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الأ�سا�سيِّ م التعليِم  مرحلِة  من  الثامِن  ال�سفِّ  تالميِذ  الأعزاِء  لأبنائنا  م  نقدِّ

في  التربيِة  وزارُة  بَذَلْتها  التي  الجهوِد  اإطاِر  في  ِة  المو�سيقيَّ التربيِة  كتاَب 

المعارِف  على  للح�سوِل  و�سيلًة  ُيَعدُّ  الذي  ِة،  ال�سوريَّ ِة  العربيَّ ِة  الجمهوريَّ

ِة وزارِة التربيِة، لالنتقاِل  المنا�سبِة لهذا ال�سفِّ باإ�سراِف المعّلِِّم تطبيقًا لخطَّ

ِة  العمليَّ محوَر  التلميَذ  ُتِعدُّ  التي  ِم،  التعلُّ ِة  عمليَّ اإلى  التعليِم  ِة  عمليَّ من 

ِة . ِة  التعلميَّ التعليميَّ

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

بطبيعة  وثيقًا  ارتباطًا  ولرتباطها  المتعّلم؛  ح�سِّ  لم�ستوى  رفٍع  من  فيها 

التلميذ الذي يحبُّ اللعب والحركة والن�ساط وتجذبه الألحان والأنغام.

رة لهذه المادَّة: ة الم�سطَّ  ومن الأهداف العامَّ

وتقويُم  وجدانه،  وتهذيُب  للمتعّلم،  ال�سليم  المو�سيقيِّ  الذوق  تنميُة   =

�سلوكه.

=  تعريُفه بالتراث المو�سيقيِّ الآليِّ والغنائّي الوطنّي العالمّي، والعربّي.

َة لهذا الفنِّ الراقي من خالل تربية �سوته  ليَّ =   تلقيُن المتعلِّم المبادَئ الأوَّ

و�سمعه واإك�سابه الح�سَّ المو�سيقّي.

ات  التقنيَّ وا�ستخدام  البحث  على  التالميَذ  ُع  ون�ســــــجِّ ندعو  النهايـــــــــــة  في 

ة. ميَّ ة والتعلُّ الحديثة لإغناِء معارِفهم العمليَّ

الـموؤلِّفـون
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اعِد = ا�ستقاُق �سالمَل كبريٍة بطريقِة ال�ستقاِق ال�سَّ
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= اأ�سمُع واأتخّيُل.
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-  اأذكُر الأ�سكال الزمنّيَة المو�سيقّيَة التي تعّرفتها �سابقًا .

مراجعة عاّمة

ــة متاريـن تطبيقيَّ

الدر�ُس الأّوُل

ُر الفوا�سَل المو�سيقّيَة ال�ساعدَة والهابطَة : -  نتذكَّ

ٌة ( ٌة  .... ُثمانيَّ ٌة  -  ُثالثيَّ ٌة -  ثنائيَّ ) اأحادَيّ

مِت :   اإ�ساراُت ال�سّ
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-  اأذكُر اأ�سماَء الفوا�سل الآتية:

اإ�ساراُت الموازيِن :



12

نًا اأهي  ُد الفوا�سَل المو�سيقّيَة بيَن بع�ِس الّدرجاِت في التمريِن، مبيِّ =   اأحدِّ

�ساعدٌة اأم هابطٌة.

َم المو�سيقيَّ :هو تتابُع ثماني درجاٍت مو�سيقّيٍة  ُف ال�سلَّ -  اأعرِّ

تبداأُ بدرجٍة وتنتهي بجواِبها.  

ِم الكبيِر )ماجور(  َي بال�سلَّ ُم با�سِم الّدرجِة التي يبداأُ بها ، و�ســـــــــــــــــمِّ وي�سّمى ال�سلَّ

لأنَّ الم�سافَة بيَن الّدرجِة الأولى  دو  والدرجِة الثالثِة  مي  هي م�سافٌة ثالثّيٌة 

ن : كبيرٌة  ) بعدان كامالن ( ويدوِّ

ًة فقط: -  اأقراأُ التمريَن ال�سولفائيَّ مع اإ�سارِة الميزان قراءًة اإيقاعيَّ
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ا�ستقاُق �سالمَل كبريٍة بطريقِة

اعد )اخلام�سات ال�ساعده( ال�ستقاِق ال�سَّ

الدر�ُس الّثاين

كلها وعملها(.. ُر اإ�سارَة التحويِل           الدييز  )�سَ - اأتذكَّ

ِم دو الكبيِر) ماجور (. - اأغنِّي درجاِت �سلَّ

الكبيِر  دو  ِم  �سلَّ اأبعاِد  ترتيِب  )وفَق  الجديد  الَكبيِر  ال�سلَِّم  اأبعاَد  ُد  اأحدِّ  -

الطبيعّي(.

ال�ستقاُق ال�ساعُد ل�سّلٍم كبيٍر من �سّلٍم كبيٍر اآخر: 

- اأحّدُد الدرجَة الخام�سَة �سعودًا في �سّلِم دو الكبيِر وهي درجُة �سول لتكوَن 

ِم الجديِد. اأ�سا�سًا لل�سلَّ

ُئ عليها �سّلَم �سول:  - ثمَّ اأُْن�سِ

)�سول  -  ل  -  �سي  -  دو  -  ره  -  مي  -  فا  -  �سول (

ِم الكبير، ويحتاج ذلك  ُق اأبعاَد ال�سلَّ - ولي�سبَح ال�سلَُّم الم�ستقُّ  �سّلمًا كبيرًا نطبِّ

اإلى اأن ُترَفَع الدرجُة ال�سابعُة من ال�سّلِم الجديد ن�سَف بعد 

اأي : درجُة فا باإ�سارة           .
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ِم �سوِل الكبيِر ) ماجور ( : - فُت�سِبُح َدرَجاُت �سلَّ

)�سول  -  ل  -  �سي  -  دو  -  ره  -  مي  -  فا       -  �سول ( 

بعد تطبيِق اأبعاِد ال�سّلم الكبير.

- ُتنَقُل اإ�سارُة التحويِل اإلى موقِعها على المدّرِج اأي بعَد مفتاِح ال�سول مبا�سرًة 

وت�سّمى  ) لئحة ال�سّلم (.

لناها )برفعها(  ُن اإ�سارُة التحويِل في المكان الطبيعيِّ للدرجة التي حوَّ  - وُتدوَّ

اإلى الخطِّ الخام�ِس موقع درجة فا.

ِبعًا طريقَة ال�ستقاِق  ّلٍم كبيٍر من �سّلِم �سول الكبير ُمتَّ اأقوُم با�ستقاِق �سُ

اعد بالطريقة ال�سابقة نف�سها . ال�سّ

فاأح�سُل على �سّلِم ره الكبير وَدرَجاِتِه:

)ره  -  مي  -  فا         -  �سول  -  ل  -  �سي  -  دو         -  ره(.
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اأقراأُ واأغنِّي درجاِت �سّلِم ره الكبير)ماجور( مع الإ�سارِة اإلى اإ�سارة         الدييز.    

ي التمريَن ال�سولفائيَّ الآتي: اأقراأُ واأغنِّ

اعد في المنزِل واأدّونَها  اأ�ستقُّ باقي ال�ساللم الكبيرة بطريقِة ال�ستقاِق ال�سّ

في دفتري .

اأ�ستقُّ �ُسّلم ماجور من �ُسّلم ماجور اآخر لكي اأُغّني الأنا�سيَد بالطبقِة المنا�سبِة 

ل�سوتي بم�ساعدِة مدّر�سي.

ترتيُب اإ�ساراِت الدييز على الالئحِة :  مالحظٌة
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ْن اأحمي ِحماِك واأفَتدي اأق�َسْمُت اأ اأق�َسْمُت با�سِمِك يا بالدي فا�سَهدي  

ــِك اأ�ست�سيُء واأهَتـدي  اِد  وباليدِ            وبنــوِر ُحبِّ �ســـاأفي بعهِدِك بالفـــــــــــــوؤ

اأق�َسْمُت با�سمِك يا بالدي يا بالدي

كـــدَّ لتنَعمـي            واأخو�َس اأخطاَر الكفاِح لَت�سَلمي ْن اأ عاهدُت َنْف�ِســــــــــي اأ

ِم ـْيُت َفَقــْد فـَدْيُتِك بالدَّ فاإذا حيْيُت فاإنَّ ذكَرِك فــــــــي فِمي            واإذا َق�سَ

اأق�َسْمُت با�سمِك  يا بالدي يا بالدي

�ْسـِدِه ـــــــُة اأُ الجيــــــــــ�ُس ُتعليــــــِه �سجاعُة ُجنِدهِ             والغاُب تحميـــــــــِه َحميَّ

و�ســــباُب هذا الجيِل رافـــُع َمجِدهِ             واأميُن وحدِتـــــِه وحافُظ عْهـِدِه

اأق�َسْمُت با�سمِك يا بالدي يا بالدي 

ن�سيُد الق�َسِم

الدر�ُس الّثالُث

د عبد الوهاب كلمات : حممود عبد احلّي  -  حلن : حممَّ
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كلمٌة فار�سّيٌة تعني ال�سيَر اإلى الأماِم. 

ُف من خم�سِة اأجزاٍء،  لَّ وهو تاأليٌف اآليٌّ �سرقيٌّ ُيكَتُب لآلِت الّتخِت ال�سرقيِّ ، ويتاأ

ى الت�سليُم ، ويعاُد بعَد كلِّ خانة، وُيْخَتتُم ِبِه. الجزُء الثاِني منُه ي�سمَّ

ى خانات.  والأجزاُء الأخرى ت�سمَّ

ُف من اأربِع خاناٍت وت�سليم. لَّ اأي يتاأ

الب�سرُف



19

اآلُت الأورك�سرتا ال�سيمفوين

الدر�ُس الرّابع

الفرقُة ال�سيمفونّيُة ت�سمُّ  ت�سعيَن عازفًا فما فوق

ُة في الأورك�سترا ال�سيمفوني اإلى ثالثِة َت�سنيفاٍت : ُف الآلُت المو�سيقيَّ وت�سنَّ

-  الآلُت الوترّيُة.

ُة ) خ�سبّيٌة – نحا�سّيٌة (. -  الآلُت النفخيَّ

-  الآلُت الإيقاعّيُة .

ًل : مجموعُة الآلِت الوترّيِة : اأوَّ

 وت�سمُّ  �سّتيَن عازفًا تقريبًا وهي :

َة ع�سَر عازفًا ّوِل    :   �ستَّ -  مجموعُة الكماِن الأ

-  مجموعُة الكماِن الثاني   :  اأربعَة ع�سَر عازفًا

-  مجموعُة الفيول           :    اثنا َع�سَر عازفًا

-  مجموعُة الفيولون�سيل ) الت�سيللو (  : 

     ع�سرُة عازفين

- مجموعُة الكونتربا�س   :  ثمانيُة عازفيَن

-  الهارب     :      عازٌف اأو عازفاِن.

Harp الهارب
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ِة : وُتق�َسُم اإلى ق�سَميِن : ثانيًا : مجموعُة الآلِت النفخيَّ

ُة :      اآلُت النفِخ الخ�سبيَّ

-  فلوت:   عازفاِن اثناِن.

-  بيكولو )فلوت �سغير(:   عازفاِن اثناِن.

-  اأوبوا : عازفاِن اثناِن.

-  كالرينيت:  عازفاِن اثناِن.

-  با�سون:  عازفاِن اثناِن.

-  كور اأنغليه:  عازٌف واحٌد.

conterbassevioloncelle (cello)violaviolon

الأوبوا

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

Hautbois
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اآلُت النفِخ النحا�سّيُة : 

-  هورن          :    اأربعُة عازفيَن

-  ترومبيت    :    عازفاِن اثناِن 

-  ترومبون    :    ثالثُة عازفين

-  توبا             :   عازٌف واحٌد

ترومبون

Trompetteترومبيت

Bassonالبا�سون

Trombone

Tubaتوبــــــــا

Floteفلوت

Clarinettelكالرينيت

Horneهورن



22

ويمكُن اأْن ت�سمَّ الأورك�سترا في بع�ِس 

اِن  المقطوعاِت ) بيانو - اأرغن (، وُيعدَّ

اإك�س�سوارًا لالأورك�سترا.

ثالثًا : مجموعُة الآلِت الإيقاعّيِة : 

-  تيمباني          عازفاِن اثناِن

-  طبٌل كبيٌر       عازٌف واحٌد

-  طبٌل �سغيٌر    عازفاِن اثناِن

ٌث              عازٌف واحٌد -  مثلَّ

-  �سنج               عازٌف واحٌد

مثلث
�سنج

بيانو

اأرغن

Timpaniتيمياين

Grosse Caisseطبل كبري
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على  تقُع  العازفيَن،  مواِجهًا  يقُف   ) الماي�سترو   ( ى  ُي�سمَّ قائٌد  الفرقِة  ولهذِه 

عاتِقِه المهّمُة الرئي�َسـُة في قيادِة الِفرقِة .

رجاِت: مريَن الآتي قراءًة اإيقاعّيًةً باأ�سماِء الدَّ -  اأقراأُ التَّ
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�سولفيٌج مَع كلماِت العيِد

الدر�ُس اخلام�س

. - اأغنِّي كلماِت الأغنيِة بلحِن التمريِن ال�سولفائيِّ

ي التمريَن ال�سولفائيَّ : -  اأقراأُ واأغنِّ

كلمات: ن�ســـرة �ســـــــعيد 

لحــــن: اإبراهيم دروي�ش العيد

ها هـو العيــــــُد يعوُد       والهنـــــــا فيــــــِه يزيـــُد

ــــــــــُه يـــــــوٌم فريـــــــُد       قْد حال فيِه الن�سـيُد نَّ اإ

لُت انتظاَرْك ها العيُد المبارْك       كْم تحمَّ يُّ اأ

بُت نهـــــــاَرْك       كْمْ اأنا فيَك �ســــــــــعيُد كْم ترقَّ

هــــاني يا غنّيـــــــــًا بالأمانـــي       و�ســـــــــخّيًا بالتَّ

اأنَت نوٌر في الزماِن       كلُّ ما فيَك جديــــــــُد

ُعْد اإلينــــــا كلَّ عـــــــاِم       حاماًل ُحلـــَو المـراِم

من هدايا وابت�ســــاِم       ُعْد باأ�ســـــهى مـا اأريُد

�سرُح الُمفرداِت :

= فريٌد : ل نظيَر له

=  المراُم : المق�سد - المطلُب

24

1

7

12 13 14 15 16

2

8

3 4

9

5

10

6

11



25

ها هو العيد يعود والهنا فيه يزيد اإنه يوم فريد

قد حال فيه الن�سيداأيها العيد المبارككم تحملت

انتظارككم ترقبت نهارككم اأنا فيك �سعيد

25
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ِة. -  اأقراأُ واأغنِّي كلماِت الأغنيِة الفرن�سيَّ

Sur le Pont d`Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d`Avignon
On y danse, tous en rond
Les beaux messieurs font comme ça! 
Les belles dames comme ça! Sur le
Sur le Pont d`Avignon
On y danse, on y danse
Sur le Pont d`Avignon
On y danse, tous en rond

26
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ٌة اأغنيٌة فرن�سيَّ

الدر�ُس ال�ساد�س

Sur le Pont

27
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الآلُت املو�سيقيَّة النحا�سيَّة

ة، واأهمُّ هذه الآلِت واأكثُرها �سيوعًا: ِة النفخيَّ وهي اأحُد اأق�ساِم الآلتِ المو�سيقيَّ

اأنبوبة  من  تتاألَّف  ٌة  نحا�سيَّ ٌة  نفخيَّ اآلٌة  وهي   :)Trompette( الترومبيت   -

ًة  ت�سبَح مخروطيَّ الأ�سفل، حّتى  الق�سم  في  �سع حجُمها  يتَّ ال�سكل،  ِة  اأ�سطوانيَّ

وتنتهي الأنبوبُة ب�سكٍل ي�سبُه الجر�س ،ولها ثالثُة �سّماماٍت للح�سول على عدٍد 

ِة، وُت�ستخدُم �سمَن  ٍر من النغمات، وهي منا�ِسبٌة لجميِع الفرِق المو�سيقيَّ متغيِّ

ة. فرِق الأورك�سترا وفرِق المو�سيقا الع�سكريَّ

 :)Trombone( الترومبون  -

Trompetteالرتومبيت
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 :)Horne( الهورن  -

رجاِت: مريَن الآتي قراءًة اإيقاعّيًة باأ�سماِء الدَّ -  اأقراأُ التَّ

)Tuba( :- التوبــــــــا
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ُل اأ�سمُع واأتخيَّ

الدر�ُس ال�سابع

1

2

اللَّوحة رقم

اللَّوحة رقم

ُد ال�سورَة المنا�سبَة للمقطِع المو�سيقيِّ الم�سموع. ** اأحدِّ
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3

4

اللَّوحة رقم

اللَّوحة رقم
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الأ�ســـئلة

حيحَة مّما ياأتي: اختِر الإجابَة ال�سّ

: ِف المو�سيقيِّ لِّ 1- العمُل المو�سيقيُّ )اأوّبرا عائدة( للموؤ

: ِف المو�سيقيِّ لِّ 2- العمُل المو�سيقيُّ )القمر( للموؤ

: ِف المو�سيقيِّ لِّ 3 - العمُل المو�سيقيُّ ) �سباح على جبال الألب ( للموؤ

4 -  من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقيِّ هول�ست:

رجاِت: ًة باأ�سماِء الدَّ مريَن الآتي قراءًة اإيقاعيَّ -  اأقراأُ التَّ

هول�ستدفورجاكجوزيبة فيردي �ستراو�س

هول�ستدفورجاكجوزيبة فيردي �ستراو�س

هول�ستدفورجاكجوزيبة فيردي �ستراو�س

�سباٌح على جباِل الألِبالقمُرالكواكُب را عائدة اأوبِّ
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اأ�سئلُة الوحدة الأوىل

ل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما ياأتي: ال�سوؤاُل الأوَّ

1-  الفا�سلُة بين درجتي ) دو- �سول ( �سعودًا هي:

ة �ساعدة. =   ثالثيَّ

ة هابطة. =   رباعيَّ

ة �ساعدة.  =   خما�سيَّ

2-  الب�سرُف من اأنواع التاأليف المو�سيقّي:

 . -  الآليِّ ال�سرقيِّ

. -  الغنائيِّ ال�سرقيِّ

. -  الآليِّ الغربيِّ

. -  الغنائيِّ الغربيِّ

3-  ال�سلَّم الذي يحوي في لئحته اإ�سارتي دييز ) # ( هو:

=   �سلَّم دو  الكبير)ماجور(.

=   �سلَّم ره الكبير)ماجور(.

=   �سلَّم �سول الكبير)ماجور(. 
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اأبياٌت للتلحيِن

ن�ســاط

ُعْدَنا ُعْدَنا ِبَدفاِتِرنا

ِباأَغانينا َوَب�ساِئِرنا

الب�ْسَمُة في �سفتي

ما اأَحلى مدر�َستي

ْرَب َع�سافيرا ما اأَحلى الدَّ

وَفرا�ساٍت واأَزاهيرا

والف�سُل خريْف

-  ُتعدُّ اآلُة الكالرينيت من اآلِت النفِخ الخ�سبّية.

-  ُتعدُّ اآلُة الترومبيت من اآلِت النفِخ الخ�سبّية.

ُم الذي يحوي في لئحتِه اإ�سارَة دييز # واحدة هو �سّلم ره ماجور. -  ال�سلَّ

ة �ساعدة. ُة بين درجتي ) دو – فا ( �سعودًا هي رباعيَّ -  الفا�سلُة المو�سيقيَّ

حيحة اأو  )       ( ال�سوؤال الثاني: �سع اإ�سارة  )       ( اأماَم العبارِة ال�سّ

اأماَم العبارِة الغلط فيما ياأتي:

كلمات : �سليمان العي�سى
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الَوحدُة الّثانيُة

= ال�سكُل الإيقاعيُّ                     -  �سولفيج

حُ  = ن�سيُد " اأبناء ال�ساآم " - املو�سَّ

= اإمالٌء مو�سيقيٌّ - �سولفيج

= ق�سيدُة اأعطني الناَي وغنِّ - الأ�سواُت الب�سريَّة

= تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ )ع�سُر الباروك( - هاندل

= �سولفيٌج من �سوَتنِي

35
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ال�سكُل الإيقاعيُّ

ل الدر�ُس الأوَّ

َة : ي الأ�سكاَل الإيقاعيَّ -  اأوؤدِّ

   : ر ال�سكل الإيقاعيَّ - اأتذكَّ

تي          تاتي          تا

- اأربُط عالمتي ذات ال�سنِّ كالآتي:   

تي            تـــــــــــــاآ             تا

 : - ن�سُل اإلى ال�سكل الإيقاعيِّ

   تي    تــــــاآ     تا
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ي التمريَن ال�سولفائيَّ مع اإ�سارِة الميزاِن: ، ثمَّ اأغنِّ -  اأقراأُ

ر �سكتة ذات ال�سنِّ =   ن�سف زمناأتذكَّ

تي         تـــــــــــــاآ         تا

ّديِه  بلفظِة  تاآ وؤ ُف ال�سكَل الإيقاعيَّ الجديَد واأ -  اأتعرَّ

اإ�س      تـــــــــــــاآ         تاتي         تـــــــــــــاآ         اإ�ستي         تـــــــــــــاآ         تا

و و

-  طريقُة تنفيِذ الإيقاِع الجديِد بالميزاِن الثنائيِّ

ًة  -  اأقراأُ التمريَن الإيقاعيَّ بلفظِة  تا  قراءًة اإيقاعيَّ

مع اإ�سارِة الميزاِن:

1 2 3 4

5 6 7 8
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ْم بنــــــاُء ال�ســـــــــــاآ َنْحــــُن اأ

ِفْعُلَنـا ليــــــــــــــ�َس الـكالْم

ــــاْم نحُن �َســـــْعٌب ل ُي�سَ

قائُد ال�ســــــــعِب ُهمـــــــاْم

ل ُن�ســـــــــــــــاوُم ، ل ننـــــاْم

َنْتــــــَرُع الكاأ�َس �َســـــــــــقاْم

نــــــــــا اأر�ٌس حــــــراْم اأر�سُ

نحُن َن�ْســـــــــــٌر اأو َحمــاْم

ـــــــــــــــاُع ال�ســـــــالْم نَّ ّنا �سُ اإ

�َســـْم َمْوطِن ال�سـْعِب الأ

ما �َســـــــــْحُذ الِهَمــــــــــــْم نَّ اإ

َنفتدي العيــــــــ�َس بـــــــَِدْم

تلتقــــــــي فيــــــــــه الِقَيـــــْم

َلـــــــــــــْم ْلــــــــَنا الأ لـــــــــم ُيكبِّ

حيُث لـــــــــــم ينَفْع  َنــــَدْم

َعـــــــْن عدوٍّ َلْو َغ�ســــــــــــــَْم

�َســــــــــاِمخًا ُنْبقي الَعَلــــْم

َمــــــــــْم( ـــــــــْخ كلُّ الأُ )فلُت�سِ

ُف من كلماٍت مقّفاٍة  لَّ ُح : من اأهمِّ اأنواِع التاأليِف الغنائيِّ ال�سرقّي ، يتاأ المو�سَّ

ُل  وَّ الأ الق�سُم   . الُف�سحى  غُة  اللُّ ، تغلُب عليها  ال�سعِر  اأوزاَن  ت�سِبُه  باأوزاٍن  ُتوزُن 

ى خانًة اأو �سل�سلًة اأو دولبًا. منها ُي�سّمى بدنّيًة وباقي الأق�ساِم ُت�سمَّ

ــح َـّ ن�سيٌد: اأبناُء ال�ساآِم  -  املو�سـ

الدر�ُس الّثاين

كلمات وحلن : ريتا حداد

�سرُح الُمفرداِت :

=  الأ�سّم : الكريُم ذو الأنفة        =  �سحُذ الهمِم : قّواها وزادها عزيمًة        =  ُهماٌم : �سجاٌع ، عظيٌم   

ْخ : فلت�سمع  =  ال�َسقاُم : المر�ُس                     =  غ�سَم : ظلَم                                             =  فلُت�سِ
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اإمالٌء مو�سيقيٌّ

الدر�ُس الّثالث

ُد زمَن الدرجِة الم�سموعِة. -  اأحدِّ

ُن الدرجَة الم�سموعَة على المدّرِج المو�سيقيِّ في دفتري. -  اأدوِّ

ُن الميزاَن المنا�سَب بعد النتهاء من التدوين . -  اأدوِّ

ْنُته. ي التمريَن ال�سولفائيَّ  الذي دوَّ -  اأقراأُ واأغنِّ

40
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ق�سيدُة اأعطني الناَي وغنِّ

الأ�سواُت الب�سرّية

الدر�ُس الرّابع

كلمات : جربان خليل جربان  -  حلن : جنيب حنك�ش

فالِغنا �ســــــــــــــــرُّ الوجـــــــوْد

بعــــــَد اأْن يفنــــى الوجــــــوْد

منــــــــــزًل دوَن الق�ســـــــــــوْر

خــــــــــوْر وت�ســــــــــــــلَّقَت ال�سُّ

ـــــــــــــــــــْفَت بنـــــــــــــوْر وتن�سَّ

فــــــــــــي كوؤو�ٍش مـــــــن اأثيــْر

بيــــــــــــَن جفنـــــــاِت الِعَنـــْب

هـــــــــــــْب ــــــــــــــــاِت الذَّ كثريَّ

ْفـــــــــــــــــــــــــَت الف�ســــا وتلحَّ

نا�ســـــــــــــــــيًا مـا قد م�ســـــى

  

وانــــــــــــــــــــــــ�َش داًء وَدواْء

ُكِتَبـــــــــــــْت لـكْن بمـــــــــــــاْء

اأعِطنـــــــي النـــــــاَي وغــــــــنِّ

واأنيـــــــــُن النـــــــــــاي َيبقــــى

هل َتِخْذَت الغاَب مثلــــــــــــي

ــــــــــــواقـــــي ـــــــعَت ال�سَّ فتـتـبَّ

ْمَت  بعـطــــــٍر هــــــــــــــــل تحمَّ

ـــــــــــِرْبَت الفجـــــَر خمرًا و�سَ

ــــَت الع�سَرِمثلـــــــــي هل جَل�سْ

ــــــــــــــــْت والعنـاقيــــــــــُد تدلَّ

هل فر�سَت الع�ســــــــَب ليــــــاًل

جـاهاًل فيمــــــــــا �ســـــــــــياأتي

اأعطنـــــــــــــــي الناَي وغـــــــنِّ

مــــــا النــــا�ُش �ســــــــــــــطوٌر نَّ اإ

}{

}{

}{

}{

2

2

2

3

زمــــــــــــــــــــة الالَّ

زمــــــــــــــــــــة الالَّ

الالزمــة

�سرُح الُمفرداِت :

=  كوؤو�ٌس من اأثير : كوؤو�ٌس بّراقٌة . 

=  ثرّيات : جمع ثرّيا : مجموعٌة من الكواكِب اأو هي مجموعة متعددة من الم�سابيح لإ�ساءِة المنازِل .
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اأ�سواُت الن�ساِء:

.) soprano ( سوُت الن�ساِء الحادُّ  �سوبرانو�  -

.) mezzo-soprano ( ُط  ميتزو �سوبرانو -  �سوُت الن�ساِء المتو�سِّ

.) alto ( سوُت الن�ساِء الغليُظ  اآلتو�  -

جاِل : اأ�سواُت الرِّ

.) tenor ( جاِل الحادُّ  تينور -  �سوُت الرِّ

.) pariton ( ُط  باريتون جاِل المتو�سِّ -  �سوُت الرِّ

.) bass ( جاِل الغليُظ  با�س -  �سوُت الرِّ

ال�ساللم  في  ال�ستقاِق  ِة  عمليَّ اإلى  نلجاأُ  ال�سوتّيِة  الطبقاِت  لإختالِف  نظرًا 

ة. ة؛ لكي تتنا�سَب الألحاُن مع جميِع الطبقاِت ال�سوتيَّ المو�سيقيَّ

اأنواُع الأ�سواِت الب�سرّيِة
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ع�سُر الباروك  -  هاندل

الدر�ُس اخلام�س

ال�سفِّ  في  فُتها  تعرَّ التي  التاريخّيِة  المو�سيقّيِة  الُع�سوِر  ت�سل�ُسَل  ُر  اأتذكَّ  -

ال�سابع:

و�سوًل اإلى اّتجاهاِت الفنِّ في الع�سِر الحديِث .

ُر ع�سَر الباروِك :  - اأتذكَّ

كاَن ع�سُر الباروِك امتدادًا لع�سِر النه�سِة في اأوروّبا، فقد ظهَرْت مو�سيقا 

ِد الأ�سواِت  هذا الع�سِر باأ�سلوٍب اآليٍّ جامٍد بعيٍد قلياًل عن الم�ساعِر مع تعدُّ

ٍن  واحٍد. ِة في اآ المو�سيقيَّ

الع�سُر الرومان�سّيالع�سُر الكال�سيكيع�سُر الباروِكع�سُر النه�سِة

مْن اأهمِّ اأعالِمِه :    

-  هاندل  

-  باخ   

-  فيفالدي 

باخ فيفالدي
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)George Frideric Handel(  جورج فريدريك هاندل

) 1759 – 1685 (

ِة عام 1685م. ُوِلَد في بلدِة )Halle( الألمانيَّ

عازفًا  اأ�سبَح  ُعُمِرِه  من  ع�سرَة  الثامنَة  في 

وقائدًا   ، هامبورغ  مدينِة  في  الكماِن  اآلِة  على 

لالأورك�سترا .

 ،1705 عام  اأربٌع  وعدُدها  اأوّبراِتِه  اأولى  ظهَرْت 

تاأليِف  في  واأبدَع  اإيطاليا  اإلى  ذهَب  ذلَك  بعَد 

الأوّبرا.

من اأوّبراته :

) راداميت�سو - يوليو�س قي�سر - تيمورلنك ( ، )�سير�س – فاراماندو (. 

توّفي عام 1759 وقد ُحِفَظْت اأعماُلُه بمتحِف لندن.

اأهّم اأعماِلِه :

-  ) 46 ( اأوّبرا 

-  ) 25 ( �سوناتا 

هاندل
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-  ) 6 ( مقطوعاِت كون�سرتو للكمان و ) 20 ( لالأرغن

-   مجموعٌة من الأوراتوريو والكانتاتا 

ةٍ، تقوُم على  ٍة تاريخيَّ ٌة على ق�س�ٍس قديمٍة دينيَّ ٌة مبنيَّ الأوراتوريو: م�سرحيَّ

الغناِء الجماعيِّ والإفراديِّ بمرافقِة الأورك�سترا؛ لكْن من غيِر تمثيٍل دراميٍّ 

كما في الأوّبرا.

رجاِت : ًة باأ�سماِء الدَّ مريَن الآتي قراءًة اإيقاعيَّ -  اأقراأُ التَّ

تمرين اثرائي:
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�سولفيج من �سوتني

اد�س الدر�ُس ال�سَّ

ل. ، ثمَّ اأغنِّي تمريَن ال�سوِت الأوَّ -  اأقراأُ

اني. ، ثمَّ اأغنِّي تمريَن ال�سوِت الثَّ -  اأقراأُ

ي اأحَد ال�سوتين من التمريِن ُم�ستمعًا اإلى ال�سوِت الآخر من رفاقي.  -  اأغنِّ

1

1

1

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

2

2
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اأ�سئلُة الوحدة الثانية

ُل: اختر الإجابة ال�سحيحة فيما ياأتي: ال�سوؤاُل الأوَّ

ى: 1-  �سوُت الرجال الحادِّ ُي�سمَّ

=   با�س

=   اآلتو

=   تينور

ى: 2-  �سوُت الن�ساء الغليظ ُي�سمَّ

=   با�س

=   اآلتو

=   تينور

: ُح من اأنواع التاأليف المو�سيقيِّ 3-  المو�سَّ

-  الآليِّ ال�سرقيِّ 

-  الغنائيِّ ال�سرقيِّ

-  الآليِّ الغربيِّ

-  الغنائيِّ الغربيِّ
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اِت الثلـــــــــــــــــــــــــــــْج يا ري�َس الع�سفوِر الأبي�ْس   يــــــــــــــــا ذرَّ

ي وجــــــــــــــــَه المــــــــــــرْج �ســــــــــــجاَر حديقِتنا  غطِّ ي اأ غطِّ

يا ري�َس الع�سفوِر الأَبي�ْس

ن�ســاط

اأبياٌت للتلحني

ال�سوؤال الثاني: امالأ الفراغات الآتية:

ع�ْسرَة  الثامنَة  في   ، 1685م  عام   .........................  )Halle( بلدِة  في  هاندل  ُوِلَد 

وقائدًا   ، هامبورغ  مدينِة  في    ......................... اآلِة  على  عازفًا  اأ�سبَح  ُعمِرِه  من 

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

اأهمُّ اأعماِلِه :

) .........................( اأوبرا 

) .........................( �سوناتا 

) 6 ( مقطوعاِت كون�سرتو للكمان و ) 20 ( لالأرغن

كلمات : �سليمان العي�سى
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الَوحدُة الّثالثُة

ماعيِّ الثقيِل. حى - اإيقاُع ال�سَّ = مو�ّسح يا زائري في ال�سُّ

=  ا�ســــــتقاُق �ســـــــاللَم كبيــــرٍة بطريقــــِة ال�ســــتقاِق  

الهابِط  -  �سولفيج.

=  ن�سيُد في �سبيِل المجِد  -  الآلُت الإيقاعيَّة.

sing to joy  اأغنيٌة اإنكليزّيٌة  =

ي يا مالكي  -  التقا�سيُم. مِّ
ُ =  اأغنيُة: اأ

=  �سولفيج :  كلماُت )الأ�سجاِر(

ٌق ) الع�سُر الكال�سيكيُّ (  موت�سارت. =  تاريٌخ وتذوُّ

49



50

حى ٌح:  َيا زاِئري في ال�سُ مو�سَّ

الدر�ُس الأّول

اإيقاُع ال�سماعيِّ الثقيِل

= اأغني المو�سح بمرافقِة معلمي اأو اآلة الت�سجيل.

كلمات و حلن : الأخوين رحباين

حــــى يا زائري فــي ال�سُّ

عينــــــــــاَك اأعلنـَتـــــــــــا

غنيُت فـــــــي �سـَــــــــَهري

يــــــا �سـاحَب العمـــــــــِر

اأ�ســــــــــادٌح �ســــــــــــدحا

ـــــــى علــــــــــى ُحـَـرٍق غنَّ

عينــــــــــــــــاَك اأعلنتــــــا

ــــــْكنـاَك فـــي الُهــدِب �سُ

يـُب يرحــــــــــُل بـــي الطِّ

يـــــــا نافحـــــــــــًا نفــــحا

مـــا كـاَن مـــْن �ســــــــــجٍن

عينـــــــــــــاَك اأعلنتــــــــا

والحـــبُّ قــــد �ســــــــــمحا

اأنَّ الربيــــــــــــــــَع �سحـــــا

ى بكــــــــــــى الوتــــــــُر حتَّ

ى بنـــــــــــــــا العمــــــــــُر ولَّ

ي�ســــــتوطـــــُن الفـــــــرحا

بالبـــــــاِل وانجــــــــــــرحا

اأنَّ الربيـــــــــــــَع �سحــــــــا

ـــــــــــــــُع �ســـــــــــــوٌء ومّت�سَ

وال�ســـــــــــــوُق والولـــــــــُع

اأر�َش الهــــوى ومـــحــــــــــا

والحبُّ قــْد �ســـــــــــــــمحا

اأنَّ الربيـــــــــــَع �سحــــــــــا

ال�سماعيُّ الثقيُل: واإيقاُعه كالآتي:

= اأوقع ايقاع ال�سماعي الثقيل بمرافقة الغناء.

دم تك تك دمتك دم

= = = = =

= = = = =

= = = = =

�سرُح الُمفرداِت :

= �سدَح : رفَع �سوُتُه بالغناِء - �سادٌح : الذي يرفُع �سوُتُه في الغناِء من الأ�سخا�ِس والطيوِر  -   =  �َسجٌن: حزٌن
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كلمات و حلن : الأخوين رحباين

51
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ا�ستقاُق �ساللَم كبيرٍة بطريقِة

ال�ستقاِق الهابِط )الخام�سات الهابطة(

�سولفيج

الدر�ُس الّثاين

ُر اإ�سارَة التحويِل             )�َسكلها وعملها(. -  اأتذكَّ

ِم دو الكبيِر) ماجور (. -  اأغنِّي درجاِت �سلَّ

ُنها )وفَق ترتيِب اأبعاِد �سّلِم دو الكبيِر(. ُدوِّ ِم الَكبيِر، واأ -  اأحّدُد اأبعاَد ال�سلَّ

   ال�ستقاُق الهابُط  ل�سّلٍم كبيٍر من �سّلٍم كبيٍر اآخر:

لتكوَن  فا   درجُة   الكبيِر وهي  دو  �سّلِم  الخام�سَة هبوطًا في  الدرجَة  ُد  اأحدِّ  -

اأ�سا�سًا لل�سّلِم الجديِد.

َم فا -  ثمَّ اأن�سُئ عليها �سلَّ

) فا  -  �سول  -  ل  -  �سي  -  دو  -  ره  -  مي  -  فا (

-  ولت�سبَح اأبعاُد ال�سلَِّم الم�ستقِّ الجديد مطابقًة لأبعاد ال�سّلم الكبير)الماجور( 

نحتاُج اإلى خف�ِش رابعِة ال�سلَِّم الجديد،وهي:درجُة �سي باإ�سارِة البيمول              .

-  فُت�سِبُح َدرَجاُت �سّلِم فا الكبيِر ) ماجور (:

) فا  -  �سول  -  ل  -  �سي      -  دو  -  ره  -  مي  -  فا ( 

بعد تطبيِق اأبعاِد ال�سّلم الكبير.

مالحظــــٌة:  اأنقُل اإ�ســارَة التحـويـِل اإلى موقِعهــا عــلى المـدّرِج اأي بعَد مفتــــاِح
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 . ي التمريَن ال�سولفائيَّ - اأقراأُ ثمَّ اأغنِّ

نها في دفتري. - اأ�ستقُّ باقي ال�ساللِم الكبيرِة بطريقِة ال�ستقاِق الهابِط في المنزِل واأدوِّ

مالحظُة:  ترتيُب اإ�ساراِت البيمول على الالئحِة : 

ِم فا الكبير ُمّتِبعًا الطريقَة ال�سابقة  - اأ�ستقُّ �ُسّلمًا كبيرًا من �سلَّ

ِم �سي      الكبير وَدرَجاِتِه:  فيتمُّ الح�سوُل على �سلَّ

         ) �سي      -  دو  -  ره  -  مي     -  فا  -  �سول  -  ل  -  �سي     (.

اإ�سارِة  اإلى  الإ�سارة  مع  الكبير  �سي       ِم  �سلَّ درجاِت  واأغنِّي  اأقراأُ  مالحظُة:  

التحويِل      . 

ال�سول   مبا�سرًة )لئحُة ال�سلَّم (. واأدّوُنها في مكاِن الدرجِة المحّولة )على 

الخطِّ الثالث موقَع درجة �سي( بموجب مفتاح ال�سول.

-  �سلَّم فا الكبير .
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ن�سيد: في �سبيل المجد

ُة الآلُت الإيقاعيَّ

الدر�ُس الّثالث

ونبيــــــْد نحيـا  والأوطاِن  المجـــــــــــِد  �ســـــــبيِل  فــي 

ـــــــــــــد
ْ
ـاَء جّبـــــــــاٌر  عنيـ ـــــــــــٍة �ســـــــمَّ نـــــا ذو ِهمَّ كُلّ

الحديـْد اأطواَق  الأحـراُر  ال�ســــــــــادُة  ُتطيـــــــُق  ل 

لِّ والإرهـــــاِق اأولـــــى بالعبيــــــْد (2 )اإنَّ عيــــــ�َش الذُّ

الأكرميـــْن الجـــــدوِد  مثــــــوى  اأوطاُننـا  هـــــــــــذِه 

الأميـــْن والوحـــــــي  الإلهــــــاِم  ِمهبُط  و�ســـــــــــماها 

للنـاظريـــــْن فّتانـــــــــــــٌة  جّنــــــــــــــٌة  وربـــــــــــــاها 

)كلُّ �ســـــــبٍر مـــــــــــن ثراها دونـــــــه حبُل الوريْد(2

المحــــْن �ســـــــــــقانا  اإن 

�ســـــــهيْد قتيـٍل  كـــــــــم 

الزمـــــــــــْن نهــــــــاُب  ل 

فـــــــي �ســــــــبيِل الوطـْن

ُهـــــدى ُيجـــــدي  ل  بال�سبــــــِر  فاإذا  �سبرنا  قـــــــْد 

للـــــّردى يــــــــوِدي  بالحلـــــــــــِم  فاإذا  وحُلمنــــــــا 

العـــــدا وجــــِه  في  كالأطــــــــواِد  اليوَم  فنه�سنــــــــا 

مجيــــــْد(2 �سرحـــــــًا  للعال  ونبني  الظلــــَم  )ندفُع 

الالزمة

الالزمة

كلمات : عمر اأبو ري�سة  -  حلن : فليفل اإخوان

الالزمة}{
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�سرُح الُمفرداِت :

= الأطواد: جمع طود )الجبل الرا�سخ(.

= اأميز اأثناء الغناء اختالف الميزان من خالل اللحن.
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دٌة منها:  لها اأ�سكاٌل متعدِّ

1-  اآلٌت ُي�َسدُّ عليها غ�ساٌء ) من الجلِد الطبيعيِّ  اأو ال�سناعّي ( وُي�سرُب عليها 

ٍة اأو باليديِن كالتيمباني والطبِل وغيرهما. بمطارَق خا�سّ

ٍة، وي�سدُر عنها ال�سوُت بال�سرِب  اأو خ�سبيَّ ُف من قطٍع معدنّية  لَّ اآلٌت تتاأ   -2

ٍة  كالأك�سيليفون  . على هذه القطِع بمطارَق خا�سَّ

ُة الآلُت الإيقاعيَّ

اإك�سيليفون

طبلة مزدوجة

تيمياني
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ِة اأغنيٌة باللُّغِة الإنكليزيَّ

SING TO JOY

الدر�ُس الرّابع

Sing to joy and gladness now
And ever more to freedom’s song
Open up our hearts desire with love
 That’s ever lasting
  Let this magic bring together
 All who dwell up on the earth
 All mankind shall be together
And peace shall reign up on the earth

تمرين اثرائي:

رجاِت: ًة باأ�سماِء الدَّ مريَن الآتي قراءًة اإيقاعيَّ -  اأقراأُ التَّ

ي الأغنية بالإنكليزية: -  اأقراأُ ، ثمَّ اأغنِّ
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ي يا َمالكي   -  التقا�سيُم اأُغنية: اأُمِّ

الدر�ُس اخلام�س

= اأتذكُر اأَنواَع التاأليَف الآلّي ال�سرقّي.

رٌة عن مهارِة العازِف،  التقا�سيُم : هي ارتجالٌت ُمعبِّ

ا بمرافقِة التخِت ال�سرقيِّ واإّما  يها عازٌف منفِرٌد اإمَّ يوؤدِّ

من دونِه وهي نوعان:

ٍد.  ٌة ل ترتِبُط باإيقاٍع محدَّ 1-  تقا�سيُم حرَّ

ى بمرافقِة فرقِة  ُتوؤدَّ 2-  تقا�سيُم موزونٌة 

على  محافظًة  تبقى  التي  ال�سرقيِّ  التخِت 

الإيقاِع، وينفِرُد العازُف باأداِئه.

َي الباقي اإلى الأبْد  ي يا مالكي يا ُحبِّ مِّ
ُ اأ

َزْل ولْد  و لم تزْل يداِك اأُرجوحتي ولم اأَ

يرنو اإليَّ �سهٌر وينطوي ربيْع 

ْنِت َزْهٌر في ِعْطِرِه اأَ�سيْع  ي َواأَ مِّ
اأُ

ْفَتُن بي اأَطيْر  ي اأُ مِّ
ْذ اأَقوُل اأُ واإ

ي َجناُح عندليْب  َيِرفُّ فوَق َهمِّ

ي يا َنب�َش قلبي ِنداَي اإْن َوِجْعت  مِّ
اأُ

ْن َوِلْعت  ي اإ مِّ
ي اأُ َوُقبلتي و ُحبِّ

عيناِك ما عيناِك اأجمُل ما كوكَب في الَجَلْد 

ي الباقي اإلى الأبْد ي يا مالكي يا ُحبِّ مِّ
ُ اأ

كلمات : �سعيد عقل  -  حلُن : الأخوان رحباين
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 . ، واأغنِّي كلماِت الأغنيِة بح�سِب تقطيِعها الإيقاعيِّ اللَّحنيِّ -  اأقراأُ

ي التمريَن ال�سولفائيَّ :    - اأقراأُ ، واأغنِّ

�سولفيج مع كلمات الأ�سجار

الدر�ُس ال�ساد�س

ما اأحالها تلَك ال�ســــــجرْة

اأ�ســـــــجاٌر فـــــي كلِّ مكــــاْن

اأو اأ�ســــــــجاٌر فـــي الغابـاْت

يا ولدي احر�ْش اأ�سـجاَرْك

فغدًا ُتعطينـــــــا الأزهـــــاْر

رْة ما اأحلى الأغ�ساَن الن�سِ

َتنمو ُتزهــــُر في الب�ســتاْن

تمـــــــالأُ اأر�ســـي بالخيراْت

واحفْظ يا ولدي اأزهــاَرْك

يــا ولدي اأ�ســــــــهى الثمــاْر

مو�سيقا رْة ما اأحالها تلَك ال�سـجرْةما اأحلى الأغ�ساَن الن�سِ

اأ�ســـجاٌر فــي كلِّ مكــاْنَتنمو ُتزهـُر في الب�سـتاْناأو اأ�ســجاٌر فـــي الغابـاْتتمـــالأُ اأر�سي بالخيراْت

يا ولدي احر�ْس اأ�سـجاَرْكواحفْظ يا ولدي اأزهــاَرْكفغدًا ُتعطينــا الأزهــاْريــا ولدي اأ�ســـهى الثماْر

58



5959



60

الع�سُر الكال�سيكيُّ  )موت�سارت(

ابع الدر�ُس ال�سّ

ُر الع�سَر الكال�سيكيَّ :  -  اأتذكَّ

اأ�سلوٌب  ظهَر  باخ  وفاِة  فبعَد  ع�سَر،  الثامَن  القرِن  من  الثاني  الن�سِف  في  بداأَ 

والّر�ساقِة، وكانت مو�سيقاُه  ِة  بالخفَّ اّت�سم  واأقلُّ جّدّيًة،  ُذِن  الأُ وْقعًا على  اأخفُّ 

ُمفعَمًة بالم�ساعِر ، ومن اأهمِّ اأعالِمِه:    هايدن -  موت�سارت 

-  اأذكُر حياَة المو�سيقيِّ هايدن واأهمَّ اأعماِله .

ُف �سيرَة حياِة المو�سيقيِّ موت�سارت وهو: -  اأتعرَّ

عام  النم�سا  في  �سال�سبورغ  مدينِة  في  وِلَد 

رٍة  َم المو�سيقا من اأبيِه في �سنٍّ مبكِّ 1756م، تعلَّ

جّدًا فاأ�سبَح قادرًا على العزِف وهو في الرابعِة 

ُة في  ّلفاُتُه المو�سيقيَّ من عمِرِه، بداأْت تظهُر موؤ

ال�سيمفونّي والكون�سيرتو وال�سوناتا بين الثامنِة 

والثامنَة ع�ْسرَة من عمِره.

فاُتُه  لَّ موؤ بداأَْت  ِة  والفتوَّ الطفولِة  مرحلِة  وبعَد 

�سنِّ  وفي   ، ن�سوُجه  فيها  وظهَر   ، عمقًا  الأكثُر 

 (Wolfgang Amadeus Mozart)  ولفغانغ اأماديو�ش موت�سارت

) 1791 – 1756 (
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رجاِت: ًة باأ�سماِء الدَّ مريَن الآتَي قراءًة اإيقاعيَّ اأقراأُ التَّ

تمرين اثرائي:

في  فاأ�سهَم  بِه،  العي�ِس  �ُسبُل  و�ساقت  فيينا،  في  ا�ستقرَّ  والع�سريَن  الخام�سِة 

ي وهو  يَن في ق�سِر الأميِر وفي عام 1791 ُتوفِّ العزِف مع جماعٍة من المو�سيقيِّ

في �سنِّ ال�ساد�سِة والثالثيَن.

اأهمُّ اأعماِله :

-  ) 41 ( �سيمفونّيًة اأ�سهُرها ) 39 – 40 – 41 ( .

-  ) 20 ( اأوّبرا اأ�سهُرها ) زواج فيغارو - الناي ال�ســـحريُّ - الختطاُف 

من ال�سراي (.

-  عدٌد كبيٌر من الكون�سيرتو وال�سوناتا.
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ُل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة مّما ياأتي: ال�سوؤاُل الأوَّ

1-  ال�سلَُّم المو�سيقيُّ الذي يحوي في لئحته اإ�سارتي بيمول هو:

=   �سلَّم فا الكبير ) ماجور (

=   �سلَّم �سي بيمول الكبير ) ماجور (

=   �سلَّم مي بيمول الكبير ) ماجور (

را الناي ال�سحري من اأعمال: 2-  اأوبِّ

=   هاندل 

=    بيتهوفن

=   موت�سارت

3-  التقا�سيُم من اأنواع التاأليف المو�سيقّي:

-  الآليِّ ال�سرقيِّ 

-  الغنائيَّ ال�سرقيِّ

-  الآليِّ الغربيِّ

-  الغنائيِّ الغربيِّ

اأ�سئلُة الوحدة الثالثة
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ن�ســاٌط

اأبياٌت للتلحني

فولِة وحدهـــــا ويا َربِّ من اأَجــــــِل الطُّ

ْلِم �ســــــــرقًا وَمْغِربـــا اأَِف�ْش َبَركاِت ال�سِّ

َهـــا  نَّ ْن �سحكــــــَة الأَطفاِل  يا َربِّ  اإِ و�سُ

مِل اأَْع�ســَـــبا َدْت في ُموح�ِش الرَّ اإَِذا غرَّ

==   ُيعدُّ بيتهوفن من اأعالم الع�سر الكال�سيكّي.

==    األَّف موت�سارت ) 41 ( �سيمفونية و ) 30 ( اأوّبرا، وعددًا كبير ًا 

من الكون�سيرتو وال�سوناتا. 

==   ُوِلَد موت�سارت في مدينة �سال�سبورع في الّنم�سا

�ســــــــــارَة بيمول واحدة هو  ُم الذي يحـــــوي في لئحته اإ ==   ال�ســـــــلَّ

�ســلَّم فا الكبير ) ماجور (.

حيحِة اأو )       (اأماَم العبارِة  ال�سوؤال الثاني: �سع اإ�سارة )      ( اأماَم العبارِة ال�سّ

الغلط فيما ياأتي:

كلمات : بدوي اجلبل
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الَوحدُة الّرابعُة

=  ن�سيُد الجالِء  -  اآلُت النفِخ الخ�سبّيُة

=  اإمالٌء مو�سيقيٌّ  -  �سولفيج

ٌة =  اأغنيٌة »اأومن«  -  اآلُت قو�ٍش وتريَّ

ٌق مو�سيقيٌّ الع�سُر الرومان�سيُّ ) �سوبيرت ( =  تاريٌخ وتذوُّ

ُة =  اأغنيُة ) الناُي والقطيُع ( - اآلُت العفق الوتريَّ

=  �سولفيٌج  -  كلماٌت )�سوتيِن(

=  فرقٌة اإيقاعّيٌة )في �سبيِل المجِد(

=  اأعالُم مو�سيقا  -  اأغنيٌة من تراث محافظة القنيطرة
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ن�ســـيُد الجـــالِء

اآلُت النفِخ الخ�سبيَِّة

الدر�ُس الأّول

اأ�سرقي يــاروعـَة الما�سـي علينـا

هـــذِه اأوطـاُننا َنحمـــــي ِحماهــــا

بِع الحبيِب قْد جـال العادي عن الرَّ

هـو عيٌد فـي جبيِن الّدهِر ُغــــّره 

وا�ســـبقي اإ�سـراقَة الفجــِر اإلينـا

اأيُّ قلـٍب َلــــم يتّيمــــــُه هواهــــــــا

وتالل ال�سعُد في الأفِق الرحيِب

كلُّ عيٍد ي�سـتقي منـــُه الَم�ســـــّره

) وتعاَلــــــي وانُظري كيَف بنينـــــــا ( 2

) اأيُّ نف�ٍش حـــــــــّرٍة لي�ســــْت ِفداها ( 2

ــــمي فيحــــاُء لليوِم الطروِب (2 ) فاب�سُ

) كلُّ �سحٍر في الورى يح�سُد �سحَره ( 2

كلمات : اأنور العطار  -  لـحن : م�سطفى ال�سواف
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= اأَتذكُر اأنواَع الآلِت المو�سيقّية.

ها واأكثُرها �سيوعًا: اأهمُّ

 : )  Flute ( 1-  الفلوت

ٌة م�سنوعٌة من المعدِن و تكون من الف�سة غالبًا، واأحيانًا من الذهب  اآلٌة نفخيَّ

ِة ب�سبب طبيعِة �سوتها  َفْت من الآلِت الخ�سبيَّ نِّ ونادرًا ما تكوُن من الخ�سب ، �سُ

ة. الذي ي�سبُه طبيعَة الأ�سواِت التي ت�سدُرها الآلُت الخ�سبيَّ

اآلُت النفِخ الخ�سبيَّة

:) Oboe ( 2-  الأوبوا

اأنبوٌب مفتوُح الطرفيِن م�سنوٌع من الخ�سِب، وهي اأ�سغُر اآلِت النفِخ واأكثُرها 

ًة في طبقاِت ال�سوت ، ويبلغ طولها 53�سم  حدَّ

َت في طرِفِه ل�ساٌن مزدوٌج. وقد ُثبِّ
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:) Clarinet ( 3-  الكالرينيت

َت في طرِفِه  اأنبوٌب مفتوُح الطرفيِن ، ُي�سَنُع من الخ�سِب و المعدِن ، وقد ُثبِّ

ل�ساٌن من الق�سِب.

 :) Basson ( ) 3-   البا�سون ) الفاجوت

ٌة ُت�سَنُع من الخ�سِب والمعدِن، ويبُلُغ طولها 134�سم، وهي ذاُت ال�سوت  اآلٌة نفخيَّ

الأعمِق بين اأفراد عائلِتها.
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اإمالٌء مو�سيقيٌّ

الدر�ُس الّثاين

َة للدرجِة الم�سموعِة. َة الزمنيَّ ُد المدَّ - اأحدِّ

ِج المو�سيقيِّ في دفتري. ُن الدرجَة الم�سموعَة على المدرَّ - اأدوِّ

ُنُه في بدايِة التمريِن. -  بعَد اأن اأ�ستنتَج دليَل الميزاِن ، اأدوِّ

- اأغّني التمريَن الإمالئيَّ مع زمالئي.
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تزُهــــــــو جّنــاْت اِت الواِدعـاْت         اأومـــــْن اأْن خلَف الحبَّ

يعُلــــــو �ســـــــراْج اأومْن اأْن خلَف الليِل العاتي الأمواْج     

يْلقـــــــى الحنـاْن اأومْن اأنَّ القلَب الملقى في الأحزاْن     

                                                كلِّي اإيماْن  اإيماْن  اإيماْن  

تتُلــــــو ال�ســالْة اأومْن اأْن خلَف الريِح الهوجاِء �سفاْه     

َمْن ي�سغي لــــــي اأومـــْن اأْن في �سمِت الكــــوِن المقفِل    

ت�سُفو الأ�سواْء ــــــماْء          ّنـــــي اإْذ ترنـــــــو عيناي لل�سّ اإ

                                        تعُلو الألحاْن  كلِّي اإيماْن  اإيماْن 

اأغنيُة اأومُن

الدر�ُس الّثالث

كلمات وحلن : الأخويــن رحبانــي

ُة )عائلُة الكماِن( اآلُت القو�ِش الوتريَّ
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ُة )عائلُة الكماِن( اآلُت القو�ِش الوتريَّ

الكماُن )violon(: من اأهمِّ اآلِت الأورك�سترا، لقدرِتها الفائقِة على التعبيِر، 

الأوتاِر  عبَر  ُر  ويمرَّ  ، ٍت  خ�ســــــــــــــــــــبيٍّ م�سوِّ �سندوٍق  على  ُت�َسدُّ  اأوتاٍر،  اأربعُة  لها 

ٌة. قو�ٌس خا�سّ

الفيول )viola( اأو )فيولون اآلتو(: ت�سبُه الكماَن من حيُث ال�سكُل، وطريقُة 

ها اأكبُر قلياًل، و�سوُتها اأخف�ُس مَن الكماِن.  نَّ العزِف عليها، اإلَّ اأ

الفيولون�سيل )violoncello( اأو ت�سيللو)cello( :  ت�سبُه الكماَن والفيول، 

ها اأكبُر منهمــــــــــــا بحيُث ي�سُع العازُف طرَفها على الأر�ِس، ويم�ســـــــــــــُك  نَّ غيَر اأ

بها جال�سًا. 

الكونتر با�ش )contrabass(: وهي اأكبُر اآلِت عائلِة الكمان، وُيعزُف عليها 

وقوفًا.

conterbassevioloncelle (cello)violaviolon
فيولون )الكمان(فيولفيولون�سيل )ت�سيللو(الكونتربا�س
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- اأتعّرُف اأهمَّ اأعالِم الع�سِر الرومان�سّي : بيتهوفن -  �سوبان - �سوبيرت 

: ُف �سيرَة حياِة المو�سيقيِّ - اأتعرَّ

بلدٍة  في  ُوِلَد   :)  1828 –  1797  (  )Frantz Schubert( �سوبيرت  فرانتز 

رٍة ثمَّ علَّمُه  اآلِة الكماِن في �سنٍّ مبكِّ َم العزَف على  �سغيرٍة قرَب فييّنا في النم�سا ، تعلَّ

اأخوُه العزَف على اآلِة البيانو ، والتحَق بفرقِة الغناِء التابعِة للق�سِر . 

َي في فيينا عن عمٍر يناهُز الواحَد والثالثيَن من عمِره. توفِّ

ي �سوبيرت اأبا الأغنيِة ال�سعرّيِة )ليد(  اأهمُّ اأعماِلِه :  - �ُسمِّ

مئَة اأغنيٍة تقريبًا ومنها )ملُك الغاِب  فقد بلَغْت اأغانيِه  �سـتَّ

) – البجعُة  البنّيُة  – ال�سمكُة  – الُم�سافُر 
 - التراجيدّيُة  )الرابعُة  اأ�سهِرها  من  �سيمفونّياٍت  ت�سُع   -

الثامنُة غيُر الكاملِة (

- خم�َس ع�سرَة اأوّبرا منها )الفونو وا�ستريلال - فييرا برا�س(

وترّيًة  ًة  رباعيَّ ع�سروَن  و   ، �سوناتا  وع�سروَن  اإحدى   -

ٌة تقريبًا،وُخما�سّيٌة واحدٌة وُثمانيَّ

تمرين اثرائي:

رجاِت: - اأقراأُ التمريَن الآتي قراءًة اإيقاعّيًة باأ�سماِء الدَّ

الع�سُر الرومان�سيُّ )�سوبيرت(

الدر�ُس الرّابع
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نثَر القطيَع على المراعي  ناٌي يزغرُد ناُي راعي

لِّ ي�ســرُح كال�ســــعاِع هذا الخروُف الحلُو فوَق التـَـّ

= = = = = =

الع�ســبُة الخ�سراُء في فِمـــــــِه ولحــٌن مــن بعيــِد

ي�ســــري ُيــداِعبُه يقوُل لُه اأَتطَرُب من َن�ســـــيدي

= = = = = =

ويمــدُّ عينيـــــِه القطيـُع الحْلــو فــي تلَك البقـــاِع

وا�سل غناَءَك يا رفيـَق العمــِر اأحَيْيَت المـراعـي

ُة الناُي والقطيُع  - اآلُت العفِق الوتريَّ

الدر�ُس اخلام�س

كلمات : �سليمان العي�سى  -  حلن : مهدي اإبراهيم
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الهارب )harp(: يرجُع اأ�سُلها اإلى الفراعنِة 

ال�سندوُق  هو  اأ�سالِعه  اأحُد   ، مثّلٌث  �سكُلها 

ُت لهذِه الآلة ، وُي�ْسَنُد مائاًل اإلى كتِف  الم�سوِّ

العازِف الذي ُيم�ِسك به جال�سًا ، وال�سلُع الآخُر 

اأ�سفِلِه قاعدٌة تحتوي على  ، وفي  ٌغ  عموٌد مفرَّ

لرفِع  بالقدِم  ُك  ُتحرَّ دّوا�ساٍت)بيدال(،  �سبِع 

اأوتاُرها  وتقُع  ها،  خف�سِ اأو  ال�سوتّيِة  الطبقِة 

�سندوِقها  على  مائلًة  الخم�سيَن  تبلُغ  التي 

ُع عليها بالأ�سابِع الأربعِة عفقًا  الم�سّوِت ، ُيوقَّ

ول ُي�ستخَدُم الخن�سُر .

الغيتار )Guitare(: اآلٌة وترّيٌة من 

فٌة من �سندوٍق  لَّ اأ�سٍل �سرقيٍّ ، موؤ

ورقبُتها   ، م�سّوٍت  خ�سبيٍّ 

اإلى  رفيعٍة  باأ�سالٍك  مق�ّسمٌة 

ُة  �ستَّ الغيتاِر  على  ُي�سدُّ  د�ساتيَن، 

اأوتاٍر،  وُيعزُف عليها بالري�سِة اأو العفق 

بالأ�سابِع .

ُة اآلُت العفِق الوتريَّ
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َل، والمجموعُة الثانيُة تغّني التمريَن الثاني في اآن معًا. ي التمريَن الأوَّ -  مجموعٌة تغنِّ

�سولفيج �سوتين

اد�س الدر�ُس ال�سّ

ل. ، ثمَّ اأغنِّي تمريَن ال�سوِت الأوَّ -  اأقراأُ

اني. ، ثمَّ اأغنِّي تمريَن ال�سوِت الثَّ -  اأقراأُ

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8
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=  اأ�سفق اإيقاعات التمرين.

=  اأوقع اإيقاعات التمرين على الآلت الإيقاعية.

ِة  =  اأغنِّي مقطع من ن�سيد )في �سبيل المجد( مع التوقيِع على الآلِت الإيقاعيَّ

بح�سِب التوزيِع الآتي:

ٌة فرقٌة اإيقاعيَّ

ابع الدر�ُس ال�سّ

في �سبيل ال مجد والأو طان نحيا و نبيد كلنا ذو همة �س

ماء جبا ر عنيد ل تطيق ال�س �سادة الأح رار اأطوا
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ق الحديد اإنَّ عي�س الذل والإر هاق اأولى بالعبيد

مخ�سخ�ساتم�سفقاتدف
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اأعالٌم مو�سيقّيون

الدر�ُس الّثامن

ُف حياَة و اإنجازاِت اأهمِّ العلماء الذين كان لهم ف�سٌل على المو�سيقا: = اأتعرَّ

الكندّي : ُولد اأبو يو�سف يعقوُب بُن اإ�سحاق الكندّي في الب�سرة عام 790 م ، 

ب بفيل�سوِف العرب ،  من اأ�سل عربيٍّ �سريف ، وُلقِّ

ة: الر�سالُة الكبرى في  فاته المو�سيقيَّ لَّ من اأهمِّ موؤ

التاأليف، ور�سالٌة في ترتيِب النغم، اأوالمدخِل في 

�سناعة المو�سيقا، ومخت�سُر المو�سيقا في تاأليِف 

تاأليف   في  الأعظم  وكتاُب  العود،  و�سنعُة  النغِم 

الألحان .

 ، طرخان  بن  محّمد  ن�سر  اأبو  وهـــــو   : الفارابي 

فاته  لَّ 874 م ، ومن موؤ ُوِلَد في فاراب بخر�ســـــــــان عام 

الكثيرة في مختلف العلوم والفنون: كتاُب المو�سيقا 

الكبير، وكالٌم في المو�سيقا، وكتاٌب في اإح�ساء العلوم 

اختراُع  اإليه  ُيْن�َسُب  كما  اأي�سًا،  للمو�سيقا  فيه   عر�َس 

ِة المعروفة. اآلِة القانوِن المو�سيقيَّ

يعقوب بن اإ�سحاق الكندي

الفارابي
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من تراِث محافظِة القنيطرة

من  و�سلٍة  اإلى  اأ�ستمُع   =

لمحافظة  ال�سعبيِّ  راِث  التُّ

القنيطرة.

من  اأغنيٍة  اإلى  اأ�ستمُع   =

تراث محافظة القنيطرة

�ساحُة 26 حزيران بمدينة القنيطرة

ابُن �سينا: هو اأبو علي الح�سيُن بُن عبد اهلل، ُوِلَد 

اإحدى قرى بخارى، وكانت حياته  980 م في  عام 

ها مدر�سَة تعليٍم ، ثمَّ ندوَة ثمٍر، تبداأُ بالفل�سفِة  كلُّ

فاته  لَّ و الطبِّ و تنتهي بالمو�سيقا والغناء، واأهمُّ موؤ

هو الجزء المو�سيقيُّ من كتابه »ال�سفاء « ال�سامل 

لجميع الفنون . 

ابن �سينا
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ـــــــــــِة ) لمحافظات �ســـــــــورية ( التــــــــي 
َّ
=  اأ�ستذكُر بع�َش الأغاني التراثيـــ

فُتها �سابقًا.  تعرَّ

�سورٌة عاّمٌة  لمدينة القنيطرة
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اأ�سئلُة الوحدة الّرابعة

ُل: اختر الإجابة ال�سحيحة مّما ياأتي: ال�سوؤاُل الأوَّ

1-  اآلُة الكونتربا�ش من الآلت:

ِة . =   الوتريَّ

ِة . =   النفخيَّ

ِة . =   الإيقاعيَّ

2-  اآلُة البا�سون من الآلت:

ِة . =   الوتريَّ

ِة . =   النفخيَّ

ِة . =   الإيقاعيَّ

3-  من اأعالِم الع�سر الرومان�سّي:

-   هاندل .

-   �سوبيرت .

-   موت�سارت .
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ن�ســاٌط

اأبياٌت للتلحني

ُب�ســـــــــــــــتاني ُحلــــــــــٌو مـزروْع

ــــــادي وَيطيـُر الُع�سفــــــوُر ال�سَّ

ـــــــــــــــْة األحـــانًا تهــــوى الُحريَّ

ــــــــــــى فيـــــــــــِه الينبـوْع َيَتم�سّ

األحانـــــــــًا ُخ�ســرًا في الــوادي 

ـــــــــــْة وتقـوُل بـــــــــالدي عربيَّ

كلمات : �سمري �ستيتية

ة ) ليد (. ي �سوبيرت اأبا الأغنية ال�سعريَّ ==  �ُسمِّ

==  ُتعدُّ الأوبوا من اآلت النفخ النحا�سية.

==  اآلُة الفيولون�سيل ) ت�سيللو ( هي اأكبُر اآلِت عائلِة الكمان 

وُيعَزُف عليها وقوفًا.

==  ُوِلَد �سوبيرت في بلدٍة �سغيرةٍ قرَب فيينا في الّنم�سا.

حيحِة  اأو  )       ( اأماَم  ال�سوؤال الثاني: �سع اإ�سارة  )       ( اأماَم العبارِة ال�سّ

العبارِة الغلط  فيما ياأتي:
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