
  اهلين بالجميع

الترم للي راح اخذت الصوتيات ويقالي هاج عن 

  اللغويات

طلعت اللغويات مقدمه بسيطه للصوتيات ، عاد اني 

  توهقت

 

المهم اذكر طريقه نزلته احد االخوات قلت تستفيدون 

  منها باالصوات

 

 

 هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

للخبطة اللي صارت لي في اماكن النطق في من كثر ا

المحاضرة الثانية في الصوتيات خطرت على بالي 

هالطريقة اللي يمكن البعض منكم يقول طريقة غبية 

لطالب تخصص بس الحاجة ام االختراع نقرتين 

 ةلعرض الصورة في صفحة مستقل

وفعال طبقت هالطريقة وعرفت كل الحروف وكل واحد 

 ةلعرض الصورة في صفحة مستقلايش مكانه.نقرتين 

المعذرة بس انا مااعرف احفظ غير كذا الزم اربط 

االشياء ببعض وافهم نفسي باي طريقة كانت اهم شي 

في االخير ترسخ المعلومة.نقرتين لعرض الصورة في 

 ةصفحة مستقل



وانا حفظتها بشكل مش مرتب كل مكان  8اماكن النطق 

بحروفه وسويت لهم قصة بعضها ماهي فالقصة بس 

  :ربطتها بشي يذكرني بها

1/Velar حروفه)(g,k,ng  

  ( g, k,ng)هذا الملك اسمه فيلر أي ملك له حراس

في النص اختصار  k,nوال gنقول الحراس حرفي ال

ون وتتذكرون ان كلمة كنج بالعربي طبعا الزم تفرق

   ing.مع بعض تجي وهو اختصار  ngالحرف االخير

2/ Alveolar حروفه)(t,d,s,z,n,i  

طبعا هذا اسم ابن الملك الفيولر طفل صغير ياهلل يتكلم 

عنده مشكلة في الكالم كان دايم يقول ألبوه شكلك ) 

تدس زني( يعني )تدس جني( بسم هللا على الكل فككت 

 لقيت انها حروف الفيولرالكلمة اللي قالها 

.(t,d,s,z,n,i) 

3/ Dental حروفه)(th,dh  

تذكروا الدنتل معناها اسنان واحنا قلنا ان الولد عنده 

 , (مشكلة في اسنانه يعني ينطق الحروف )ث، ذ

.(th,dh) 

4/ labiodental حروفه)(f ,v  

نطق الكلمة بالعربي البيودنتل تذكرت على طول كلمة 

بيو كان ابوه يحب اسنانه كلمة احبك الفيو على وزن ال

عيشان كذا   vعربي وباالنقلش تنطق  fالفيو فيها حرف



  f ,v)(حروفه بس

5/ Bilabial حروفه)(b, p ,m  

  pواتذكر اختصار مساء  bاخذ اول حرف في الكلمة

 m 

6/ Glottal حرفه)(h  

 مجرد مااشوف هالكلمة اتذكر قوووووووول

goooool هدف يبدأ بحرف الهاءاللي هو هدف والh  

وهذا الحرف الوحيد لقلوتل طبعا في الهمزة بس لحد 

   h.االن همنا في حرف

7/ Palatal حرفه)(y 

  Glottalاتذكر كلمة Palatalعلى طول لما نشوف

  .وهذا حرف البالتل  yاقلبه يطلع كانه  hحرفه

Alveolar  –8/ Palato وحروفه كلها فيها 

hsh,ch, zh,j) (( 

  Palato– كبر الفيولر واصبح الملك ولقبطبعا 

Alveolar واصيب بالjh)jar )   وهو ارتجاج مفاجئ

واصبح اليردد سوى   zheimerاصيب بعده بالزهايمر

طبعا هالكلمات عيشان تتذكرون sheep , chinaكلمة

  zhالحروف المرتبطة واال هي اصال ماتنطق زه

  Asian(zh(اسمعوا نطقها مع الدكتور زي كلمة

 



 

 اانتهت قصتن


