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يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
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يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ





                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



n matopoea



                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

ادلقديةح

ادلثحس األٔل
ادلطهة األٔل:

ادلطهة انصاَي
ادلطهة انصانس
ادلطهة انزاتغ

ادلطهة اخلايش
ادلثحس انصاَي

ادلطهة األٔل:
ادلطهة انصاَي:
ادلطهة انصانس
ادلطهة انزاتغ

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

ادلثحس انصانس:

ادلطهة األٔل:
ادلطهة انصاَي:
ادلطهة انصانس:

ادلثحس انزاتةغ  :

ادلطهة األٔل:
ادلطهة انصاَي

ادلطهة انصانس:
ادلطهة انزاتغ

ادلطهة اخلايش
ادلطهة انضاس:
ادلطهة انضاتغ

اخلامتح





 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلثحس األٔل
 يفٕٓو انرُغيى

 غيى ػُد انؼزب ٔانغزب.ُادلطهة األٔل: يفٕٓو انر

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 

) Brosnahan, L.F, Malmberg. B ( ): Tntroduction to P honetics

P.      



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

Intonation

                                                 

( ) R bins, R, H( ) ;General Linguistics , P. 

( ) An outline of English Phonetics, P. 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

Mandarin Chinese 

 

Even  

rising

 broken 

 Falling

 

 Chu  

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 :  ضاَيحانرُغيى يف اندراصاخ انه:  ادلطهة انصاَي

Language

                                                 

( ) - Bloomfield, L( ): Language, P. -

) - Fox,A ( ) : Prosodic Features and Prosodic Structure,  P.



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

Prosodic features

                                                 

) - Fox,A( ): Prosodic Features and Prosodic Structure P. 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

LOWmidhigh

extra high

 .  : انرُغيى يف انرتاز انؼزتي ادلطهة انصانس

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

َخّروا ِلَعزَّة ُركَّعا وُسُجودالو يشنعوٌ كنا مِسعُت كالَمَا

ُُــذيُثَــَوَح  راعي ِسينَي تتابعِت َجذبا! ا كالغيِث يشَنُع

ٌِ يلوٌ َحيًاَفَأصاَخ يرجو  ٍَيا رّبا !ــــويقأ   وُل ِمً َفَرٍح: 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

ىعه ال ال ـ ىعه ال ـىعه ال ال  ـىعه ال      ىعه ىعه  ـىعه ال  ـىعه ال ال  ـىعه ال 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

 :  ادلطهة انزاتغ: ٔظائف انرُغيى

                                                 

) Introduction to Phonetices,P. .: (Brosnahan, L.F Malmberg, b 

)   .   



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

(tenses

ma

Level

rising- falling

                                                 

( ) Crystal ,D ( ): A Dictionary of Linguistics and Phonetics, P. 

Introduction to Phonetic, P.  . : (Brosna Han. L.F, Malmberg, B )



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 : ادلطهة اخلايش: أمناط انرُغيى

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



{ }

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

{ }

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلثحس انصاَي
 نرطزيزيح األخزٖانرُغيى ٔادلاليح  األدائيح  انصٕذيح  ا

 : : انرُغيى ٔانُغًح ٔانهحٍ ة ادلطهة األٔل

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

Enonce 

 ادلطهة انصاَي: انرُغيى ٔانُرب 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 

( ) - Fonagy, ( ) :L,accent Francais: accent Probabiljtaire, P,



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 

) -Bolinger,D( ): Around theEdge of Language: Intonation, P.



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 :               دلطهة انصانس: انرُغيى ٔانفَٕيىا

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلطهة انزاتغ : انرُغيى ٔاإليقاع انهغٕي.

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 Pitch

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 

     



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلثحس انصانس
 انرُغيى يف انقزاءاخ انقزآَيح

 ادلطهة األٔل: انطثيؼح انصٕذيح نهقزآٌ انكزيى.

{ }{ }

 

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ





                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلطهة انصاَي: انطثيؼح انصٕذيح نهزصى انقزآَي.

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلطهة انصانس: تٕاػس انرُغيى يف انقزاءاخ انقزآَيح 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ادلثحس انزاتغ

 انرقاتالخ يف انظاْزج انصٕذيح )انرُغيى( يف انقزاءاخ انقزآَيح، 
 ٔأشزِ يف ذٕجّ ادلؼىن

 دلطهة األٔل: اإلدغاو ٔانفكا

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

اإلتدال ٔذزكّ ادلطهة انصاَية 
 انصٕايد: أٔالً: تني 

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

{ }

{ }{ }{ }

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 :  : تني انصٕائد شاَياً 

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

َيِوَو اْلِفَراِق ِإَلى َأِحَباِبَيا ُصوُر     اهلل َيِعَلُه َأىَّا ِفي َتَلفُِّتَيا                

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ة ادلطهة انصانس: احلذف ٔاإلشثاخ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 أخري ٔانر ـاتغ: انرقديى ة ادلطهة انز

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

   ٔاإلشثاع ـادلطهة اخلايش: اإلمشاو ٔاالخرالس 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ة ادلطهة انضادس: انقهة ادلكاَي.

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ة ادلطهة انضاتغ:  اإليانح ٔانفرح 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 امتحةةةةةخ









                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ٔقد خهص انثحس إىل تؼض انُرائج أًْٓا: 

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



                                                 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ٔتؼةد



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 فٓزس اذلٕايش
 أٔالً: ادلصادر انؼزتيح 

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

 

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 

 

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ًيح ٔادلٕاقغ اإلنيكرتَٔيح : شاَيًا: اندٔرياخ ٔاحلٕنياخ ٔانزصائم انؼه
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يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 ٔادلزاجغ األجُثيح: شانصًا: ادلصادر 
 R bins, R, H( ) ;General Linguistics, P.  

An outline of English Phonetics, P. 

Brosnahan, L.F, Malmberg. B ( ): Tntroduction to P 

honetics P.  

Bloomfield, L( ): Language, P. -

 Fox,A( ): Prosodic Features and Prosodic Structure, 

P.  

 Fox,A( ): Prosodic Features and Prosodic Structure 

Introduction to Phonetices,P. .: (Brosnahan, L.F 

Malmberg, b ) 

- Fonagy, ( ):L,accent Francais: accent Probabiljtaire, 

P,

Bolinger,D( ):Around theEdge of Language: Intonation,P.



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 فٓزس ادلٕضٕػاخ
 

 انصفحح ادلٕضٕع و
 انرًٓيد

 ادلثحس األٔل
ادلطهة األٔل:

 ادلطهة انصاَي

 ادلطهة انصانس

ادلطهة انزاتغ
ادلطهة اخلايش

ادلثحس انصاَي

ادلطهة األٔل:
ادلطهة انصاَي:

انسادلطهة انص
ادلطهة انزاتغ

 ادلثحس انصانس

ادلطهة األٔل:
ادلطهة انصاَي:



 

 

يف  امللمح األدائٌ التطريسٍ )التهغًم( 
 ت القرآنًة  وأثره يف تىجًه املعهىالقراءا

 

 د/ جنـالء حمفىظ حمـمد العبسٌ

 انصفحح ادلٕضٕع و
ادلطهة انصانس:

 ادلثحس انزاتغ

: ادلطهة األٔل
انصاَي ادلطهة

ادلطهة انصانس:
ادلطهة انزاتغ

ادلطهة اخلايش
ادلطهة انضاس:
ادلطهة انضاتغ

 اخلامتح
 اذلٕايشفٓزس 

 فٓزس ادلٕضٕػاخ




