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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:

 أستمع إلى التأليف الموسيقي الغنائي اآلتي، وأرافقه باإليقاع اآلتي:

)إيقاع البلدي(

أؤدّي الكلماِت اآلتيةَ مع إيقاع المصمودي.	 

ُه؟
ُ

موعــد الســاعِة  أقيــاُم  ُه؟
ُ

 الّصــبُّ مــىت غــد
ُ

�ي ليــل

ُدُه ّدِ �يُ  ِ
ن للبــ�ي  

ٌ
أَســف ــه

َ
ق فأرَّ اُر  ــمَّ السُّ  

َ
رقــد

أؤدّي الكلماِت السابقةَ مع إيقاع اللّف..	 

الّنشاُط الثاني:

 أستمُع إلى أغنيّة "أرجعي يا ألَف ليلَة" منتبها لإليقاع.

1
أغنّيٌة وإيقاٌع
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، ميزانُه 8/7 هذا اإليقاُع يُسّمى الّدوَر الهنديَّ

 أغنّي الكلماِت َوفَق االيقاع السابق:

ــِر
ْ
الِعط  

َ
غيمــة ت  ليلَ

َ
أرجــ�ي �ي ألــف

مــن نــدى الفْجــِر
َ

وي غليــل فاهلــوى �ي

ــري
ُ

ع أقفــرت  ويلت
ّ
ي الط

ت
 أشــوا�

ّ
إن

هــِر
ّ

الد مــدى  ي 
ن

� يــلت �ن ِك  وَحــا�ي

الّنشاُط الثالُث:

 أغنّي الكلماِت اآلتيةَ بمرافقِة إيقاٍع مناسٍب:

ِه ِ
ّ

ــد راِن بق نُ ــري ــَب الن ــى قضي وَح ِه ِ
ّ

ــد ن ِض �ب �ي َمــْن حــوى َوْرَد الــّر�ي

ِه ِ
ّ

 أم�ن ِمْن مضارِب حد
َ

عينــاك ُه
َ
 الذي جّردت

َ
 ذا الّسيف

َ
دْع عنك
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الّنشاُط األّوُل:

 أقرأُ، ثّم أُغنّي الصولفيج اآلتَي:

الّنشاُط الثاني:

 أُشارُك رفاقي في غناء الكلماِت اآلتيِة َوفَْق الصولفيج السابِق:

2
العِب الّريشـَة
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ورود العمــر  واضفــر   واهوى
َ
العــِب الّريشــة

الوجــود هــذا  ر  ن �ي مل  وى وهــو لي من ليس �ي

لك هذا الر�ي عود والغمامات و�ت

معك القمر ب رود و�ي ضع تبددك الب

لىل حول يديك لغدا�ئ �ب ي بشعري �ب �ب

د طا�ئ كرس الغار عليه طر وخىلي املب

ي سيف ظافر �ل الدنيا إليه أ�ن حىب

ا عقود زا�ئ قال شك�ي سلب البحر الب

سعيد عقل

برأيك من يكوُن العُب الريشة؟ .............................................................	 

الّنشاُط الثالُث:

 نكّون ثالَث مجموعاٍت، كلُّ مجموعٍة تختاُر خطّاً إيقاعيّاً وتؤدّيه بمرافقِة 
األغنيّة السابقة:

الّنشاُط الثالُث:

 أستمُع إلى األغنيّة:
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الّنشاُط األّوُل:

 أستخرُج من الصولفيج اآلتي /4/ فواصَل مختلفٍة، وأذكُر اسَم الفاصلة 
واتّجاهها:

أُغنّي الفواصَل التي اخترتُها.	 

أُغنّي الصولفيج السابَق.	 

ُ
الّية تظهُر �ب

ي تنّوع
ن

حِن �
ّ
الل

الفواصل املوسيقّية

3
احلبُّ عطاٌء
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الّنشاُط الثاني:

 أُغنّي الكلماِت اآلتيةَ وفقاً للصولفيج السابق

ضــاْء
ْ
 يســوُد وال َبغ

َ
ال حقــد يا ُســعداْء

ن
� 

ْ
 أن

َ
ــل مــا أ�ب

ــداْء ن
ئ
ــا اال ــا تغمُره ي دني

ن
� نــا

ُ
ل ِ
ّ
ظل

ُ
ت الــّبِ  أزهــاُر 

عفاْء  عىل أيدي الضُّ
ُّ

ونشــد حمّبتنــا نَ  خــرب نتقــامُس 

ملــاْء
ُ

دُّ عــّن الكــوِن الظ و�ن
ً
أعشاشــا عّمــُر 

ُ
ن  ِ ــري

ّ
للط

نع�ي نعــ�ي فالبُّ عطاْء
ً
عــا �ش  

ُ
نشــعل  

ً
وردا رُع  ن �ن

 إخــاْء
َ

نيــا دون
ّ

لــو الد
ت

ال �
ً  كــْن لي عــو�ن

ً
كــْن لي ســندا

صالح هواري

الّنشاُط الّثالُث:

 أستعيُن بالصولفيج السابِق محاوالً ابتكاَر لحٍن جديٍد للكلماِت السابقِة: 

 أكتُب جملةً أُعبُّر فيها عن محبّتي لشخٍص عزيٍز علّي:	 
................................................................................................................................
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الّنشاُط األّوُل:

 أقرأُ المشهَد اآلتَي من قّصِة بُحيرِة البجعة:

عنَد الغروِب، وبينما كاَن البََجُع في البحيرِة لفَت انتباهَ األميِر بََجَعةٌ يُكلِّلها 
اِسِه،  تاٌج ذهبيٌّ بّراٌق، فأثارْت فضولَُه بجماِلها، وأخَذ يراقبُها مع حرَّ

وعنَد ظهوِر الطائِر الغريِب تفّرقَِت البََجَعاُت، فَهمَّ أحُد الحّراِس مُْسرعاً 
الصطياِدها لألميِر، فركَض األميُر ليمنََعُه، لكنَّ الحارَس ُسْرعاَن ما تحّوَل 

. إلى تمثاٍل حجريٍّ

وفي اليومِ التالي قّرَر األميُر الذّهاَب وحَدهُ إلى البحيرِة؛ ليعرَف سرَّ البجعِة 
معتقداً أنّها التي حّولْت حارَسه، فراقبَها وتتبَّع سيَرها إلى أْن وصلْت قصراً 

مظلماً في غابٍة مظلمٍة ليجَد المفاجأَة الكبرى؛ فقد تحّولِت البجعةُ إلى 
أميرٍة عنَد اللّيِل، فأخَذ يسألُها عن قّصتها.

املوسيقا التعبيرية )التصويرية(
4
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النشاُط الرابُع:

 نغنّي الصولفيج اآلتَي ونذكُر أين سمعناها من قبل:
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الّنشاُط األّوُل:

 إْن لم يشترِك الشباُب في صنِع الحياِة فهنالَك آخروَن سوَف يجبرونهم علي 
الحياة التي يصنعونها.

أتناقش ورفاقي حول الفكرة.	 

الّنشاُط الثاني:

 
ُ

د
ّ
ل ُه املن

ُ
د .. و حمب

ُ
باْب لنا الغد

ّ
ُن الش

ن
�

باْب
ّ

ُن الش
ن

� ،
ُ

د
ّ
ل ُه املن

ُ
د .. و حمب

ُ
باْب لنا الغد

ّ
ُن الش

ن
�

 الوطْن
َ

شعاُر�ن عىل الّزمْن.. عاش

ْن
ش
ِبعنا هُل يوَم امِلْن.. أرواَحنا بال �

مْم ِ
ّ

ىع الذ  من �ي
َ

ك
ُ
 ذّم.. مثل

َ
ي َعداك

�ي وطىن

باْب
ّ

ُن الش
ن

مْل، �
ئ
 يظفر اال

َ
َمْم.. و كيف

َّ
 الش

َ
َتنا كيف

ّ
عمل

ُ
 والّسنابل

ُ
.. والقل

ُ
داول الّسفُح والب

ُ
ُن هل معاقل

ن
� ..

ُ
وائل

ئ
و ما بىن اال

ي عيوِننا
ن

ي قلوِبنا.. و الّنوُر �
ن

نُ � �ي
ّ

الد

باْب
ّ

ُن الش
ن

ي جبيِننا، �
ن

يِننا.. والغاُر � ي �ي
ن

� 
ُّ

والق

 والشآْم والقدُس والبيُت الراْم
ُ

لنا العراق

ماْم
ئ
ماْم إل اال

ئ
ؤاْم إل اال ي عىل املوِت الزُّ

�ش
ن
�

ُ
.. نفىن وال ننخذل

ُ
ي و ال نّتلك

نبىن

باْب
ّ

ُن الش
ن

� ،
ُ

مل
ئ
 و اال

ٌ
.. لنا غد

ُ
 والعمل

ٌ
لنا يد

" كلمات الشاعر بشارة الخوري "الأخطل الصغ�ي

الغُد املشرُق
5
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الّنشاُط الثالُث:

 أقرأُ، وأُغنّي الصولفيج اآلتَي بطريقة الكانون )جزء من لحن نحن الشباب(

 مُلَّحنا هذا النشيِد هما األخواُن فليفل
 )محمد وأحمد فليفل(، ُولدا في بيروت،

 منحهما اهللُ موهبةً فنّيّةً وِرثا جزءاً منها من والِدهما،
 وأكملوها بالعلم والتدريب. لّحَن األخواِن فليفل
، من  العديَد من القصائِد ألهمِّ أدباِء الوطِن العربيِّ

 ألحانهما النشيُد العربيُّ السوريُّ – موطني	
وغيُرهما من األناشيد الوطنيّة والتربويّة. 

ثقافة موسيقية
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الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع إلى )تقاسيم عود مع مّوال ع اهلل تعود( وأقارُن بين المقطع الموسيقّي 
والمقطع الغنائّي من حيث:

آلّيغنائّيغربّيشرقّيالمقطع
غناء باللهجة 

العاميّة
عزف دوَن 

غناء
بمصاحبة 

إيقاع
دون 

مصاحبة
١- األّول / 

تقاسيم
٢- الثاني / 

مّوال

 بماذا اشترك المقطعان؟ وبماذا اختلفا؟	 
 اشتركا بـ ..............................................
اختلفا بـ ...............................................

 نسّمي هذا النوَع من الغناِء والعزِف بفنِّ االرتجاِل إذْ يستطيُع المغنّي إظهاَر 
موهبته ومساحته الصوتيّة وإمكانية التطريِب والقدرة على االبتكار والتنّقل بين 
المقامات،وكذلك العازُف يُظهُر مهارتَُه وبراعتَُه على آلِتِه الموسيقيِّة، والتنّقل 

بين المقامات الموسيقيّة أيضاً.

 المّوال الذي سمعناه غناء وديع الصافي وهو
 مطرٌب وملّحٌن لبنانّي، يَُعدُّ من عمالقة الطرِب في

 لبناَن والعالم العربّي. كانت له الّريادةُ في ترسيِخ
 قواعِد الغناِء اللبنانيِّ وفنِِّه، وفي نشِر األغنيِّة اللبنانيِّة
 في أكثَر من بلٍد. أصبح مدرسةً في الغناء والتلحين،

ال في لبنان فقط، بل في العالم العربّي أيًضا.

ثقافة موسيقية

فنُّ االرجتاِل
6
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الّنشاُط الثاني:

 أُغنّي بمرافقة عزف معلّمي:

ي
غاِت تغاُر من لغىت

ّ
 الل

ُّ
لك

ي
ا شفىت  مّلا تذوُب بُنط�ت

ا 
ن

حر�
ئ
..... �ب

ٌ
ّينة  ُمز

ٌ
لغة

مِة نساِب والّسِ
ئ
 اال

ُ
بّية عر

ي مفاصِلها
ن

 للّضاِد رسٌّ �

ي
كر�ت ٌع بذا

ْ
ولسحِرها وق

 ُمفردٍة
ُّ

مُّ اللغاِت ولك
ُ
أ

لِف مفردِة
ئ
وُد �ب ب

ت
ا �  ف�ي

ا
َ

رك  إهُل الكوِن �ب
ٌ
 لغة

ِ مرحلتِ
ّ

ي لك
ن

بكتابِه �
ً
ة

ن
فاِق ما�

آ
ي اال

ن
� 

َّ
لتظل

 لذي ِعمٍل ومعرفِة
ً
زادا

نَ وقد  بوجِه املارق�ي
ْ

ت
َ

مصد

ي
 مصوِدها لغىت

َ
كسبْت رهان

علي جمعة الكعود

الّنشاُط الثالُث:

أتعاوُن أنا وأصدقائي، ونبتكُر مّواالً يناسُب معنى القصيدِة ونؤدّيِه بطريقِتنا، ثّم نُكمُل غناءَ 
القصيدِة بمرافقِة عزف معلّمي.
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الّنشاُط األّوُل:

 تسُع سنواٍت مّرْت وأنا طالٌب في المدرسة، كثيٌر من المعلّمين كانوا مثَل أفراِد 
أُسرتي وأصدقائي. 

أحّدُث رفاقي عن موقٍف إيجابي من أحِد أساتذتي ترَك أثراً في نفسي.	 

الّنشاُط الثاني:

 أُغنّي النشيَد اآلتَي:

ْ ن  الســن�ي
َ

ُ ليــل أضــاَء املعــملّ نْ م�ي
ئ
 وأنَت اال

 الرســاهلتُ
َ

يــداك
نْ الــد�ي  �ي صانــَع الن

ُ
ــد  املب

َ
لــك

ُ
ــد  املب

َ
...... لــك

ُ
ــد  املب

َ
لــك

ى الّزمْن
ّ

د
ت

ألْســَت الذي قد �  الوطْن
َ

ــوخ ْ �ش
ن

ْم وصــا�
ّ

تقــد
ن وللنــِر كنــَت أ�ب الّزاحفــ�ي

ْ
وَس الّضياْء  فينا �ش

َ
ــرت ّ ب

ن
و�

نْ الــد�ي  �ي صانــَع الن
ُ

ــد  املب
َ

لــك
ُ

ــد  املب
َ

...... لــك
ُ

ــد  املب
َ

لــك

هــْب
ّ
اكلل ُه  َ بشــا�ئ �لــَت   العرْب

ُ
ْم ُيعيُنــك بعــث

ّ
تقــد

ن  مــن الصامــد�ي
ٌ

 جيــل
ُ

وُيولــد ئُ الّسْء ِ حرٍف تــ�ن
ّ

عــىل لك
نْ الــد�ي  �ي صانــَع الن

ُ
ــد  املب

َ
لــك

ُ
ــد  املب

َ
......لــك

ُ
د  املب

َ
لــك

سليمان العيىس

رسالُة املعرفِة
7
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الّنشاُط الثالُث:

 ألعُب لعبةَ اإليقاِع

 ننقسُم مجموعتَين، ونؤدّي التمريَن اآلتَي:	 
الخّط األّول: تصفيق – الثاني: تربيت – الثالث: نْقٌر على المقعد – الرابع: ضرُب 

قلمين بعِضهما ببعٍض:

الّنشاُط الرابُع:

 أساعُد أصدقائي بإشراِف معلّمي على جمِع أبياٍت شعريٍّة عن المعلّم، ونُدرُجها 
في مجلّة الحائط في مدرستنا.
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الّنشاُط األّوُل:

 أُشاهُد الفيديو اآلتَي:

 ما المكاُن الذي ترَك أثراً إيجابيّاً في نفِسك؟ ولماذا؟	 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

حكاياٌت من بلدي 
8
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 أُغنّي النشيَد اآلتَي:

عّمن يتحّدث الشاعُر في قصيدِتِه؟ .................................................................	 

الّنشاُط الثاني:

 أستمُع لمقطوعٍة آللِة الكماِن لفنّاٍن من بلدي.

أبتكُر لحناً لألبياِت السابقِة، وأودّيِه أمامَ أصدقائي.	 

يوِب
ّ
 الط

َ
أخــ�ش عليمْك ضوعة ي  ي ما اُ�ُه حبيىب

ال تســألو�ن

روِب
ّ

ــد ي ال
ن

� 
ُ

ــك َس الليل
ّ

تكــد ّيِ حــرٍف
ئ
ــُت �ب ْ ُ وهللِا لــو �ب

عــوِب
ّ
الل الفراشــِة  ــِة 

ّ
َرف ي 

ن
� ي

ت
ــوا� كــِة الّس

ن
ي �

ن
ــُه �

َ
ْون َ �ت

عندليــِب  ِ
ّ

لك غنــاِء  ي 
ن

و� ِس املراىعي
ُّ
ي تنف

ن
ي البحِر �

ن
�

ــكوِب ــِة السَّ �ي ِ
ّ

ي عطــاِء الد
ن

و� نَ يبىي ــتاِء ح�ي
ّ

 الش
ِ

ي أدمع
ن

�

ديــِب
ئ
اال  

ُ
ريشــة ــا  اّدع�تْ وال  هــا كتــاٌب َّ حماســٌن ال مصن

ي حبيــىب ِ�ــِه  �ب أبــوَح  فلــْن  مْك ي مــا اُ�ُه كفا
ال تســألو�ن

ي
كلمات: نزار قبا�ن

ا ١88٩ 	 ١٩٦٥ َوّ  سامي الَشّ
، من كباِر العازفيَن على الكماِن،  هو موسيقيٌّ سوريٌّ

 تعلّم أصوَل الموسيقا العربيِّة وخصائَصها
 لُّقَب بأميِر الكماِن.

 قام بـتأليف كتاب عن قواعِد الموسيقا العربيِّة،
 وكاَن من أهّم الموسيقيّين والعازفين، مَدَح

 أهمُّ األدباِء عبقريّتَُه الموسيقيّة، منهم أحمد شوقي
الذي أُعجب كثيراً بأدائِه، فأهداهُ قصيدًة مطلُعها:

؟
ً  ووجدا�ن

ً
لقَت هل طبعا

ُ
 خ

ْ
وهل ؟

ً
�ي صاحَب الفّنِ هل أُوتيَتُه هبة

ثقافة موسيقية
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الّنشاُط األّوُل:

 أقرأُ، وأُغنّي الصولفيج اآلتَي:

التمرين الذي غنّيناه من سلّم ...................... ماجور.	 

أدّوُن السلَّم، وأضُع أبعاده.	 

أدّوُن سلّماً جديداً من درجِة ره  مع الحفاظ على الئحِة السلّم السابق.	 

أضُع أبعادَ السلّم. 	 

السلُّم الجديُد هو سلُّم ...................... ......................	 

اشترَك مع سلّم فا ب .............. واختلَف ب .................... لذلك نسّميه السلّم القريب.	 

9
ساللُم موسيقّيٌة 
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الّنشاُط الثاني:

 أقرأُ، ثّم أُغنّي الصولفيَج اآلتَي:

الّنشاُط الثالُث:

 أُغنّي النشيَد اآلتَي َوفَْق اللّحِن الّسابق:

 الفجــِر إلينــا
َ
اقــة ي إرسش

واســب�ت علينــا ي 
املــا�ن  

َ
روعــة �ي  ي 

ت
� أرسش

 بنينا
َ

ي وانظري كيف
َ

وتعال

فِق الّرحيْب
ئ
ي اال

ن
� 

ُ
وتالال الّسعد  البيْب

ِ
بع قــد جال العــادي عن الّر

روْب
َّ
فابِسمي فيحاُء لليوِم الط

ي منــه املــرّسْه
 عيــٍد يســت�ت

ُّ
لك ــّرْه

ُ
هــِر غ

ّ
ِ الد

ن ي جبــ�ي
ن

هــو يــوٌم �

 ِسَرْه
ُ

سد ي الورى �ي
ن

 سٍر �
ُّ

لك
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الّنشاُط األّوُل:

 أُدّوُن سلّماً موسيقيّاً وفَق المعطيات اآلتية.

درجة األساس: ره	 

الالئحة: سي بيمول، مي بيمول 	 

اإلشارات العرضيّة: فا دييز	 

أضُع أبعادَ السلَّمِ الجديِد علماً أّن اإلشارَة الّدالةَ على المسافة )بعد ونصف( هي 

هذا الّسلُم هو مقامٌ شرقيٌّ يُسّمى مَقامَ الِحجاز.	 

أُغنّي مقامَ الِحجاِز صعوداً وهبوطاً بمرافقِة عزِف مدّرسي.	 

الّنشاُط الثاني:

 لنستمْع إلى المقطِع اآلتي: وصلة موسيقيّة من مقام الحجاز
)هاألسمر اللون – الحلوه دي(

10
مقاٌم شرقيٌّ
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الّنشاُط الثالُث:

 أُغنّي الصولفيج اآلتَي:

أُغنّي بمساعدِة معلّمي أغنيّة )الحلوه دي( َوفَق اللّحِن الّسابِق 	 

الّنشاُط الرابُع:

 أُنّفُذ االيقاعاِت اآلتيةَ، وأختاُر اإليقاَع الذي يناسُب الصولفيج السابق:
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الّنشاُط األّوُل:

 ألقي القصيدَة اآلتيةَ إلقاءً معبّراً:

 الّندى
َ

وعىل خدوِد الورِد قد ســال َبــدا ُهنــا  فالّصبــاُح  ي  حبيــىب �ي   ْ �ت

ــدا
َ

ــَرٍب ش
َ
وريُّ مــن ط

ّ
ُ الــد والطــا�ئ ــِه ــن نوِم ــا م

َ
ي �

ن
ــا� ــُس الغ ج

والرنّ

امَلــدى  
ُ
ِمــرآة لّنــوِر  �ب  

ْ
ــرت

ّ
وتعط اُرهــا ب

ش
أس تعانقــْت  القــوِل   

ُّ
لك

الّصــدا لــو  ب ماِئــه �ي بِفّضــِة  نبــٌع  ــا ِ مــ�ش �ب ــِب الّنضــري
ْ

 الُعش
ُ
ــادة ّ سب

 هلــا يــدا
َّ

ــُر مــد .... رآهــا ال�ن
ً
ذهبــا  شعِرها

َ
ــمُس قد أرخْت جدائل

ّ
والش

دا املتــوّرِ هــا 
َّ

خد  
َ

وقّبــل ــٍل  َ ب
َ

ع فــد�ن عــىل مــا  البنفســُج م�ن غــاَر 

ــدا
َ
هــا غ

َ
رُعــا ليحُصد ن لــّبِ �ي �ب أرَضــُه ي 

يســ�ت ُح 
ّ

الفــال واســتنفَر 

تــدى
ْ
ف
ُ
 عطــِرك ت

ُ
بعيوِننــا حّبــات بــالِد�ن صبــاَح  �ي  حلــٌو  أنــَت  مك 

كلمات: صالح هواري  

ما المعنى العامُّ للقصيدة؟.......................	 

الّنشاُط الثاني:

 أستمُع لألغنية اآلتية:

صباُح بالدي
11
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الّنشاُط الثالُث:

 أبتكُر خطّاً إيقاعيّاً يناسُب لحَن النشيِد:
......................................................................................................................

الّنشاُط الرابُع:

 أُتعاوُن مع أصدقائي ونحدد األبيات َوفَق الجمِل اللحنيّة اآلتية:

1 .	.................................................................................................................................

21 ..................................................................................................................................

31 ..................................................................................................................................
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الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع إلى العمل الموسيقّي الغنائي اآلتي: )للموسيقّي المصري محمد عثمان 
)١٩00 	١88٥

أختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ:	 

1 استمعنا إلى تأليٍف: )آلّي – غنائّي( – )شرقّي – غربّي(.	.

21 تُغنّى الكلماُت باللّهجة: )الفصحى – العاميّة(..

31 يؤدّيه: )مطرب منفرد – مطرب ومجموعة من المردّدين(..

41 تتكّرر اآلهات والليالي: )باللحِن نفسه – بألحاٍن مختلفة(..

12
قوالُب غنائّيٌة
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أقرأُ المعلوماِت اآلتيةَ، وأُجيُب عن األسئلة:ثقافة عامة

أحد القوالب التي تبنى على شعر فصيح من 
األندلس، ولذلك تدعى بالموشحات األندلسية  

رغم نشأتها في سورية ومصر، يتخلل الغناء 
اآلهات والليالي، تكون أنغام الموشح موافق 

نبضات اإليقاع المبنية عليه.يؤدي الموشح 
عادة مغني وفرقة موسيقية تحتوي (كورس).

املوشح: 

الّدوُر: 
نوٌع من الزجِل، يُنظُم متحّرراً من قواعِد اللّغِة 
العربيّة، ومعناه الحركةُ والتنّقُل بين المقامات 
الموسيقيّة، ثّم العودةُ الى حيُث كان المبتدأ، 
ويُعُدّ الّدوُر من أغنى مؤلّفات التراِث العربِيّ 

الموسيقِيّ جماالً وعمقاً، يتكّون الّدوُر من أربعِة 
أجزاِء:  الَمْذهَب - أغصان – اآلهات – تنويع.

األهزوجة: 
أغنيةٌ يبلُغ طولها ٣-٤ 
دقائَق تتكّرر فيها عّدة 

مقاطَع، وتستخدم 
اإليقاعات البسيطة، 

وِشعُرها ولحنُها كالهما 
سهُل الحفِظ والغناء.

القصيدُة: 
هي شعٌر ذو وزٍن وقافية. 
وعادًة ما يؤدّي القصيدة 

مغني ترافُقه فرقةُ 
موسيقيّة. وتطوُل 

القصيدةُ موسيقيّاً إلظهار 
براعة المغني.
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األغنّيُة: 

املونولوُج: 
بالمعنى الحرفّي يعني حديَث شخٍص لنفِسه. شاَع

المونولوُج في أواسط القرن العشرين، وعادًة
ما يؤدّيه مطرٌب ترافُقه فرقةٌ موسيقيّةٌ، وليس فيه

مقاطُع تُكّرُر، فالمونولوٌج يحوي عدداً كبيراً من
األنغام والجمل الموسيقيّة يستعرُضها المطرُب

والفرقةُ من بداية المونولوج حتى نهايته.

تطّوَرت أواسط القرن العشرين. يمكن أن يبلَغ
زمُن األغنيّة الساعةَ الكاملةَ في التسجيالت
الحيّة، ولها مقّدمات موسيقيّة طويلة، وفيها

مقاطُع تتكّرُر وانتقاالٌت مقاميّة متنّوعة.
عادًة تُؤدّي األغنيّةَ فرٌق موسيقيّةٌ موّسعة.

الطقطوقة: 
تأليف موسيقي غنائي شرقي تكتب باللهجة
العامية ويتطلب قالب الطقطوقة نوعا خاصا

بالتلحين وكتابة الزجل واإللمام بالقواعد
النغمية للمقام الذي تلحن الطقطوقة عليه
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1 القالُب الذي استمعنا إليه نسّميه: ................................	.

21 "جلَّ مَن قد صّوَرك" من قالب: .................................

31 "العُب الريشة" من قالب: .................................

41 "صباُح بالدي" من قالب: .................................

51 "شامُ يا ذا السيُف" من قالب: .................................

61 القالب الذي يحتاُج إلى براعٍة في األداء هو قالب: .................................

الّنشاُط الثاني:

 أغنّي مع معلّمي:

ْ
العيــدان رنــة  أِ�ْعنــا 

ْ
لــان

ئ
اال شــادي  �ي 

ْ
ــن الندمان واحســبنا من مصن

ْ
ي الــان

ن
وأطــرْب َمــن �

ــار والوجنــات اكلليــل و ال�ن ن بــ�ي الب و  شــعرك 

"يا شادي األلحان" من قالب: ................................	 

الّنشاُط الثالُث:

 أتعاون مع أصدقائي على جمِع قوالَب موسيقيٍّة غنائيٍّة أخرى، ونحّددُ قالبَها:
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
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الّنشاُط األّوُل:

أختبر ثقافتي

حضارات قديمة أعرفها

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

اسم هذه المملكة

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

اآلالت الموسيقيّة لدى الحضارات القديمة

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

اسم أّول مغنّية في التاريخ
........................

مهُد الّنغِم
13
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 )فيلم وثائقّي عن مملكة ماري في بالد الرافدين(

ثقافة
عامة

تطّورت الموسيقا، وانتقلْت من المعابد في الحضاراِت القديمِة إلى 
الكنيسِة عند السريانيّين واآلشوريّين؛ وذلك في شماِل سوريةَ، وكانوا 

يستعملون الموسيقا في الشعائِر الدينيِّة والتضّرِع لآللهة.

الّنشاُط الثاني:

 أستمُع إلى المقطع اآلتي من الغناء السريانّي )قدود سريانيّة(:

اللغةُ السريانيّةُ هي إحدى اللّغات الساميّة، 
وتعودُ في أصلها إلى لغِة اآلراميّين الذين 

كان موطنُهم وسَط سوريةَ  وشمالَها، 
والقدودُ الحلبيّةُ من الفنون الموسيقيّة 

السورية األصيلة التي اشتُهَرْت بها مدينةُ 
حلب منذ القدم، وعرفت القدود منذ عام 

30٦ في الكنيسة السريانية وهي أقدم 
القدود .وهذا يدلّنا على أّن أصل القدود 

سريانّي

ثقافة موسيقية
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الّنشاُط الثالُث:

 أستمُع إلى المقطع اآلتي من الغناء األشورّي:

 استخدم سّكاُن بالد الرافدين آآلٍت موسيقيّةً
 مختلفةً؛ وتريّة: الكنار.. الجنك،

فُّ 	 الشخاليل – المصّفقات – الّصنوج،  إيقاعيّة: الدُّ
نغميّة: الناي )المصفار( – البوق )القرن( النفير

شورّي
آ
املزمار اال شورّي

ئ
السنطور اال

ثقافة موسيقية

36



الّنشاُط الرابُع:

 أغنّي الصولفيج اآلتي:

الّنشاُط الخامُس:

 نكّون /أربَع/ مجموعاٍت؛ كلُّ واحدة تعزف إيقاعاً، ونرافق التمرين السابق 
معاً.

37



الّنشاُط األّوُل:

 أشاهُد مقطَع الفيديو اآلتي:

 ما الفرُق بين األغنيِّة القديمِة والحالية؟
......................................................................................................................

بعَد مشاهدِة الفيديو أكتُب معلوماٍت عن األغنيِّة القديمِة من حيُث

تكراُر اللّحِن .............................	 

طريقةُ عرِض األغنيِّة .............................	 

مُّدة األغنيّة .............................	 

أُعبر عن رأيي
 لماذا أصبَح اإليقاُع الغربيُّ السريُع هو السائَد في الموسيقا والغناء الحديث؟	 

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

األغنّية العربّية بنَي القدمِي واجلديِد
14

38



الّنشاُط الثاني:

 أغنّي برفقة عزف معلّمي 

الّنشاُط الّثالُث:

 ألعُب وأتعلّم

 أبحُث عن الكلماِت اآلتيِة في الشبكِة ألحصَل على عنواٍن لها:
َصبا – نََهوند – َعَجم – بَيَات – سيكاه – ِحجاز – راست 	 ُكرد

 العنواُن يتألُّف من ١١حرفاً،	 
هو .............................

ُ داري ــري ــِة غ حّب
ئ
ــباِر اال خـــــ

ئ
�ب ي وقلــىب داري  �ي  إليــِك  أعــوُد 

ــواِر البِ إل  ــنُّ  �ي مْك  ي  وقلــىب
ً
ــُت شــوقا إليــِك إل جــواِرِك ِهْ

ِر �ي
ّ

ُر مــَن الــد �ي
ّ

إذا َدنــِت الــد
ً
شـــــــــوقا داُد  ن �ي مســافٍر   

ُّ
ولك

واري
َّ

ــد ــِك أرساُب ال
ْ
ت
ئ
 مال

ْ
ــد وق طويــٍل ــراٍن  هب  

َ
بعــد أعــوُدِك 

نتظــاري �ب  ُ ــملُ �ي رَب 
ّ

الــد  
َّ

ن
ئ
اك ي بشــوٍق

ُمقــىن ودرُب البيــِت �ت

ر �ي
ّ

ُر مــَن الــد �ي
ّ

إذا دنــِت الــد
ً
داُد شــــــــــوقا ن �ي ُمســافٍر   

ُّ
ولك

كلمات: مصطفى محمود

كمدنوهن

راتايبق

داتسارم

شزاجحتع

يابصقرج

ةهاكيسم
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الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع إلى األغنيِّة اآلتيِة:

 أكتُب في كتابي قّصةً قصيرًة عّما أوحتُْه لي الكلماُت والموسيقا المرافقة:	 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................

15
حياُتنا املتغّيرة
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الّنشاُط الثاني:

 نستمُع إلى هذِه األغنيِّة، ونغنّيها معاً:

Way back then, along time ago,

Life was different, life was slow.

When people wanted to have a talk,

They couldn't phone. They used to walk.

There were no phones, not even one.

 How did people get anything done?

(chorus)

They used to ride by carriage and horse.

It took them days to arrive, of course.

When people wanted to read at night,

They used to do it by candlelight.

Today we have such different ways.

Now we do quickly what used to take days.

(chorus)

الّنشاُط الّثالُث:
أؤدّي أنا وأصدقائي مشهداً تمثيليّاً يصّوُر مجموعةَ شباٍب ومجموعةَ كهوٍل في الحياة 	 

قديماً وحديثاً.
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الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع الى التأليِف الموسيقيِّ اآلتي )موّشح جّل مْن قْد صّورك(

أسمي اإليقاَع المرافَق .......................................	 

الفنّاُن الذي يؤدّي الموّشح ...............................	 

الّنشاُط الثاني:

 أُغنّي الكلماِت اآلتيةَ:

الّنشاُط الثالُث:

 أُدّون اإليقاَع المرافَق.
......................................................................................................................

ن ــدٌر مــن مــاٍء وطــ�ي ب
ْ

َرك  صــوَّ
ْ

 َمــْن قــد
َّ

جــل

نْ للناظــر�ي  
ً
جــة �ب

ْ
منظــِرك ي 

ن
� وجعــل 

نْ ن�ي
ئ
ذاَب مــْن حــّرِ اال

ً
ُمغرمــا وارمْح   

َّ
رق

نْ مــن عيــوِن الاســد�ي
ْ

رســك �ي هللا  اســأل 
ْ

الل
ّ

اختــْر هــذا الــد ي لّنــىب �ب ي  حبيــىب �ي 
ْ

مــن صــدوِدك واملطال ي  �ب
َّ

ي مــا قــد حــل
يكــ�ن

16
َرك جلَّ َمْن قْد صوَّ
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الّنشاُط الرابُع:

 أمأل المربّعاِت أفقيّاً وعموديّاً حسَب األرقام:

األفقّي:	 

1 تأليف غنائّي المعنى الحرفّي له )وضع شيء على مقدار شيء(.	.

21 موسيقا سريعة تظهر براعة العازف "معكوسة"..

31 تأليف آلّي شرقي من عّدة مقاطع..

41 أغنيّة باللهجة العاميّة..

51 تأليف غنائّي يتألّف من أدواٍر متشابهِة اللّحِن وخانٍة متكّررة..
عمودي:	 

1 تأليف آلّي شرقي للتهيئة قبل الغناء.	.

21 غناء مُرتجل..

31 تأليف غنائّي يُكتب بالفصحى..

41 عزف حّر..

51 تأليف غنائّي يتكّون من أربع خانات وتسليم. .

٤

٣

٤

٢

٢

٣
١

١

٥

٥

43



الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع لعدٍد من المقاطِع الغنائيّة التراثيّة، وأحاوُل معرفةَ تَراِث كّل منطقٍة 
بوساطِة الّصَوِر واللّهجة: 

المنطقة .................................................	 

الّنشاُط الثاني:

 نستمُع مّرًة ثانيةً لألغنيِّة السابقِة بعَد التعديالِت التي أُجريْت عليها، ونالحُظ 
الفرَق.

17
بنَي احلاضِر واملاضي
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الّنشاُط األّوُل:

 أستمُع إلى المقطوعة اآلتيِة، وأضُع إشارَة )✔( أو )✖(

خصائُص العصر الّرومنسّي الموسيقّي: 

 	 )  ( التعبيُر عن المشاعر اإلنسانيّة عند المؤلّف الموسيقيّ 

 	 )  ( النزعةُ القوميّة الوطنيّة بدالً من النزعة العالميّة 

 	 )  ( العنايةُ بالفولكلور وباألغنيّة الشعبيّة 

 	 )  ( زيادةُ القدرة التعبيريّة للبيانو 

 	)  ( التقارُب واالمتزاُج مع الفنون األخرى 

 زاد عددُ اآلالت الموسيقيّة األوركستراليّة لتفي	 
بالمتطلّبات الجديدة للمؤلّف الموسيقّي الرومنسيّ   )  (

الّرومنسّية يف املوسيقا
18
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الّنشاُط األّوُل:

 

أاُلحُظ الصورَة، وأُحّددُ المشكلة: ...................

 أُعطي حاّلً للمشكلة من وجهة نظري:	 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................

19
بيئتي
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الّنشاُط الثاني:

 أستمُع إلى األغنيّة اآلتية:

أُغنّي باللغة الفرنسيّة بمرافقة عزف معلّمي:	 

La pollution ce n'est pas bon 

Il faut tous faire attention

Qu'elle soit atmosphérique Elle n 'est pas sympathique

Qu'elle ne soit que de plastique Il y a toujours un hic

Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée

Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé

Un peu moins de détritus pour se dégager la vue

Elles sont plus jolies les rues toutes propres qui l'eut cru?

Quand les déchets sont triés on peut tous les recycler

La terre sera ainsi préservée On pourra toujours y danser!

 أكتُب عبارَة توعيٍة من أجِل الحفاِظ على البيئة:	 
................................................................................................................................
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النّشاطُ األوّلُ:

 أُشاهُد الفيديو اآلتَي، وأُرقُّم التماريَن 
اإليقاعيّةَ اآلتيةَ حَسَب ظهوِرها:

الّنشاُط الثاني:

 أودّي التماريَن اإليقاعيّةَ السابقةَ مستعيناً بالرموِز اآلتيِة:

صّفق
اضرب الطاولة باليد

أمسك بالكوب
اضرب الكوب على الطاولة

اضرب الكوب باليد
انقل الكوب إلى اليد األخرى

بّدل أماكن األكواب بعد ضرب بعضها ببعض
امسك باألكواب بعد تحرير األيدي

20
نغّني مع اإليقاِع 
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 ِ

١
أختار أنا وأصدقائي نّصاً

َ مسرحيّاً لنمثّلَُه، ونختاُر األزياء
المناسبةَ، ونجّهُز المسرَح

بأدواِت العرض.

٢
أُكّوُن مع رفاقي مّمن يستطيُع
العزَف فرقةً من ثالِث آالٍت
أو أكثَر، ونتدّرب على عزِف
لحٍن موسيقٍيّ من ابتكاِرنا

٣
أختار أنا وأصدقائي مجموعةً
من األغاني من المقامِ نفِسِه،

ونؤدّيها بفرقة الكورال

٤
أختار أنا وأصدقائي مجموعةً 
من األغاني بلغاٍت مختلفٍة،

ونؤدّيها بفرقة الكورال

خطواُت المشروِع 
١.  التمهيُد للمشروع بمقّدمة موجزة. 

٢.  تكويُن مجموعات المتعلّمين وفقاً الختيار كّل متعلّم في المشروع الجماعّي. 

٣.  تحديُد أهداف المشروع ومخرجاِته. 

٤.  تحديُد مصادَر مالئمة تساعد على  توفيِر األدوات الالزمة للتنفيذ. 

٥.  وضُع خطّة زمنيّة إلنجاِز المشروِع. 

مشروعي



 ِ

١
أختار أنا وأصدقائي نّصاً

َ مسرحيّاً لنمثّلَُه، ونختاُر األزياء
المناسبةَ، ونجّهُز المسرَح

بأدواِت العرض.

٢
أُكّوُن مع رفاقي مّمن يستطيُع
العزَف فرقةً من ثالِث آالٍت
أو أكثَر، ونتدّرب على عزِف
لحٍن موسيقٍيّ من ابتكاِرنا

٣
أختار أنا وأصدقائي مجموعةً
من األغاني من المقامِ نفِسِه،

ونؤدّيها بفرقة الكورال

٤
أختار أنا وأصدقائي مجموعةً 
من األغاني بلغاٍت مختلفٍة،

ونؤدّيها بفرقة الكورال

خطواُت المشروِع 
١.  التمهيُد للمشروع بمقّدمة موجزة. 

٢.  تكويُن مجموعات المتعلّمين وفقاً الختيار كّل متعلّم في المشروع الجماعّي. 

٣.  تحديُد أهداف المشروع ومخرجاِته. 

٤.  تحديُد مصادَر مالئمة تساعد على  توفيِر األدوات الالزمة للتنفيذ. 

٥.  وضُع خطّة زمنيّة إلنجاِز المشروِع. 
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