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 ء
فم مفتوح مع اغالق وفتح األوتار الصوتية اثناء صدور الهواء 
 الصوتي عبر الحنجرة تحصل على صوت قطعي 

 ء
 ئ ؤ أ

 أ أ إ















 ب
 إغلق الشفتين ثم افتحهما مع دفع القليل من الهواء خارج الفم مقروناً 

 بصوت فتحصل على صوت 

 ب
 بــا

 َبــ

 بـو

 ُبــ

 بي

 ِبـــ















 ت
ثم اصدر , دع رأس اللسان يالمس اللثة الداخلية لألسنان العلوية, شفاه غير مطبقة

وحرك رأس اللسان الى األسفل تحصل على صوت( دون صوت)هواء   

 ت
 تــا

 َتـــ

 تـو

 ُتــ

 تي

 ِتـــ















 ث
الشفتان , لسان عريض وظهور بسيط خارج الفم مع مالمسة حافة األسنان العلوية  

تحصل على صوت(دون صوت)شبه مزمومتين مع نفخ الهواء   

 ث
 ثــا

 َثـــ

 ثـو

 ثـُـ

 ثي

 ِثـــ















 ج
 لسان محدب وبعيد عن األسنان األمامية الشفاه بوضع شبه دائري انسياب الهواء

تحصل على صوت..خارج الفم مع صوت   

 ج
 جـا

 َجــ

 جـو

 ُجـ

 جي

 جـِ 













 ح

 ح
 حي حو حـا

ُ  حـَ   حـِ  حـ

وإصدار( كأنك تتهيأ البتالع شيء ما ) فم مفتوح وارتفاع حنجري بسيط   

.هواء زفيري دون صوت تحصل على صوت    















 خ
تحدب وذبذبة في مؤخرة اللسان عند منطقة اللهاة وإصدار . الفم مفتوح قليالً 

هواء دون صوت تحصل على صوت ــ خ ــ  وضع الماء بالفم وإصدار صوت 
. هـ هـ هـ هـ  يفي بالغرض   

 خ
 خي خو خـا

ُ  خـَ   خـِ  خـ















 د
دع رأس اللسان يالمس اللثة الداخلية لألسنان العلوية , شفاه غير مطبقة  

وحرك اللسان الى األسفل تحصل على صوت( مع صوت)ثم اصدار هواء   

 د
 دي دو دا

 دِ  دُ  دَ 















 ذ
الشفتان ,لسان عريض وظهور بسيط خارج الفم مع مالمسة األسنان العلوية  

تحصل على صوت( مع صوت)شبة مزمومتين مع نفخ الهواء   

 ذ
 ذي ذو ذا

 ذِ  ذ ُ ذ َ















 ر

 ر 
 ري رو را

 رِ  رُ  رَ 

رأس اللسان . لسان عريض ومرتفع حتى يالمس جانبي األضراس الداخلية

اصدار هواء صوتي تحصل ( غير مشدود)معقوف قليالً الى الداخل ومرتج 
 على صوت















 ز

 ز
 زي زو زا

 زِ  زُ  زَ 

,لسان عريض مع تحدب بسيط في مقدمته دون ان يالمس األسنان األمامية   

.األسنان في وضع غير مطبق , انسياب الهواء صوتي تحصل على صوت   















 س

 س
 سـي سـو سـا

ُ  سـَ   سـِ  سـ

لسان عريض مع تحدب بسيط في مقدمته ومشدود الى األمام دون ان    

األسنان غير مطبقة وانسياب هوائي ساكـن      , يالمس األسنان السفلية
تحصل على صوت( صوت الهسهسة)خارج الفم  















 ش

 ش
 شي شو شا

ُ  شـَ   شـِ  شـ

 لسان محدب وبعيد عن األسنان األمامية الشفاه تأخذ شكالً شبة دائري

تحصل على صوت . انسياب الهواء خارج الفم دون صوت   















 ص

 ص
 صي صو صا

ُ  صـَ   صـِ  صـ

لسان عريض مع تحدب بسيط في مقدمته ومشدود الى األعلى دون ان 

انسياب هوائي ساكن مع اسنان غير مطبقة     , يالمس األسنان األمامية
 تحصل على صوت















 ض

 ض
 ضي ضو ضا

ُ  ضـَ   ضـِ  ضـ

رأس اللسان حتى مقدمته مشدود الى لثة األسنان األمامية  , الفم غير مغلق
 العلوية وإصدار هواء صوتي مع فتح الفم قليالً تحصل على صوت











 طـ

 طـ
 طـي طـو طـا

ُ  طــَ   طــِ  طــ

دع مقدمة اللسان تالمس بشدة اللثة الداخلية لألسنان , شفاه غير مطبقة

وحرك اللسان الى األسفل تحصل    ( دون صوت)ثم اصدار هواء , العلوية
 على صوت















 ظـ

 ظـ
 ظـي ظـو ظـا

ُ  ظــَ   ظــِ  ظــ

مع ظهور بسيط ومالمسته لحافة (  -ذ  -اكثر منه في صوت )لسان عريض 

مع انسياب (  -ذ  -اقل منه في )الشفتان شبة مزمومتين, االسنان العلوية
 هوائي تحصل على صوت















 ع

 ع
وإصدار ( كأنك تتهيأ البتالع شيء ما)فم مفتوح وارتفاع حنجري بسيط   

 هواء صوتي تحصل على صوت

 عي عـو عـا

ُ  عـَ   عـِ  عـ













 غ

 غ
تحدب وذبذبة في مؤخرة اللسان عند منطقة اللهاة وإصدار . الفم مفتوح قليالً 

هواء صوتي تحصل على صوت ــ غ ــ  ان وضع الماء في الفم وإصدار     

.يفي بالغرض آ   صوت   

 غي غـو غـا

ُ  غـَ   غـِ  غـ















 ف

 ف

( دون صوت)ضع األسنان العليا قبالة الشفة السفلى وانفخ برفق  

 تحصل على صوت

 في فـو فـا

ُ  فـَ   فـِ  فـ















 ق

 ق

لسان محدب ومتقلص الى الخلف بحيث يتم احتكاكه بمؤخرة سقف الحلق 

اللين في المنطقة التي قبل اللهاة وإصدار هواء دون صوت يتبعة عودة 
 اللسان الى الوضع الطبيعي فتحصل على الصوت 

 قي قو قا

ُ  قـَ   قـِ  قـ















 ك

 ك

لسان محدب ومتقلص الى الخلف بحيث يتم احتكاكه مع بداية سقف الحلق 

يتبعه رجوع اللسان الى الوضع الطبيعي ( دون صوت)وإصدار هواء, اللين
 فتحصل على صوت 

 كـي كـو كـا

ُ  كـَ   كـِ  كـ















 ل

 ل

اللسان متجه اعلى عند بداية منطقة سقف الحلق الصلب غير ,فم مفتوح 

محكم اإلغالق بحيث يسمح للهواء بالتسرب من حافتي اللسان مع اصدار 
تحصل على صوت, صوت   

 لـي لـو ال

ُ  لـَ   لـِ  لـ









 م

 م

إطبق الشفتين واصدر هواء الزفير صوتي عبر األنف تحصل 
 على صوت 

 مـي مـو ما

ُ  مـَ   مـِ  مـ















 ن

 ن

اغالق تام لمجرى الهواء عن طريق , اللسان متجه الى اعلى, فم مفتوح  

تحصل على صوت. الفم والمرور عبر األنف مع اصدار صوت  

 نـي نـو نـا

ُ  نـَ   نـِ  نـ











 هـ
 فم  مفتوح وإصدار هواء زفيري دون صوت تحصل على صوت 

 هـ
 هي هـو هـا

ُ  هـَ   هـِ  هـ













 و
 أجعل الفم دائري الشكل كأنك تصدر صوت والعلة االستمراري

مع فتح الفم تحصل على صوت   

 و
 وي وو وا

وُ  وَ 
 ُُ  

 و ِ















 ي
كما في )واللسان محدب قليالً الى األعلى في الوسط , فم منفرج

اصدار هواء صوتي يتبعه فتح ( صوت العلة ـ ي ـ االستمراري
 للفم تحصل على صوت

 ي
 يـي يـو يـا

يُ  يَ 
 ُُ  

 ي ِ














