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�آن������دري������ه م��ع��ل��ول��ي

ب�����ارع�����ة ����س���ط���ا����س

ب������������ر�ء ����س���ل���ي���ب���ي

ث���������ن���������اء ن������ج������ار

ج���������������ان ه������رم������ز

ر�����س����ا �ل��ت�����س��ع��ي��ن��ي

ري����ا�����س م��رع�����س��ل��ي

�������س������ع������د  ج���ب���ي���ل

���������س��������م��������ر ح�����ن�����ا

����س���ي���م���ون �ل����خ����وري

������س�����ادي �ل�������س���اح���ي

ع����اء ع��ب��د �ل��ب��اق��ي

ع���������ل���������ي  ف�����������ر�ن

ن����ه����اد �ل��ع�����س��اف��ي��ن

ن������������������وره ع������ب������ود

ي���ا����س���ر �أرم������ن������ازي

وردت �لأ�سماء بح�سب �لترتيب �لهجائي

لجن������ة �لّتاألي���ف





ُن الجملَة اإليقاعيَّة التي أسمُعها  أُدوِّ
وأُنفذها بالحركاِت الجسدية.
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ُد المقاييَس بالحواجز.    أحدِّ
ُن دليَل الميزاِن الثنائي في موقعِه ببدايِة التمرين.    أُدوِّ
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1- أضُع إشارة )-( تحت كل 
حرف يقع عليه التصفيق .

2- أضُع إشارة )>( في موقع 
الصفقة القوية.

د المقاييس بالحواجز. 3- أحدِّ
ُن دليل الميزان في موقعه 4- أدوِّ

كلمات: شحادة أحمد التركاوي
حلن: الهام أبو السعود
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د الّصورَة المناسبَة للَمْقَطِع الُموِسيِقي الذي أسَمُعُه   - أُحدِّ
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أكتُب اسَم الَدَرَجَةِ الُموِسيِقيِة َتْحَتها

ِج الُموِسيقي: ُن الَدَرَجَةَ الُموِسيقيَة على الُمدرَّ أُدوِّ
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الكمان
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ُد المقاييس بالحواجز 3- أحدِّ
ُن دليَل الميزاِن الثاُلثي في ِبداَيِة التَّمرين 4- أدوُّ

-1

-2
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ُن ُجملَتيِن إيقاعيتين، ثُمَّ أَصِفقهما  أُدوُّ
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م����ام����ا                    

َم����اَم����ا َم���اَم���ا

َت�����ْم������أُ َق��ل��ب��ي

�أَن�����ِت َن�����ش��ي��ِدي

َب�����ش��َم��ُة �أُّم�����ي

��ف��وٌر  �أن����ا ُع�����شْ

ُق����ْب����َل����ُة �أُّم������ي

�أْه������وى َم���اَم���ا

ي�����ا �أن����غ����ام����ا

ِب���َن���َدى �ل��ُح��بِّ

عيدي  ع���ي���ُدِك 

��ُر وج���ودي ���شِ

ِم������لَء �ل������ّد�ِر

��وُء َن��ه��اري ���شَ

�أف��������دي م��ام��ا

�سعر:   �سليمان �لعي�سى

لحن:لجنة �لتاأليف
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ورَة الُمناِسَبَةَ للَمْقَطِع الُموِسيقي الذي أَسَمُعه ُد الصُّ أُحدِّ
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أَقرأُ التمِريَن الصولفائيُّ ثُمَّ أُغنيه.

إِمالٌء موسيقيٌّ
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جاء النور
ج�����������اَء �ل�����ن�����ور 

م��������رَّ ����ش���ري���ع���ًا 

��������ا ط����ف����ً� َح��������يَّ

��������َل وج������ه ق��������بَّ

ج�������������اَء �ل�����ن�����ور

ور َف����������وق �ل����������دُّ

ِع�����ن�����َد �ل���������ش����اِرع

�ل������َوَط������ِن �ل���ر�ئ���ع

��ب��ِح �أت���ى �ل��ح��ار�ت ِع��ن��َد �ل�����شُّ

�أع���ط���ان���ا �أح���ل���ى �ل��ك��ِل��َم��ات

 

ق�����اَل ل���ن���ا: َوَط������ُن �لأم���ج���اد

�لأولد َي���ْن���َت���ِظ���ُر  م��ث��ل��ي 

شعر: بيان صفدي
          حلن : كامل القدسي
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)الالزمة
الالزمة

الالزمة

الالزمة
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أَقرأُ التَّمريَن الُصولفائيَّ ثُمَّ أُغنيه.

إِمالٌء موسيقيٌّ
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ورة الُمناِسَبة للمقَطِع الموسيقيِّ الذي أسَمُعه. ُد الصُّ أُحدِّ
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رقم الصفحةالموضوعرقم الدرسرقم الصفحةالموضوعرقم الدرس  

23َدَرجُة )دو( الرابع عشر5النشيُد العربيُّ السوريُّاألول

24وطني يا أعز البالدالخامس عشر6أغنيُة ) حاَن الّدرُس (الثاني

السادس عشر والسابع 7الميزاُن الثّنائيالثالث
25مسرحيُة األسناِنعشر

27إمالٌء ايقاعيٌّالثامن عشر8أغنيُة األلواِنالرابع

28األغاني الشعبيّة - التراُث الدمشقيُّالتاسع عشر9تمارين تطبيقية صولفائيةالخامس

فِّ الثّاني السادس 29الميزاُن الثالثيالعشرون10أغنيُة طفِل الصَّ

30عالمُةُ البيضاِء المنقوطةالحادي و العشرون11تصنيُع آلة الطقطاقيّةالسابع

31الصحةالثاني و العشرونTwinkle17الثامن

32تصنيُع آلِة الملعقِة الموسيقيةالثالث و العشرون18عالمُة البيضاء التاسع

34فرقٌة ايقاعيٌةالرابع و العشرون19أسَمُع وأتخيَُّل العاشر

35أغنيُة ماما الخامس و العشرون20َدَرَجُة ) ال (الحادي عشر

تمارين تطبيقية للدرجات    الثاني عشر 
36أَْسَمُع وأالحظالسادس و العشرون21) ره مي فا صول ال (

37سكتة البيضاءالسابع و العشرون22أغنيُة ) افتْح وأغلْق (الثالث عشر

فهرس الكتاب



فهرس الكتاب
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رقم الصفحةالموضوعرقم الدرسرقم الصفحةالموضوعرقم الدرس  

تمارين صولفائية تطبيقية الثامن و العشرون
TEDDY BEAR48الثامن والثالثون38)سكتة البيضاء(

49إمالٌء إيقاعّيالتاسع والثالثون39أغنيُة فرنسيّةالتاسع و العشرون

50أسمُع وأتخيلاألربعون40أسمُع وأتخيُّلالثالثون

الحادي واألربعون والثاني 41أغنيُة الحصاِن والقطارالحادي والثالثون
واألربعون

51مسرحيُة العمل

53إمالٌء إيقاعّيالثالث واألربعون42أغنيُة الَح ضياُء الفجرالثاني والثالثون

54تصنيُع آلِة التوم تي تاالرابع واألربعون43إمالٌء موسيقيٌّ الثالث والثالثون

56األغاني الشعبيّة - تراث درعاالخامس واألربعون44أسمُع وأالحظالرابع والثالثون

57تمارين تطبيقية لفرقة ايقاعيةالسادس واألربعون45جاَء النورالخامس والثالثون

58تمارين تطبيقيةالسابع واألربعون46الميزاُن الرباعيالسادس والثالثون

59فهرُس الكتاب47إمالٌء موسيقيٌّالسابع والثالثون


