
إنتاج الكالم
أ/سهير الحلفاوي



مقدمة
االكالمم هھھھو عباررةة عن سيیاقق من االرموزز االصوتيیة االتي تخضع لنظامم معيین متفق 
عليیهھ بيین أأفراادد االثقافة االوااحدةة ووهھھھو من صورر االلغة ووأأكثر خصوصيیة منهھا 
ً لهھا للتوااصل بيین االبشر فهھو االجانب  ووااألددااء االفعلي ووااألسلوبب ااألكثر شيیوعا
االمنطوقق وواالمسموعع من االلغة. فمن خاللل عمليیة االكالمم يیستطيیع االفردد االتعبيیر 

عن أأرراائهھ ووأأفكاررهه وومشاعرهه وونقل االمعلوماتت إإلى من حولهھ من االبشر. 
!

ووعمليیة االكالمم عمليیة معقدةة تشتركك فيیهھا عدةة أأجهھزةة عضويیة ووتمر بمرااحل 
مختلفة ووعلى االرغم من أأنن هھھھذهه ااألجهھزةة تقومم بعمليیة خاصة بهھا في عمليیة 
نطق االكالمم إإال أأنهھ ال يیمكن أليي جهھازز من هھھھذهه ااألجهھزةة أأنن يیعمل بشكل منفصل 
وومستقل عن ااألجهھزةة ااألخرىى بل البد لهھا أأنن تشتركك مع بعضهھا االبعض في 

إإتمامم عمليیة االكالمم وواالتوااصل. 



خطوات عملية الكالم
سماع اصوات كالم آخرين 

معالجة واعداد الكالم في الدماغ 

انتاج واخراج الفرد للكالم



السمع
الكالم عبارة عن رموز صوتية والجهاز السمعي هو املسؤول عن 

استقبال هذه الرموز ونقلها الى الدماغ. 

البد من توفر ٣ عناصر لسماع هذه الرموز الصوتية: 

١/مصدر للصوت 

٢/ وسط لنقل الصوت (الهواء) 

٣/ مستقبل الصوت (الجهاز السمعي)



يتبع..

توجد خاصيتان للصوت: 

١/التردد: عدد الدورات التي يكمل فيها الوتران الصوتيان الفتح 
واالغالق في ثانية واحدة. ويتمثل ادراكيا (سماعيا) في مايعرف بطبقة 

 .(Hz) الصوت. ويقاس بوحدة الهيرتز

٢/الشدة: مقدار تضاغط وتخلخل الهواء عند اصدار الصوت وترتبط 
الشدة بمقدار الجهد التي يبذله املتكلم.يتم ادراكها على شكل ارتفاع 
.(dB) او انخفاض في علو الصوت.وحدة قياس الشدة هي الديسيبل



الجهاز السمعي





االذن الخارجية:وتتكون من الصيوان وقناة السمع ويبلغ طولها 2.5 
سم تقريباً عند األشخاص البالغني وتنتهي األذن الخارجية عند األذن 

الوسطى بطبلة األذن .تقوم األذن الخارجية بتجميع ونقل األمواج 
الصوتية من البيئة املحيطة وتوصيلها إلى األذن الوسطى وتقوم أيضاً 

بتحديد مصدر الصوت. 



االذن الوسطى:وتشتمل على طبلة األذن وقناة استاكيوس ومن العظيمات 
الثالث املطرقة ، والسندان ، والركاب وتنتهي األذن الوسطى عند األذن 

الداخلية بالنافذة البيضاوية . وتقوم األذن الوسطى بتحويل املوجات الصوتية 
إلى طاقة ميكانيكية (حركية) وتوصيلها إلى األذن الداخلية عبر النافذة 

البيضاوية. فعند انتقال املوجات الصوتية من األذن الخارجية إلى األذن 
الوسطى تهتز الطبلة فتضغط على عظيمة املطرقة مما يؤدي إلى اهتزازها 

فتنتقل هذه الحركة االهتزازية عبر العظيمات الثالث إلى أن تصل إلى النافذة 
البيضاوية. تصل قناة استاكيوس بني االذن الوسطى والبلعوم وتسمح للهواء 

بان يدخل الى االذن الوسطى ويخرج منها مما يساعد على التوازن وتفتح 
القناة عند التثاؤب والكالم مما يسمح للهواء بالهروب من االذن الوسطى حتى 
يحصل توازن. ان وجود خلل في عمل القناة يؤدي الى اضطرابات في االذن 

الوسطى وهي من االمور الشائعة عند االطفال. 
!



االذن الداخلية: تتكون من جزأين هما الدهليز والقوقعة 

الدهليز: هو الجزء الخاص بالتوازن 

القوقعة:هي الجزء الخاص بالسمع، عندما تصل املوجه الصوتية الى القوقعة فانها تتحول الى اشارات 
عصبية بواسطة جزء متخصص بداخلها يدعى عضو كورتي. والقوقعة مليئة بالسائل الذي يطفو عليه 

عضو كورتي. 

ان اهتزاز العظيمات الثالثة نتيحة ألهتزاز غشاء الطبلة طبقا للصوت القادم لألذن يؤدي ألهتزاز 
السائل املوجود بالقوقعة في شكل موجات يتحدد مكانها وارتفاعها باألذن الداخلية طبقا لشدة و تردد 

الصوت القادم لألذن.  

وجهاز األحساس بالسمع ( عضو كورتي ) يقوم بتحويل هذة الحركة امليكانيكية في السائل املوجود 
باألذن الداخلية الي نبضات كهربائية في األطراف العصبية للعصب السمعي و تنتقل هذة النبضات 

الي الجهاز العصبي املركزي حيث يتم تحليلها و فهمها و تخزينها أو الرد عليها. علما بأن القوقعة 
مرتبة الستقبال األصوات الجزء الخارجي يستجيب للترددات العالية بينما الجزء الداخلي للترددات 

املنخفضة. 



معالجة واعداد الكالم في الدماغ 
الجهاز العصبي

دور الجهاز العصبي في عملية الكالم:

ادراكي لغوي توفير االفكار التي تستخدم في عملية التواصل

حركي متعلق بانتاج الكالم، االشارات العصبية تحرك عضالت التنفس وتتحكم فيها





يقسم الجهاز العصبي الى: 

١/جهاز عصبي مركزي 

يتالف الجهاز العصبي املركزي من الدماغ الذي يحميه غطاء عظمي 
هو الجمجمة والنخاع الشوكي الذي يحميه العمود الفقري 



يقسم الدماغ الى نصفني لكل نصف وظائف مختلفة



يقسم كل نصف من نصفي الدماغ الى 4 فصوص:



يتبع..
الفص االمامي (الجبهي)         انتاج الكالم 

الصدغي         فهم الكالم والسمع 

القذالي       البصر 

الجداري         املنطقة الحسية الرئيسية



٢/ جهاز عصبي طرفي 

يقوم هذا الجهاز بنقل االشارات من العضالت واالعضاء واليها 
بواسطة انسجة تعرف باالعصاب القحفية. 

مركز خاليا االعصاب القحفية فيوجد في جذع الدماغ. 

يوجد ١٢ زوجا من االعصاب القحفية. 

وظيفتها الربط بني الجهاز العصبي واعضاء الكالم 

راجعي جدول 2-2 ص:48 االعصاب القحفية املرتبطة بالكالم والسمع



انتاج الكالم
يتطلب انتاج الكالم 4عمليات: 

التنفس 

انتاج الصوت 

الرنني 

النطق



التنفس
تتطلب عملية الكالم هواء مضغوط فكمية الهواء التي تخرج من الرئتني 

اثناء الكالم تعادل ٣ او ٤ اضعاف الكمية التي تخرج اثناء التنفس 
الطبيعي. 

اثناء الكالم الشهيق يكون اسرع من حالة التنفس العادي حيث يبدأ 
الكالم بتنفس شهيق سريع من االنف يعقبه خروج هواء الزفير ببطء 

وملدة طويلة 

حيث يندفع هواء الزفير من الرئتني بفعل ضغط الحجاب الحاجز 
ويقابل بمقاومة من الثنايا الصوتية في الحنجرة مما يؤدي لتحريكها 

منتجة الصوت



الجهاز التنفسي



الجهاز الصوتي
يتكون من:الحنجرة و الثنايا الصوتية (الحبال الصوتية) 

الحنجرة: تقع في نهاية القصبة الهوائية وهي عبارة عن مجموعة من 
الغضاريف والعضالت 

وظيفتها االساسية منع دخول الطعام او السوائل الى الرئتني. 

ولها وظيفة ثانوية هي التصويت



يتبع…
ويصدر الصوت من الحنجرة من خالل تحرك االحبال الصوتية انقباضآ 

وانبساطآ بطريقة سلسلة . فيأخذ االنسان شهيقآ عميقآ وتقوم الحبال الصوتية 
بالتالقي والتالمس ، ثم تنقبض عضالت الصدر والبطن فيخرج الهواء من بني 

حبلي الصوت وتحدث له الذبذبة التي ينتج عنها الصوت . وبتغيير درجة انقباض 
الحبال الصوتية والتغيير املناسب في الطول والتوتر تحدث االختالفات في نبرات 

الصوت . 

 وبالنسبة لقوة الصوت ، البد من توافر الطاقة (وهي كمية الهواء املخزون بالرئتني)
 مع سالمة حبلي الصوت والغشاء املخاطي املبطن لهما ، وكذلك االلتقاء الناعم
 بني حبلي الصوت . ومع استمرار الكالم ونفاذ تلك الطاقة ، يخفت الصوت شيئآ

 فشيئآ . ولكي نتمكن من استمرار الكالم في نفس واحد ، فإننا نعوض هذا
 الخفوت بالحركة العنيفة للحبال الصوتية . ولكي نستعيد القدرة على الكالم ال بد

أن نكف عنه لكي نتمكن من اخذ شهيق





الرنني
يختلف الصوت الذي نسمعه من املتكلم عن الصوت الذي ينتج في 

الحنجرة 

تطرأ تغيرات جوهرية على الطنني منذ حدوثه في الحنجرة وخروجه عبر 
املمر الصوتي من الفم او االنف 

تتغير نوعية الصوت تبعا لشكل املمر الصوتي وحجمه



النطق
هو عملية انتاج اصوات الكالم باستخدام اعضاء النطق املختلفة 

كالشفتني واللسان وسقف الحلق الصلب وغيرها وتسمى هذه االعضاء 
النواطق. 

تقسم النواطق الى مجموعتني:نواطق متحركة ونواطق ثابتة 

النواطق املتحركة تشمل على: الشفتني،الفك السفلي،اللسان،سقف 
الحلق اللني (الطبق)،البلعوم،الوترين،الصوتني. 

النواطق الثابتة: االسنان،اللثة،سقف الحلق الصلب(الغار)





الفرق بني الحروف واالصوات: 

الحروف: تتعلق بالرسوم التي تمثل في مجموعها كلمة او مجموعة من الكلمات. 

ليس من الضروري ان يمثل كل حرف مكتوب صوتا معينا. 

يمكن ان يمثل الحرف املكتوب اصواتا مختلفة مثل (ال) التعريف التي تلفظ الما 
في كلمة القمر و ا في كلمة الشمس 

ومن املمكن ان اليمثل الحرف املكتوب اي صوت مثل حرف االلف في كلمة عملوا 

ويوجد اصوات غير ممثلة بحروف في الكلمات كما في الحركات (الصوائت) 
القصيرة وتعرف عادة بالفتحة والضمة والكسرة 

يصنف الباحثون االصوات اللغوية في مجموعتني هما الصوائت والصوامت 




