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التربية المو�سيقية ) ال�سف اال�ساد�س - كتاب التلميذ ( 

جـــــــــــــــان هـــرمـــــــــــــــز

ر�ســــــــــا الت�ســــــــــــعيني

مهـــــدي اإبراهيــــــــــــم

ر�ســــــا علي  حرفـــو�ش

كرم نجيب ال�ســـــــاطر

ــــــــــــــافين ُنَهــــــــاد الع�سَّ

الموؤلفــــــــــــون 

الأ�سماء ح�سب ت�سل�سل الحروف الهجائية
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ُم لأبنائنا الأعزاِء تالميِذ ال�سفِّ ال�ّساد�ِش من مرحلِة التعليِم الأ�سا�سّي، م نقدِّ

في  التربيِة  وزارُة  بذَلْتها  التي  الجهوِد  اإطاِر  في  المو�سيقيَِّة  التربيِة  كتاَب 

المعارِف  على  للح�سوِل  و�سيلًة  ُيَعدُّ  والذي  ِة،  ال�سوريَّ العربيَِّة  ِة  الجمهوريَّ

ِة وزارِة التربيِة، لالنتقاِل  ، باإ�سراِف المعلِِّم تطبيقاً لخطَّ المنا�سبِة لهذا ال�سفِّ

من عمليَِّة التعليِم اإلى عمليَِّة التعلُِّم التي تِعدُّ التلميَذ محوَر العمليَِّة التعليميَِّة 

التعلُّميَّة.

لما  ِة  التعليميَّ ِة  للعمليَّ الأ�سا�سّيِة  الموادِّ  من  ِة  المو�سيقيَّ التربيِة  ُة  مادَّ وُتَعُد 

فيها من رفٍع لم�ستوى ح�شِّ المتعلِّم، ولرتباطها ارتباطًا وثيقًا بميول التلميذ 

الذي يحبُّ الحركة والن�ساط ، وتجذبه الألحان والأنغام.

رِة لهذه المادَّة: ِة الُم�سطَّ  ومَن الأهداِف العامَّ

وتقويم  وجداِنِه،  وتهذيُب  للمتعلِِّم،  ال�سليِم  المو�سيقيِّ  الذوِق  تنميُة   *

�سلوكه.

* تعريُفُه بالتراِث المو�سيقيِّ الآليِّ والغنائيِّ الوطنيِّ والعربيِّ والعالمّي.

ليََّة لهذا العلِم الراقي وتربيِة �سوتِه و�سمعِه  اإك�ساُب المتعلِِّم المبادَئ الأوَّ  *

واإك�ساِبِه الح�شَّ المو�سيقّي.

مناه . ْقنا بما َقدَّ وفي النهايِة نرجو اأن نكوَن قد ُوفِّ

الـموؤلفـون
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َة الآتية: -  اأقراأُ الأ�سكاَل الإيقاعيَّ

مراجعة عاّمة

الدرجات املو�ســــــيقّية

الدر�ُس الأّوُل

ِة الآتية:  مي1، فا1، �سول1 ، ل قرار، على  ُد مواقَع الدرجاِت المو�سيقيَّ -   اأحدِّ

ِج المو�سيقّي الذي يبداأُ بمفتاِح ال�سول. المدرَّ

َة الآتيَة: مي1، فا1، �سول1 ، ل قرار على المدّرج  -  اأدّون الدرجاِت المو�سيقيَّ

المو�سيقّي  في دفتري.
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-   اأقراأُ التمريَن الآتَي اإيقاعّيًا باأ�سماِء الدرجاِت ثمَّ اأغّنيه:

�سفيِق: مريِن الآتي بلفظِة تا مَع التَّ -  اأقراأُ اإيقاعاِت التَّ

-  اأقراأُ التمريَن الآتَي اإيقاعّيًا باأ�سماِء الدرجاِت:

-  اأغّني الن�سيَد العربيَّ ال�سورّي .
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*   اأقراأُ كلماِت الن�سيِد الآتي بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللحّني: 

*    اأغني الن�سيد الآتي ب�سكٍل �سحيح:

الدر�ُس الّثاين

َعَلمــــــــي َعَلمـــــــــي يا خفـَق دمـــــــي

األـواُنـــــــــــــــــــــــــــــَك هــــــــذي عنـــــــــواٌن

يا رمـــــــــَز بالدي في الأمــــــــــــــــِم

لثورِة �ســـــــــــــــــــــــعٍب لــــــــــــــــــــم َيَنـِم

)ذكرى الأبطال(2 بـَك انت�سَبْت

ْت دوَنــــــــــــك اأرواٌح كــــــــــــــــــــــــــم فا�سَ

وعبيُر جهاِدَك ِمــــــــــــــــــــــــــْن ِقـَدِم

لتظلَّ عزيــــــــــــــــــــــزًا يا علمــــــــــي!

َعَلمي َعَلمي َعَلمي َعَلمي

َعَلمي َعَلمي َعَلمي )اإلى الالزمة(

الالزمة:

)يا ثــــــــــــوَرَتنا( 2 ق�سٌف يـــــــدوي

بــــــــــــــــــــــــــــاَءَك اأو َنْفنـــــــــــى لَنـــــــــُرَد اإ

اإن نالك ُظلــــــــــــــــــٌم مــــــــْن َنِهـــــــِم

وتظّل عزيــــــــــــــــــــــــزًا يـــا علمــــــــي

َعَلمي َعَلمي َعَلمي  )اإلى الالزمة(

الكلمات الجديدة :

الَنِهِم: الأكول الذي ل ي�سبع.

�شعر : حمي الدين الدرع  -  حلن : ه�شام ال�شمعة

ن�سيد َعَلمي

12
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ال�سكُل الإيقاعيُّ

الدر�ُس الّثالُث

ِة في المو�سيقا : *  اأذكُر عمَل النقطِة الزمنيَّ

ِة, وت�ساوي ن�سَف قيمِة العالمة الزمنية  ُن دائمًا اإلى يميِن العالمِة الزمنيَّ *  النقطة : ُتدوَّ

التي ت�سبُقها مبا�سرة .

Ta  Fi                   َّكَل الإيقاعي *  اأدّوُن ال�سَّ

كَل الإيقاعيَّ                  مع اإ�سارِة الميزاِن. *  اأقراأُ ال�سَّ

 Ta  Fi                 َّكل الإيقاعي ُق ال�سَّ *  اأ�سفِّ

*  اأقراأُ التَّمرين الآتي  اإيقاعيًا مع الت�سفيق .

ًا باأ�سماء الدرجات مَع اإ�سارِة الميزان: *  اأقراأُ التَّمرين الآتي  اإيقاعيَّ

ولفائيَّ الآتي: *  اأَغّني التَّمريَن ال�سُّ

 Ta Fi
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�سولفيج وكلمات

اآيــــــُة الـخـاّلِق

*  اأقراأُ الَتمريَن الآتَي قراَءًة اإيقاعّيًة بلفظِة تا مَع التَّ�سفيِق:

ي التَّمريَن ال�سولفائيَّ الآتَي غناًء �سحيحًا: *  اأَغنِّ

*   اأقراأُ كلماِت الن�سيِد الآتيَة ب�سكٍل �سحيٍح: 

الدر�ُس الرّابُع
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ـــــــــــــــماْء           اأمـــــــــــــالأُ الدنيــا �سيـــــــــاْء(2 ني بــــــــــــدُر ال�سَّ نَّ )اإ

مــــاْء(2  العمــــــــــــــــــَر هالًل           ثمَّ اأم�ســـــــــي في النَّ
ُ
بــــــداأ )اأ

 )فاإذا مــــــــــــــــا تمَّ خلقــــــي           مــــــــــــــــن جمـــــــــــــاٍل و رواْء(2

)غمــــــــــــــــــر الآفاق نــــــــــــوٌر          مـــــــــــــــــن جبيني و بهـــــــاْء(2

ى َمـــــــــــــــــْن ي�ســــــــــاْء(2 يــــــــل لحنــــــــــًا           و تغنَّ )و كتبت اللَّ

يــــــــــــــــُة الخاّلق          في بــــــــــــــــــــدِر ال�ســــــــــــــماْء(2 )وتجلَّت اآ

16

�شعر : �شليمان العي�شى  -  حلن : زياد عجان

الكلمات الجديدة :

النَّماء : الزيادة.  رواء : المنظر   بهاء : الح�سن   

تجلَّت : تك�ّسفت ظهرت وبانت.

اآيـــُة الـخـاّلِق

ـماْء ني بـدُر ال�سَّ نَّ اإ اأمـــــــــــــالأُ الدنيا �سيـــــــــاْء بــــــداأُ العمــــــــــــــــــَر اأ

هالًل مــاْء ثمَّ اأم�ســـــــــي في النَّ فاإذا مــــــــــــــــا تمَّ خلقــــــي مــــــــــــــن جمـــــــــــــاٍل و رواْء

. ي كلماِت الن�سيِد بح�سِب لحِن التمريِن ال�سولفائيِّ *  اأَغنِّ

*  اأتناوُب مع رفاقي في اآٍن واحد غناَء ال�سولفيج وكلمات الن�سيد: 

  *  *  *  *  * 
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ُل اأ�سمُع واأتخيَّ

الدر�ُس اخلام�ُس

18

2

1
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ل )من مقطوعٍة مو�سيقيٍة ( للموؤلِّف لي�ست . *  اأ�ستمُع اإلى المقطع الأوَّ

- اأ�سيُر اإلى ال�سورِة المنا�سبِة في كتابي.

3

ٍة ( للموؤلِّف يوهان �ستراو�س . *  اأ�ستمُع اإلى المقطع الثاني )من مقطوعٍة مو�سيقيَّ

- اأ�سيُر اإلى ال�سورِة المنا�سبِة في كتابي.

ٍة ( للموؤلِّف فيفالدي . *  اأ�ستمُع اإلى المقطع الثالث )من مقطوعٍة مو�سيقيَّ

- اأ�سيُر اإلى ال�سورِة المنا�سبِة في كتابي.
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اأطفـاًل نخـــــرُج للدنيـــــــــــــا       و تمـــــــــــرُّ الأيـــــــــاُم  فنكـبـــــْر

وبــدون حنـــــان الأبويــــــن        ل ينمــــــــــــو طفـــــٌل اأو يكـبــــــْر

ـــــــــــــْر وبـــــــدون  اإرادِة خالقنـــــــــا       لـــــــن ينبَت زرٌع اأو يخ�سّ

اأطفـاًل نخرُج للدنيا

اأطفــــــــاًل نخــــرُج للدنيـــا         يرعـانـــــــــــــا اهلل برحمِتــــــــــــِه

فلنـــدُع جميعـــــــــًا للخـيِر           ولنن�ســــــــــــْر نــــــوَر محّبِتــــــــــــِه

نــــــــــــدعو هلل ون�ســـــــــــــــّلي      يجزينــــــــــــا اهلُل بطاعِتـــــــــــــِه

اأطفـاًل نخرُج للدنيا

اأطفــــــاًل نخرُج للدنيـــــا            َندعــــــــــــــــــو  هلل ونبتهـــــــــــــــــُل

اأن يجعَل دنيانـــــــــا عيدًا           نفرُح بالعيــــــــــــــِد و نحتفـــــــــــُل

ونعي�ُس بحبٍّ و�ســـــــــــالٍم            وبعـــــــــــــون اهلُل لنـا اأمــــــــــــــــــُل

                                     اأطفـاًل نخرُج للدنيا      

�سعر : مجموعة موؤلفين  -  لحن : عبد النا�سر الزاير

*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللحّني: 

*  اأغّني الأغنيَة الآتيَة ب�سكٍل �سحيٍح:

اد�س الدر�ُس ال�سّ

اأغنية اأطفاًل نخرُج للدنيا

21
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ابع الدر�ُس ال�سّ

*   اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي عبد الفّتاح �سّكر.

مو�سيقّيوَن

عرٌب �سوريوَن

عبد الفّتاح �سّكر )1927 - 2008 (

في  ُوِلَد   ، متميٌِّز  �ســـــــــــــــــوريٌّ  وملحٌن  مو�ســــــــــــــــيقيٌّ   *

دم�سَق عام 1927م.  

التلحين، كما  واأ�سوِل  المو�سيقّية  النوتِة  تعلََّم قراَءَة   *

ُن، وكاَن   يلحِّ
َ
اآلة الكونتربا�ش. ثّم بداأ تعلََّم العزَف على 

عالغ�سون(  البالبل  بعنوان)�سدو  له  اأغنيٍة  لحِن  اأّوُل 

للمطربة كروان .

ُد بع�سًا من اأهـــــّم اأعمال المو�ســــــــيقي عبد  * اأعدِّ

الفتاح �سّكر:

- اأغنيُة ) لأزرع لك ب�ستان ورود ( للمطرب فوؤاد غازي.

- اأغنيُة )يا �سبحه هاتي ال�سينية( للمطرب موّفق بهجت.

- كاَن الن�سيُب الأكبُر مــــــــــــــــــــــن األحاِنِه للمطرب الكبير 

نذكر   ، اأغنيًة   120 من  اأكثَر  له  َن  لحَّ لأّنه   ، بالن  فهد 

منها: يا �ساحر العينين - ج�ش الطبيب - يا بنات المكال ....

َي عبُد الفتاح �سّكر عام 2008 م ، بعد م�سيرٍة فنيٍة طويلٍة مليئٍة بالعطاِء .  ُتوفِّ

*   اأ�سمُع عماًل من اأهمِّ اأعماِلِه .
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*   اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي �ساكر بريخان. 

�ساكر بريخان )1926 - 2007 (

د المواهِب )التلحين- كتابة  *  �ساكر بريخان فناٌن �سوريٌّ وِلَد في حلَب عام 1926م،حيث كان فّناناً متعدِّ

كلمات الأغاني- كتابة ن�سو�ش م�سرحية- التمثيل- الإخراج)، و�سَع األحاناً لمطربيَن �سوريِّيَن )�سباح 

َن كثيراً من اأغاني الم�سرحّيات مثل:  فخري، م�سطفى ن�سري، موّفق بهجت...(. وفي الم�سرح لحَّ

�سيعة ت�سرين،غربة،كا�سك يا وطن.

ُد بع�سًا من اأهمِّ اأعمال المو�سيقّي �ساكر بريخان. *   اأعدِّ

كتب كلمات ولّحن اأغانَي منها:

*  اآه يا قليبي التي غّناها المطرُب فهد باّلن مع �سحر.

ها التي غنَّْتها المطربُة فاتن حّناوي. *  اأحبُّ

ن اأغاني منها :   ولحَّ

*  عط�سان يا �سبايا التي غّناها المطرُب م�سطفى ن�سري.

*  يا ولد لفلَّك �سال التي غّناها الفّناُن رفيق �سبيعي.

َي الفّنان �ساكر بريخان عام 2007م، بعَد م�سيرٍة طويلٍة  -  ُتوفِّ

من العطاِء.

*   اأ�سمُع عماًل من اأهمِّ اأعماِلِه .
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*   اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي زهير عي�ساوي :

زهري عي�ساوي )1941 - 2004 (

*  زهير عي�ساوي ُوِلَد في دم�سَق عام 1941 م.  

*  اأخَذ عن والدِتِه العزَف على اآلِة العوِد ، وبداأَ درا�سَة المو�سيقا في �سنِّ الثامنة ع�ْسرَة ، حيث خا�َش اأّوَل 

تجربٍة له في تلحيِن اأغنية ) لـ هجر ق�سرك وارجع بيت ال�سعر ( ، التي غنَّْتها المطربُة المعروفُة ) دلل 

ال�سمالي (.

ُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقّي زهير عي�ساوي: *  اأعدِّ

اأغنيُة ) ل ت�سرع يا بابا ( للمطربِة اإنعام ال�سالح. 

المطرب  وغنَّاها  عودونـــــــا(  المحّبــــــــــة  ع  )الحبايب  اأغنيـــــُة 

وف جورج و�سَّ

- ومن اأ�سهِر األحانِه اأغنيُة:

)اأ�سبح علينا ال�سبح يا زينة(، للمطرب موّفق بهجت، والأغنية 

الم�سهورة )تعب الم�سوار( للفّنان  فوؤاد غازي. 

َي الفّنان زهير عي�ســـــــــاوي عام 2004 م ، بعد م�ســــــــــــيرٍة  -  ُتوفِّ

من العطاء .

*   اأ�سمُع عماًل من اأهمِّ اأعماِلِه .
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�أ�سئلة

�لوحدة �لأولى

*  اختِرِ الإجابَة ال�سحيحَة  فيما ياأتي: 

رِج المو�سيقّي الذي يبداأُ بـ مفتاح �سول هو: ( على المدَّ
1

1 - موقُع درجِة )فا 

الفراُغ الرابعالخطُّ الخام�سالفراُغ الثانيالخطُّ الثالث

رِج المو�سيقّي الذي يبداأُ بـ مفتاح �سول هو: 2- موقُع درجِة )ل قرار ( على المدَّ

الفراُغ الثانيالخطُّ الإ�سافيُّ الأّوُل اأ�سفَل المّدرج

الفراُغ الرابع الخطُّ الإ�سافيُّ  الثاني اأ�سفَل المّدرج

�سدو البالبل ع الغ�سونج�سَّ الطبيُب

3 -  لي�َش من اأعماِل المو�سيقّي عبد الفتاح �سّكر :

لـ هجر ق�سركيا بنات المكال

ها عط�سان يا �سبايا اأحبُّ

4 -  لي�َش من اأعماِل المو�سيقّي �ساكر بريخان:

تعب الم�سواراآه يا قليبي
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الحبايب ع المحبَّة عودونال ت�سرْع يا بابا

5 - لي�َش من اأعماِل المو�سيقّي زهير عي�ساوي:

يا طيور تعب الم�سوار

ُثمَّ اكتْب في دفترك القيمة الزمنيَّة   ، 6 - بّين عمل النقطة في المو�سيقا 

لالأ�سكال الإيقاعيَّة الآتية :

----
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*   الفوا�سُل املو�سيقيَّة ) 1 (  -  �سولفيج 

*   ن�سيد ال�ستاء  - اآلة الأكورديون 

*   الفوا�سُل املو�سيقيَّة ) 2 ( -  �سولفيج 

*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي  -  )مندل�سون - رو�سيني( 

*   ن�سيد القد�س 

*   فرقٌة اإيقاعيَّة 

*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي - )من تراِث حلب  -  �سباح فخري( 

*   اأ�سئلُة الوحدِة الثانية

ُة الّثانيُة
الَوحد
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الفوا�سل املو�سيقيَّة )1(

الدر�ُس الأّوُل

ُف الفا�سلَة المو�سيقّية: اأعرِّ

 الفا�سلُة المو�سيقيَُّة: هي البعُد ال�سوتيُّ المح�سوُر بين اأي درجتيِن مو�سيقيَّتين  متتاليَّتيِن 

اأو غيِر متتاليَّتيِن �سعوداً اأو هبوطاً.

ِل ، وبع�ِش المقايي�ِش الأخرى. اأغنِّي الفا�سلَة في المقيا�ِش الأوَّ

28
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اأقراأُ التمريَن الآتَي اإيقاعّيًا باأ�سماء الدرجات:

اأذكُر ترقيَم الفا�سلة.

ُد الفا�سلَة؛ وذلَك من عدِد الدرجاِت التي تحويها، وذلَك بالعدِّ  -  لكلِّ فا�سلٍة مو�سيقيٍَّة )رقٌم( يحدِّ

ُح هذا مف�ساًل في الدر�ِش الثاني للفوا�سل: �سعوداً اأو هبوطاً كما في المثاليِن الآتييِن ، و�سيو�سّ

الفا�سلة الأحادّية الفا�سلة الثنائّية الفا�سلة الثالثّيةالفا�سلة الرباعّية

.) canon ( ولفائيَّ ال�سابَق بطريقِة الترداد اأَغّنْي التَّمريَن ال�سُّ

29
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ن�سيُد ال�ّســـــتاِء

30

الدر�ُس الّثاين

Accordion  أكورديون ال
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*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتيِة بح�سِب تقطيِعها الإيقاعّي اللحني.

*  اأغّني الأغنيَة الآتيَة ب�سكٍل �سحيح.

الكلمات الجديدة :

تِئنُّ : ت�سدر �سوتاً �سعيفاً.

ت�سلَّق : �سَعَد. 

 اأدفيه : اأ�سَمُن له الحرارَة و الدفَء.

�شعر : �شليمان العي�شى  -  حلن : كامل القد�شي

الالزمة ) اأَوقـــــــْد اأَوقـــــــــــْد

1 - ) الريُح تِئُن على ال�سجِر

           الريــــــــُح ر�ســـــــــــــــــوْل

       ) َخّباأنا لل�ســــــجِر العاري

2 - )ع�سفوٌر فـــــرَّ مـــن البرِد

           ع�ســفـوري جـــــــــــــــــاْء

     )ع�سفوري الحلُو �ساأحميِه

نــــــــــــــــــــــــــاَر الموقــــــــْد (2

وتعـانُق خيطـــاَن المطـــِر (2

الريــــُح تقوْل الريـــــُح تقوْل

خّباأنا اأحلــــــــى الأزهـــــاِر (2

وت�ســـــلَّق نافــــــذًة عنـدي (2

والجوُّ �ســـــــتاْء والجوُّ �ســتاْء

و�ســـــــــــاأطعُمُه  و اأدّفِيـــــه(4

مة ثم الالَّزمة اإلى المقدِّ

المقّدمُة المو�سيقّية: 

ن�سيُد ال�ّســـــتاِء
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Accordion  أكورديون ال

الأكورديون: 

هو اآلٌة من اآلت النفخ الهوائّية، التي يعتمُد اإ�سداُر ال�سوِت فيها على مرور الهواِء عبرها. 

ابتكَر اآلَة الأكورديون الألمانّي  بو�سمان  Bushman   وذلك عام 1822م.

تتاأّلُف اآلُة الأكورديون:

َنْع من الجلِد.   -  من منفاٍخ )خّزان الهواء( ُي�سْ

ٌز بمالم�َش بي�ساَء و�سوداَء لليِد اليمنى للعازف، كالَمالم�ِش الموجودِة  -  والأكورديون مجهَّ

البا�سات( لإ�سداِر   : اأزراٌر)مالم�ش �سغيرٌة  الي�سرى، فتوجُد  الجهة  اأّما في  البيانو،  اآلة  في 

تاآلفاٍت ُت�ستعَمُل لمرافقة اللحِن الذي ُيعَزُف باليِد اليمنى .
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الدر�ُس الّثالث

الفوا�سل املو�سيقيَّة )2(

َة الآتية : اأغّني الفوا�سَل المو�سيقيَّ

َة. ي الفا�سلِة المو�سيقيَّ اأذكُر حدَّ

-  لكلِّ فا�سلٍة مو�سيقيٍَّة حّداِن هما)الحّد الأدنى و الحّد الأعلى( 

ة كما في المثال الآتي: -  الحّد الأدنى هو ال�سوُت الأكثُر غلظاً، والحدُّ الأعلى هو ال�سوُت الأكثُر حدَّ

1 2

الحد الأدنى الحد الأعلى الحد الأعلى الحد الأدنى

ُد اّتجاَه الفا�سلِة المو�سيقّية. اأحدِّ

الفا�سلُة المو�سيقيَُّة تكون �ساعدًة اأوهابطة.

الفا�سلُة المو�سيقيَُّة تكوُن �ساعدًة اإذا بداأَْت بالحدِّ الأدنى مثال )1(:

الفا�سلُة المو�سيقيَُّة تكوُن هابطًة اإذا بداأَْت بالحدِّ الأعلى مثال )2(:

)2()1(
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ِة واْتجاهاِتها في التمرين الآتي بتوجيهات مدّر�سي. ُد بع�َس الفوا�سِل المو�سيقيَّ اأحدِّ

ًة باأ�سماِء الدرجات: اأقراأُ التَّمريَن ال�سابَق قراءًة اإيقاعيَّ

ولفائيَّ ال�سابق. اأَغّنَي التَّمريَن ال�سُّ
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 Felix Mendelssohn فيلك�س مندل�سون

الدر�ُس الرّابُع

تاريٌخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

مندل�سون - رو�سيني

1847  -  1809

اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي فليك�س مندل�سون.

-  ُوِلَد " فليك�ش مندل�سون" في مدينة "هامبورج" 

الألمانيَّة عام1809 م

-  اأُعُتبَر ثانَي اأكبِر طفٍل معجزٍة بعد المو�سيقار 

اآلِة  العزف على  بداأ  النم�ساوّي  موت�سارت؛ فقد 

ُل  واأوَّ عمره،  من  ال�ساد�سِة  �سنِّ  في  وهو  البيانو 

والوترّيات،  للبيانو  رباعي  المو�سيقّية  اأعمالِه 

وهو في �سّن الثالثَة ع�ْسرَة.
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ُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقّي  » فليك�س مندل�سون «. اأعدِّ

*   اثنتا ع�ْسرَة �سيمفونيًَّة للوتريَّات. 

*  خم�ُش �سيمفونيَّات لالأورك�سترا الكاملة.

ها: افتتاحية م�سرحيَّة »حلم ليلة �سيف«، وهي الأكثُر �سهرًة.  *  عدٌد من الفتتاحّياِت اأهمُّ

*  األََّف الكثيَر من »الكون�سرتو« منها: كون�سرتو للكمان- كون�سرتو للبيانو.

*  كتَب للبيانو 48 مقطوعًة بعنواِن" اأغنياٌت بال كلمات".

َي » فليك�ش مندل�سون«  عام 1847 م ، عن عمر 38 عاماً، اأعطى خاللها للمو�سيقا روائَع خالدة. ُتوفِّ

اأ�سمُع عماًل من اأهمِّ اأعماِلِه.
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ولد »جواكينو رو�سيني« في مدينة »بيزارو« في اإيطاليا 

في عام 1792 م .

 در�َش اأ�سوَل العزِف على اآلِة الت�سيللو في التا�سعة

 من عمره بالإ�سافة اإلى مبادئ التاأليف المو�سيقي،

من  ع�سرَة  الثامنَة  �سنِّ  في  وهو  اأوّبراته  اأولى  كتَب   

عمره.

ُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقّي جاك رو�سيني. اأعدِّ

كان واحداً من عمالقِة الأوبرا الإيطالّية، كتَب العديَد من الموؤلَّفاِت الأوبراليَّة مثل:

- حاّلق اإ�سبيلية.

- �سندريال.

- �سميرامي�ش.

- واأوبرا وليم تل .

َي »جواكينو رو�سيني« في باري�ش عام 1868 م.  ُتوفِّ

اأ�سمُع عماًل من اأهمِّ اأعماِلِه.

 Gioacchino Rossini 1868جواكينو رو�سيني  -  1792

 اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي  »جواكينو رو�سيني «.
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�شعر : حممد نور الدين الطوا�شي  -  حلـن : اإلهام اأبو الـ�شعود

الكلماُت الجديدة :

*    الِمحِن :  الم�سائب. 

38

ــــْة ـْة            و�ســــــــتبقى نوَر الحريَّ القد�ُش �ســــــــــــتبقى عربيَّ

و�ســــترفُع رايـــــــــــــــــَة اأّمِتنـا             �ســــامخًة رغم الهمجّيــْة

                    فوَق ُذراهــــــا              رغَم المحِن

                    فوَق ُرباهــــــا              عبَر الزمِن

مو�سيقا

ِب ُرها ال�سعُب العربّي            ويزيُل وجوَد الُمغت�سِ �سيحرِّ

ويعيُد اإليها ب�ســــــــــــــــــَمــَتها             لتكوَن مـنــــارَة كلِّ اأبـــــــــّي

                    فالقد�ُش لنا             رغَم المحِن

                    والقد�ُش لنا             عبَر الزمِن 

مو�سيقا

وينـــــــــادي كــلُّ الأطفـــــاِل              وب�سـوٍت هـــــــــــــــــّداٍر عـــــاِل

القد�ُش لأّمـــتنـــــــــــا كاَنْت              و�ســـــــتبقى عبَر الأجيــــاِل

                    القد�ُش لنا              رغَم المحِن

                    القد�ُش لنا             عبَر الزمـِن 

مو�سيقا

مو�سيقا: 

الدر�ُس اخلام�ُس

ن�سيُد القد�ِس

*   اأقراأُ كلماِت الن�سيِد  الآتي بح�سِب تقطيعها الإيقاعّي.

*   اأغّني الن�سيَد الآتي ب�سكل �سحيح.
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ًة �سحيحة. *  اأَقراأُ التمريَن  الآتَي قراءًة اإيقاعيَّ

ًة مع الَت�سِفيِق . *  اأَقراأُ التمريَن  الآتي قراءًة اإيقاعيَّ

ُق التمريَن  الآتي ت�سفيقًا فقط ب�سكٍل �سحيح . *  اأ�سفِّ

ِة المتوافرة في مدر�ستي . ُع اإيقاعاِت التمريِن  الآتي على الآلت الإيقاعيَّ *  اأّوقِّ

40

اد�ُس الدر�ُس ال�سّ

فرقٌة اإيقاعّيٌة

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16
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ابُع الدر�ُس ال�سّ

تذوٌق مو�سيقيٌّ

اأغنيٌة من تراث ِ حمافظِة حلَب

ُف القدَّ الحلبّي : هو منظومٌة غنائّيٌة قديمٌة متوارثٌة عن الأجداِد، والق�سُم الأكبُر منها  -  اأعرِّ

ُنها مثل: )يا حنيِّنة ، رّبيتك زغيرون ، يا ميمتي(. ل ُيعرُف كاتُبها ول ملحِّ

ُد اأ�سهَر القدوِد الحلبّية . -  اأعدِّ

)يا حنيِّنة - رّبيتك زغيرون - يا ميمتي - يا طيرة طيري يا حمامــــــــــة - �ســـــــــــــيبوني يا نا�ش - 

�سيد الع�ساري  -  يا مال ال�سام  - القرا�سيَّة (.

ُد اأ�سهَر المّلحنيَن للقدوِد الحلبّية . -  اأعدِّ

ا�ستهَر في تلحيِن هذا النوِع ِمَن الغناِء:  عمُر البط�ش  وال�سيُخ علي الدروي�ش.  

ُد اأ�سهَر َمْن غّنى القدوَد الحلبّية. -  اأعدِّ

�سباح فخري -  ومحّمد خيري - و�سبري مدلَّل.

41
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�سباح فخري

�سباح فخري: فّناٌن ومطرٌب �سوريٌّ اأ�سيٌل من مواليِد مدينِة حلَب عام 1933م ، كاَن له ف�سٌل وباٌع طويٌل 

، وغّنى جميَع اأنواِع الغناِء العربيِّ الأ�سيل. في انت�ساِر القدِّ الحلبيِّ

اأ�ستمُع اإلى و�سلٍة من القدوِد الحلبّية.

اأغّني القدَّ الحلبيَّ )القرا�سّية(.

اأوّقُع اإيقاَع البلدّي بمرافقِة غناِء القّد :

�سبري مدلَّل

محّمد خيري

�سباح فخري
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�أ�سئلة

�لوحدة �لثانية

حاّلُق اإ�سبيليةالبجعُة حلُم ليلِة �سيف الف�سوُل الأربعة

*  اأجْب عن الأ�سئلِة الآتيِة :

1 - عّرِف الفا�سلَة المو�سيقيََّة.

2 - دّوْن على مدّرٍج مو�سيقيٍّ الفوا�سَل المو�سيقّيَة الآتية:

-  رباعّيٌة �ساعدة   -  ثالثّيٌة هابطة   -   ثنائّيٌة �ساعدة .

3 - اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:

-  من اأهمِّ اأعماِل فليك�ش مندل�سون:

- من اأهمِّ اأعماِل جاك رو�سيني:

حاّلُق اإ�سبيليةالبجعُة حلُم ليلِة �سيف الف�سوُل الأربعة

 4 -  اأ�سهُر َمْن غّنى القدوَد الحلبّية:

م�سطفى ن�سريفهد بالَّنفيروز�سباح فخري

- اأ�سهُر القدوِد الحلبّية:

ل ت�سرْع يا باباتعب الم�سوار يا طيرة طيري يا حمامةبتاخذني الأيَّام 

- اأ�سهُر َمْن لّحَن القدوَد الحلبّية:

عبد الفتَّاح �سّكر�ساكر بريخان

فريد الأطر�ش عمر البط�ش
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*    ال�سلَُّم ال�سغري  ) Minor (  -   �سولفيج

)Piano(  ْر واعمْل  -  اآلة: البيانو *    ن�سيد  فكِّ

*    اأ�سمُع واأتخيَّل

اج(  *    تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: )من تراِث حماة  -  جنيب ال�سرَّ

*    ن�سيد  الأّم 

*    الرتداد )Canon( -  �سولفيج

*    تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: )كور�ساكوف -  �سوّبان(

*    اأ�سئلُة الوحدِة الثالثة

ُة الّثالثُة
الَوحد
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الدر�ُس الأّوُل

- اأعّدُد اإ�ساراِت التحويِل المو�سيقّيَة ، واأذكُر عمَل كلٍّ منها:

.)Major(ُد اأبعاَد ال�سّلِم الكبيِر - اأحدِّ

كبيٍر  �سلٍَّم  اأيِّ  اأبعاِد  �سيغة  تحويل  يمكُن  واأبعاَدُه.   )Minor(ال�سغيِر ال�سّلِم  درجاِت  ُد  اأحدِّ  -

الثالثِة وال�ساد�سِة  الدرجاِت  ال�سغيِر )ال�سلَُّم نف�سُه( وذلك بتخفي�ِش  ال�سلَِّم  اأبعاِد  اإلى �سيغِة 

وال�سابعِة بمقداِر ن�سِف بعٍد؛ با�ستخداِم اإ�ساراِت التحويل المنا�سبة.

Minor  لم ال�سغري ال�سُّ

ُن ال�سلََّم ال�سغيَر )Minor( من اأيِّ درجٍة مو�سيقيٍَّة  في دفتري. -  اأدوِّ

-  اأقاِرُن بيَن ال�سلَِّم الكبيِر و ال�سلَِّم ال�سغيِر من حيُث النغمُة والأبعاد.

-  الألحاُن التي ُتبنى من ال�سلَِّم الكبيِر)Major( غالباً ما تعبُِّر عن الفرِح والن�ساط.            

   -  الألحاُن التي ُتبنى من ال�ســــــــــلَِّم ال�سغيـِر )Minor( غالبــــــــاً مـــــــــا تعبُِّر 

عن الحزِن والهدوء.
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ولفائيَّ ال�سابَق من �سلَِّم  ل  ال�سغيِر غناًء �سحيحًا. ي التَّمريَن ال�سُّ اأَغنِّ

-  واجٌب منزلّي

لحُظ اأنَّ الفا�سلَة الثالثّيَة التي بداأَ بها ال�سلَُّم الكبيُر)Major( ت�ساوي بعَدْين اأي اأكبر من 
ُ
اأ

 ، الُبعِد  ون�سف  بعداً  ت�ساوي  التي   )Minor(ال�سغيُر ال�سلَُّم  بها  بداأَ  التي  الثالثّيِة  الفا�سلِة 

ولذلك كان الفرق في ت�سمية ال�سلَّمين   ) الكبير وال�سغير(.

ًة باأ�سماِء الدرجات: اأقراأُ التَّمريَن الآتَي قراءًة اإيقاعيَّ

ُن  ال�سلََّم ال�سغيَر ِمْن درجِة فا على دفتري باعتمادي على  -  اأدوِّ

ن اأعاله. �سلَِّم فا الكبيِر الُمدوَّ
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الدر�ُس الّثاين

48

ن�سيُد فكر واعمل

اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتيَة بح�سِب تقطيِعها 

الإيقاعيِّ , واأغّنيها ب�سكٍل �سحيٍح:

حين تريُد حيــــاًة اأف�سْل

ـــــَْل فّكْر واعمْل كي تتو�سّ

فثماُر الفكِر هَي الأحلـــى

وثماُر الفكِر هَي الأجمـْل

حيَن تريُد حيــاًة اأف�ســْل

ــــْل  فّكْر واعمْل كـي تتو�سَّ

فـباأفكاري و باأعمالـــــــــي

وبوحدِة �ســـعبي ون�سالي

نهزُم اأنـــــواَع العــــــــدواِن 

) لنعيـــ�َس بعزٍّ واأمـاِن (3 

حيَن تريُد حياًة اأف�ســــْل 

ـْل فّكْر واعمْل كــــي تتو�سَّ

ختام

)2

)2

)2

)2

�شعر : عبد اجلبار العا�شوري

حلـن : ح�شني قدري

) Piano (  البيانو
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) Piano (  البيانو

ٌت كبيٌر من الخ�سِب اأو المعِدِن، ُي�َسدُّ عليه عدٌد كبيٌر من الأوتار. - البيانو: �سندوٌق م�سوِّ

- ُيعَزُف على اآلِة البيانو بو�ساطِة مالم�َش بي�ساَء و�سوداَء، مو�سوعٍة على لوحٍة اأفقيٍَّة ت�سمى المالم�ش 

)كالفيه(. المتَّ�سلة باأذرٍع اآليٍَّة تطرُق الأوتاَر َطْرقاً.

Piano-Forte « ؛ اأي: ال�سعيف القوّي،  اإلى اللَّفِظ الإيطاليِّ »  - ويرجُع ال�سبُب في ت�سميِة هذه الآلِة 

ولما تتمّتُع بِه هذِه الآلة من قدراٍت �سوتية 

- �سنَع هذِه الآلَة الإيطاليُّ خري�ستو فالي عام 1710م.

-  اأ�ستمُع لمقطوعٍة مو�سيقيٍة لآلِة  البيانو. 

بيانو حائط

بيانو �سالون
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ُل اأ�سمُع واأتخيَّ

الدر�ُس الثالُث

50

1

2
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* اأ�ستمع اإلى مقطع من مو�سيقى كون�سيرتو للمو�سيقي مندل�سون :

د الآلة المو�سيقيَّة التي تعزف من خالل �سوتها . - اأحدِّ

ل الآلة الم�سموعة . - اأ�سير اإلى ال�سورة التي تمثِّ

3

* اأ�ستمع اإلى مقطٍع من مو�سيقى اأوبرا عائدة :

ة التي تعزف من خالل �سوتها . د الآلة المو�سيقيِّ - اأحدِّ

ل الآلة الم�سموعة . - اأ�سير اإلى ال�سورة التي تمثِّ

Percussion :اأ�ستمع اإلى مقطٍع من مو�سيقى كون�سيرتو *

د الآلة المو�سيقيَّة التي تعزف من خالل �سوتها . - اأحدِّ

ل الآلة الم�سموعة . - اأ�سير اإلى ال�سورة التي تمثِّ

4

* اأ�ستمع اإلى مو�سيقى للعازف يوهان كالرك .

د الآلة المو�سيقيَّة التي تعزف من خالل �سوتها . - اأحدِّ

ل الآلة الم�سموعة . - اأ�سير اإلى ال�سورة التي تمثِّ



5252

الدر�ُس الرّابُع

*  اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من تراِث محافظِة حماة.

ِة القديمة. *  اأرّدُد الأغاني التراثّيَة اإحياًء لالأغاني ال�سعبيَّ

تاريخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

اأغنية مـن تراث حمـاه

ُع اإيقاَع ) البلدي ( بمرافقِة الغناء *  اأوقِّ
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جنيب ال�سرّاج  1923  -  2003

*  اأذكُر لمحًة عن حياة المو�سيقيِّ نجيب ال�سّراج :

المطربيَن  اأهمِّ  من  واحٌد  ال�سّراج  نجيُب 

نيَن ال�سوريِّيَن، ُوِلَد في مدينة حماة  والملحِّ

عام 1923 م. 

ُه الغناَء في الثامنِة من عمره.   ظهَر حبُّ

تعلََّم العزَف على اآلِة العوِد، واّتجَه اإلى 

التلحيِن. 

ُن الكبيُر  اأطلَق عليِه المطرُب والملحِّ

د عبد الّوهاب ا�سَم عبد الّوهاب  محمَّ

�سوريَة، وعندما كاَن يغّني اأغانَي حماَة 

َة، اأُطِلَق عليِه ا�سُم فتى حماة. ال�سعبيَّ

ُد اأهمَّ اأعماِل المو�سيقيِّ نجيب ال�سّراج : *  اأعدِّ

) يا بيتها في اآخر الدنيا- م�ش معقول- يا �سّر المظلوم- لو كان فوؤادك ي�سفالي(

َي نجيب ال�سّراج عام 2003 م، بعَد اأن ترَك ب�سَمًة وا�سحًة في مجال التلحيِن  ُتوفِّ

والغناِء العربّي ال�سوريِّ .
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الدر�ُس اخلام�ُس
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*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتيِة بح�سِب تقطيِعها الإيقاعّي اللَّحنّي.

*  اأغّني الأغنيَة الآتيَة ب�سكٍل �سحيح.

الكلمات الجديدة :

الورى : الَخْلُق.

بي�سـرِك : بكرمك.

النبوِغ : التفّوق.

لـحن : م�سطفى ال�سّواف

ن�سيُد الأمِّ

مقـاُمِك يـا اأمُّ اأ�ســــُل الوجــــوْد

 مَرْرِت على الكوِن مثَل الربيـْع

 محْوِت بي�ســــرِك ليَل الأ�ســـى 

 ولملمِت هذا ال�ســقاَء الطويْل

 فاأنِت اأمــانــــيُّ هـــذي القـلـوْب 

 واأنِت مباهـــُج هـذي الحـيــــاْة

ومبعُث مــا في الورى من ِنعــــْم

ـَغـــــْم قِت اأرجـــــــاَءُه كالنَّ وطـوَّ

ومــــا في ت�ساعيفـِه مـــن ُظَلـْم

ا ابتـ�ســــْم  واأطَلْلِت كالـفجــِر اإمَّ

ومنقـُذها مــــن اإِ�ســـــــاِر الألــْم

و�ســــرُّ النبوِغ و َمعنى الِعـَظـــْم



56

)Canon( الترداد

�سولفيج

اد�ُس الدر�ُس ال�سّ

الترداُد :

َل ) اأ (. ي ال�سطَر الأوَّ *  المجموعُة ) اأ ( تغنِّ

ي ال�سطَر الثاني ) ب ( )التَّردادي(.  *  المجموعُة ) ب( تغنِّ

ًة باأ�سماِء الدرجات , واأغّنيِه غناًء �سحيحًا: *  اأقراأُ التَّمريَن  الآتَي قراءة اإيقاعيَّ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

ولفائيَّ الآتي بطريقِة التَّرداِد:  ي التَّمريَن ال�سُّ *  اأَغنِّ
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ابُع الدر�ُس ال�سّ

 Rimsky Korsakov  رمي�سكي كور�ساكوف

تاريٌخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

كور�ساكوف - �سوبان

1908  -  1844

اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ ريم�سكي كور�ساكوف

كور�ساكوف:  ريم�سكي  نيقولي 

ُوِلَد في مدينِة تخفين )رو�سيا(  

عام 1844م ،  وهو موؤلٌِّف مو�سيقيٌّ 

�سابطاً  حياَتُه  بداأَ   ، �سهيٌر 

َر  تاأثَّ ِة  الرو�سيَّ ِة  البحريَّ في 

الرو�سيَِّة،  ال�سعبيَِّة  بالمو�سيقا 

وكتَب اأولى �سيمفونيَّاته وهو في 

�سنِّ الحاديِة والع�سرين.

ُد بع�سًا من اأهمِّ  -  اأعدِّ

اأعماِل المو�سيقيِّ ريم�سكي كور�ساكوف:

-  المتتابعُة ال�سيمفونّيُة )�سهرزاد( وهَي الأ�سهُر بيَن اأعماِلِه المو�سيقيَّة.

-  خم�َش ع�ْسرَة اأوبِّرا منها )اإيفان الرهيب( و)الفتاة الثلجيَّة(.

-  ق�سيٌد �سيمفونيٌّ )�سادكو( وهَو عن اأ�سطورِة البحر.. 

-  اأ�ستمُع اإلى عمٍل من اأهمِّ اأعماِل كور�ساكوف .
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 Chopin  1849فريدريك �سوبان  -  1810

البولونّيِة عام  العا�سمِة  �سوّبان في قريٍة قرَب )وار�سو(  ُوِلَد   -

َر بمو�سيقا باخ و موت�سارت،  1810م ، لأِبٍ فرن�سيِّ الجن�سّيِة، تاأثَّ

وكاَن لهما اأثٌر كبيٌر في بناِء �سخ�سّيِتِه المو�سيقيَّة.

ُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقيِّ  اأعدِّ

فردريك �سوبان.

تفّوَق �سوّبان بموؤّلفاِتِه لآلة البيانو

-  كون�سرتو بيانو و اأورك�سترا )2(.

-  17 اأغنيًة بولونيَّة .

-  3 �سوناتا.

اأ�ستمُع اإلى عمٍل من اأهمِّ اأعماِل �سوّبان.

اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ فردريك �سوبان.

للمطالعة :

عراِء  اً وقوراً ، �سمَّ جموَع الفنَّانيَن وال�سُّ -  توّفَي �سوّبان عام 1849 م، حيُث �سهَدْت باري�ش موكباً جنائزيَّ

والأدباِء والمو�سيقّيين في العا�سمة، و�ساَر الموكُب مع اأداِء الفرقِة المو�سيقّيِة مار�ش الجنائزّي الذي 

األَّفُه �سوّبان نف�ُسُه قبَل وفاِتِه.

اأًة في كي�ٍش �سغيٍر فوَق  ْت يُد �سديٍق حميٍم لتنثَر حفنًة من تراٍب، كاَنْت مخبَّ -  وبعَد اأن اأُنزَل التابوُت، امتدَّ

�سوبَّان ذكرى  الفتى فردريك  بها  التي احتفَظ  التراِب  الراحِل، وهَي حفنُة  الفنَّاِن  قبِر 

اأّما قلُبُه  ُدِفَن ج�سُدُه في باري�َش،  َخلَْت،  اأر�ِش وطِنِه بولونيا مّدة ع�سريَن عاماً  من 

، وانطلَق محلقاً ليعوَد اإلى اأر�ِش  َع في ناقو�ٍش زجاجيٍّ فقد اأُخِرَج من ج�سِدِه وُو�سِ

بولونيا. حيُث اأو�سى �ساحُبُه.
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�أ�سئلة

�لوحدة �لثالثة

الفيولن�سيلالغيتارالبيانوالكمان 

-  المتتابعُة ال�سيمفونّيُة )�سهرزاد( هي من تاأليف المو�سيقّي:

*  اأمالأ الفراغاِت الآتيَة بالكلماِت المنا�سبِة:

لٍم �سغيٍر بخف�ِش الدرجاِت  ...................   و  ..................   و   ..................      لِم الكبيِر اإلى �سُّ يمكُن تحويل ال�سُّ

وذلَك بمقداِر  ...................   بعد.

*  اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:

- تفّوَق �سوّبان بموؤّلفاِتِه لآلة :

رو�سينيمندل�سونموت�سارت 

دم�سقحماهحم�شحلب

- المو�سيقيُّ ال�سوريُّ نجيب ال�سّراج من محافظِة:

* �سع اإ�سارة �سح )         (اأمام العبارة ال�سحيحة, واإ�سارة )×( اأمام العبارِة المغلوِط فيها 

فيما ياأتي:

                  ُوِلَد المو�سيقيُّ كور�ساكوف في فرن�سا  . 

                  ُوِلَد المو�سيقيُّ �سوّبان في بولونيا . 

                  من اأعماِل المو�سيقيِّ كور�ساكوف �سهرزاد . 

                   اأهمُّ اأعماِل المو�سيقيِّ �سوّبان كاَنْت لآلِة البيانو. 

حًا اأبعادُه: *  دّون �سلَّم دو ال�سغير مو�سِّ

ْقُه: *  دّون اإيقاع البلدّي و�سفِّ

كور�ساكوف
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ُة الّرابعُة
الَوحد

*  �سولفيُج وكلماُت  اآِه لو كْنُت اأطري 

*  اأغنية  اأنا �سورّي واأر�سي عربّية 

*  تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: 

د �سلمان(  د دروي�س  -   حممَّ      )فليفل اإخوان  -  �سيِّ

  FLYING FREE  ة *  اأغنية اإنكليزيَّ

*  فرقٌة اإيقاعيَّة 

*  اإمالٌء مو�سيقّي - �سولفيج 

*  تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي :)من تراِث اإدلب  -  فوؤاد حمفوظ(

*  اأ�سئلُة الوحدِة الرابعِة
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*  اأقراأ كلماِت الأُْغنَيِة

يها        الآتية واأَغنِّ

      ب�سكٍل �سحيٍح:

الدر�ُس الأوُل

�سعر : �سعيد جودت ال�سحار

لـحن : ه�سام ال�سمعة

�سولفيج  - وكلمات 

)اآِه لـو كْنُت اأطـيـــــــــْر             مثَل ع�سفـوٍر �سغيـْر(2

اآِه لو كْنُت اأطيــــــــــــْر            مثَل ع�سفـــوٍر �سغيــــْر 

)كْنُت اأعلو في الهواْء              طائرًا نحَو ال�ّسماْء (2

ثمَّ اأم�سي في الف�ساْء            اأنظــُر الكــوَن الكبيــْر

مثَل ع�سفوٍر �سغيْر 

)كنُت اأحيا في �سفـــاْء            بيَن اأغ�ســـاٍن و مـاْء(2

في ِحمى ربِّ ال�ســماْء            حيُثما �ســـــْئُت اأ�ســــيْر  

مثَل ع�سفوٍر �سغيْر 

اآه لو كنُت اأطري

)

ة
م

ز
ال

ل
ا

عودة الىالالزمة
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* اأتناوُب مَع رفاقي في اآٍن واحٍد غناَء لحِن الأغنيِة وكلماِتها:

ًة باأ�سماِء الدرجات: *  اأقراأ التَّمريَن  الآتي قراءًة اإيقاعيَّ

ولفائيَّ الآتي: ي التَّمريَن ال�سُّ *  اأَغنِّ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 18 19 20 21 23

11 12 13

161514 22 24

D.C

Fin28 29 31 32 33 35272625 34 3630

اآِه لو كنت اأطيـــر مثل ع�سفـور �سغيــر اآِه لو كنت اأطيـــر

مثل ع�سفـور �سغيــر كنت اأعلو في الهواء طائراً نحَو ال�سماء

ثم اأم�سي في الف�ساء اأنظــر الكــون الكبيــر مثل ع�سفـور �سغيــر
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يها ب�سكٍل �سحيٍح: . واأَغنِّ  كلماِت الأغنيِة الآتية بح�سِب تقطيِعها الإيقاعيِّ
*  اأقراأُ

الدر�ُس الّثاين

�سعر : عي�سى اأيوب  -  لـحن : اإيلي �سويري

اأغنية

ْة اأنا �سورّي واأر�سي عربيَّ

ـــــــــــــْة ــــــــــْة           اأنا �ســـــــعبي بطُل الحريَّ  اأنا �ســــــورّي واأر�سي عربيَّ

ــْة مو�ســـــــــيقــــــــــا ـْة اأبيَّ ـْة اأبيَّ �ســـــــــــــــمائي واأر�ســـــــــي ومـائـي           اأبيَّ

* * * * * * * *

2)اأق�ســـــْمُت وي�سهُد لي َق�َسـمي        �ســـــاأفدي �سموَخَك يا َعلَمي(

مــــــا زاَل الن�ســــــــُر علـــى القمِم         يعانُق مجـــــــــــَدِك �ســـــــــــــــــوريْة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــْة اأبيَّ �ســـــــــــــــمائي واأر�ســـــــــي ومـائـي         اأبيَّ

* * * * * * * *

ـــــــــــــْة ــــــــــْة           اأنا �ســـــــعبي بطُل الحريَّ اأنا �ســــــورّي واأر�سي عربيَّ

ــْة مو�ســـــــــيقــــــــــا ـْة اأبيَّ ـْة اأبيَّ �ســـــــــــــــمائي واأر�ســـــــــي ومـائـي           اأبيَّ

* * * * * * * *

َة ما�سينـــــــــــــــــــا              �ســـــــــــــــــــــــنبقى حماَة مبادينا( 2)اأبداً يا عـزَّ

ــــــْة في ال�ســـلِم نكوُن رياحينــــــا               ودمانــــــــا في الحــرِب زكيَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــْة اأبيَّ �ســـمائي واأر�ســـــــــي ومـائــــي               اأبيَّ

ـــــــــــــْة ــــــــْة              اأنا �ســـــــعبي بطُل الحريَّ اأنا �سـورّي واأر�سي عربيَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــْة اأبيَّ �ســـمائي واأر�ســـــــــي ومـائــــي               اأبيَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــــــــــــْة               اأبيَّ ــــــْة اأبيَّ ــــــــــــــــــْة اأبيَّ اأبيَّ

الكلمات الجديدة :   اأبداً : مدى الدهر.   مبادينا : مبادئنا.

مقّدمٌة مو�سيقّية
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ملّحناِن من لبناَن ا�سـتهرا في الثالثينّياِت 

بمجموعٍة كبيرٍة من الأنا�سيِد الوطنيَِّة،  

التي َتميََّزْت بالألحاِن الحما�سيَِّة المعّبرِة 

عن المعاني والقيِم الوطنيَّة.

الأ�سرفّيِة  حّي  في  فليفل  الأخواِن  ُوِلَد 

في بيروَت ) لبنان (.

ُد اأهمَّ اأعماِل المو�سيقيَّين  اأعدِّ

الأخوين فليفل.

)حماَة الديار( لل�ساعِر خليل مردم بيك. *  الن�سيُد العربيُّ ال�سوريُّ

*  ن�سيُد "في �سبيل المجد" لل�ساعِر ُعَمر اأبو ري�سة. 

*  ن�سيُد "موطني" لل�ساعر اإبراهيم طوقان. 

*  ن�سيد "نحن ال�سباب لنا الغُد" لل�ساعِر ب�سارة الخوري. 

*  ن�سيد "بالُد الُعْرِب اأوطاني" لل�ساعِر فخري البارودي.

*    اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من األحاِن الأخوين فليفل .
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الدر�ُس الّثالُث

تاريٌخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

مو�سيقّيوَن عرٌب

أحمد( إخوان )حممد  -  ا فليفل ا

اأحمد ومحمد فليفل في جل�سة تاأليف لحن 1925  

ين الأخوين فليفل . *  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ
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ُوِلَد �سّيد دروي�ش البحر في مدينِة الإ�سكندرّيِة في م�سَر عام 1892م .

كاَن مو�سيقّياً بالفطرِة، اإذ كاَنْت والدُتُه تقوُل اإنَُّه لم يكْن قد بلَغ الأربعيَن يوماً حيَن كاَن يترُك الر�ساعَة، 

ويدوُر بعينيِه باحثاً عن م�سدِر ال�سوت،عندما ي�سمُع �سوتاً حنوناً اأو مو�سيقيَّاً.

ُد اأهمَّ اأعماِل المو�سيقّي �سّيد دروي�ش. اأعدِّ

*  » يا فوؤادي ليه بتع�سق «.

*  زوروني كّل �سنة مّرة.

* » الحلوة دي قامت تعجن في الفجريَّة «.

ُن الرواياِت منها:  ثمَّ اأخَذ يلحِّ

*  فيروز �ساه. 

*  �سهرزاد.

*  الع�ْسرُة الطيِّبة. 

والأنا�سيد الوطنيَّة مثل: 

-  قم يا م�سري.

-  بالدي بالدي لِك ُحّبي وفوؤادي، التي اأ�سَبحِت الن�سيَد الوطنيَّ الم�سرّي.

فيها  اأعطى  عاماً  والثالثيَن  الواحَد  يناهُز  عمر  عن  الإ�سكندريَّة  راأ�سه  م�سقِط  في  1923م،  عام  َي  ُتوفِّ

الكثيَر للمو�سيقا.

-  اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من األحاِن �سيد دروي�س .

*  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ �سيد دروي�س .

�ســّيد دروي�س )1892  -  1923 (
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هو �سلمان محّمد �سعد الذي اختاَر لنف�سِه ا�سماً فنِّيَّاً هو محّمد �سلمان، ُوِلَد في لبناَن عام  1922م . كان 

محّمد �سلمان عروبّياً بكلِّ ما تحمُلُه هذِه الكلمُة من معنًى ، اإذ اأ�سهَم بكلماته واألحانه في تقديِم ع�سراِت 

الأنا�سيِد والأغنياِت الوطنّية. 

ُد اأهمَّ اأعماِل المو�سيقّي محّمد �سلمان اأعدِّ

*  لبيَّك يا علَم العروبة ) كتَبها وغّناها لم�سَر(.

نها وغّناها مع محّمد جمال ونجاح �سالم (.  *  �سوريَّة يا حبيبتي) كتبها ولحَّ

*  ن�سيد الطالئع.

*  اأغنية "اآه يا جميل يا اأبهة". 

*  الن�سيد الوطني للمملكة العربّية ال�سعودية.

َي عام 1997م  في لبناَن بعَد معاناٍة مَع مر�ٍش ُع�سال. ُتوفِّ

-  اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من األحاِن محّمد �سلمان .

د �سلمان. *  اأذكُر لمحًة عن حياة المو�سيقيِّ محمَّ

حممّـد �سلمان )1922  -  1997 (
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الدر�ُس الرّابُع

· There is a place I call my own 
Where I can stand by the sea,
And look beyond the things I've known,
And dream that I might be free
Like the bird above the trees,
Gliding gently on the breeze,
I wish that all my life I'd be
Without a care and flying free! free!

ِة الآتية ب�سكٍل �سحيٍح: *  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الإنكليزيَّ

ي الأغنيَة الآتيَة ب�سكٍل �سحيٍح: *  اأَغنِّ

ِة الآتية مكت�سبًا مفرداٍت جديدًة : ي الأغنيِة الإنكليزيَّ *  اأَغنِّ

اأغنية اإنكليزّية

FLYING FREE
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الدر�ُس اخلام�ُس

فرقٌة اإيقاعّيٌة

مّتعينا بال�ضياءوابعثي فينا ال�ضفاءوان�ضري في الكون في�ضاًمن حياة وبهاء

واق�ضعي ال�ضحب اإذا ماحجبت ح�سن ال�سماوامنحي الزرَع �ضعاعاًيبلغ الزرع النماء

ًة �سحيحة. *  اأقراأ التمريَن  الآتَي قراءًة اإيقاعيَّ

ًة مع الَت�سِفيِق . *  اأَقراأُ التمريَن  الآتي قراءًة اإيقاعيَّ

ُق التمريَن  الآتي ت�سفيقًا فقط ب�سكٍل �سحيح . *  اأ�سفِّ

ِة المتوافرة في مدر�ستي . *  اأّوقُع اإيقاعاِت التمريِن  الآتي على الآلت الإيقاعيَّ
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ِة الم�سموعِة. رجِة المو�سيقيَّ -  اأذكُر ا�سَم الدَّ

ِة الم�سموعِة. رجِة المو�سيقيَّ َد زمَن الدَّ -  اأحدِّ

ِج المو�سيقيِّ  في دفتري. رجَة الم�سموعَة على الُمَدرَّ َن الدَّ -  اأدوِّ

-  اأقراأُ التمريَن  الذي دّونُتُه في دفتري قراءًة اإيقاعّيًة �سحيحة .

-  اأغّني التمريَن الذي دّونُتُه في دفتري غناًء �سحيحًا .  

اد�ُس الدر�ُس ال�سّ

اإمالٌء مو�سيقيٌّ

َة مع مدّر�سي. -  اأ�ستذكَرُ العالماِت الزمنّيَة المو�سيقيَّ
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ابُع الدر�ُس ال�سّ

*   اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من تراِث اإدلب.

-  اأرّدُد الأغنيَة التراثّيَة اإحياًء لالأغاني ال�سعبّيِة القديمة.

تاريخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

اأغنية مـن تراث اإدلب

-  اأرّدُد الأغنيَة ال�سعبيََّة التراثّيَة بمرافقِة  اإيقاِع الم�سمودي ال�سغير:
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*  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي فوؤاد محفوظ.

»فوؤاد محفوظ« مو�سيقيٌّ عربيٌّ �سوريٌّ من مدينِة اإدلَب، عازٌف بارٌع على العوِد، 

ال�سيخ  يِد  على  تتلمَذ   ، النعمان«  ة  »معرَّ في  ُوِلَد   ، مو�سيقيٌّ وموؤلٌِّف  ٌن  وملحِّ

والنغماِت  حاِت  والمو�سَّ النوتَة  عنهما  فاأخَذ  البط�ش،  وُعَمر  الدروي�ش«،  »علي 

والإيقاعاِت. 

اهتمَّ »فوؤاد محفوظ« بالحفاِظ على التراِث الغنائيِّ ال�سعبيِّ ال�سورّي. 

ُد اأهمَّ اأعماِل المو�سيقّي فوؤاد محفوظ: *  اأعدِّ

-  "اليوم العيد" غناء »فهد بالن«، والن�سيُد يتحدُث عن عيد الجالء

ِع لثورِة الجزائر -  ن�سيد "التبّرع" غناء »عدنان �سادق«، والن�سيُد يدعو اإلى التبرُّ

-  ومن األحاِنِه الدينّيِة"نور رم�سان"

- "اأهالً و�سهالً يا رم�سان" الأغنيةُ التي ترحّبُ بقدومِ �سهرِ ال�سوم المبارك،  وفي التاأليف المو�سيقّي، 

اأبدَع مجموعًة من الأعماِل المو�سيقّيِة، نذكُر منها : 

-  من وحي النغم

-  حنين

-  ن�سيم ال�سبا

-  اأمواج النغم.

-  اأ�ستمُع اإلى اأغنيٍة من األحاِن فوؤاد محفوظ .

ؤاد حمفوظ  1900  -  1976 فو
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�أ�سئلة

�لوحدة �لر�بعة

بغداددم�سقالإ�سكندرية القاهرة

- من اأ�سهِر الرواياِت التي لّحَنها �سّيد دروي�ش :

*  اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي:

َمْي�ش الريمالع�َسرُة الطيِّبة�سيعة ت�سرينغربة

موطنينحُن ال�سبابحماة الدياربالدي بالدي

-  من اأ�سهِر الأنا�سيِد التي لّحَنها �سّيد دروي�ش :

ُقْم يا م�سريالطالئعحماة الدياربالدي بالدي

-  ُوِلَد محّمد �سلمان في :

لبنانفل�سطينالجزائر�سورية

- من اأ�سهِر الأنا�سيِد التي لّحَنها "الأخوين فليفل" :

- ُوِلَد �سّيد دروي�ش في مدينة :
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بالدي بالدي حماة الديار

- من اأ�سهِر الأنا�سيِد التي لّحَنها محّمد �سلمان :

نحُن ال�سبابالطالئع

-  فوؤاد محفوظ مو�سيقيٌّ من مدينة :

حماَةحم�َشاإدلَبحلَب

�سورّية يا حبيبتي حماة الديار

- من اأ�سهِر الأنا�سيِد التي لّحَنها فوؤاد محفوظ:

اليوم العيدالطالئع
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