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حقوق الّطبع والّتوزيع محفوظة

باعة ة للطِّ �سة العامَّ للموؤ�سَّ

حقوق الّتاأليف والّن�سر محفوظة

لوزارة التربية في الـجمهوريَّة العربيَّة ال�سوريَّة

ة للعام الّدرا�سيِّ  2011  -  2012  م َع اأوَّل مرَّ ُطِبِِ
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الموؤلِّفــــــــــــون 

بارعـــــــــــــة �ســـطا�س

جـــــــــان هـــرمــــــــــــــز

ر�ســــــــــا الت�ســـــعيني

�ســـــــــــــادي �ساحـــــي

ر�ســــــــــــــا حرفــــو�س

ريتــــــــــــــــــا حـــــــــــــــداد

مهـــــدي اإبراهيـــــــم

ــــافين ُنَهــــــــاد الع�سَّ

ُرّتبِت الأ�سماء بح�سِب ت�سل�سل الحروف الهجائية

ت�سميم الغالف
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ُم لأبنائنا الأعّزاِء تالميِذ ال�سفِّ الخام�ِس من مرحلِة التعليِم  نقدِّ

، كتاَب التربيِة المو�سيقيَِّة في اإطاِر الجهوِد التي بذَلْتها  الأ�سا�سيِّ

ِة، والذي ُيَعدُّ و�سيلًة  ِة العربيَِّة ال�سوريَّ وزارُة التربيِة في الجمهوريَّ

المعلِِّم  باإ�سراِف   ، ال�سفِّ لهذا  المنا�سبِة  المعارِف  على  للح�سوِل 

ِة وزارِة التربيِة، لالنتقاِل من عمليَِّة التعليِم اإلى عمليَِّة  تطبيقاً لخطَّ

التعلُِّم التي تعدُّ التلميَذ محوَر العمليَِّة التعليميَِّة التعلُّميَّة.

ِة  للعمليَّ ِة  الأ�سا�سيَّ الموادِّ  من  ِة  المو�سيقيَّ التربيِة  مادُة  وُتَعدُّ 

المتعلِّم، ولرتباطها  لم�ستوى ح�سِّ  رفٍع  فيها من  لما  ِة  التعليميَّ

والحركة  اللَّعب  يحبُّ  الذي  التلميذ  بطبيعة  وثيقًا  ارتباطًا 

والن�ساط وتجذبه الألحان والأنغام.

رِة لهذه المادَّة: ِة الُم�سطَّ  ومَن الأهداِف العامَّ

وجداِنِه،  وتهذيُب  للمتعلِِّم،  ال�سليِم  المو�سيقيِّ  الذوِق  تنميُة   =

وتقويُم �سلوكه.

والعربيِّ  الوطنيِّ  والغنائيِّ  الآليِّ  المو�سيقيِّ  بالتراِث  تعريُفُه   =

والعالمّي.

ليََّة لهذا الفنِّ الراقي بتربيِة �سوتِه  = تلقيُن المتعلِِّم المبادَئ الأوَّ

و�سمعِه واإك�ساِبِه الح�سَّ المو�سيقّي.

وا�ستخداِم  البحِث  على  المدرِّ�سيَن  ُع  ون�سجِّ ندعو  النهايِة  وفي 

في  ال�سفيَِّة  البيئِة  وتوظيِف  التدري�ِس،  في  الحديثِة  الطرائِق 

خدمِة العمليَِّة التعليميَِّة التعلُّميَِّة.

الـموؤلِّفـون

ة
ــ
ــ
ــ
مـ

د
ق

م
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فهر�س الكتاب

رقم ال�سفحةالمــو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�سل�سل

110 مراجعٌة عاّمٌة وتماريُن تطبيقّيٌة - �سولفيج

213 الموازيُن الب�سيطُة - �سولفيج

316 ن�سيُد الطالئِع

520 �سولفيٌج وكلماٌت )اأغنيُة ُب�ستاني (

623 اإمالء مو�سيقيٌّ - �سولفيج

725 ٌة )how lovely( - اأنواُع الآلُت المو�سيقّيُة اأغنِّيٌة اإْنكليِزيَّ

130 اأنواُع التاأليِف المو�سيقّي

232 اإ�سارة ال�سمت ذات ال�سن  -  درجُة  ره 1  -  �سولفيج

335 اأغنية غنِّي يا غيمة - الّطقطوقة

437 اأ�سمُع واأتخّيُل

539 درجُة  �سي  قرار  -  �سولفيج

641 اأغنيُة اأطفاِل الَعاَلِم  -  ال�سوناتا

743 كالِن  الإيقاعّيان                        -   �سولفيج ال�سَّ

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الثانيـــــــــــــــــــة

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الأولـــــــــــــــــــــــــــى

418 مو�سيقّيوَن عرٌب )محمد مح�سن - محمد عبُد الوهاِب(
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148 اأغنيُة الأمِّ

251 �سلَُّم دو الكبير  )درجاتُه - اأبعاُدُه(  -  �سولفيج

352 ن�سيد: خارطة الوطن العربّي - الكون�سرتو

455

رقم ال�سفحةم�سل�سل

556

الّترداُد - �سولفيج

658 ِة  -  اإمالٌء اإيقاعيٌّ روِب الإيقاعيَّ قراءُة ال�سُّ

761 محاورٌة : اأغنيُة الفتاِة والع�سفوِر -  الأوبَّريت

862 اإمالٌء مو�سيقيٌّ – �سولفيج

166 وَن عرٌب �سوريوَن( تاريٌخ وتذّوٌق )مو�سيقيُّ

369 ن�سيُد الأمِل الواعِد  -  الدولب

470 اإ�ساراُت التحويِل المو�سيقيَّة - �سولفيج

572 اأغنية ال�سم�س - الّلونغا

674 �سولفيُج وكلمات  - اأغنية �سلمى الحزينة

776 الن�سيُد الفل�سِطينيُّ - الكانتاتا

878 فرقٌة اإيقاعيٌَّة ) اأغنية �َسلمى (

980 اأنواع التاأليف الغنائيِّ العربيِّ - اأغنيٌة من تراث  محافظة طرطو�س

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المــو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوع

اأ�سمُع واأتخيَُّل
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الَوحدُة اُلأوَلى

ٌة - �سولفيج ة ومتاريٌن تطبيقيَّ =  مراجعة عامَّ

= املوازيُن الب�سيطُة - �سولفيج

=  ن�سيُد الطالئع .

وَن عرٌب )حممد حم�سن - حممد عبد الوهاب( =  مو�ِسيقيُّ

=  �سولفيٌج وكلماٌت )اأغنيُة ُب�ستاين ( .

=  اإمالٌء مو�سيقيٌّ - �سولفيج

ُة ٌة )how lovely( - االآالُت املو�سيقيَّ =  اأغنيٌة اإنكليزيَّ
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ُد زمَن كلٍّ منها: مِت واأحدِّ ُد العالماِت الّزمنّيَة المو�سيقيََّة واإ�ساراِت ال�سَّ اأعدِّ

10

فنا �سابقاً ب�سكتِة ال�ّسوداِء بال�ّسكِل: )     (.  -  مالحظٌة: تعرَّ

                      و�سنتعّرُف بها الآَن ب�سكِلها الّنهائيِّ )        (

مِت. ُد العالماِت الزمنيََّة المنقوطَة واإ�ساراِت ال�سّ -  اأعدِّ

ُد زمَن كلٍّ منها. -  واأحدِّ

Z
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الكبير(: 
 
-  اأغنِّي الدرجاِت المو�سيقيََّة في �سلَِّم )دو

11

دو

-  اأنّفُذ اإ�سارَة الموازيِن بَيِدي: 

ره
مي فا

�سول
ل

�سي
دو1
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ولَفائيَّ الّثاني.  واأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ
ُ
ْقَراأ

َ
-  اأ

12

َل. ولَفائيَّ الأوَّ  واأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ
ُ
ْقَراأ

َ
-  اأ

1 2 3 4 5 6 7 8
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اً. تها زمنيَّ ُف الّرْقَم الذي يرمُز لكلِّ عالمٍة زمنيٍَّة ويختلف عن مدَّ - اأتعرَّ

يف دليل امليزان ) دليل املقيا�س (

ِة في كلِّ مقيا�ٍس. -  الّرْقُم العلويُّ يدلُّ على عدِد الوْحداِت الّزَمنيَّ

َمنيَِّة كما ورَد في الجدوِل اأعالُه.  فليُّ يدلُّ على نوِع الوحدِة الزَّ -  الّرْقُم ال�سُّ

مثال : 1 - ) الميزاُن      يعني 2 مْن عالمِة ال�ّسوداِء  في كلِّ مقيا�ٍس اأو ما 

يعادُلها زمنيَّاً (. 

2
4

13

مدتها الزمنّيةالعالمة الزمنّيةالّرْقَم الدال

اأربعة اأزمنة

زمنان

زمن واحد

ن�سف زمن
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- اأوؤدِّي اإ�سارَة الموازيِن بَيِدي: 

2 - ) الميزاُن        يعني 2 مْن  عالمِة البي�ساِء  في كلِّ مقيا�ٍس اأو ما يعادُلها 

زمنّياً (.

2
2

اأو ما  2 مْن  عالمِة الم�ستديرة  في كلِّ مقيا�ٍس  3 - ) الميزاُن        يعني 

يعادُلها زمنيَّاً (.

2
1

14
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. C    كِل ُن بال�سَّ 4مالحظٌة : الميزاُن الّرباعيُّ         قد ُيدوَّ
4

ِج المو�سيقيِّ في دفتري. ُن مقيا�َسيِن من كلِّ ميزاٍن على المدرَّ -  اأَُدوِّ

. ولَفائيَّ -  اأَْقَراأُ ثمَّ اأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

15

1

5

2

6

3

7

4

8
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للبعِث يـــــــــا  طالِئـــــــــــــــــــْع

ُحُقـــــــــــوْل اأقداُمنــــــــــــــــــــــــا 

)وتلمــــُع الّرايــــــــــــــــــات(2

ْة )يا  رايـــــــــــــــــــــــــــَة الحريَّ

ُذَرا علــــــــــــــــــى  جـــي  تموَّ

البعُث نحُن  )البعُث(2 

بـــــــــــــــاْح ) ُن�ســــيُء  كال�سّ

�ســــــــــــقاها التي  للوْحَدِة 

)نم�ســـــــــي( 2 اإليها ثورًة

العروبــــــــــــــــــــْة و  )للحبِّ 

يا اأر�َسنا يـــــــــــــا  داَرنـــــــــــــا

المجِد ن�سيَد  )ُكوِني(2 

الأمـــــــــاْم اإلـــــــــى  َنم�سي 

اأقداُمنــــــــــــــــــــــــــــا حقـــــــوْل

ايـــــــــات(2 )و تلمـــــــــــُع الرَّ

للنَّ�سِر يـــــــــــــا طالِئـــــــــــــْع

طريُقنـــــــــــا م�ساِنــــــــــــــــــــْع

الِئــــــــــْع الطَّ مواكِب  في 

ْة(2 يا �ُســــــــــــــــــعلَة الق�سيَّ

والِجبـــــــــــاْل ــــــــــــهوِل  ال�سُّ

رُب  والنِّ�ساْل نحُن  الدَّ

ـــــــــــــالْح ( 2 و َنحمُل ال�سِّ

ْم بالـــــــــــــــــــــــــدَّ اأهُلنــــــــــــــــــــــا 

دْم  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  وردًة  و 

الحبيبْة(2 نــــــــــــــــــــا  اأمَّ يا 

الأبطـــــاْل منِبــــَت  يـــــــــــــا 

الأ�سباْل فِم  في  كوِني 

وائــــــــــــــــْع الرَّ وَن�سنــــــــــــــُع 

م�ساِنـــــــــــــْع طريُقنــــــــــــــــا 

الئـــــْع الطَّ َمواِكِب  فــي 

=========

كلمات : �سليمان العي�سى 

 حلن : حممد �سلمان

16

ة
ــــ
ــــ
ــــ
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ز
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ل
ا ن�سيُد الطالئُع

الّدر�ُس الّثالُث

=========

=========

=========

�سولفيج

تمرين اإثرائي: للقراءة فقط

�سرُح الُمفرداِت :

=  ُذَرا: جمع ذروة اأي القمة.

=  الأ�سباْل: جمع �سبل وهو �سغير الأ�سد.

الئْع: جمع موكب وهو مجموعة من النا�س ي�سيرون في منا�سبة اأو احتفال. =  َمواِكِب الطَّ
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منُذ  دم�سَق  اإذاعــــــــِة  فــــي  مطربــــــــــاً  الَفنِّ  مَع  رحلََتُه  وبداأَ   ،1922 عاَم  دم�سَق  في  ُوِلـــــــَد 

افتتاِحها عاَم 1947. 

اإذ  التَّلحيِن فقط،  الغناَء، واتَّجَه نحَو  ُثمَّ اعتزَل  اأغنيًة من تلحينِه  َوِع�سريَن  ِت�سعاً  غّنى 

األََّف ما يزيُد عن األِف لحٍن، وقبَل اأْن يبداأَ التَّلحيَن تعلََّم التدويَن المو�سيقيَّ واأتقَن فنوَن 

العلوِم المو�سيقيََّة، فكاَن من اأوائِل َمْن َعرَف التدويَن المو�سيقيَّ في وقٍت كاَن فيِه القليُل 

نيَن والَعازفيَن العرِب َيَعرُفوَنَها. مَن الملحِّ

ُنوا ِلكَباِر الفنَّانيَن  ومنهم : د مح�سن واحٌد مَن الملّحنيَن العرِب الذيَن َلحَّ محمَّ

�سباح  - نجاح �سالم - وديع ال�سافي - نور الهدى -  ن�سري �سم�س الدين   

د عبده  - �ســـريفة  -  وردة الجزائريَّة  -  طالل مّداح  -  محمَّ

 - توفيق  �سميرة   - اأحمد  فايزة   - فوؤاد  م  محرَّ  - فا�سل 

ن - محمد ر�سدي - فيروز - �سعاد محمد. فهد بالَّ

د  اأ�سهُرها اأغنية »مظلومُة يا نا�س«. ل�سعاد محمَّ

و »�سّيُد الَهَوى قَمري« لفيروز.

و » اأرفُع راأ�سي واأقول الحّق « 

لأ�سالة ن�سري.

امللحن املو�سيقي :  حممد حم�سن 

مو�سيقّيوَن َعَرٌب

الّدر�ُس الّثالُث

تاريٌخ وتذّوق
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َب بمو�سيقاِر  =   اأحُد اأعالِم المو�سيقا العربيِة ، ُلقِّ

ِة، الأجياِل، وارتبَط ا�سُمُه بالأنا�سيِد الوطنيَّ

�سبعَة  ومّثَل  وال�ّسينما   ، الإذاعِة  في  عِمَل    =

اأفالٍم.

َن العديَد مِن اأ�ْسَعاِرِه ، َو َم�ْسَهداً  عراِء اأحمد �سوقي ولحَّ =  ارتبَط باأميِر ال�سُّ

ِتِه "َمْجُنوُن ليلَى".  ِمْن م�سَرحيَّ

َن ق�سيدَة الَجندوِل، َوَغنَّى ُمْعَظَمها ب�سوِتِه. -  ومن �ِسعِر علي محمود طه، لحَّ

المطرَبُة  غنَّْتها  التي  بندقّية(،  الآن  عندي  )اأ�سبح  قبَّاني  نزار  �سعِر  ومن   -

الكبيرُة اأمُّ كلثوم.

َن للعديِد ِمَن الُمغّنيَن الَعَرِب منهم :  -  كَما َلحَّ

الحليم  عبد   - مراد  ليلى    - كلثوم   اأّم 

  - اأ�سمهان     - حافظ  -  طالل مّداح  

وردة الجزائرّية  -  فايزة اأحمد  -  نجاة 

ال�سغيرة -  �سادية  -  وديع ال�سافي

-  فيروز، وقد لّحَن لها )�ْسَهاْر َبْعد 

�ْسَهاْر ،  �سكن الليل  ،  مرَّ بي يا واعداً(   

َن ق�سائَد: )النهُر الخالُد، كيلوباترا  -  كما لحَّ

والكرنك(. 

  حمّمد عبد الوهاب

)1991 - 1902(
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�سولفيٌج وكلماُت اأغنية ُب�سَتاين

الّدر�ُس اخلام�ُس
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ولَفائيَّ : - اأَْقَراأُ ثمَّ اأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ
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 : ولَفائيِّ - اأغنِّي كلماِت الأغنيِة بلحِن التَّمريِن ال�سُّ

) كلمات : �سليمان العي�سى  -  املو�سيقا : وفق حلن غربي (

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ب�ستاني

ب�ستاني

يعطيني

اأطفال

اأحلى

ب�ستاني

الزهور

دار

ب�ستاني

في قلبي

يهديني

اآمال

اأزكى

اأ�سعار

العطور

فيه

ترالل

ترالل

ل

ل

ل

ل

ترالل

ترالل

ل

ل

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ترالل

ل

ل
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اْلُعطوْر          اأَْزَكى  يْهِديِني  ُب�ْسـتاِني 

ترالل       ل         ترا لل  ل

ِفي  َقْلِبي  اآَماٌل   ِفيِه  اأَ�ْســـــــَعاْر

 ترالل     ل          ترا لل  ل

هوْر            ُب�ْستاِني ُيْعطيني اأَْحلَى الزُّ

)ترالل(2 )ترا لل ل( }2

 ُب�ْســـتاِني  اأَْطَفاٌل  ُب�ْســــَتاِني  َداْر

)ترالل (2 )ترا لل ل( }2

{

{
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ر�ِس. -  اأغنِّي َنَغَماِت دَّرَجاِت ال�سلَِّم المو�سيقيِّ مَع عزِف المدِّ

-  اأ�سغي اإلى ما يعزفــــــــــــــه المعلُِّم مــــــــــــــن درجات مو�ســــــــــــيقيَّة )درجة درجة(.

ِج المو�سيقيِّ في دفتري . ُن الدرجة الم�سموعَة على المدرَّ -  اأَُدوِّ

ُن التمرين الم�سموَع ب�سكٍل مجّزاأ في دفتري. - اأَُدوِّ

ُن التمرين الم�سموَع بالت�سل�سِل الم�سموِع بعد اأن دونته ب�سكل مجزاأ في دفتري. - اأَُدوِّ

-  اأ�سبط زمن التمرين الإيقاعيِّ واأغنِّيه مع عزف المدرِّ�س.

23

اد�ُس الّدر�ُس ال�سّ



2424



25

ِة. -  اأُغنِّي كلماِت الأغنيِة الإْنكليِزيَّ

 Oh how lovely is the evening , is the
evening
 When the bells are sweetly ringing ,
sweetly ringing
Ding dong , Ding dong , Ding dong

25

ِة اأنواُع االآالِت املو�سيقيَّ

ابُع الّدر�ُس ال�سّ
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ُت�سنَُّف الآلُت المو�سيقيَُّة وفَق الآتي:              

ٌة منها: اآلت القو�س الوترية )الكمان  1- اآالٌت وتريَّ

وعائلته( ونعزُف عليها بوا�سطِة القو�س.  

اأنواُع االآالِت 

ـــِة المو�سـيقيَّ

الهارب  -  القيثارة

العود

= اآالُت العفِق 

ي�سِة كالعوِد - بو�ساطِة  ) بو�ساطِة الرِّ

الأ�سابِع كالقيثارِة (

violon viola violoncelle (cello) conterbasse

26

فيولون )الكمان(فيولفيولون�سيل )ت�سيللو(الكونتربا�س

Harp
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َمٌة ) الأك�سيليفون ( =  مَنغَّ

ْبُل (. قُّ – الطَّ َمٍة ) الرِّ =  غيُر مَنغَّ

رِق ) البيانو (  =  اآالُت الطَّ

ٌة ( منها: ٌة ) هوائيَّ  2- اآالٌت نفخيَّ

الخ�سبيَُّة ) كالرينيت (

النُّحا�سيَُّة ) ترومبيت ( 

الهوائيَُّة ) اأوكورديون ( 
اأوكورديون

 ترومبيت

) البيانو (

قُّ  الرِّ

ْبُل الطَّ

27

 3- اآالٌت اإيقاعيٌَّة:

Trompette
كالرينيت Clarinettel
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1-  عالمُة البي�ساِء المنقوطة ت�ساوي:

=   زمناً واحد اً      =   زمنين        =   ثالثَة اأزمنة 

2-  اآلُة الفيوال من االآالت:

=   الوتريَّة           =   النفخيَّة        =   الإيقاعيَّة

3-  الرقُم ال�سفليُّ في دليل المقيا�س ) الميزان ( يدلُّ على:

=   نوع الوحدة الزمنيَّة    =   عدد الوحدات الزمنيَّة     =   عدُد المقايي�س

ال�سوؤال الثاني: امالأ الفراغاِت االآتية:

 رحلَُتُه مَع الَفنِّ 
َ
ُوِلَد المو�سيقيُّ محمد مح�سن في ........................ عاَم 1922، وبداأ

مطرباً في اإذاعِة دم�سَق ، غنَّى ....................... اأغنيًة من تلحينِه، ُثمَّ اعتزَل الغناَء ، 

واتَّجَه نحَو التَّلحيِن فقط؛ اإذ األََّف ما يزيُد عن ....................... لحٍن، وقبَل اأْن يبداأ 

التَّلحيَن تعلََّم ....................... المو�سيقّي،  واأتقَن فنوَن العلوِم المو�سيقيَّة.

اأحنى عليَّ من اأبي ٌة تراأُف بــــي          لـــــــي جـــــدَّ

ني         تذهُب فيِه مذهبي وكلُّ �ســـــــــــــيٍء �ســــــــرَّ

ـهـــــــم لــــْم تغ�سِب كلُّ  عليَّ       
ُ
َب الأهل  اإن َغ�سِ

اأ�سئلُة الوحدة الأوىل

ن�ســــاٌط

اأبياٌت للتلحيِن

28

كلمات : اأحمد �سوقي

ال�سوؤال االأول: اختر االإجابة ال�سحيحة:

�سرُح الُمفرداِت :

=  تراأُف بــــي : تحنُّ عليَّ ، اأو تعطُف عليَّ 
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الَوحدُة الّثانيُة

=  اأنواُع التاأليِف املو�سيقيِّ

=  درجُة ره جواب - �سولفيج

ي يا غيمة - الّطقطوقة =  اأغنيُة غنِّ

ُل =  اأ�سمُع واأتخيَّ

=  درجُة �سي قرار  -  �سولفيج

=  اأغنيٌة "اأطفاُل العامِل"  - ال�سوناتا

=  ال�ّسكالِن االإيقاعّياِن                       -  �سولفيج
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األيِف المو�سيقيِّ نوعاِن :  =  للتَّ

. -  تاأليٌف مو�سيقيٌّ اآليٌّ

. -  تاأليٌف مو�سيقيٌّ غنائيٌّ

 : ) =  وُهَما ق�سماِن )�سرقيٌّ - غربيٌّ

األيُف المو�سيقيُّ االآليُّ :  اأواًل : التَّ

وهو تاأليٌف مو�سيقيٌّ ُيكَتُب لالآلِت فقْط ، من غيِر غناٍء. ومثال ذلك: 

رقيَّة: 1-في المو�سيقا ال�سَّ

ماعيُّ  -  اللُّونغا  -  الب�سرف  -  الّدوالب  -  الّتقا�سيُم .   ال�سَّ

رقيَِّة: ِة ال�سَّ : ِمْن اأهمِّ القوالِب املو�سيقيَِّة الآليَّ ال�سماعيُّ

ى  ، ُي�سمَّ
ٍ
=  هَو تاأليٌف مو�ســــــيقيٌّ اآيلٌّ �سرقيٌّ يتاألَُّف من خم�ســــــــــِة اأجزاء

ى خاناٍت؛ وُيعَزُف  ا الأجزاُء الباقيُة  فُت�سمَّ اجلزُء الثَّاين  منها التَّ�سليَم ، اأمَّ

التَّ�سليُم بعَد كلِّ خانٍة. 

ِة:  2-  في المو�سيقا الغربيَّ

 -  )symphony( ُة  ال�ســـــــــيمفونيَّ  -  )sonata( ال�ّســــــــــوناتا 

)concerto( الكون�سرتو

30

اأنواُع التاأليِف املو�سيقيِّ

الدر�ُس الأّوُل
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تاأليٌف مو�سيقيٌّ لالأورك�سترا كاملًة يتاألَُّف ِمْن   :)symphony  ( ُة  ال�سيمفونيَّ

اأربِع حركاٍت )َمَقاِطع مو�سيقيَّة(.

: ثانيًا : التاأليُف المو�سيقيُّ الغنائيُّ

هَو تاأليٌف ُيكَتُب  للغناِءِ الإفراديِّ والجماعيِّ بمرافقِة الآلِت ومثاُل ذلَك :

1-  في المو�سيقا ال�سرقيَِّة:

ُة -  الَطقُطوَقة . عبيَّ ُح  -  االأغاني ال�سَّ الّدوُر  -  الَق�سيدُة  -  المو�سَّ

يَِّة ( ويوزُن على اإيقاعاٍت  الدوُر: هو نوٌع مَن الغناِء ُيغنَّى زجاًل ) باللَّهجِة العامِّ

فيوؤّدي  الغنائيََّة،  المقاطَع  المردِّديَن  مع  اأداِئِه  في  المغّني  يتبادُل  مختلفٍة، 

الثاني  المقطَع  المغّني  ويوؤّدي  المذهَب،  ى  وُي�سمَّ َل  الأوَّ المقطَع  المردِّدوَن 

وُي�سّمى الُغ�سَن.

ِة : 2-  في المو�سيقا الغربيَّ

) Cantata ( الكانتاتا   -   )operetta( االأوبريت  -  )opera ( االأوبرا

اأدواُر �سخ�سيَّاِتها غناًء بم�ساحبِة  ُتوؤدَّى  نٌة بالكامِل  االأوبرا: م�سرحيٌَّة غنائيٌَّة ملحَّ

الأورك�سترا، ويرافُق الغناَء حركاٌت تمثيليٌَّة.

31
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اإ�سارُة �سمت ذات ال�سن

: ُف اإ�سارَة �سمِت ذاِت ال�سنِّ = اأتعرَّ

تها الزمنيَّة �سكُلها                         مدَّ

  =       ن�سُف زمٍن

ِج  الُمدرَّ على  الرابع  الخطِّ  على  تقُع  التي    )  1 ره     ( درجـــــــــــــــَة  ُف  اأتعرَّ   =

المو�سيقيِّ بمفتاِح �سول.

=  اأقراأ درجِة )  ره  1 ( باأزمنٍة ُمْختلفٍة .

الدر�ُس الّثاين

درجـــة )ره 1(  ـ  �سولفيج
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ِج  ن درجَة )  ره  1 ( باأ�سكال زمنيٍَّة مختلفٍة ومقايي�س مختلفة على المدرَّ =  اأَُدوِّ

المو�سيقيِّ في دفتري مت�سّمناً �سكتُة ذات ال�سن.

ولَفائيَّ . =  اأَْقَراأُ واأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ
1 2 3 4

8765
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كلمات : جمال جميل اأبو �سمرة  -  لحن : مهدي اإبراهيـم

ـي يا غيمــــُة للمطـــِر 2)غنِّ

نحــــُن الم�ســـــتاقوَن اإليــِك

ــــي ــــي غنِّ ـــــي غنِّ ـــي غنِّ غنِّ

معــْة 2)زورينــا لتموَت  الدَّ

ويــزقـزَق ع�سفـــــوٌر َظِمـــٌئ

ــــي ــــي غنِّ ـــــي غنِّ ـــي غنِّ غنِّ

2)يا غيمـــُة يا اأمَّ الخيـــــر

كونــــي عونـــــًا كوني �َســَندًا

ــــي ــــي غنِّ ـــــي غنِّ ـــي غنِّ غنِّ

�َس بالُفــــلِّ 2)الجــدوُل عرَّ

ورحيــُق الـــورِد ت�ساِحُكــــُه

ــــي ــــي غنِّ ـــــي غنِّ ـــي غنِّ غنِّ

ي يا غيمــــــُة وانهمري( غنِّ

زوري  الحقــَل وال تنتظري

ـي يا غيمــــــــُة للمطـــــِر غنِّ

ي الّراعـي والمرعـى ( ويَغنِّ

وعْة وتفي�َس الب�ســمُة والرَّ

ـي يا غيمــــــــُة للمطـــــِر غنِّ

يِر( ـــاعِر والطَّ يا ُحْلـــَم ال�سَّ

عمــــــــــِة للَغْيــِر جودي بالنِّ

ـي يا غيمــــــــُة للمطـــــِر غنِّ

يـرنــــــو للَغْيــــــِم الُمبتـــلِّ ( 

اأن�ســــــاُم الفجـــــِر المخ�سلِّ

ـي يا غيمــــــــُة للمطـــــِر غنِّ

اأغنيُة غّني يا غيمة

الطقطوقُة

�سرُح الُمفرداِت :

= انهمري : ا�سكبي ماءِك. 

. =  عّر�َس بالفلِّ : اأحاَط به ورد الفلِّ

=  المخ�سلِّ : المبلل بقطرات الندى.
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ة ح�سنك و�سمارك ( للموؤلِِّف ) محمد عبد الكريم (. =  طقطوقة ) رقَّ

قطوقُة( التذّوُق )الطَّ

ق�سيرٍة  �سعبيٍَّة  كاأغنيٍة  يندِرُج   ، �سرقيٌّ غنائيٌّ  مو�سيقيٌّ  تاأليٌف  الطقطوقُة: 

، ولْحُنها ب�سيٌط، واإيقاُعها ب�سيٌط. ن�سبّياً مو�سوُعها اإن�سانيٌّ

مثال :  

د الق�سبجي (. =  طقطوقة ) مدام تحب بتنكر ليه ( للموؤلِِّف ) محمَّ

محّمد الق�سبجي محّمد عبد الكريم

ل - الوحدُة الثانية(  ُر اأنواَع التاأليِف الغنائيِّ العربيِّ )الدر�س االأوَّ =   اأتذكَّ
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ُل اأ�ســـمُع واأتخيَّ

الدر�ُس الرّابُع

اللَّْوحة رقم )1(

اللَّْوحة رقم )2(

ُد ال�سورَة المنا�سبَة للمقطِع المو�سيقيِّ الم�سموع. = اأحدِّ

= ا�سمع المو�سيقا.
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االأ�سئلُة:  

ا ياأتي: اختِر االإجابَة ال�سحيحَة ممَّ

ُة( هو: ُة الخياليَّ  1 -  موؤلُِّف )ال�سيمفونيَّ

          برليوز – ت�سايكوف�سكي – فيفالدي.

ِة 1812 هو:   2 -  موؤلُِّف افتتاحيَّ

          فيفالدي - برليوز – ت�سايكوف�سكي.

 3 -  من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقّي فيفالدي :

ُة الخيالّيُة  -           الف�سوُل االأربعُة  -  ال�سيمفونيَّ

         افتتاحّيُة 1812.

اللَّْوحة رقم )3(
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. ِج المو�سيقيِّ -  اأتعّرُف موقَع درجِة �سي قرار تحَت الخطِّ الإ�سافيِّ للمدرَّ

-  اأغنِّي نغمَة درجِة �سي قرار بالأزمنة المختلفة )م�ستديرة – بي�ساء - �سوداء( .

-  اأميِّز درجَة �سي قرار مّما اأ�سمعه من درجات.

ِج المو�سيقيِّ في دفتري. ُن درجَة �سي قرار تحَت الخطِّ الإ�سافيِّ للمدرَّ َُدوِّ
-  اأ

. ولَفائيَّ -  اأَْقَراأُ واأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

درجُة �سي قرار  ـ  �سولفيج

الدر�ُس اخلام�ُس

1 2 3 4

5 6 7 8
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كلمات : عي�سى اأيوب

لحن : �سهيل عرفة

40

اأغنيٌة "اأطفاُل العامِل   ـ  ال�سوناتا"

الدر�ُس ال�ساد�ُس
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ـــــــوا معنـــــــــا لطفوَلِتنـــــــــــا غنُّ

ب�ســـــــــــعادِتكـْم و �ســــــــــــعادِتنا

ـــــــــــْة )اإنَّا مــــــــــــْن وطِن الحريَّ

يـــــــــا  اأطفاَل العاَلـــــــــــــْم يــــــا

لنناِد َمــــــــــــْن اأكبـــــــــُر مّنــــــــــا

ـــــــــــا اأاّل  يغفــــــــــَل اأحــــــــٌد عنَّ

ــــــْر )حتَّى ننمــــَو غ�سنــًا اأخ�سَ

ومعارُفنـــــــــا تكُبـــــــــــُر اأكثــــــْر

ُتْغِنــــــــي ِفكــــــــــَر العاَلـــــــــْم يا

ال تن�َســــــــــــوا طفـــاًل محرومــــًا

اأو طفـــاًل يحيــــــــا مظلومــــــــــــًا

)ال للجــــــــــــــــــــوِع وال للُعنـــِف

ْعــــــــِف ال للجهـــــــــــــــِل وال لل�سَّ

فــــــــــــــي اأنحـاِء العاَلـــــــــــــْم يا

يـــــــــــــا اأطفــاَل العاَلــــــــــــــــــــْم

نبـــنـــي مجـــــــــــــــــَد العاَلـــــــــْم

ْة(2 و ننـــــاديــــُكْم ِمــْن �ســـــــوريَّ

يـــــــــــــــــا اأطفــــــاَل العاَلـــــــــــْم

)ُم�ســـــتقبُلنا فــــــــي اأيديـُكْم(2

)ولتحمـــونــــــــــا بمـاآقيـُكــــْم(2

حّبــــُة قمــــٍح ت�سبــــُح بيــدْر(2

و معارُفنــــــــــــا تكُبـــــــــُر اأكثــــْر

يــــــــــا  اأطفــــاَل العاَلـــــــــــــــــــْم

)فـــــــــي كلِّ بــــالٍد محتّلــــــْة(2

)والدمعـُة ُتحَرُق في الُمقلْة(2

ال للقهـــــــــــــــر ِ وال للخـــــوِف(2

ْعــــــــِف ال للجهــــــــــــــــِل وال لل�سَّ

يــــــــــا  اأطفــــاَل العاَلـــــــــــــــــــْم

2

�سرُح الُمفرداِت :

=  بمـاآقيـُكــــْم : بعيونكم 
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 ، وَناَتا: )sonata ( تاأليٌف مو�سيقيٌّ اآليٌّ غربيٌّ ال�سُّ

كالكماِن  معاً  لآلتين  اأو  كالبيانو،  منفردٍة  لآلٍة 

البيانو  وَيُقوُم  والبيانو،  الفيولون�سيِل  اأو  والبيانو، 

بدوِر الم�َساحَبِة، وتتاألَُّف مْن اأربِع حركاٍت هي :

allegro حركٌة اأولى �سريعٌة  -

andante حركٌة ثانيٌة بطيئٌة  -

moderato رعِة طُة ال�سُّ -  حركٌة ثالثٌة متو�سِّ

    allegro حركٌة رابعٌة �سريعٌة  -

مثال: �سوناتا »�سوُء القمِر« لبيتهوفن. 

sonata  وَناَتا ال�سُّ

بيتهوفن
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ُد العالماِت الّزمنيََّة واأقراأ الأ�سكال الإيقاعيَّة َواأُوؤَدِّيها بلفظِة )تــــــــــا (  = اأُعدِّ

باتجاه �سهم القراءة.

= مالحظـــــة:

على  للداللِة  ال�سهُم   

جاِه القراءة. اتِّ

كَل الإيقاعيَّ الجديَد )الأول( ُع ال�سَّ -   اأَُوقِّ

      مع قراءته اإيقاعّياً:

-   اأقراأ الأ�سكال الإيقاعيَّة بلفظة تــــــا:

ُع الأ�سكال الإيقاعيَّة َواأُوؤَدِّيها ت�سفيقاً: -   اأَُوقِّ

كَل الإيقاعيَّ الجديد  ُف ال�سَّ -   اأتعرَّ

 :       في اأيِّ تمرين �سولفائيٍّ

ال�سكالن االإيقاعّيان

الدر�ُس ال�سابُع

�سولفيج
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ولَفائي: -  اأَْقَراأُ واأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

الجديَد  الإيقاعيَّ  كَل  ال�سَّ اأوقُع     -

)الثاني( مع قراءِتِه اإيقاعيَّاً :

كَل الإيقاعيَّ الَجديَد  ُف ال�سَّ -    اأتعرَّ

: في اأيِّ تمريٍن �سولفائيٍّ

44
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اأ�سئلُة الوحدِة الثانيِة

ل: اختِر االإجابَة ال�سحيحة فيما ياأتي: ال�سوؤال االأوَّ

1- ال�سوناتا هي:

- تاأليٌف مو�سيقيٌّ اآليٌّ غربيٌّ ولها اأربُع حركات.

- تاأليٌف مو�سيقيٌّ غنائيٌّ غربيٌّ ولها اأربُع حركات.

- تاأليٌف مو�سيقيٌّ اآليٌّ غربيٌّ ولها ثالُث حركات.

- تاأليٌف مو�سيقيٌّ غنائيٌّ غربيٌّ ولها ثالُث حركات.

2. المو�سح من اأنواع التاأليف المو�سيقي:

=  الآلّي ال�سرقّي.

= الآلّي الغربّي.

=  الغنائّي ال�سرقّي.

=   الغنائّي الغربّي.

3. الكون�سيرتو من اأنواع التاأليِف المو�سيقّي:

- الآلّي ال�سرقّي                    -  الآلّي الغربّي

-  الغنائّي ال�سرقّي                -  الغنائّي الغربّي

45
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ن�ســــاٌط

بــــــــردى بـــــــــــردى    َنَغــــــــــٌم و�ســـــــــــدىاأبياٌت للتلحيِن

بــــــــردى بـــــــــــردى      ظــــــــــــلٌّ ونـــــــــــــدى

بــــــــردى بـــــــــــردى      عــــــذٌب اأبـــــــــــــــــدا

بــــــــردى بـــــــــــردى      َنغـــــــــــــَمٌ و�ســــــــدى

كلمات : �سليمان العي�سى

اأمام   ) ( اأو  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   ) ( اإ�سارة  �سع  الثاني:  ال�سوؤال 

العبارة المغلوط فيها فيما ياأتي:

)ن�ساط( ابحث في ال�سابكة )االإنترنت( اأو في المراجِع المتوافرِة )الكتب 

-المجاّلت( عن �سيرِة حياِة:

-    المو�سيقيِّ هيكتور بيرليوز واأهمِّ اأعماِله.

-   المو�سيقيِّ اأنطونيو فيفالدي، واأهمِّ اأعماِله؛ لن�سرها في مجلَِّة الحاِئط.

-   تقُع درجُة �سي قرار على الخطِّ الإ�سافيِّ الثاني .

-   ال�سماعيُّ تاأليٌف مو�سيقيٌّ اآليٌّ �سرقّي .

-   اإ�سارة ال�سمت ذات ال�سّن ت�ساوي زمناً واحداً .

-   الطقطوقة تاأليٌف مو�سيقيٌّ غنائيٌّ �سرقّي .

�سرُح الُمفرداِت :

=  �سدى ال�سوت : رجع ال�سوت
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الَوحدُة الّثالثُة

=  اأغنيُة االأمِّ .

=  �ُسلَّم دو الكبري  )درجاُته - اأبعاُده( - �سولفيج.

=  ن�سيُد خارطة الوطن العربيِّ - الكون�سرتو.

=  الّتداُد  -  �سولفيج.

ُل. =  اأ�سمُع واأتخيَّ

. ِة - اإمالٌء  اإيقاعيٌّ روِب االإيقاعيَّ =  قراءُة ال�سُّ

اوَرٌة : اأغنيُة "الفتاة والع�سفوُر "-  االأوّبريت. =  حُمَ

=  اإمالٌء مو�ســـــيقيٌّ  -  �سولفيج.
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الدر�ُس الأّوُل
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َــــــادي اأَْبـَهـــــــــــُج اأَعيـ

مـــــا كاَن ميـالدي

يا بهجــــــــَة القـَلِب

في الُبعِد والُقْرِب

ُل مـــا فـوقــــــُه َف�سْ

ـــُل �سْ
اأَ َلـــــــــــــــُه  اأنِت 

يِن ؟ �سيئاً ِمَن الدَّ

َة  العيـِن ؟ يــــــــــا  قــرَّ

باإكرامــــْك اأو�سى 

ِمْن تحت اأقداِمْك

الـوادي بـــــــه  غنَّى 

َـــــــــــاِد اأَْكبـ َنْبــــ�ُس  َو 

ــــــي عيُدِك يــــــــــا  اأمِّ

لولِك يــــــا  اأّمـــــــــــي 

قلُبِك يرعانـــــــــــــي 

َيْن�َســـــــــــاني  وَلي�َس 

ــــــــي  ف�سُلِك َيـــــا  اأمِّ

فكلُّ خيــــــــٍر لــــــــــي 

يــــــــــــِك  اأَوفِّ كيــــــــَف 

اأو كيَف اأجزيـــــــِك

ــــــــــــــْة  المنَّ ذو  اهلُل 

ــــــــْة  قْد جعَل الجنَّ

اهلِل  مــــــــَن  لحـــــــٌن 

اأفـــــــواٍه  َت�ْســــــــــِبْيـُح 

ي ِعيُدِك يا اأمِّ

ْكَرى والُحبِّ والذِّ

ـــهـــــــا الُكْبــــَرى لأمِّ

ـــــــــاِن مَّ
َو ِبـــــــالدي اأُ

ــــي َو اإِيَمـــــــــاِني ُحبِّ

اأَْفِدْيـــــَهــــــا َو  ـــي  مِّ
ُ
اأ

َو اهلُل َيْحِمْيـَهـــــــــــــا

َحَمْة  الرَّ ِمَن  ِعيٌد 

ـــــــــــْة  الأمَّ ُتِقيُمــــــُه 

ـــــي  مِّ
اأُ َيا  لي ِمْنِك 

ِكْلَتاُكَمـــــــــا ِعنـــِْدي 

وح      اأَْفِدْيـــــــــِك  بالرُّ

ُيْبــــِقْيــــــــــــــــــِك  اهلل 

ي ِعيُدِك يا اأمِّ

حلن : عبد احلليم عليكلمات : اأحمد علي باكثري

ي ِعيُدِك يا اأمِّ
ي ِعيُدِك يا اأمِّ

اأغنيُة االأمِّ 
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�ُسّلُم دو الكبرُي  )درجاته - اأبعاده(

�سولفيج

الدر�ُس الّثاين

�سعوداً  الكبيِر  )دو(  �ُسّلِم  لدرجاِت  ُمعلِّمي  وغناَء  عزَف  بهدوٍء  ا�سمُع   -

وهبوطاً.

وِت مَن القراِر اإلى  - اأُغّني درجات �ُسّلم )دو( الكبير واأمّيُز ارتفاَع حّدَة ال�سّ

الجواِب.

وتّي هو: وتيَّ بيَن كلِّ درجَتين متتاليَتين والبعُد ال�سّ - اأمّيُز البعُد ال�سّ

ونمّيُز  المتتاليَتين  الّدرجَتين  هاَتين  بيَن  وِت  ال�سّ حّدِة  في  الفرِق  مقداُر 

�سمَن هذا الّتعريِف نوعاِن مَن الأبعاد:

  البعُد الكامُل وُيرمُز لُه بال�ّسكل

  ن�سُف البعِد وُيرمُز لُه بال�ّسكل

درجَتــي  بيـَن  الُبعِد  ن�سـِف  اإلى  منتبهـاً  الكبيـر  )دو(  �ُســّلم  درجــات  اأُغّنـي   -

)مي وفا( ودرجَتي )�سي ودو( ووجوِد بعٍد كامٍل بيَن باقي الّدرجات.



5151

- اأُدّوُن درجاِت واأبعاِد �ُسّلم )دو( الكبيِر على مدرٍج مو�سيقيٍّ في َدفتري.

-  اأميُز من خالِل مالم�س: )الكيبورد اأو الأكورديون( الأبعاَد بيَن الّدرجاِت 

المو�سيقيَِّة نظرّياً.

=  بيَن كلِّ ملم�َسيِن بي�ساَويِن ُبعٌد �سوتيٌّ كامٌل )اإذا ُوِجَد بينهما ملم�ٌس اأ�سوُد(. 

بيَنُهما ملم�ٌس  بيَنهما ن�سُف بعٍد �سوتيٍّ )ل يوجُد  ما عدا )مي فا( و )�سي دو( 

اأ�سود(.

ولَفائيَّ ُمنتبهاً لنوَعي الُبْعد: -  اأَْقَراأُ واأُغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

1 2 3 4

5 6 7 8
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كلمات : كمال عبد الكرمي  -  حلن : ريتا عي�سى حداد

اأبحُث فـي تاريـــــِخ الِحَقِب

من خارطِة الوطِن العربّي

نيــــــا لــــــوالُه ما َنفـــــُع الدُّ

اأحمُلــــُه َنب�ســــًا فـــي قلبي

من خارطِة الوطِن العربّي

مو�سيقـــا

مو�سيقـــا

لزمة(

اأبحُث يا وطني فــي الُكتِب

ْر في الدنيا اأحلــى لْم اأُب�سِ

وطني تغُمُرنـــــــي ُنْعمــــــاُه

مـــــا اأحـــــالُه وما اأغــــــالُه

نيا اأحلـى ـْر في الدُّ لْم اأُب�سِ

خارطِة الوطِن العربيِّ - الكون�سريتو

الدر�ُس الّثالُث

�سرُح الُمفرداِت :

= الِحقب : جمع ِحقبٌة : مدٌة من الزمن
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واحدٍة  لآلٍة  اآليٌّ غربيٌّ  تاأليٌف مو�ســــــــيقيٌّ  هــــــو 

م�ساحبِة  مع  اأكثر(،  اأو  لآلتيِن  )اأو  غالباً 

الأورك�سترا.

 مثال : كون�سيرتو البيانو  للموؤلِِّف براهمز.

Concertoالكون�سيرتو 

يوهان�س براهمز

Johannes Brahms
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ل.  -  المجموعُة ) اأ ( تغّني اللحَن ) اأ ( الأوَّ

-  والمجموعُة ) ب ( تغنِّي اللحَن ) ب ( الّثاني الّتردادي. 

-  توؤدِّي المجموعتاِن دوَرهما معاً كما هو وارد في التمرين.

ولَفائيَّ =  اأقراأ التَّمريَن ال�سُّ

الترداد: هو غناء مجموعتين اأو اأكثر مع بع�سهم بطريقة التتابع بحيث تبداأ 

المجموعة الأولى الغناء ثم تتبعها المجموعة الثانية بغناء نف�س اللحن بعد 

فا�سل زمني محدد.

ولَفائيَّ الآتي بطريقِة الّترداِد : =  اأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ
مجموعة اأ ابداأالّترداد

مجموعة ب  ابداأ

التداد )canon(  ـ  �سولفيج

الدر�ُس الرّابُع

)أ(

)أ(

)ب(

)ب(

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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ُل اأ�ســـمُع واأتخيَّ

اللَّوحُة رقم )1(

اللَّوحُة رقم )2(

الدر�ُس اخلام�ُس

56

ُد ال�سورَة المنا�سبَة للمقطِع المو�سيقيِّ الم�سموع. = اأحدِّ
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الأ�سئلُة

ا ياأتي: اختر االإجابَة ال�سحيحَة ممَّ

ِة : وريَّ ِة ال�سُّ =  مَن الأغاني التراثيَّ

يا مال ال�سام

=  مَن الأغاني التراثيَِّة العراقيَِّة :

=  مَن الأغاني التراثيَِّة اليمنيَِّة :

اللَّوحُة رقم )3(

يلي �سرح فوق النخل

يا مال ال�سامفوق النخليلي �سرح

يا مال ال�ساميلي �سرحفوق النخل
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ُة ال�سروُب االإيقاعيَّ

الدر�ُس ال�ساد�ُس

اإمالٌء اإيقاعيٌّ

ُر  الأ�سكاَل الزمنيََّة الإيقاعيََّة. =  اأتذكَّ

= ال�سرُب الإيقاعيُّ )الدوم و التاك(: مقيا�ٌس واحٌد من الإيقاِع َوْفَق 

ِة وال�سعف في المقيا�س  ُح اأماكَن القوَّ الميزاِن، وهو الإيقاُع الذي يو�سِّ

الواحد.

ويتاألَُّف ال�سرُب الإيقاعيُّ من رمزاِن: 

ويلُة )          ( 1-  دوم الطَّ

     ودوم الق�سيرة )         (  يكوُن ذيُل العالمِة اإلى الأعلى. 
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ويلـــــــُة )         ( 2-  تاك الطَّ

      وتاك الق�سيرة )         (   يكوُن ذيُل العالمِة اإلى الأ�سفل.     

وي�ساف اإلى ذلك: ا�سارات ال�سمت وتقراأ لفظة اإ�س ح�سب زمنها:

ويلـــــــــُة )         ( -  اإ�س الطَّ

ن اإ�ساراُت ال�سمت.      واإ�س الق�سيــرة )         (  كما ُتدوَّ

ا )الدوم( فتعبُِّر عن ال�سغِط القويِّ في الإيقاِع -   واأمَّ

غِط ال�سعيِف. و)التاك( عن ال�سَّ

  

ُع ال�سروَب الإيقاعيََّة الآتيَة:  =  اأَوقِّ

ُن ال�سروَب الإيقاعيََّة التي اأ�سمُعها في دفتري بطريقة الإمالء.  =  اأَُدوِّ

ُعها. =  اأتعّرُف اأ�سماَءها واأوقِّ
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الدر�ُس ال�سابُع
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هـا الُع�سفــوُر اأقِبـــــْل          ههنـــــا قف�ٌس جميـــــــْل الفتـــــــــــــاُة :    اأيُّ

                   فيـــــــه اأثمــاٌر وَزهــــــٌر          فيـِه مـــــاٌء �َســــــــــْل�َسبيْل

الع�سفوُر:          يـا فتاتي لِك �سـُــــــْكري         اإنَّنــــــــي ُحـــــــــرٌّ طليـــْق

                  ل�ســــــُت اأر�سى ب�سـجوٍن          و هــواهـــــا ال اأطيـــــــــْق

تا اأيَن ال�ّســــبيــْل ـــها الُع�سفـوُر ُقْل لـــي         في ال�سِّ الفتـــــــــــــاُة :   اأيُّ

تا برٌد وَرعـــــــــٌد        فيــــه اأمطــــــاٌر ت�ســــــيْل                   في ال�سِّ

زَق الكثيــــْر ــــتا اأم�سي بعيدًا        اأبَتغــــــي الرِّ الع�سفوُر:         في ال�سِّ

بيـــــــــُع        جئُت م�ســـرورًا اأطيــــــــْر                  فــــاإذا عــــاَد الـرَّ

= اأعرف االأوبريت.

ٌة  مو�ســـــيقيَّ م�ســــرحيٌَّة   :)operetta( االأوبريت 

في  وال�سهولِة  بالب�ساطِة  تتَّ�سُف  �سغيرٌة،  غنائيٌَّة 

نٍة  َمَقاِطُع غيُر ملحَّ غناِئَها ومو�سيقاَها، يتخلَُّلها 

ُتوؤَدَّى تمثياًل.

61

حماورُة: اأغنيُة الفتاِة والع�سفوِر

االأوّبريت

 كلمات : �سعيد جودت ال�سّحار / لحن : محمد خلوف

�سرُح الُمفرداِت :

=  �سل�سبيٌل : عذٌب 

ريد
ُ
=   اأبتغي : اأطلب ، اأ
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منيََّة الإيقاعيََّة. =  اأ�ستذكُر الأ�سكاَل الزَّ

=  اأغنِّي نغماِت درجاِت �سلَِّم دو  بالأزمنِة المو�سيقيَِّة، و درجاِت الّتاآلِف:

ُنَها في دفتري. =  اأ�سغي اإلى الدرجة الم�سموعة واأَدوِّ

ُن التَّمريَن المو�سيقيَّ الإمالئيَّ في دفتري  مقيا�ساً مقيا�ساً. =   اأَُدوِّ

=  اأ�ستنتُج دليَل الميزاِن للتَّمريِن .

ُن دليَل الميزاِن للتَّمريِن الإمالئيِّ في دفتري. =  اأَُدوِّ

. ولَفائيَّ الإمالئيَّ =  اأَْقَراأُ التَّمريَن ال�سُّ

. ولَفائيَّ الإمالئيَّ =  اأغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

62

�سولميدو

اإمالٌء مو�سيقيٌّ  ـ  �سولفيج

الدر�ُس الّثامُن
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اأ�سئلُة الوحدة الثالثة

63

ل: اختِر االإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي: ال�سوؤال االأوَّ

ُة بين درجتي ) مي – فا ( هي: 1-  الم�سافُة ال�سوتيَّ

=   ن�سف بعد     =    بعد واحد  =   بعد ون�سف

2. االأوّبرا من اأنواع التاأليف المو�سيقّي:

-  الآلّي ال�سرقّي            -  الآلّي الغربّي

-  الغنائّي ال�سرقّي        -  الغنائّي الغربّي

ى: 3. ال�سرُب االإيقاعيُّ :                                              ُي�سمَّ

- فوك�س      - فال�س       - وحدة �سائرة

ال�سوؤال الثاني: امالأ الفراغاِت االآتيَة:

الكون�سيرتو : هو تاأليٌف مو�سيقيٌّ  .....................  غربيٌّ .....................  غالباً، )اأو لآلتيِن 

اأو اأكثر( ، مع م�ساحبِة .........................
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جــّدي فــــالٌح في الحقِل       ولديـــِه بيــــوٌت للّنحــــِل

و�سواٍق يجري الماُء بها        كي ت�سرَب اأ�سـجاُر النخِل

ن�ســــاٌط

كلمات : فاروق �سلوماأبياٌت للتلحيِن :

رَب االإيقاعيَّ االآتي: ال�سوؤال الثالُث : اقراأ ال�سَّ

)ن�ساٌط( 

ابحث في ال�سابكة )الإنترنت( اأو في المراجع المتوافرة )الكتب - المجالت( عن 

وِر لن�سِرها في مجلَِّة الحائِط.  ِرها مَع ال�سُّ تاريِخ الآلِت المو�سيقيَّة و تطوُّ

64
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الَوحدُة الرَّابعُة

=  تاريٌخ وتذّوٌق )مو�سيقّيون عرٌب �سورّيون(

=  ن�سيٌد: "االأمُل الواعُد" - الدوالب

=  اإ�ساراُت التحويل - �سولفيج

"  -  الكون�سرتو =  ن�سيٌد: "خارطُة الوطن العربيِّ

=  �سولفيج وكلمات  - اأغنيٌة: "�سلمى الـحزينة" 

=  ن�سيد ُ فل�سطني  -  الكانتاتا

ٌة ) �سلمى ( =  فرقٌة اإيقاعيَّ

=  اأنواُع التاأليِف الغنائيِّ العربي  

     - اأغنيٌة من تراِث حمافظِة طرطو�س
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عمُر البط�س )  1885-  1950 (

حاِت العرِب  ني المو�سَّ =   ُولَد في مدينِة حلَب، وهو من اأهمِّ ملحِّ

ها  رق�سِ تفا�سيِل  في  منهجيٌَّة  ولُه  ال�سماِح،  رق�ِس  في  ُمَعلِّماً  كاَن 

واإيقاعاِتها.

اأهمُّ مو�ّسحاِتِه : ُقم يا نديُم – يا غريباً بالحمى – هذي المنازُل. كما 

حاِت ال�سّيد دروي�س ) يا �سادي الألحان – العذارى  لّحَن بع�َس الخاناِت لبع�ِس مو�سَّ

المائ�سات (. 

رقيِّ  ال�سَّ الّتعبيريِّ  الجماعيِّ  ق�ِس  الرَّ اأنواِع  اأحُد  : هو  ماِح  ال�سَّ رق�ُس 

المحت�سِم ، الذي يرتِبُط باإيقاعاٍت مرّكبٍة ، ول�سيَّما اإيقاعاُت القدوِد 

حاِت (. ينيَِّة والأدعيِة والمو�سَّ والبتهالِت الدِّ

)مو�سيقّيون 

عرٌب �سورّيون(

محّمد عبد الكريم )  1989-1905 ( 

=  ُوِلَد في مدينِة حم�َس وهو من اأهمِّ عازفي اآلِة الُبُزق، وقد 

َب باأميِر الُبُزِق لمهارِتِه بالعزِف على هذه الآلِة. ُلقِّ

ِة  والغنائيَّ الآليَِّة  المو�سيقيَّة  الموؤلَّفاِت  من  العديُد  لُه    =

ماعيِّ : )را�ست - كرد - هزام - عجم(.  منها:  في قالِب ال�سَّ

َن: )رّقة ح�سنك و�سمارك (. قطوقِة لحَّ وفي قالِب الطَّ

وله ارتجالٌت عديدٌة مْن نوِع التقا�سيِم على اآلِة الُبُزق اأي�ساً. 

الدر�ُس الأّوُل

66



6767

فريُد االأطر�س ) 1915- 1974 ( 

=   ُوِلَد في مدينِة ال�ّسويداِء وهو  مغنٍّ وملّحٌن 

الأغاني  العديُد من  لُه   ، العوِد  اآلِة  وعازٌف على 

ل هم�ســــــــــــة - يا  هـــا : )اأوَّ َنها لنف�ســِِه اأهمُّ التي لحَّ

زهرًة في خيالي -  اأوّبريُت الّربيع (. 

-  ومقطوعاٌت مو�سيقّيٌة منها: 

) معزوفُة ليلى - لحُن الخلود - توته - اإ�سافة اإلى 

ارتجالٍت على اآلِة العوِد (.

رجاِت :  ًة باأ�سماِء الدَّ =  اأقراأُ التَّمريَن الآتي قراءًة اإيقاعيَّ

تمرين اثرائي:
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اآٍت من �سوِت الُم�ســـــتقَبْل            واأنــــــا اأحمُل اأمــاًل اأجَمـــــْل

نيـا لمجيئي            االأمــــُل الواعــــُد قْد اأقَبـْل �ســـــتقوُل الدُّ

                               اآٍت اآٍت من �سوِت الُم�ستقَبْل

ــــلوى دنيـــا االأطفاِل هَي الُحلوة            وهــَي االآماُل هَي ال�سَّ

اإْن كّنا يــــــا وطنـي  نهـــوى            فهوايُتَنـا هــــــــَي اأَْن نعَمــْل

                              اآٍت اآٍت من �سوِت الُم�ستقَبْل

ْدنـا            اأْن نبنَي في ثقــــٍة غَدنـــــا مـــن األـــــِم االأمــ�ِس تعوَّ

والوطُن ال�ســـــامُخ عّلمنـــــا            اأْن  نغدَو اأمــَل الم�ســـتقبْل

                              اآٍت اآٍت من �سوِت الُم�ستقَبْل

 كلمات : نهاد دروي�س / لحن : اإلهام اأبو ال�سعود

الدوالب:

 ، رقيِّ ُة ، تعزُفُه فرقُة التَّخِت ال�سَّ تاأليٌف اآليٌّ �سرقيٌّ ُت�ْسَتهلُّ به الأعماُل الغنائيَّ

)�ُسلَّم(  مقاِم  من  اأغنيٍة،  اأو  لمقطوعٍة  تقديماً  تكوُن  مو�سيقيٌَّة  جملٌة  وهو 

المقطوعِة الغنائيَِّة ذاِتِه ، يوزُن :  

                             بميزاٍن ب�سيٍط عادًة )                        .... اإلخ (.
4    4     4
4    3     2

ن�سيد "االأمُل الواعُد" ـ   الدوالب

الدر�ُس الّثاين

= اتذكر اأنواع التاأليف الآلي ال�سرقي - اأعرف الدولب.
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ُنها ) بيمول ، دييز ، بيكار (.  ُف اإ�ساراِت التَّحويِل واأَُدوِّ -  اأتعرَّ

رجَة المو�سيقيََّة مقداَر ن�سِف بعٍد  =  اإ�سارُة البيمول  :           ُتخِف�ُس الدَّ

رجَة المو�سيقيََّة مقداَر ن�سِف بعٍد. =  اإ�سارُة الدييز :            ترفُع الدَّ

لَة اإلى و�سِعها  رجَة المو�سيقيَّة الُمَحوَّ = اإ�ســـــــــــــــــارُة البيكار  :            ُتعيُد الدَّ

الطبيعيِّ اأي ما كانت عليه في �سّلم دو.

اإ�ســـاراُت 

التحويـِل

املو�سيقيَّة

الدر�ُس الّثالُث

�سولفيج
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- ا�ستمع اإلى الفرق ما بين الدرجَة المحّولَة و الدرجِة الطبيعّية.

لَة. - اأغنِّي الدرجَة المحوَّ

رجَة  الدَّ ُيبقي  اأيِّ مقيا�ٍس  اإ�سارِة تحويٍل لدرجٍة ما، �سمَن  وجوُد  مالحظة: 

لًة في حاِل ورودها مرة اأخرى �سمَن هذا المقيا�ِس ذاِتِه فقط ، اإّل في حاِل  محوَّ

ا�ستخداِم اإ�سارِة البيكار، اأو اأيِّ اإ�سارِة تحويٍل اأخرى مختلفٍة.

ولَفائيَّ االآتي: ي التَّمريَن ال�سُّ =  اأَْقَراأُ واأغنِّ
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فـــــــاْء واْبعثـــــــــي    فينــــــــــــا    ال�سَّ

مـــــــــــــــن      حيــــــــــــــــاٍة      و َبهــــــــــــــاْء

حجبْت    ُح�ســــــــــَن   ال�ّســــــــــــــماْء

ْرَع     الّنمــــــــــــــــــــاْء ُيْبِلــــــــــــــُغ     الزَّ

فـــــــــــــــــــاْء وابعثي    فينـــــــــا    ال�سَّ

يـــــــِر      هنـــــــــــــــــــــــــــــــاْء اأنِت      للطَّ

اأنِت    للَمْر�ســــــى    �ســـــــــــــــــــــِفاْء

ــــا�ِس      رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْء نِت     للنَّ
َ
اأ

يـــــــــــــــاْء متِّعينـــــــــــــــــــــــــــــــــا            بال�سِّ

في�ساً  الكوِن   يف  وان�ُســـــــري 

ـــــــــــــُحَب  اإذا  ما  واق�ســــعي  ال�سُّ

رَع  �ُســــــعاعاً وامنحـــــــــــــــــــي   الزَّ

يـــــــــــــــاء متِّعينـــــــــــــــــــــــــــــــــا            بال�سِّ

اأنــِت      للنَّبــــــِت     حيــــــــاُتــــــــــــــــــــْه

اأنِت    لالأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء     روٌح

نيــــــــــــــــــــــــا     جمــــــــــــــــــاٌل اأنِت      للدُّ

اأغنيُة ال�سم�ِس  ـ  اللونغـــــــا

الدر�ُس الرّابُع

�سرُح الُمفرداِت :

=   اق�سعي الغيوم : فّرقي الغيوم ، بّددي الغيوم 

كلمات واألحان : قديم
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ق: اللونغا  تذوُّ

. =  اأتذّكُر اأنواع التاأليِف املو�سيقيِّ ال�سرقيِّ

= اأعرف اللونغا:

خم�ســــــِة  من  يتاألَُّف  �سرقيٌّ  اآليٌّ  مو�ســــــــــــيقيٌّ  تاأليٌف  اللونغا: 

الأخرى  الأجزاء  اأّما  )الّت�سليم(  الثاني  الجزُء  ى  ُي�سمَّ اأجزاٍء 

بال�ّســـــــــــــــــرعِة  واإيقاُعها  لحُنها  ويّت�سُف  )خانات(،  فت�سّمى 

والّن�ســـــــاِط والمرِح.
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ولَفائيَّ االآتي: ي التَّمريَن ال�سُّ =  اأغنِّ

�سولفيُج وكلماُت اأغنيِة

              "�َسلمى الـحزينة"

الدر�ُس اخلام�ُس

كلمات: �سوقي بغدادي / لحن: اإلهام اأبو ال�سعود

1 2 3

4 5

76

9

11 12

10

8
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    �َســـــــــــلَمى ال َتلهــــــــــو             �َســــــــلَمى ال تلَعـــــْب

2)واجمــــــــــٌة حيــــــــــــَرى          فـــــي ركِن الملَعـــــْب(

                                 تــرف�ُس اأْن َتلَعــــــْب  

   َمــــــْن اأحزَن �َســــــــــــلَمى           َمـــــــْن َجَلــــَب الهـّما

   لـــــــــن نلـَعــــــــــــــــــَب اإاّل           اإْن َلِعَبـــْت �ســــــــلمى

                                 �ســــــلمى يا �ســــلمى

: ولَفائيِّ ي كلماِت االأغنيِة بلحِن التَّمريِن ال�سُّ =  اأغنِّ

1 2 3

4 5

6 7

8

9 10

11 12

=  واجمٌة : �ساكتٌة ، مطرقٌة من الحزِن �سرُح الُمفرداِت :
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ُر اأنواَع التاأليِف الغنائيِّ الغربّي.  =  اأتذكَّ

=  اأعرف الكانتاتا. 

الكانتاتا: تاأليٌف مو�سيقيٌّ غنائيٌّ تقوُم باأداِئه مجموعٌة مَن المغنِّيَن 

الآلِت  من  مجموعٌة  ترافُقهم  الكورال،  اأو  المنفرديَن 

عن  الكانتاتا  كلمات  تكوُن  ما  وغالباً  الأورك�سترا،  اأو 

. مو�سوٍع دينيٍّ اأو دنيويٍّ

ـــوا الِنــــــــــدا            اإلى الحرِب هيَّا جيو�َس الفــــــدا فل�ســــــــــــطيُن نادْت فلبُّ

دى            لدفِع الطغـاِة  و�ســــــــــــــحِق العدا ـــــــــوا بعـــزٍم يهيُب الــــــــــــــــــرَّ هلمُّ

                                             اإلـى الأمــــــــــــــــــــــــام

اإلى الّناِر هّيا اأ�ســـــــــــــوَد العريـــــــــْن             اأذيقوا العـــــــــدوَّ كوؤو�َس المنوْن

وا الح�سوْن وا القالَع ودكُّ اأغيروا عليهــــــــــــــــــم بعــــــــزٍم مكيْن             وهدُّ

                                             اإلـى الأمــــــــــــــــــــــــام

فل�ســـــــــطيُن اأنِت الحمى اليعربّي            وِقبلـــــــــــــــــُة كلِّ ُهمـــــــــــــــــــــاٍم اأبــــــّي

اأناَر ربوَعـــــــــــــــــِك قبُر الم�ســـــــــــــيح             و زاَن �ســــــــــــــــــــماِك ُبــــراُق النبّي

                                             اإلـى الأمــــــــــــــــــــــــام  

فل�ســـــــــــــطيُن اأنِت الُمنى والطلْب            فل�سطيُن جاءت جيو�ُس العرْب

َــــــــــــــــا دمانـــــــــــــــــــا لنيِل الأَرْب            فاإّمـــــــــــــــــــــا نموُت واإّمــــــــــا الَغلَـْب وهْبنـ

                                             اإلـى الأمــــــــــــــــــــــــام

كلمات : نهاد الطرزي  -  لحن : مجدي العقيلي

76

الن�سيُد الفل�سطينيُّ   ـ  الكانتاتا

الدر�ُس ال�ساد�س

=  هلّموا : تعالوا -  =  ُيهيب : ُيخيُف  -  =   الردى : الموت  -  =   المنون : الموت�سرُح الُمفرداِت :
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ُع دوري في التَّمريِن الإيقاعيِّ )لحُن اأغنيِة �سلمى( ، مَع الغناِء وعزِف المعّلم.    =  اأوقِّ

=  اأ�سفق اإيقاعات التمرين.   

78

�َســـــــــــلَمى ل َتّلهــــــــــُو  

�سنج قات م�سفَّ مثلَّث مخ�سخ�سات

ٌة فرقٌة اإيقاعيَّ

الدر�ُس ال�سابُع

�َســــــــلَمى ل تلَعـــــْب واجمــــــــــٌة حيــــــــــــَرى  فـــــي ركِن الملَعـــــْب

واجمــــــــــٌة حيــــــــــــَرى فـــــي ركِن الملَعـــــْبتــرف�ُس اأْن َتلَعــــــْب �ســــــلمى يا �ســــلمى
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=  اأتذكر اأنواَع التاأليِف المو�سيقيِّ ال�سرقّي.

=  اأعدد اأنواع التاأليُف المو�سيقيُّ الغنائيُّ ال�سرقّي:

ُل منه بالمذهب، يوؤّديه المغّني  ى الق�سُم الأوَّ - الدور: هو نوٌع من الزجِل، ُي�سمَّ

مع المجموعة التي ترافقه، وما يليه بالأغ�سان التي ينفرد المغّني باأدائها.

- المواليا: هي �سطراٌت من البحِر الب�سيِط غالباً، وُيرَتجُل تلحيُنها ارتجاًل. 

البغدادّي  بنوعيه:  البلدّي  والمّوال  الم�سرّي  المعروفِة:المّواُل  اأنواعِه  ومن 

والم�سرّي.

من اأنواِع التاأليِف الغنائيِّ ال�سرقي

اأغنيٌة من تراِث حمافظِة طرطو�س

م�سهد من مدينة طرطو�س

الدر�ُس الّثامُن
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وهناك اأنواع اأخرى اأعددها:

- المو�ّسح.

- الق�سيدة.

- الن�سيد.

- االأهزوجة )الطقطوقة(.

ْكِر والمولد. - اأنا�سيُد الذِّ

- الغناُء بكلمة »يا ليل«.

- المونولوج والديالوج.

- االأغاني ال�سعبّية.

=  اأ�ستمُع اإلى و�سلة من االأغاني  التراثيَّة في محافظة طرطو�س.

فتها  ِة للمحافظات التي تعرَّ = اأ�ستمُع اإلى مقاطع من االأغاني التراثيَّ

في ال�سنوات ال�سابقة.

قلعة المرقب
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اأ�سئلُة الوحدِة الّرابعة

ل: اختِر االإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:  ال�سوؤاُل االأوَّ

1- اإ�سارة الدييز ) # (:

=   تخف�ُس الدرجَة المو�سيقيََّة مقداَر ن�سِف بعد.

=   ترفُع الدرجَة المو�سيقيََّة مقداَر ن�سِف بعد.

َة اإلى و�سِعها الأ�سلّي. =   تعيُد الدرجَة المو�سيقيَّ

2- الدوالب من اأنواع التاأليف المو�سيقي:

-  الآلّي ال�سرقّي            -  الآلّي الغربّي

-  الغنائّي ال�سرقّي         -  الغنائّي الغربّي

3. الكانتاتا من اأنواع التاأليِف المو�سيقّي:

-  الآلّي ال�سرقّي.

-  الآلّي الغربّي.

-  الغنائّي ال�سرقّي.

-  الغنائّي الغربّي.

82
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اأَبياٌت للتلحيِنن�ســــاٌط

ثيــــاٌب جديـــــدْة          وجـــــوٌه �ســـــعيدْة

ـــــْل بــــــــابــــــا اأقّبـــْل مـــــــامـــــــا           اأقبِّ

واأهتـــــــُف عيـــــٌد         �ســــعيٌد �ســـــــــعيْد

قــــــاِق اأالقــــي رفـــاقـــي      بـــراأ�ِس الزُّ

اأراجيــــُح تغـــــدو      اأراجيـــــُح تقبـــــْل

وت�سَعــــُد دعــــــُد       وغ�ســـــــاُن ينـــِزْل

ونهتـــــــُف عيــــــٌد         �ســــــعيٌد �ســـــــعيْد

كلمات : �سليمان العي�سى

ال�سوؤال الثاني: امالأ الفراغاِت االآتية:

ُوِلَد المو�سيقّي محّمد عبد الكريم في مدينِة .................... وهو من اأهمِّ عازفي اآلِة 

َب بـ  .......................................  لمهارِتِه بالعزِف على هذه الآلِة. ........................ ، وقد ُلقِّ

)ن�ساط(  اْبَحْث  في ال�سابكة )الإنترنت( اأو في المراجع المتوافرة )الكتب 

هّم اأعماِلِه ِلَن�ْسِرَها 
َ
-المجالت( عن �سيَرِة حَياِة المو�سيقاِر فريِد االأَْطَر�ِس، واأ

في َمَجلَِّة الَحاِئِط.


