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 مقدمة .1

يتألف الكالم اإلنسان يف أصلو من مجلة مقاطع صوتية متتابعة ومًتابطة و متفاوتة يف أطواذلا 
و قيمتها الزمنيةˈ ومن ناحية أخرى ىذه ليست بالقوة نَفِسهاˈ وإظلا تتفاوت قوة و ضعفا حبسب ادلوقع 

وعندما ينطق الشخص باللغة فإنو ؽليل إىل عملية الضغط على مقطع . الذي حْتتّلو يف السياق الصويت
 وجبانب ذلك يقوم  .خاص من كل كلمةˈ فيجعلو أبرز و أوضح يف السمع من غَته من ادلقاطع

بارتفاع الصوت و اطلفاضو مراعاة للظروف ادلؤدى فيوˈ أو تنويع األداء للعبارة حسب ادلقام اإلنسان 
.  فكل من ىذا األداء ىو النرب والتنغيم. وىذا التنويع قد يكون على الكلمة أو اجلملة. ادلقولة فيو

و للتنغيم عدة عوامل تؤثر يف طريقة األداء اللغوي فالبد مراعاة حالة ادلتكلم النفسية و طببيعة 
النطق و التنغيمˈ والبيئة اليت يلقى فيها الكالمˈ وقدرة ادلتكلم على التحكم يف عضالت نطقو ˈ كل 
ىذه العوامل تؤدي إىل اختالف يف ادلشاعر و مقتضيات األحوال و تغَت اجلملˈ من االستفهام إىل 

.  التأكيدˈ إىل اإلنفعالˈ إىل التعجبˈ و ما أشبو ذلك 
والنرب يستطيع أن يفرق بُت الصيغ أو ادلعاين حبيث ال يفهم ادلراد إال بوجودهˈ ويستطيع أن 

وكذلك إذا مل يستعمل التنغيم أصبح . يفرق بُت االسم و الفعلˈ والتأكيد أو الداللة على اإلنفعال
الكالم متنافراً ال يتفق مع طبيعة اللغة وقياسيتها عند أىلهاˈ وأدائهما ىف الكالم لو أثر كبَت يف نفوس 
السامعُت ومتابعتهم وحسن إصغائهم وفهم ادلرادˈ عدم إتقان نطقهما غلعل ادلتحدث يبدو غريباً عند 

. أىل اللغةˈ ورمبا وقع يف خطأ وبدا حديثو غَت مفهوم
لذلك كل لغة من حيث النرب والتنغيم مواقعو اخلاصة بو و ظروفو اليت حتيط بو و نظامها 

اخلاص وخاصة اللغة العربيةˈ لذلك على معّلم ومتعّلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا عند عملية التعليم 
والتعّلم الوقوف على ىذه اجلوانب حىت ال يفقد تركيبها اللغوى وطبيعتو اخلاصة بوˈ وال يؤدي إىل عدم 

 .وضوح ادلعٌت بل يتحولو
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مفهوم ادلقطع  .2
ادلقطعˈ قبل أن نبحث عن النرب والتنغيم على سبيل التفصيل ىف ىذا ادلبحث نقدم أوال عن 

 وادلقطع يف أبسط أشكالو وصوره .ألن لو دور الذي يلعب فيو النربˈ لذلك كان معرفتو أمر ضروري
عبارة عن تتابع عدد من الفونيمات يف لغة ماˈ حيث تتكون البنية ادلقطعية اليت ختتلف من لغة إىل لغة 

أخرىˈ ومع ذلك فعلماء األصوات ؼلتلفون يف نظرهتم إىل ادلقطع وبالتايل ؼلتلفون حول تعريفو 
اجتاه : غَت أنو ؽلكن القول بشكل عامˈ إن ىناك اجتاىُت يف حتديد مفهوم ادلقطع وماىيتو. ومفهومو

: أما االجتاه الفوناتيكي فأىم تعريفاتو أن ادلقطع. فونيتيكي واجتاه فونولوجي
. تتابع من األصوات الكالمية لو حد أعلى أو قمة إمساع  تقع بُت حدين أدنُت من اإلمساع ( أ
 .قطاع من تيار الكالم ػلوي صوتا ذا حجم أعظم زلاطا بقطاعُت أضعف من الناحية الصوتية ( ب
. أصغر وحدة مركبة يف الكلمة ( ج
فأما االجتاه الفونولوجي فيعرف . وحدة من عنصر أو أكثر يوجد حالذلا نبضة صدرية واحدة ( د

وىنا البد أن يشَت التعريف إىل عدد . ادلقطع من حيث ىو وحدة  ختتلف من لغة إىل أخري
: من التتابعات ادلختلفة من الصوامت والصوائت  باإلضافة إىل عدد من ادلالمح األخرى مثل

وذلذا فإن التعريف الفنولوجي للمقطع يرتبط غالبا بلغة معينة أو رلموعة من . النربˈ والتنغيم
. اللغات

ولذلك فادلقطع ىو وحدة صوتية مكونة من عدد من احلروف واحلركات تتصف بالتمسك 
: النطقيˈ ويصنف ادلقطع  حبسب اعتبارين علا

: طول المقطع
 َكˈ َتˈ َب  يف الكلمة كتب: ادلقاطع الثالثة: اليزيد على صوتُت ˉ مثل: فادلقطع القصَت .
 دمّْˈ أو صوتُتˈ أحدعلا حركة طويلة : يشتمل على ثالثة أصوات يف مثل: وادلقطع ادلتوسط ˈ يدّْ

". فاىمˈ دارس: "من الكلمتُت" فاˈ دا: "يف مثل (حرف مد)
 ر  )" رادّ  "(ر + ج + فتحة + ف )" َفْجر: "يشتمل على أربعة أصواتˉ كما يف: وادلقطع الطويل

أو يشتمل على ثالثة أصوات أحدىا حركة طويلة  .(د+ د +  {حركة طويلة  }+حرف األلف + 
". مكتوب"من كلمة " ُتوب"ˈ "معلوم"من كلمة " لوم"ˉ كما يف (حرف مد )
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: نهاية المقطع
 ُب (لعبَ )َب : ˈ كما يف(الفتحةˈ الضمةˈ الكسرة )إذ انتهى حبركة قصَتة : مقطع مفتوح ˈ

. (ببِ )ˈ ِب يف حروف اجلر (يكتبُ )
  فْهمˈ : "مثل ادلقاطع (أي ليس حبركة وال حرف مد)إذ انتهى بصوت حرف صامت : مقطع مغلق

". عْصرˈ دْرسˈ عْلمˈ فنّْ 
: أنواع المقاطع في اللغة العربية

: تعرف العربية إمجاال مخسة أنواع من ادلقاطعˉ ىي
  َوˈ كَ : "حركة قصَتة مثل+صامت : مقطع قصَت مفتوحˈ وىو عباوة عن : النوع األول ."
  مثل. (حرف مد)حركة طويلة + صامت : مقطع متوسط مفتوحˈ وىو عبارة عن : النوع الثاين :

". ياˈ ين"
  َبْلˈ : مثل. صامت+ حركة قصَتة + صامت : مقطع متوسط مغلقˈ وىو عبارة عن: النوع الثالث

 ".َىلْ 
  (ب) ".عاْشˈ َحاْلˈ نام: صامتˈ مثل + (حرف مد)حركة طويلة + صامت  (أ): النوع الرابع 

 ."أْمر: "صامتˈ مثل+ صامت + حركة قصَتة + صامت 
: أن ىناك نوع من ادلقطع ىف اللغة العربية وىي (145: 1988)وقدم كمال إبراىيم بدري 

  واو العطف وفاء العطف: ص حˈ مثل= ادلقطع القصَت. 
  َماˈ الَ : ص ح حˈ مثل= ادلقطع القصَت. 
  ملَْˈ َىلْ : ص ح صˈ مثل = ادلقطع ادلتوسط. 
  ِديْبْرˈ ِفْيلْ : ص ح ح صˈ مثل= ادلقطع الطويل. 
  (موقوفا عليها بالسكون)َكْلْب : ص ح ص صˈ مثل= ادلقطع العنقدي 
  َضارْ : ص ح ص صˈ مثل= ادلقطع العنقدي الطويل. 

 تيار من قطاعمن ادلعلومات السابقة نعرف أن ىف اللغة العربية ىناك قواعد ىف ادلقطع أو 
ˈ وىذا الصوتية الناحية من أضعف بقطاعُت زلاطا أعظم حجم ذا صوتا ػلوي الكالم

. سيكون أساسا لتعيُت النرب ىف الكلمة وكذلك التنغيم
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  النبر والتنغيممفهوم .3
ويقصد بالنرب ىو القوة أو اجلهد النسيب ادلمنوح لنطق مقطع معُت ليسمع أوضح من باقي 

واللغات . ˈ وإذا أدى مهمة التفريق بُت نطق ونطق يسمى فونيما(1998:139 إبراىيمˈ)ادلقاطع 
لكى يكون ادلقطع ادلنبورة أوضح من  (للتفريق بُت نطق ونطق )النربية ىي اليت تستخدم النرب وظيفيا 

والثاين " مكب " تتكون من مقطعُتˈ األول " مكتب " كلمة : ومثال ما يقصد بالنرب. ادلقطع غَتادلنبورة
ˈ اما "مكب "ˈ وعندما نلفظ كلمة مكتب فإننا صلعل  النرب القوي واقعا على ادلقطع األول "تب"...

وقع النرب القوي " مكاتب" وإذا مجعت ىذه الكلمة . فيقع عليو نرب ضعيف" تب "... ادلقطع الثاين 
فعل األمر : ومثال آخر. وصار النرب على ادلقطعُت األول واألخَت ضعيفا" كا" ...على ادلقطع األوسط 

وأما النرب الضعيف فيقع على " أكب " والنرب القوي يقع فيها على ادلقطع األول " أكرم" من أكرم وىو 
" أكرمو"فإذ اتصلت ىذه الكلمة باذلاء ادلفعول مث وقفت عليها بالسكون تكون " رم"...ادلقطع الثاين 

والنربة . ويكون النرب على ادلقطع األول ضعيفا" رم"...فإن النرب القوي يتحول حنئذ إىل ادلقطع الثاين 
: اليت جتد يف اللغة العربية ثالث درجات وىي

  النربة الرئسيةˈ ورمزىا الفونيمي ىو /′/  
  النربة الثانويةˈ ورمزىا الفونيمي ىو /Λ/  
  النربة الضعيفةˈ ورمزىا الفمنيمي ىو /ν / (1982:48: اخلويل) 

والنرب يف اللغة العربية من شلكن بالتنبؤ بو إذا ػلضع توزيعو لقوانُت معينة كما قالو على اخلويل 
: منها ما يلى (1982:48) 
 ".لن " من " عن " إذا كانت الكلمة من مقطع واحدˈ فتأخذ نواة ادلقطع نربة رئيسيةˈ مثل  .1
إذا كانت الكلمة ذات مقطعُت قصَتين أو ثالث مقاطع قصَتةˈ فيأخذ ادلقطع األول نربة رئيسية  .2

 ".جلس " كتب " درس " وتأخذ باقي ادلقاطع نربات ضعيفةˈ مثل 
إذا كانت الكلمة ذات مقطعُت طويلُت أو ثالثة مقاطع طويلةˈ فإن ادلقطع األخَت يأخذ نربة رئيسية  .3

 ".قامون " طاووس " ناسون " وتأخذ ادلقاطع األخرى نربات ثانويةˈ مثل 
إذا كانت الكلمة ذات مقطعُت أو ثالثةˈ فأخر ادلقطع طويل يأخذ نربة رئيسيةˈ وبقية ادلقاطع تأخذ  .4

"  صيام " كتاب " كاتب " نربة ثانوية إذا كانت طويلةˈ ونربة ضعيفة إذا كانت قصَتةˈ مثل 
 ".صائمون 



إذا كانت الكلمة من أربعة مقاطعˈ فإن ادلقطع الثاين يأخد نربة رئيسيةˈإال إذا كان الثالث أو الرابع  .5
 ".هناية" طاولة " مدرسة " طويالˈ مثل 

إذا كانت الكلمة من مخسة مقاطعˈ فتقع النربة الرئيسية على ادلقطع الثالثˈ إال إذا كان الرابع أو  .6
 " .بنايتنا " كتابتنا " مدرستنا " اخلامس طويالˈ مثل 

" إذا كانت الكلمة من ستة مقاطع أو أكثرˈ فإن آخر ادلقطع طويل يأخذ النربة الرئيسيةˈ مثل  .7
 " استقبالتنا 

ويف اللغات اليت تتميز بًتكيب مقطعي بسيطˈ ومن مث بعدد صغَت نسبياً من ادلقاطع ادلختلفةˈ 
 بأن نعطي لكل مقطع حرفاً منفصاًلˈ مبعٌت Syllabaryرمبا كان من ادلفيد أن نتوصل إىل أجبدية مقطعية 

أن كلمة تتكون من أربعة مقاطع ؽلكن دتثيلها بأربعة حروف متتالية كما يف كتابة اللغة اليابانية واللغة 
ولكن ىذا لن يكون اقتصادياً على اإلطالق فيما  .العربية مثاًلˉ وىذا بالفعل نظام مبٍت على األصوات

ولذلك فإننا فيما يتعلق باللغة . ؼلص لغة مثل اإلصلليزية اليت تضم اآلالف من ادلقاطع ادلختلفة
( 45:الفيصل ). مبٍت على األصوات أيضاً Alphabetic systemاإلصلليزية نتوصل إىل نظام ألفبائي 

قد يؤدى النرب اخلاطئ يف الكلمة أو اجلملة إىل تشويو يف ادلعٌت والداللةˈ لذلك اإلحتياط ىف 
وخاصة ىف رلال تدريس اللغة العربية . اعطاء النرب ىف الكلمة واجلملة على حسب قواعدىا مهمة جدا

. لغَت الناطقُت هبا
النرب وينتقل النرب من مقطع إىل آخر يف الكلمات العربية ˈ  ىناك العوامل اليت تؤثر على مواقع

:  و يرجع ذلك إىل األسباب التالية
االشتقاق  - 1

فإن النرب  (ص ح / ص ح / ص ح  )ػلتوي على ادلقاطع التالية  (نفر  )فمثال الفعل ادلاضي 
 )و ذلك لتويل ثالث مقاطع من نوع واحد ˈ أما ادلضارع منو  (نببب  )يكون على احلرف األول 

فإن النرب يكون على ادلقطع ( ص ح / ص ح / ص ح ص ) حتتوي على ادلقاطع التالية  (ينفر 
 .  (فببب  )الذي قبل األخَت و ىو 

إسناد الفعل إىل الضمائر  - 2
عند اسناد الفعل ادلاضي إىل ضمائر الرفع ادلتحركة ينتقل النرب من مكانو الذي كان فيو قبل 

/ ص ح / ص ح  )و اليت حتتوي على ادلقاطع التالية  (درس  )اإلسناد ˈ فمثال عند اسناد الفعل 



( درسنا ) إىل ضمَت ادلتكلمُت ( د ) ىنا ا يكون النرب على ادلقطع األول وىو احلرف  (ص ح 
النرب يكون على ادلقطع ما قبل األخَت و  (ص ح ح / ص ح ص / ص ح  )تصبح ادلقاطع ىي 

و عند اسناد الفعل ادلاضي إىل ضمائر الرفع الساكنة كألف اإلثنُت و واو اجلماعة ال . (رس  )ىو 
.  يغَت من موضع النرب 

جزم ادلضارع  - 3
 )ػلتوي على ادلقاطع التالية  (يلعب  )يتغَت موضع النرب حسب رفع الفعل أو جزمو فمثال الفعل 

أما يف ( عببب ) فإن النرب يكون على ادلقطع ما قبل األخَت و ىو  (ص ح / ص ح / ص ح ص 
ص / ص ح ص / ص ح ص  )فإهنا حتتوي على ادلقاطع التالية  (مل يلعب  ): حالة اجلزم فنقول 

و ذلك لتوايل ثالثة مقاطع من نوع ( يلببب ) فإن النرب يكون على ادلقطع األول و ىو  (ح ص 
.  واحد 

يف  (واذلبوط)واالطلفاض  (الصعود)وأما التنغيم فهو ادلصطلح الصويت الدال على االرتفاع 
وىذا التغيَت يف الدرجة  يرجع إىل التغَت يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيُتˈ ىذه . درجة اجلهر يف الكالم

ولذلك فالتنغيم يدل على العنصر ادلوسيقي يف الكالمˈ يدل على . الذبذبة اليت حتدث نغمة موسيقية
(       192: ص : زلمود السعران)حلن الكالم 

والتنغيم يطلق على ارتفاع الصوت واطلفاضو وتلونو بوجوه سلتلفة أثناء النطق على ادلستوى 
اجلملةˈ وكذلك للداللة على معان مقصودةˈ مثل االستفهامˈ والطلبˈ واألمرˈ والغضبˈ والرضاˈ 

(. 133: زلمد داود)إخل ...والفرحˈ والدىشةˈ والتعجبˈ واللهفةˈ والشوق
:  ؽلكن التميز بينهما Pitchوصلد نوعُت من اختالف درجة الصوت 

  وىو الذي تقوم فيو درجات الصوت ادلختلفة بدورىا ادلميز على Toneنوع يسمى النغمة - 1
. Word Toneمستوى الكلمة ادلفردة ولذلك يسمى نغمة الكلمة 

 وىو الذي تقوم فيو درجات الصوت ادلختلفة بدورىا ادلميز على Intonationنوع يسمى بالتنغيم - 2
(. 240: حلمى خليل)ادلستوى اجلملة أو العبارة 

أو استفهاميةˈ  (تقريرية)فاجلملة الواحدة قد تكون اثباتية . والتنغيم لو وظيفة ضلوية داللية مهمة
مجلة إثباتية إذا  (شفت أخوك)والتنغيم ىو الفصيل يف احلكم والتمييز بُت احلالتُت فاجلملة العامية 



والواقع أن التنغيم ىو أىم . نطقت بتنغيم خاص ولكنها مجلة استفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر
. وسيلة للتفريق بُت حاليت اإلثبات واالستفهام يف اللهجات العامية حيث ال تستعمل أدوات االستفهام
ويف بعض اللغات يعد التنغيم فونيما يفرق بو بُت معاين متعددة لكلمة واحدة ال يفرق بُت 

تؤدي ستة معان ال  (فان)ىذه ادلعاين إال اختالف النغمةˈ مثال ذلك اللغة الصينية حيث إن كلمة 
وليس ىناك من فرق سوى النغمة  (نومˈ ػلرقˈ شجاعˈ واجبˈ يقسمˈ مسحوق)عالقة بينها ىي 

. ادلوسيقية ادلختلفة يف كل حالة
ويرى الدكتور كمال بشر أن يرعي التنغيم يف تالوة كتاب اهلل الكرمي حىت يسهل علينا فهمو 

يف اللغة العربية فلم يدرس التنغيم الدراسة . ( 58: 1986: سعد عبد اهلل الغريب)وتذوق معانيو 
دتام حسان أن يدرس التنغيم يف العامية حىت يصل إىل أسس يستطيع هبا أن . اجلديرة بوˈ وقد حاول د
إن التنغيم يف اللغة العربية الفصحى غَت مسجل وال مدروس ولذلك البد من : يدرس يف الفصحى فقال

استطاع عن طريق " عدن"االعتماد  يف الوقت احلاضر على العاميةˈ مث يقول إنو أثناء دراستو للهجة 
ادلالحظة اليت أيدهتا التجارب ادلعملية أن يصل إىل أسس التنغيم يف ىذه اللهجة ومن مث حاول االفادة 
منها يف دراسة التنغيم يف الفصحىˈ فوجد أن الفروق وظيفة حبيث ؽلكن مع قليل من التعديل أن ؽلثل 

. التنغيم يف الفصحى
: يقدم على أساسُت علا" عدن"والنظام التنغيم الذي توصل إليو من خالل دراستو للهجة 

. صعود أو ىبوط النغمة على آخر مقطع وقع عليو النرب .1
 .علو الصوت واطلفاضو وتوسطو .2

: ومن مث صنف النظام التنغيم يف العربية الفصحى إىل ستة أشكال ىي
. النغمة اذلابطة الواسعة .1
 .النغمة اذلابطة ادلوسطة .2
 .النغمة اذلابطة الضيقة .3
 .النغمة الصاعدة الواسعة .4
 .النغمة الصاعدة ادلتوسطة .5
 (.135: 1996: حلمى خليل). النغمة الصاعدة الضيقة .6



وىي نغمة ال صاعدا وال ىابطةˈ " النغمة ادلسطحة "كما أضاف نغمة أخرى أطلق عليها 
ويرى أهنا تكون عند الوقف قبل دتام الوقف وقبل دتام ادلعٌتˈ وقد استشهد  على ذلك بالوقف عند 

فإذا برق البصرˈ وخسف القمر ومجع الشمس والقمر يقول : "الفواصل الثالث األوىل يف قولو تعاىل
". اإلنسان يومئذ أين ادلفر
الثانية ˈ يكون بنغمة مسطحة ألن ادلعٌت مل " القمر" و " القمر" و " البصر" فالوقف عند 

غَت أن األشكال النغمية اليت توصل إليها . فالنغمة فيو ىابطة لتمام ادلعٌت" ادلفر " أما الوقف عند . يتم
من خالل دراستو ىذهˈ ىي تقريبا األشكال النغمية اليت توصل إليها علماء اللغة الغربيُت واليت تستعمل 

. عادة سواء أكانت اللغة من اللغات النغمية أم ال
ومهما يكن من أمر فإن الفصل بُت النغمة والتنغيم فيما يتصل بالكلمة والكالم قد يبدو 

يف االغلاب والنفي " نعم" صعبا أحيانا وخاصة فيما يتصل ببعض الكلمات اليت تستعمل كجمل مثل 
يف االغلاب وغَتىاˈ ويشكل عام فإن كل لغة ذلا بالنسبة لبعض الكلمات ظلاذج من النغم " بلى" و 

شليزة ذلا إىل حد كبَت ˈ حبيث ؽلكن للشخص أن يتعرف من خالل مساعو ذلذه النغمات على اللغة 
ادلتكلمة  أمامو حىت إذا مل ؽليز فعال كلمة واحدة من كلماهتاˈ أما إذا كان على معرفة هبذه اللغة فمن 

(. 242 -240: 1996: حلمى خليل)السهل عليو حينئذ أن ؽليز بُت الكلمات بصورة دقيقة 
 

مجال النبر والتنغيم فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . 4
ؽلكن ىف تعليم اللغة العربية أن يقّدم ادلعلم رلموعة من ادلفردات كل رلموعة تتفق كل كلماهتا 
ىف مقاطعها حيث يكون موضع النرب واحدا ىف كل كلمة من الكلمات اجملموعةˈ وؽلكن التمثيل ذلذه 

: اجملموعات باألعمدة التالية من اشتقاق الكلمة
النبر القوي النبر القوي النبر المتوسط النبر المتوسط النبر القوي 

 توبمكتب كا تباك تبيكتب ك
 روءمقرئ قا رأاق رأيقرأ ق
 روجمخرج خا رجاخ رجيخرج خ
 خولمدخل دا خلاد خليدخل د

 عودمصعد صا عداص عديصعد ص



 سوممرسم را سمار سميرسم ر
 جودمسجد سا جداس جديسجد س
 لوطمخلط خا لطاخ لطيخلط خ
 

من اللوحة السابقة نعرف أن الصوت اليت ترمز بكتابة احلمراء ىي اليت ذلا النربةˈ وىي النربة 
القوية وادلتوسطة والباقي ىي النربة الضعيفةˈ وىلّم جرى من الكمات األخرى مثل اسناد الفعل إىل 

  )وادلتوسط بب     (´  )وعادة النرب القوي يرمز بب . الضمائر الذي ػلسن أن يدّرهبم ىف تعليم اللغة العربية
(. ˇ )  والضعيف بب  (ˆ 

وؽلكن أيضا أن طلتار ىف تدريب التنغيم بُت أسلويب التقرير واالستفهام دون استعمال آداة 
: استفهام منها

 

استفهام تقرير 
أنت سافرت إىل الرياض   أنت سافرت إىل الرياض    

زلمد ىف الفصل زلمد ىف الفصل 
أنت تلميذ أنت تلميذ 

مسعت كالمو مسعت كالمو 
آكل زلمد التفاح آكل زلمد التفاح 

  
 

اجلمل السابقة عندما نظرنا من ناحية الكتابة الؼلتلف ىف شكلهاˈ ولكن عندما ينطق على طريق 
وكثَت من الطالب لغَت . سلتلف ذلا فرق ىف ادلعٌتˈ واألول اجلمل التقريرية والثاين اجلمل اإلستفهامية

.  الناطقُت هبا يهملون على ىذا الشكل
وؽلكن أيضا بتقدمي إىل ادلتعلم ادلقابلة بُت رلموعتُت من اجلملˈ األول منهما حتتوى على ما النافية 

: وىف حُت اجملموعة الثانية حتتوى على ما موصولةˈ ومن مثاذلا كما يلي
ما الموصولة ما النافية 

ىذا ما عندى ما عندى ´هذا 



ىذا ما أردتو لك هذا ما أردته لك 
ذلك احلديث ما مسعتو ذلك الحديث ما سمعته 

ما شاء اهلل ما شاء اهلل 
 

" ما"ىف اللوحة السابقة ىناك رلموعة اجلمل اليت ذلا ادلعٌت ما النافية إذا نطقنا ونعطي النرب ىف 
" و " مسعتو"و " أردتو" و " عندى" وىف رلموعة الثانية ذلا ادلعٌت ادلوصولة إذا نطقنا ونطي النرب ىف 

".  شاء
اتقان النرب والتنغيم ىف متعّلم اللغة العربية لغَت الناطقُت ىناك من الكلمات أو اجلمل عدم 

. هباˈ وىذا عادة ػلدث ىف متعّلم ادلبتدئ وادلتوسط عند ما يتكلم أو يقرأ موضوعا من الدرس
ولآلسف أيضا كان ادلعّلم اليعرف وال يفهم أن ما يُنطق ويُقرأ ادلتعّلم أهنا غَت صحيح ىف النرب 

:  ومن مثال ذلك. والتنغيم
 

العبارة الصحيحة /الكلماتالعبارة الخاطئة /الكلمات
سالم الوعليكم وعليكم سالم 

 ليبطلب طا
 مقالقلم 
 دميخدم خا

 

السالم عليكم ورمحة اهلل "إن العبارة ىف اللوحة السابقة عندما يلقي ادلعلم التحية إىل تالميذه 
ُم "وىي " م " دون إعطاء التنغيم ىف " وعليكم سالم ورمحة اهلل وبركاتو"وأجاب التالميذ " وبركاتو

". طاليب"تكون " طالب"وكذلك عندما يتكلمون أو يقرؤن الكلمة . كمْ "الّسˈ و يقفون عند 
 

االختتام . 5
من ىنا نستنتج أن لكل مجلة أو كلمة ينطق هبا البد أن تشتمل على درجات سلتلفة من 

ما بُت عالية ˈ ومنخفضة ˈ ومستوية ˈ ومنحدرة تتناسق وتتناغم لتُبَؤّدي الكلمة  (النرب)درجة الصوت 
فاختالف درجة الصوت يف الكلمة وتباينها من مقطع إىل مقطع آخر قاعدة عامة ختضع لو .  واجلملة 

إذ أنو من ادلستحيل أن صلد لغة تستعمل نغمة واحدة يف الكلمة أو اجلملة وجتعلها . مجيع اللغات 



سائدة يف كل أجزاء اجلملة ˈ فالبد أن تكون ىنالك عدة نغمات متآلفة متناسبة يف الكلمةˈ مثل اللغة 
.  العربية اليت البد أيضا اىتمامو ىف تعليمو

فاختالف النرب والتنغيم وتغَت علا يف اللفظ أو اجلملة ادلنطوقة شيء طبيعي وؽلكن أن نطلق 
ولكن ادلتحدث . وىذا يوجد يف كل اللغات إذ بو ينسجم األداء ادلطلوب" التنغيم الطبيعي"عليو 

باللغةˈ أي لغة كانت وخاصة ىف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباˈ البد لو من إتقان ىذا النوعˈ ألنو 
فعدم إتقانو غلعل . إذا مل يستعملو أصبح نطقو متنافراً ال يتفق مع طبيعة اللغة وقياسيتها عند أىلها

ورمبا وقع يف خطأ وبدا حديثو غَت مفهومˈ والسبب يرجع إىل عدم . ادلتحدث يبدو غريباً عند أىل اللغة
 .التزامو مبقياسية نربات ونغمات ألفاظ اللغة
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