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مقدمة
أبجدية لّخصت كّل اللّغات، همسات دافئة، وحروف صادقة، صوت ينعش ويطرب آذاننا 

ويرسم في عيوننا ابتسامة الفجر، إنها الموسيقا إحدى وسائل التعبير عن مشاعر اإلنسان 
وشكل من أشكال التواصل بين البشر ولها تأثير على الجوانب االنفعالية واالجتماعية عند 
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كالفرح والحزن والشجاعة والقوة والتعاطف، فأثناء الغناء واأللعاب الموسيقية تشتّد ثقة 

الطفل بنفسه ويعبر عن أحاسيسه بال خجل ويوطّد عالقاته بأقرانه إضافة إلى الجانب 
الترفيهي في حياته ونقل التراث الثقافي والفني فكان التطّور الثقافي بشكل عام والموسيقي 

بشكل خاص دافعنا للبحث في سبيل مواكبة هذا التطّور آخذين على عاتقنا الحفاظ على 
قيمنا وتراثنا وأخالقنا آملين أن نسهم في بناء مجتمعنا الحضاري الذي نعمل لالرتقاء به من 
خالل ما نقدمه من موضوعات شائقة تعبّر عن إيماننا بوطننا وقدسية ترابنا وقد حرصنا على 

تنويع الموضوعات وإظهار أهم القيم اإليجابية

من خالل األغاني واألناشيد المضّمنة في كتابنا كما حرصنا على تحقيق أهداف منهج 
التربية الموسيقية التي يحتاجها أطفالنا.

أهداف التربية الموسيقّية

تنمية القدرة على التعبير عن المشاعر واألحاسيس من خالل الغناء واالستماع إلى أنواع 
مختلفة من المقطوعات العربية والعالمية والتراث الشعبي وجعل المادة أكثر جاذبية تعّرف 

لغة الموسيقا /مبادئها وقواعدها البسيطة/

الكشف عن المواهب والتشجيع على االبتكار وتنمية بعض القيم االجتماعية كالتعاون 
والمشاركة واالنتماء للجماعة من خالل االنخراط مع المجموعات أثناء األداء الغنائي واألداء 

اآللي اإليقاعي

إكساب المتعلم تقنيات تمّكنه من تحليل األثر الموسيقي وممارسة الفكر النقدي وتحقيق 
الترابط والتكامل بين المواد الدراسية المختلفة.
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شمُس األطفاِل 
1

الّنشاط األّول:

سمعت أمي تقول: ال تحلو 
صباحاتنا إال برفقة موسيقا 

هادئة وصوت جميل

هل تعرفون اسم 
صاحبة هذا الصوت 

الجميل

نعم نعم وأختي 
تقول ذلك أيضاً

ي
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طفال
أ
س ال زوري زوري بيوتنا �ي �ش

طفال
أ
س ال ـــــــا بيوتنا �ي �ش وأضيئ�ي

لـــــــــهم حب الـــدنيا لـــــــــهم لعب الدنيا

طفال
أ
س ال ومه فرح البــــــــال �ي �ش

�ي يدها يـــا حر�ي هّزي هّزي الرس�ي

لو ىلي ويغلو وإىل غده يط�ي فينام و�ي

ك العمر
ض

كوا �
ض

ر � ركضوا ركض ال�ض

طفال
أ
س ال ت أظــــالل يـــــا �ش وانترسش

ر وامسء ملؤوا البيت هناء
ق

من �

م صفاء �ي
أ
 عتبات الدارة أعياٌد وال

م السود �ي
أ
ي ال

ض
ي الدرب املوصود �

ض
�

طفال
أ
س ال طفال �ي �ش

أ
ل  �ب

ً
رفقا

ي
كلمات وألحان: الأخوين رحبا�ن

 أّي مقطع أحببت ؟ولماذا؟  
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الّنشاط الّثاني:

شارة املماثلق إشارة سينيو  تدل عىل إعادة املقطع من ماكن الإ

عادة ي كودا عند الإ
ض إشار�ق اوز املقطع احملصور ب�ي ب

ق
إشارة كودا  تدل عىل �

أضيف إلى معلوماتي

أقرأ وأغني التمرين اآلتي مراعياً إشارات اإلعادة واالختصار:

النّشاط الثّالث:

 أجمُع معلومات عن السيدة فيروز وأخبرها ألصدقائي
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من موسيقا الغرب
2

الّنشاط األّول:

 لننصْت معاً إلى مقطوعتين موسيقيتين ثم أضع إشارة ✓ في الحقل المناسب 
لنتعّرَف على نوٍع جديٍد من التأليف الموسيقي :

شرقيغربيغنائيآليالمقطوعة
عزف بمرافقة 

أوركسترا
حوار بين آلتين

عزف بمرافقة 
بيانو

األولى

الثّانية

 أمأل الفراغات مستعيناً بالجدول السابق

التأليف الموسيقي الذي استمعنا إليه هو تأليف     يكتب 
لـ آلة أو آلتين بمرافقة   وقد يكون حواراً بين   ويسّمى 

(sonata( السوناتا

 أّي المقطوعتين أحببت؟ولماذا؟
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الّنشاط الّثاني:

أسّمي أقسام مجموعة اآلالت اإليقاعية اآلتية:

pedal  الدواسة

1

2

3

4

5

6

ا عازف واحد  ي يعزف عل�ي
يقاعية السابقة ال�ق لت الإ

آ
موعة والطبول ال نسّمي مب

Drums درامز

أضيف إلى معلوماتي
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الّنشاط الّثالث:

 أشاهُد مقطع فيديو وأختاُر اإلجابة الصحيحة:

 نقرع على األقسام 2 و 3 و 4 بواسطة: 	 
)دّواسة قارعة 	 عصي باليدين(

  نقرع على القسم 1 بوساطة:	 
)عصي باليدين 	 دّواسة قارعة 	 كلتاهما معاً(

  نقرع على القسم 5 بوساطة:	 
)دّواسة قارعة 	 عصي باليدين(

  يمكن إضافة عّدة آالت إيقاعية:	 
)نعم –ال(

الّنشاط الّرابع:

أؤدّي أنا وصديقي التّمرين اآلتي عزفاً على اآلالت اإليقاعيّة:

 العزف عىل آلق الدرامز
ً
كيا ض السابق بشلك إفرادي ما أ�ض قادر أن أؤّدي التمر�ي
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لكلِّ أطفال البالد
3

الّنشاط األّول:

أالحظ ُالصورة

أضع عنواناً للصورة  
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ىلي مركٌب صنعته

من سعف النخيل

ي املاء
ض

أرسلته �

محلته محامة بيضاء

قلت ل:

ي خذ من يدي �ي مرك�ب

ي
خو�ق

أ
ية ل

ق
ي �

رسال�ق

ميل ي الوطن الب
ض

�

ي ر راح مرك�ب ي ال�ض
ض

�

ي البالد
ض

وطاف �

هم
َّ
ي لك

ق
 رفا�

ّ
أسعده أن

لقوه بوداد

ومحلوه بسمة وأغنية

ومحلوه وردة وأمنية

ِ أطفال البالد
ّ

للك

ي  مرك�ب
ً وعاد هو�ض

 درب املاء
ُّ

يشق

�ي لض  �ب
ً
مّمال

لء
أ
 ل

ً
وساطعا

كلمات: محمد وحيد علي
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الّنشاط الّثاني:

مرحباً يا أصدقائي... 
سأعرّفكم طريقة 
العزف على آلة 

الكزيلوفون

لنعزف أوالً الدرجات الموسيقية صعوداً بعد قراءة التّمرين اآلتي:

يلوفون بواسطة املضارب ننقر عىل آلق الكز

أضيف إلى معلوماتي

Do

C D E F G A B C

Do

Re Mi Fa Sol La Si

واآلن لنعزف الدرجات الموسيقيّة هبوطاً بعد قراءة التّمرين اآلتي:

الّنشاط الّثالث:

أنا قادٌر أْن أعزف التمرين اآلتي على آلة الكزيلوفون:

 أطفال البالد
ّ

 وأمّحل رسالق للك
ً
 ورقّيا

ً
أصنُع مركبا
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4دليل املقياس
الّنشاط األّول:

أستنتج ُرمز العالمات الزمنيّة قياساً بالوحدة الكبيرة وهي المستديرة:

1
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أمأل الجدول اآلتي:

رمزهاالعالمة الزمنية 

1

أقسام دليل املقياس:
ً
ي املقياس أو ما يعادهلا زمنيا

ض
عدد علوي: عدد العالمات الزمنية �

ي املقياس
ض

: رمز العالمة الزمنية املعتمدة � عدد سفىلي

أضيف إلى معلوماتي

 = 4 أزمنة - البيضاء = 2 زمن - السوداء = 1زمن - ذات السن = نصف زمن
ُ
ة املستد�ي

أتذكر

الّنشاط الّثاني:

أبتكُر مقاييس مناسبة لدليل المقياس فيما يأتي مراعياً الرمز السفلي:

يكون يف املقياس ثالثة من 

البيضاء أو ما يعادلها
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الّنشاط الّثالث:

أضُع إشارة > فوق الضغوط القويّة في المقاييس التالية:

مس املقاييس البسيطة   �ب
ً
 واحدا

ً  قو�يّ
ً
وي ضغطا

ق
ي �

ي املقاييس ال�ق
سمَّ

ُ
هل تعمل: ن

الّنشاط الّرابع:

أشّكل أنا وأصدقائي ثالث مجموعات كّل مجموعة تسّمي نفسها حسب الميزان وننفذ 
المقاييس اآلتية تباعاً بآالت إيقاعيّة من اختيارنا 
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مبدعون سوريون
5

الّنشاط األّول:

 أرتّب ُاألعداد اآلتية ألحصل على اسم شاعر سوري لُّقب َبشاعر الطفولة

نعاسسميل
ىي

ا
ل

٨٣
٤١

٢١١٥٩٦١٠١٢٧

 هيّا لنغِن قصيدة من كلمات شاعر الطفولة

ي وجه الفلوات
ّ

غط مّري فوق اهلضبات

 وشتاء
ً
مّري صيفا

�ضّ مراعينا ض �ق ق وادينا
ّ
يتدف

�ي حاملق املطر �ي أحالم الشجر

�ي غيمة �ي �راء

والفالح املرسور القل أبو العصفور

والكرمة والناطور بل العطش وينابيع الب

ما ة در�ب لض�ض ي �ب
ّ ر�ش ما فتحا للحلوة قل�ب

�ي حاملق املطر مّري فوق الشجر

�ي غيمة �ي �راء
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الّنشاط الّثاني:

هل تعلم أن من لّحن هذه القصيدة هو موسيقّي سورّي واسمه )مطيع المصري(

ثقافة موسيقية

هومُلّحن سورّي يَُعدُّ من أوائل الموسيقيين 
السوريين الذين درسوا الموسيقا دراسة 

أكاديمية فأبدع ألواناً جديدة من األعمال 
الموسيقيّة والغنائيّة المسرحيّة.

بدأ التوزيع الموسيقي في الموسيقا العربية في 
الثالثينيات.

مطيع المصري

الّنشاط الّثالث

 أتعاوُن أنا وأصدقائي في البحث عن أحد المبدعين السوريين 
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 آالت النفخ النحاسّية
6

الّنشاط األّول:

 أشاهُد مقطع الفيديو وأكتب صفة لكّل آلة
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أصُل كلَّ آلة من اآلالت النفخيّة النحاسيّة بصفة مميزة لها

نفخّية بطريقة السحب

 نفخّية  بثالثة مكابس 

نفخّية بأربعة مكابس 

نفخّية بخمسة مكابس

الّنشاط الّثاني:

أصنف اآلالت النفخيّة اآلتية ضمن الجدول اآلتي:

الفلوت 	 الترومبيت 	 الكالرينت 	 الهورن 	 الناي 	 الترومبون 	 األوبوا 	 التوبا

آالت النفخ 

آالت نفخ خشبّيةآالت نفخ نحاسّية
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الّنشاط الّثالث:

 أشاهُد مقطع الفيديو )كّسارة البندق ( للمؤلّف تشايكوفسكي

ثقافة موسيقية

 بيتر تشايكوفسكي 
مؤلّف موسيقي روسي

له العديد من المقطوعات الموسيقيّة المشهورة 
مثل كّسارة البندق وبحيرة البجع 

تشايكوفسكي

 أحببُت من مقطع الفيديو

 

 

 أبحث عن القصة الخاصة بمقطوعة كسارة البندق وأحاور أصدقائي بها
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7دنيا األطفال
الّنشاط األّول:

 أالحُظ الصورة

أضُع عنواناً مناسباً للصورة  
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م فنك�ب �ي
أ
رُّ ال

ت
و� رج للدنيا خ  �خ

ً
أطفال

 أو َيك�ب
ً
ل ينمو طفال خ بو�ي

أ
وبدون حناِن ال

�خ خ لن ينبَت زرع أو �ي وبدوِن إرادِة خالِقنا 

رج للدنيا خ  �خ
ً
أطفال

ل نشكر هلل ونب�ت رج للدنيا خ  �خ
ً
أطفال

تفل
خ

لعيد و� نفرح �ب
ً
عل دنيا�خ عيدا ب أن �ي

وبعون هللا لنا أمل ٍب وسالم  �ب
ُ

عيش
َ
ون

رج للدنيا خ  �خ
ً
أطفال

محته عا�خ هللا �ب �ي رج للدنيا خ  �خ
ً
أطفال

ولنن�ش نور حمبته  للخ�ي
ً
يعا فلندُع محب

ينا هللا بطاعته ز ب �ي ي
ّ

صل
ُ
ندعو هلل ون

رج للدنيا خ  �خ
ً
أطفال

كلمات: يارس المالح

الّنشاط الثّاين:

 أنا قادر أن أدّون ما ميليه عيلَّ معلّمي من أشكال إيقاعيّة:
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الّنشاط الّثالث:

أتعاون أنا وأصدقائي على تشكيل فرقة إيقاعيّة ونؤدّي التّمرين اآلتي لمرافقة الغناء :
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الشكل اإليقاعّي  
8

الّنشاط األّول:

أصل الشكل اإليقاعي بما يناسبه من المجموعة المقابلة

الّنشاط الّثاني:

أحلّل الشكل الجديد:

أنا قادر أن أؤدّي التمرين اإليقاعي اآلتي تصفيقاً
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الّنشاط الثالث:

 أقرأ وأغنّي الصولفيج اآلتي :

 أغنّي الكلمات اآلتية وفق اللحن السابق:

ِلَ أنت كئيب بلبىلي البيب

ي املغيب
ض

وارجع � ض الغصون ِطْر ب�ي

ي الهسول
ض

رح �
ق
� ما أحىل الطيور

ينعش النفوس ن صوتك الّر�ض

بلبىلي البيب

ِل أنت كئيب

بلبىلي البيب

الّنشاط الّرابع:

 أستمع إلى أنشودة سوريا يا حبيبتي منتبهاً إلى الشكل اإليقاعي الجديد
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الّنشاط األّول:

أ�� درجة دو

خطوط إضافية سفليةخطوط إضافية علوية

وأ�� دو جواب

أ�� درجة ره 

ن أنت؟
�

�

 

 أنا قادر أن أدّون على المدرج الموسيقي الدرجات اآلتية:
) ره 	 ره جواب – سي 	 سي قرار – ال 	 ال قرار (

الّنشاط األّول:

أقرأ الصولفيج اآلتي:

قرار وجواب 
9
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الّنشاط الّثالث

 أشاهد مقطع الفيديو

Doe, a deer, a female deer

Rey , a drop of golden sun

Me, a name I call myself

Far, a long, long way to run

Sew, a needle pulling thread

LA , a note to follow sol

Tea, a drink with jam and bread

that will bring us back to do

oh oh oh

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO

sol  do
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10أنا وحاسوبي
النشاط األول

أالحظ الصورة.

 أحاور صديقي عن استخدامي لحاسوبي.
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ي مثل الساحر
يدهش�ض عندي حاسوب ماهر

ل كون فيه رى أمحب
أ
ل بعد الدرس أط�ي إليه

لان
أ
ل قرص ال

ّ
وأشغ لوان

أ
أفتح رّسام ال

ا حيث أشاء كتب ف�ي أ فذة بيضاء أفتح �ض

حالم
أ
 اكل

ً
أقرأ قصصا فالم

أ
وأشاهد أحىل ال

صعب لعبة
أ
�ش أفوز �ب لغاز الصعبة

أ
 ال

ّ
وأحل

ك�ش من وقت النظر ل أ لكن كيال أرهق ب�ي

فيه عمٌل ومنافع ي الرائع أهوى حاسو�ب

كلمات : سائر إبراهيم

 

 كيف يمكنني أن أستخدم الحاسوب في الموسيقا؟
 

النشاط الثاني

 أنا قادر على أن أدّون ما يمليه علي معلّمي من أشكال إيقاعية.

النشاط الثالث 

 أبتكر لحناً يناسب دليل المقياس وأقرأه.

3
4
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11الّشهيد 
النشاط األول

أتحّدث أنا وصديقي عن التضحيات التي قّدمها شهداؤنا األبرار لوطننا.
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يد ضل وجه الهسش من بعيد مل �ي

ي واكلمل السعيد
�ق
أ
اكلضىح �ي

يد ضل صوت الهسش من بعيد مل �ي

ي �ع الوجود
ض

 ي�خ �
ً
هاتفا

 مناديل الداد
َّ

وينادي مّزقوا لك

واخلعي �ي أخُت أثواب السواد

 ليل املوت أحيا
ض

فأ�ض ما زلت أحيا ر�

ض الضياء ي تالو�ي
ض

ي غ�ي الامسء �
ض

رض �
أ
اب ال ي �ق

ض
�

شيد الصغار ي أ�ض
ض

ار � ي ضوء ال�ض
ض

ي خطا الفجر و�
ض

�

داول اتيل الب ي ارتعاشات السنابل و�ق
ض

�

ض مل أزل أحيا عىل مّر السن�ي

ض  ل يل�ي
ً
 وعزما

ً
 صلبا

ً
ساعدا

ن كلمات: إبراهيم عباس ياس�ي
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النشاط الثاني

 أستمع إلى نشيد )بالدي بالدي( لسيد درويش.

ثقافة موسيقية

سيّد درويش: موسيقي عربي مصري يَُعدُّ من 
 أهم الموسيقيين العرب المجّددين.

حاكى بأعماله القضايا االجتماعية والوطنية و 
اإلنسانية وله الكثير من األعمال الغنائيّة مثل: 

سالمة يا سالمة – خفيف الروح – الحلوة 
دي – النشيد المصري بالدي بالدي وموّشح 

ياشادي األلحان. كما لّحن العديد من 
المسرحيات الغنائيّة كشهرزاد والِعْشرة الطيبة.

سّيد درويش

النشاط الثالث

 أسّمي اآلالت التي سمعتها تعزف.

ّية  �آ�ت إيقاعّيةآ�ت نفخّيةآ�ت و�

أسّمي الفرقة  
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الفواصل املوسيقّية
12

النشاط األول

هق هلا  ِ
ّ

سمَّ حسب عدد الدرجات املشك
ُ
ض وت ض درجت�ي الفاصلق هي املسافة املوسيقّية ب�ي

.
ً
 أم هابطا

ً
اهها صاعدا ب

ق
اكن ا� ض تلك الدرجات من أبعاد سواء أ وما ب�ي

أضيف إلى معلوماتي

أغنّي الصولفيج اآلتي:

أدّون من التمرين السابق:

عّيةفاصلق ثنائّيةفاصلق ثالثّية فاصلق ر�ب

النشاط الثاني

أحسب الفاصلة وأحّدد اتجاهها فيما يأتي:
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النشاط الثالث

أغنّي الصولفيج اآلتي:

واآلن سأطبّق هذه الكلمات على اللحن السابق:

ي مي وأ�ب
أ
أنت اك ي �ي أعزَّ البالد

�ي وط�ض

ي عندك أقىص طل�ب ي �ي حبيب الفؤاد
�ي وط�ض

ي
ي خلدي أو عل�ض

ض
� ي أ�ض أهوى هواك

�ي وط�ض

ي
ي فرحي أو حز�ض

ض
� دي فداك  �ب

ُّ
ي لك

�ي وط�ض

ألعب وأتعلُم

أنا أحّدد الفاصلة واتجاهها بدءاً من درجة األساس لها. وصديقي يكتب النتيجة

FÁ

LÁ

SOL

SOL

MI

MI

SI

SI

RÉ

DÓ
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موسيقا من العالم
13

النشاط األول

 أشاهد المقطع اآلتي:

 أمألُ الفراغات:

التأليف الذي استمعنا إليه هو تأليف موسيقي   يكتب للـ   
)symphony( المكّونة من 100 عازف أو أكثر ويُسمَّى هذا التأليف: السيمفونية
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النشاط الثاني

 أتعرف آلة التيمباني Timpani؟

أالحظُ الصورة وأمألُ الفراغات بالكلمة المناسبة:)غشاء – دّواسة – مضارب – شّد المفاتيح(

� بوساطة .....................
� .....................ينقر ع آ�� تيمبا��

يشد ع آ�� التيمبا��

ستخدام ..................... تضبط النغمات ��

يق ..................... ل النغمات عن طر
ّ

تعد

. ك�ش ض أو أ : آلق إيقاعّية نغمّية تصدر أصوات غليظة تتكّون من قطعت�ي ي
التيمبا�ض

أضيف إلى معلوماتي

النشاط الثالث

 أالحظ توّزع اآلالت في األوركسترا.
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 أكتب عدد اآلالت في األوركسترا حسب نوع كّل آلة

عدد اآلالت ضمن األوركسترااسم اآللة

كمان أول

كمان ثاني



40

تراثنا املنّوع
14

النشاط األول

 أستمع إلى أغنية )تحت هودجها( من تُراثنا السوري.

أضع إشارة صح أمام اإلجابة الصحيحة:

ألحان مختلفة للمقاطع لحن واحد لكل المقاطع اللحن:

صعب األداء سهل األداء طبيعة غناء اللحن:

باللهجِة العامية باللغة الفصيحة كلمات األغنية:

اآللي الغنائي ما سمعناه من قوالب التأليف:

الغربي الشرقي ما سمعناه من أنواع التأليف:

( أي أن نضع 
ّ

ع ملكة )قد ي ُيسّم )قدود( وهي محب
 ما استمعنا إليه هو قالب موسي�ق

ّ
إن

يقاع. ي املوسيقا والإ
ض

ء آخر � ي
ء عىل مقدار �ش ي

�ش

أضيف إلى معلوماتي
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 آلة من التراث
الطبلة: آلة إيقاعيّة شرقيّة يَُشد ُّعليها غشاء 

يُعَزف عليه باستخدام األصابع واليدين وهي 
ترافق معظم األعمال الموسيقيّة الشرقيّة في 

العزف والغناء.

ض مها صوت الدم وصوت التك   ض أساسي�ي تصدر الطبلق صوت�ي

أضيف إلى معلوماتي

النشاط الثاني

 في سورية أغنية فولكلورية تسّمى )الال ال( وهي أغنية شائعة في بعض 
 المحافظات السوريّة.....

أشاهد مقطع الفيديو وأحاور أصدقائي عن تنّوع ألحان أغنية )الالال( 
والدبكات المرافقة لها وأزياء الفرقة حسب المنطقة.
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 العمل التطوعي
15

النشاط األول

أالحظ الصور.
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 أحاور أصدقائي حول األعمال الطوعيّة التي يمكن أن نقوم بها.

  

�ي والعمل كساها الض ي
فاق أجنح�ق

آ
مدى ال

 ول كسل
ٌ

فال ملل
ُ

ل
َ
ض أشغ ي ح�ي

ووق�ق

يدينا هي املثل
أ
�ب ا مدارسنا نظاف�ق

مل
أ
يا به ال

َ
 �ي

ٌ
غد ي تشاركنا

ض
ي � و��ب

�ي والعمل كساها الض ي
فاق أجنح�ق

آ
مدى ال

نسان يكتمل به الإ تعاوننا تواصلنا

 ينتقل
ّ

لقلب اللك ووحدة روحنا نْبٌض

خالق يشتمل
أ
عىل ال

ً
تمعا ي اليوم مب

لنب�ض

رض مّتصل
أ
بطهر ال ي معٍل

ض
ي النفس �

�ض و�ض

�ي والعمل كساها الض ي
فاق أجنح�ق

آ
مدى ال

كلمات: نسيب عيىس
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النشاط الثاني

أبحث ُعن الكلمات التالية داخل المربع ألجد اسم العمل التطوعي الذي سنقوم به والُمؤلَّف 
من )11( حرف

هـت تدجا ا
جن ظحنم ا
مع فصيع ل
بح ادمل ة
اب جقلم ح
اع دنتة و

اجتهاد
محبة
معلم

نجاح
صدق
تعاون
عمل

جد

اسم العمل التطوعي هو  

النشاط الثالث

أساهم أنا وأصدقائي بالعمل التطوعي ونحن نغنّي النشيد الّسابق

مدرسة
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موسيقا شرقّية 
16

الّنشاط األّول

 أشاهُد مقطع الفيديو:

 أضُع إشارة ✓ عند اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

تأليف موسيقي غنائي تأليف موسيقي آلي ما سمعناه هو

غربي شرقي نوع التأليف الموسيقي

األوركسترا التخت الشرقي تؤّدي التأليف فرقة

بعد الغناء قبل الغناء موقع التأليف
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الّنشاط الّثاني

 أمأل الفراغات مستعيناً بالجدول السابق:

المقطوعة الموسيقيّة التي استمعنا إليها تُسّمى استهالل )الدوالب( وهي تأليف موسيقي 
    تؤدّيه فرقة   لتهيئة األذن نغمياً قبل 

األداء الغنائي.

الّنشاط الّثالث

 أصنّف القوالب الموسيقيّة اآلتية:

السوناتا – القدود – الدوالب – كونشرتو – سيمفونية – األوبرا – الطقطوقة

��� آ
�ليف موسي�

� ���
� غنا��

�ليف موسي�
� ��
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الّنشاط الّرابع

أؤدّي التمرين اآلتي مستخدماً التصفيق والتربيت …

تصفيق

تصفيق

تربيت

تربيت
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حلم الطفولة 
17

الّنشاط األّول

أالحظ الصور:
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 أحاوُر صديقي بمضمون الصورتين.

 

 وغزل�ض
ً
ملاذا الناس يصطادون أطيارا

ا�ض ب
ش

رس أ�
أ
ي ال

ّ ٌ تغ�ض ار�ي
ش

م � وتطر�ب

ملاذا الناس قد صنعوا سالح الرب أشاكل

ي الدنيا وساموا الناس إذلل
ض

وبثوا الّرعب �

م بعمر الورد أطفال وي حدائ�ق
ق

أل �

مع بيننا الب ب طفال �ي
أ
ي ال

تعالوا إخو�ق

فال ظمل ول شكوى ول عنف ول رعب

ي الدنيا وفينا العقل والقلب
ض

ملاذا الرسش �

كلمات: جورج عيىس

 أضُع عنواناً آخر للنص.
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الّنشاط الّثاني

 حان وقت االستماع

أستمع إلى موسيقا آللة البيانو وأرسم لوحتي التي تعبّر عن مشاعري في أثناء االستماع.
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18ساعي البريد
الّنشاط األّول

أالحظ ُالّصور.
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 أحاور أصدقائي حول تطّور أساليب المراسلة.

 

Postman pat Postman pat Postman pat

And his black and white cat

Early in the morning just as dawning

He picks up all the postbags in w van

Postman pat Postman pat Postman pat

And his black and white cat

All the birds are singing the day is just be-

ginning

Pat feels hes are ally lucky man

 أمثُّل دور ساعي البريد ألوصل رسائل المحبّة بين األصدقاء.
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الّنشاط الّثاني

 أنا قادر أن أؤدّي التّمرين التالي عزفاً على آلة االكزيلوفون مراعياً المصطلح الجديد
Moderato الدال على األداء بسرعة معتدلة.

Do

C D E F G A B C

Do

Re Mi Fa Sol La Si

الّنشاط الّثالث

أؤدّي تمرين اإليقاع الحركّي اآلتي:

) ض ي الركبت�ي
ض )حركة – ثبات – ث�ض لقدم�ي ّ �ب

يقاع الركي ي الإ
ض

أؤّدي البيضاء املنقوطة �
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19الفالس
 استمع إلى هذه المقطوعة منتبهاً إلى اإليقاع المرافق.

الّنشاط األّول

أغنّي التّمرين اآلتي مع إشارة الميزان المناسبة.

الّنشاط الّثاني

)> accent( ًأؤدّي التّمرين اإليقاعّي اآلتي على آالت إيقاعيّة من اختياري مراعيا
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يقاع. رافقة الإ ي الصولفيج السابق �ب
ّ ن أغ�ض

آ
وال

أضيف إلى معلوماتي

هناك بعض المقطوعات ميزانها ثالثي تُسمَّى الفالس تبنى عليها العديد من الرقصات )رقصة 
الفالس(

الّنشاط الّثالث:

استمع إلى المقطوعات اآلتية وأميّز مقطوعة الفالس من بينها.

المقطوعة الثّالثةالمقطوعة الثّانية المقطوعة األولى 

الّنشاط الّرابع:

 أبحث عبر الشابكة عن مقطوعات الفالس وأتعّرف خطوات الفالس وأحاور 
أصدقائي حول ذلك.
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ألعاب إيقاعّية
20

الّنشاط األّول:

أؤدّي أنا وأصدقائي التّمرين اإليقاعي اآلتي بالتطبيق على آالت إيقاعيّة من اختيارنا:

أستطيع أنا وأصدقائي أْن نؤدّي التّمرين اإليقاعّي الّسابق إيقاعاً حركياً.

الّنشاط الّثاني:

أشاهد الصورة اآلتية وأنّفذ الخطوات وفقاً للتمرين اآلتي …

أرضب الطاولة مرت� بيديك

ضع الكوب عىل الطاولة مرة أخرىأرضب الطاولة بيد وأرفع الكوب باليد األخرى

صفق مرة

أمسك الكوب بيدك
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الّنشاط الّثالث:

 لنتوّزع إلى مجموعات وتختار كلُّ مجموعة أغنية تؤدّيها بمرافقة اإليقاع 
مستخدماً األكواب.

شمس األطفال	 

كان عنّا طاحون	 

الّنشاط الّرابع

إيقاع حركّي …

يصنع كلُّ طالب بطاقة ويدّون عليها مقياساً ثنائياً أو ثالثياً أو رباعيّاً من ابتكاره.. 1

يجمع المدّرس البطاقات ويخلطها ليتغيّر ترتيبها …. 2

يختار كلُّ طالب بطاقة وعليه أن يؤدّي المقياس الذي في بطاقته بوساطة اإليقاع . 3
الحركّي …
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مشروعاتي

أختاُر أحد هذه المشاريع وأنّفُذ مشروعاً منها للمشاركة في مناسبة:

المشروع األول

أشّكل مع رفاقي مجموعة تقوم بتصميم مجلة موسيقيّة.

المشروع الثاني

أشّكل مع رفاقي مجموعة تقوم بتصميم مجسّمات آلالت موسيقيّة نفخيّة
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المشروع الثالث

أشّكل مع رفاقي مجموعة تقوم بانتقاء نصوص شعريّة ثم ّتقوم بابتكار لحن مناسب ونرافق 
الغناء بالعزف على آالت إيقاعيّة

خطوات المشروع

التمهيد للمشروع بمقّدمة بسيطة1. 

تكوين مجموعات المتعلمين وفقاً الختيار كّل متعلّم كون المشروع جماعي. 2

تحديد أهداف المشروع ومخرجاته. 3

تحديد مصادر مالئمة تساعد على تأمين األدوات الالزمة للتنفيذ. 4

وضع خطّة زمنية إلنجاز المشروع. 5
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ألعب وأتعلم

البداية

النهاية

أغاني ... غن 

موسيقيين..

معلومات عامة..

 آالت موسيقية ..

درجات وأزمنة..
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طريقة اللعب...

 أرّكب مكّعب األزمنة ثّم أبدأ اللعب
ألعب أنا وصديقي ويبدأ اللعب من يحصل على القيمة الزمنية األكبر في مكّعب األزمنة. 

ارمي المكّعب.	 

أتقّدم في الخانات حسب عدد األزمنة التي حصلت عليها في المكّعب.	 

اذكر رقماً من 1 إلى 10 	 

اذهب إلى رقم السؤال حسب الصورة واالختصاص الذي توقّفت عنده.	 

أقرأ السؤال ثم أجيب.	 

وهكذا بالتناوب مع صديقي.	 

مالحظة..

عندما أخطئ في اإلجابة يلعب صديقي مرتين.	 

عندما يكون السؤال بيني وبين صديقي و يتابع اللعب هو مَْن يجيب بشكل صحيح.	 
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موسيقيون..
ملّحن سوري.. 1

ماهي جنسيّة سيّد درويش؟. 2

اذكْر عمل من أهم أعمال تشايكوفيسكي.. 3

تقّدم إلى أقرب سؤال آالت موسيقية.. 4

ارجع إلى أقرب سؤال آالت موسيقية.. 5

اختر صديقاً يلعب بدالً منك.. 6

ما جنسيّة تشايكوفيسكي؟. 7

أهم أعمال سيّد درويش.. 8

ارجع ألقرب سؤال معلومات عامة.. 9

ملّحن أغنية شمس األطفال.. 10

أغاني .. غن 
مقطع من شمس األطفال.1. 

أغنية انجليزية.. 2

أغنية من تراثنا الغالي.. 3

المقطع األخير من لكل أطفال البالد.. 4

المقطع األول من حاملة المطر.. 5

المقطع الثاني من أطفااًل نخرج للدنيا.. 6

مقطع من أغنية الحاسوب.. 7

نشيد الشهيد.. 8

نشيد اآلفاق.. 9

نشيد لماذا.. 10
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معلومات عامة..
تأليف آلي غربي يبدأ بحرف )س( ال تعزف فيه األوركسترا.1. 

عد إلى مشابهتها.. 2

انتقل إلى مشابهتها.. 3

4 ..Moderato غنِّ مقطع من أي نشيد

أين نسمع الدوالب؟. 5

ما الفرق بين السوناتا والكونشيرتو؟. 6

اسأل صديقك سؤال تختاره.. 7

ضوء القمر هل هي سوناتا أم سيمفونية؟. 8

ما اسم رقصة كّسارة البندق.. 9

العب دورتان نسمع الدوالب؟. 10

آالت موسيقية ..
آلة إيقاعية تجمع عّدة آالت إيقاعية أخرى.1. 

آلة نفخية نحاسية بثالثة مكابس.. 2

آلة إيقاعية تصدر نغماً صوتها غليظ.. 3

آلة إيقاعية شرقية.. 4

آلة نفخية نحاسية صوتها غليظ.. 5

جزء من الدرامز يعزف عليه بالدّواسات.. 6

آلة نفخية نحاسية يعزف عليها بطريقة السحب.. 7

تراجع 5 خطوات.. 8

آلة وترية.. 9

عُد لسؤال المعلومات العامة.. 10
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درجات وأزمنة ..
ابتكر جملة لحنيّة من مقياسين واعزفها على األكزيلوفون.1. 

أختار دليل مقياس وأطلب من صديقي كتابته وإذا أخطأ تلعب مرة أخرى.. 2

أبتكر جملة إيقاعية وأطلب من رفيق لي يؤدّيها إيقاعاً حركيّاً وفي حال . 3
التنفيذ الصحيح يكمل اللعب عني.

أحلّل شكالً إيقاعياً يختاره صديقي.. 4

أطلب إلى صديقي تدوين درجة قرار ودرجة جواب.. 5

أختار فاصلة من درجة وأطلب من صديقي اإلجابة.. 6

عد ألقرب سؤال آالت موسيقية.. 7

ما الفرق بين؟. 8

اختر صديقاً يلعب بدالً منك؟. 9

ابتكر تمرين إيقاعي وأدّيه تصفيقاً.. 10
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أناشيد الكتاب
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نخرج للدنيا
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حلم الطفولة
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