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ــة
ــــ

دمـ
ُم لأبنائنا الأعزاِء طلبِة ال�سفِّ الّتا�سِع من مرحلِة التعليِم الأ�سا�سّي كتاَب مق نقدِّ

ِة  التربيِة المو�سيقيَِّة في اإطاِر الجهوِد التي تبذُلها وزارُة التربيِة في الجمهوريَّ
المنا�سبِة  المعارِف  على  للح�سوِل  و�سيلًة  ُيَعدُّ  والذي  ِة،  ال�سوريَّ العربيَِّة 
ِة وزارِة التربيِة، لالنتقاِل من  لهذا ال�سفِّ ، باإ�سراِف المدرِّ�ش تطبيقاً لخطَّ
عمليَِّة التعليِم اإلى عمليَِّة التعلُِّم التي تعدُّ الطالَب محوَر العمليَِّة التعليميَِّة 

التعلُّميَّة.
لما  ِة  التعليميَّ للعمليِة  الأ�سا�سّيِة  الموادِّ  من  ِة  المو�سيقيَّ التربيِة  مادُة  وُتَعدُّ 
بميول  وثيقًا  ارتباطًا  ولرتباطها   ، المتعلِّم  ح�شِّ  لم�ستوى  رفٍع  من  فيها 

الطالب الذي يحبُّ الحركة والن�ساط ، وتجذبه الألحان والأنغام.

رِة لهذه المادَّة: ِة الُم�سطَّ  ومَن الأهداِف العامَّ
*  تنميُة الذوِق المو�سيقيِّ ال�سليِم للمتعلِِّم، وتهذيُب وجداِنِه، وتقويم �سلوكه.

*  تعريُفُه بالتراِث المو�سيقيِّ الآليِّ والغنائيِّ الوطنيِّ والعربيِّ والعالمّي.
ليََّة لهذا العلِم الراقي، وتربية �سوتِه و�سمعِه ،  *  اإك�ساُب المتعلِِّم المبادَئ الأوَّ

واإك�سابه الح�شَّ المو�سيقّي.
وفي النهايِة نرجو اأن نكوَن قد ُوّفْقنا بما َقّدمناه .

الـموؤّلفـون
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*   مراجعة عامة - �سولفيج.

*   ن�سيد : موطني.
*   تذّوٌق مو�سيقّي: التخت ال�سرقّي.

*   املقايي�س املتكاملة -  �سولفيج. 
*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي : اأنطونيو فيفالدي – نيكولي باغانيني.

*   �سولفيج وكلمات : ق�سمًا بالورد وال�سنابل.

*   تذّوٌق مو�سيقّي :تراث حم�س  - مطيع امل�سري. 

*   اأ�سئلُة الوحدة الأوىل .

الوَحدةُ الأُوَلى



1010

مراجعة عاّمة  -  �سولفيـج
الدرُس األّوُل

*  اأذكُر لوائح ال�ساللم المو�سيقية الآتية : �سول الكبير- ره الكبير - فا الكبير - �سي بيمول الكبير.

*  اأذكُر مراحَل ال�ستقاق بطريقة الخام�سات ال�ساعدة .

*  اأذكُر مراحَل ال�ستقاق بطريقة الخام�سات الهابطة .

*  اأقراأ الأ�سكال الإيقاعّية الآتية التي تّم تناولها �سابقاً .

*  اأعّدُد اإ�ساراِت ال�سمت، واأذكُر قيمتها الزمنية .

-  اإ�ساراُت ال�سمت:
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*  اأقراأُ التَّمريَن ال�سولفائّي الآتي قراءًة اإيقاعيَّة مَع اإ�سارِة الميزان، ثّم اأغّنيه:

*  اأغّني الن�سيد الوطنّي للجمهورّية العربّية ال�سورّية ) ُحماة الديار ( .
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الكلماُت الجديدُة :

ال�سناء : العلوُّ والرتفاع  -  ال�سماك : الرتبُة العاليُة  -  يبيد : يفنى  -  الردى : الهالك

12المنّكدا : المكّدر ، ال�ّسيئ  -  التليد : القديم المتواَرث  -  اليراع : القلم

ــناء والبهاء فـــي رباك في رباْك موطني موطني .. الجالُل والجماُل وال�سَّ
جاُء في هواك في هواْك                                   والحياُة والنجاُة والهناُء والرَّ
مًا(2 مًا وغانمًا ُمكرَّ                                   هل اأراك  هــْل اأراك        )�سالمًا ُمنعَّ
ــماك ـــماك تبُلُغ ال�سِّ                                   هل اأراك  في ُعالك          تبلُغ ال�سِّ

              موطني          موطني
ـــــه اأن ت�ســـتقلَّ  اأو َيبيْد  اأو َيبيْد موطني موطني .. ال�ســــــباُب لن يكلَّ  همُّ
                                  َن�ســــتقي من الّردى  ولن نكوَن للِعـدا كالعبيــد  كالعبيـد
دا وعي�سنا المنكدا(2             ل ُنـــريْد ل ُنريـْد      )ذّلنا الموؤّبّ
ليد ليـــد مجَدنـــا التَّ                                   ل ُنريْد بــل ُنعيْد        مجــــــَدنا التَّ

                                                    موطني       موطني
موطني موطني .. الح�ســـــــاُم واليراع ل الكالُم والنزاع  رمُزنــــــــا  رمزنــــا
نـــا نــــا يهزُّ                                   مجُدنـــــا وعهُدنا وواجٌب اإلى الوفـــــــــا   يهزُّ
ف و رايٌة ُترفرُف(2 نـــــــــا       )غاية ت�سرِّ نـــــــــا  عزُّ                                   عزُّ
                                  يا َهناك في ُعالك         قاهــــرًا ِعداك قاهـــرًا ِعـداك

                                                    موطنــي          موطنــــي

غّنيها ب�سكٍل �سحيح : *  اأقراأُ كلماِت الن�سيد الآتيَة بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللَّحنّي ، ثّم اأُ

ن�سيُد موطني
شعر : إبراهيم طوقان  -  حلن : فليفل إخوان

الدرُس الثّاني
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الدرُس الثّالُث

التخُت ال�سرقّي واآلتُه
تاريٌخ وتذوٌق مو�سيقيٌّ

اأعّرُف التخَت ال�سرقّي.
: التخُت ال�سرقيُّ

�سُة لجلو�ش  ُة المخ�سّ -  هو المن�سّ
عليها،  العربّية  المو�سيقّية  الفرقة 
وتكون مرّتبًة بحيث يتو�ّسُط المغّني 
عازفو  يمينه  وعلى  الفرقِة،  اأع�ساَء 
العوِد والقانون والناي، وعلى ي�ساره 
الإيقاعّية  والآلِت  الرقِّ  عازفو 
ويتراوُح   ، المرّددون  ثّم  الأخرى، 

عدُدهم من 2 - 3 .
-  توؤّدي فرقُة التخِت ال�ســـــــــــــرقيِّ مختلَف اأنواِع التاأليِف الآلـــــــــّي والغنائّي المو�ســــــــــــــيقّي ال�ســــــــــــــــــــرقي ّ 

) ال�سـماعي - اللونغا - الب�سرف - الأغنية - الموال ... اإلخ ( 

ُد اأهمَّ اآلِت التخت ال�سرقّي. اأعدِّ
اآلُت التخت ال�سرقّي : العود  -  القانون  -  الناي  -  الرّق .

اأذكُر َلمحًة عن اأهمِّ اآلت التخت ال�سرقي:
اأوتار،   ال�سرقّية، له خم�سة  الوتريَّة  المو�سيقّية  اأهّم الآلت  العود: من   *

ويعود الف�سل باإ�سافة الوتر الخام�ش اإلى المو�سيقّي زرياب.
ُيعَزف على اأوتاره بالري�سة، ومن اأهمِّ عازفي اآلة العود :

منير ب�سير - فريد الأطر�ش - ن�سير �سما -  �سربل روحانا ...

اأ�ستمع اإلى عزف لآلة العود.
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ها العرُب بمنزلة د�ستور للنغماِت لقدرتها على  * القانون : اآلٌة �سرقيٌَّة قديمة اخترعها الفارابي، ويعدُّ
تاأدية جميع المقامات ال�سرقّية. عدد اأوتاره ثمانيٌة و�سبعون وتراً )كلُّ ثالثة اأوتار توؤّدي نغمة �سوتّية 

واحدة( ، ُيعَزف على اأوتاره بري�سَتْين �سغيرتين ُتثبتان في �سّبابتي اليدين.

ومن اأهمِّ عازفي اآلة القانون:

المو�سيقّيان ال�سورّيان: اأمين الخياط و�سليم �سروة.

اأ�ستمع اإلى عزف لآلة القانون. 
ِف المفتوح من الطرفين، عليه ثقوٌب جانبّيٌة مو�سوعٌة بح�ساب  اأنبوٌب من الق�سب المجوَّ الناي :   *
الهواُء ويحدُث  الق�سبِة، فيهتزُّ  النفخ على جانب فتحة  الفم عن طريق  الهواُء فيها من  ُيدفُع  معّين، 

ال�سفير )ال�سوت المو�سيقي( .

من هذه الآلِة اأنواٌع مختلفُة الطوِل تنا�سُب الأ�سواَت الغنائّيَة والمقاماِت المو�سيقّيَة ال�سرقّية .

ومن اأهمِّ عازفي اآلة الناي:

من �سوريَة : العازُف عبد ال�سالم �سفر.

من م�سَر : العازُف محمود عفت.

اأ�ستمع اإلى عزف لآلة الناي. 
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الدرُس الّرابُع

Anna Croz
املقايي�ُس املتكاملُة

*  اأتذّكُر اأنواَع الموازين المو�سيقيَّة التي تعّرفُتها �سابقاً.
َل والأخير في التمرين الآتي واأجيب: *  األحظ المقيا�سين الأوَّ

- كْم عدُد الأزمنة في المقيا�ش الأوَّل؟

- كم عدُد الأزمنة في المقيا�ش الأخير؟
الميزان  يكتمُل  والأخير  الأّول  المقيا�سين  في  الأزمنِة  عدِد  بيَن  بالجمِع  اأّنه  األحظ 

الرباعّي)المقيا�س الرباعّي(. 

م؛ لأنَُّه تتمٌة للمقيا�ِس الأخيِر) وُيوؤّدى في الحركِة الأخيرة ِمْن  ل ل ُيرقَّ األحُظ اأّن المقيا�َس الأوَّ
اإ�سارِة الميزان(.
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الخال�سة : في التمارين ال�سولفائيَّة التي تحتوي على مقايي�َش متكاملٍة ن�سيُف عدد اأزمنِة المقيا�ش 
ل اإلى اأزمنِة المقيا�ِش الأخير )غير المكتملين( لَنح�سَل على مقيا�ٍش كامل. الأوَّ

*  اأقراأ التمريَن ال�سابق مع اإ�سارِة الميزان.

*  اأقراأ التمرين الآتي قراءًة اإيقاعّيًة 

* اأغّني التمرين ال�سولفائي الآتي غناًء �سحيحاً:
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الدرُس الخامُس
تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ
فيفالدي - باغانيني

اأنطونيو فيفالدي  Antonio Vivaldi  ) 1678  -  1741 م (

*  اأتذّكر ت�سل�سَل الُع�سوِر المو�سيقيَِّة التاريخيَِّة :
ع�سر النه�سِة   -  ع�سر الباروِك  -  الع�سر الكال�سيكّي  -  الع�سر الرومان�سّي.

*  اأتذّكر اأ�سماَء مو�سيقيِّيَن بارزيَن في ع�سِر الباروِك مّما در�سُت �سابقاً:
 vivaldi  فيفالدي             Bach  باخ                Handel  هاندل

*  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ فيفالدي :

-  ُوِلَد فيفالدي في مدينة البندقيَّة في اإيطاليا، تعّلَم اأ�سوَل المو�سيقا 
والعزف على اآلة الكمان من والده الذي كان عازفاً عليها.

-  عمَل فيفالدي مدرِّ�ساً لآلة الكمان في م�سفى الرحمة؛ وهو عبارة 
ُم حفالٍت مو�سيقّيًة لالأطفال اليتامى ، ثم ُكلَِّف تدري�َش  عن مركز ينظِّ

الأطفاِل اأ�سوَل تاأليف الكون�سرتو ، واأداءه.
*  اأعّدُد بع�ساً من اأهمِّ اأعماِل فيفالدي :

456 كون�سرتو   -   73 �سوناتا  والعديُد من الأعمال الكورالّية ل�سوت 
واحد اأو �سوتين.

.Gloria العديد من الموؤلَّفات الدينيَّة، واأ�سهُرها اأوراتوريو غلوريا -

.Orlando furious ها اأورلندو الغا�سب 30 كانتاتا  -  48 اأوبرا اأهمُّ
َي  فيفالدي عام 1741 م في فيينا )النم�سا( بحالٍة ُيرثى لها مخّلفاً وراءه كنوزاً مازاَلْت ُت�سَمُع وُتعَزُف  ُتوفِّ

حتَّى وقتنا الحا�سر.
 *  اأ�ستمُع اإلى مقطع مو�سيقّي من اأعمال فيفالدي .
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نيكولي باغانيني  Niccolo Baganini  ) 1782  -  1840 م (

*  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ نيكولي باغانيني : 
مو�سيقّي  وموؤلِّف  غيتار  و  فيول  و  كمان  عازف  باغانيني  نيكولي 

اإيطالّي .
ُوِلَد في جنوة في اإيطاليا عام 1782 م ، بداأ درا�سة المو�سيقا في 

�سنِّ ال�ساد�سة.
- األَّف اأوَّل قطعة مو�سيقيَّة "�سوناتا" في �سنِّ الثامنة من 

فيه  عزَف  له  حفٍل  ل  اأوَّ اأقام  التا�سعة،  �سنِّ  وفي  عمرِه، 
اأماَم الجمهور.

في  ُي�ساهى  ل  الذي  الكمان  عازف  باغانيني  اأ�سبَح   -
ب بـ "اأكبر عازف كمان في اأوروبا". ع�سرِه وُلقِّ

َع باغانيني اأفَق التعبير المو�سيقّي لآلة الكمان في  - و�سَّ
ل َمْن اأبَرَز  اأ�سلوِب اأدائِه و ابتكاراته، فك�سَف اأ�سراَر هذه الآلة ُم�ستغاّلً جميَع اإمكاناتها الُمعبرة ، وكان اأوَّ
�َش لُه عّدَة ِقطٍع مو�سيقيٍَّة مثل: �سوناتات"ماريا لويزا" و"نابليون" و  اأهمّيَة الوتِر الرابِع للكمان فخ�سَّ

للكمان.  المنفرِد  الأداِء  تقنّية  ببراعِة  باغانيني  مو�سيقا  تت�سُف  مختلفة".  لحنيَّة  "اأفكار 
*  اأعّدُد بع�ساً من اأهمِّ اأعماِل باغانيني:

- عدد من ال�سوناتات منها للكمان والبيانو .
- �سّت رباعيَّات وترية للكمان والفيول والفيولون�سيل .

- باليه ريفية ذات األحان و�سفية .
) capricci ( 24 كابري�ش  -

كابري�ش ) capricci ( : هو قالٌب مو�سيقيٌّ حّر ُيو�سُع لإظهاِر مهارِة العازِف وبراعتِة واإمكانات الآلة في 
بع�ش الأحيان .

ُتوّفي باغانيني عام 1840م في فرن�سا.

*  اأ�ستمُع اإلى مقطع مو�سيقّي من اأعماِل باغانيني.
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الدرُس السادُس
ق�سمًا بالورِد وال�سنابل�سولفيج وكلمات:

*  اأتناوُب مَع رفاقي وفي اآٍن واحد غناَء لحِن الأغنيِة وكلماتها :

ولفائيَّ الآتي قراءًة اإيقاعّيًة مع اإ�سارة الميزان، ثّم اأغنيه:  *  اأقراأُ التَّمريَن ال�سُّ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

*  اأقراأُ كلماِت الأُغنيِة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللَّحنّي، ثّم اأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

ق�ســــــمًا بالورد و ال�ســـــنابل بـ�سمــــود البطِل الُهمـــــــام

�ســـــنقاتل كّلنــــــــا  نقاتــــلون�ســــون الحبَّ وال�ســــــالم مو�سيقا

ق�سمًا بالورد و ال�سنابل
ق�ســــــمًا بالورد و ال�ســـــنابل       بـ�سمــــود البطِل الُهمـــــــاْم
�ســــــنقاتل كلُّنــــــــا  نقاتـــــل       ون�ســـون الحبَّ وال�ســـــــالْم

في غـــــٍد �ســـــــنزرُع الفيافي       خ�سرًة في ال�سهِل والجباْل
�ســـــــــــنقاتُل كلُّنــــــا  نقاتـل        ون�ســــون الحبَّ وال�ســــــالْم

ــــوار هّيـــــا نم�سي         نرفُع الرايـــــــاِت بالن�ســاْل ــــها الثُّ اأيُّ
�ســـــنقاتُل كلُّنــــــــا  نقاتــــل         ون�ســون الحبَّ وال�ســــــــالْم

* * * * *

* * * * *
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الدرُس السابُع

تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ
اأغنيٌة من تراِث حم�س - مطيع امل�سرّي

*  اأ�ستمُع اإلى و�سلٍة من تراِث محافظِة حم�ش.

*  اأغّني اأغنيًة ) من تراِث حم�ش (. 
*  اأغنّي الأغنيَة التراثّيَة بمرافقِة اإيقاع البلدي .

 م�سهد من مدينة حم�ش
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مطيع امل�سرّي    ) 1932  -  2002 م (

*  اأذكُر لمحًة عن حياة المو�سيقّي مطيع الم�سرّي:
ُيعدُّ مطيع الم�سرّي من اأوائل المو�سيقّيين ال�سورّيين 
من  وهو  اأكاديميَّة،  درا�سًة  المو�سيقا  در�سوا  الذين 
مواليد حم�َش ، تيتَّم باكراً،  فتلّقى تعليَمُه البتدائيَّ 
على  العزَف  تعّلم  الإ�سالمّي،  الَمْيتم  مدار�ش  في 
در�ش   ، �سنوات  ع�ْسَر  عمُره  وكان   ، الكورنيت)1(  اآلة 
المو�سيقا على يد المو�سيقّي الإيطالّي )قي�سر تاديا(، 
اإلى  بعثة  في  �سافر  الأوبوا،  اآلة  على  العزف  واأجاَد 
قيادة  في  �ش  تخ�سّ وبعدها  المو�سيقا،  لدرا�سة  م�سَر 
لمدة  المو�سيقّي  والتوزيع  ال�سيمفونّية،  الأرك�سترا 

�سنتين وتخرج بامتياز.

ان�سّم اإلى فرقة اأمّية للفنون ال�سعبّية بعد عودته من 
م�سر، و�سّكل فيها كوراًل �سخماً.

ُد بع�ساً من اأهمِّ اأعماله: *  اأعدِّ

 اللوحاُت الغنائّيُة؛ مثل: )يا مهرة خلف الجبل (، و)يا خوي يا رايح عال�سام(، واللوحة التراثّية التي 
�سّمت الأهازيج: )زّينوا المرجة ( و)�سّديت الهجن( و)اهلل اهلل يا مفّرج الم�سايب(.

اأوبريت )الأم والوطن( واأوبريت)اأفراح الريف( واأوبريت )عالء الدين وال�سيف الم�سحور(.

باليه )حكاية بلدي(.

ُتوّفي في العا�سر من اأيلول عام 2002 م. 

اأ�ستمُع اإلى عمل من اأعمال المو�سيقيِّ مطيع الم�سرّي.

)1( الكورنيت : اآلة مو�سيقية من اآلت النفخ النحا�سية .
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أسئلُة الوحدة األولى

ال�سوؤال الأّول: امالأ الفراغاِت الآتيَة بالكلماِت المنا�سبِة:
�سة لجلو�ش الفرقة المو�سيقّية العربّية عليها، ومن اأهمِّ اآلت  - التخُت ال�سرقيُّ هو ................ المخ�سَّ

الفرقة ................ و ................ و ................

- توؤّدي الفرقُة مختلَف اأنواع التاأليف المو�سيقّي ال�سرقي مثل ..........  و ...........  و ...........  و ............ اإلخ. 

ال�سوؤال الثاني: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة مّما ياأتي ودّونها في دفترك:
- من اأ�سهر عازفي اآلة العود:   اأ -   �ســــــــــليم �ســــــــــــروة        ب - َن�سير �ســــــــــّما
                                                  جـ - عبد ال�سالم �سفر        د  - محمود عفت

-  ُوِلَد اأنطونيو فيفالدي في:  اأ -   اإيطاليا        ب - فرن�سا        جـ  - األمانيا            د - رو�سيا
-  برع باغانيني بالعزف على اآلة:

     اأ -   الغيتار    ب - الكونتربا�ش   جـ  - الكمان        د - الترومبيت
مُّ ) َزّينو المرجة - �سديت الهجن ( من األحان المو�سيقّي: -  اللوحة التراثّية التي َت�سُ

     اأ -   عبد ال�سالم �سـفر            ب -  محّمـــد �ســــــلمان
    جـ - زهير عي�ســـــــــــــــاوي            د -   ُمطيع الم�سرّي

ال�سوؤال الثالث: �سع اإ�سارة )         (اأمام العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )×( اأمام العبارة الغلط 
فيما ياأتي:

تعتمُد المقايي�ُش المتكاملُة على الجمع بين المقيا�َسْين الأّول والرابع.

القانوُن اآلٌة �سرقّيٌة اخترَعها الفارابي. 

اأنطونيو فيفالدي من الع�سر الكال�سيكي.

ها اأورلند الغا�سب. من اأهمِّ اأعماِل المو�سيقيِّ فيفالدي 48 اأوبرا، اأهمُّ
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*   ال�سلم ال�سغري القريب )MINOR( -  �سولفيج.
*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: مو�سيقا احلجرة.

*   ن�سيُد:  نحن ال�سباب.
*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي : ه�سام ال�سمعة - عدنان اأبو ال�سامات - 

حممود عجان
*   اإ�سارات التحويل يف املو�سيقا ال�سرقّية.

*   �سولفيج وكلمات : بالدي.

*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: تراث الـح�سكة.

*   اأ�سئلُة الوحدِة الثانية.

دةُ الّثانيةأُ
الوَح
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ال�سلَّم ال�سغري القريب
)Minor(

الدرُس األّوُل

*   اأتذّكر لئحة ال�ساللم الكبيرة:

اأو  اإ�ساراُت التحويِل الُم�ستخَدمُة للح�سول على �سيغِة ال�سّلِم الكبير  َة ال�سّلم، وهي  الالئحُة تمّثل ُهويَّ
ُن اإلى جانب مفتاح �سول في بداية المدّرج المو�سيقّي قبَل الميزان  ال�سغير )ماجور اأو مينور(، التي ُتدوَّ

بح�سب ترتيبها المعروف كما تعّرفتها �سابقاً.

*   اأذكُر خطواِت اإيجاد ال�سلَّم ال�سغير من ال�سلَّم الكبير.

لكّل �سلَّم مو�سيقّي كبير �سلٌَّم �سغير قريب له ، نح�سل عليه كالآتي: 

الدرجة  هي  لت�سبَح  الكبير  ال�سّلم  اأ�سا�ش  درجة  من  �سعوداً  ال�ساد�سَة  اأو  هبوطاً،  الثالثَة  الدرجَة  ناأخُذ 
الأولى )الأ�سا�ش( لل�سّلم ال�سغير القريب له )الجديد(، ثّم نكمُل باقي درجات ال�سّلم ال�سغير)الجديد( 

ى با�سم الدرجة الأولى. الذي ُي�سمَّ

َي قريبًا له ؛ لأنَّ لهما الالئحة  *   نتيجة: لكلِّ �سّلم مو�سيقّي كبير �سلٌَّم �سغير قريب له، و�ُسمِّ
ذاتها. 

*   اأذكُر ت�سل�سَل اأبعاد �سّلم ل ال�سغير .
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*   اأقارن بين ال�سّلمين الكبير وال�سغير من حيُث ت�سل�سُل اأبعاِد كّل �سّلم.
*   اأَغنِّي �سّلَم ل ال�سغير )�سعوداً وهبوطاً( غناًء �سحيحاً.

*   اأقراأُ التَّمريَن الآتي قراءًة اإيقاعّيًة باأ�سماِء الدرجاِت.
ولفائيَّ الآتي غناًء �سحيحاً. *   اأَغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

1 2 3 4 5 6 7 8
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الدرُس الثّاني
تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ

مو�سيقا الـحجرة

conterbasse
الكونتربا�ش

violoncelle  (cello)
فيولون�سيل )ت�سيللو(

viola
فيول

violon
فيولون )الكمان(

*  اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقيَّة توؤّديها فرقة مو�سيقا الحجرة.
*   اأعّرُف مو�سيقا الحجرة.

مو�سيقا الحجرة: ن�ساأَْت في القرن ال�ساد�َش ع�َسَر، وهي نوٌع من اأنواع المو�سيقا الكال�سيكيَّة التي كاَنْت 
ُتوؤّدى �سابقاً في حجراٍت داخَل ق�سور الأمراء، وي�سارك فيها عدٌد من العازفين يتراوح عددهم بين ت�سعة 

عازفين وثالثين عازفاً. 
*  اأعّدُد اآلِت فرقة مو�سيقا الحجرة.

الآلت  من  عدداً  الحجرة  مو�سيقا  فرقُة  ت�سمُّ   : الحجرة  مو�سيقا  اآلت 
 - فيولون�سيل   - فيول   - كمان   ( الكمان  عائلة  منها  نذكُر  المو�سيقّية 

كونتربا�ش ( اإ�سافة اإلى الترومبيت والترومبون والتوبا والكالرينيت .
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*  اأذكُر اأهمَّ الموؤّلفين المو�سيقّيين الذين اأّلفوا مو�سيقا الحجرة. 

-  اأ�سهر َمْن كتَب موؤلَّفاٍت لهذه الفرِق موت�سارت وبيتهوفن غيَر اأّن موت�سارت كتب موؤّلفاً فريداً ُي�سّمى 
رباعية الكالرينيت ، يتاأّلف من رباعّي الآلت الوتريَّة م�سافاً اإليها الكالرينيت ب�سورة ا�ستثنائية .

*  اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقيَّة توؤّديها فرقة مو�سيقا الحجرة.

ترومبون

توبا

ترومبيت
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*  اأذكُر لمحًة عن اأهّم اآلت فرقة مو�سيقا الحجرة:

اآلُة الكمان: هي اأكثُر اآلت القو�ش الوترّية انت�ساراً؛ لقدرتها 
التي  المتميِّزة،  ال�سوتيَّة  ولخ�سائ�سها  التعبير،  على  الفائقة 
ع طبقاتها ال�سوتّية المختلفة، واإمكاناتها الفّنّية  تبرُز في تنوُّ

العديدة .

*  اأ�سَتمُع اإلى مقطٍع مو�سيقّي لآلة الكمان .
اأوتارها  اأ�سخُم منها بقليل مَع اختالف دوزان  الكمان ولكّنها  اآلَة  اإلى حدٍّ كبير  اآلة الفيول :  ت�سبه 

وطبيعة �سوتها.

* اأ�سَتمُع اإلى مقطٍع مو�سيقّي لآلة الفيول :
الفيولون�سيل )الت�سيللو( : لآلة الفيولون�سيل دوٌر 
ال�سيمفونّي، وهي  الأورك�سترا  كبيٌر ومهّم في فرقة 
ت�سبُه  الوترّي،  الرباعّي  مجموعة  في  اأ�سا�سيٌَّة  اآلٌة 
اأكبر  اأّنها  اإّل  اأق�سامها،  اأهمّيتها وفي  الكمان في  اآلَة 
على  ويثبِّتها  ركبتيه،  بين  العازف  ي�سُعها  حجماً، 

�سة لها. الأر�ش؛ ليعزف عليها بالقو�ش المخ�سَّ

اآلة  تعزفه  مو�سيقّي  مقطٍع  اإلى  اأ�سَتمُع    *
الفيولون�سيل )الت�سيللو(.

عازف الت�سيللو
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 اآلة الكونتربا�س: هي اأ�سخُم الآلت الوتريَّة، يوؤّدي العازف عليها واقفاً اأو جال�ساً على كر�سيٍّ مرتفٍع، 
اأو نقراً بالأ�سابع، وتاأخذ  ًة في العزف عليها، ُيعزُف عليها بو�ساطة القو�ِش،  وهي تتطلَّب مهاراٍت خا�سّ

اأق�سام الكمان نف�سها.

* اأ�سَتمُع اإلى مقطٍع مو�سيقّي تعزفه اآلة الكونتربا�س.
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الدرُس الثّالُث

ن�سيد نحُن ال�سباب
*  اأقراأُ كلماِت الن�سيد الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللَّحنّي، ثّم اأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

شعر : بشارة اخلوري  -  حلن : فليفل إخوان

الكلماُت الجديدُة :
الموت الزوؤام : الموت العاجل )الكريه(   -  عداك : جاوزك

الخاتمة

اإلى  الالزمة

         نحُن ال�ســــــــباُب               لنــــــــــــــا الغــُد 
                ومجــــــــــُدُه                المخّلـــــــــُد

�ســـــــعاُرنا على الزمْن               عا�َس الوطْن عا�َس الوطْن
بعنا لــــــه يوَم المحْن              اأرواَحنـــــا بــــــــــــــــال ثمْن
)يـا وطني عداَك ذم               مثُلَك مــن يرعــى الّذمــْم(
عّلْمتنــا كيَف ال�ّســمم               وكيـَف يظفـــــُر الألـــــــــــْم

نحـــُن ال�ســـــــــباب 
ال�ســــــــفُح و الجداوُل               والحقـــــُل وال�ســــــــــــنابُل
ومـــــا بنى الأوائـــــــُل                نحــــــُن لـــــــــــــه معاقـــــُل
)الديــُن فــــي قلوبنـا                والّنـــــوُر فــــــي  عيوننـــا(
والحـــقُّ فــي يميننــــا                والغـــاُر فـــــــي جبيننـــــــا

                                 نحـــُن ال�ســـــــــباب 
لنــــا العراُق  وال�سـاآْم                 وم�ســـُر والبيُت الحــــراْم
نم�سي اإلى الموت الـزوؤاْم                 اإلى الأمـــــــام اإلى الأمـاْم
)نبنـــــــي ول نّتـــــكُل                 نفنـــــــــــى ول ننخـــــذُل(
لنـــــا يــــــــٌد والعمــُل                  لنـــــــــــــا غـــــــٌد والأمـــُل

                             نحـــــُن ال�ســــــــباب

}{2

2

2

2

اإلى  الالزمة

مة المو�سيقّية المقدِّ
الالزمة
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الدرُس الّرابُع
ٌق مو�سيقيٌّ تاريٌخ وتذوُّ

ه�سام ال�سمعة - عدنان اأبو ال�سامات -حممود عجان

ه�ســـام ال�ســمعـة    ) 1923  -  1989 م (

*  اأذكُر اأهمَّ اأعالم المو�سيقا العربّية. 
*   اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقّي ه�سام ال�سمعة:

-  ه�سام ال�سمعة مو�سيقّي �سورّي كبير، خا�َش غماَر المو�سيقا من جوانبها 
كّلها؛ باحثاً وملّحناً وموؤّلفاً وعازفاً ومرّبياً.

-  ُوِلَد في دم�سَق عاَم 1923م، اأحّب المو�سيقا وتعلََّم العزَف على اآلِة العود، 
والأكورديون والفيولون�سيل.

ثمَّ توّلى قيادتها  دم�سَق،  باإذاعة  الخا�سة  المو�سيقيَّة  للفرقة  عمَل عازفاً 
، واّتجَه اإلى تدري�ش المو�سيقا في المعاهد المو�سيقّية ، واأم�سى في مهنة 

التدري�ش خم�سًة وثالثين عاماً.

َن الكثيَر من الأنا�سيد التربوّية  *  اأعّدُد بع�سًا من اأهّم اأعماله: لحَّ
والوطنّية نذكر منها:

اآِه لو كْنُت اأطير - الحّمى - انطالق - تحية العلم - ال�سهيُد المجهول.
وفي مجال الأغنية لّحَن الكثيَر من الأغاني مثل: )قلبي عليك( التي غّناها محمد �سياء الدين، واأغنية 
( التي غنَّتها المطربُة نور ال�سباح ،   )نحنا �سوى( التي غّناها المطرب فهد باّلن ، واأغنية )ت�ساأل عليَّ

كما اأّلَف العديَد من المقطوعات المو�سيقّية الجميلة؛ نذكُر منها:
ال�سادروان - رق�سة م�سرّية - �سور �سرقّية - رق�سة يونانّية .

ُتوّفي المرّبي ه�سام ال�سمعة عام 1989م بعد م�سيرة طويلة من العطاء.

*  اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقّية من اأعمال المو�سيقّي ه�سام ال�سمعة. 
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"عدنان  المو�سيقّي  حياِة  عن  لمحًة  اأذكُر     *
اأبو ال�سامات":

ال�سامات في دم�سق عام  اأبو  المو�سيقيُّ عدنان  ُوِلَد 
�ستَة  وعمُرُه  المو�سيقّيَة  درا�سَتُه  بداأ  حيث  1934م، 
ع�سَر عاماً في المعهد المو�سيقّي ال�سرقّي بدم�سَق، 
والكونتربا�ش  العود  اآلة  على  العزف  تعّلم  حيُث 

ورق�ش ال�سماح.

الأهلي  المعهد  في  المو�سيقا  تدري�ش  على  عمل 
لالآن�سات  ال�سماح  رق�ش  وتدريب  للمكفوفين، 

المب�سرات، و�سّكَل منهم فرقًة للمو�ّسحات ورق�ش ال�سماح.

*  اأعّدُد بع�سًا من اأهّم اأعماله:
ن )وطني ونذْرُت له الجهد( غنَّاها �سباح فخري- عيد الن�سر. لحَّ

حات والأغنيات ال�سعبّية لفرقِة اأميَّة للفنون ال�سعبيَّة.  ن الكثير من الق�سائد والمو�سَّ لحَّ

ن الكثير من الأغنيات لكباِر المطربين ال�سورّيين، وبلَغ عدُد األحانه /121/ لحناً، وو�سَع كتاب )ديوان  لحَّ
المو�ّسحات( و�سّمنه األحاَنُه.

ُتوّفي عدنان اأبو ال�سامات عام 2011 م .

*  اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقّية من اأعمال المو�سيقّي  عدنان اأبو ال�سامات .    

أبو ال�سامات   ) 1934  -  2011 م ( عدنان ا
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حممود العّجان  ) 1916  -  2006 م (

*  اأذكُر لمحًة عن حياة المو�سيقي محمود العّجان:
ُوِلد محمود العّجان في مدينة الالذقيَّة ون�ساأ في جوٍّ عائليٍّ مو�سيقيٍّ فاأحّب هذا الفنَّ وزاوله اإلى حدٍّ 

بعيٍد .

دور  في  للمو�سيقا  �ساً  مدرِّ عمَل  ثمَّ  عمرِه،  من  ع�سرَة  الخام�سَة  �سن  في  وهو  المو�سيقّي  التاأليَف  بداأَ 
المعلمين والمعلمات وفي معاهِد اإعداِد المدر�سين مّدَة اثنين وخم�سيَن عاماً .

م في اأكثِر من بلٍد عربيٍّ واأجنبيٍّ ، كما اأُطلَق ا�سُمُه على قاعٍة من قاعاِت مديرية الثقافِة في الالذقيَِّة . ُكرِّ

د بع�سًا من اأهمِّ اأعمالِه : *  اأعدِّ
كتاب بعنوان تراثنا المو�سيقّي.

كتاب بعنوان الإيقاع وفل�سفته.

�سماعي حجاز كار.

لونغا ا�ستقبال.

مو�سيقا تعبيرّية )نادية(.

من وحي الأندل�ش.

*  اأ�ستمع اإلى عمٍل من اأعماِل محمود العّجان .
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. * اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقّيٍة من مقاٍم �سرقيٍّ

*  اأذكُر الفرَق بين المو�سيقا ال�سرقّية والغربّية
-  المو�ســــيقا الغربّيُة تحوي فوا�سَل فيها : بعٌد  -  ن�سُف بعٍد  -   بعٌد ون�سف.

-  المو�سيقا ال�سرقّية تحوي فوا�سَل فيها : بعد  -  ن�سف بعد  -   بعد ون�سف  -  ثالثُة اأرباِع البعد. 

ويميُِّزها من المو�سيقا الغربّية ثالثُة اأرباِع البعد ، وُيرمز اإليه بال�سكل

ُن اإ�سارَة التحويل           ،          على المدرَّج المو�سيقّي في دفتري. *  اأدوِّ
*  اأذكُر عمَل كلِّ اإ�سارة تحويل           ،

رجَة المو�سيقيََّة ربَع بعد. - ن�سف بيمول : تخف�ُش الدَّ

رجَة المو�سيقيَّة ربع بعد. - ن�سف دييز : ترفُع الدَّ

الدرُس الخامُس
اإ�سارات التحويل

في المو�سيقا ال�سرقّية
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الدرُس السادُس

ًة مع اإ�سارِة الميزان ، واأغّنيه:   ولفائيَّ الآتي قراءًة اإيقاعيَّ *  اأقراأُ التَّمريَن ال�سُّ

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11
12 13

�سولفيج وكلمات
ن�سيُد بالدي
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*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ الّلحنّي ، واأُغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

ن�سيُد بالدي
�سعر : محمد محمود �سادق  -  لحن : عبد الحميد عبد الرحمن

بـــالدي بــــــــالدي فـداِك دمي                 وهْبُت حياتي فدًى فا�سلمي
ُل مــــا فـــــــي الفـوؤاد                ونجــــواِك اآخُر مــا في فـمي غراُمِك اأوَّ
�ساأهتُف با�ســـِمِك ما قد حييت                تعيـ�ُس بالدي ويحيا الوطْن

بالدي بـــــالدي اإذا اليوم جاْء                ودّوى النـداُء وحقَّ الفـِــداْء
فـحيِّي فتاِك �ســــــــــهيَد هواِك                وقولي �ســـالمًا على الأوفياْء
�ســاأهتُف با�سِمِك ما قد حييت                تعيـ�ُس بالدي ويحيـا الوطْن

* * * *
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*  اأتناوُب مَع رفاقي وفي اآٍن واحد غناَء لحِن الأغنيِة وكلماِتها.

مــــا فـــــــي الفـوؤاد ونجــــواِك اآخُر مــا في فـمي

ما قد حييت

�ساأهتُف با�ســـِمِك

تعيـ�ُس بالدي ويحيا الوطْن ويحيـا الوطْن

بـــالدي بــــــــالدي فـداِك دمي ُل وهْبُت حياتي فدًى فا�سلميغراُمَك اأوَّ
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الدرُس السابُع

*   اأ�ستمُع اإلى و�سلة من تراِث محافظِة الح�سكة.

*  اأغّني اأغنيًة من تراث محافظة الح�سكة .

م�سهد من الح�سكة

تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ
اأغنيٌة من تراِث الـح�سكة
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ال�سوؤال الأّول: امالأ الفراغاِت الآتيَة بالكلماِت المنا�سبة:
ت�سمُّ فرقُة مو�سيقا الحجرة اآلت : عائلة  ................  و ................  و  ................ اأو  ................ 

ال�سوؤال الثاني: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة مّما ياأتي ودّوْنها في دفترك:
1  -  ن�سيُد » ال�سهيد المجهول « من األحان :

         اأ - عدنان اأبو ال�سامات                          ب - محّمد �سلمان 
         جـ - ه�ســــــــام ال�ســـــــمعة                           د - �ســـــــّيد دروي�ش 

2 -  المو�سيقيُّ الذي َتعلََّم رق�َش ال�سماح وعّلَمه هو : 
        اأ -  ه�ســــام ال�سمعة           ب - عدنان اأبو ال�سامات 
       جـ - �ســـــّيد دروي�ش             د - محـــّمــــــــــد �ســــــــــلمان 

3 - اإ�سارُة التحويل ن�سف البيمول  تخف�ُش الّدرجَة المو�سيقّيَة مقداَر:
      اأ -  بعد ون�سف البعد         ب  -  بعد واحد 
      جـ - ثالث اأرباع البعد        د -  ربــــع بعـــــــــد 

4 - اإ�سارُة التحويل ن�سف دييز ترفُع الّدرجَة المو�سيقّيَة مقداَر: 

      اأ -   بعــــٍد كامــل                     ب - ربع بعد 
      جـ - ن�سف بعــد                     د - ثالثة اأرباع البعد 

ال�سوؤال الثالث: �سع اإ�سارة )        ( اأماَم العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )×( اأماَم العبارة الغلط فيما ياأتي:

أسئلُة الوحدِة الثانيِة

اأتقَن ه�سام ال�سمعة العزَف على اآلتي الأكورديون والفيولون�سيل.

ُت�سنَّف مو�سيقا الحجرة  بح�سب عدد عازفيها.

 اأتقَن عدنان اأبو ال�سامات العزَف على اآلتي العود والأكورديون. 

للح�سول على ال�سلَّم ال�سغير القريب ناأخُذ الدرجَة الرابعَة هبوطاً اأو ال�ساد�سَة �سعوداً. 

 ال�سلَُّم ال�سغيُر القريُب ل�سلَّم دو الكبير هو �سلَّم ل ال�سغير. 

42
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*   مقام الرا�ست - ا�ستماع الرا�ست.

*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي مطربون عرب:

      اأّم كلثوم - اأ�سمهان - ناظم الغزايل.
CONGRATULATIONS : اأغنية اإنكليزية   *

*   ن�سيد: املعّلُم.
*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي: ت�سايكوف�سكي - فاغرن.

*   اأغنية : اأقول لطفلتي.
*   تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقّي : تراث الالذقّية.

*   اأ�سئلُة الوحدِة الثالثة.

دةُ الّثالثةأُ
الوَح
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مقام الرا�ست  -  ا�ستماع الرا�ست

الدرُس األّوُل

*  اأ�ستمُع اإلى مقاِم الرا�ست �سعودًا وهبوطًا.

*  اأ�ستمُع اإلى مقطوعٍة مو�سيقّيٍة من مقاِم الرا�ست.

ُف كلمَة الرا�ست : *  اأعرِّ
الرا�ست : كلمٌة فار�سّيُة الأ�سِل، وتعني الم�ستقيَم ، ومقاُم الرا�ست هو ال�سلَُّم الأ�سا�سيُّ في 

المو�سيقا ال�سرقّية.

*  اأذكُر لئحَة مقاِم الرا�ست:
لئحة مقاِم الرا�ست تحتوي على اإ�سارتي تحويل:

 �سي ن�سف بيمول 

ومي ن�سف بيمول   

*  اأذكُر درجاِت مقاِم الرا�ست:

ُد اأبعاَد مقاِم الرا�ست: * اأُحدِّ
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الدرُس الثّاني
تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ

اأّم كلثوم  -  اأ�سمهان  -  ناظم الغزايل

اإبراهيم  »فاطمة  لـ  الفنّي  ال�سُم  هو  كلثوم  اأمُّ   -
ا�سُتهَرْت  م�سريَّة  عربيٌَّة  مطربٌة  وهي   » البلتاجي 

عربّياً وعالمّياً في القرن الع�سرين.
َبْت بـ »كوكِب ال�سرق« و»�سّيدة الغناِء العربّي«. - ُلقِّ

َن  موؤذِّ والدها  وكان  عام 1904م،   كلثوم  اأمُّ  ُوِلَدت   -
القرية، وفي �ِسنِّ العا�سرة بداأت ُتغنِّي في الحفالت، 
والتوا�سيَح  الق�سائَد  وتغّني  تحفُظ  كاَنْت  وقد 

الدينيَّة.
فهي  الجميلِة؛  الأ�سواِت  ِمَن  كلثوم  اأّم  �سوُت   -

تمتلُك م�ساحاٍت �سوتيًَّة كبيرة.
-  ُتوّفَيْت اأمُّ كلثوم عام 1975م، بعد اأن خلََّفْت وراءها اإرثاً كبيراً جّداً من الأغاني التي ما زالْت حّيًة حّتى 

يومنا هذا.
نوا لل�سّيدة اأّم كلثوم: * من اأهمِّ الملّحنين الذين لحَّ

ريا�ش ال�ســــــــــنباطي  -  �ســــــــّيد مكاوي  -  بليغ حمدي   - محّمــــــد الموجي -  محّمـــــد عبد الوهاب - 
محّمد الق�سبجي .

رني( - )فات الميعاد( - اأن�سودة الجالء - رباعيات  *  ومن اأهّم اأغانيها : اأنت عمري - الأطالل - )يام�ســـــــــهَّ
الخيام  -  رّق الحبيب .

*  اأ�ستمع اإلى مقطع من اأغنية اأّم كلثوم

اأمُّ كلثوم    ) 1904  -  1975 م (
*  اأَذكُر لمحًة عن حياِة اأّم كلثوم:
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اأ�ســــــمهان    ) 1912  -  1943 م (

اأ�سمهان هو ال�سم الفّنّي للمطربة الكبيرة اآمال فهد الأطر�ش . 

ُولَدْت على متن باخرة في البحر عام 1912م ، في اأثناء عودة عائلتها

من تركيا اإلى جبل العرب )ال�سويداء( في �سورية. 

*  ومن اأ�سهِر اأغاني اأ�سمهان:
يا طيور  -  ) اإمتى حتعرف(  -  الورد  -  يا ديرتي.

ُتوّفَيت اأ�سمهان عام 1943م بحادثِة غرٍق في م�سَر ، وبقي موُتها ُلغزاً لم ُتحلَّ خيوُطُه حّتى الآن. 

* اأ�ستمع اإلى اأغنية للمطربة اأ�سمهان .

*  اأَذكُر لمحًة عن حياِة اأ�سمهان:
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ناظم الغزايل    ) 1921  -  1963 م (

مطربي  اأهمِّ  من  واحٌد  الغزالي  ناظم   -
الما�سي،  القرن  في  ظهروا  الذين  العرب 
العراق  مطرَب  ُعدَّ  وقد  1921م،  عام  ُولَد   -
ل؛  الأوَّ العراقي  المقام  بفّنان  َب  وُلقِّ ل،  الأوَّ
عرَفْتُه  الغناء  من  قالٌب  العراقيُّ  والمقاُم 

بالُد الرافدين.

ب�سور  مليئًة  الغزالي  ناظم  حياُة  كانْت    -
البوؤ�ش والنجاح . 

-  بداأ الغناَء وهو في �سنِّ الحادية والع�سرين، 
وذاَعْت �سهرُتُه مع اأغنية ليلى، ثّم ان�سمَّ اإلى 
فرقة المو�ّسحات ليكوَن األمَع اأفرادها، وترّنَم 
بع�سرات المو�ّسحات الأمر الذي جعلَُه قادراً 
على غناء اأ�سعب القوالب الغنائّية، وقد قّدَم 

الأغنيَة العراقّيَة باأ�سلوب جديد.

* ومن اأهمِّ اأعماِل ناظم الغزالي الغنائيَّة:

ال عيَّرتني بال�سيب )ليلى( - فوق النخل( . )طالعة من بيت اأبوها  - موَّ

* اأ�ستمع اإلى اأغنية لناظم الغزالي .

*  اأَذكُر َلمحًة عن حياِة ناظم الغزالي:
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 I was afraid that maybe
you thought you were above me.

 That I was only fooling myself
to think you'd love me.
But then tonight you said
you couldn't live without me
that round about me
you wanted stay.

 Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.
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الدرُس الثّالُث
اأغنية اإنكليزّية

ة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللحنّي، واأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:        *  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الإنكليزيَّ

 Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.

 Who would believe that I could
be happy and contented.
I used to think that happiness
hadn't been invented,
but that was in the bad old days
before I met you
when I let you walk into my heart.

 Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations
I want the world to know I'm happy as can be.

Congratulations
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*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ الّلحنّي ، 
واأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

ن�سيُد المعلِّم

مة المو�سيقيَّة               المقدِّ

2)يداَك الر�سالة واأنَت الأميْن          اأ�ساَء المعلِّــــُم ليـــَل ال�ســــنيْن(
2)لَك المجُد .. لَك المجُد ..(          لَك المجـــُد يا �سانَع الخالديْن

ْم و�سافْح �سموَخ الوطْن           األ�ْسَت الذي قد تحّدى الـزمـْن( 2)تقدَّ
2)وفّجْرَت فينا �سمو�َس ال�سياْء           وللن�سـِر كْنَت اأبــــا الـزاحفيْن(
2)لَك المجـُد .. لَك المجُد(            لَك المجــــُد يا �سانَع الخالديْن

ْم بعينيَك  بعُث العـرْب           حمــْلَت بـ�ســــــائـــــَرُه كاللهــــْب( 2)تقدَّ
2)على كّل حرٍف ُت�سيُء ال�سماْء           وُيوَلــُد جيـــــٌل مـــن الثائـريــْن(

2)لَك المجـُد .. لَك المجُد(           لَك المجُد يا �سانَع الخالديــــْن

�سعر : �سليمان العي�سى  -  لـحن : �سفوان بهلوان

الدرُس الّرابُع

الكلماُت الجديدُة :
بعُث : اإحياء وتجّدد  -  الّلهب : ل�سان النار

}{2 الالزمة

مو�سيقا

مو�سيقا
عودة اإلى الالزمة

عودة اإلى الالزمة
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*  اأتذكُر لمحًة عن الع�سر الرومان�سّي واأهّم اأعالمِه: 

تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ
ت�سايكوف�سكي  -  فاغنر

بيتر ت�سايكوف�سكي  Pyotr Tchaikovsky  ) 1840  -  1893 م (

ِة ال�سادقِة ، وكلمة رومان�سّي تعني الفرو�سّية عنَد الّرومان.   اّت�سَم الع�سُر الرومان�سّي بلغتِه التعبيريَّ

ين بارزيَن في الع�سِر الرومان�سي: *  اأُعّدُد اأ�سماَء مو�سيقيِّ

ت�سايكو ف�سكي - فاغنر - بيتهوفن  - �سوّبان .
* اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ ت�سايكوف�سكي.

الحال.  مي�سورِة  لأ�سرٍة  رو�سيٍَّة  بلدٍة  في  ت�سايكوف�سكي  ُوِلَد   -
بداأ َتعلَُّم العزف على اآلة البيانو في الخام�سة من عمره ،  ثّم 
التحَق بكون�سرفتوار مو�سكو عام 1862م ، لكّنُه ا�ستقاَل بعد عاٍم 
الثالثة والع�سرين  َغ للتاأليف المو�سيقّي وهو في  واحد ليتفرَّ

من عمره. 
-  كتَب ت�سايكوف�سكي افتتاحيََّة روميو وجولييت عام 1869م، 

التي ُتعدُّ من اأروع موؤلَّفاته، وقد كان مو�سوُعها ماأ�ساوّياً. 
ب�سبب  الحزن؛  من  بم�سحٍة  ت�سايكوف�سكي  مو�سيقا  تتَّ�سُم   -
ره بوفاة والدته وهو في الرابعَة ع�ْسرَة من عمره، لكّنُه األََّف  تاأثُّ
العديَد من الألحان المرحة؛ مثل المو�سيقا التي اأّلَفها لباليه 

ْت مجموعًة من الرق�سات المرحة. بحيرة البجع، التي �سمَّ

الدرُس الخامُس
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-  في الثاني والع�سرين من اأّيار عام 1813م، �سهَدْت 
مدينُة ليبزغ في األمانيا ميالد ريت�سارد فاغنر.

- بداأ درا�سَة المو�سيقا في جامعة ليبزغ، وقد كان 
وراَء تاأ�سي�ش مهرجان بايرويت ال�سيفّي ول يزال 

يحمُل ا�سَمُه اإلى اليوم.

*  اأعّدُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل فاغنر.

المعزوفتان الخـــــــــــالدتــــــــــان » فليغندن هولينده «  
و» رينزي «.

-  العديُد من القطع التي ما زالت محطَّ اإعجاب 
العديد من محّبي مو�سيقا الأوبرا.

قطعُة الحبِّ الممنوع ، اإ�سافًة اإلى عدٍد من القطع 
التي ُعزَفْت تحَت اإ�سرافه في بايرويت اأو النم�سا اأو 

�سوي�سرا.  

-  ُتوّفي فاغنر في مدينة البندقّية في اإيطاليا عام  1883م، وُدفَن في مدينة بايروت في األمانيا.

*  اأ�ستمُع اإلى عمٍل من اأعماِل فاغنر.

*  اأعّدُد بع�سًا من اأهمِّ اأعماِل ت�سايكوف�سكي:
ارة البندق - باليه بحيرة البجع -  �سّت �سيمفونيَّات  -  اأحَد ع�سَر موؤّلفاً لالأوّبرا. باليه الجمال النائم -  باليه  ك�سَّ

ُتوّفَي ت�سايكوف�سكي متاأّثراً بمر�ش الكوليرا تاركاً كنزاً من الموؤّلفات المو�سيقّية، كّرَمْته رو�سيا، واأطلَقْت 
ا�سَمُه على : المعهد المو�سيقّي العالي، وم�سرح لالأوبرا، وكثير من ال�سوارع فيها. 

*  اأ�ستمُع اإلى عمٍل من اأعماِل ت�سايكوف�سكي.

 ريت�سارد فاغنر  Richard Waggner  ) 1813  -  1883 م (

* اأذكُر لمحة عن حياِة المو�سيقيِّ فاغنر.
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الدرُس السادُس

 ، الّلحنّي  الإيقاعيِّ  تقطيعها  بح�سب  الآتية  الأغنيِة  كلماِت  اأقراأُ    *
واأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

اأغنية اأقوُل لطفلتي

شعر وحلن : الخوين الرحباني

اأقوُل لطفلتي  اإذا الليــــــــُل  برٌد             و�سمُت الربـى  ُربًى ل ُتحـدُّ
ن�ســـّلي  فـاأنـــــــــــِت  �سغيـــــــــــرْة            واإنَّ ال�سغاَر �سالُتهــُم ل ُتــَردُّ

اأقوُل لجارتي األ جئِت ن�ســـــــهْر            فعنـــدَي تيـٌن ولــــــوٌز و�ســـّكْر 
  نغّني فاأنِت وحيدة واإنَّ الغناء             ُيخلِّــــــي  انتظـــاَرِك  اأق�ســـــْر
عنــــــدَي بيـت واأر�ٌس  �سغيـــرة            فاأنا الآن ي�ســـــكنني الأمــــــاْن 
2)ل اأبيُع اأر�سي بذهِب الأر�ِس            تراُب بـالدي تراُب الجنـاْن (

                                               وفيه يناُم الـ�سـالْم
ــــْت ليــــــاٍل بثلــــٍج وبرِد  اأقـــوُل لبيتنا اإذا �سْرُت وحــــــدي         وهـبَّ
 ليالي وبيتي نار ويم�سي ال�ســتاء         رفـيـقـــــــــــــًا  كـغـابـــــــــــة ورِد

الكلماُت الجديدُة :
الربى :  ج الرابية : ما ارتفع من الأر�ش  -  يخّلي : يترك .

�سالتهم ل ُترد: دعاوؤهم مقبول  -  ربى ل ُتحّد  : عطاء ل حدود له . 

مو�سيقا
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*  اأ�ستمُع اإلى و�سلة من تراِث محافظِة الالذقّية.

الدرُس الّسابُع

تاريٌخ وتذّوٌق مو�سيقيٌّ
تراُث الالذقّيِة  -  عبد ال�سالم �سفر

*  اأغّني اأغنيًة من تراث محافظة الالذقّية .
*  اأوّقُع اإيقاَع المق�سوم الآتي بمرافقِة الغناء :

م�سهد من الالذقّية



5757

عبدُ ال�َســالم �َســـفر   ) 1928  -  1999 م (

يد  على  المو�سيقا  در�َش   ، منُذ طفولته  الناي  اآلَة  ع�سَق  الالذقّية،  في  �سفر  ال�سالم  عبد  الفّناُن  ُوِلَد   -
المو�سيقّي عمر البط�ش، وعندما �سبَّ قلياًل بداأَ العزَف على الناي. 

الفنون  معهد  في  تدري�سها  على  عمَل  كما  ال�سرقّي،  المو�سيقّي  المعهد  في  الناي  لآلة  مدرِّ�ساً  ُعّيَن   -
الجميلة في بغداد، ودفعه تمّكنه من اآلة الناي اإلى اإجراء تطوير 
وموا�سفاٍت  واحداً  مقا�ساً  له  فجعل  المعدنّي،  الناي  على  مهمٍّ 

موّحدًة، واأ�ّس�ش فرقًة مو�سيقيًَّة لآلة الناي فقط.

*  اأعّدُد بع�ساً من اأهمِّ اأعماله المو�سيقّية:

اأوبريت )وردة( )لوحة البيدر(.

من المو�ّسحات )اأدر لنا الأكواب(  )يا ُمرِق�َش الوتر(. 

من الق�سائد الدينّية )مولي �ساقت...( )يا من له الأمر( 

)بذكرك ربي يطمئنُّ فوؤادي(.

زاَر عبد ال�سالم �سفر  عّدَة بلدان عربّية وغربّية، 

وقد ُتوّفَي يوَم ال�سبت الثالث من تّموز عام 1999م.

 *  اأ�ستمُع اإلى مقطوعة من اأعمال عبد ال�سالم �سفر. 

دًا اأبرَز اأعمالِه المو�سيقيَّة. *  اأذكُر لمحًة عن حياِة المو�سيقيِّ عبد ال�سالم �سفر ُمعدِّ
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ال�سوؤال الأّول: امالأ الفراغاِت الآتيَة بالكلماِت المنا�سبِة:
- الرا�ست كلمٌة فار�سّيُة الأ�سل، تعني  ................  وهو ال�سّلُم الأ�سا�سّي في  المو�سيقا ال�سرقّية، وتحتوي 

لئحُتُه على  ................   تحويل هما  ................  ن�سف بيمول  و ................   ن�سف بيمول. 
-  ُوِلَد المو�سيقيُّ عبُد ال�سالم �سفر في مدينة  ................  وبرَع بالعزف على اآلة  ................  

ال�سوؤال الثاني: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة مّما ياأتي ودّوْنها في دفترك:
1 -  الفّنانُة التي ُلّقَبْت بكوكب ال�سرق و�سّيدة الغناء العربي هي:

 اأ -  فيروز                  ب - نجاة ال�سغيرة                 جـ -  اأّم كلثوم                   د -  اأ�سمهان

2 -  ِمْن اأ�سهر اأغاني اأ�سمهان:
 اأ - يا طيور                   ب - الورد                   جـ - يا ديرتي                    د - جميع الإجابات �سحيحة

َب بمطرب العراق الأّول هو: 3 -  الفّناُن الذي ُلقِّ
 اأ - محمد عبد الوهاب                 ب - ناظم الغزالي                جـ - فريد الأطر�ش               د- فهد بالن

4 -  باليه الجمال النائم من اأعمال المو�سيقّي:
اأ- ت�سايكوف�سكي                   ب - باخ                   جـ - بيتهوفن                    د - موت�سارت

5 -  المعزوفات الخالدة )رينزي( من اأعمال:
 اأ -  بيتهوفن                  ب -  ريم�سكي كور�ساكوف                   جـ -  باخ                   د -  فاغنر

أسئلُة الوحدة الثالثة

من اأجمل الق�سائد التي غّنْتها اأمُّ كلثوم )الأطالل(. 
اأ�سمهان هو ال�سُم الفنّي للمطربِة الكبيرة فاطمة اإبراهيم البلتاجي.

المقاُم العراقيُّ َقالٌب من الغناِء عرَفْتُه بالُد الرافدين. 
ُوِلَد ت�سايكوف�سكي في مدينِة البندقّية الإيطالّية.

ُوِلَد فاغنر في مدينة ليبزغ الألمانّية .

ال�سوؤال الثالث: �سع اإ�سارة )        ( اأماَم العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )×( اأماَم العبارة الغلط فيما ياأتي:
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*  �سولفيج وكلمات: علمي يخفُق قلبي.

*  ال�ُسّلم ال�سغري املبا�سر  )MINOR( -  �سولفيج.
*  اأغنية : �سورية يا حبيبتي.

L'ENFANT AU TAMBOUR : اأغنية فرن�سيَّة  *
*  فرقٌة اإيقاعيَّة.

*  اأ�سئلُة الوحدِة الرابعِة.

ةُ الرّابعةأُ
الوَحد
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ن�سيُد علمي يخفُق قلبي  

الدرُس األّوُل

*  اأقراأُ كلماِت الن�سيد الآتي بح�سب تقطيعه الإيقاعيِّ اللَّحنّي:

شعر : عبد العزيز التميمي  -  حلن : حممّد الشرباتي

�سولفيج وكلمات

*  اأقراأُ الّتمرين ال�سولفائيَّ الآتي قراءًة اإيقاعّيًة مع اإ�سارة الميزان:

*  اأغّني كلماِت الن�سيد الآتي بلحن التمرين ال�سولفائّي جماعّيًا:

علمــــــــــــي يخفـُق قلبـــــــي
علمـــــــــــــي َرمــــُز حياتــــي
هـــو َمجـــدي هـــو َفخــــري
فـــــــــاإذا يومــــــــــًا َدعانـــــي

فرحــــــــــــــــــًا حيــــــــن اأراه
وحياتــــــــــــي مــــــن �ســــناه
واعتزازي فــــــــــــــي ُعــــاله
للفدى ُروحـــــــــــــــي ِفـــداه

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

علمــــــــــــي يخفـُق قلبـــــــي فرحــــــــــــــــــاً حيــــــــن اأراه علمـــــــــــــي َرمــــُز حياتــــي وحياتــــــــــــي مــــــن �ســــناه

هـــو َمجـــديواعتزازي فــــــــــــــي ُعــــالهفـــــــــاإذا يومــــــــــاً َدعانـــــي هـــو َفخــــري للفدىُروحـــــــــــــــي ِفـــداه

ن�سيُد علمي يخفُق قلبي  
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)MINOR(  ال�ُسّلم ال�سغير المبا�سر
�سولفيج

*  اأتذّكُر اإ�ساراِت التحويِل المو�سيقّية، وعمَل كلٍّ منها:

ُد اأبعاَد ال�سّلِم الكبيِر)الماجور(. *  اأحدِّ

لكلِّ �سلَّم مو�سيقّي كبير �سلٌَّم �سغير مبا�سر )من الدرجة نف�سها( يّتفقان في درجة الأ�سا�ش، و يختلفان 
في الالئحة و الأبعاد .

نح�سل عليه بتخفي�ِش الدرجاِت الثالثِة وال�ساد�سِة وال�سابعِة بمقداِر ن�سِف بعٍد؛ وذلك با�ستخداِم اإ�ساراِت 
التحويل المنا�سبة.

ن اأعاله كالآتي: ُد درجاِت ال�سّلم ال�سغير المبا�سر ل�سلَّم دو الكبير المدوَّ *  اأحدِّ

ٍة  في دفتري. ُن ال�سلََّم ال�سغيَر ) مينور( من اأيِّ درجٍة مو�سيقيَّ *  اأدوِّ

*  اأقاِرُن بيَن ال�سلَّمين الكبيِر و ال�سغيِر من حيُث النغمُة والأبعاد.

نغمُة ال�سلَِّم الكبيِر غالباً ما تعبُِّر عن الفرِح والن�ساط.

نغمُة ال�سلَِّم ال�سغيِر غالباً ما تعبُِّر عن الحزِن والهدوء.

الدرُس الثّاني
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اأُلحُظ اأنَّ الفا�سلَة الثالثّيَة التي بداأَ بها ال�سلَُّم الكبيُر)الماجور( ت�ساوي بعَدْين )2بعد( اأي اأكبر من 
 ) بعد  الُبعِد ) 1.5  ون�سف  بعداً  ت�ساوي  التي  ال�سغيُر)المينور(  ال�سلَُّم  بها  بداأَ  التي  الثالثّيِة  الفا�سلِة 

حة في الأمثلة ال�سابقة. المو�سّ

ًة باأ�سماِء الدرجات: *  اأقراأُ التَّمريَن الآتَي قراءًة اإيقاعيَّ

ولفائيَّ ال�سابَق غناًء �سحيحاً. *  اأَغنِّي التَّمريَن ال�سُّ

واجٌب منزلّي:

ُن  ال�سلََّم ال�سغيَر ِمْن درجِة فا على دفتري معتمداً على �سلَِّم فا الكبيِر المدّوِن اأعاله. اأدوِّ



6464

*  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللحنّي، واأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:

مة المو�سيقيَّة المقدِّ

2)�سورية يا حبيبتي          اأعْدِت لي كرامتي             اأعْدِت لي ُهوّيتي(
بــــالحــــــرب والكفاْح          و�ســــــــعلِة الجراْح            تنيُر درب ثورتـي

    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـا يـا يـا حبيبتــــي
                             قناُلنا جولننا                 �ســــماوؤنا واأر�سنا
                            تفديهم دماوؤنا                  تحميهم اأبطالنا
                            وبعثنا ي�ســــــيْر                  لمجــده الــكبيْر

ـــــــــــرًا بعودتــــي          ورافعًا كرامتي                  مجــــــــّددًا ُهوّيتي مب�سِّ
بالحــــــــــرب والكفاح          و�سعلة الجراح                  تنيُر درب ثورتـــي

يـــــــــــا يا يا يا حبيبتي                 اإلى الاّلزمة ... مو�ســيقا
الآن ... الآن الآن الآن                 الآن  ...  الآن الآن الآن 

الآن ...  اإّني عربي  ...  يحق لي ا�ســم اأبي ومن اأبي ومن اأبي ومن اأبي
ر�سا�س بندقّية   ي�سنُع الحرّية    لالأمِة الأبّية 

يـــــــــــــــــــــا يـا يـا يـا حبيبتــي             اإلى الالزمة ... مو�ســـــــــــــــــــــيقا
�ســـــــــــــورّيتي يا درَب كلِّ ثائْر            يا قلعَة الأحــــــــــراِر والحرائــــْر
�سمـــــوُدِك العظيُم كالب�ســـائْر           ُتزفُّ لالآمــــــــــــــــــال وال�سمائــــــْر
اأعْدِت لـــــي كرامتـــي          اأعْدِت لي حرّيتــي            اأعْدِت لي ُهوّيتي(
بــــالحــــــرب والكفاْح          و�ســــــــعلِة الجراْح            تنيُر درب ثورتـي

يـــــــــــــــــــــا يـا يـا يـا حبيبتــي             اإلى الالزمة ... مو�ســـــــــــــــــــــيقا
نـــا ال�ســــــليبْة لــــــم ينتـــِه الم�سواُر يا عروبْة                حّتى تعوَد اأر�سُ
ففــي الخيـــام طفلُة الم�سيبـة                تنادي يا �ســــــورّيتي الحبيبــة
اأعْدِت لـــــي كرامتـــي          اأعْدِت لي حرّيتــي            اأعْدِت لي ُهوّيتي(
بــــالحــــــرب والكفاْح          و�ســــــــعلِة الجراْح            تنيُر درب ثورتـي

يـــــــــــــــــــــا يـا يـا يـا حبيبتــي             اإلى الالزمة ... مو�ســـــــــــــــــــــيقا

اأغنية �سورية يا حبيبتي

الالزمة{ {
شعر وحلن : 
حممد سلمان

الدرُس الثّالُث

الكلماُت الجديدُة :
الأبّية  : الراف�سة الذل  -  الحرائر :  ج حّرة : الكريمة  -  اأر�سنا ال�سليبة : اأر�سنا العربّية 

المحتّلة.
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اأغنية فرن�سّية

ة الآتية بح�سب تقطيعها الإيقاعيِّ اللحنّي، واأغّنيها ب�سكٍل �سحيح:        *  اأقراأُ كلماِت الأغنيِة الإنكليزيَّ
Sur la route, Param pam pam pam
Petit Tambour s'en va, Param pam pam pam
Il sent son coeur qui bat, Param pam pam pam
Au rythme de ses pas, Param pam pam pam 
Param pam pam pam Ram pam pam pam
O, petit enfant, Param pam pam pam
ou Vas tu?
Param pam pam pam Ram pam pam pam

Hier, mon pere, Param pam pam pam
A suivi le tambour, Param pam pam pam
Le tambour des soldats, Param pam pam pam
Aloer, je vais au ciel, Param pam pam pam
Param pam pam pam Ram pam pam pam     
La, je veux donner Pour son retour
Mon tambour.
Param pam pam pam Ram pam pam pam

Tous les anges, Param pam pam pam
Ont pris leurs beaux tambours, Param pam pam pam
Et ont dit à l'enfant Param pam pam pam
"Ton pere est de retour", Param pam pam pam
Param pam pam pam Ram pam pam pam
Et l'enfant s'eveille  Param pam pam pam
Sur son tambour. 

L'ENFANT AU TAMBOUR

الدرُس الّرابُع
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فرقٌة اإيقاعّيٌة
*  اأقراأُ التمريَن قراءًة اإيقاعيًَّة �سحيحة . 

*  اأقراأُ واأ�سّفق التمريَن مع زمالئي ب�سكٍل �سحيٍح .

*  اأ�سّفُق التمريَن ت�سفيقاً فقط ، ب�سكٍل �سحيٍح .

*  اأوّقُع اإيقاعاِت التمرين على الآلِت الإيقاعيَّة.

�سنجم�سفقاتمثلث

الدرُس الخامُس
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أسئلُة الوحدة الّرابعة

اختِر الإجابَة ال�سحيحَة مّما ياأتي ودّونها في دفترك:
يّتفُق ال�سلَُّم ال�سغيُر المبا�سُر مَع ال�سلَّم الكبير من حيُث: 

 اأ -   درجُة الأ�سا�ش                     ب  -  الالئحة 

جـ  -  الأبعــــــــــــــــــاد                      د - جميع الإجابات �سحيحة 

للح�سول على ال�سلَّم ال�سغير المبا�سر من ال�سلَّم الكبير نخف�ُش الدرجاِت الآتيَة مقداَر ن�سف بعد:

اأ -   الأولى والثانية.

ب -  الأولى وال�ساد�سة .

جـ  - الثالثة والرابعة وال�ساد�سة.

د - الثالثة وال�ساد�سة وال�سابعة .

 اأبعاد ال�سلَّم ال�سغير هي كالآتي: 

اأ- ُبعٌد ، بعٌد ، بعٌد ، ن�سُف بعٍد ، ن�سُف بعٍد ، بعٌد ، بعٌد.

ب - بعٌد، بعٌد، ن�سُف بعٍد، بعٌد، بعٌد، ن�سُف بعٍد، بعٌد.

جـ - ن�سُف بعٍد، بعٌد، بعٌد، ن�سُف بعٍد، بعٌد، بعٌد، بعٌد.

 د - جميُع الإجاباِت غيُر �سحيحٍة.
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