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المقدمة

أبجديــة لخصــت كل اللغــات، همســات دافئــة، وحــروف صادقــة، صــوت ينعــش ويطــرب أذاننــا 
ويرســم فــي عيوننــا ابتســامة الفجــر، إنهــا الموســيقا ...................

إحــدى وســائل التعبيــر عــن مشــاعر اإلنســان وشــكل مــن أشــكال التواصــل بيــن البشــر ولهــا تأثيــر 
علــى الجوانــب االنفعاليــة واالجتماعيــة عنــد الطفــل فتؤثــر فــي شــخصيته وقدرتــه علــى التحــرر 
مــن التوتــر والقلــق وتثيــر فيــه انفعــاالت عديــدة كالفــرح والحــزن والشــجاعة والقــوة والتعاطــف، 
ــر عــن أحاسيســه بــا خجــل  ــاء واأللعــاب الموســيقية تشــتد ثقــة الطفــل بنفســه ويعب ــاء الغن فأثن
ويوطــد عاقاتــه بأقرانــه إضافــة إلــى الجانــب الترفيهــي فــي حياتــه ونقــل التــراث الثقافــي والفنــي

فــكان التطــور الثقافــي بشــكل عــام والموســيقي بشــكل خــاص دافعنــا للبحــث فــي ســبيل مواكبــة 
هــذا التطــور آخذيــن علــى عاتقنــا الحفــاظ علــى قيمنــا وتراثنــا وأخاقنــا أمليــن أن نســهم فــي بنــاء 
ــا نقدمــه مــن موضوعــات شــائقة  ــه مــن خــال م ــاء ب ــذي نعمــل لارتق ــا الحضــاري ال مجتمعن
تعبــر عــن إيماننــا بوطننــا وقدســية ترابنــا وقــد حرصنــا علــى تنويــع الموضوعــات وإظهــار أهــم 
القيــم اإليجابيــة مــن خــال األغانــي واألناشــيد المضمنــة فــي كتابنــا كمــا حرصنــا علــى تحقيــق 

أهــداف منهــج التربيــة الموســيقية التــي يحتاجهــا أطفالنــا.

أهداف التربية الموسيقية

تنميــة القــدرة علــى التعبيــر عــن المشــاعر واألحاســيس مــن خــال الغنــاء واالســتماع إلــى أنــواع 
مختلفــة مــن المقطوعــات العربيــة والعالميــة والتــراث الشــعبي وجعــل المــادة أكثــر جاذبيــة تعّرف 

لغــة الموســيقى /مبادئهــا وقواعدهــا البســيطة/

ــة كالتعــاون  ــة بعــض القيــم االجتماعي الكشــف عــن المواهــب والتشــجيع علــى االبتــكار وتنمي
ــي  ــاء األداء الغنائ ــات أثن ــع المجموع ــن خــال االنخــراط م ــة م ــاء للجماع والمشــاركة واالنتم

ــي ــي اإليقاع واألداء اآلل

إكســاب المتعلــم تقنيــات تمكنــه مــن تحليــل األثــر الموســيقي وممارســة الفكــر النقــدي وتحقيــق 
الترابــط والتكامــل بيــن المــواد الدراســية المختلفــة.
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لغتي اجلميلة

6

1
النّشاط األوَّل:

  أتحدُث إلى أصدقائي 
عن استعدادي للعودة 

إلى المدرسة.

ي ي هذه كت�ب
ّ هذا ص�ف

ُس العرِب ا �ش  ف�ي
ُ

ق ت�ش

ي
 �ي مدرس�ت

ً
 أهال

ً
أهال

ي
هّيا نقرأ أحىل لغ�ت

لو مهعا
ف

ُ مهعا � نك�ب

ي الفصىح ما أروَعا
لغ�ت

ً
رة تنمو أبدا ب

ش
ي �

لغ�ت
ً
 غردا

ً
أ�ف أتلوها حلنا

ي
�ت
آ
 الزمِن ال

َ
ل

ّ
�ي شال

ي
ي نبض حيا�ت

مثلك لغ�ت

كلمات: سليمان العيىس

مدرسة
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الّنشاط الّثاني:

 أدّوُن اسم الدرجِة الموسيقيِّة على جذِع الشجرِة.

الّنشاط الّثالث:

  حاَن وقُت اللعِب. سنلعُب لعبةَ الّدرجاِت الموسيقيِّة،
خُطُواُت اللعبِة:

تقُف مجموعتان متقابلتان إلى جانبي الّصف.	. 
يعزُف المدرُس درجةً ما وعلى المجموعة األولى أْن تنفَذ الحركة المناسبة 	. 

للّدرجة.
ثمِّ يعزُف المدّرُس درجةً أخرى وعلى المجموعة الثّانية أْن تنفذ الحركة 	. 

المناسبة للّدرجة.
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2 تَدّرج الّصوت
النّشاط األوَّل:

  أَْستَِمُع إلى الموسيقا وأضبُط اإليقاع مع 
معلمي

عيَْف بحركة 	  وَت الضَّ وَت القويَّ والصَّ ًة أُْخَرى للَّحن وأحاكي الصَّ أَْستَِمُع مرَّ
اليدين

  فكَّْر معي:
كيف انتقل الصوت )بشكل تدريجي - بشكل مفاجئ(

الّنشاط الّثاني:

ْوِت ِج قّوةُ الصَّ ُر القلَم مع تدرُّ  أُمَرِّ

ي لقوة الصوت ب ي لقوة الصوتنسمي التناقص التدر�ي ب ايد التدر�ي ف نسمي ال�ت

Decrescendo ديكريشندوCrescendo كريشندو
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  أختار العنصر الذي أريد من عنصري الموسيقا )اإليقاع – اللحن( وأؤديه أثناء 
االستماع

الّنشاط الّثالث:

 أغني الّدرجات الموسيقيّة اآلتية مستخدماً إشارات التّدّرَج الصوتي

ألعب وأتعلُم

أبحُث عن الِمبَْراة المخبّأة معتمداً على تصفيق أصدقائي	 

كريشندو عندما تقترب من مكان الِمبَْراة 	 

ديكرشندو عندما تبتعد عن مكان الِمبَْراة	 



3

10

ماما

ل: الّنشاط األوَّ

 أالحظ الصورة اآلتية

 أحاور صديقي بمضمون الصور
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ماما

ماما ماما نغم احلب

ي  قر�ب
ً
ي دوما سكنت قل�ب

ما أحالها ما أغالها 

 لن أنساها
ً
 قامس

ً
قامس

ا م�ي أرجو هللا أن �ي

ا  للحب ويبق�ي
ً
رمزا

تعبت ماما ل مل تضجر

ر يهسر
ت

لها � ما أ�ب
ماما لفظ عذب يب�ت

ت
� ا الوطن الغالي �ي و�ب

كلمات: برهان الشليل

ّمي .......................................................
أ
 ل

ً
كتُب عبارة أ

الّنشاط الّثاني:

  أدّون ُالّدرجات الموسيقيّة اآلتية على المدرج الموسيقي
 دو بيضاء - مي بيضاء - صول مستدير - صول سوداء

فاسوداء - مي سوداء - ره سوداء - دو مستديرة

 واآلن سأغني ما دَونته بمرافقة عزف مدرسي
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4 املقياُس الّثنائي

ل: الّنشاط األوَّ

 أضع ُكلَّ زمنين في مجموعة

  كم سوداء يلزمني ألحصل على زمنين؟ ولماذا؟
......................................................................

واآلن سأضُع اثنتين من السوداء أو ما يعادل قيمتهما الزمنية في األقسام اآلتيه	 

2
4

 أصدقائي نسّمي:	 
 - األقسام )المقاييس(

- والخطوط التي تفصل بينها )الحواجز(

 فيسّمى )دليل المقياس الثّنائّي(	 
2

4 أَمّا هذا الّشكل 
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الّنشاط الّثاني:

 أقرأُ وأغنّي نوطة ِمَن الميزان الثنائي

الّنشاط الّثالث:

ً  أستمع إلى مقطوعة موسيقيّة ميزانها ثنائّي ونرافقها بحركة اليد هبوطاً وصعودا

أمرر القلم ألحصل على إشارة اليد للميزان الثنائي	 

2

1 2 1 2
4

أعزف التمرين اآلتي منتبهاً إلى )accent( (الضغطة القوية(	 

2

> > > >
4

2
4



14

5  َعَلمي

ل: الّنشاط األوَّ

 أالحظ الصورة

  أحاور أصدقائي عن واجبنا كأطفال تجاه الوطن 

فوق الرأس عملي عملي

رفعنا الرأس حييناه

نفديك قلنا �ي عملي

ميك
ف

� ي الغالي
�ي وط�ف

الغالي نشدو مس الوطن �ب

 جند
ً
وغدا ن صغار

ف
�

فوق الرأس عملي عملي

رفعنا الرأس حييناه

كلمات: سليمان العيىس
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 أشاهد مقطع فيديو 

ا تعزف ي رأي�ت
 أمّسي الفرقة ال�ت

.................................................

  أستمُع إلى النّشيد العربّي السورّي وأرافقه بالعزف على اآلالت اإليقاعيّة
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6رفيُق الّطرِب 
ل: الّنشاط األوَّ

 أكتُب اسم اآلالت التي أعرفها:

........................... ........................... 

........................... 
........................... 

أصدقائي لنتعرف معاً على رفيق الطرب وهو )ألة العود(
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الّنشاط الّثاني:

 أشاهد ُمقطع الفيديو وأختاُر اإلجابة الصحيحة:

 ننقر بالريشة على:	 
- الغشاء  - األوتار

 تصنع آلة العود من:	 
- الخشب  - الجلد

 تعزف على آلة العود بوساطة:	 
- الريشة  - القوس

 أصف آلة العود ...............................

م �ي
أ
ال  

ُ
أغنيــة عــودي  نغــام

أ
ال مفتــاُح  عــودي 

حــالم
أ
ال وردّي   

ً
نغمــا ي

وأغــ�ف أعــزف  أحضنــه 

عــودي �ي �ــَر الملســات  النغمــات
ُ

يــد عــودي تغر

نغــام
أ
ال  ّ

ي
ت

� �ش عــودي  ي نســمة معــري روحي قلــ�ب

كلمات: مهدي إبراهيم
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7  نغماٌت وألوان

ل: الّنشاط األوَّ

م ّ��انظري إ

يغنون

ي�� �� �ا من أصوات �

عّرفو�ف عن أنفسمك و أهال بمك 

بيننا 

 La     :��ا

/ �
م
ن السكن: ا�درج ا�وسي��

�
                   الفراغ الثا��

تيب: الدرجة السادسة ال��

Si     :��ا

/ �
م
ن السكن: ا�درج ا�وسي��

                   السطر الثالث

تيب: الدرجة السابعة ال��



19

ا��:     دو جواب

 \ الفراغ الثالث
م�ن السكن: ا�درج ا�وسي��

تيب: الدرجة الثامنة ال�

الّنشاط الّثاني:

 أسّمي الّدرجات الجديدة التي تعرفت عليها

الّنشاط الّثالث:

 أصُل العامة الزمنية بشكلها المقلوب

اه  ذيل الع�مة  �
�

ت ا� عندما غ��ّ

ا  الزمنية � يتغ�� ا�ها و� زم�	

الّنشاط الّرابع:

 أستطيُع أْن أقرأ التمرين اآلتي وأغنيه مع إشارة الميزان الثنائّي

2
4
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8 هوايتي

ل: الّنشاط األوَّ

 أضُع إشارة ًتحت ما أحبُّ القيامَ به

 أحّدُث أصدقائي عن هوايتي.
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 نغنّي مع صديقنا الّذي يحبُّ الرياضة

جنــاحأعــدو مــع الصبــاح بــال   
ً
ا طــ�ي

الطيــور  
ُ

حأســابق الــر�ي وأمتــ�ي 

الرفــاق املهــارةننافــُس  لنكســَب 

الصداقــة ســارةشــعار�ف   واحلف
ُ

ل الفــوز

العقــول  
ُ
بــدانســالمة

أ
ال حصــة  ي 

ف
�

نسان ُر الزنود لنرصة الإ
ّ

نسخ

كلمات: مظهر الحجي

الّنشاط الّثاني:

 أشاهُد الفيديو اآلتي ماحظاً حركات قائد الفرقة الموسيقية ... 

 أختاُر اإلجابة الصحيحة :

يسّمى قائُد الفرقة 	 
 الموسيقية:

- مايسترو    - كابتن 

 يحمل بيده عصاً	 
- ليعزَف على آلة موسيقية  - ليشيَر إلى الميزان والعازفين 

 أقوم أنا وأصدقائي بتشكيل مجموعات: نقوم بمحاكاة العزف على آالت 
موسيقيّة نحبها، وأحد التاميذ يقوم بتمثيل دور المايسترو 
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9ذاُت الّسن
ل: الّنشاط األوَّ

 أسّمي األشكال اإليقاعية التي أعرفها وأكتُب زمنها

أدون الشكل الجديد ......................	 

 سأعرفكم على نفسي اسمي ذاُت 	 
الّسن 

قيمتي نصف زمن	 
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الّنشاط الّثاني:

 نظرت إلى العامات الزمنية فوجدت ذات الّسن حزينةً ... تعالوا لنعرَف 
السبب ونحلَّ اللغز

الّنشاط الّثالث:

 أعزُف التمرين اآلتي على آلة المراكاس

2
4
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This is the way10
ل: الّنشاط األوَّ

 أرتّب ُالصور اآلتية باألرقام حسب السلوكات التي أقوم بها صباحاً
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 َحاَن وقُت الغناء

This is the way

This is the way I wash my hands

This is the way I wash my hands Early in the morning

This is the way I wash my face

This is the way I wash my face Early in the morning

This is the way I comb my hair

This is the way I comb my hair Early in the morning

الّنشاط الّثاني:

 ألعُب وأتعلُّم، خطوات اللعبة

تقُف مجموعتان متقابلتان إلى جانبي الصفِّ .	. 
يعزُف المدّرُس درجةً ما وعلى المجموعة األولى أْن تنفَذ الحركةَ المناسبة 	. 

َللّدرجة.
ثّم يعزُف المدّرُس درجةً أُْخَرى وعلى المجموعة الثانية أْن تنفَذ الحركةَ 	. 

المناسبةَ.
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11الّطبُل الّصغيُر
ل: الّنشاط األوَّ

  أشاهُد مقطع الفيديو وأحاكي حركات العازف على اآللة اإليقاعية

الّنشاط الّثاني:

 أحاوُر أصدقائي حول صفات اآللة اآلتية

 	)Little Drum( أتعّرُف الطّبَل الّصغير

 نقرُع على الطّبل الّصغير بوساطة	 
- المضارب     - الريشة 
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 الطّبل الّصغير من اآلالت	 
- الوترية    - اإليقاعيّة 

الّنشاط الّثالث:

R - L أختاُر رمزاً مناسباً للفراغ 

............................................ (Left) الي�ى  (Right) اليم�ف

أؤدي التمرين اإليقاعي على آلة الطّبل الّصغير مستخدماً المضارب )اليمنى 	 
- اليسرى(

2
R L

4

R L R R R R R RL L L L L L

الّنشاط الّرابع:

 أؤدي التمرين اإليقاعي بخطوات القدمين

2
4
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12أنا وأسرتي
ل: الّنشاط األوَّ

 

 أتحّدُث إلى أصدقائي عن عائلتي
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�ب أهوى �ب

أهوى ماما

ي
ي .. وأحف

أهوى أخ�ت

حلَن الوطِن
ُ

ي تعزف
أخ�ت

بعَض الّسفِن مُس ي �ي
وأحف

 صباح
ّ

لك �ب يعمل �ب

فراح
أ
ل �ب �ف

أ
ال كي �ي

وا�ف مك �ت ماما احللوة
ما أحال�ف ما أحالها

وى العمل �ف �ة
أ
ن ال

ف
�

مل
أ
رص�ف ال ولنا الفخر

كلمات: أسعد الديري

الّنشاط الّثاني:

 أستمُع إلى مجموعِة أغاٍن أطفال لموسيقي من بلدي سوريّة

الّنشاط الّثالث:

  بمساعدة أفراد أسرتي سأجمع بعض الصور والمعلومات لواحد من 
الموسيقيين من بلدي سوريّة وألصقها في كتابي

............................................................................................. 

.............................................................................................
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13 أعّبر بأسلوبي
ل: الّنشاط األوَّ

 أرسُم الدرجات الموسيقيّة على المدّرج حسب البطاقات

دو صول

ره

��

��

دو جواب

فا

�
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الّنشاط الّثاني:

 أستمُع إلى الموسيقا وأعبُّر عن الّصوت الحاد والّصوت الغليظ بأسلوبي

الّنشاط الّثالث:

 أغنّي باستعمال إشارات اليد الّصوتيّة

الّنشاط الّرابع:

ألعب وأتعلُم

سيلفُظ معلمي اسم الدرجة ونحُن سننفُذ اشارة اليد الّصوتيّة المناسبة	 
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14 آلة الترومبيت

النّشاط األوَّل:

 أشاهُد مقطع الفيديو وأروي ألصدقائي 
القصة بأسلوبي

الّنشاط الّثاني:

 بعد المشهد السابق ... أستطيُع وصل آلة الترومبيت (Trumpet) مع أجزائها
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الّنشاط الّثالث:

 لنلعب و نتعلم .. لعبة األرقام

نضع في سلّة قصاصات ورقيّة مرقّمة من (20 - 1)	. 
يختار التلميذ ورقة ويصّفق التمرين المقابل للرقم	. 
يشارك المعلم كّل تامذة الّصف	. 
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ل: الّنشاط األوَّ

 أالحظ ُالفرق بين الصور

15املا ء هو احلياة
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ملــــاء �ب  
ً
مرحبــا بوادينـــــــا�ي  ــري  ب �ي

جـــاء مــن  �ي  َت  يسقينـــــــاَســمِلْ حلــب  �ب

ن
آ
ال العطــاش  ــــــارياســِق  احلب ـرنـــــــا  �ف �ي 

البستــــان لنــا  أحــراِريبــ�ت  بســـــــــتان 

املســكون ــر�ف  �ف والشــعِر�ي  بـــالــــحّب 

احلّســون مــع  الزهــِرغــّرْد  مــع  وارقــص 

كلمات :عبد الرزاق عبدالواحد

الّنشاط الّثاني:

  كيف أحافُظ على الماء من الهدر؟
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................

الّنشاط الّثالث:

 أشاهُد مقطع الفيديو وأحاكيه ..



36

الّطفُل املعجزُة 

ل: الّنشاط األوَّ

 أعبُّر عن قصة الموسيقي موتسارت (Mozart) بلغتي 

16
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الّنشاط الّثاني:

  أيقونة قلم أمألُ الفراغات اآلتية ألتعّرف حياة الموسيقي موتسارت
)الطّفل المعجزة - البيانو - والدته – موسيقياً - الكمان(

لُِقَب الموسيقي موتسارت ب............... 	 

تعلّم العزف على يد ...............	 

اآلالت التي تعلّم العزف عليها ............... و ...............	 

 	ً وأصبح ............... مشهورا

 أستمُع إلى موسيقا موتسارت

الّنشاط الّثالث:

 أنا مبدٌع صغيٌر سأبتكُر لحناً من الّدرجات الموسيقيّة التي تعلمتها 

2
4
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17اجلالجل
ل: الّنشاط األوَّ

 أالحُظ اآللة اإليقاعيّة وأصفها ألصدقائي 

 أمأل الفراغات )الجاجل - االهتزاز – المعدن – األجراس(

تصدر هذه اآللة صوتها عن طريق ..................	 

يثبت عليها مجموعة من .................. التي تصنع من ..................	 

تسمى هذه اآللة اإليقاعيّة ب..................	 
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الّنشاط الّثاني:

لعصا وانقْر عىل الدفإقرْع �ب

يثرن املثلث فاصِغ و�ت

الجل مثل البالبلوقع احلب

إ�ــْع إ�ــْع  يقــرعإ�ــْع  بــل 
ّ
الط صــوت 

لللل لللل �ت �ت

كلمات :حسن عودة

الّنشاط الّثالث:

 أنا قادٌر على أْن أدّون التّمرين اإليقاعّي الّذي يمليه علّي معلمي

2
4

الجل ذي دونته عىل آلت احلب
ّ
ف ال  الّتمر�ي

ُ
سأعزف

الّنشاط الّرابع:

 أغنّي النشيد السابق مع مرافقة اآلالت اإليقاعيّة الواردة في النّص 
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18هيا نعمل معًا
ل: الّنشاط األوَّ

 األحظ الصور

انولاعت

3412675
أرتُّب األعداد اآلتية ألحصل على الحل 

الكلمة هي........................................	 

ــع واحلــبُّ للجميــع ــور للجمي للجميــعالّن يكــون   
ْ

أن  
ّ

بــد ل 

ــ�ي والعطاء للجميــعوأرضنــا الســمراء واحلف يكــون  أن  بــد  ل 

هلــب وعزمنــا  ذهــب  ابنــا  جــداد �ت
أ
ــة ال ــد وصي ي بــه البل

ــ�ف نب

اب ونــرصة البــالد
ــعلوحــدة الــ�تّ ــبُّ للجمي ــع واحل ــور للجمي الّن

 يكون للجميع
ْ

 أن
ّ

ل بد

كلمات: سليمان العيىس
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الّنشاط الّثاني:

 أتعاوُن أنا وأصدقائي لعزف التّمرين على اآلالت اإليقاعيّة

2
4

2
4

2
4

الّنشاط الّثالث:

 أستمع إلى أغنية (Incy Wincy Spider) وأرافقها بالحركات األتية 
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19آلة التشيللو
ل: الّنشاط األوَّ

 أالحظ الصور

 أحاوُر أصدقائي حول الشيء المشترك في هذه اآلالت:

الّنشاط الّثاني:

 أصُف اآللة التي في الصورة الرابعة
أفّكُر ب )نوع اآللة – حجم اآللة – طريقة تثبيت اآللة(

يعزف عليها بوساطة ...............	 

تشبه آلة ............... ولكنها أكبر حجما	 

يثبتها العازف على ............... بوساطة سيخ 	 
حديد

123

4
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 	Cello اآللة الجديدة من عائلة الكمان وأسمها تشيللو

 أشاهُد مقطع فيديو 
وأحاكي طريقة عزف 

آلة أحببتها

الّنشاط الّثالث:

 أصُل العازف بآلته التي يعزف عليها
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20احِم نفسك 
ل: الّنشاط األوَّ

 جاد وسارة كانا يسيران في الطّريق شاهدا جسماً غريباً فدار الحوار اآلتي 
بينهما

ء ي
هيا لنكتشف هذا ال�ش

لكننا لنعرف ما بداخهل 
ً
ا  خط�ي

ً
وقد يكون شيئا

 ما هو الّسلوك الصحيح برأيك في هذه الحالة
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الّنشاط الّثاني:

 وقُت الغناء
َ

َحان

شــياء
أ
رجــاء احــذْر مــن ملــس ال

أ
ال ي 

ف
� ملــ�ت  جــم 

ً
أقالمــا أو  اكنــت   

ً
لعبــا

ً
ألغامــا أو  حلــٌو  شــلها 

شياء 
أ
احذْر من ملس ال

ً
بعيــدا  

َ
وابــق ــا  تقر�ب ل 

ً
 اكن مفيــدا

ً
 معــال

ْ
وامعــل

كــ�ب ســنا
أ
ــا ال  ع�ف

ْ
أبلــغ

ً
ــا ــ�ش أمن ك ــك أ ــح َحي يصب

شياء
أ
احذْر من ملس ال

كلمات :نسيب عيىس

الّنشاط الّثالث:

 َحاَن وقُت اللعب، ألعُب مع مجموعتي لعبة stop أي قْف 

قائد المجموعة يعد ( ----- - 2 - 1 - 2 - 1 )بإيقاع بطيء	. 
المجموعة تمشي بشكل منتظم مع العّدات	. 
تقف المجموعة عندما يلفظ القائد قف لعّدة واحدة فقط	. 
تتابُع المجموعة السير بنفس اإليقاع ومن ال يقف عند سماع كلمة قف 	. 

يخرج من اللعبة 

الّنشاط الّرابع:

 أمشي التمرين اإليقاعي اآلتي 

2
4

R L LLL L L L L LR R R R R R R StopStopStop R
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21تراثنا اجَلميل 
ل: الّنشاط األوَّ

 أستمع إلى أغنية زيّنوا المرجة 

الّنشاط الّثاني:

 أشاهُد مقطع فيديو من ِفلُْكلُور بعض المحافظات السوريّة
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الّنشاط الّثالث:

 أصل اآللة الشعبيّة بما يشبهها من اآلالت اآلتية من حيث طريقة العزف

الّنشاط الّرابع:

 أسأُل أحد أفراد عائلتي عن لعبة مغنّاة كان يلعبها في صغره ثم ألعبها مع رفاقي 
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22عالم املوسيقا
ل: الّنشاط األوَّ

 أقرأُ الصولفيج اآلتي

2
4

الّنشاط الّثاني:

دو ره مي فا صول ل سي

نغٌم يغمُر إحساسي

ٌ مشدود يصدره و�ت

ي عود
ف

ي معزفٍة أو �
ف

�

أو بوح الّناي املسحور

عراس
أ
أو مزمار ال

ِ الّناس
ّ

 للكون ولك
ً
ك�ش حّبا ي أ

عل�ف ب �ي

كلمات: جورج عيىس
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الّنشاط الّثالث:

 نتعّرف على آلة إيقاعيّة تشبه الكفين أثناء التصفيق تسمى المصفقات
Castanet 

ي
ستخدام أدوا�ت أ�ف قادٌر عىل ابتاكر آلت املصفقات �ب

الّنشاط الّرابع:

 نشّكل أنا ورفاقي فرقة إيقاعيّة لمرافقة الغناء 

2
4

2
4

2
4
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ل: الّنشاط األوَّ

 أشاهُد مقطع الفيديو اآلتي

 أمألُ الفراغات 

يُْعَزُف على هذه اآللة عن طريق الفم لذلك هي من اآلالت ..................	 

عدد ثقوبها األماميّة .................. وثقب واحد خلفي	 

تُصنَُع من .................. أو ..................	 

23آلة الركوردر 
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 	 Recorder نسّمي هذه اآللة الركوردر

الّنشاط الّثاني:

 أغنّي التّمرين اآلتي بمرافقة عزف معلمي على آلة الركوردر

2
4

الّنشاط الّثالث:

� ��� الركبت
ث��

٢

يقة ّ بطر �يقا �
� ا
� أثناء ا��	

�
أع��ّ عن البيضاء �

حركة

١

أنا قادٌر أن أمشي إيقاعيّاً التّمرين اآلتي:	 

2
4
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ل: الّنشاط األوَّ

 

أضُع عنواناً مناسباً للصورة............	 

The bobbin24
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Wind the bobbin up

Pull pull clap clapclap

Wind it back again

Pull pull clap clapclap

Point to the ceiling point to the floor

Point to the window p0int to the door

الّنشاط الّثاني:

لدّي أخٌت اسمها سكتة ذات السن 	 
 لنرسمها معاً

زمنها يساوي نفس زمني فهي .............. 
زمن

أقرأُ وأصّفُق التّمرين اإليقاعّي اآلتي مستبدال سكتة ذات السن بلفظة )إس (	 

2
4

أعيُد تصفيق التّمرين وأسكُت عند ذات السن بمقدار زمنها	 
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25الّشجرُة
ل: الّنشاط األوَّ

 أحاور صديقي حول فوائد الشجرة 

ــجرة
ّ

الش أ�ف  ــجرة 
ّ

الش واملطــرأ�ف   َ الغــمي أحــبُّ 

ــولي ــن ح ــاء م ــبُّ امل والقمــرأح ــمَس 
ّ

الش أحــبُّ 
ً
ــرا

ش
� ى  �ت ي 

غصــ�ف ةعــىل  نــرصف حلــوة  ــاري 
ش
�

جرة
ّ

أ�ف الش

ي
تيــ�ف

أ �ت الفجــر  مــِلوعنــد 
أ
وال احلــّبِ  طيــوُر 

شــاءت كيفمــا  ي 
العمــِلتغــ�ف رقصــة  وتبــدأ 

ً
ــا

ّ
عش ل  ي 

يبــ�ف ملــِلفــذا  بــال  يشــدو  وذا 

جرة
ّ

أ�ف الش

كلمات :أسعد الديري
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الّنشاط الّثاني:

 أصُل اآلالت اإليقاعيّة برموزها

الّنشاط الّثالث:

 أشّكل أنا وأصدقائي فرقة إيقاعيّة من ثاث آالت إيقاعيّة )مصفقات / طبل 
صغير / جاجل( ونوّزع األدوار وألعب أنا دور المايسترو في التّمرين 

اإليقاعّي اآلتي:
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ل: الّنشاط األوَّ

 نغني الصولفيج اآلتي مع إشارة الميزان الثّنائّي 

2
4

الّنشاط الّثاني:

 أودي التمرين إإليقاعّي اآلتي حركياً )مستخدماً اليدين والقدمين(

2
4

26اإليقاُع احلركّي 
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الّنشاط الّثالث:

 أصُل بين الجملة وما يناسبها

العزف على اآلالت أو 	 نعبُّر عن اإليقاع الحركّي بـ	 
الغناء

النقر أو القرع على 	 نعبُّر عن الدرجات الموسيقيّة بـ	 
اآلالت اإليقاعيّة

حركات جسدية	  نعبُّر عن األصوات اإليقاعيّة بـ	 

الّنشاط الّرابع:

 مرحباً يا أصدقائي 
أحتاُج مساعدتكم في تعبئة المقطورات المتساوية زمنياً

ان املناسب ............ ف ما هو امل�ي
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ل: الّنشاط األوَّ

 أغنّي مع اآلالت الموسيقيّة ..

لت املوسيقّية
آ
ال

املوســيقّية ي 
آل�ت أغنيــة�ي  أحــىل  لي  غــّنِ 

ي الغالي بّيــةغــّنِ لي عــن شــع�ب ي العر
غــّنِ عــن أر�ف

ن ــّر�ف ــودي ال  �ي ع
ْ

ــزف حلــانإع
أ
ال  ّ

ي
ت

� الــ�ش أنــت 

غنية الشعبّية
أ
وأبو ال

وحنــونمــا أحــىل صــوت القانــون  
ً
عــذ�ب ــادى  ي�ت

ّية مثل فراشات ال�ب

طيــارمــا أحــىل صــوت القيثــار
أ
يصــدُح يصــدُح اكل

شــعار
أ
 لي أحــىل ال

ُ
عشــّيةيعــزف  

َّ
لك صبــاح   

َّ
لك

ي املوسيقّية
�ي آل�ت

كلمات :عيىس أيوب

الّنشاط الّثاني:

 أكتُب اسم اآلالت الواردة في النشيد وأحاكي طريقة عزفها
............................ ............................ ............................

27اآلالت املوسيقّية 
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الّنشاط الّثالث:

 أصُل كلَّ آلة بمجموعتها

ية ��  آ�ت إيقاعية  آ�ت نفخية  آ�ت و

الّنشاط الّرابع:

 أشاهُد مقطع فيديو لفرقة موسيقيّة 
أصُف آلة أعجبتني طريقة العزف عليها 
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28حفلتنا املوسيقية
ل: الّنشاط األوَّ

حسنا .. لنوزع األدوار

ما رأيكم أن نقيم
حفالً بختام

العام الّدراّيس

أّما أنا سآخذ دوراً
يف الفرقة اإليقاعّية

دعوا يل
مهمة التأليف

وأنا سأشارك يف
اإليقاع الحرّ�

الّنشاط الّثاني:

 هيّا لنجهز فرقتنا بمساعدة مدرس الموسيقا

ندون ما نؤلفه و نتدّرب عىل غنائه

2
4

موعة الغناء �مة ��
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سأدّون خطاً ايقاعّياً
و نبدأ التدريب

2
4

��يقاع ا�ر موعة ا�� �مة ��

الّنشاط الّثالث:

لنبدأ التدريب سوية	 

ساعطيكم إشارة املايسرتو
واحد إثنان
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أناشيد الكتاب
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