
 
 

 

 

 " 1الوحدة "

 مخارُج الحروف  

 

 

 اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره.: الَمخرج 

 :صوت اعتمد على مخرج ُمَحقٍَّق أو مقدَّر. الحرف 

 رف بها مقاديرها فتتميز عن بعضها.تع الموازينالمخارج للحرف بمثابة  تعتبر : -

 المخرج المقدروالمخرج المحقق ، تنقسم المخارج إلى نوعين :  أنواع المخارج

هو المخرج الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق أو   :المخرج المحقق -١

 اللسان وحروفه هي الثمانية وعشرون حرفا من أحرف الهجاء.

هو المخرج الذي ال يعتمد على شيء من أجزاء الفم ، وحروفه هي   :المخرج المقدَّر-٢

 حروف المد الثالثة.

 أقساُم المخارج  

 مخارج خاصة.ومخارج عامة ،  تنقسم المخارج الى قسمين: 

 هي المخارج التي تشتمل على مخرج خاص فأكثر. والمشهور أنها خمسة: : المخارج العامة -أ

 الَخيُشوم. -٥الشَّفتان،  -٤اللسان،  -٣الحلق،  -٢ الجوف، -١

هي المخارج المحددة التي ال تشتمل إال على مخرج واحد لحرف   : المخارج الخاصة-ب

 وهي سبعة عشر مخرجاً. فأكثر من أحرف الهجاء.



 

 

 ها:وفيما يلي بيان المخارج العامة والخاصة و تفصيل حروف

 اْلَجوفُ  -١

-  

 .الخالء الواقع داخل الحلق والفم :لغة -

 :حروف المد الثالثةوهي  ثالثة أحرفتخرج منه  مخرج خاص واحدفيه  :  -

 نحو: }ق يَل{  الياء المدية -٣نحو: }يَقُوُل{  الواو المدية -٢نحو: }قَاَل{   )وال تكون إال مدية( األلف -١

 الحلق -٢

 وهي: ستة أحرفتخرج منها  خارج خاصةثالثة م فيه

 : أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه: الهمزة فالهاء.أقصى الحلق -١

 : وهو ما بين أقصاه وأدناه ، ويخرج منه: العين والحاء.وسط الحلق -٢

 : أي أقربه مما يلي الفم ، ويخرج منه: الغين والخاء.أدنى الحلق -٣

 اللسان -٣

 وهي: ثمانية عشرة حرفًاتخرج منها  ةعشرة مخارج خاصفيه 

 .القاف مع ما يحاذيه من الحنك األعلى يخرج منه: -أي أبعده قريب من الحلق- أقصى اللسان من فوق -١

 .الكاف قريب من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى يخرج منه: أسفل أقصى اللسان -٢

يَّةيخرج منه: مع ما يحاذية من الحنك األعلى  وسط اللسان -٣  .الجيم والشين والياء غيُر المد  

 .الضاد مما يلي األضراس العليا اليسرى أو اليمنى يخرج منه: إحدى حافتي اللسان -٤

 .الالم مع ما يحاذيها من اللَّثَة العليا يخرج منه: أدنى حافة اللسان إلى منتهاها -٥

 .المظهرة والمتحركة النونمع ما يليه من لَثَة األسنان العليا يخرج منه: طرف اللسان تحت مخرج الالم  -٦



 
 

 

  .الراءقليال يخرج منه:  بعد مخرج النون طرف اللسان قريب إلى ظهره* -٧

 )*ظهر اللسان: أي صفحته التي تلي الحنك األعلى وهي الجزء العلوي من اللسان.(

 .الصاد والزاي والسين، يخرج منه: طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى -٨

 .الطاء والدال والتاء يخرج منه: طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا -٩

 .الظاء والذال والثاء يخرج منه: يا العلياطرف اللسان مع أطراف الثنا -١٠

 الشَّفتان -٤

 :أربعة أحرفيخرج منهما  مخرجان خاصانفيهما  

 .الفاءمع أطراف الثنايا العليا ... ويخرج منه حرف:  بطن الشَّفة السفلى -١

 .الباء والميم والواو... ويخرج منه ثالثة أحرف وهي:  ما بين الشفتين معًا -٢

 الخيشوم -٥

 هو أقصى األنف وأعاله من الداخل:  -

 .الغنةتخرج منه:  مخرج خاص واحدفيه  :  -

 

 مخارج  الحروف هي الموازين التي تعرف بها مقاديرها فتتميز عن غيرها.  □

 تنقسم المخارج إلى مخرج محقق و مقدر  □

 تنقسم المخارج أيضا إلى مخارج عامة ومخارج خاصة.  □

 مشهور وهو رأي ابن الجزري أن المخارج العامة عددها خمسة والخاصة سبعة عشر.الرأي ال □

 حرفا + أحرف المد الثالثة( ٢٨عدد أحرف الهجاء عند مخارج الحروف هو واحد وثالثون حرفا ) □

 تذكَّــر

 



 

 

 

 

 إختبر معلوماتك

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها :  -أ

 تسمي بالحروف اللثوية. …………… أما ……… الصاد والزاي والسين تسمى بالحروف  -١

 ……………………. . الحروف التي لها مخرج فرعي واحد فقط اليشاركها فيه أخر هي  -٢

 عند اإلمام الفراء. ………، بينما عددها ……. ام سيبويه عدد المخارج الخاصة عند اإلم -٣

 ………و……….. و ………..و  ………. وف تسمى حروف المد الثالثة بالحر -٤

 ………………… .، أما الحروف الذلقية فهي ……….….. النطعية هي الحروف  -٥

 :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ  -ب

 )    ( .…ف المد الثالثة أضافة إلى الهاءالحروف التي تخرج من مخرج مقدر هي أحر -١

 )    ( ....…………الحلق له مخرجان فرعيان ، أما اللسان فله عشرة مخارج خاصة -٢

 )    (    ……………………تخرج الحروف الشجرية من شجر اللسان أي وسطه -٣

 . )    ( ……………………….………الخيشوم فيه مخرجان فرعيان مختلفان  -٤

 )    (  .. …………………ارج العامة عددها ثالثة  رأي اإلمام الشاطبي أن المخ -٥

 أكتب مخرج كل حرف مما يلي : -ج

 ..........................................................................................:..........الكاف -١

 :.....................................................................................................الضاد -٢

 ..........................................................:.............................................الالم -٣

 :......................................................................................................الراء -٤

 .......................... :............................................................................الظاء -٥

 ..............................:.....................................................................الصاد -٦

 
  


