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 انخالصة

 Waiting'خوذة من مسرحيتين وىما السببية في المغة االنكميزية المأتسمط الدراسة الحالية الضوء عمى االفعال 
for Godot'  و  8441بكيت سنة  لصموئيل'The Dumb Waiter'   ومن الجدير 8461ليارولد بنتر سنة .

 مكان النبر )التشديد(و  (syllable structure)تراكيب المقطعية ال سيكون عمى بالذكر ان التركيز الرئيسي
(stress placement)    .لتمك االفعال    

-صامت( ىل تعتبر الصيغة  المتمثمة بصوت 8المشاكل التي تناولتيا الدراسة تكمن في تحديد:   
(CVC)  صامتصوت  -صائتصوت  في ىي الصيغة االكثر شيوعا في التراكيب المقطعية لالفعال السببية  

 من االفعال السببية الثنائية االول( ىل المقطع 2 اعاله؟ المذكورتينة االنكميزية الماخوذة من المسرحيتين غالم
االفعال السببية في المغة  تشخيصىو الذي يكون متشددا؟ تيدف الدراسة الحالية الى  المقاطع ةوالمتعدد

لالفعال  (التشديدالنبر)ء تحميل لمتراكيب المقطعية و التراكيب المقطعية و انواعيا واجرا اكتشافاالنكميزية و 
ىذه الدراسة فرضيتان: أوال،  التركيب المقطعي تطرح السببية في المغة االنكميزية الماخوذة من المسرحيتين. 

( )صامتصوت  -صائتصوت  -صامتالمتمثل بـ )صوت  CVC ؛ التركيب االكثر شيوعا في االفعال( ىو 
.النبر )التشديد( عميوىو الذي يقع  ومتعددة المقطع من االفعال السببية الثنائية ولاالالمقطع ان  ثانيا،   

تــم اتبــاع الخطــوات وبغيــة تنــاول كافــة المحــاور التــي تتضــمنيا الدراســة عممــي ان ىــذه الدراســة ذات طــابع نظــري و 
 االتية: 

 االفعال السببية عمى وجو الخصوص.تقديم عرض لمفيوم الفعل وجو العموم و  .8

 دراسة التراكيب المقطعية و مكان النبر )التشديد( في المغة االنكميزية.  .2

اجـــراء تحميـــل صـــوتي لمتراكيـــب المقطعيـــة ومكـــان النبـــر )التشـــديد( لالفعـــال الســـببية فـــي المغـــة االنكميزيـــة  .3
 الماخوذة من المسرحيتين المذكورتين سابقا. 

مـن ان الفرضـيتين المـذكورتين  ـد  التأكدمن اجل اجراء مقارنة احصائية لالفعال السببية في المسرحيتين  .4
 تحققتا.

 ان من اىم نتائج البحث ما يمي:
ىـي االفعـال االكثـر ورودا حيـث يبمـه عـددىم  من وجو النظر الصوتية تعتبر االفعـال السـببية احاديـة المقطـع .8

 ( فقط.3( اما االفعال متعددة المقاطع فيبمه عددىم )88( ويبمه عدد االفعال ثنائية المقطع )85)
 اما فيما يتعمق بمو ع النبر فانة يقع بصورة رئيسية عمى المقطع االول لالفعال السببية. .2

 



صوت  -صامتالصيغة صوت  تا مسبقا  د تحققتا اي ان اي انالفرضيتين المتان ذكر  كشفت نتائج الدراسة ان
ىــي الصـــيغة االكثـــر شــيوعا فـــي االفعـــال الســببية فـــي المغـــة االنكميزيــة المـــاخوذة مـــن  صـــامتصـــوت  -صــائت

وان النبر )التشديد( يقع عمى المقطع االول في االفعـال السـببية الثنائيـة والمتعـددة  سابقا تينالمذكور مسرحيتين ال
 المقاطع.

 
 

 

 


