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ناه اسعت اد اه الحنجرة هي المسؤولة األولى واسنيرة عه انتاج  :الحنجرة  -4

ال ططططوت ، اير اه هذا اسعت اد ا لت نطأهر لاد اه تص الن ططططف عه ا ططططتراك 

اه . األجا ة اجا ة عططديططدة في انتططاج ال طططططططوت ، والحنجرة هي احططد تلططك 

الحنجرة ت ططططططنا الحل ة الوضططططططروفية اسنيرة مه حل ات ال  ططططططلة الاواغية ، 

 طططف على اناا ا طططله لالحجرة او ال طططندو  المتسطططو الذم ي و في اسطططفا وتو

 -: الفراغ الحل ي وهي منونة مه  دث اضاريف

،  االول : الغضوووووووروي العلوم او االمامي ال م يدعى الغضوووووووروي الدرقي

وينوه اضطططروف سطططميك ناق. اسسطططتدارة مه النلف وذو عر  لار  مه 

وهو لم الة الدرع الواقي الذم يحمي اسماص ويدعى هذا الج ، لتفاحة آدص ، 

 . الحنجرة مه اسذى

، وهو ذو  ططنا داغرم لحل ة  الغضووروي الثاني : ويدعى الغضووروي األدنى

 . ناملة ويم ا ال اعدة اسساسية للحنجرة

علمياً النسووويجان الهرميان المعرو ان  ىما يسووومالغضوووروي الثال  : ويمثل 

يجاه مه قطاتيه موضططوعتيه فو  ، ويتنوه النسطط بأسووم الوترين الصوووتيين

الوضططططططروف ال اني ، ويمنه لاذاه النسططططططيجاه الحرنة لمرونة نليرة وينوه 

الج ، النلفي المت طططا لالوضطططروف ال اني لم الة اضطططروف عضطططلي يدعص 
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الاضططدت التي تحرك النسططيجيه وتتحنص لول  وفتا فتحة الم مار التي تنوه 

 . وتييهلم الة فراغ م لث مح ور ليه الوتريه ال 

هو اضروف ينوه على  نا ا لو تت ا قاعدته لمؤنرة  : لساه الم مار -5

اللسططاه وتتجه م دمته الى اسعلى ، ومو اه ا رهر في انتاج ال ططوت يراد  انويام 

، اذ ياما على ااد   لإلنسططططططططاهاير اه وةيفتهر الفسطططططططلجية تراد مامة جدام 

مجرى الاوا، عند التدع الطااص ، اما اهميتهر في عملية النط  فأناا تنح طططر 

 . في توسيو التجويف الللاومي الذم يساهص في عملية الت وية والتفنيص

وهو الفراغ الموجود نلف اللسططططاه وةيفته ت وية ال ططططوت واعطا،  : الللاوص -6

نتاج لا  الحروف في لوتنا الارلية رنيه عمي  فضطططدم عه مسطططؤوليته  في ا

 . م ا حرف ) ع   هـ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


