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ِمْن خيراِت بالدي3
الّنشاُط األّوُل:

10



 أحاور زمالئي حول الخيرات الموجودة في بالدي..

الّنشاُط الّثاني:

 أغّني كلماِت النشيد

يــــــــا خبَز التّنور من خرياِت األرِض أكلْنا

تتغّنــــــــى بــالنور ــدي ــن بلــــ ــمٍر م ــواعَد ُس بس

حتّى يغدو يا برشاه تحنو للقمح و ترعــــــاه

قمحاً مثل النور يا خبَز التّنور

تنطـــــره األشجــار جّدي صوب الحقل تناهى

يحكيهـــــــا األرسار قبَل صياح الّديِك أتـــــاها

لقّنها لـــــحَن أغانيها ماج حنانا بروابيها

يف حبٍّ ورسور يا خبَز التّنور

أشجـــــــــار و حصاد هذي أرضــــي ما أغناها

بشغاِف األكبـــــــــــاد يرعاها الله و نرعـــــــاها

يرعاها بعدي أوالدي وسأرعى خرياِت بـالدي

بنشاٍط وحبور يا خبَز التّنـــور

كلمات: جمال أبو سمرة
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الّنشاط الّثالث:

 أشاهُد الفيديو اآلتي:

 أمألُ الفراغات األتية :	 

اآللُة التي شاهدناها هي آلُة الَكَوال وهي تشبه آلَة  وتعترب من  

اآلالت املوسيقيّة   تُصَنُع من  لها

 ثقوب أماميّة وال تحوي عىل ثقب خلفي .



ّ





اآلتــیة





17

الّنشاط الّرابع:

أبحُث عن أهم املقطوعات املوسيقّية الكالسيكّية وأُدّوُن اسم املقطوعة وصورة املؤّلف يف كتابي

ابحث



رـبـــا

آمـالــــي









الّنشاُط األّوُل:

 أشاهُد مقطع الفيديو  ) لدمشق بمرافقة موسيقا رقصة ستي (

أعرّب عام شاهدته 	 

النّشاطُ الثّاني:

الُكتــِب فــي  المجــِد  كَالًم  يــا  ــيُف لــم يَِغــِب شــاُم يــا ذا السَّ

بعــَدِك اســتولى علــى الّشــهِب ظلمــٍة  فــي  التاريــُخ  قبلَــِك 

التّعــِب قلبــَي  ُدنيــا  ِمــلَء  خبأتــُه فيــِك  ربيــٌع  لــي 

الُهــدِب فــي  الســود  والرِّمــاُح  ــما السَّ بســاُط  عيناهــا  يــوَم 

انتَحبــي أال  الّنــاي  نغمــِة  إلــى فأومــي  َخصــراً  تلتــوي 

لَُعبــي فــي  األنُجــَم  أحســُب  ُهدبهــا يــا  ـك  ظلِـّ فــي  أنــا 

بــي كمــا العــوُد إلــى الطــرِب راجــٌع فَمــْن  الذكــرى  طابــِت 

نُــوِب علــى  قلبــي  نُــوٍب،  علــى هــْم  إذا  أهلــوِك  شــاُم 

كلمات: سعيد عقل

شآم7
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الّنشاط الّثالث:

 نتوّزع في مجموعتين (A-B) ونؤّدي المقطع الّثاني بأسلوب الترداد

A B With just one song one magic song
That everyone could sing

          We could sing of love of hope and joy

And things that peace  could bring

And when we sang our magic song

All hate and war would cease

With just one song one magic song

The world could fill with peace

A One song for all of us

B One song for all of us

A One song could bring us peace

B One song peace

A One song could make miracle

B One song miracle

A for all of us A song of peace

B for all of us A song of peace

١

٢

 أبحُث أنا وأصدقائي عن نصٍّ باللغة العربّية يحمل نفس فكرة النّص اإلنكليزّي وأؤّديه
بطريقة الترداد

ابحث
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حماة الوطن11
الّنشاُط األّوُل:

ِلننشْد معاً النشيد العربّي السورّي بشموخ واعتزاز

لنغني أنشودة الكرامة	 

يزيــُد أو  قــّوًة  الّصخــر  وكمــا  هــوذا الجيــُش كالّشــموِخ عتيــُد

ويعيــُد تــارًة  الفعــَل  يبــدأُ  ــيفاً   ــاة وس ــى الطّغ ــاً عل ــّل حزم ُس

يميــُد  العــدّو  إذا  وحســاٌم  ســالماً  أرادوا  إن  للّســلِم  هــَو 

ــُد  ــاً نحي ــس يوم ــّق لي ــن الح وع أبــاًة   نكــون  أن  الجيــِش  قســُم 

صيــُد المنيّــة  علــى  مّنــا  الح  الحــت المنيّــة  إذا  جنــٌد  نحــُن 

الشــهيُد  فيهــا  يُجــّل  لديــاٍر  قســُم الجيــِش أن نكــون حمــاًة 

والّصمــود  عزمنــا  العــزم  ومــن  قســم الجيــِش أن نكــون رجــاالً 

الخلــود  يصــوغ  بمــا  يتغّنــى  ــرٍف  ــا لح ــم ي ــرُف فيه ــذَب الح ع

يميــُد العــدّو  إذا  وحســاٌم  ســالماً أرادوا  إن  للّســلِم  هــَو 

كلمات: جابر سلمان
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الّنشاُط الّثاني:

 أشاهد الفيديو اآلتي:

أمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:

الفرقة التي شاهدناها هي فرقة موسيقا  تعزف املارشات العسكريّة 

 سري الجنود إضافة إىل املقطوعات الجامهرييّة ، وتعتمد يف بناء موسيقاها عىل 

 الرشيق الذي يعطي طابع الحامسة والّنشاط ، وتضمُّ مجموعة من العازفني عىل اآلالت 

 واآلالت  ذات األصوات  ماّم يساعد عىل سامع  

املوسيقا يف جميع األرجاء.

الّنشاط الّثالث:

 أذكُر بعض آالت فرقة الموسيقا العسكرية.

اسّية
ن

آلت إيقاعّيةآلت نفخ �

لِنستمع إىل موسيقا حرس الرشف من فرقة موسيقا الجيش العريّب السورّي.	 
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شرقّيات12
الّنشاُط األّوُل:

 أشاهد مقطع الفيديو ألتعرَف على قالب السماعي
سماعي بيات للموسيقّي حسان سكاف 

أختار اإلجابة الصحيحة:

القطعة املوسيقيّة التي سمعناها )آيل غريب / آيل رشقي / غنايئ رشقي / غنايئ غريب(	 

عدد املقاطع املوسيقيّة )خمسة مقاطع / ستة مقاطع / أربعة مقاطع / مقطع واحد(	 

تتميز هذه املقطوعة بأنها )رسيعة / بطيئة / معتدلة الرسعة / بطيئة جدا(	 

 أستنتُج تعريف السامعي 

يَُسّمى كلُّ مقطع خانة ويَُسّمى املقطع الثّاين تسليم ألنّه يعاد بعد كل خانة.
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الّنشاط الّثاني:

 أالحظ الّصورة اآلتية:

 أصُف آلة البزق

الّنشاط الّثالث:

 أستمُع لمقطوعة موسيقّية لعازف البزق محمد عبد الكريم

 محمد عبد الكرمي
لُقَِّب بأمير البزق إلبداعه يف العزف على آلة البزق كما أّنه برع 
يف العزف على آلة العود وله العديد من األحلان املشهورة التي 

 حّلنها ألشهر املطربني ومنها أغنية 
) رقة حسنك وسمارك للفّنانة جناح سالم (

ثقافة موسيقية
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سّلم Fa ماجور14
الّنشاُط األّوُل:

 أكتُب اسَم المسافِة بيَن الّدرجات الّتالية:

نتذكُر أّن: إشارة ) b ( تخفض الّدرجة  بعد طنيني

الّنشاُط الّثاني:

 أضُع أبعاَد سلّم الماجور على سلّم )فا( وأدّون الئحته:

أْي أّن: سلّم فا ماجور الئحته هي ) ........................ (.
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الّنشاُط الّثالُث:

 أقرأ وأغّني الصولفيج اآليت:

 أغّني الكلمات وفق اللحن السابق :

َجّدي فالٌح يف الحقِل

ولَديِه بُيوٌت للنحِل

وَسواٍق يَْجري املاُء بها

يك ترَْشََب أشجاُر النخِل

النحُل يطوُف عىل األشجاْر

ويُرفرُِف من فوِق األزهاْر

ويُغّذي القريَة بالعسِل

ما أسعَد َجّدي يف العمِل

َجّدي فالٌح يف الحقِل

وعىل يدِه َربَّ أَْهيل
37







أغانينا اجلميلة16
الّنشاط األّوُل:

 تنتشُر في ربوع بالدي أغاٍن تراثّية جميلة، أستمُع لبعض منها 
وأحّدد خصائصها األساسّية

أختار اإلجابة الصحيحة:

اللحن )سهل / صعب( وهو متوارث عرب األجيال.	 

النّص)قابل / غري قابل( للتبديل.	 

الكلامت )عاميّة / فصيحة(.	 

تعرّبُ األغنية الشعبيّة عن واقع الناس وعادات املجتمع . 40



الّنشاُط الّثاني:

 ِلنغّن معاً أغنية )زيتون بالدي( ونؤّدي معها المرافقة اإليقاعّية )مصمودي 
صغير( على آلة إيقاعّية من اختيارنا.

4
4

الّنشاُط الّثالث:

 أالحُظ الّصور التالية لمجموعة من الّدبكات الشعبّية في المحافظات السوريّة 
حيُث لكلِّ دبكة طريقة خاصة بوقع وأثر القدم على األرض ....

 أبحُث عن أسباب تنّوع الدبكات يف بلدي سورّية

ابحث

41أغّني أغنية شعبيّة من تراث منطقتي	 



من أوغاريت17
الّنشاُط األّوُل:

 أثبتت االكتشافات األثريّة والدراسات التاريخّية أّن أقدم مدّونة 
موسيقّية في العالم وِجَدْت في أوغاريت:

لنقرأ مقطعاً من تدوين )أنشودة االبتهال األوغاريتيّة( كام دّونها الباحث زيّاد 	 

العّجان:

أالحُظ التدوين الّسابق وأكتب مالحظايت حول املقاطع املرقّمة يف الجدول اآليت:	 

ة املقطع خ�ي
أ
ول وال

أ
رجة ال

ّ
ن الد اه الفاصلقامس الفاصلق ب�ي ج

ق
موع أبعادهاا� حمج

١

٢

3

واآلن: نكتب األبعاد الصوتيّة بني درجات الفواصل السابقة وفق الرّتتيب اآليت:

42
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الّنشاُط الّثالث:

أبحُث يف مضمون الّنصوص والّصور من حضارة أوغاريت املوسيقيّة ثّم أكتُب توصيفاً لها:



45

أشدو وأمسع بعض املوسيقا

من القيثارة والناي

ن بل والصنج�ي
ّ
عىل الط

عىل الصنجات العاجّية



القصيدة 18
الّنشاُط األّوُل:

أقرأ القصيدة اآلتية بطريقة معرّبة..

 

وصمــــت الّربــــــا ربــًى ال تحــــّد بــرٌد الليــل  إذا  لطفلتــي  أقــول 

تــرّد ال  صالتهــم  الصغــار  وإّن  صغـــــيرة فـــأنت  نصلّـــي 

ــر ــوٌز وسّكـــــ ــن ٌ ول ــدي تي فعن أقــول لجارتــي أال جئــت نســهر 

أقصــر انتظــارك  يخـــــلّي  ــاء  ــدة وإّن الغن ــت وحي ــي فأن نغّن

األمــان يســكنني  اآلن  فأنــا  صغيــرة   وأرٌض  بيــت  عنــدي 

الجنــان تــراب  بــالدي  تــراب  األرض  بذهــب  أرضــي  أبيــع  ال 

وفيه ينام الّسالم

وبــرد بثلــٍج  ليــاٍل  وهبّــت  أقــول لبيتنــا إذا صــرت وحــدي 

ورد كغابــة  رفيقــاً  ليالــي وبيتــي نــار ويمضــي الشــتاء 

كلمات: األخوين الرحباني
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أحلاني19
الّنشاُط األّوُل:

 أكتُب الجمل اآلتية تحت اإليقاع المناسب لها ..

حاسْب حاسْب َمْن ال يعمل هيّا يا وطَن املستقبل

يأخُذ منك و ال يعطيك ال تسكْت عن فرد فيك

الّنشاُط الّثاني:

أدّون الجملة اإليقاعّية المناسبة لألبيات الّسابقة وأقرأها...

4
4

48



الّنشاُط الّثالث:

أشّكل أنا ورفاقي مجموعة نبتكر لحناً نختاره لألبيات وفق األشكال اإليقاعّية الّسابقة.

نغّني ألحاننا الخاصة مبرافقة عزف املدرّس	 

الّنشاُط الرابع:

أتعاون أنا وأصدقائي ونختار أبياتاً شعريّة ونلّحنها

49





الّنشاط الّثاني:

 ِلنستمْع إلى هذه األغنية باللغة الروسّية

أحاور صديقي حول اللحن الذي سمعته ،أكان مألوفاً لديك؟	 

الّنشاُط الّثالث:

 نقرأ ونغنِّي الصولفيج اآلتي:

أستمُع إىل أغنية كانوا يا حبيبي 	 

أبحُث عن أغنية بعّدة لغاٍت لها نفُس اللحن املوسيقّي

ابحث
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دنيا الموسيقا

أناشيد الكتاب





60

شام يا ذا السيف
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حنين
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A Song of Peace
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حماة الوطن





67

أقول لطفلتي

أغنية فرنسّية




