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أبجدية لخصت كل اللغات ،همسات دافئة ،وحروف صادقة ، صوت ينعش ويطرب أذاننا ويرسم في 

عيوننا ابتسامة الفجر، إنها الموسيقا...................

تأثير على  لها  البشر و  بين  التواصل  أشكال  اإلنسان وشكل من  التعبير عن مشاعر  إحدى وسائل 

الجوانب االنفعالية  واالجتماعية عند الطفل فتؤثر في شخصيته وقدرته على التحرر من التوتر والقلق 

وتثير فيه انفعاالت عديدة كالفرح والحزن والشجاعة والقوة والتعاطف، فأثناء الغناء واأللعاب الموسيقية 

تشتد ثقة الطفل بنفسه ويعبر عن أحاسيسه بال خجل ويوطد عالقاته بأقرانه إضافة إلى الجانب الترفيهي 

في حياته ونقل التراث الثقافي و الفني فكان التطور الثقافي بشكل عام والموسيقي بشكل خاص دافعنا 

للبحث في سبيل مواكبة هذا التطور آخذين على عاتقنا الحفاظ على قيمنا وتراثنا وأخالقنا أملين أن 

نسهم في بناء مجتمعنا الحضاري الذي نعمل لالرتقاء به من خالل ما نقدمه من موضوعات شائقة 

ظهار أهم القيم اإليجابية  تعبر عن إيماننا بوطننا وقدسية ترابنا وقد حرصنا على تنويع الموضوعات واإ

من خالل األغاني واألناشيد المضمنة في كتابنا كما حرصنا على تحقيق أهداف منهج التربية الموسيقية 

التي يحتاجها أطفالنا.

أهداف التربية الموسيقية 
تنمية القدرة على التعبير عن المشاعر واألحاسيس من خالل الغناء واالستماع إلى أنواع مختلفة من المقطوعات 

العربية والعالمية والتراث الشعبي وجعل المادة أكثر جاذبية تعّرف لغة الموسيقى /مبادئها وقواعدها البسيطة/

الكشف عن المواهب والتشجيع على االبتكار وتنمية بعض القيم االجتماعية كالتعاون والمشاركة واالنتماء 

للجماعة من  خالل االنخراط مع المجموعات أثناء األداء الغنائي واألداء اآللي اإليقاعي إكساب المتعلم تقنيات 

تمكنه من تحليل األثر الموسيقي وممارسة الفكر النقدي وتحقيق الترابط والتكامل بين المواد الدراسية المختلفة.

مقّدمة 
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11
أختيُل أن  بيدي  زهرًة ، وأقوُم باستنشاِقها بأطوِل َنَفس 

خِرج النَفس من فمي  بلفظِة آ آ آ  
ُ
أستطيُعه ، ثم أ

ر ذلك بلفظِة   ) أو (  ثم   ) إي (  ........ أكرِّ

ل                أهاًل يا جيَل امُلستقبل    أحبابي يف الصفِّ األوَّ

ْتُكْم و أتى  َدوري ِمْن صدِر األمِّ إىل صدري              هي َضمَّ

م                   كيف نطرُي إىل ما َنُلم رِي هنا نتعلَّ مثل الطَّ

	كلمات ياسر األطرش
احلان :زياد عجان

1
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أستمُع إىل موسيقا الّنحالت

 عندمللا أمسللُع  املوسلليقا  أطللرُي كالّنحللالِت  إىل العمِل 

وعندما تتوّقُف املوسلليقا أعللوُد إىل اخللّية.  
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1
النشاط األول

ور : أعرُب عما أراُه يف الصُّ

أذكُر عماًل قمت بإجنازه بإتقاٍن. 

أتقْن عمَلك هيا اعمل       حتى تصرَي الدنيا أمجل 

زنٌد يبين بيتًا حلوًا          و يغين يف احلقِل امِلْعَول

َفَيٌد تزرُع و يٌد تصنع       والكُل نشيٌط يف املعمل 

كلمات هشام كفارني

2
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رب عن الصوِت املوسيقّي ن الدائرة حتت الصورِة اليت تعِّ أستمع و ألوِّ

النشاط الثاني



أصفق أربَع صفقاٍت.. مرٌة صفقات سريعة 

ومرٌة صفقات بطيئة 

النشاط الثاني
أغين هذه األغنيَة مرًة بإيقاٍع  بطيٍء  و مرًة بإيقاٍع سريع 

فوق الريِح          وفوق الغيم

تعلو تعلو           مثَل النجم

روحي شرقًا         روحي غربًا

للمستقبِل        كوني دربًا 

كلمات سليمان العيسى 

3

10

النشاط األولالنشاط األول



حان وقُت االستماع 

أستمُع إىل مقطوعِة )زوربا ( وأركُض باملكاِن بسرعٍة أو ببطٍء 

حسَب املقطوعِة 

 باللعِب على إيقاِع املوسيقا
ُ
 أبدأ

11

النشاط الثالث

أشكُل جمموعاٍت دائريًة و أصنُع كرًة ورقيًة و أقوُم بتدويرها 

بني األصدقاِء على إيقاِع املوسيقا ، من تبقى الكرُة معه بعد 

إيقاِف املوسيقا يفوُز باالنضماِم إىل جمموعِة التصفيق بإيقاٍع.
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1
النشاط األول

أعرب عما أراه يف الصورة ؟

يف أي يوم من أيام األسبوع أؤدي حتية العلم؟

أقف بوضعية حتية العلم

 و أستمع إىل النشيد العربي السوري

4
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أساعُد الطفَل يف احلصوِل على لعبِته املفضلة 

النشاط الثاني

هل تعلُم أن هذه اللعبَة هي آلٌة  موسيقيٌة  ُتدعى املركاس

أستمُع جمددًا إىل النشيِد العربيِّ السوريِّ و أرافُقه بالعزِف على املركاس

حان وقت اللعب 

أشكل مع أصدقائي نفقًا ثم أسرُي فيه وفَق إيقاع املوسيقا 

النشاط الثالث
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النشاط الثاني

أ   تب ث ج

     

أستمُع إىل أغنيِة ) أ - ب - ت - ث (  وأصفُق معها                

َوَر و أقلِّد حركَة كلٍّ منها  أالِحُظ الصُّ

هل تعرف من أنا  ؟

أستمُع إىل األغنيِة مرًة أخرى و أضِرُب بالقدمنِي..َكَسرْيِ اجلنديِّ 

هل تعلم أنك متشي إيقاع السوداء                 ويساوي ) واحد زمن(

النشاط األول

5
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أنا سوداء                                            أنا سوداء     

قدمي سوداء                                       قوية

ساقي تنزل                                      عمودية

صفقيت صفقة واحدة               

ومشييت خطوة واحدة   

 أنا قادر أن أكتب عالمة السوداء بشكلها الصحيح

أشكل عالمة السوداء مستخدمًا املعجون أو ورق األشغال
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حان وقت املرح 

ذ احلركاِت املوجودَة يف الصوِر. أنفِّ

أستمُع إىل  أغنيِة ) طلع الفجر( وأرافُقها بهذه احلركاِت

النشاط الثالث

النشاط الرابع
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أشاهُد مقطَع الفيديو اآلتي 

بعد أن شاهدُت الفيديو ..  أستطيُع وصَل آلِة البيانو مع أجزاِئها  

النشاط األولالنشاط األول

7
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أستمع جمددًا إىل املوسيقى و أعرب حبركات جسدية عن الطبقة احلادة 

والعريض 

وَت العريَض. وَت احلادَّ والصَّ ُز الصَّ وِر وأميِّ ُد األصواَت املوجودَة يف الصُّ أقلِّ

النشاط الثالث

النشاط الثالث
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أعرب بلغيت عن القصة  

حان وقت الغناء

 Round and round the garden
Like a teddy bear
One step two step

Tickle you under there

8
النشاط األول

Round and round

123

 هذا التمريَن حسَب الصورِة  السابقة  )مرًة ألفظ )آ( ومرة أسكت (
ُ
أقرأ
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أنفُذ باستخداِم آلِة املركاِس هذا التمريَن

ماذا يفعل الطفل يف الصورة ؟

ماذا فعلُت عندما عندما شاهدُت هذا الشكَل

      ما هو زمنها:................. 

إنها سكتُة السوداء وهلا 
نفس زمن السوداِء

 هذا التمريَن حسَب الصورِة  السابقة  )مرًة ألفظ )آ( ومرة أسكت (
ُ
أقرأ
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22

النشاط األول

ف اليوَم  على آلًة جديدة سأتعرَّ

سِم  عن  ُشعوري  ُ  بالرَّ أشاهُد مقطَع فيديو  و أعربِّ

أصُل بني اآللِة و أجزاِئها 

إنها آلة ............

النشاط الثاني 



عازُف الكماْن بارٌع فنان

مبدُع فناْن يغزُل األحلان

عازُف الكمان مثُلنا صغري

أْطَرَب املكاْن عزُفه  مثري

يعزُف األنغام يرسُم األحالم

أحرَف الكالم يعِزف الكمان
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النشاط الثالث
وَت العريض ز الصوَت احلادَّ و الصَّ  .أشاهُد مقطَع فيديو وأميِّ

أغينِّ وأعِزُف مثل عازِف الكمان

كلمات وأحلان

النشاط الرابع

مهدي إبراهيم
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النشاط األول
يها مسِّ

ُ
ها وأ أصُل اآللة بظلِّ

اآللُة اجلديدُة امُسها القيثارُة .. أغيّن هلا 

                               القيثارة 

	غنوا معي                                      غنوا معي
                     ما أمجَل القيثارْة

دومًا على أنغامها                 نستقِبُل النهاَر

ال ال ال   ال ال ال                          عندنا قيثارْة 

ال ال ال  ال ال ال                            يريُح حلُنها 
كلمات: صاحل هواري 

10

وفق حلن غربي
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النشاط الثاني

ُل املربَع الذي حيوي على عالمِة السوداء أظلِّ

أشاهُد مقطع فيديو آللِة القيثارِة )اهلارب(
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أالحُظ الصورتني.. ما الفرُق بينهما 

اعد و اللَّحِن اهلابِط.  أستمُع إىل هذه املوسيقا و أعرُب عن اللحِن الصَّ

ل  أّن ذراعي اليسرى عَش عصفور،   أختيَّ
ُ
إذا مسعُت  حلنًا صاعدًا أؤدي حركًة تصاعديًة بيدي اليمنى تبدأ

عند العشِّ وأغينِّ “ العصفورُ خرج ”.

وإذا مسعُت حلنًا نازاًل أعيُد يدي اليمنى تدرجييًا إىل العشِّ 

وأغينِّ “العصفور دخل”  

أغين بلفظِة ال صعودًا 
أغين وأنا أنزُل السلم مع الطفِل الذي يصعُد السلم

11
النشاط األول
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ل بها مفتاح الصول  أصُل بني األعداِد ألشكِّ

كلمات: فاروق سلوم

دو ري مي فا صول ال سي 

اسي  حلٌو منظُر كرَّ

اسي معرُض ألواْن كرَّ

وطيوٌر من كلِّ مكاْن

وزهوٌر حوَل الناِس

دو ري مي فا صول ال سي 

1

2

34

5

6

7

8

9

10

النشاط الثاني

النشاط الثالث
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النشاط األول
ز الصوَت املوسيقي بإشارة  أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأميِّ

النشاط الثاني 
د األصوات  أقلِّ

املوجودة يف الصور

ُانظْر ها أنا ذا                         إبريٌق مجيل 

أُذني صغرية                          و فمي طويل 

حينما يغلي املاُء                     يف بطين الكبري

فري  أرسُل البخاَر                         و أطِلُق الصَّ

12
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أستطيُع أن أقرَأ  و أعِزَف التمريَن على آلِة املثلِث.

سنستمع إىل جمموعة من األغاني الرتاثية

النشاط الثالث
  هل تعرف من أنا؟.. 
امسي يف شكلي. 

النشاط الرابع
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ماذا تفعُل ياجدي؟
ستزوُرنا ثالُث درجاٍت

 موسيقيٍة و سأبين مدرجًا 
ليجلسوا عليه ثم 
سأضُع له مفتاحًا

النشاط األول
أصفُّ املدرَج املوسيقي 

عدُد أسطِره ..........عدُد فراغاِته .........
لقد وصلوا

أنا مي أهاًل بكم أنا ره أنا دو

13





تعالي سارُة كي 

مك األغنيَة اإلنكليزّية أعلّ

متين إياها املعلمُة. يت علّ  الّ

ما رأيَك أن نغيّن

أضُع عنوانًا للصورة .....................

Row... Row... row your boat 

gently down the stream

Merrily  merrily merrily merrily

 Life is but a dream

النشاط األول

32

14
ROW YOUR BOUT



هيا لنصفق و جنذف مع سارة و جاد واحد اثنان )كحركة     اجملذاف( 

أنا قادر أن أرسم البيضاء 

هل تعلم أنك تصفق  عالمة البيضاء

 

للبيضاء صديقة تسمى سكتة البيضاء 

وهلا نفس قيمتها الزمنية كم زمن تساوي ؟..............

لنصفق هذا التمرين 

أنا قادر أن أؤدي هذا التمرين على آلة املثلث وأرافق أصدقائي أثناء 
الغناء

33

النشاط الثاني

النشاط الثالث

النشاط الرابع



النشاط األول
أعرُب عن الصورِة

أضُع عنوانًا للصورة .....................

من منكم يعرُف قريَتنا

حسنًا هيا كي نرمَسها

هل شاهدُت ذاَك اليوْم

جباًل يعلو فوَق الغيْم

يف صفحٍته يزهو الشجر

أخضَر مرقوشًا بالثمر

هو ذا بييت حتَت القمر 

كلمات :موفق نادرهل الحظتم؟ 

   قرية مسرة السورية 

34

النشاط الثاني 

15



حان وقُت  االستماع

35

النشاط الثالث

أستمع إىل جمموعِة أغاٍن من تراثنا السوريِّ ونرافُقها برقصاٍت شعبيٍة

أعدُّ من ) واحد إىل أربعة( 

ة األوىل ومرًة عند العدِة الرابعِة. 	وأصفُق مرًة عند العدِّ
 

4                   3                           2                        1

4                   3                           2                        1



النشاط األول
أشاهُد مقطع فيديو لفرقٍة موسيقيٍة

36

ُ عن شعوري أعربِّ

النشاط الثاني 

ماذا تقوُل الشمُس يف الّصباح
تقول إني أشِرُق

نبُق كي ُيسرَّ الزَّ
غار ويضحُك الصِّ

ماذا يقوُل النهُر يف السهول؟
يقول مائي شجُر

وُخْضرٌة وثلمُر
فاسقوا بَي الِقفار

كلمات :سليمان العيسى

16





النشاط األول

38

كِل اجلديد  أضُع دائرًة حوَل الشَّ

أرسم و أصفق عالمة املستديرة 

دائرٌة هذا هو شكلي 

أربعٌة  هذا هو َزَمين

امَسعوني وأنا أغين

               ال ا ا ا        

أنا  امسي املستديرُة 

صفقوني 

النشاط الثاني 

17



39

النشاط الثالث
أستطيُع أن أعزَف على اآلالِت اإليقاعيِة التمريَن التالي :

لعب أدوار

ري بتنظيِم حركِة املروِر سأؤدي دوَر شرطيِّ السَّ

مستخدمًا سكتَة املستديرِة للتوقُِّف واملستديرَة للمشي

ى سكتَة  هذا الشكُل يسمَّ

	 املستديرة وله نفُس  زمِن  

 املستديرِة 



النشاط األول

  الطفل زين عبيد

40

أشاهد هذا الفيديو )”دقوا على اخلشب (”

ما هو العَلُم الذي َيضعُه الطفل على كتفه 

يف الصورِة ؟ 

أصُف علَم بالدي ؟

النشاط الثاني 

كلمات: مدينة حبيب

18

أحلان : زياد عجان

بلدي
بلدي حلٌن     

ينساُب بنَي الشفتني
شالُل مشاعَر يتدفَّق
 ما بنَي القلِب والعني 

وتٌر يعِزف كلَّ األنغام
علٌم حيِمل كلَّ األلوان

عشَت حّرًا يا وطين
يا وطَن األوطان



41

النشاط الثالث
أصُل كلَّ شكٍل إيقاعيٍّ بزمِنِه

أَتعاون أنا وأصدقائي ونقوم بتشكيل العلم السوري مستخدمني 

أوراق ملونة بألوان العلم .

النشاط الرابع



النشاط األول

42

كِل اإليقاعيِّ وزمنِه أصُل بني الشَّ

كم زمنًا يف املربع األول ؟

أكمل السطر اإليقاعي مستخدمًا  األشكال السابقة على أن يكون 

جمموع األزمنة متساويا يف كل مربع

1

2

3

4

النشاط الثاني 

19



43

أقرأ و أغين هذا الصولفيج مع اإلشارات الصوتية

أشاهد مقطع فيديو لفرقة موسيقية، و أختيل أنين عازف اآللة اليت 

تعجبين ضمن الفرقة 



النشاط األول

44

أستطيع أن أذكر حيوانًا  آخر ميشي على

 إيقاع السوداء

ما هو اإليقاع الذي ميشي عليه الضفدع ؟

20

منيِة.  ُد مشيَة هذه احليواناِت حسَب إيقاِع العالماِت الزَّ أقلِّ



45

أستمع إىل موسيقا )ويليم تل( وأقلد حركة حيوان َخَطَر بباِلي عنَد مساعي 

هذه املوسيقا 

النشاط الثاني

كلمات: جواد احلطاب

الفيُل يستحمُّ

طش طش.. انهمَر املاُء ..حلت ضوضاُء

إش إش ..قال احملار..اجلبُل انهار.

النورُس قال .. يبدو زلزال .

هرَب التمساح.. من دوِن ِصياح

َق للخري لكنَّ الطرْي .صفَّ

فابتسَم الفيل.. والنهر يسيل 

يف قد جئُتَك ضيف ..مْن حرِّ الصَّ

النشاط الثالث



النشاط األول

46

أضُع إشارُة حتَت الشيِء الذي يصِدُر إيقاعًا منتظمًا 

النشاط الثاني 

كلمات :جواد احلطاب

21

ً تب ..تب ..تاب

تب ..تب ..تاب

دقَّ الباب على احلطاب

تب ..تب ..تاب

تب ..تب ..تاب

جاَء نداء

الوقُت شتاء

حنَّ املوقُد يا أطفال

تب ..تب ..تاب

تب ..تب ..تاب

صوُت الفأِس على األخشاب

تب ..تب.. تاب

حمي الدين بدور  تب ..تب .. تاب



47

ُز صوَت املثلِث و املركاس حبركاٍت تعربِّ عن طريقِة  أميِّ

ُن آلَة املركاس حسَب لوِن كلِّ شكٍل إيقاعيٍّ ألوِّ

حان وقت االستماع 
النشاط الثاني



النشاط األول

48

أستمُع إىل جمموعِة أصواٍت 

ة اليت تصِدُر صوتًا  أضُع إشارُة  حتَت صورِة الكائناِت غري احليَّ

النشاط الثاني 

كلمات خالد يوسف

تك تك بابا    طلَع الفجُر
تك تك ماما   وَصحا الطرُي

ت كلُّ األزهاْر وتغنَّ
وأنا عمري زاَد نهاْر

تك تك تاك 
تك تك بابا 

إن الشمَس تدُق الباب
 وتضيُئ شبابيَك الدار 

وأنا عمري زاَد نهار

22



49

DO 

RE 

MI 

أصُل بنَي الدرجِة املوسيقيِة ومن حيمُل امسها

ُل دوَر العازِف على اآللِة اليت أمسُع صوتها  أمثِّ

النشاط الثالث

النشاط الرابع



النشاط األول

50

أنفُذ هذا التمريَن باستخداِم هذه اآلالت: 

لديَّ آلٌة جديدٌة امسها الصنُج ..ترى..

 أين سيأتي دوُرها يف هذا التمريِن 

أصُل بنَي العازِف وآلتِه

23



51

أستمُع إىل هذه املوسيقا و أختيُل أنين عازُف الصنج يف الفرقِة. 

حاَن وقُت اللعب 

ألعُب لعبَة القطاِر مع املوسيقا السابقِة

) ننقسم إىل فريقني.. قطاٍر سريٍع مع إيقاٍع سريٍع، ونقلِّد صوَت الصافرِة 

بطبقٍة حادٍة و قطاٍر بطيٍء بإيقاع بطيٍء وطبقٍة عريضٍة.( 



النشاط األول

52

أصل صورَة احليواِن و اإليقاَع املناسَب لصوته 

أستطيُع أن أذكَر حيواناٍت أخرى  وأحدد إيقاَع أصواتها؟ا 

أحُسب األزمنَة داخَل كلِّ مربع  

النشاط الثاني 

24



53

أشاهُد مقطَع فيديو )كرنفال احليوانات ( وبعد املشاهدِة أعرب بقصٍة عما 

شاهدُته  

النشاط الثالث

نهُر القرية

يف قريتنا         نهٌر صاِف

يلعُب يف غصِن الصفصاِف

تسبُح يف النهِر البطات

وتشاركنا يف اخلبزات

منرُح معا فتالعُبنا         

ُعنا ونناديها  فتودِّ

نلعُب يف ضفتِه النطة    

ضحكْت من لعبِتنا البطة

وق وق وق وق وق وق

النشاط الرابع



النشاط األول

54

أغين مع الدرجات املوسيقية

أبعد أن غنيُت األغنية أساعد درجيَتْ فا و صول للجلوِس مكانهما 

fa sol

وفق حلن تك تك يام سليمان

طِر األول دو على سطٍر إضايف             ره حتَت السَّ
ل            نُن يف الصفِّ األول طر األوَّ مي على السَّ

طِر الثاني  ل             صول على السَّ فا يف الفراِغ األوَّ
نعِزُف أحلى األحلان              ننِشُدأ أحلى األغاني 

النشاط الثاني 
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حان وقُت  االستماع

55

أرسم الدرجات املوسيقية على املدرج  حسب البطاقات

أستمُع إىل موسيقا ”موتسات“  

النشاط الثالث

do

re

me

fa

sol



النشاط األول

56

َة بامِسها. رجَة املوسيقيَّ أصل الدَّ

النشاط الثاني 

كلمات :سليمان العيسى

 األلوان 

   قلٌم أمحُر                                       أصفُر أخضْر

ْر      َو َهِب اللوحَة فرحًا أكثر يا َينبوَع اللوِن تفجَّ

نَت طيورًا نَت زهورًا           باألصفِر لوَّ باألمحِر لوَّ

لِج واألخضُر من لوِن املرِج     واألبيُض صاٍف كالثَّ

ما أمجَل ألواَن اللوحْة     فالفرحُة تبِدُعها الفرحْة

26
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النشاط الثالث
حاَن وقُت اللعب 

أغينِّ الدرجاِت املوسيقيَة  صعودًا وهبوطًا مبرافقِة حركاِت اجلسِد 

َسنلعُب لعبَة احلرف اليدوية

جيري األطفال يف الغرفة على إيقاع املوسيقا وعند توقف املوسيقا يقف 

كل طفل يف مكانة ويقلد حرفة يدوية 

النشاط الرابع



58

النشاط األول

هل تعرُف سبَب حزنهم؟؟ سأخربكم عن أسباِب حزنهم ، لنغين معًا

أنا شاعر صغري سأكمل هذه القصيدة من كلماتي

هل تبكي النحلُة           تبكي إن ......

أتشارُك مع أصدقائي جلعِلهم سعداء

كلمات بيان الصفدي

هل تبكي النسمُة
                                               تبكي عند النافذِة املكسورة

هل تبكي العصفورة
                                               تبكي يف األرِض املهجورة

هل تبكي السمكُة 
                                               تبكي إن جّف النهر

النشاط الثاني 

هل تفرُح النسمة              تفرُح عند النافذِة .......

هل تفرُح العصفورة            يفرُح يف ........

هل تفرُح السمكُة           تفرُح إن جرى......

27



حان وقُت  االستماع

59

ُن..  ألللللللوِّ

حباِت الفاصولياِء اليت عليها عالمُة املستديرة وسكتُتها باللوِن األمحر.

واحلباِت اليت عليها البيضاُء وسكتُتها باللوِن األصفِر.

واحلباِت اليت عليها السوداُء وسكتُتها باللوِن األزرِق.

استمُع إىل جمموعِة أغاٍن بلغاٍت خمتلفٍة          

النشاط الثالث



60

النشاط األول
أستطيُع أن أصَل بني الدرجِة و صوِتها 

ِث و املركاس و الصنِج  التمريَن اآلتي أعِزُف على املثلَّ

النشاط الثاني 
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أنا فناٌن صغرٌي سأغينِّ  هذا التمريَن 

أشاهد مقطَع فيديو وأحاكي عازَف اآللِة اليت أحببتها 

النشاط الثالث

عيد التمرين.
ُ
عندما أرى هذا الشكَل عليَّ أن أ

 
أمجُع التمارين األول والثاني :

                 أغين وأعزف 


