وظيفتها النحوية علامة النصب في الإعراب و البناء على...
	ب- الحركات الطويلة : وهي صوت مجهور (أي تهتز معه الأوتار الصوتية ) الذي يحدث أثناء النطق به أن يمر الهواء حُراً طليقاً خلال الحلق و الفم دون أن يقف في طريقة أي عائق أو حائل,
	ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أي يحدث احتكاكاً مسموعاً . وهده الحركات هي: الكسرة الطويلة و الضمة الطويلة و الفتحة الطويلة , وهي ما تعرف بحروف المد . وهي عروضياً تُكتب حركتين (ح ح ).
	و سنحلل هذه الحركات و نبين و وظائفها .
	1- الكسرة الطويلة : وهي حرف المد ياء . و يجب أن نفرق عروضياً بين هذه الكسرة الطويلة و الياء التي هي صامت و ليست صائت . فعندما تقول : لي: فالياء هنا حرف مد أي تكتب عروضياً كسرة طويلة بهذا الشكل :( ل-ٍ و يرمز لهاب ص ح ح ) مقطع طويل عندما تقول : يكتب فإن...
	2- الضمة الطويلة : وهي حرف المد الواو . و عروضياً هناك فرق بينها و بين الواو فمثلاً (وًلد)
	هنا هي صامت و ليست صائت فالواو تكتب عروضياً (و –َ ص) . و لكن عندما تقول زهور فهي هنا ضمة طويلة أي حرف مد و يرمز لها (ح ح ) و لها وظيفة نحوية علامة إعراب
	لرفع المذكر السالم وللأسماء الخمسة مثل :أبوك.
	3- الفتحة الطويلة : وهي حرف المد الألف . و يرمز لها عروضياً ب(ح ح) مثل : (لا) تكتب بهذا الشكل ل(-ً ) أي ص ح ح . ولها وظيفة نحوية فهي علامة نصب المثنى و الأسماء الخمسة .
	ونحن لا نخالف ابن جني في وصفة لهذه الحركات بأنها توابع للحركات و منتشئة عنها وأن الحركات أوائل لها و أجزاء منها و أن الألف فتحة مشبعة و الياء كسرة مشبعة و الواو ضمة مشبعة .
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