
 

 مخارج الحروف العربية

 

 

 

 المواضع الخمسة الرئيسية لمخارج الحروف

 : وفيه مخرج واحد لثالثة حروف . : الجوف 1

 وفيه ثالثة مخارج لستة حروف.: الحلق: 2

 وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً .: اللسان: 3

 : وفيهما مخرجان ألربعة حروف .: الشفتان4

 واحد .: وفيه مخرج : الخيشوم5

 وسنتكلم عن هذه المواضع بالتفصيل إن شاء هللا تعالى .

 

 المخارج : جمع مخرج .تعريف المخرج : 

 هو محل خروج الحرف عند النطق به وتميزه عن غيره . المخرج:

 حرف الشيء أي طرفه . الحرف لغة :

 هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر .الحرف:

 

 



 
 

 

 

 على نوعين :وعلى هذا تكون المخارج 

 هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين.:المخرج المحقق

 هو الذي اليعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أوالمخرج المقدر:

 الشفتين. وينطبق ذلك على الجوف الذي تخرج منه حروف المد الثالثة .

 

 كيف نستطيع تحديد مخرج ما؟

 

 نستطيع تحديد مخرج حرف ما باتباع الخطوات التالية :

 : تسكين الحرف أو تشديده ) والتشديد أبين(1

 : ندخل همزة وصل على هذا الحرف)سابقة عليه(2

 : نحرك هذه الهمزة بأية حركة )  َ  ُ ِ  (3

 هذا النحو ونسمع صوت نطقه فحيث انقطع الصوت يكون المخرج. ى: ننطق الحرف عل4

 

 تستطيع العرب النطق بالساكن لكن التفعله.مالحظة: 

 يسمي الفراهيدي همزة الوصل سلم اللسان ألنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن

. 

السكون أبين لمخرج الحرف ولصفته .   أي أن مخرج الحرف نفسه سواء كان  مالحظة:

 أزمنة الحروف. ساكناً أو متحركاً)  ان ْ _  ن َ _   ن ُ  (  والحركة تسوي

 

 

 

 



 
 

 الموضع األول :  الجوف

 

:هو الخالء الداخل في الحلق و الفم تعريف الجوف  
 حروفه :

 حروف المد الثالثة وهي :

الق َ:  مثالاأللف الساكنة المفتوح ماقبلها     

يقُول:  مثالالواو الساكنة المضموم ماقبلها    

قِيل: مثالالياء الساكنة المكسور ماقبلها   

أُوِتيَنا . -مجموعة في كلمة : ُنوِحيَها ي وه  
:التسمية   

 تسمى هذه الحروف
: لخروجها من الجوف . جوفية  

: ألنها تخرج بخروج الهواء .هوائية   
: ألنه ليس لها حيز معين تنتهي إليه بل تنتهي بانتهاء الصوت .مقدرة   

 
 يقول ابن الجزري

للهواء تنتهيللجوف ألٌف وأختاها وهي             حروف مٍد   
 مالحظة :

ينبغي إخراج الحروف الجوفية خالصة من جوف الفم بدون أي شائبة من األنف كما يفعله 
الكثيرون ، وهذا معنى كالم ابن الجزري رحمه هللا للهواء تنتهي أي لهواء جوف الفم و غير 

 مشربة بغنة .
،مد ألنها تقبل إطالة الصوت بها ، لين ألنها تخرج بسهولة  مد ولين حروفوتسمى أيضاً 

 ويسر.
: ألنها تخرج من فضاء أي فراغ الفم . حروف فضائيةو تسمى   

 



 

 

 

 الموضع الثاني :  الحلق

 

وهو مخرج الطعام و الشراب . ثالثة مخارج لستة حروفوفيه   
 

 المخرج األول : أقصى الحلق
.أي من جهة الصدر (و يعني أبعده مما يلي الصدر )   

 حروفه :
(.الهاء – الهمزةيخرج من هذا المخرج حرفان هما  )   

 أمثله :
إذا شاء أنشره (. –جئنا  –تأويال  –) يؤمنون  حرف الهمزة :  
( منتهاها –بأفواههم  ––الِعهن  –تقاه  –مطهره  –ِاهدنا  –أهدى  –) هللا  حرف الهاء :  

 .  
.......................................................................................................... 

 
 المخرج الثاني : وسط الحلق

 حروفه :
.( الحاء –) العين  يخرج من هذا المخرج حرفان هما  

 أمثلة :
تطلُع َعلى  –يعملون  ––)وهللا أعلم بأعدائكم  حرف العين :  

. ينزُع َعنها (  
ال أبرُح َحتى ( . –الُمحسنين  –ِاحسانا –) ِاحداهّن  حرف الحاء :  

 
أمثلة أخرى يراع فيها إخراج كل حرف من مخرجه حتى ال يتغير نطق الكلمة وال تدغم الحروف في 

ال تطعه -فاّتبعها  –ألم أعهد  –فسبحه  –معهم  –فبايعهن  –العهن بعضها )   
المسيح عيسى ( . –الجناح عليكم   



 
 

......................................................................................................  
 

 المخرج الثالث : أدنى الحلق
.به مما يلي الفم ) من جهة الفم (رويعني أق  

 حروفه :
الغين (. –) الخاء يخرج من هذا المخرج حرفان هما   

 أمثلة :
ة  –خالق  –الخاسرون  –يخلد  –: )أو اخرجوا  حرف الخاء األخ ( –الصآخَّ  
ومن يبتغ غير ( –التزغ  –أفرغ  –استغفر  –: )يغفر  حرف الغين  

 
 
 
 
 

التزغ قلوبنا . –: َغير المغضوب  مثال*يجب مراعاة عدم نطق الغين قافاً     
 

غسالة . –: يغشى  مثال*يجب مراعاة عدم نطق الغين خاًء      

 
 بالحروف الحلقية نسبة لخروجها من الحلق غ خ ( –ع ح  –)ء ه وتسمى هذه الحروف 

 

 



 
 

نالموضع الثالث : اللسا  

قال  وا العرب لثالث ألّني عربّي،و القرآن عربّي، ولسان أهل الجنة في ) أحب 

 الجنة عربّي (.

 يقول الشافعي رضي هللا عنه :

من األذى             وحظك موفور وِعرضك َصيِّنُ  إذا شئت أن تحيا سليماً   

اس السنُ ـــفكلك عورات وللنّ  :::::::::::::::انك ال تذكر به عورة امرءٍ ـلس     

           فصنها وقل ياعيُن للّناس أعينُ :::::::::::::::::وعينك إن أبدت إليك معايباً 

بالّتي هي أحسنُ و فارق ولكن وعاشر بمعروٍف وسامح من اعتدى::::::::   

............................................... 

أقوى عضلة في جسم اإلنسان )عند الرجل ولكن عند المرأة عضلة الّرحم  إن اللسان

أقوى منه ( ثّم تأتي بعده عضلة القلب ثم ّباقي عضالت الجسم ،فاللسان عضلة ال 

اليكل ، و لقد خلقه هللا على هذه تحتاج إلى تدريب والحتى إلى راحة فهو اليتعب و

 الشاكلة حتى نستخدمه في ذكره جل وعال وفي قول ماهو معروف

وماهو مفيد ،كما يجب علينا أن نتجّنب ما يضر وال ينفع من الكالم ألننا محاسبين 

على مانقول )حديث معاذ (  )من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليقل خيرا أو 

 ليصمت ( .

من ويالت هذا اللسان ورزقنا لساناً رطباً بذكره .أجارنا هللا   

 فلنتعرف اآلن على هذا اللسان والحروف التي تخرج بواسطته حيث يخرج

من أصل تسعة و عشرون حرفاً عربياً . عشر حرفاً 81منه   

 

 اللسان : فيه 81مخارج ل 81عشرة حرفاً  موزعة على أربعة أجزاءٍ  هي :

 



 
 أقصى اللسان (8
 وسط اللسان (2
 اللسان حافة (3
 طرف اللسان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول : أقصى اللسان

 

( ك –ق فيه مخرجان لحرفين هما )   

القاف : تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه أو) مع ما فوقه ( من الحنك األعلى من 
 المنطقة الرخوة .

ددا .قِ  ق  ئ_ طرآ ق قُ _ يوم تش ِققِ ُيشا – ةق  الحآ –در قي – ق  الح – ومقأ -قخل: أمثلة  

 



 
الكاف :تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى من المنطقة القاسية تحت 

 مخرج القاف قلياًل .

ك ك  إن   – ثيراك   ك   ح  م _ نسبِ ك كُ تمون _ سلكمة _ يك) الح أمثلة : ( ادحك   ك  إن   –نت بنا بصيرا ُُ  

 أمثلة أخرى :

يجب اإلنتباه لتفخيم القاف و ترقيق الكاف ()              صورا قُ  ك  ل م _كُ ق  خل  

ئماآق   ك  الطود _ تركو ك   ق  ر ل _ كل فِ كُ  قِ الت _ خالق كِ عرش  

من سورة المرسالت قرأها حفص باإلدغام الكامل .22م من ماء  مهين ( األيةك  ق) ألم ن خلُ   

ذا السماُء  شطت .قمن سورة التكوير قرأها ابن مسعود  11شط ت ( األية كُ ) وا   

، ( حرفين ل ه ِوي ين وذالك لقرب مخرجها من اللهاة) ق _ ك يسمى هذين الحرفين   

 واللهاة هي اللحمة المشرفة على الحلق ، و العرب تسمي األشياء بما يجاورها .

 

 
 

 

 



 

 الجزء الثاني : وسط اللسان

 

( المدية" "غير ي – ش – ج ) هي حروف لثالثة واحد مخرج فيه اللسان وسط  

األعلى الحنك من يحاذيه ما مع اللسان وسط  من تخرج وهي  

الفم. شجر من لخروجها الشجرية بالحروف وتسمى  

الفم. منطبق من انفتح ما هو : الفم شجر  

 ولكن يلمسه, ال فهو األعلى الحنك مع وسطه من اللسان نقرع أن حاولنا مهما :مالحظة

 وسط جانبي على يكون والضغط األعلى الحنك يالمسان اللذان هما اللسان وسط جانبي

 اللسان.

 أمثلة :

(.  هج  حآ – ونج  أتحآ   – س  جر  _ زجالر   _ ت ّثتجا   _ تنبواجا    _  تمَججحا –– هرواجأو  )  

. ( طئهشَ  جَ أخر   – الزقوم رةَشجَ  إن – بينهم رَشجَ  فيما – ترونشي –  ) 

 (  – ناهاَييأح – وني  رب – يَ ول ي  – اكمي  وا   – ظلموني – ديهميأ – هاي  أ

(.  وسوسي   الذي – النهار في  طر  – الليل ي  ثلث – عايَ ش    

 

 



 

 

 

 الجزء الثالث : حافة اللسان

 

: األسنان عدد عن مقدمة  

 وذلك     ؟ اإلنسان فم في األسنان عدد هو ما معرفة ينبغي اللسان مخارج بقية ذكر قبل

جد .لقد الحروف إخراج في اللسان مع دور لها سيكون ألنه  فم في األسنان عدد أن و 

 من قريب العدد هذا 44 أو 44 كان اآلثار علماء وجدها التي الجماجم خالل من اإلنسان

 أخذ العدد هذا ولكن سنا 04 إلى 44 أسنانها عدد يبلغ التي مفترسةال األسماك أسنان عدد

 وأصبح رفاهيته إلى أدى مما واختراعاته اإلنسان تطور نتيجة جيل إلى جيل من بالتناقص

 ويقول سنا 24اآلن وهو أقل أسنان بعدد طعامه يأكل أن عليه يسهل ما األدوات من لديه

نا ) القادمة األجيال في سنا 24 عن اايض العدد هذا سيقل ربما أنه العلماء  شيء كل وا 

: التالي النحو على اإلنسان فم في مرتبة سنا 24ال وهذه ( بقدر خلقناه  

24 األسنان  

( 4 األنياب  - 4  الرباعيات –  4الثنايا)  



 

44 األضراس  

(4 النواجذ  -  24  الطواحين   -  4 الضواحك)  

 

. وأمي أبي فداه  ( وسلم عليه اهلل )صلى الرسول رباعية كسرت أحد غزوة في أنه روي  

 أنه مع نواجذه" بانت حتى ضحك " ( وسلم عليه اهلل )صلى أنه الشريف الحديث في جاء

 داللة فيه األول فالحديث األمر في تعارض وال  . مبتسما إال مارؤي وسلم عليه اهلل صلى

والسالم. الصالة عليه سروره شدة على  

 

 

 

 

 

 



 

اللسان حافة  

(ل – ض )  هما لحرفين مخرجان وفيه  

الضاد : تخرج من إحدى حافتي اللسان أو الحافتين  معا مع مايحاذيها من الصفحة 
. شماال   أو يمينا   العليا لألضراس الداخلية  

: أمثلة  

يتمضَ ترا – واض  النفَ  –ض ضواغ – آلينض  ال – عفينضالمست – ر بضفا  

ناضَقي    – ت مضفرَ  ––َظهرك َض أنق – ط ررتمضا ما إال  

 

: سليم بشكل الضاد حرف لننطق نتجنبها أن علينا يجب التي األخطاء بعض هناك  

.  بيظة  ظ  فتنطق العليا الثنايا أطراف على اإلعتماد -2  

مرققة داال أو مفخمة داال الضاد فينطق الدال منطقة استعمال -4  

( عدو – عضو  ) : مثال  

 عند وخاصة العرب غير من المسلمين عند وتنتشر ) ز( )ص+ زايا المشممة الصاد -2
( رمظان – )رمضان  ( الهند – الباكستان – تركيا في األخوة  

: مالحظة  

في والرخاوة مخرج وليست للمخرج صفة الضاد مخرج في اإلستطالة -2  

. الصوت  

الضاد لغة تسمى حيث باسمها العربية اللغة سميت الضاد -4  

 

 



 

 

 

م:  أما حرف الَّلا

 

 ) األمامية العليا األسنان لثة من يحاذيها ما مع منتهاها إلى اللسان حافة أدنى من تخرج
احكين لثة من باعيتين – الن ابين – الض  . (  الث نيتين – الر   

: أمثلة  

تخذن  أَلَ  لَ قا – قلخَ  – نالجع – نالأرس – َيتلط فلوَ  – كملن دخ   – ناه ملَبدَ  ) 

(. مطففينل ل ل  وي –هلل  ا ىلَ وع– ذينل ل ل  فوي – كملَ  ل  أل  ح   – هلل  ا ل  فض – هلل  ا لَ قا  

:  مالحظة  

منها مشدد هو ما تشديد – إظهارها – ترقيقها يراعى – 2  

 وليس الثنايا فيها تنغرس التي اللثة لحم إال اللسان لحم يالمس ال أن ينبغي _4

. الثنايا  
 



 

 

 

 الجزء الرابع  :طرف اللسان

 فيه خمسة مخارج ألحد عشر حرفا هي كاآلتي :

 المخرج األول لحرف النون :

يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الث نيت ين الُعلويت ين تحت مخرج الالم قليال.و  

 أمثلة :

  ن  آم نم – ُننفام –سبح نُ  نُ حن  و  –ي ِننِ أت عدا –عمت نأ

                                                                                مالحظات:  
هذا المخرج خاص بالنون الساكنة والمتحركة والمشددة والمدغمة في مثلها. -1  

أما النون المخفاة فعمل طرف اللسان يتوقف )يتحول مخرج النون إلى قرب مخرج ما تخفى  –
مة أيضًا يتحول مخرجها من طرف اللسان إلى مخرج ما تدغم فيه من الحروف والمدغ  ،عنده(

 )من يعمل(.



 
ما قيل عن النون الساكنة يقال أيضًا عن التنوين الذي هو:                          -2

 التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم تلفظ وال تكتب.

.............................................................................................  

 

اء :  المخرج الثاني لحرف الرَّ

 

و يخرج من طرف اللسان مع ظهره مع ما يحاذيه من لثة الث نيتين الُعلويتين وهو بالقرب من 
 مخرج النون.

 أمثلة:

–بك ر   رواذك –م عليكم ر  ح –حمن ر  ال –جع ر ثم ا –ض ر أ –سلنا ر أ  

بي بالقسط .ر   ر  أم –ب ر  ض –عون ر فِ  –ج ر  خ –مضان ُر ر  شه  

 مالحظة :

                                    تجنب تكرار الراء وكذلك مراعاة تفخيمها أو ترقيقها حسب أحوال الراء في ذلك.                                                      -1
 2ظهره مقعر وأقصاه مستعلي عند التفخيم يكون طرف اللسان و  -2

و تسمى الحروف الثالثة ) ل ، ن ، ر ( بالحروف الذلقية . لخروجها من ذلق اللسان أي 
 طرفه.

 

 

 للشرح: )مامعنى مع ظهره( )لماذا الراء من صفتها التوسط(

 يأتي صوت الراء عريضًا فيتجمع اللسان في األمام أي )يتقعر اللسان( ويخرج صوت الراء.



 
فمثاًل : نشبه اللسان باألصابع الثالثة) السبابة و الوسطى و الخنصر( ، أ هي السبابة و ب هي 

الخنصرفهاتين النقطتين هما الل تان تصطدمان بلثة الث نيتين العلويتين ويتشكل بينهما ممر 
 صغير )من خالل الوسطى( يمر فيه صوت الر اء .

 

 

 



 

 2 - المخرج الثالث للطاء و ال دال والتاء)الحروف النِّط عي ِة (:
 

وتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيها من أصول الث نيتين العلويتين 
. 

 أمثلة :

ِاضُطر   -أن يط وف   ––ط الوت  –ن طمس  –الطآم ة  –ا ط لع : ط   

أشد   . –أدنى  –يرتِدد  –د افق  –دآب ة  –لقد ن صركم  –أردنا :  د  

.ت ت وف اهم  –فخانت اهما -أصاب تكم   –الفتنة أش دُّ من الق تل  –الت وابين :   ت  

 

 أمثلة أخرى :

ُ  ا  الت ط  ق   –كدت  ت ركن   ُ  –أعتدت لهن  –ِاستطاع  –بسطت   –أثقلت  د عوا  - ئفة  
. أعتدنا  

 لخروجها من ِنط ِع غارِ  النِّط عي ة باألحرف ت ( –د  –) ط  تسمى الحروف الثالثة
 الحنك األعلى و هو سقفه .

: هو جلدة غار الحنك األعلى . الِنط عِ   

يختلف وضع اللسان عند النطق بهذه الحروف فهو مرتفع في الطاء ألنها مستفلة 
 مفخمة ،بينما يستفل عند النطق بالدال والتاء ألنهما مرققان مستفالن .

............................................................................... 

 



 

ِلي ِة :  4 – المخرج الرابع ألحرف ) ص – س – ز ( الحروف األ س 

 

للثنايا السفلى ويندفع  وتخرج هذه الحروف بوضع طرف اللسان عند الصفحة الد اخلية
الصوت مصطدمًا بها وبالصفحة الداخلية للثنايا العليا ،فمرور الصوت من الحيز 

بينهما يحدث صوت الصفير ) أي ما بين الثنايا العليا وفويق السفلى ( مع مالحظة 
 أن طرف اللسان ال يالمس الثنايا العليا أبدًا ( .

ِلي  تسمى الحروف الثالثة  ل ِة اللسان ، وهي ُمستدقُّ  ةِ بالحروف األ س  لخروجها من أ س 
ِفِه .  ط ر 

نالحظ عند النطق بهذه األحرف أن منطقة قرِع طرِف اللسان لما يحاذيها من 
صفحتي الثنيتين السفليتين ال تختلف في الثالثة ، إنما يختلف وضع مؤخرة اللسان 

سين والزاي ألنهما فهو مرتفٌع في الصاد ألنها مستعلية مفخمة ، ومنحدٌر في ال
 مستفالن مرققان .

 األمثلة :

الحين : ص  –ت صِدية  –يصط ِرخون  –القص ص  –ا صط فى  –أصحاب  –الص 
ر صُتم . –قصد الس بيل  ح   

 –المسجور –المسجد  –فوسطن   –يبُسط  –ِاستغفر  –فاست ِقم  –و الس ماء س : 
.–بالقسطاس   

ور : ز  زنا  –الرُّجز   –  -ك ن زتم  –يزرعون  –برزق   –ل ُيزِلقونك  –أ زواجا  –الزُّ فعز 
زبورا. ––  

............................................................................... 



 

 0- المخرج الخامس لألحرف اللِّث وي ة ) ظ – ذ – ث ( :

الث نيتين العلويتين أي رؤوسها .تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره  و أطراف   

 سبب التسمية :

سميت بهذا اإلسم لقرب مخرجها من اللثة األسنان  ) ألن العرب تسمي األشياء بما 
 يجاورها . (

 اللثة : هي اللحم النابت حول األسنان .

 أمثلة :

2محُظورا  –أوع ظت   –يعضُّ الظ الم  –الظ اهر   

2محذورا واذُكر –ذاق  –األذقان  –الذ اريات   

2ثُم  –الن فاثات  –ث ِقفتموهم  حيثُ  –ثالُث ث الثة  –األجداث  –ِقث اِئها  –الث اقب   

 

 أمثلة أخرى :

ذ ز اغت األبصار . –إذ ز ين  –يلهث ذ لك  –إذ ظ لموا  وا   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الموضع الرابع : الشفتان 

 فيهما مخرجان ألربعة حروف : 
 ( للباء و الميم و الواو الغير المديةالمخرج األول  ) 

 تخرج من الشفتين معًا بإنطباقهما إنطباقًا خفيفًأ ويكون انطباقها من الظاهر: الميم 
 ) حرف بري (.

تخرج من الشفتين معًا بإنطباقهما إنطباقًا أشد من الميم ويكون انطباقها من الداخل :  الباء
 )حرف بحري ( .
 من الشفتين معًا بإنضمامهما ، مع بقاء فرجة  لجرياِن الصوت : تخرج  الواو الغير مدية

نفتاحهما من الوسط .   أي : إنضمام الشفتين من الجوانب وا 
........................................................................................... 

 (الفاء المخرج الثاني ) 
 

 السفلى وأطراف الثنايا العليا .تخرج من باطن الشفة : الفاء 
 وتسمى هذه الحروف األربعة  بالحروف الشفوية ) نسبة لخروجها من الشفتين ( . 

 أمثلة :
الك الُملك  –-م ثال   –ولم ا  –:  أمًّن م   أنعمت .  –لهم م ا  –قل اللهم  م 
        لذهب  ِبسمعهم  –األسباط  –اضرب ِبعصاك  –وال يغتب ب عضكم   -أبصارهم  –حب ب  : ب 
. 

 –و و جدك عائال  –الُوثقى  –و ُوضع الكتاب  –قو امين     :الواو الغير المدية 
 اتق وا و امنوا  . –م وئال  –بالغدوِّ و األصال                          

 .تعرُف ِفي وجوههم –فليستعِفف  ––أفواجا  –النف اثات :  ف
 



 

            

 الميم         

 الواو الغيرمدية             

 

  

 الباء     الفاء             

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخيشوم: سالموضع الخام
 
 

  . هو خرق األنف المنجذب إلى داخل الفم وهو مخرج للغنة
هو تجويف مقدمته تنتهي بفتحتي األنف ومؤخرته تنتهي إلى البلعوم إلى الحلق وهذا التجويف 

 يستطيع اإلنسان أن يصدر منه صوتا  وهذا الصوت استعملته العرب مع حرفي 
  .وسموا المكان الذي يخرج منه هذا الصوت الخيشوم  )  الغنة  (وسموه    ن   (   -) م  

 
يخرج من الخيشوم ال عمل للسان فيه ولذلك لو أمسكت األنف ال الغنة : وهي صوت أغن 

 يمكن خروجها .
 .م(  –)ن لحرفي يخرج من الخيشوم صوت الغنة إذن :  
 

فالغنة : صفة للنون والميم المشددتين والنون والتنوين في حاالت اإلدغام بغنة واالخفاء 
 .واالقالب وكذلك الميم في حالة االخفاء 

 
 والميم ينقسم إلى قسمين :مخرج النون 

 الميم 
 يخرج من الشفتين معًا بانطباقهما انطباقًا خفيفًا ) جزء شفوي شديد ( المك م ل . - 1
 يخرج من الخيشوم غنة لحرف الميم ) جزء خيشومي رخو ( المك مِّل . – 2

 النون 
 يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا ) جزء لساني شديد ( الُمك م ل  – 1
 يخرج من الخيشوم غنة لحرف الميم ) جزء خيشومي رخو ( الُمك مِّل . - 2
 

 

 

 


