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مقدمة
ــة، صــوت ينعــش ويطــرب  ــة، وحــروف صادق ــة لخصــت كل اللغــات، همســات دافئ أبجدي

ــا ابتســامة الفجــر، إنهــا الموســيقا... ــا ويرســم فــي عيونن آذانن

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، فأثنــاء الغنــاء واأللعــاب الموســيقية تشــتد ثقــة الطفــل بنفســه ويعبــر عــن أحاسيســه 
بــال خجــل ويوطــد عالقاتــه بأقرانــه إضافــة إلــى الجانــب الترفيهــي فــي حياتــه ونقــل التــراث 
الثقافــي والفنــي فــكان التطــور الثقافــي بشــكل عــام والموســيقي بشــكل خــاص دافعنــا للبحــث 
ــا  ــا وأخالقن ــا وتراثن ــا الحفــاظ علــى قيمن ــن علــى عاتقن ــة هــذا التطــور آخذي فــي ســبيل مواكب
آمليــن أن نســهم فــي بنــاء مجتمعنــا الحضــاري الــذي نعمــل لالرتقــاء بــه مــن خــالل مــا نقدمــه 
ــع  ــى تنوي ــا عل ــد حرصن ــا وق ــا وقدســية ترابن ــا بوطنن ــر عــن إيمانن مــن موضوعــات شــائقة تعب
ــي  ــة ف ــي واألناشــيد المضمن ــة مــن خــالل األغان ــم اإليجابي ــار أهــم القي الموضوعــات و إظه
كتابنــا كمــا حرصنــا علــى تحقيــق أهــداف منهــج التربيــة الموســيقية التــي يحتاجهــا أطفالنــا.

أهداف التربية الموسيقية

ــى  ــاء واالســتماع إل ــن خــالل الغن ــن المشــاعر واألحاســيس م ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــة الق تنمي
ــر  ــادة أكث ــل الم ــراث الشــعبي وجع ــة والت ــة والعالمي ــات العربي ــن المقطوع ــة م ــواع مختلف أن

ــة.. جاذبي

ــجيع  ــب والتش ــن المواه ــف ع ــيطة/ الكش ــا البس ــا وقواعده ــيقا /مبادئه ــة الموس ــّرف لغ تع
ــة  ــاء للجماع ــاون والمشــاركة واالنتم ــة كالتع ــم االجتماعي ــة بعــض القي ــكار وتنمي ــى االبت عل
مــن خــالل االنخــراط مــع المجموعــات أثنــاء األداء الغنائــي واألداء اآللــي اإليقاعــي إكســاب 
ــق  ــدي وتحقي ــر النق ــة الفك ــيقي وممارس ــر الموس ــل األث ــن تحلي ــه م ــات تمكن ــم تقني المتعل

ــة. ــية المختلف ــواد الدراس ــن الم ــل بي ــط والتكام التراب
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الّنشاُط األّوُل:

أُحّدُث صديقي عن أكثِر األشياِء الُممتعِة التي اشتقُت إليها في المدرسِة.

اشتْقُت إلى مدرستي 1
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الّنشاُط الثالُث:

خطواُت اللّعبِة 

تُشّكُل مجموعةٌ من التالميِذ دائرًة.	 

يختاُر التلميُذ األّوُل إيقاعاً على ميزاٍن يختاُرهُ.	 

يُصِدُر التلميُذ التالي )صوتاً أو إيقاعاً أو تصفيقاً( على اإليقاع نفسِه. 	 

ينتقُل الّدوُر من طفٍل إلى آخَر، وهكذا إلى أْن يصَل آخَر طفٍل في المجموعِة.	 

شاِط.
ّ
اِء الن داِء ما اختاَرُه ح�تّ ان�ت

أ
 طفٍل �ج

ُّ
مالحظه: يستمرُّ لك
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الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ، ثّم أُجيُب:

dore mi fa sol la Cido

عددُ المالمِس الِبيِْض هو: ..................	 

عددُ المالمِس الّسوِد هو: ..................	 

 بيَن كلِّ درجٍة ودرجٍة مَلَمٌس أسودُ ماعدا درجتَي ............. و.............،	 
ودرجتَي ............. و.............

ُم الكبيُر لَّ 2السُّ
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ُمُز هل بـ  ( ، و�ف
ً
 صوتّيا

ً
ٌس أسوُد )ُبْعدا َ ا َمملْ ي بي�فَ

رجاِت ال�ت
ّ

فَ الد  ب�ي
َ
سّمي املسافة

ُ
ن

ُمُز هل بـ  ( ، و�ف
ٍ
ّ
ي
 ُبْعٍد صو�ت

َ
ٌس أسوُد )نصف َ ا َمملْ ي ليَس بي�فَ

رجاِت ال�ت
ّ

فَ الد  ب�ي
َ
سّمي املسافة

ُ
ن

الّنشاُط الثاني:

لَّمِ اآلتي وأدونها: أستنُج مّما سبَق أبعادَ السُّ

اللِم الكبيرِة، األبعاُد التي حصلْنا عليها هي أبعاُد السَّ
نّاُه هو ُسلَُّم دو الكبير )ماجور( لَُّم الذي دوَّ والسُّ

- لُنغّنيِه صعوداً وهبوطاً.
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الّنشاُط الثالُث:

أُغنّي التمريَن اآلتَي، ثّم أعِزفُُه:

الّنشاُط الّرابُع:

 

ُن مَع رفاقي مجموعاٍت: أُكوِّ

المجموعةُ األولى: تُغنّي التمريَن.	 

المجموعةُ الثانيةُ: تعِزُف على اآلالِت اإليقاعيِّة لمرافقِة الصولفيج.	 

مُعلّمي يعِزُف التمريَن الّسابَق على آلِتِه.	 

أحُد التالميِذ يعِزُف على اإلكزيلفون.	 
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الّنشاُط األّوُل:

أشاهُد مقطَع الفيديو اآلتي:

أبو الُفنوِن 3
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أمألُ الجدوَل اآلتَي مستعيناً بما شاهدُت:	 

شخصيّاتقّصةتمثيلرقصاتغناءحوار

عناصُر المسرِح 
الغنائّي

عناصُر المسرِح 
التمثيلّي

العمُل الذي يُؤدَّى تمثيالً على الَمسرِح بوساطِة شخصيّاٍت يدوُر بينَها حواٌر حوَل قّصٍة ما 
يتخلَّلُها مقاطُع غنائيٍّة وَرقَصاٌت يَُسّمى: .....................

الّنشاُط الثاني

ثقافة موسيقية

يُعدُّ من أوائِل الذيَن أنشؤوا المسرَح العربيَّ 
التمثيليَّ في الّشامِ وِمْصَر، إذْ بَرَع في األدِب 

والشعِر والموسيقا، وكاَن لُه أثٌر في إنشاِء 
 مسرحٍ تمثيليٍّ في دمشَق.

، واإلضاءَة، و)الماكياَج(،  أعدَّ المنظَر المسرحيَّ
والتأليَف، واإلخراَج، وتوزيَع األدواِر، وتلحيَن 

 )األوبريتات(، واألغاني الجماعيِّة.
من أعماِلِه: مسرحيّةُ )يا ناكْر الجميْل(، وأُغنيّةُ 

)يا ماِل الّشام(، و)يا طيره طيري يا حمامه(.
أبو خليٍل القّبانيُّ

أستمُع ألغنيٍة من ألحاِنِه.	 
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الّنشاُط األّوُل:

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

 أحكي ألصدقائي عن زيارتي لمكتبةَ المدرسِة، وأكتُب اسَم الكتاِب الذي قرأتُُه:
............................................................................................................................................

4 املكتبُة
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الّنشاُط الثاني:

نغنّي معاً:

خشــبا ــا 
فَ

رفو� جعلــُت  بيــدي بناَءهــا  ــُت 
ت

أ�

دَب
أ
وال  

فَ والتــار�ي ــنَّ 
َ
الف ــا ف�ي  ُّ أ�ف وُرْحــُت 

ُتبــا
ُ
الك  

ُ
أقِصــد ي  نــ�ج ج �ج

ً
أبــدا أصبحــوا  ي 

ت
رفــا�

بــا ُ ُّ السش  ُ
َ

ح فْ �تَ كنــوزي 
ً
ــا  مع

ُ
ــش ــم نعي

ُ حاد�ش
ُ
أ

ــَر�ج
َ
ط فانتــىش  شــعوري 

ْ
ت هــزَّ  

ٌ
ِقّصــة ــذي 

ف
�

واُلُجبــا  َّ الــّسِ يــداُه  مَلســْت عــامٌل  وهــذا 

الّصْمــِت مّعا أبدَع الَعَجبا ي
ف

� ىلي  يقــصُّ  وراَح 

انســكبا ــا  ُّ ح�ج ي  بقلــ�ج
ٌ
زاويــة نغــاِم 

أ
ولال

بــا عج الــذي   
َّ

رق الــذي  حــِن
ّ
ــا مــع الل  �ج

ُ
أعيــش

الَعــَر�ج أجــدادَي  ســلوا  وىل
أ
طوطــِة ال عــن املف

سليمان العيىس

16



الّنشاُط الثالُث:

ُن مع أصدقائي ِفرقةً إيقاعيّةً، ونَؤدِّي التمريَن اآلتَي: أُكوِّ

أُرافُق غناءَ النشيِد مع التمرين السابق.

الّنشاُط الرابُع:

 أتصّوُر تصميماً لمكتبِة الموسيقا التي أرغُب في امتالكها.
محتوياتُها:

كتٌب موسيقّيٌةC.D مقطوعاٌت موسيقّيٌة
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الّنشاُط األّوُل:

أشاهُد مقطَع الفيديو اآلتي:

إشاراُت التحويِل5
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طفٌل ومعلُّمُه يتحاوران:

نعم، لقد كانَ
عزفاً رائعاً. هل رأيَت

العازَف وهو
يعزُف؟

كيف تُكتب
على المدرِج؟

هل الحظَت أنَّ
العازَف كانَ يعزُف

على المالمسِ البيِض
والسوِد؟

نعم، إنّه أمٌر 
بديهي؛ فالمالمُس

السودُ درجاٌت
أيضاً.

هناك إشاراٌت
تُدعى إشاراَت التحويلِ تُوضُع قبلَ الدرجِة

الموسيقيِّة، أو في بدايِة التدوين الموسيقي بعَد الِمفتاحِ،
فنعزفُها على المالمسِ السوِد.

سأُعّرفَُك بعضَها:
. -    الدييز: ترفُع الدرجةَ الموسيقيّةَ نصَف بُعٍد صوتٍيّ

. -     البيمول: تخفُض الدرجةَ الموسيقيّةَ نصَف بُعٍد صوتٍيّ
- وهناك إشارة البيكار    التي تُعيُد الدرجةَ

الموسيقيّةَ إلى وضِعهاالطبيعّي.

13

2

الّنشاُط الثاني:

بعَد أْن تعّرفُت عمَل إشاراِت التحويِل أضُع األبعادَ بيَن الّدرجاِت اآلتيِة: 
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الّنشاُط الثالُث:

أكتُب اسَم الدرجِة في مكاِنها على مالمِس البيانو:

فا       -  يس      -  مي       -  ال      -  صول      -  صول      -  مي      -  ره

أاُلحُظ أنَّ بعَض أسماِء الدرجاِت تُطابُق نغمةً واحدًة.

أذكُر درجاٍت متطابقةً جديدًة:

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

الّنشاُط الرابُع:

 أقرأُ، وأُغنّي التمريَن اآلتَي:
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الّنشاُط األّوُل:

 حواٌر بيَن مُغنِّيَيِن في كواليِس مسرحٍ:

أنا مونولوجيستمرحباً، مْن أنِت؟

أنا ُمغنّية.

ال ال ..هذا ليَس اسمي، إنّهُ عملي.
فما عملُِك أنِت؟

إنّ هذا النوعَ من الغناِء
عُِرَف حديثاً في بالِدنا
العربيِة على يد الشاعر
أحمد رامي والموسيقي

محمد القصبجي
سأُْسِمعُِك شيئاً...

آاااااااااه .....
لقد عرفت ...

أنِت تُغنّينَ المونولوج
لذا عّرفِْت عن نفِسِك

بمونولوجيست.

آه!!!
اسٌم جميٌل، ما معناه؟

وأنا أيضاً ُمغنّية، ولكْن لي مواضيُع
خاّصةٌ وطريقةٌ خاّصةٌ، فأنا أُغنّي

بأسلوٍب انتقادٍيّ ضاحٍك.

 

 إذْن:
المونولوج: فنٌّ ................. يُغنَّى باللّهجِة ................. 

وطريقة ................. ضاحكة.

6 مْن أنواِع الغناِء
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الّنشاُط الثاني:

 أبحُث عن أسماِء تأليٍف موسيقيٍّ غنائيٍّ فيما يأتي:

رب فروأ ا
وم سلقي ا
ول مووج ن
طق ةقطب و
بي يشعي ع
دل قدجز و

رِّ من /9/ أحرٍف، وهي اسُم فنّاٍن سوريٍّ غنّى المونولوج.  كلمةُ السِّ
اسُم الفنّاِن: .............................................

الّنشاُط الثالُث:

أبحُث في أنواِع المونولوج:

معلومة عنُهأنوُع المونولوج
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الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ:

Swing it high skipping lightly Hold it tightly

Start once more then I stumbled First I fumbled

أشرُح معنى الكلماِت باالستفادِة من الّصور.

7 ُأغّني مَبَرٍح
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الّنشاُط الثاني:

أصُل بيَن الجملِة ولحِنها مستمعاً لعزِف معلّمي وغنائِه:

Jump   the   rope Jump   the   rope

Hold   it tightly skipping    lightly

Swing    it     high Swing    it     high

Two   together you         and       I

Jump   the   rope Jump   the    rope

First   I   fumbled      then   I stumbled

Start once more Start once more

1     and     2      and      3     and     4

Jump the rope

you and I

Hold  it  tightly

skipping lightly

Swing it high       

Two together
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الّنشاُط الثالُث:

راً ما يجُب تكراُرهُ حسَب كلماِت النشيِد للحصوِل  أُرتُّب المقاييَس في النّشاِط الّسابِق مُكرِّ
على لحِنِه كامالً:

الّنشاُط الرابُع:

أتشارُك أنا وأصدقائي 

المجموعةُ األولى تُغنّي النشيَد	 

المجموعةُ الثانيةُ تُغنّي الصولفيج وأحُدنا يعزُف الصولفيج على الكزيلفون	 

المجموعةُ الثالثةُ ترافُقنا على اآلالِت اإليقاعيِّة	 

25



الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ:

أتمنّى أْن أكوَن في المستقبِل: .....................................................	 

أبناُء احلياِة8
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الّنشاُط الثاني:

الّنشاُط الثالُث:

أشكل مع أصدقائي فرقة إيقاعية ونؤدي التمرين اآلتي:

ونلعــُب فنمــرُح  ِض نذهــُب ــّر�ي إىل ال

فَ نتعــُب ننــاُم... حــ�ي ــلتٍ ف �ف  ِ
ّ

ظــل ــَت 
ت

�

ــُب
َ

ْصخ
َ
ت  َ وهي ــرُّ 

ت
� ــلتٍ

ف
�  ِ

ف طنــ�ي عــى 

ُب
َ
ِ ُيْســك عــى العبــ�ي ــوٍة

ْ
غف  

َ
بعــد ــبُّ  �ف

َرُب
ْ
عى الغصــوِن نط شــدا إذا  وبلبــٍل 

ــُب بَّ
ُ

م ــا  �ج ومــا 
ٌ
حلــوة  

ُ
اليــاة بنــا 

غــّرُب
ُ
ت  

ً
رة و�ت

ُ
ق ّ ــسش

ُ
ت  

ً
فتــارة

وكوكــُب  
ٌ
فراشــة �ف

ُّ
الــد  

ُ
جــة �ج ــُن 

ف
و�

نَســُب
ُ
ن شــآُم  �ي  ِك  ا

�شَ إىل  نــا 
ّ
وإن

ونكتــُب  
ُ
فنقــرأ دروِســنا ي 

ف
�  

ُّ
ــد ج

ف
�

ــُب
َ
ُيطل اُم  �يُ ومــا  �ف

ُ
فــوز لنجــاِح  و�ج

وكــُب
ف

� بنــا  مــ�ف  الُعــال إىل  وموكــٌب 

محمود حامد
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الّنشاُط األّوُل:

أُشاهُد الفيديو اآلتَي:

10ُمنّوعاٌت غربّيٌة
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الّنشاُط الثالُث:

أستمُع إلى الموسيقا، وأمألُ الجدوَل اآلتَي: )مقطوعة فوغ لمندلسون( 

تتكّون المقطوعُة من

أكثر من طبقة صوتيةطبقة صوت واحدةأكثر من صوتصوت واحد

الفوغ: قالٌب موسيقيٌّ يعتمُد على تطابِق صوتين أو أكثر في آٍن واحٍد لكْن بطبقاٍت مختلفٍة.

الّنشاُط الرابُع:

 أختاُر المقطوعاِت الغربيّةَ مّما يأتي، وأُصنُّفها في الجدوِل:
)السيمفونية	 الكونشيرتو	 الفوغ	 الباليه	 القدود	 األغنية الشعبية	 السوناتا	 

التقاسيم	 الطقطوقة	 الرباعّي الوترّي	 األوبرا – السماعّي(

آلّي غربّيغنائّي غربّي

33



المشروُع
ا�ّوُل

تنظيُم حفٍل موسيقيٍّ يتضّمُن

عزفاً على آالٍت 	 

 نختاُرها وغناءً
المشروُعيُرافُق العزَف

الثاني

صنُع آلٍة موسيقيٍّة من األكواِب أو القواريِر الزجاجيِّة 
َوفَْق ِنَسٍب مائيٍّة مُعيّنٍة، ثّم العزُف عليها

DoRe Mi Fa Sol La CiDo

CD E F G A BC

18 4 3 2 3 81 29 5 4 3 5 15
_ _ _ _ _ _ _

مشروعي
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المشروُع
الثالُث

تكويُن ِفرقٍة إيقاعيٍّة تتألّف من:

1 آلٍة إيقاعيٍّة شرقيٍّة غيِر مُنغّمٍة	.

21 آلٍة إيقاعيٍّة غربيٍّة غيِر مُنغّمٍة .

31 آلٍة إيقاعيٍّة مُنغّمٍة .

41 نتدّرُب على عزِف تمريٍن إيقاعٍيّ من ابتكاِرنا.

المشروُع
الرابُع

ُصنُْع ثالِث آالٍت مُتنّوعٍة نُكّوُن منها ِفرقةً، 
ونتدّرُب على عزِف تمريٍن من ابتكاِرنا 

المشروُع
الخامُس

أبحُث أنا وزمالئي عن مسرحيٍّة، ونُؤلُّف ألحاناً 
مناسبةً لنُؤدّيها غناءً وتمثيالً في حفلِتنا المدرسيِّة
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خطواُت المشروِع 

1 التمهيُد للمشروِع بمقّدمِة موجزٍة. 	.

21 تكويُن مجموعاٍت من المتعلّمين وفقاً الختياِر كلٍّ منهم بإشراِف المعلّمِ )في .
المشروع الجماعّي(.

31 تحديُد أهداِف المشروِع ومُخرجاِتِه. .

41 اختياُر مصادَر مفيدٍة تساعد على توفيِر األدواِت الالزمِة للتنفيِذ. .

51 وضُع ِخطٍّة زمنيٍّة إلنجاِز المشروِع..
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الّنشاُط الثاني:

أاُلحُظ كيفيّةَ توزيع الّدرجاِت الحادِّة والعريضِة على المدرِج بيَن المفتاحين:

G A B C D GFE A B C D E F G A BC D

أُدّوُن الّدرجاِت اآلتيةَ حسَب موقِعها على مفتاَحي صول وفا:

Do الوسطى 	  Mi	  Ri	 La قرار 	 Ci قرار
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الّنشاُط الثالُث:

أُغنّي التمريَن اآلتَي:

39



الّنشاُط األّوُل:

أُغنّي بمرافقِة عزِف معلّمي

C D E F G A B C D E F G A B C

M
I
D
D
L
E

أختبُر صوتي12
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يبدأُ معلّمي بالعزف من درجِة دو الوسطى، وأبدأُ بالغناِء وأُشيُر بـ )*( عند أعلى درجٍة 	 
أستطيُع غناءَها.

ثّم يعزُف معلّمي هبوطاً من درجِة دو الوسطى وأضُع )*( عنَد أخفِض درجٍة أصُل 	 
إليها.

بهذا أكوُن قد حّددُت مساحةَ صوتي.	 

 لكلِّ شخٍص مساحةٌ صوتيّةٌ خاّصةٌ بِه, ولكلٍّ منها جماليّةٌ يتفّردُ بها عن غيِرِه.
ويُمكُن زيادةُ المساحِة الصوتيِّة صعوداً أو هبوطاً باإلكثار من التماريِن الّصحيحة.
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الّنشاُط الثاني:

أُغنّي النشيَد محتفالً بعِامنا الجديِد:

 جديدْه
ٌ

 أشواق
َ

ي يدينا لك
ف

�

يدْه  فر
ٌ

ي مآقينا تسابيُح وألان
ف

�
ْ

يك
َ

ي َيد
ف

فَ غناٍء � ا قراب�ي ج�ي ف  �فُ
َ

سوف

َب الوروْد
ْ

 عذ
ً
 أمال

ً ّ
�ي ُمطال

ي والوعوْد
ما�ف

أ
ل  �ج

ً
�ي غنّيا

ُ من أجِلنا؟ ملُ
ت

ما الذي �

ماذا لديك؟

ِ فينا تتفّجْر �ي  الف
ُ

 فبالّبِ كنوز
ً
أعِطنا حّبا

هْر فْ ُّ عى الّبِ و�تُ وأغانينا ستخ�ف

اًء وخصوبْه  عطاًء و�ش
ُّ

ل وست�ف

اَر فينا ي العامَل امل�ف
 فنب�ف

ً
أعِطنا حّبا

ْ
من جديٍد  ونعيد

ْ
ديبة صِب لدنيا�ف الج  الفِ

َ
فرحة

 من أجِلنا؟
ُ

مل
ت

ما الذي �

ماذا لديك؟

فدوى طوقان

أُعيُد غناءَ النشيِد بالطبقِة التي تناسُب صوتي.
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الّنشاُط الثاني:

هل تعلم
 أّن مؤلَّف القطعِة التي استمْعنا لها هو

؟   رياُض السنباطيُّ
، وأحُد أبرِز  وهو موسيقاٌر وملّحٌن مصريٌّ

الموسيقيّيَن العرِب، والمتميز بتلحيِن القصيدِة 
العربيِة. بلَغ عددُ مؤلّفاِتِه الغنائيِّة 539 عمالً في 

األوبرا العربيِّة واألوبريت واالسكتش والمونولوج 
والقصيدِة والطقطوقة.

الّنشاُط الثالُث:

اقرأُ وأُغنّي الصولفيج اآلتَي، وهو جزءٌ من لونغا رياض السنباطّي:
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الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ:

أسّمي الحاجةَ المشتركةَ بيَن الّصوِر الثالِث.	 

أكتُب مقولةً تعبُّر عن الحاجِة إلى الماِء.	 

14 غّني يا غيمُة
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الّنشاُط الثالث:

أدون الدرجات المنهمرة مكانها على مفتاحي صول وفا.

دو

دو ره

مي
فا

صول

ال سي
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الّنشاُط األّوُل:

ُن المقاييَس اآلتيةَ على الخطِّ اإليقاعيِّ بحَسِب سماِعها من المعلّمِ: أُدوِّ

أنتبُه إلى المقاييِس التي تتكّرر:

أُؤدّي التمريَن اإليقاعيَّ الناتَج تصفيقاً.

الّنشاُط الثاني:

أبتكُر لحناً يناسُب الخطَّ اإليقاعيَّ السابَق، ثّم أُغنّيه.

إيقاٌع وُسرعاٌت15
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الّنشاُط الثالُث:

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ:

أكتُب معنى المصطلِح الموسيقيِّ الذي يدلُّ على الّسرعاِت المختلفِة حَسَب ما أوحتُْه لَي 
الّصورةُ:

........................ Presto

...................... Allegro

..................... Andante

......................... Largo

أُؤدّي التمريَن الّسابَق بالّسرعاِت المختلفِة.
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الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ:

أسّمي المكاَن الذي أجُد هذه المعالَم فيه من بلدي.	 

راِث مَن التُّ 16
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الّنشاُط الثاني:

 أستمُع لهذه األغنيِة من تُراِث المنطقِة الوسطى.

الّنشاُط الثالُث:

 أُغنّي الصولفيج اآلتَي:

أُغنّي بمساعدِة معلّمي األغنيةَ التُّراثيّةَ المناسبةَ للّحِن )ع الالال والال(.

الّنشاُط الرابُع:

 أُكّوُن أنا ورفاقي ِفرقتَنا التُّراثيِّة للغناِء، وِفرقةَ عزٍف على اآلالِت اإليقاعيّة. 
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الّنشاُط األّوُل:

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ:

أكتُب في كتابي الحرفيِن اللَذيِن بدأ بهما كلُّ مقطٍع في الّصورة:

......... ......... ......... ......... ......... ......... Ut

أصُل الّدرجاِت17
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الّنشاُط الثاني:

نُغنّي صولفيَج األنشودِة، ونعزفُُه على آلِة الكزيلفون:

الّنشاُط الثالُث:

أضُع مكاَن إشارِة الّصمِت الّدرجةَ المناسبةَ حسَب الترميِز اإلنكليزّي:
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الّنشاُط األّوُل:

مرحباً يا صديقي...                                         
انظْر إلى هذه النوتة الموسيقيّة...                         
لماذا إشاراُت التحويِل مجتمعةٌ 

بعَد ِمفتاِح صول؟                                                     
وأنا أعرُف أنّها تُوَضُع قبَل 

الّدرجِة الموسيقيِّة لرفِعها أو 
خفِضها نصَف بُعٍد.

                                                                            
عندما تُوَضُع إشاراُت التحويِل بعَد 

الِمفتاِح مباشرًة  تُسّمى الئحةً موسيقيّةً، 
وتُعَزُف الّدرجاُت المحّولةُ فيها من أّوِل 
النوتِة حتّى آخِرها ‘ أمّا إشاراُت التحويِل 
التي تُوَضُع قبَل الّدرجِة الموسيقيّة فتكوُن 

اعتراضيّةً.                                                                                    
دعنا نطبق ذالك ..

18 الّلوائُح املوسيقّيُة
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الّنشاُط الثاني:

أُغنّي التمريَن اآلتَي منتبهاً لالئحِة:

الّنشاُط الثالُث:

 هل تعلم:
أّن الالئحةَ الكاملةَ من إشارِة البيمول هي 

وتُقرأُ سي, مي, ال, ره, صول, دو, فا

وأّن الالئحةَ الكاملةَ من إشارِة الدييز هي 

وتُقرأُ فا, دو, صول, ره, ال, مي, سي

لَّم الُمستخدم.  تكتُب الالئحةُ للّداللِة على السُّ
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الّنشاُط الرابُع:

أُغنّي الكلماِت اآلتيةَ َوفَْق لحِن الّصولفيج الّسابِق.

Polly put the kettle on

We'll all have tea

Maggie brought the table cloth

We'll have the lunch

Jamie took out all the plates

And laid them down

She put down the knives and forks

And all the spoons

Tommy brought the glasses out

And made some juice

After lunch we'll have the cake

That Mommy made

Polly put the kettle on

We'll all have tea

Don't forget to feed the dog

He must eat too
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الّنشاُط األّوُل:

أُشاهُد مجموعةً من اآلالِت الّشعبيِّة حوَل العالمِ:

آلة بالاليكا 

آلةٌ روسيّةٌ تختلُف عن
بقيِّة اآلالِت الموسيقيِّة

حولَ العالمِ، وهي تنتمي
إلى فصيلِة الطُّنبوِر أو العوِد،

ولها عُنٌُق طويٌل.

البان فلوت 

 آلةٌ مطّورةٌ عن
آلة النّاي، تتكّونُ من

 ٢٠ إلى ٣٠
قصبًة متالصقًة

ثقافٌة حوَل العالِم 19
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الّنشاُط الثاني:

ألعب وأتعلُم

١
١

٢ ٢

٤

٤٥ ٣
٣

٣

أُفقّي

٣

٤

١ ٢

٤

١

٣

٥

٢

عمودّي

أكتُب اسَم اآللِة التي في الّصورِة في الحقِل المرقّمِ برقمها نفسه:

الّنشاُط الثالُث:

أبحُث في نشأِة اآلالِت الموسيقيِّة وتطّوِرها.
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الّنشاُط األّوُل:

أستمع إلى المقطوعات الغنائية اآلتية 

 أذكُر الَفْرَق بيَن الِغناِء الجماعّي والِغناِء الفردّي: 	 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................

في الغناِء الفردّي يستطيُع المغّني التّطريَب كما 
يشاُء، أّما في الغناِء الجماعّي فالمجموعُة تتقيُّد 

بالصوِت الذي تؤّديِه لتبقى المجموعُة منسجمًة. 
ويُوزُّع قائُد الفرقِة األصواَت بيَن الرّجاِل والّنساِء أو 

بحسِب طبقاِت الّصوِت.

20 ِفرقُة كورال
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الّنشاُط الثاني:

هو جّنات ف  الّباِت الوادعاِت �ت
َ

 خلف
ّ

ومُن أن
ُ
أ

مواِج يعلو ِساج
أ
ي ال

يِل العا�ت
ّ
 الل

َ
 خلف

ّ
ومُن أن

ُ
أ

حزاِن يل�ت النان...
أ
ي ال

ف
 القلَب امُلل�ت �

ّ
ومُن أن

ُ
أ

ْ
ان  إ�ي

ٌ
ان  إ�ي

ٌ
ان ي إ�ي

ّ
لك

 اهَلوجاِء ِشفاٌه تتلو الّصالة
ِ
 الّر�ي

َ
 خلف

ّ
أومُن أن

ي ىلي
ِل َمْن ُيص�ف

َ
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كلمات: الأخوين الرحبا�ن

أُكّوُن أنا وأصدقائي )كورال( ونُؤدّي النشيَد بتوزيٍع من ابتكاِرنا.
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الفائُز هو من ينتهي من بطاقاِتِه كلّها.	 

في نهايِة اللّعبِة يُؤدّي الطاّلُب غناءً وعْزفاً الّدرجاِت كما هي مرتّبة.	 

أقصُّ البطاقاِت اآلتيةَ للحصوِل على /49/ بطاقةً وأبدأَ اللّعَب:

C C C C C C C

D D D D D D D

E E E E E E E

F F F F F F F
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G G G G G G G

A A A A A A A

B B B B B B B
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