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هو طاقة انفجارية ذات تردد آلي ، أو موجة قادرة على التحرك في  : معنى الصوووت

وسططط مادم م ا الاوا، ، واسجسططاص ال ططللة ، السططواغا ، والوا ات ، وس تنت ططر في 

الفراغ ) إذا وضططانا جرسططا في ناقوا  جاجي وفرانا الناقوا مه الاوا، ، ف ننا س 

)  طططوت ل الجرا في نسطططمو  طططوت الجرا عندما يد  لسطططلق عدص انت اا ه ات 

 . الفراغ ل

ولاسطططتطاعة الناغه الحي تحسطططا ال طططوت عه طري  عضطططو نا. يسطططمى اسذه   

 . وم ادر ال وت في الطلياة ن يرة

مانى اإلل ا، : هو نلمة م طططططططت ة مه الفاا ) أل ى ل ويل ي ال طططططططي، ياني اه هنالك 

 .  ن. يل ي و ن. يتل ى

 -: عناصر اإللقاء ثالثة هي 

 المل ي . 

 الموضوع . 

 المتل ي . 
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 مفهوم الصوت واإللقاء

هو فه هدفه اي ططططاا رسططططاله او موضططططوع ما ، الى متل ي   على اه تنوه الرسططططالة 

مرسطططلة للوة واضطططحة ذات تاالير دقي ة وألفاة واضطططحة تالر عه الفنر ل طططوت ذو 

م لنط  سططليص يتلو  مسططاحة واسططاة ، م قادرام على التنويو ، م ططاحلا م مرنا وينوه  ططوتا

م ويالر عه  ن ية مؤ رة قادرة على اي اا األفنار واسنفااست م سليما  . تنفسا

 

 مراحل تكوين الكلمة

 طططططنله المدرك  ذس يتناه نا نلمة ينط  لاا اسنسطططططاه او ام نوص  طططططوتي يطل ه ، 

او  يريد تح ي اا ، لإلنسططاهوالمفاوص ملا ططرةم ، فدلد اه يسططل ه وجود حاف ام او رالةم 

م لرالة  تلليتاا   ولالتالي فأه الحاف  اسوا للندص هو فاا او رد فاا ،  دس يريرفضطا

 . وتاد هذه مرحلة التداغية يمنه تسميتاا المرحلة التمايدية لتنويه النلمة

تمر لمراحا ارلاة تتسططططططلسططططططا لتوالي  ف نااة تنويه وانراج النلمة الفالية اما مرحل

الواحدة ع ق اسنرى وتنتج ج ، ينتلف عه سططططططططال تيه   ام اه الدح ة تنتج عه 

 -: سال تاا وهنذا   والمراحا اسرلاة هي

 

مرحلة التحريك : وتارف اداتاا لالمحرك ، وتم ا الجاد الضطططططططرورم الذم  -1

ال فير لاتجاه الحنجرة ، وهذا الجاد هو مما ا للجاد  نراجإليطل ه اسنسططططاه 

الذم يلذله عا ف النماه في حرنة ذراعه التي تمسططططك ال وا لتضططططاه على 

امطا المحرك فاو يتم طا لت ل. الحجطاق الحطاج  الطذم يطدفو الاوا، . اسوتطار

 . لينرجه مه الرغتيه
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وتارف اداتاا لالم ططططططوت ، وهي تتم ا لالتنلنا الذم  مرحلة الت ططططططويت : -2

سو المسافة  يحدث في الاوا، عندما يمر ليه الوتريه ال وتييه فتضي  او تت

ليناما فينرج نتيجةم لذلك  ططوت لداغي ضططايف اير مسططموع واير مفاوص ، 

 . الاواغية مرور الاوا، في مجرى ضي  دانا آلة النام اآلستوي الله في 

 

مرحلة الت وية او التفنيص : وتارف اداتاا لالمفنص ، وتتص لدى اسنسططططططططاه مه  -3

ندا ت وية ال ططططططوت دانا  ططططططندو  الفص ، اضططططططافة الى التجاويف الفموية 

م لننه اير مفاوص  م واضططحا والللاومية ، وفي هذه المرحلة ي ططلا ال ططوت قويا

ندو  مه ت ويطة او تفنيص في ثمطا يحطدالوتريطة  اآلست، وي طاللطه في   ال ططططططط

م ليه المرحلتيه السال تيه  . الموسي ي ، وهذه المرحلة تنوه جماا
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مرحله الت طططططططنيا : وتارف اداتاا لالم طططططططنا ، ويتص في هذه المرحله اعطا،  -4

 وواضطططحة مسططططموعةال ططططوت ا ططططناا تتم ا لالحروف والنلمات التي تنوه 

اللسططاه ، ومفاومه وت ططترك فياا الاديد مه اجا ه النط  عند اسنسططاه ومناا 

واسسطططناه ، وال طططفتاه ، والل تاه ، وسططط ف الفص اضطططافةم الى اسحتنانات التي 

حرنات ا ططططططالو الاا ف على  الموسططططططي ية اآلستتحدث ليناا ، وت اللاا في 

  ستاآلالتي تضوط على  الحرةاو حرنة الاا ف لاليد  الاواغية اآلستفتحات 

 .الوترية

 

لدى اسنسطاه ا نتي ع طرة جاا ام او عضطوام ت طارك في تنويه ال طوت ، فضطدم عه 

م ارنتاا في تنويه النلمات و وتاا   وسلد مه اه نتمنه في فه ال وت واإلل ا، 

م لمارفة ما تأديه مه وةاغف ومااص ، وي سطططص  مه التارف علياا ودراسططططتاا ت ططططريحيا

 -: على  دث مراحاعما اسعضا، اس نتي ع ر المنتجة لل وت 

تم ا عمليتي ال اي  وال فير ، حيث يتص فياا انذ انلر  . االبتدائيةالمرحلة االولى : 

 . نمية ممننة مه الاوا،  ص ت ريفاا ا نا، عملية ال فير

وهي المرحلة التي تجرم دانا الحنجرة حيث  . المرحلة الثانية : صووووونو الصووووووت

م لأه  تت ططططادص ذرات الاوا، فيما ليناا لتنتج مه ندا الت ططططادص طاقة  ططططوتية ، علما

 . الت ادص ليه ذرات الاوا، سلله تنلنا الضوط دانا اجا ة النط 

وهي المرحلة التي يتص فياا مرور ال ططططوت في  . الثالثة : اخراج الصوووووت المرحلة

 التجاويف الموجودة دانا الفص التي تساهص في انتاج وانراج ال وت ل ورة تل اغية


