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أجبدية خلصت كل اللغات ،همسات دافئة ،وحروف صادقة ،صوت ينعش 
ويطرب أذاننا ويرسم يف عيوننا ابتسامة الفجر ،إنها املوسيقا...................

إحدى وسائل التعبري عن مشاعر اإلنسان وشكل من أشكال التواصل 
بني البشر و هلا تأثري على اجلوانب االنفعالية  واالجتماعية عند الطفل 

فتؤثر يف شخصيته وقدرته على التحرر من التوتر والقلق وتثري فيه انفعاالت 
عديدة كالفرح واحلزن والشجاعة والقوة والتعاطف, فأثناء الغناء واأللعاب 

املوسيقية تشتد ثقة الطفل بنفسه ويعرب عن أحاسيسه بال خجل ويوطد 
عالقاته بأقرانه إضافة إىل اجلانب الرتفيهي يف حياته ونقل الرتاث الثقايف و 
الفين فكان التطور الثقايف بشكل عام واملوسيقي بشكل خاص دافعنا 

للبحث يف سبيل مواكبة هذا التطور آخذين على عاتقنا احلفاظ على 
قيمنا وتراثنا وأخالقنا أملني أن نسهم يف بناء جمتمعنا احلضاري الذي نعمل 
لالرتقاء به من خالل ما نقدمه من موضوعات شائقة تعرب عن إمياننا بوطننا 

وقدسية ترابنا وقد حرصنا على تنويع املوضوعات وإظهار أهم القيم اإلجيابية 
من خالل األغاني واألناشيد املضمنة يف كتابنا كما حرصنا على حتقيق 

أهداف منهج الرتبية املوسيقية  اليت حيتاجها أطفالنا 
أهداف الرتبية املوسيقية 

تنمية القدرة على التعبري عن املشاعر واألحاسيس من خالل الغناءواالستماع 
إىل أنواع خمتلفة من املقطوعات العربية والعاملية والرتاث الشعيب وجعل املادة 

أكثر جاذبية 
- تعّرف لغة املوسيقى /مبادئها وقواعدها البسيطة/

-الكشف عن املواهب والتشجيع على االبتكار وتنمية بعض القيم 
االجتماعية كالتعاون واملشاركة واالنتماء للجماعة من  خالل االخنراط 

مع اجملموعات أثناء األداء الغنائي واألداء اآللي اإليقاعي 
- إكساب املتعلم تقنيات متكنه من حتليل األثر املوسيقي وممارسة 

الفكر النقدي وحتقيق الرتابط والتكامل بني املواد الدراسية املختلفة

مقّدمة 





مـــا هــــو  

    رنَّ الجرس حان الدَّرس 
  قلت انتبهوا يا أطفال 

ثمَّ أجيبوني في الحال   
 شيء يلزمنا كالماء

راء     في السَّراء والضَّ
 ِإن تطلُبه جاء إليَك

 يحكي شعرًا              
  يروي َخبرًا

َيسطُع نورًا في عينيَك     

 إن تسْأله ما تجهله
كان العالم بين يديك     

 ليس ثيابًا فهَو األحلى
ذهب ال..ال فهو األغلى  

 أوفى من أوفى الخَّالن
يبني مجدًا لإلنسان   

 قالوا عنه من أجيال
) خيُر جليٍس يا أطفال (

    

12

كلمات: إبراهيم عباس ياسني
أحلان :زياد عجان 

1

النشاط األوّل
سأحزُركْم َحزوره َخفّية َمستوره  

غنوا معي لتكتمَل الصورة  
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أفكُر بـ : نغمّية  ــ إيقاعّية ــ املطارق 

 

نستمُع معًا إلى صوت آلة الكزيلوفون 

 أبحُث عن معلومات ومقطوعات موسيقية
 آللة الكزيلفون ثم أسِمُعها ألصدقائي

هل تعرف من أنا ؟

أجلس مع مجموعة اآلالت اإليقاعية 

فأّصنف من اآلالت.........

يمكن أن ُيعزف علَّي بعُض األلحاِن، 

 
لذلك ُوِصفُت باآللة اإليقاعية ........

ُيعَزف عليَّ بواسطة ..........

أسمي آلة ......

 أنا آلة الكزيلوفون : 

آلة ............. تصدر............. نعزف عليها بواسطة.............

النشاط الثاني

7



ن درجات السلَّم الموسيقي في أماكنها على   أدوِّ
اَلمْدرَج الموسيقّي ثم أّغنيها باستعمال اإلشارات الصوتيَّة : 

معارفي الموسيقية  

نصّمُم لوحًة تحتوي على األشكال اإليقاعية التي تعّرفناها سابقًا، ثَم نؤدي 
هذه األشكال باستخدام اآلالت اإليقاعية: 

2

النشاط األوّل

النشاط الثّاني
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نصّمُم لوحًة تحتوي على األشكال اإليقاعية التي تعّرفناها سابقًا، ثَم نؤدي 
هذه األشكال باستخدام اآلالت اإليقاعية: 

 

أكتُب السكتة المقابلة لكلِّ شكل إيقاّعي

أكتُب الميزان المناسب، ثمَّ أؤدي التمرين مستعماًل حركاِت الجسد.

عالمة إيقاعية

السكتة المقابلة

    حاَن وقت االستماع 
نستمُع إلى موسيقا موزارت

 

      

النشاط الثالث
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ُد معًا النشيد العربي السوري لنؤدِّ التحيَة و ُنردِّ

ياِر عليكْم سالْم                                 أبْت أن َتِذلَّ النفوُس الكرامْ  محاَة الدِّ

موِس مِحًى الُيضاْم  َعريُن الُعروَبِة بيٌت حراْم                                        وَعرُش الشُّ

ناْء ماَء بعالي السَّ ُربوُع الشآِم ُبروُج الَعالْء                                        حُتاكي السَّ

ماْء فأرٌض زهت بالّشموِس الِوَضاْء                           مساٌء َلَعْمُرَك أو كالسَّ

َرفيُف األماني و َخْفُق الفؤاْد                              على عَلٍم ضمَّ َشَل البالْد

أما فيِه مْن ُكلِّ عنٍي سواْد؟                                 ومن دِم كلِّ شهيٍد ِمداْد

ُنفوٌس أباٌة وماٍض جَميْد                                       وروُح األضاحي رقيٌب عتيْد

فمّنا الوليُد و مّنا الّرشيْد                                            َفِلْم ال نسوُد ومِل ال نشيْد
كلمات : خليل مردم بك

أحلان : األخوين فليفل

النشيد العربي الّسوري  

3

النشاط األوّل
أعرُب عن الصورة :

النشاط األوّل
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ـِ مرافقة اآلالت اإليقاعّية  نغيّن النشيَد العربيَّ السوريَّ ب

يف بداية كّل )ميزور(: 

فوُس الِكرام  ياِر عليُكْم سالْم                    أَبْت أن َتِذلَّ النُّ محاَة الدِّ

شّيد العربّي السوريَّ أكّوُن مع رفاقي فرقة إيقاعّية ، ونّؤدي النَّ

مثال

النشاط الثاني
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أالحظ التمرين اآلتي وأجيب عن األسئلة اليت تليه : 

	أي أنَّ قوس الوصل الزمين يصل بني درجتني ......... يضيف زمن الدرجة األوىل 

إىل الثانية و تصبحان ........... واحدة  هلا جمموع ...... الدرجتني 

 

يُء اجلديُد يف التمرين هو :  - الشَّ

1- عالمُة صمت   2- قوُس وصٍل زميّن    3- دليُل مقياس    4 - درجة موسيقّية  

- قوس الوصل الّزميْن يصل بني : 

يتني خمتلَفتني                       2- عالميَت َصْمت  1-  درجتني موسيقَّ

يتني متماثلتني حلنيًا          4 - درجة و سكتة   3- درَجتني موسيقَّ

 -  قوُس الوصِل الزمين  :

1- يبطئ من سرعة اإليقاع      2- يضيف زمن الدرجة األوىل إىل الثانية

 3- يزيد من سرعة التمرين      4 - كل ماسبق صحيح

النشاط األوّل

4
قوس الوصل الزمني   

     ضع دائرة حول رقم اجلواب الصحيح لكل مما يأتي:

12



أّدوُن زمن األشكال اإليقاعية اآلتية:

 

يُء اجلديُد يف التمرين هو :  - الشَّ

1- عالمُة صمت   2- قوُس وصٍل زميّن    3- دليُل مقياس    4 - درجة موسيقّية  

- قوس الوصل الّزميْن يصل بني : 

يتني خمتلَفتني                       2- عالميَت َصْمت  1-  درجتني موسيقَّ

يتني متماثلتني حلنيًا          4 - درجة و سكتة   3- درَجتني موسيقَّ

 -  قوُس الوصِل الزمين  :

1- يبطئ من سرعة اإليقاع      2- يضيف زمن الدرجة األوىل إىل الثانية

 3- يزيد من سرعة التمرين      4 - كل ماسبق صحيح

حان وقت الغناء هيا بنا لنغين التمرين األول

نعزُف التمرين اآلتي على آلة الصنج و املثلث و الصنج املزدوج : 

         حان وقت االستماع  
نستمُع إلى مجموعة أغاٍن بلغاٍت مختلفة

النشاط الثاني

النشاط الثالث
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أعرب عن القصة بلغيت 

5
كوكابورا والملك

النشاط األوّل

النشاط الثاني

kookaburra sits in the old 
gum tree 
 Merry merry king of the
bush is he 
Laugh kookaburra
Laugh kookaburra
Gay your life must be
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- املارميبا من اآلالت :) اإليقاعية  - الوترية(

- حتتوي املارميبا على عدد كبري من ) األوتار - األنابيب(

- نعزف على املارميبا بواسطة ) الريشة -  املطارق( 

نشاهد مقطع الفيديو  ثّم خنتار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

املارميبا  هي :

	آلة موسيقّية  إيقاعّية تصُدر نغمًا ،
بتٍة فوق أنابيَب  و هي مؤلفه من  قضباٍن مثَّ

ية  نعزف عليها مبطارق لتصدر نغمات موسيقَّ

و القضبان فيها مرّتبة كرتتيِب مالمِس آلة البيانو.

أستنتُج :

النشاط الثالث
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16

التصنيف حسب  نوع اآللة  
اآلالت اإليقاعيّة اآلالت النفخيّةاآلالت الوتريّة

فاُت اليت جتُمع آلة الكزيلوفون  واملارميبا؟                            1-  ما الصِّ

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

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

وِر السابقة ؟ ......................... 2-  اذكر اآلالِت الشرقّيَة املوجودَة يف الصُّ

جيُب عن األسئلة : 
ُ
ُر بطريقة أخرى للتصنيف وأشاِرُك بها زمالئي   أ فكِّ

ُ
أ

6
كيف سأصنف هذه اآلالت اآلالت الموسيقية 

ضمن جمموعات .
          

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

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

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

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

النشاط األوّل
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ُر بطريقة أخرى للتصنيف وأشاِرُك بها زمالئي   فكِّ
ُ
أ

منأل معًا خريطة املفاهيم اآلتية: 

العفُق الوتّري

مثال

	اآلالت املوسيقّية
تقسم إىل :

نشاهد مقطع الفيديو  ونتعرف طريقة توزيع  اآلالت على املسرح  ضمن األوركسرتا

مة ةمنغَّ خشبيَّ

 - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - -

النشاط الثاني

النشاط الثالث 



ة  إهلام أبو  هــل تعلــُم أنَّ الباحَثــة املوســيقيَّ
ــْت  ن ة حلَّ ــوريَّ ــيَدٍة س ــي أوُل ّس ــعود ه الس
أغانــي وأناشــيَد لألطفال و نالــت عددًا من
الطفولــِة.  ألحلــاِن  وليــه  الدَّ اجلوائــز 

7
مـن بلـــدي 

                               املستقبل الواعد 

آٍت من صوِت امُلستقبْل                وأنا أمحُل أماًل أَجْل 

نيا جمليئي                  األَمُل الواعُد قْد َأقَبْل  ستقوُل الدُّ

                      آٍت آٍت  آٍت من صوِت امُلسَتقبْل 

لوى  ُدنيا األطفاِل هي احُللوة             و هي اآلماُل هي السَّ

ا يا َوطين َنهوى                فهوايُتنا هي أْن َنْعَمْل  إْن ُكنَّ

                     آٍت آٍت آٍت من صوِت امُلستقبْل 

دنا                       أْن نبين يف ثقٍة َغَدنا  ِمن أمِل األمِس تعـوَّ

امُخ علَّمنا                 أْن َنْغُدَو أمَل امُلستقبْل  	و الوطُن الشَّ

                     آٍت آٍت آٍت من صوِت امُلستقبْل 

النشاط األول

أحلان : إهلام أبو السعود

18



آلة وترية هلا أربعة أوتار  صوتها 

رخيم تسند على األرض أثناء العزف .

	        آلة هوائية هلا مالمس موسيقية 

   وحتمل على األكتاف  أثناء العزف .

آلة وترية يعزف عليها بالقوس يضعها 
العازف على كتفه  وتعزف الطبقة

 احلادة  واملتوسطة احلدة . 

	آلة نفخية  تصنع من القصب هلا 
سبعة ثقوب أمامية وثقب خلفي . 

نشاهُد مقطع فيديو هلذه 
اآلالت ، ثم نصُل بني اآللة 

 و صفاِتها .

النشاط الثاني
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) Concerto ( يسمى التأليف املوسيقي الذي استمعنا اليه الكونشرتو

وهو تأليف آلي  - غربي  مبصاحبة األوركسرتا جيري بينهما حوار .

أستنتج مما سبق : 

 -  هل تعلم أن هناك  كونشرتو آلالت شرقيه .

 -  لنستمع إىل إحداها.

غنائيةآلية أوركسرتاشرقية غربية مقطوعة
	      عزف منفرد

مبرافقة أوركسرتا 

8
موسيقا عالمية 

ننصُت معًا إىل هذِه املوسيقا العاملية، ثم منأل اجلدول لنتعرَف 
نوعًا من التأليف املوسيقّي.

 

النشاط األوّل
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 مُبصاحبِة حركاِت اجَلسِد
ُ
نقرأ

ُن الكلماِت وأحَصلُ  على مصطلٍح موسيقيٍّ مبعنى الصوت القوي:  ألوِّ

الكلمة املفقودة هي : ....................

النشاط الثاني

النشاط الثالث

Ronde    — Staccato—Andante  -  Presto

 Accent  - Noire  -  Do—Piano -   Croche  - Mi —Blanche

 

   

b  l            a       n      c                h       e    o

e  P          r       e          s        t    o      t

h  a          c      c         e        n          t     a

c  d         t            o  m       i           e    c

o  o           P      i  a        n    o           c

r  n     o     i           r        e           r     a

c  f     r            o   n            d    e            t

a  n          d       a           n      t            e      s
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ما إسم هذا الّنصب؟ ....................
      وملاذا ُبيَن؟              ....................

اليوُم   يوُم  ُجِندنا                    و يوُم    َبْعِث   جَمِدنا 
نُذود   عن  بالِدنا                    على     ُهدى  أجداِدناِ 

نا  نا    و َحشِدنا                    وَشدنا    و       َصدِّ جبدِّ
وحصدنا   لضدنا                     بربقنا    و       رعدنا 
الناُر من   ِزنــادنا                      و الُنوُر  يف    فؤادنا 
وإنَّ  ُكل   قصِدنا                  بالُدنا    من   بعِدنا

                               نصوُنها َلُولدنا

9
الجندي

النشاط األوّل

من كتاب األناشيد
حلن هشام الشمعه

22



ملحن هذا النشيد امللحن السوريُّ هشام الشمعة، و قد 
كان عازفًا على آلِة العوِد و األوكرديون و التشيللو، 

ِة بإذاعِة  ِة اخلاصَّ و كان قائدًا يف الفرقة املوسيقيَّ
دمشق و مدرسًا للموسيقا  و حلَن العديَد من األناشيِد 

املدرسية .

هل تعلم

ن ما ميليه عليَّ معلِّمي أنا قادر على أن أدوِّ

سُننفُذ معًا ما َكتبناه حبركاِت اجلسْد

2

4

4

4

النشاط الثاني

النشاط الثالث
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-  اآلالت اإليقاعية النغمية اليت نسمع صوتها.......................
-  أختيل أن أحدهم  يقوُم حبركاِت رقصٍ  على هذه املوسيقا ثم أضُع إشارًة حتت  

  الّصورِة املعرّبِة برأيك .          

- أعرّبُ بالرسمِ  عن شعوري عند االستماع ِ   للمقطوعةِ 

10
رقصة جنية سكر نبات

النشاط األوّل

     لنشاهد مقطع الفيديو و جنيب 

أحاوُر أصدقائي  لتعّرف  نوع الرقصة  
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ــيقا  ــع موس ــؤدى م ــين ي ــص الف ــواع الرق ــن أن ــه م ــَص البالي رق
ــرحي  ــدْث امَلس ــِة أو احَل ــن احِلكاي ــون  ع ــه الراِقص ــرب في َيع
 ، امَلضبوطــة  واخلطــوات  اإليقاعيــة  اجَلَســِد  َحــركاِت  بـــ 
ــني  ــِع القدم ــى رؤوس أصاب ــُص عل ــِه الرق ــمِّ خصائص ــن أه وِم
شــاقِة. ــرعِة والرَّ وحتريــك اجلســِم  بأكــرِب قدٍر مــن املرونــِة والسُّ

هل تعلم

ُنغين الصولفيج اآلتي :

النشاط الثاني

هل عرفُتْم ِاسَم األغنيِة
 امُلناسبِة هلذا الّلحن؟

يًا لنرّددها سوًَّ
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مشروعي 

اخرت أحد هذه املشاريع ونفذ مشروعًا منها:

	أشكل مع رفاقي جمموعة نقوم بتصميم دفرت موسيقي 

يضم صور ومعلومات لآلالت  املوسيقية املفضلة لدينا.

أشكل مع رفاقي جمموعة وخنتار وصلة موسيقية من تراثنا 

السوري أو تراث منطقتنا ونقوم بتشكيل لوحة فنية راقصة 

نشارك فيها يف أحد املناسبات ضمن املدرسة

1

2
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أشكل مع رفاقي جمموعة نقوم بتصميم جمموعة أالت 

موسيقية من توالف البيئة نشارك فيها يف معرض املدرسة. 

1- التمهيد للمشروع مبقدمة بسيطة .

	2- تكوين جمموعات املتعلمني وفقًا الختيار كل متعلم يف حال    

	    كون املشروع جاعي او اختيار املشروع من قبل املتعلم  ذاته يف حال 

    كان املشروع فرديًا .

3 - حتديد أهداف املشروع وخمرجاته .

4 - حتديد مصادر مالئمة تساعد على جع املعلومات لتنفيذه .

5 - حتديد األدوار وتوزيعها على أعضاء اجملموعة يف حال كونه جاعي

6- حتديد األدوات الالزمة للتنفيذ .

7- وضع خطة زمنية إلجناز املشروع  .

3

مراحل التخطيط للمشروع 
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ته، و اختصروا ألصدقائِهم زيارَتُهم بهذا الّنشيد  ه و جدَّ عاَد رامي وساره من زيارِة جدِّ

املذهب

املقطع األول

املقطع الثاني

َحيـــلى قرَييت
ُ
يـا َقرَييت  يا قريـَيت                 ياما أ

زُق الوفري يف قرييت اخلرُي الغزير            يف قرييت الرِّ
 

جاح  باح               الحت تباشرُي النَّ من قرييت الح الصَّ
فيها اهْلنا فيها الفالح               فيها عظيُم الثروِة

اُح العطور وُض فوَّ هور             والرَّ يف قرييت كلُّ الزُّ
هور               رمَز الُعال يا قرييت  دومي على مرِّ الدُّ

كلمات :عبد العزيز التميمي
       أحلان :كامل القدسي

أحبُّ قريتي
11

النشاط األول
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- اآللُة اليّت يف الصورِة ُتْصَنُع من .........................

- يعزف عليها عن طريق ..................................

- حتوي على ثقوٍب أمامّيٍة عدُدها...........أو أكثر و ثقٌب خلفيٌّ

يها آلَة ....................... - نسمِّ

أتأمُل الصورة اآلتية ثم امأل الفراغات : 

	             نستمعُ إىل مقطوعٍة لعزِف ناٍي.  
            

النشاط الثاني
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أشارك زمالئي يف معلوماتي عن التخت الشرقي

اقرأ احلوار اآلتي :

نشاهُد مقطعًا لفرقِة الّتخِت الّشرقّي 

الموسيقى الشــــرقية
12

	  قرأُت يف اجملّلِة عن فرقِة
رقيِّ من لديه خت الشَّ  التِّ

 معلومات عنها؟

هي فرقٌة تتكّوُن من جمموعٍة 

ِة الشرقيِة  من اآلالِت املوسيقيَّ

نّي  هل يوجد مغنِّ
    ضمن الفرقة ؟

 

ي َّ 	ملاذا مسِّ
؟ رقيِّ بالّتخِت الشَّ

النشاط األول
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رقّي   خِت الشَّ نكتُب أمساء اآلالِت املوجودِة يف التَّ
كل ) إطاٌر خشيبٌّ مشدود عليه جلد  ٌة مستديرُة الشَّ - آلٌة ايقاعيَّ

مزوٌد بصنوٍج حناسيٍة( هي ......................

قوِب  ٌه مصنوعٌة من القًصِب اجملَّوِف وعدٌد من الثُّ 	- آلٌة نفخيَّ
هي...........................................

- آلة وترية  خشبية هلا) مخسة أو ستة أوتار مزدوجة( 

هي .........................................

يُة الشكل)شبه منحرف(  هلا ) 78 وترًا (  ٌة  رباعَّ ٌة خشبيَّ - آلٌة وتريَّ
هي .........................................

- مؤخرًا إضيفت آلٌة وتريٌة هلا أربعة  أوتاِر توَضع على الِكتِف 
هي .........................................

	- آلٌة وتَّريٌة من أربعِة أوتاٍر ُتسند على األرض ) صوتها رخيم( 
هي ........................................

ما هو أكثر نشيد أحبه اجلميع؟ لنردده سويًا

النشاط الثاني

خِت الّشرقيِّ مغنٍّ و يوجُد ضمَن فرقِة التَّ
وثالثُة مرّددين وميكُن إضافُة آالتٍ أخرى

ي بالّتختِ الّشرقيِّ ،ألّنهُ  مُسّ
ٍة مرتفعٍة  عبارٌة عن منصَّ

جيلُس عليها أعضاُء الفرقِة
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غنوا معي هذه األغنية وحاولوا أن تعرفوا  ميزانها املناسب النشاط األول

كلُّ شيٍء ُيزُهُر     
كلُّ شيٍء أخضُر

الَّربيُع احُللُو عاْد      
والعصافرُي قصاِئْد

بيْع      مرحبًا عاَد الرَّ
بيْع  مرحبًا عاد الرَّ

باْح     عنَد أنفاِس الصَّ
اعي وراْح بّكَر الرَّ

الــــــربيـــــع
13

اسبقيِه يا خراْف
فاْف       واعرُبي ُخْضَر الضَّ

اسبقي حَلَن الِغناْء    
يف فم الوادي َأضاْء

واقُضمي العشَب الَبديْع   
بيْع إنَّه فُصل الرَّ

ميزاَن ا ملقطوعِة هو ميزاٌن .........

ملاذا علينا تعلم املوازين
 املوسيقية ؟

ألن الوزن يف املوسيقا من أهم 

	
األسس اليت يبنى عليها اللحن 

12

كلمات :سليمان العيسى 
أحلان كامل القدسي
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 إيقاعّيًا ونغيّن بلفظِة ال

ُ
نقرأ

لنضبط التمرين باستخدام إشارة  امليزان الثالثي 

نستنتج أن             

الّثي أدّوُن أربعَة مقاييس  من امليزاِن الثُّ

الثيُّ  عبارٌة عن كسر   امليزاُن الثُّ
ل على ثالثة سوداَء أو ما يعادهلا  فالعدُد العلوي يدُّ

ة ل على نوع الوحدة الزمنيَّ والعدُد السفلي يدُّ

1

2

3

3

4

النشاط الثاني

النشاط الثالث

33



النشاط األول

رسالة إلى معلمي 
14

زخرُف احُلروف
ُ
إليَك يا ُمعلِّمي  أ

فوف  ين الصُّ ها رسالًة        تزِّ أخطُّ

      َعلَّمتين الْوفاَء واأَلَمل 

     واحُلبَّ والبناَء والّعَمْل

      علَّمَتين ُحبَّ الوَطن

ود ّعْنه يف امِلن      والذَّ

            علَّمتين الّكثري 
    رعيّتين بقلِبك الَكبري

عًه تذوُب كي ُتنري    يا َشْ
          ُعُقولنا...طريَقنا

ضري     َفنبِدُع املستقَبَل النَّ
يت       إليَك يا ُمعلِّمي حَتيَّ

   إليَك يا َصديقي الَكبري               
كلمات: مظهر احلجي        

   أحلان: زياد عجان 

سنستقبل معلمنا
	

       بهذا النشيد

12
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إمالء إيقاعي 

أدوُن ما ميليه عليَّ معلمي من إيقاعات 

الّثي هو ........ و أنَّ كل مقياس  يتألُف  أتذّكُر : أنَّ دليَل امليزاِن  الثُّ
من......... أزمنةٍ من نوعِ ......... أو ..........

3 

4 

يه مبرافقة حركاِت اجلسد :   معًا التمريَن ثّم نؤدِّ
ُُ
نقرأ

النشاط الثاني
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العالمة المنقوطة 
15

واصِل االجتماعّي : جاد وسارة  أصدقاٌء عرب إحدى تطبيقاِت التَّ

جاد : صباُح اخلرِي سارة

	                نعم ،
رب وأنا أنتظِرُها بفارغِ الصَّ

وداُء املنقوطُة، و هي  إّنها السَّ
تساوي زمنًا و نصف

	نعم فالّسوداُء زمٌن والّنقطُة زادتها 
	نصَف قيمتها الزمنية  أي 

أصبحت زمًن ونصف زمٍن .

 

ُة موسيقا  غدًا لدينا حصَّ

كل  لقد شاهدُت  هذا الشَّ
).     ( يف أحد التماريِن، 
فهل َتعلمنَي عنه شيئًا؟

أي إنَّ الّنقطُة غرّيت املّدُة 
الزمنّيُة للعالمِة؟

ُة إذا جاءْت بعَد العالمة؟ ماذا تفعل الّنقطُة املوسيقيَّ

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

النشاط األول

                  أهاًل 

كيف حالك اليومَ  

كاّل و لكيّن سأسأُل أخي، 
فهو عازُف كماٍن. انتظرني 

حلظاتٍ 
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...... 

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

+ + 

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

...... 

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

وّن األزمَنَة  ما رأُيَك أن ندَّ
بعد دخوُل النقطِة َعليها؟ 

إنَّها تساوي    ........... أي أنَّ 
قطَة تضيُف إىل الَعالمِة  النُّ

دتها الزمنيِة .......مَّ

 

 أنا ماذا تساوي 
ُ
حسنًا سأبدأ

 .                       

مريَن اآلتي:  و نغينِّ التَّ
ُ
واآلن نقرأ

ما رأيَك أن نشكل مسألَة رياضيًة 
حلساِب ُمدِة العالمِة املنقوطِة؟

كل  مَن و ستكُتُب الشَّ سأكتُب الزَّ
اإليقاعي الذي يدلَّ عليِه.

النشاط الثاني 

النشاط الثالث 

     .
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ر وأعمل فكِّ
16

ُ عن دوِر كلِّ عامٍل يف الصورة أعربِّ

كيف  ننجح يف أداء عملنا ؟

النشاط األوّل

	كلمات: عبد اجلبار العاشور
       أحلان :حسني قدوري

حنَي ُتريُد َحياًة َأْفَضْل

ْل ْر واعَمل َكْي تَتوصَّ َفكِّ

َفِثماُر الِفكِر هي اأَلْحَلى

ل وِثـماُر الِفكرِ هي اأَلْجَ

حنَي ُتريُد َحياًة َأْفَضْل

ْل ْر واعَمل َكْي تَتوصَّ َفكِّ

َفبَأفكاري   وِبأعمالي

َوبوَحْدِة َشعيب وِنضالي

َنهزُم أنواَع الُعدواِن

لَنعيَش بعز وأماِن

حنَي ُتريُد َحياًة َأْفَضْل

ْل ْر واعَمل َكْي تَتوصَّ َفكِّ

12
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أصُل بني هذه األشكاِل وجمموِع قيمتها الزمنية 

، ثمَّ أستنتُج زمنُه  كَل اإليقاعيَّ ُل الشَّ حلِّ
ُ
أ

ي التمريَن اإليقاعيَّ اآلتي )باستعماِل اآلالِت اإليقاعّيِة  وحركاِت اجلسِد  (  :  نؤدِّ

هو عبارٌة عن :

	كلمات: عبد اجلبار العاشور
       أحلان :حسني قدوري

++=

النشاط الثاني 

3

3

4

1

1,5

2,5

3,5

4

النشاط الرابع

النشاط الثالث

     .
     .
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فرقتي الصغيرة 
17

ما رأيكم أن نكّوُن فرقة 
موسيقية  خاصة مبدرستنا 

هيا نبدأ ....    

النشاط األوّل
مريَن، ُثَم ُنؤديِه على آلِة املثلِث و املاراكاس و املصّفقات.   التَّ

ُُ
اخُلطوُة اأُلوىل نقرأ

 

نية معًا  الصولفيج اآلتي ثمَّ نغَّ
ُ
اخلطوة الثانية نقرأ

ابِق ؟ واآلن سنغينَّ هذه الكلماِت وفَق اللَّحِن السَّ

جاَء باخلرياِت عيْد          إّنه يوٌم فريْد
َقْد حال فيه النشيْد        فأنا فيِه رغيد

كم ترقبت نهارك      كم أنا فيك سعيد
أّيها العيُد املبارْك           كم حتّملُت انتظارْك

عد إلينا كّل عام       حاماًل حلو املرام
من سرور وابتسام          عد بأشهى ما أريد
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النشاط الثاني 

غرية ،ونعِزُف ونغينِّ . ُل أنا و أصدقائي ِفرقّتنا الصَّ أشكِّ

اِبِق. يها وْفَق اللحنِ السَّ أضُع كلماٍت جديدًة، وأَغنِّ

         حان وقت االستماع  
نستمُع إلى مجموعة أغاٍن بلغاٍت مختلفة
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من تراثنا 
18

سنغنّي أغاني من تراِثنا الّشعبيِّ السُّورّي ونعّبر عنها بالحركاِت المناسبة

ة ع اليادي اليادي اليادي                   يا اّم العبيِديَّ

و حياة عهد اهَلوى                            لرجِعك لّيا 

تا رواني تا                        و الشِّ و مشيت حتْت الشِّ

يف مّلن أتى                              ولَّعوا نرياني و الصَّ

خدني ع بالدي خدني                    يا َأغلى أحبابي 

يعة ازرعين             أنا و كل أصحابي   و ع دروب الضَّ

ع اليادي

النشاط األوّل
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النشاط الثاني 

عبيِة سهلٌة و بسيطُة و متوارثٌة عرُب  إنَّ أحلاّن األغاني الشَّ
األجياِل، وقد ألَّفها أشخاٌص غرُي موسيقّيني أثناِء قياِمهْم 

بطقوِسهم اليوميِة )احلصاِد، العرِس ،احلنِه، عصِر الزيتون......( 

هل تعلم

  يامسني الشام على ّخدك       وحالوة العسل من شهدك

        إسَم اهلل قمْر                         ياماشاهلل عليك يا قمر

ور                                          مني قّدك    يا قَمرنا يا منَّ

اس يا أمسر  ك مياس قدك                             قدك ميَّ   قدِّ

من مفرق جاسم للصنمني           حاجي تهلِّي الدمع يا عيين

على وليفي ال كان مسّليين       واليوم مفارق سود العيونا

على العقيقة اجتمعنا                      حنن وسود العيون

ما ظّن جمنون ليلى                               قد ُجنَّ بعض اجلنون

رة من قّيتك يالعاصي     يابا من قيتك ياالعاصي واهلل لعيّب اجلَّ
حيّب راُسو بيوجعو ريت الوجع لراسي         يابا ريت الوجع لراسي 
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أطفال العالم 
19

النشاط األول

1

وا معنا لطفولِتنا  َغنُّ
يا أطفاَل العامَلْ 

بَسعاَدِتكْم و َسعاَدتنا  
نبين جَمد العَامْل 

ا من  وطن احُلريْة   إنَّ
ة ونناديُكم ِمَن ُسوريِّ

يا أطفاَل العامَلْ         
ا .. لننادَي َمن َأكرْب منَّ

ُمستقبُلنا يف أيديُكم 
ا .. أال يغفل أحٌد عنَّ

و لتحُمونا مبآقيُكمْ 
ى ننمو ُغصنًا أخضرْْ حتُّ

ة قمٍح تصِبُح َبيدْر  حبَّ

ومعارفنا تصبح أكرْب ..

يا أطفاَل العامَلْ 

ال َتنسوا طفاًل حمرومًا

يف كلِّ بالٍد حمتلة 

أو ِطفاًل حييا َمظلومًا..

أو دمعُة حترُق يف املقلة 

ال للجوِع و ال للظلِم ...

ال للَقهِر و ال للَخوِف

ال للَجهِل و ال للعنِف ...

يف أحناِء العامْل

يا أطفاَل العامْل 

إّن امللحن الّسوري سهّيل عرفه  هو من مواليد دمشق 
حلَن العديَد من األَغاني ألهم املطربني العرب 

منها )من قاسيون أطل يا وطين - يا طرية طريي يا محامة  
وصباح اخلري يا وطنًا ( وغريها الكثري 

هل تعلم

كلمات: عيسى أيوب

أحلان : سهيل عرفة 
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النشاط الثاني 

ة :  ن فرقًة إيقاعيَّ أتعاوُن أنا و أصدقائي، و نكوِّ

أؤدّي دوري يف الفرقِة اإليقاعّيِة ملرافقِة أصدقائي يف أثناِء الغناء.
 

 

نستمُع لألغنيِة باللغِة اإليطاليَّة 

كلمات: عيسى أيوب

أحلان : سهيل عرفة 

45



	1 - أختاُر أربعَة أرقاٍم من 1 إىل 8 ثمَّ امأل الفراغات :
                                                         

ُم مع أصدقائي  2- أرقِّ

 الدرجات املوسيقية                                

	أستبدل باألرقاِم اليت دّونُتها يف الّتمرين الّسابق بدرجاٍت موسيقّيٍة :

 الفراغات اآلتيَة بعالماٍت زمنّيٍة :
ُ
	3- أمأل

4 - أّدوُن العلمات اليت اخرتُتها يف الّتمرين الّثالث على السطر، ثم  اقرؤها 

وأصّفقها: ..................................................................

 

فكر و العب
20

النشاط األوّل

النشاط الثاني

أجيُب عن األسئلة اآلتية:

لنبدع معًا:

1 - ماهو أكثر نشيد أحببته ؟ وملاذا؟

ية . ل لدى األكثرَّ شيد املفضَّ 2 -  سنغين النَّ

3 - أذكُر اسَم  آلٍة إيقاعّية أحببتها،وأبني سبَب حمّبيّت هلا 

4 - أّدوُن مترينًا ايقاعّيًا من أربِعِة مقاييَس من دليل ) ¾ ( ثّم أّصفقه 

5 - ما آلُتك املفّضله؟ 

8  7  6  5  4  3  2       1       

Do  SI  La  Sol  Fa  Mi  Re     do      
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عمودي:
ٌة منغمٌة ُيعزُف عليها     	           آلُة ايقاعيَّ

            باستعمال املضارِب.
           يصل بني َدَرجتني )معكوس(. 

ة )معكوس(.            آلٌة شرقيَّ
	             آلة امُسها يف شكلها 

             )معكوس(.
            تضيُف للعالمِة نصَف زَمنها. 

أفقي:
         نوٌع من أنواِع التأليِف اآلليِّ الشرقي.

ٌة )معكوس(.           آلٌة ايقاعيَّ
ية.           عالمٌة زمنَّ

 

5 - أختاُر من اللفظات اآلتية لفظنَي وأدوّنهما يف الفراغات املرسومة جانبًا: 

	6- أجع بني التمرينني 4 و 5   ثم أقوُم بقراءة ناتِج اجلمِع :

                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------     	
7- أَجُع  بنَي التمارين 2 و 4 و 6 على امَلدرِج املوسيقّي 

النشاط الثالث

 DA– BA – DU - BO

ألعُب  لعبَة  الكلماِت املتقاطعِة
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