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حسين تحدثت بمباقة وظهيرت عمييك األناقية و  فإذا. منذ لحظة وقوفك لمحد ث يحكم الجمهور عميك
كانيت أني  ليو كيان كتميك متمعثميا أو  إال .ا جابييا انطباعيااالنطباع األولي  عنيك  سيكون ،المظهر

بسييرعة إليي   جياب  انطبيياعهم اال سيي تحول ،كمماتيك ي يير وا يحة أو كييان صييوتك أعمي  ميين اليتزم
 عمي هم با جابيية،  جي وأن تيؤثر  جمهيورك عتتواصيل بفاعميية ميكنيت ترييد أن  فإذاسمبيا.  انطباعا

 صوتك.نبرة عميك االهتمام  ب
 

 وسط نقل  سالت 

عقميك  يشيترككيل ميرة تتحيدث ف هيا ميع ا خيرين  ففيي هو أعظم األدوات  عندك كخط  .صوتك 
يكون صوتك هو  . عندما تتحدث؛متواصل مع ا خرينالمجهود الذػ تبذل  ل ف  وصوتكوجسدك 

 رسالتك.  نقلالذػ الوسيط فصوتك هو  األول  ب نك وب ن المستمع، وس مة الربط
 خمي  تخف  أف يل نبيرات حيد ثكربما ف ،صوتك أف ل نبراتال تستخدم  األمر يال  ف  

 أردتوتسييتخدمها اذا  النبييرةلييك أن تجييد هييذ  طبقيات ميين عييادات الحييد ث السيي ئة. ومييع ذلييك فتبييد 
 لك  ت    ال  نبرة صوتك األبعاد والقوة والح ويةهذا الكتا  يساعدك س .تكون متحدثا ج دا أن

 .والثقة
هيو  والج يدفالصيوت المنمي   نبرة الصيوت الفعالية ليسيت  يرورية في  الخطيا  العيام فقيط.

 الطبيعيييعكيس شخصي تك كاممية  فالصيوت فصيوتك  .تواصيل ميع ا خيرينلم أحد العواميل الهامية
عمي   الحصيولفهيو يسياعد في    .أداة فّعالة ف  نجياح اإلنسيان والرعاية والثقة يعدبالمودة  الممموء

تميييامتأ  يييد ا خيييرين  عممييييات البييييع واكتسيييا  احتيييرام ا خيييرين ويحسييين مييين منزلتيييك االجتماعيييية  وا 
 ا خرين. ف  الحد ث الفعال معوكذلك 

فيت يمكنيك أن تطميع في  لعقميك. النفسيية والعاطفيية  الحالية، يعكس صيوتك فعندما تتحدث 
لييو كانييت نبييرة حييد ثك  -باهتمييام إليييكجعمهييم يسييتمعون أو حتيي  -ا خييرين والتييأث ر عميي هم  إقنيياع

فيي    رييي المسييتمع حتيي  لييو كييان المتحييدث  هييذ  النبييرة تسيياعد عميي  نفييورمثييل  .خشيينة أو عدائييية
الحييد ث الج ييد وهيي  فيي  اللاليي  مسييألة نبييرة ن المييودة مطموبيية فيي  فهنيياك درجيية ميي انتبيياههم.جييذ  

  هو الحال بالنسبة لمكتم العدائ .تعود كما 
تتحييدث  أنوتريييد أو تتحييدث بنلميية ي يير مسييرورة فييع الحييد ث أو كث يير السييبا   فييإذا كنييت

أكثير ما هيو  إل تحتاج  ، ولكن ربمابمهجة ط بة ومبهجة فهذا قد يكون من مم زات الحد ث الج د
 لنفسييك ولرخييرين ولثحييداث . فأنييت بحاجيية إليي  أن تع ييد تق يمييكميين مجييرد تحسيي ن نبييرة كتمييك

 بصفة عامة. جميعها
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التي   السيمات الج يدة وتعكيسجيذ  االنتبيا  ت التي  الصوتنوعية  يمكنك تطويرف  اللال  
ها بعيادات عادة س ئة في  الكيتم وأن تسيتبدل أػأن تتخم  عن ببساطة  ج  عميك  إظهارها.تريد 

 أخرػ ا جابية مما يعزز قدرتك عم  الحد ث.
 -يكون:ل هو تطوير صوتككمتحدث  البد أن تكون أهم أهدافك

  بالمودة اإلحساسودود ،  نقل. 
  ختصكطبيع ، يعكس شخص تك الحقيقية  .وا 

   عندما يكون منخفضد ناميك ، يعط  االنطباع بالقوة حت. 

  ،أو خاليا من العاطفةفة لممعن  وال يكون رت با ممت ألشكال المختمبا  رسم /  وح معّبر. 

  النط .الصوت المناس  وو وح  حجم إل سهل السماع ، والف ل ف  هذا يعود 

 
 ك ف  خ ج صوت ؟

فهذ  ه  العمميية التي   البد أن تتعمم أوال ك   تنتج األصوات. نبرة حد ثكقبل أن تحاول تحس ن 
التو يح  عم  الشكل  إل عن هذ  العممية ارجع تقرأ   نماب خطابك.تحس ن يمكنك التل  ر ف ها ل

 .اليسار
 
 نتج الصوت النفس  

الهيواء عميود مين فصيوتك  دعمي   .ج يدالتنفس العم   المنظم هو عممية  يرورية إلنتياج صيوت 
اليذػ  رتكيز  األسياس هيوالحجا  الحياجز  فكر ف  أنجودة الصوت. عمق  وانتظام  الذػ يحدد 
  رتفع ألعم  ل متق  بأع اء الكتم  ح ثتحكم ف  الهواء  تم الوب  عمي  الهواء 

 -ػ هو عم  شكل القبةالذ –فعندما تأخذ شهيقا فإن جدار المعدة  تمدد والحجا  الحاجز 
ب نمييا  ييتقمص جييدار المعييدة  ،   رتخيي فييإن الحجييا  الحيياجز  تخييرج الزف ييرعنييدما يصييبم مسييطحا. 

هيواء الزف ير هيو ميا . فع ألعمي  طياردا الهيواء مين اليرئت نالحجا  الحاجز فإن   رتف  رتخ وعندما 
  تسب  ف  خروج الصوت.

الصيييوتية فانييي   تسيييب  فييي  انفصيييالهما عييين  الحبيييال فييي  اتجيييا  ألعمييي الهيييواء  ب نميييا  نيييدفع
حبييال الصييوتية عميي  لمسييماح بمييرور الهييواء. وبعييد مييرور الهييواء تعمييل مطاطييية البع ييهما مؤقتييا 

 الصوت( إنتاجحبال الصوتية هذ  يطم  عم ها )ة اهتزاز ال  مكانهما. عمميإل عودتهما
فالصيوت  .شيب  البيالون المنيتف اليذػ يالفيم هيذا الصيوت مين  إنتياج ع في  اعتبيارك كيفيية 

 تل  يرامسيببا  واألني الفيم  إلي الحنجيرة ثيم  إل  لط الهواء  تم إنتاج  بأسمو  مماثل. ح ث يمر 
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يطمي  عم هيا )الموجيات التل  يرات في  ال يلط وهيذ   .المحييط بالمتحيدث ف   لط الهيواءمستمرا 
 المستمع وهكذا  تم سماع الصوت.أذن  إل تنتقل عبر الهواء  التيالصوتية( 

 
  جو ة الصوتإنتاج 

ميين نفيي  العيياز  أو  يييأتيصييوتها  إناليينف  الموسيييقية الخشييبية والنحاسييية..  آالتفكيير لحظيية فيي  
 أحجامهيياقصييبات هييذ  ا الت مختمفيية فيي   وح ييث أن م.فيي  الفيي الشييفاة أو اهتييزازات النيياػ اتاهتييزاز 

 األصييميةمختمفيية ميين النلميية  أجييزاءتعمييو أو تييرن  . ح ييثنلماتهييا  جييودة وميين ثييم تختميي وأشييكالها
 .أجزاء أخرػ  تقل حدةب نما 

.  والفم واألن  البمعوم باستخدامه  عممية زيادة أو تعد ل الصوت  ت خيم الصوت البشرػ 
ومنهيا  البمعيوممين  العموػ الجزء  إل حبال الصوتية تنتقل تجة عن اهتزاز األلناالموجات الصوتية ا

 ييتم تكب رهييا  األع يياءوهييذ  الموجييات بانتقالهييا بيي ن هييذ   فيي  بعييض األحيييان.  أو األنييالفييم  إليي 
 وت خيمها.

حبييال الصييوتية وتييأث رات عيين االخييتت  فيي  حجييم األ النيياس أصييواتاالخييتت  بيي ن ينشييا و 
 عميييي  النلميييية الصييييوتية. يمكيييين( األنفيييي  التجوييييي  –الفييييم  -البمعييييومت )ت ييييخيم الصييييو  أع يييياء
؛ كمييا يمكنيي  األنفيي  والتجوييي ميين شييكل وحجييم وتمييدد الحنجييرة  أن يل يير –حييد مييا  إليي –لممتحييدث

 .استخدام التجوي  األنف  كميا أو جزئيا أو إيتق 
 

 ما نوع صوت ؟

 هل صوت  هامس أم طنان؟ 

اليييبعض األخييير اليييذػ يمكييين يييية وعمييي  النقييييض هنييياك بعيييض النييياس بصيييوت مرتفيييع لملا تحيييدث 
لكي  والبيد أن  تنيوع  متئما من ح ث القيوة والشيدةالصوت  البد أن يكون حجم سماعهم بصعوبة.
 .الهميييس عييين الكيييتم بصيييوت ميييينخفض  ختمييي . والتيييأث ر اليييدرام  عمييي  كتمييييكي يييف  التأك يييد 

إلنتييياج صيييوت الصيييوتية  حبيييالاأل فتبيييد ميييا اهتيييزاز الهيييواء أميييام ؛فيييالهمس هيييو هيييواء ييييت صيييوت
بصيورة ج يدة أو العبيارة الجممية ربما تبدأ ف ؛الهمس أقر  األشياء إل الصوت الباهت هو مسموع. 

 إظهييار ميين البييدفييإذا أردت التواصييل مييع مسييتمعيك  .تصيي ر ي يير وا ييحة تنهييار تييدريجيا حتيي ثييم 
 صوتك.
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  ؟صوت   ت ب أم لحنى/شجىهل 

صيوتك الحيياة ، والميون ، والمحين أم تيأت  جمميك سيطحية   نقيلهيل  عين شي ء ميا؛ عندما تتحيدث
كتمي   في ؟ هيل  جيد النياس أن نبيرة صيوتك جم مية؟ المتحيدث الج يد  نيّوع وي ر متنوعة تأث ربت 

/طبقييية اسيييم )النبرةب يعييير ارتفييياع أو انخفييياض درجييية الصيييوت . فاالتهيييامالتعييياط  و لمتعب ييير عييين 
ف جييي  عمييييك أن تحسييين مييين نبيييرة  أو فييياتر حيييادفميييو كيييان صيييوتك أجشيييا أو حمقييييا أو  الصيييوت(.
 المريوبة  ج  أن تكون منخف ة وا حة ممتمئة ومتنوعة.الحد ث نبرة صوتك. ف

 
 هل صوت  سحابة ممط ة أم قوس قزح ؟ 

وتميوين صيوتك  يية.العاطف الناحييةهيو جيودة الصيوت. فهيو يعبير عين  األساس ف  نبرة حيد ثكإن 
أن تكييون ا جابييية  البييدقييل مشيياعرك  وهييذ  المشيياعر لن عبييارة عيين األسييال   التيي  تسييتخدمهاهييو 

، ميين خييتل جييودة صييوتك. لرخييرين تنقمهيياالطاقيية التيي   أفكييارك. تمثييل الجمهييور تخاطيي عنييدما 
تامييييا  كييييان صييييوتك  إذا .إلييييي تبنيييي  العتقيييية مييييع الجمهييييور أو مييييع الفييييرد الييييذػ تتحييييدث  يمكنيييك أن

وعميي  الجانيي   ال يمكيين تفت تهييا.ول قبييصييداقة و رابطيية ووا ييحا ونا ييجا وحماسيييا، يمكنييك تكييوين 
عمي   الترك يزف جي  عمييك  الح ويية،كان صوتك انفييا أو الهثيا أو خشينا أو خالييا مين  إذا األخر؛
 .تحس ن 

فييان  ولييذلك -عاطفيييا أوسييواء كييان بييدنيا  -سييمبية الصييوت ل الرئيسيي السييب   االرتبيياك هييو
 تحس ن جودة صوتك.ف  التوتر من أهم طرق التحكم 

فيي  معرفتييك لمقواعييد المختمفيية التيي  تسييتخدمها خييتل صييوتك  جييودةن  تحسيي تيياحويكميين مف
 كييلبائعيا. يعكيس أو مسييتهمكا أو  حب بيادا أو موظفيا أو رئيسييا أو صيديقا أو ليوا وميك: كيأن تكييون 

المتحيدث وتتطمي  طبقيات مختمفية مين الصيوت. شخصيية  مين مختمفية صفةمن هذ  األدوار  دور
ولتأخيذ في  االعتبيار  .األخيرينلعد يدة التي  تمعبهيا في  عتقاتيك ميع ا األدوارصوتك ف   إل تب  ان

 ؟ وك   تستخدم شفتيك؟وك    تحرك فمك ،ما تفعم  بصوتك
  والهييدوء العصييب .أن تكييون واعيييا  لمقميي  والتييوتر الع ييم   البييدولكيي  تحسيين ميين صييوتك 

فيي   فكيير .تمأثنيياء الكيي هيي  أن يكييون الحميي  مسييترخيا جييودة الصييوتتحسيي ن لالوصييايا  أهييموميين 
التوتر، سيتظهر حررت صوتك من  فإذا .األخرينمفاهيم الصداقة والثقة وريبتك ف  التواصل مع 

يحيياءاتتييذكر أن العواطيي  فيي  كتمييك.  نلميية السييرور  ربمييا ية التيي  تعبيير عنهييا بصييوتكالصييوت وا 
 .األخرينتث ر العواط  المشابهة عند 

 
 فى الكالم؟تتمتم  هل 
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كنييت  فييإذا البييد أن يفهمييك ا خييرون.فعنييدما تييتكمم عييادات الحييد ث.  سيي ئة ميينعييادة  شإن التشييوي
ان في أفكيارك. تتبيعفسي تع  النياس بسيرعة مين محاولية    أو تتمتم في  الكيتم،الكتم أو تبتمع تأكل
 .مو وع أمام فمككتا  و تتحدث  أن بال بط يشب  فهذابفم نص  مفتوح  تتكمم
 
 ما م ى حسن نطق ؟ 

وهذا يشمل كت من  .كمماتك عندما تتحدث يمكنك صيايةد دا ك   النط  يعن  تح مصطمم إن
 .أصوات كتمك كيفية نطقك لمكممات المنفردة ومدػ و وح

في  تتابعي  محرو  لالصحيم  النط وهو ناتج عن  .تكوين ولفع الكمماتعممية النط  هو 
صيحيحة وعمي   األصيوات إنتاجالنط  الخاطئ هو الفشل ف   ؛ فانناحية أخرػ  منو  .الكممةف  
 – Going toو      Length – Lenthو  Asked – Axedو  Just– Jistب ل المثال: ) س

Gunna ) وهكذا. 
فتتحييد كييت ميين عممييية الييتمفع وعممييية الصييوت وو ييوح .  إتمييامعممييية الييتمفع تعتمييد عميي  

شيفا  واألني . األلفاظ باستخدام المسان واألسينان والمهياة وال  النط  معا ليكونا األساس لعممية نط
 -فالنط  السميم  تطم  ثتثة شروط ه :

 الصوت  ج  أن  نط  بو وح-6
 الصوت  ج  أن  دعم  التنفس بصورة كافية-7
 تماما.الصوت البد من انتهاء -8
 
  ؟كاأل نبهل أنت بطئ كالسمحفاة أم س يع 

 تل  ييرالصييع   ن؛ فمييوبالتييال  .بصييورة ممحوظيية بشخصيي تك  ييرتبطالمعييدل الييذػ تتحييدث بيي   إن
 ج   أن  إال .حياتكالت  تعيش بها طريقة بالو  ك وسموككتفك ر ألن   رتبط بطريقة معدل الحد ث 

ألن هيذا قيد  تسيب  في  تشيوي  نطقيك أو  يؤثر  بسرعة مفرطة أو ببط ء شيد دأن تتجن  الحد ث 
 ف  نبرة كتمك أو ف  جودة صوتك.

 بمعييدلالنيياس يفكيير  ك ييز معيي .بهييد  التر المسيتمع  كييم يعييان المتحييدث البطييئ ربميا يتحييع 
فيي  شييرود الخطييا  الشييد د الييبطء ربمييا  تسييب   وميين ثييم ميين معييدل تييدف  كمميياتهم،بكث يير  أسييرع

 جعل كتمك  مماونقص التنوع ف  كتمك  الصوتتشوي   إل أن   ؤدػ  إل  باإل افة .المستمع
  .ي ر مفهوم
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قيييد  سيييريعة بطريقيييةوميييات فعنيييدما تقيييدم المعم مماثمييية. مشييياكليسيييب   السيييريعالكيييتم كيييذلك و 
ويفشيييل فييي   األصيييواتالمتحيييدث السيييريع ربميييا يأكيييل و  .عيييدم االكتيييراثيشيييعر المسيييتمع باإلحبييياط و 

 الصوت والنبرة. وحجمالتنويع المهجة 
تحييافع عميي   أنويمكنييك  .كمميية فيي  الدقيقيية 5;6-675بيي ن  لمحييد ثمعييدل  أف ييل تييراوح 
بط ئيية بمييا يكفيي   أنهييا إال يمييل المسييتمع البح ييث  تحييدثت بسييرعة كافييية إذا بسييهولة هييذا المعييدل

 تعكييسالحييد ث يمكنييك أن  أثنيياء الكييتممعييدل  فيي ليسييتطيع المسييتمع اسييتيعا  الكييتم. وبييالتنويع 
 وكذلك يمكنك التأك د عم  النقاط الهامة. ومزاجك مشاعركتل  رات ف  ال
 
  أم  ها ئ فى الكالم؟ منفعلهل أنت 

 .مختمفية لنقيل المعني  نلمية :7ث الج يد يسيتخدم حيوال  والمتحد ،موسيقيةبنلمات الناس تحدث  
ويشيييجع عمييي  عيييدم  لمجمهيييوريسيييب  المميييل فييي  الحيييد ث واحيييدة  اليييذػ يسيييتخدم نلميييةوالمتحيييدث 
 االهتمام.

ومشيياركة   واإلثييارةاالهتمييام  لخميي فييالتنوع الصييوت  هييو الطريقيية التيي  تسييتخدم بهييا صييوتك 
 .والتوق ت ختت  نبرة وحجم الصوتمن ختل اهذا التنوع يتحق  و  .مشاعرك األخرين

عبيارة عين نبيرة وهي  النبرات التوك دية ه  خاصية أخرػ مين الخصيائص الهامية لمحيد ث. 
التوك ديية  ةالنبير في  هيذ  التل ير  .لتأك يد عمي  كممية مع نيةا إل يافةأو نلمة عالية تستخدم  مرتفعة

 -المثال التال : مجممة كما هو ف المعن  ال من  لتل  ر المعن  أو  إل قد  ؤدػ 
 

(( I was born in Australia.  تعن  أنك ربما ولدت ف  مكان أخر أي ا 
(I was born in Australia. )  من  جرأ عم  قول أنك لم تولد؟ 
(I was born in Australia.  ) .تعن  أنك من سكان البمد ولست زائرا 
(I was born in Australia.  ) تعن  ليس خارج استراليا 
(I was born in Australia.  ) .تعن  ليس ف  ن وزيمندا 
 

 ح     مالحظات

ل صيوتك وطريقية نطقيك وهيذا  تحم ه  نبرة حد ثكإن أول خطوة  ج  عميك اتخاذها ف  تطوير 
 .الت  تحتاجها. تبالتعديت خبرك الجزء س
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صيوتك  تحم يل خصيائصسيمات الحيد ث التي  مين ختلهيا   عمي  78صفحة  ح ث تشتمل
، ف جيي  بمو ييوعيةبنفسييك صييوتك تحم ييل  كال يمكنييح ييث أنيي  و  كتشييا  مييواطن ال ييع  بهييا.وا

الخطيا  أمييام نيادػ التوستماسييترز. اطمي  ميين  إلقائيكع ييو زم يل لمقيييام بيذلك أثنيياء  إعيدادعمييك 
 إتميامنائ  مد ر النادػ لمشئون التعميمية أن  ختار لك الع و اليذػ قيوم بتحم يل صيوتك. بمجيرد 

 يعكس خصائص صوتك.التعميمات الموجودة باالستمارة لعمل نموذج التحم ل اتبع 
 

 تحذ  

 ج  تأدية تمرينات الصوت بإ جاز ي أؼ لميدة خميس دقيائ  أو أقيل ي وعمي  فتيرات متباعيدة طيوال 
في  التميرين أو  اإلفيراط شعرت بتع  في  صيوتك أو حنجرتيك، فياعمم أن سيب  ذليك هيو إذاال وم. 

توستماسييترز الدولييية أييية مسييئولية عنييد حييدوث ال منظميية  تتحمييلتأد تهييا بشييكل ي يير صييحيم. وال
 هو اإلفراط في  التميرين أو تأد تهيا بطريقية ي ير صيحيملمقارغ نت جة  الجهاز الصوت إصابة في 

  البد من استشارة طب  . إذا كانت لديك مشكمة ف  صوتك،خت  ما هو موصو  هنا. 
 
 

 تحسن نب ة ح    ك ف 

 نستو ييم لييك ك يي  تحسيي فالتمرينييات الموجييودة بهييذا الجييزء، مشيياكل صييوتك اتعرفيي وبعييد أنا ن 
درجية صيوتية ميع بيذل أن يكيون هيدفك هيو الكفياءة الصيوتية ي أؼ إنتياج أقصي   البيد. كصيوتمن 
 يخرج بأقل مجهود ممكن. و مسموع و  سمسأ يكون  البدالصوت الذؼ  تسم بالكفاءة جهد. فأقل 
 
  ته ئة الصوتط ق 

. ولعييل صييوتيةال القيييام بالتمييارين، خاصيية عنييد لمحييد ث الج ييدمطميي  جييوهرؼ يعييد هييدوء الصييوت 
ون األحبييال الصييوتية لمخميي  حنيياجرهم" ونعنييي بييذلك أنهييم  جييذبالعد ييد ميين النيياس " تكممييون ميين 

ال  وم ييلوطا. خشييناالصييوت  كث يير.ا. وعنييدما يحييدث ذلييك، تشييتد ع ييتت الحنجييرة والفييك ويبييدو
عندما تكون ع يتت حنجرتيك متقمصية أو مشيدودة أو  ارةوذو نبرة س يمكنك إخراج صوت حسن

 متوترة. 
ي ييير  تاصيييو أوتتسيييب  الع يييتت المشيييدودة مصيييحوبة بيييالتنفس ي ييير الكيييافي فيييي إخيييراج  

العصيب  هيو  ربميا يكيون التيوترمين اليرن ن.  وخاليية ة النبيرةييوعال وأنفيية مقبولة والت  تكيون رفيعية
وفي حيال حيدوث  الخطباء عديم  الخبرة.ة ب ن الحنجرة وهي حالة شائعشد ع تت السب  في 
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تمك الشدة أثناء المحادثة العادية، فيكون السب  دائم.ا هو اإلهمال أو الجهل باالسيتخدام المناسي  
 لمصوت. 
قميييت بهيييذ  التميييارين  إذا لتهدئييية صيييوتك.طريقييية مييين سيييت خطيييوات لمحصيييول  وفيميييا  مييي  

صوتك أكثير ثيراء. . ح ث س بدو ع الفرق بسرعةستتح ولدقائ  معدودة، البسيطة عدة مرات  وميا
ا.و   و وح.

وتحيييدث ،  يييع  يييديك برفييي  عمييي  ع يييتت حنجرتيييك ب نميييا تقييي  أو تجميييس بارتيييياح -6
 ع تت الحنجرة وكذا الفك. الشد ف الحع . عاديةال بالنلمة

 "، مع تطويل المقطيعHo – Humثم انهي التثاؤ   " عم  أخر تثاء  وافتم فمك  -7
"Hum ". ك الفيك ثيم حير  دون شيد لمع يتت.اسح  فكك ألبعد ما يمكين  لعدة ثوان

 " ب نما تكون شفتاك ملمقة وفكك ممتد.Hum" من جان   خر وواصل المقطع

 الحيييع ة والحيييع ك ييي  اسيييترخت وتميييددت ع يييتت حنجرتيييك.كيييرر التثييياؤ  والهمهمييي -8
 . ارتاحت حنجرتك عند إزالة التوترك   

 ثم تكمم بهذ  الكممات: اس باالرتياح واالرتخاء،حافع عم  اإلحس -9

Hong ،Harm ،Lone ،Main ،Loom.  وميد فكيك كيذلك،  عمي  أخير افتم فمك
بالتعييي  توقييي  وتثييياء  ميييرة وعنيييدما تشيييعر حنجرتيييك  .وبيييالي فيييي حركييية الشيييفة والفيييك

  ثانية.
 دلك ع تت الحنجرة بأصابعك برف  إلزالة التوتر. -:
 كرر ببطء األصوات التالية: -;

Noh ،Nay ،Nee ،No ،Noo.   أطيييييييييلوأرح الحنجيييييييييرة.  فكيييييييييك ألسيييييييييفلاسيييييييييح 
 كل صوت نفس الطول. ليعط األصوات، 

 
  الصوت حجمتم ينات التنفس لتحس ن 

، فسييييكون التييينفس فيييي اللالييي  ات بدنييييةك ييي  تتييينفس؟ إذا ليييم يكييين ليييديك دروس صيييوتية أو تيييدريب
 ويفتقد لمتحكم. موج  رعم  ، ي 

يالبا ما   الطبيعالتنفس لفشل في الصحيم هو أساس الصوت الج د، واو الطبيعي  التنفس
ح يث يكيون الجسيم مسيترخيا  نائمية.. راق  طفل أو كم  أو قطة  ع  حجم الصوت إل  ؤدػ 
الع ييمية تحييت الحركييات  هييذ  ويالب.ييا مييا تكييون وتتحييرك ع ييتت الييبطن مييع كييل نفييس.  بأكمميي 

تفتقد التيأث ر فسي ارتفعت عنيد الشيه  فإذا  .صحة تنفسك بالنظر ألكتافك األ تع. يمكنك مراقبة
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 عممييييةن  تحسييتسيياعدك عمييي  سميي  عشيييرة تمييارين  وفيميييا  .الييداخمي لمتيينفس وهيييذا طبيعييي وسييميم
 وحجم الصوت:التنفس 
 أن تشيعرحتي  بعيد  لمخيارج ء. اسيتمر في  دفيع الهيوالرئةأخرج كل الهواء من ا -6

هييواء نشيي  تستس يمكيين دفعيي ، أخييرفيي  حاليية عييدم وجييود هييواء  .بخروجيي  كمييية
االستنشييياق ك ييي   نيييدفع الهيييواء لميييداخل.  الحيييعاستنشييي  بعمييي . . اتمقائيييي أخييير

لكيين  تمييك العممييية بتتييابع،كييرر  بعميي  سيييكون كافيييا إلشييباع تعطشييك لمهييواء.
 .ةالواحد المرةمرات في  9أو  8من  أكثرليس 

يا متوسيط.ا لكين لييس  ازفر الهواء بارتيياح. -7 زائيدا عين قيدرتك. احيبس ثيم خيذ نفس.
ثيم زود ميدة  .ألييام متتابعية ر  بهيدوء. كيرر هيذ  العممييةازفثانية ثم  :6 الهواء

سيتكون ثانيية. وفي  النهايية؛  :9ثم  85ثم  75تدريجيا حت  تصل االحتباس 
اليتحكم فيي النفس لدقيقة كاممة. سيساعدك ذلك التمرين عم  قادر.ا عم  حبس 

 . المعمقة ب  والع تت من ختل تقوية الحجا  الحاجز النفس

ميين الهييواء عيين طرييي  قصيي رة و  سييريعة لهثيياتخمييس  نشيي قيي  منتصيي ، است -8
اسيتخدام تسيتطيع التينفس بهيذ  الطريقية بيدون  لينوسيتتحع انيك  الفيم المفتيوح.

ازفييير هيييذا شيييباعك. الحجيييا  الحييياجز. سيييتكون المهثيييات الخميييس هيييذ  كافيييية إل
عين طريي   الهواء ف  خمس نفثات سريعة. بعد ذلك تمرن عم  المهيث والنفيث

 لفم.األن  مع يم  ا

 زف ييرخييتل  قييم بييذلك ميين .بصيييحة هييا  هييا  هييا  كب ييرة قييوػ ا ييحك بصييوت  -9
 ، ثم تنفس بعم  وبسرعة.كامل

واء كنيييت سييي عييين طريييي  األنييي .عيييال  شيييفتيك وا يييحك بيييدون صيييوت  أيمييي  -:
تتيينفس ميين الفييم أو األنيي  فييان كييل ذلييك يعمييل عميي  تمييرين الحجييا  الحيياجز، 

 عم  تحكم أف ل.ولكن ال حك الصامت عن طري  األن  يعطيك القدرة 

اسيييتم  عمييي  ظهيييرك.  يييع كتيييا  عمييي  صيييدرك. حييياول ترخيييية جمييييع أجيييزاء   -;
كممييا تستنشيي  سييتتحع أنيي  حركيية الحجييا  الحيياجز.  ركييز عميي ثييم الجسييد ، 

تقيييوم بتسيييطيم اليييبطن قيييدر ميييا  أن رتفيييع الكتيييا . و فيييي حالييية الزف ييير حييياول 
 نما تتنفس.ب حت  تقوم تمقائيا. بتوسيع الخصر  كرر هذا التمرينتستطيع.  

اثبيت عمي  هيذا الو يع لميدة دقيقية  .كأصيابع قيدم ثم انحن  حت  تممسق ،  ->
إنحنيياء  سييو   خييرج نفسييك طبيعيييا. عنييد. وكييرر هييذا التمييريناعتييدل م ثيي، كامميية

 الخصر.
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ثييم قييم  انظيير إليي  السييق وأرجييع رأسييك لمخميي  و  قيي  و ييع  ييديك عميي  أردافييك -=
 الهييييواء   يسييييح س تسييييطم و حجابييييك الحيييياجز  النخصييييرك بالتثيييياؤ . سيسييييع 

واثبيييت ( Oh، انطييي  الصيييوت )عنيييدما تقيييوم بزفييير الهيييواء وبعيييد ذليييك؛ لميييداخل.
 ذلك . حت  ال تستطيع تحملفترة ممكنة  أطول عمي 

 6، قم بالعد بصيوت مرتفيع مين عندما تقوم بزفر الهواءخذ نفس عم  . و  ق  -<
ال تجهييد  .65إليي   6العييد ميين كييرر هييذا التمييرين مييع  فيي  نفييس واحييد. :إليي  
 ك. واسمم بتدف  الهواء بسهولة.نفس

كيل  اقيرأ والطويمية. مين الجميل القصي رة تت يمن خميطيا. فقرة بصوت مرتفع  اقرأ -65
قبييل الجمميية ثييم حيياول الييتحكم  خييذ شييه   ، إذا اسييتطعت؛واحييد فيي  نفييسجمميية 

 في الزف ر أثناء القراءة.

 

عقميك  سي تحكم الحيد ث.قبيل عمي  أخرهميا تميث رئتييك بيالهواء  أنال تعتقد ان   جي  عمييك 
 .حافع عم  أن يكون تنفسك سهل ومريم.في كمية الهواء التي يحتاجها من كل نفس. 

و بط أداؤ .  ولكين عنيدما تيتكمم، حيافع  تنفسكتساعدك التمارين السابقة عم  زيادة قوة س
ات تنفس بسهولة عند التوقف يتحع ذلك الجمهور.تنفسك هادغ و طبيعي حت  ال يكون  أنعم  

ذا كنيييت تسييييتخدم مكبييير صييييوت فخيييذ حييييذرك خصيصيييا.  ة.الطبيعيييي مكبييير الصييييوت ال  مييييتقط  أنوا 
  لمجمهور.  وينقمهاتنفسك  أصوات

 
  والتحكم فيه الصوت حجم م: 

الييييتحكم تفتقيييير إليييي  فالنلميييية الرفيعيييية العالييييية النبييييرة  لخطبيييياء بنبييييرة عالييييية لملاييييية.معظييييم ا  تحييييدث
عمي   واحيرص. تتحدث بصوت عم ي  أنحاول  ويالبا. ما تكون قاسية و ي ر سارة. واالستحسان

 ثقل الكتم.    اللملمة واللموض و مما قد  ؤدؼ إل  جدا، منخف ة أن ال تتحدث بنبرة 
تكيون ج يدة وربميا تكيون ي ير ذليك. إذا كانيت  ربمياطبيعيية  تحيدث بهيا.  لديي  نبيرة كل منيا 

  تخفييييض نبيييرة عييين طريييعمييي  ذلييك  اعمييل، الشييييءالطبيعيييية تحتيياج ألن تييينخفض بعييض  نبرتييك
 ناعمية وبنلمية التحيدث بحيذرالنصي .  إل  في كل مرة بتخفي ها.  قم صوتك ف  كل محادثاتك

 يساعدك عم  إحداث التل  ر المطمو . سً.  نسبيا
 (oh)الطبيعيييية بمسييياعدة البييييانو أو الج تيييار. ينيييي الصيييوت  تحد يييد درجييية نبرتيييكيمكنيييك 

مم الموسيييقي وواصييل اللنيياء ألسييفل حتيي  ال براحيية. وميين تمييك النقطيية ينييي الحيير  التييالي فييي السيي
بدون تيوتر. والعيدد ممكنة تستطيع المواصمة بدون توتر. ثم يني ألعم  حت  تصل ألعم  نلمة 
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 معرفتييك درجيية نبييرة حييد ثك، طبيي . وبمجييرد درجيية نبرتييكيمثييل  أعميي  ألسييفل الكمييي لمنلمييات ميين 
أثنياء القييام بهيذ  التميارين تيذكر أن تحيافع إلطالية وميد واليتحكم في  النبيرة. و التالية  التمارين هاعم 

 عم  استرخاء حمقك وان يكون تنفسك قادم من الحجا  الحاجز أو المعدة.
 
بيييالتوتر أو حتييي  تشيييعر تيييدريجيا طبيعيييي. وزود الحجيييم الصيييوت البحجيييم  (oh)ينيييي  -6

لفتيرات صيل رة حتي  تصيل . كرر هذ  العمميية عيدة ميرات صوتال فقدان الو وح ف 
 . بالراحة ة صوت عندك تشعر عندهاإل  أعم  درج

تختمي  في  قوتهيا لكين فيي هيذ  الميرة بمسيتويات  ( كما ف  التمرين الساب ،oh)يني  -7
ائ  قم ميية وتوقيي  قييأكثيير ميين د ال تقييوم بهييذ  التمييارين عيين المييرة السييابقة. وانخفا ييها

عيين طرييي  تمييارين تهدئيية  عنييد الشييعور بالتعيي . وقييم بإراحيية صييوتك ميين حيي ن  خيير
أو أو التهيا  في  الحمي   بهيذ  التميارين إذا كنيت مصيابا ببيردوال تقيم  والحمي .التنفس 

 . عم  الصوتأؼ شيء  ؤثر 

 األسبوعوأيام  وأرقاماحروفا هجائية،  استخدمكرر التمرين ن السابق ن، وفي هذ  المرة  -8
 الجهاز الصوتي.  ابذل قصارػ جهدك دائما إلراحة. السنة وشهور

 

  أظه  صوت 

ا التمارين  اللرض من هذ عن الحنجرة والترك يز عمي   تحس ن جودة الصوت بإخراج الصوت بع د.
الصييوت لثمييام. اجعييل  دفييع دفعيي . ويتطميي  ذلييك الييتحكم العقمييي والع ييمي ي ف جيي  أن تفكيير فييي

 .الشفا النلمات كما لو كانت تخرج من 
مييين اسيييترخاء التمرينيييات تأكييد  هيييذ  . عنيييد ممارسييةالصررروت  هرررا تمرررا ين تقم رررل اإلج -1

، ح ث تقوم بتكرارها لفترة قص رة كل  وم أدػ هذ  التمارينالفك والحنجرة.  ع تت
 . الجهاز الصوت إجهاد أن تتسب  ف  دون  بقدر االمكان

 

عيين طرييي  بييبطء الهييواء ثييم ازفيير  عميي  األرض أو سييطم مسييتوؼ تيينفس  اسييتمق  - أ
ثييم قييم بإراحيية  .حهمييابالسييماح بفت والفييك بالشييفا ركييز عميي  إراحيية الع ييتت الفييم. 

تزفيير ف هييا الهييواء، احييرص عميي  أن يكييون مميير الهييواء ميين  كييل مييرةفييي الحميي  . 
  ختل الحم  والفم أممسا وال توجد ب  عوائ .

(. كرر هذ  ahازفر الهواء بصيحة تنفسية مع قول)الو ع وف  نفس 
ا العممية فع عم  كما لو كنت تتثاء . ومع كت زفرة لمهواء حا مع فتم الفم واسع.
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حتيي  تنطيي  كييل  هييذا التمييرينوكييرر خمسيية.  إليي بييبطء  الصييياح، ولكيين مييع العييد
 . أػ إجهادكممة بدون 

 إذا خمسيييية بييييأعم  صييييوتك.إليييي  عييييد . ثييييم الجمييييوس كييييرر التمييييرين السيييياب  عنييييد - ب
  أحسست باإلجهاد ف  حمقك، كر هذ  التمارين وأنت مستمقيا عم  ظهرك.

 ييع الوقييو . وفييي النهاييية سييتكون قييادر قييم بييأداء التمييارين المييذكورة عالييية فييي و  - ت
وأخيذ نفيس جد يد بعيد كيل خمسية  655عم  إنتاج صوت مفتوح أثنياء العيد حتي  

 . أرقام

 
أو صييوتك إلعييادة تشييل م   تسييج لهييذ  التمييارين تتطميي  : تقم ررل عمميررة التررنفس  يناتمرر -2

أثنييياء التييينفس وصيييوتك  كعمييي  التم  يييز بييي ن صيييوت وجييود شيييخص يسيييتمع إلييييك ليسييياعدك
 . الكامل

. إلييكلشيخص يسيتمع تقيوم بتسيج ل صيوتك أو تتحيدث  ب نميا" eeصيوت " انط  - أ
العمميية حتي   هيذ التنفس أو الهيواء الخيارج ميع نلمية الصيوت. كيرر  س تم سماع

. بعيييد ذليييك، كيييرر هيييذ  منفصيييلالهيييواء بشيييكل  وصيييوت يييتم سيييماع نلمييية صيييوتك 
 ". ahالعممية مستخدما الصوت "

المتسير  يقل اندفاع صوت الهيواء سعم . " أعم  وأ eeصوت "ال انط بعد ذلك،  - ب
نفس بي قيم قمتي .صيوتك إلي   ما من ميدػ االرتفياع، مميا يعني  وصيولنقطة عند 

أن  البيدعمي  قيوة صيوتك. و  المشياعر". ركز عمي  ahالصوت "لكن مع استخدام 
وهييذا مييا يعيير  بييالترك ز الصييوتي  فيي  منطقيية مييا حييول األنيي ؛الصييوت بتشييعر 

نفيييس الشيييعور والصيييوت فيييي نفيييس الدرجييية أثنييياء العيييالي. حيييافع عمييي  أن يظيييل 
ارفييع ميين  تتيينفس ف هييا؛ حجييم الصييوت بشييكل تييدريجي. وفييي كييل مييرة  ضانخفييا

بعيد ذليك اخفيض صيوتك ميرة ثانيية. كيرر  .تعيد أن ترييد سيماع حت  ال  صوتك 
هييذا التميييرين عييدة ميييرات حتيي  تكيييون قييادرا عمييي  خفييض صيييوتك دون إخيييراج أػ 

 نفس.

 

 
   حسن من نطق 

 ال مزيييد ميين –تكييون األف ييل البييد أن ال. أو االهتمييام بخطبتييك  البييد أن تقييررنطقييك، لكييي تحسيين 
 ل ر مهذ . الحد ث الهمال أو اإل
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ت ييطر أي ييا إليي  بشييكل كامييل. ربمييا البييد أن تكييون لييديك القييدرة عميي  فييتم فمييك  بعييد ذك
 ويديك أمام فمك أو أن تتحدث وأسنانك وشفتيك نص  مفتوحت ن. افتم فمك. الحد ث 
، ولفهمييا حييول الكممييات كمييا لييو أن كييل  أطميي  شييفاهك الكسييولة. اجعييل شييفاك مرنييةثييا، ثال

 كممة لقمة شهية. 
لسيانك عمي  البقياء فيي مو يع . وهيذا أقيل صيعوبة، ألن المسيان عيادة ميا يعميل  عممرابعا، 
 طمباتك. ل يستج  طري  كمماتك،  ج  أن تجعم   اعترض. ولكن إذا منك بدون توجي 

 ي كل مرة تتحدث ف ها، تذكر أن تنط  كل كممة بشكل ج د. . فتدر خامسا، 
ثنشطة ل ع مة في جسدك عم  لتدري  كتقو بمدربة كما  البد أن تكون ع تت الكتم

زد من الحركات الخاصة الت  تذكرك بأن تتينفس بشيكل منيتظم. . وأثناء أدائك لمتمارين، الريا ية
ن واألسيينان. واللييرض ميين هييذ  التمييارين هييو والمسييا فيي  و ييع الشييفا سيير النطيي  الصييحيم يكميين 

 من المرونة. ممكن الحصول أكبر قدر  مساعدتك ف 
 
 الشفت ن  تم ينات. 1

عميي  سيفل أل د الشيفة العميياالشيفة العمييا، بعيد ذليك قيم بمي ألعمي  عمي ميد الشيفة السيفم   . أ
 الشفة السفم . بدل هذ  العممية بسرعة متزا دة. 

 كيرر تميك العممييةكيان، ثيم وسيعهما بشيكل مسيه . شيفتيك بشيكل محكيم بقيدر اإلم  م .  
 ، ثم كررها عشر مرات بسرعة. استرخي وكررها. ببطء عشرة مرات

 حركات الشفاة. من سرعة يكرر المقاطع التالي ببطء، بعد ذلك زود من سرعتك و  . ت
me – be – me – be – me – be – me – be  

po – bo – po – bo – po - bo – po – bo 
 flee – flee – flee – flee – flee – flee  

vro – vro – vro – vro – vro – vro  
who – wa – whoo – whee  

kee – be – blee – kee – be – blee  
mla – mla – mla – mla – mla – mla  

flack – mack – mack – flack  
تقيييرأ إرخييياء فكييك ولسيييانك فيييي الو ييع العيييادؼ، حيياول اسيييتخدام شيييفتيك فقييط وأنيييت  مييع . ث

 األصوات المتحركة التالية. قم بعمل تل  ر مم ز ب ن كل مقطع. 

 

aw-ah aw-ah aw-ah aw-ah aw-ah 
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oh-ay oh-ay oh-ay oh-ay oh-ay 
oo-ee oo-ee oo-ee oo-ee oo-ee 

 
التاليية ميع يمي  وفيتم المتحركية إرخاء شفتيك ولسانك، قيم بنطي  األصيوات  ومع ،ا ن . ج

 الفك. 
oo-ee oo-ee oo-ee oo-ee oo-ee 
aw-oo aw-oo aw-oo aw-oo aw-oo 
aw-ee aw-ee aw-ee aw-ee aw-ee 
ah-ee ah-ee ah-ee ah-ee ah-ee 

 
 ت  يبات المسان. 7

فميك  ثم مد  بعد ذلك إل  خارج، بقدر المستطاععم  سق  الحم  لمخم  لسانك  اثن  . أ
 العممية عشر مرات. هذ  . كرر بأكبر سرعة ممكنة

شيفتك في  اتجيا   بعيد ذليك ثيم نحيو خيدك ا خير. ميد  نحيو أحيد خيديكبقوة ادفع لسانك  .  
العميييا ثييم شييفتك السييفم ، ثييم هييز  ميين جانيي  إليي  الجانيي  ا خيير. كييرر العممييية عشيير 

 مرات. استرخ وكرر العممية مرة أخرػ. 
. نحييو فتحيية الفييم أجعييل شييفتيك مسييتد رت ن بشييكل محكييم مييع تجوييي  لسييانك، ثييم دفعيي  . ت

   مرات. عدةكرر العممية 
هييذ  العممييية عييدة   ثييم حييرر . كييرر مييا ييلط بالسييطم العمييوؼ لمسييانك عميي  سييق  الح . ث

 السرعة.  مرات مع زيادة
 
 ت  يبات الف . 8

زد ميين إطاليية الحييرو  بييالي الفييك.  توسيييع حركيياتانطيي  المقيياطع الصييوتية التالييية مييع  . أ
 المتحركة. 

Wee-ee-ee-ee-ee 

Why-y-y-y-y-y-y 
Wo-o-o-o-o-o-o  
Wah-ah-ah-ah-ah-ah 

 : الفك حركاتالمباللة ف  انط  المقاطع التالية مع  .  
bah – bah – bah – bah – bah – bah  

mah – mah – mah – mah – mah - mah  
wah – wah – wah – wah – wah – wah 
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fah – fah – fah – fah – fah – fah  
pah – pah – pah – pah – pah – pah  

moh – mee-foh-fee-boh-bee 
goh-gee-doh-de-woh-wee 

tee - toh – poh –pee – joh – jee  
noh – nee – loh – lee – koh – kee  

see- soh– roh – ree – kwoh – kwee 
 

 حركات المسان والفك.  بالي ف أثناء نط  المقاطع التالية،  . ت
dah – dah – dah – dah – dah  

jah – jah – jah – jah – jah  
lah – lah – lah – lah – lah  

kwah – kwah – kwah – kwah – kwah – kwah  
sah – sah – sah – sah – sah – sah  

thah – thah – thah – thah – thah  
gah – gah – gah – gah – gah  
kah – kah – kah – kah – kah  
nah – nah – nah – nah – nah  

rah – rah – rah – rah – rah – rah 
tah – tah – tah – tah – tah – tah 

 
لسيانك ألسيفل  ادفيعفيي أسيفل فميك.  عم  طبيعتي لسانك  أرح، استرخاء فكيك تمامامع  . ث

  :كل مقطع بعداالسترخاء  ثم عد إل  و عوانط  المقاطع التالية، 
soo   so   see  say  sah  
zoo   zo   zee  zay  zah 
koo   ko  kee  kay  kah  
goo   go  gee  gay  gah 

 تح ث مع الوقت وليس عكسه 

تعميم يمكنيك . ولكين حيد ثكإبطياء سيرعة  القدرة عم ال تكون  ربماإذا كنت شخص مفعم بالطاقة، 
يقاعيياتفاألشييخ ك يي  تنييوع ميين سييرعة صييوتك. ، يالبييا مييا اص الييذ ن يعيشييون ميين خييتل أنميياط وا 
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. فهييي تحتييوؼ عميي  وتعتبيير المليية إيقاعييية .األسييبوع  وعطميية األسييبوعتتركييز حييياتهم حييول العمييل 
يقاع  ذا كنيت بطييء فيي الحيد ث، يمكين ح متيكهو تعب ير عين إيقياع  للتك ربات ووقفات. وا  . وا 

صيوتك أثنياء القيراءة تشيب  سيرعة  حيد ثكأن تنوع من سرعة صيوتك لزييادة سيرعة حيد ثك. فسيرعة 
يقيرأ  كممية فيي الدقيقية، ب نميا المتحيدث السيريع 675المتحيدث البطييء يقيرأ حيوالي بصوت عيالي. 

 كممة في الدقيقة.  5<6أكثر من 
أو اسييييتخدام التنويييييع  بمحيييين. ال تحيييياول القييييراءة بأسييييمو  حييييد ثك ال ييييوم اقيييرأ الفقييييرة التالييييية 

أو سيياعة  سيياعة التوق ييتكمميية. اسييتخدم  5:بعييد كييل ( كفاصييل /) تو ييع شييرطة مائمييةالصييوتي. 
 أخرػ لو ع توق ت لنفسك وتحد د سرعة الحد ث. 

 
 .1963 نا  ،  29عن التعميم ف  الكونج س، من  سالة ال ئيس 

 
هييذ  األمييية فييي زييييادة قييوة  وليييم يسييهم أػ شيي ء  . لمحريييةفيي  م ييدان يعتبيير التعميييم حجيير الزاويييية 

 إلي  زييادة القيدرة عمي ، باإل يافة    والثيانوػ لمتعميم المجاني األساس ػ دوفرصها من النظام التقم
 التعميم الجامعي. 

 الكنيييوزالمدرسييية والمكتبييية والجامعييية تقيييود إلييي  أينييي   / ن أبيييوا وعمييي  المسيييتوػ الفيييردؼ فيييإ
ليييي  التييييدري  والمهييييارات التزميييية و  –المعرفيييية  ح ييييث تقييييود إليييي : مجتمعنييييا المتفييييتمالموجييييودة فييييي  ا 

 إل  الفهم اإلبداعي والمنظم –الحياة  تنم والثقافة التي إل  الحكمة والمثالية  –االنتاج لمتوظ   
 . ات العالمية الحاليةالتحديو  رات لممجتمع في عصر المتل /

تاحتيي  يعتبيير شيي ئا ح ويييا ل ألميين كييت ميين اوعميي  مسييتوػ األميية، فييإن زيييادة جييودة التعميييم وا 
بيييدون معيييا  ر التم  يييز المتيييوفرة فيييي القيييومي والرفاهيييية المحميييية. فاألمييية الحيييرة ال يمكنهيييا أن تعميييو 

العوامل كل هذا  -والشرود من المدارس الجهل واألمية والعمال ي ر المهرةمدارسها وجامعاتها. / 
االجتمييياعي التعميمييي  هييي  السيييب  الرئيسييي  فييي  نظامنيييا  افييي  نظامنيييالفشيييل  عواميييلمييين  وي رهيييا

مثل ا ثام والبطالة والتطفيل و يياع الميوارد البشيرة، وفقيدان الطاقية اإلنتاجيية والقيوة  :واالقتصادؼ
  الدخل ختل عام واحيد بسيب  البطالية تفيوق فالخسارة / فعم  ال رائ .  الفوائدالشرائية وزيادة 

 أداءسينة. فالفشيل في  تحسي ن  67بكث رة الخسارة الت  يسببها التعميم في  الميدارس الثانويية خيتل 
التعميم ال  توق  فقط عم  السياسة االجتماعية الس ئة انما  توق  أي ا عم  الو ع االقتصادػ 

 الس  ء.
شيهادة جامعيية أو عاليية. وال يوم  لمحصيول شيبابنا / مين% فقيط 65 تقيدمومع نهاية القرن، 

مين الشيبا  % 95ال  يزال حيوال  مطم  لزييادة عيدد الوظيائ . وحتي  ا ن العال  أصبم التعميم 
ولم يكمل هذ  المرحمة من التعميم  التعميم الثانوػ )العال (التعميم قبل الوصول إل  مرحمة   تركون 
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% ;6 ويكمييل حاليييا حييوال ؛ / %=سييوػ  ميية الجامعيييةالمرح ولييم يكمييل % ميين شييبابنا.98سييوػ 
العممية، فيإن مين أخطير عممييات العجيز  ووفقا لتقارير المجنة االستشارة المرحمة الجامعية. أخرون 

الهندسية  تتمثل   نقص أسياتذة الجامعية الحاصيم ن عمي  درجية اليدكتورا  في  مجياالتفي العمالة 
% / ميين :.6سييوػ  لييدكتورا  فييي جميييع المجيياالتحصييل عميي  درجيية اي ولييم ؛والعمييوم والريا يييات

 . خريج  مدارسنا الثانوية
من أجيل النميو االقتصيادؼ؛ وتظهير األبحياث الحد ثية أن  كب رةهذ  األمة باستثمارات تمتزم 

األمييية هيييذ  % مييين نميييو 95 ح يييث أن تسيييب  فييي مييين أهيييم فوائيييد هيييذ  االسيييتثمارات هيييو التعمييييم، 
نتاج تها المرتبيات في  كب را ادر عائدات الت  تستثمار اال فالتعميم هو احد في السنوات األخ رة. / وا 
في  لمنتجات الجد دة والتقنيات التي تنيتج عين العقيول المياهرة و اوالقوة الشرائية لمعمال، في  العالية

 التوسع الدائم في مخزون األمة من المعرفة المف دة. 
طيييور لييي   يييرورة جوهريييية فيييي أصيييبم التعمييييم الم / ، ثيييةالحد والعميييومالف ييياء وفيييي عصييير 

لهييد  األميية وقوتهييا. وفييي العشييرين سيينة األخ ييرة، اكتسيي  اإلنسييان معمومييات  جد ييد إعطيياء معنيي 
فييي بهييا يعممييون العمميياء القييدام  ال  زالييون % ميين 5<عممييية أكثيير ميين أؼ عصيير آخيير. وحييوالي 

سيكرية أو طبيية كيل  يوم ألسيبا  ع ة /المجهولي العد د مين األشيياءالوقت الحالي. ويتم استكشا  
أو تجارية أو ي رها. وفي النهاية، تتطم  الجولة الحالية لمحر  الباردة مواطن ن يفهمون مناهجنيا 

 المبدأ الشمولي.  قوة ومشاكمنا. وهذا  تطم  عمالة ماهرة وقوة عقمية لتتناس  مع
الحرييية. وكييذلك  تطميي  جمهييور نيياخب ن فييي كييل  أف ييميةيظهيير / وهييذا  تطميي  جهييد عممييي 

 ة بشكل آمن من ختل ما تجد  أمامها. م إلرشاد هذ  األمية بأفاق عري ة ون ج كافي لمحكوال
 جون إ  ك ن دؼ         

 
كممييية فيييي الدقيقييية( خيييذ ثيييان ت ن لنطييي  الكمميييات  6:5إذا كنيييت متحيييدث سيييريع )أكثييير مييين 

 التالية: 
roar droopy 

glimmer lovely 

lonely rustle 

grumble crash 

Sluggish Snow\flack 

fluffy stroll 
Luscious gloomy 

passion merry 

Happy hush 

Murmur sputter 

moan stretch 
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Delicious lover 

rumble Grisly 
 

 كممة في الدقيقة(، انط  الكممات التالية بسرعة:  675إذا كنت متحدث بطيء )أقل من 
 

glib flick 

snap tip 

nit clip 

chip flip 

pip snit 

fib blip 
dib flit 

bit glint 

click snit 

 
اقيرأ  بصيوت عيالي. إذا  ثيمنشياطك ال يومي.  يص اكت  مو وع تعب ر من صفحة واحدة 

ذا كنيييت متحيييدث سيييريع، طيييول الوقيييت اليييذؼ  كنيييت متحيييدث بطييييء أقيييرأ  بأقصييي  سيييرعة ممكنييية. وا 
 تق ي  في نط  كل كممة. 

 
 تنوع فى خطاب ال: 

 لنب ةفى اع التنو  .1
التيي يمكنيك عممهيا فيي الكمميات. وتشي ر األسيهم  تل  يرات نبيرة الصيوت وجد أربعية أنيواع مين 

 ض أو يظل عم  مستوا  في األمثمة.كان الصوت  رتفع أو  نخف ما ا تية أسفم  إذا
 

 نبرة الصوت أودون تل  ر ف  درجة 
Johnny  

 ارتفاع النبرة ألعم 
Johnny  

 انخفاض النبرة ألسفل
y Johnn 

 ارتفاع الن رة ثم انخفا ها
Johnny  

 انخفاض النبرة ثم ارتفاعها
Johnny  
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 :األسهمتمرن عم  الكممات والجمل التالية مع تل  ر ن رة الصوت كما هو مو م ف  

  - أ

hello                     goodbye 

hello                     goodbye 

hello                     goodbye 

yes                        no 

yes                        no 
yes                        no 

 

 <6الرسم بالكتا  صفحة  -  

 
 <6الرسم بالكتا  صفحة  - ت

 
 وأسييفل ألعميي تنتقييل  أجييزاء إليي جريييدة، وقطعهييا  أوجمميية ميين كتييا  أو مجميية  اختيير - ث

 مواد القراءة. وأسال   واعأنمع تل  ر  األسمو كما ف  األمثمة السابقة. تمرن بهذا 
 

 فت ة الزمنية:التنوع فى ال .2

 وأهمييةكمية الوقت التي  تحتاجهيا لنطي  الكممية. يمكنيك تل  ير معني   إل تش ر الفترة الزمنية 
 الكممة عن طري  قولها بسرعة أو ببطء. حاول ذلك عند قراءتك القص دة التالية.

 
THE NEW COLOSSUS 

f Greek fame,o giantNot like the brazen  

With conquering limbs astride from land to land; 

washed, sunset gates shall stand-Here at our sea 

, whose flametorch A mighty woman with a 

Is the imprisoned lightening, and her name 

hand-Mother of exiles from her beacon 

me; her mild eyes commandwide welco-world Glows 

The air bridged harbor the twin cities frame 

"keep, ancient hands, your storied pomp!" cries she 

with silent lips. "give me your tired, your poor, 

your huddled masses yearning to breathe free, 

hore,The wretched refuse of your teeming s 

tost to me,-Send these, the homeless, tempest 

I lift my lamp beside the golden door" 
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Emma Lazarus 

 

 :التوقفات فىالتنوع  .3

التوقفييات هيي  عبييارة عيين فتييرات ميين الصييمت بيي ن الكممييات والعبييارات. واللييرض منيي  فصيييل 
كل شيرطة. ثيم اختير قطعية أخيرػ األفكار وجذ  االنتبا . اقرأ القطعة التالية مع التوق  عند 

 من كتا  أو مجمة أو جريدة وقم بنفس األمر.
 

 من:  أ وع ساعاتهم
أنيي  حتمييا  -يعيير  هتمييرنحونييا قريبييا جييدا.  –وربمييا عييدونا أي ييا  – الشييد د  سيي تج  اللصيي

سو   دمرنا عند تمك الجزيرة أو أن  س خسير الحير . إذا وقفنيا لي  فيإن أوروبيا كمهيا ستصيبم 
بمييا فييي  –فييإن العييالم بأسيير   -تقييدم مسيي رة العييالم بأكمميي  لثمييام. ولكيين إذا فشييمناحييرة وسييو  ت

سيو   هيوػ إلي   -وكل ما نعرف  من العالم وما نكترث بي  –ذلك الواليات المتحدة األمريكية 
بواسييطة نييور  –وربمييا يمتييد  –وينشييأ كث يير ميين الشيير  –إليي  ظييتم العصييور الجد ييدة  –جهيينم 

إذا يابيت  –ليذلك نحميل أنفسينا أني   –م ، دعنيا نوثي  أنفسينا بواجباتنيا العمم المنحر . فمن ث
"أن هيذ   -فإن البشرية سو  تقيول   –اإلمبراطورية البريطانية ورابطة شعوبها لمد أل  عام 

 كانت أجمل لحظة." –
 وينستون إس تش رشل           

 

 التنوع فى حجم الصوت: .4
التييي عنييدما تقييرأ الخطبيية التالييية فاز الصييوت. تييذكر أن تسييتخدم حيياجز التيينفس ميين أجييل إبيير 

 . بيي ن مييا هييي الكممييات التييي  جيي  أن تنطيي  بصييوت مرتفييعكبيينجالييدكتور مييارتن لييوثر  ألقاهييا
 وأؼ الكممات التي  نبلي أن تنط  بصوت منخفض.

 
 ل ى حمم   من:

نكم فقد أت  البعض ممحن. ببتيا و   خرجل هنا  إنني لست مجنونا أن أجعل أحدكم يأتي إل 
يسييح  ف هييا المطييالبون  ال يييقة. وقييد أتيي  الييبعض ميينكم ميين منيياط  السييجن نزنييازي لتييو  ميين
 وحشية وبربرية الشرطة ....ويصع  برياح  دبعواص  اال طهابالحرية 

 جورجييا،، عودوا إلي  اأالباما، عودوا إل  جنو  كاليفورني، عودوا إل  يعودوا إل  الميسيس ب
وأنتم تعرفون  عودوا واألقميات في جنو  مدننا ،ل  أحياء الفقراء لويسيانا، عودوا إعودوا إل  
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 انولكين دعونيا أال نسيمم ألنفسي من الممكين وسيو   تل ير بطريقية أو بيأخرػ.أن هذا الو ع 
 وادؼ اليأس. أن نعود إل 

حباط المحظية الراهنية،إنني أقول لكم ال وم، أ ها األصدقاء،  أني   أن  عم  الريم من صعوبة وا 
وتعيييش المعنيي  الصييحيم هييذ  األميية فييي  ييوم ميين األيييام  تيينهضمييم. هييذا الحمييم هييو أن لييدؼ ح

مقيوا د خ  قيلتكون دليت عم نا مين أنفسينا، فالنياس جميعيا إننا نعقد تمك الوقائع لعق دتها ود نها: "
عمي   ف هيا أمية ال ي حكيم عمي هم فييا أطفالي األربعة  وما ما لدؼ حمم أن يحي" ....  متساوين
 ما تحوي  شخصياتهم و مائرهم.عم  أساس ن جمودهم، ولكن لو  أساس
 ... ل وماحمم لدؼ 

، ، وأن  تصاير كل تل أو جبل، وتنبسط كل أرض وعرةيعموا كل وادؼ  وما مالدؼ حمم أن 
 وتستقيم الطرق المعوجة وي مجد الر  وي رػ كل البشر معا سويا.

. وبهيذ  العق يدة سيو  نسيتطيع الجنيو  هذ  عي آمالنا. هذ  هي العق دة التي سأرجع بها إل 
أن نعميل وبهيذ  العق يدة  يو  نكيون قيادرين عمي  نقطع بها مين جبيل الييأس حجير األميل. أن 
نكييون معييا، ونعيير  أننييا سييو   أن نييذه  إليي  السييجن سييويا وأن نحيييا ميين أجييل الحرييية سييويا

 أحرار  وما ما. 
بميدؼ هيي بميدك ، "ا بيالمعن  الجد يدهذا ال وم الذؼ يكون في  كل البشر قادرون عم  أن  تلنو 

الرحالة، ودع ولها أيني. األرض التي مات عم ها آبائي، أرض فخر ، أرض الحرية الجم مة 
ذا كانيت أمريكيا أمية عظيمية، فتبيد أن  تحيول ذليك الحرية تنحدر من أعم  سفوح الجبيال. " وا 

دع الحرييية . مبسييف رعميي  ها قمييم الييتتل الشيياهقة.  لييذلك دع الحرييية تنسييا  ميين إليي  حقيقيية
 سفوح الجبال العاتية عم  ن ويورك! تنهمر من 

ك رفاسي وس روكييس كميورادو دع الحريية تنهمير مين منحيدرات قمنسيوات دع الحرية تنهمر من 
، دع الحرييية كاليفورنيييا. ليييس هييذا فحسيي ، بييل دع الحرييية تنهميير ميين حجييارة جبييال جورجيييا 

 تنهمر من جبال ت نيسا.
مين كيل ناحيية مين نيواحي الجبيال، دع . ين كل تل خميدؼ فيي الميسيسي بدع الحرية تنهمر م

قرييية وكييل كفيير، ميين كييل والييية وميين كييل مد نيية، الحريية تنهميير، عنييدما نييدعها تنهميير ميين كييل 
ال هود والبروتسيتانت والكاثولييك ، كل البشر البيض والسود، سو  نكون قادرون عم  تسريع 

ويلنيييوا بكمميييات ن جيييروا الروحيييية  أ يييدؼ بعيييضسيييو  يكونيييوا قيييادرين عمييي  و يييع أ يييد هم فيييي 
 ، الحرية في النهاية، شكرا هلل تعال  عم  أننا أحرار في لنهاية"القديمة "الحرية في النهاية

 مارتن لوثر ك نج       
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 الت  يب عمى الخطابة

صيوتك  واجعيلعندما تقوم بالتدر  عم  خطبتك،  ابحث عن مكان تستطيع أن تكون في  بمفردك
 عمي وجيودة صيوتك، وأعميل بإمعيان  حجيم ومعيدلو  نوع مين نبيرةتوق . تنفس أو أػ دون ب طم  
 .إلقائك معدلتنوع 

مييرارا  وكييرر التمييرينصييوتك  سييجلوالوسيي مة المسيياعدة فييي التييدري  هييي شييريط الكاسيي ت. 
اهيتم بطريقية تنظيميك ثم سجل الخطبة بالكامل.  الشريط. عند إعادة تشل لما تسمع  ب تقتنعحت  
تييدهش فيي  بداييية األميير ميين صييوتك الييذػ قمييت صييوتك. ميين الممكيين أن ب كاهتمامييك ق تكومصييدا
 من الصوت الذؼ تسمع  أنت عندما تتكمم.، ولكن  أقر  لما يسمع  الجمهور بتسج م 

 
 خطبةال إلقاء

تكمييم بحماسيية واسييتعمل أنواعييا عد ييدة ميين عنييد التييدري .  طورتهييال   الصييوت التييي اأسيي اسييتخدم
اعكييس اإلخييتص محتييوػ الخطبيية. ل تبعيياتتل يير  التحف ييز فيي  صييوتكة. دع نبييرة األسييال   الصييوتي

اختيييار عنيييدما تشيييعر بهيييا. اصييينع الدعابييية عنيييدما تكيييون مسيييميا، والعاطفييية عنيييدما تكيييون مخميييص، 
ثيم  محقيوا  لترت ي  ميا قمتي  فيي أفكيارهمالكتم لتعطي المستمع ن فرصة  كتوقفات مناسبة ف  حد ث

 بك. 
خيذ نفيس . رئتييك مسياحة لتتميدد أعطيي يما وال تتيوتر أو تتعصي .عندما تتحدث قي  مسيتق

صييوتك حتييي  وأبييرزلتوصييل كمماتييك. تحييدث بو ييوح صييوتك  عم يي  فيي  بداييية الحييد ث ونييوع ميين
 يستطيع جميع الح ور سماعك.

 
 صوت  وصو ت 

األخييرػ،  العوامييلفهمييا بخييت  جميييع  إن صييوتك ووجهييك همييا وكييتء "العتقييات العاميية لييديك".
فهيم   وجهك وجسيدك وصيوتك هيم ممثميي عقميك.ف  بناء صورتك في أذهان ا خرين. ف يساعداك
 آخر.  شيءحقيقتك أكثر من أؼ  يظهروا

فإنهييا تيينعكس عميي  العوامييل األخييرػ كمييا صييوتك   أوسييواء بييدأت عميي  وجهييك –ابتسييامتك 
 ور.أنها تم ل إل  تكوين وجهة ا جابية وبناءة تجعل مظهرك العام جذا  ويبدو عمي  السر 

فيي  صييوتك عميي  تقييديم أف ييل مييا بييداخمك. وقييد أعطتييك الطبيعيية صييوتك الج ييد يسيياعدك س
وسييط نقييل  -ا خييرينالوسيي مة التييي ميين ختلهييا تسييتطيع التواصييل مييع  فهييي. هدييية ال تقييدر بييثمن
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والتميارين مين هيذا الكتيا ، ألنيك مين خيتل عم  م زة الحصول عم  المعمومات  احصل. رسالتك
 أن تؤثر في ا خرين.  صوتك وكمماتك تستطيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الخطاب

 

 الخطاب نموذجتعميمات 
 بالنسبة لمخط ب: -*
ميين األع يياء  ليعيي ن ليك مقيييم  رئيييس النييادؼ لمشيؤون التعميمييية ئييقبيل تقييديم خطبيية الكتيا ، قييم بالترت يي  ميع نا -6

 .وفقا لنموذج الخطا 
إمكانييية ب تييوح بعيية درجييات أو أقييل أؼ صييفة تعطيي  أر  عنييد اكتمييال التق يييم، ارسييم خييط  وصييل بيي ن الييدرجات. -7

 وجود مشكمة في الصوت.
 .مع هذ  المشاكل لتساعدك عم  تصحيحها المتوافقةارجع إل  التمرينات في الكتا   -8
 بالنسبة لممقيم -*
مرتبة كل صفة من تمك  ختل عرض الخط   لخطاب ، حدد. نموذج الخطا كل المواصفات في  تعر  عم  -6

 تكون الصفة إ جابية. والدرجة السابعة، الدرجة الواحدة تكون الصفة سمبية >إل   6من  عم  المقياسالصفات 
 في نهاية اإللقاء. من الممكن أن تري  في التق يم المفظي لصوت الخط  . النموذج إل  الخط  قم برد  -7

ه فضلك قبل أن تستعمل هزا خطأ في صىتك. مالخطاب لمساعذتك على تحذيذ ما هى صىاب وما هى لقذ تم تصميم  ومىرج 

في صفحة  ا. وتىجذ التعليمات التي تبيه كيفية استخذامه9في صفحة خطبتك" سماثالىمىرج  عليك أن تقرأ القسم المخصص"

22. 
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