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 ةـــالصـالخ

بةي بةي ) ليغةة انجليطزطةة البسةط ة والمرببةة صةوات ال توزطة ى الضةو  ليةتسةيط  محاولةة ل يه هذه الدراسة،      
فةي  اجهةا تتاامةل، اي فةي بيمةا  احادطةة الم  ة  /m, n, ŋ/ الثالثةةاألجفطةة  صةوام ال مةن  بةل وقةو  قبل ،(سي

 شةةهطر، ةةاموس مسةةل ل مةةن لةةالل هةةو انست صةةا  احةةد  ةةر  .)وظةةاتا األصةةوا ( الفوجولولطةةاليةةم  مةة  لوهرهةةا
لإلشارة  OED)و قد تم إستلدام انلتصار  دارجةال لمغة اإلنجميزية المتقدم متعمملم كسفوردو أ قاموس المسمى

 البطاجةةةا  لمةة   ةةةاموسال وطتبجةةةى هةةذا .(٠٢٦٢هةةورجبي،) صةةفحة، (٦٧٩٦) طحتةةوي ليةةةى، والةةةذي (الةةى ال ةةاموس
 .هجاك المدرلة

 اجفةي صةو  قبةل بةل المرببةة والملتيفة  البسط ة الصوات  تبرارا  (۱)تطة  اآل ج ا الب تهتم هذه الدراسة       
 و (٣) .ة البيمةةطةفةي جها الصةوام  األجفطةة قبةل آابةد تسةتلدم لةم التةي الصةوات  (٠) .الموقة  الجهةاتي ليبيمةةفةي 

 الصةوات  توزطة  إلى التارا ليةى هذه الدراسة وتهدا. يصام  اجف قبل بل بشبل ببطر تستلدمالتي  الصوات 
 قواتم مةن البيمةا  والحصول ليى OED في ودةولالم الصوات  المرببةو  (بي بي سي) يغة انجليطزطةل بسط ةال

 الصةةةوات  اي، الموقةةة  الجهةةةاتي ليبيمةةةةفةةةي  يصةةةام  اجفةةة تسةةةب  بةةةل ملتيفةةةة صةةةوات  مةةة  بتةةة  الم  ةةة  ةاحادطةةة
 .وس ي  موق فيالمولودة 
 قبةل بةل الصةوات  المرببةة ال صةطرة و الصةوات  ملتيفةة مةن هجةاك اجةوا   (۱)بةنن تفتةر  هةذه الدراسةة و        
 وبثطةةرا مةةا تسةةتلدم (٠) .ربزطةةةالم الصةةوات  المرببةةة و، /ə/ ال صةةطرة شةةواة الةةصةةو  ال سةةتثجا إب اجفةةي صةةو 

 . /ŋ/ قبلما تستلدم  آجادر و  /n/ و  /m/ قبل المرببة او ال وطية الصوات 

 الادد البيي ليبيما  ان حظمالالمن   تيتيلطصها ليى الجحو اآل طمبن انست صا هذا  اهم جتاتج إن من      
( و ٧۱) هي   /ŋ/و  /n/ و /m/ بلال صطرة ق الصوات لدد  .(٤۱٢)وام  هو المجتهطة بالص الم    األحادطة

من جاحطة  .(٧٢.٠٤%)و  (٥٠.٣٣%)( و ٧٦.٤۱%وان جس  تبراراتها هي  )ليى التوالي.  (٤٠( و )٥٧)
 (۱( و )٦٢( و )٥٩)  ليى الجحو التاليهي  /ŋ/و  /n/ و /m/ التي سب   ال وطية الصوات  ، فإن لددالرى

الادد انلمالي ب وفطما طتاي  (.٨٣.٢)%( و ٥٢%( و )۱٦.٤٩%)  تطةاآلليى التوالي، والتي تشبل الجس  
وان . /ŋ/قبل  (صفر)و  /n/( قبل ٨٣)و  /m/قبل  (٣٧) فهو ،األجفطة م اصو قبل ال الواقاة يصوات  المرببةل

ليحرا األجفي  (۱٦.٦٩%)و  ليصام  األجفي الشفوي (٨٣.٣٢%)هي  متوطآ  التي ت اس ترددا  وقولها و
                                                              األجفي الحي ي. صام لي (صفر)%و  اليثوي

 
قةةد  طنتان جةةذبر بةةنن بيتةةا الفرضةةطو ب ةةدر مةةا طتايةة  األمةةر بةةالتح   مةةن فرضةةطا  البحةة  فإجةة  مةةن المهةةم        
و ان الصةةوات  ال وطيةةة و  لةةم تسةةتلدم ليةةى ان ةةال  قبةةل الصةةوام  األجفطةةة awhcs صو الةةةحطةة  ان  اتح  تةة

البيمةةة  ان . و/ŋ/قبةةل  آجةةادر  ولبةةن nIsf/ fine/و m id/ deem/ مثةةاليل ،/n/و  /m/بثطةةرآ مةةا تسةةب  المرببةةة 
                   .    /ŋ/ و ال صةةةةةةةةةةةةوات  مرببةةةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةةةب  .ŋ։um/ mung/ الوحطةةةةةةةةةةةةدة التةةةةةةةةةةةةي ولةةةةةةةةةةةةد  فةةةةةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةةةةةاموس هةةةةةةةةةةةةي

             


