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 ةــالصـلخأ
 

غاة ل  وصافياب ,المغة االنكميزية ومتعمميياا مان البمباة الجاامعيين لاي العارا  تدريسييمن المالحظ بإن معظم 
مان  بوصفو مظيارأي  االيقاع بصورة عامة  الا )بي بي سي( االنكميزيةيمتمكون معرلة نظرية لتمفظ  ,اجنبية

الياا  المياارا  العممياة والفعومع ذلك لإنيم بحاجاة الام مجموعاة مان  بصورة خاصة م المتواصلالمظاىر الك
عمم سبيل المثال, اليستخدم البمبة وسيمة عممياة يمكانيم االعتمااد عميياا لاي ليام بعا   لي قاعة الدرس .

فياة ماز  سااتذة والبمباة كيلكل مان االالدراسة  تبين ىذه المصبمحا  مثل االيقاع والتردد ومدى الصو  الخ|.
ومعالجتاااو لاااي النحاااو والمفاااردة لغااار  لاااي الجمااال  (feet)لعمااال االيقااااعي التجريباااي, اي تقسااايم التفعااايال ا

 تقييم عالقتيا واىميتيا لمتواصل الناجح.لي مساعدتيم 
( تركيا  2)(.بي بي سي)( دور التشديد )النبر( لي تحميل االيقاع ولقا لا 1: )تختص الدراسة الحالية بمايأتي

 من الناحية الفيزيائية لي بيانا  الدراسة. متفعيمة( قياسا  الوق  ل3. )ا( وانواعيfoot) التفعيمة الا
التفعيماة ( اكتشااف تركيا  الاا 2بر وااليقااع. )( استقصاء العالقة بين الن1: )تيدف الدراسةالحالية الم مايأتي

 محادثااا أخوذًة كونيااا ماا سااتفيامية( اخاارى إ11( جماال انكميزيااة مسااجمة صااوتيا منتقاااة و)11لااي ) اوانواعياا
ليزيائيا لي البيانا .  تفعيمة( تشخيص وق  ال3. )Learn English| British Councilمحممة لي موقع 

 جازءً  يعاد الثاانوي او  مقباع الاذي يقاع عمياو النبار الارئيسال(1: )الفرضيا  اآلتياة عمم ىذا العمل وقد استند
و اكثار مان مقباع  أ  مقبعاينأو  عمام مقباع( تحتاوي التفعيماة 2راسة. )( لي البيانا  قيد الدfootلما ) ااجباري

بغا  النظار نسابيا متساوية  حيث تكون ( تحميل المقابع المشددة بحدوثيا لي اوقا  التوقف3غير مشدد. )
 ليما اذا كان يسبقيا مقبع مشدد ام ال.

واالساتفيامية المنتقااة لاي باي باي ساي  تية عمم التحميل االيقااعي لبياناا  الجمال االخبرياةوتستند النتائج اآل
يجا  ان  يس او الثاانويئقبع الذي يحتاوي عمام النبار الار مفي تحميل تقسيم التفعيمة لان الل (1) : االنكميزية

   يسب  بخب عمودي منقب.
بني  بشكل مختمف, اي ماع مقباع مشادد لقاب او ماع مقباع مشادد يمياو مان واحاد الام ثاالث  تفعيمة( كل 2)

 مقابع غير مشددة.
امااا بقاادر مااايتعم  بالماادة الزمنيااة لكاال تفعيمااة ماان الجماال الخبريااة واالسااتفيامية المنتقاااة وماان الناحيااة (3)

 ( النقاب االتية:(CS 5.5الفيزيائية لقد اظير برنامج ادوبي اوديشن 
 ل االستفيامية.دد الجممالمدد الزمنية لمجمل الخبرية اعمم من  أ.

ال   . كل التفعيال  تميل الن تقع لي اوقا  زمنية متقاربة لال يوجد لر  كبير لي المدة الزمنية لكال التفعاي
  سة ذلك النو تم قياسيا باجزاء الثواني. دراالتي تم تحميميا لي ىذه ال

 والخاتمة والتوصيا  والمقترحا  لبحوث مستقبمية.واخيرا ذكر  النتائج 
 
 
 


