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تأسست جمعية الكمنجاتي الموسيقية في تشرين األول 2002 بمبادرة من رمزي أبو رضوان، وهو عازف 
فيوال فلسطيني حائز على الميدالية الذهبية من معهد أونجيه للموسيقى )فرنسا(، من مخيم األمعري لالجئين 
في رام هللا. تهدف جمعية الكمنجاتي إلى دعم تعليم وتثقيف أطفال فلسطين من خالل تيسير وصول الموسيقى 
إليهم، خاصة إلى األطفال الذين يعيشون في المخيمات والقرى الفلسطينية وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان. 
ويشجع هذا المشروع األطفال على صنع الموسيقى، ما من شأنه أن يساعدهم على تجاوز المصاعب اليومية 
التي يواجهونها بسبب االحتالل العسكري اإلسرائيلي. ويدرس في الكمنجاتي اآلن أكثر من 500  طالب وطالبة
www.alkamandjati.com

أرض  كايسرمنظمة  إدموند  السويسري  الصحفي  أسس   ،1960 عام  في 
إكسوبيري.  سانت  دي  كتاب ألنطوان  واسمها مستوحى من عنوان  اإلنسان، 
10 منظمات  الدولي ألرض اإلنسان يضم  االتحاد  وبعد خمسة عقود، أصبح 
وتعمل  الُمنصفة.  التنمية  وتعزيز  األطفال  حقوق  حماية  على  تعمل  وطنية 
ولديها ما يزيد عن 1200 مشروع لخدمة                                                                          في 72 بلداً  أرض اإلنسان حالياً 

األطفال األكثر انكشافاً على المخاطر.

تنشط أرض اإلنسان اإليطالية )TDH - IT( حالياً في أربعة وعشرين بلداً منخفض الدخل في مجال الدفاع عن حقوق األطفال، بصرف النظر 
تنفذ برامج تهدف إلى  2000، حيث  المحتلة منذ عام  الفلسطينية  المنظمة في األراضي  أية اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية. وتعمل  عن 
االستجابة لعدد من االحتياجات األساسية لألطفال واألشخاص المعوزين في المجتمع الفلسطيني، وتقوم في الوقت ذاته بتعزيز الحقوق األساسية 
لألطفال واألشخاص المعوزين كما تنص عليها المواثيق الدولية، وهي أساسا الحق في الصحة والتعليم والتعبير، وكذلك الحق في النماء النفسي 
واالجتماعي المتوازن، مؤمنة أن إحقاق هذه الحقوق سيؤدي إلى تمكين األطفال واألشخاص المعوزين من أن يصبحوا مواطنين فاعلين في 
مجتمعاتهم. وتنفذ المنظمة هذه االستراتيجية في إطار الشراكة مع منظمات فلسطينية غير حكومية، مساهمة في بناء قدرات هذه المنظمات وفي 

تطويرها المؤسسي عبر تزويدها بالقدرات التقنية والمالية. 
www.terredeshommes.it 

يتألف االتحاد األوروبي من 27 دولة عضو قررت معاً تدريجياً ربط خبراتها ومواردها ومصائرها. 
باستقرار وديمقراطية  تتمتع  50 عاماً، منطقة  امتدت  فترة توسع  الدول األعضاء معاً، وخالل  وبنت 

وتنمية مستدامة، في الوقت الذي حافظت فيه على التنوع الثقافي والتسامح والحريات الفردية.
يلتزم االتحاد األوروبي بتقاسم منجزاته وقيمه مع دول وشعوب خارج حدوده.

االتحاد األوروبي العب رئيسي في مجال التعاون الدولي وتقديم المساعدات المتعلقة بالتنمية، بل هو 
أيضا أكبر مانح للمساعدات اإلنسانية في العالم. والهدف الرئيسي للسياسة التنموية لالتحاد األوروبي، 

الذي واوفق عليه في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2000، هو القضاء على الفقر. 

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_ar.htm
http://europa.eu
http://ec.europa.eu/world
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1.   شكر وتقدير

نتوجه بشكرالى كل الذين ساهموا في انجاز هذا الكتاب الذي كان نتيجة تعاون و جهد متواصل من االساتذة الموسيقيين واالداريين والمدربين 
والمشرفين الذين أدركوا أهمية العمل على تعزيزثقافة الموسيقى في أوساط األطفال والمعلمين الفلسطينيين خالل السنوات الثالث الماضية من 
السيد جيرارد أوتيالن  بادوانو و  السيد دعيبس عبود أشقر والسيد فرانشيسكو جالتييرى والسيد تشيرو  بالذكر  2013-2010 م ،ونخص  عام 

واآلنسه مادالينا باستوريللي .

ويقدر كل من منظمة أرض االنسان اإليطالية والكمنجاتي تقديراً كبيراً تفاني كافة أعضاء إدارة التعليم في األونروا في القدس، ومعلمي ومديري 
الكمنجاتي وكذلك المشرفين على تنفيذ هذا  الـثماني في مخيمات األمعري والجلزون وقلنديا لالجئين ومعلمي  العاملين في المدارس  األونروا 

المشروع اللتزامهم يوماً بعد يوم بتنفيذ أنشطة المشروع.

وال بد من اإلشارة بشكل خاص إلى االتحاد األوروبي، الذي مكننا جميعاً عبر مساهمته السخية من عيش هذه التجربة المدهشة والصعبة وتوجيه 
األطفال إلى اكتشاف تراثهم الثقافي.

     

رمزي أبو رضوان
    
جمعية الكمنجاتي

     
رئيس مجلس اإلدارة

بييرا ريديللي
   

منظمة أرض اإلنسان اإليطالية 
   

        مسؤولة مكتب  
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2.   مقدمة

تعززت إمكانية حصول األطفال في مخيمات الالجئين الثالثة، قلنديا واألمعري والجلزون )محافظة رام هلل(، على الثقافة بشكل عام والموسيقى 
بشكل خاص، بتوفير تربية موسيقية أساسية لألطفال، من ضمن إطار مشروع “الموسيقى تبيني جسوراً بين الضفة الغربية وإيطاليا وفرنسا”، 

الذي تنفذه منظمة أرض اإلنسان اإليطالية وجمعية الكمنجاتي، بتمويل مشترك من منظمة أرض اإلنسان اإليطالية واالتحاد األوروبي.

تطور هذا المشروع، الذي بدأ في شباط / فبراير 2010 وسيستمر لسنوات ثالث، انطالقاً من االعتقاد بأن تعلّم الموسيقى يهّذب ويصقل مهارات 
عديدة  يستمر األطفال في االستفادة منها طوال حياتهم.

الموسيقية لطالب الصفوف األول والثاني  التربية  الكمنجاتي بتدريس  قيام معلمي  نُفّذت بفضل هذا المشروع،  التي  العديدة  ومن بين األنشطة 
والثالث لست مدارس ابتدائية هي : مدرسة األمعري للبنات االبتدائية ومدرسة األمعري للبنين االبتدائية ومدرسة قلنديا للبنات االبتدائية ومدرسة 

قلنديا للبنين االبتدائية ومدرسة الجلزون للبنات االبتدائية ومدرسة الجلزون للبنين االبتدائية.

وفيما دعى إعطاء التالميذ فرصة مقاربة الموسيقى كشكل من أشكال الفن تسهل مقاربته، مكنهم ذلك من أن يصبحوا على ألفة مع تراثهم الثقافي 
التربية الموسيقية من خالل  التنسيق واالستماع والغناء. وال شك أن إدخال  تقاليد الموسيقى الغربية وتحسين مهارات  وفخورين به ومن تعلم 
منهجيات تعليم تشاركية يمّكن األطفال والشباب من تطوير وسائل جديدة للتعبير عن مشاعرهم وتحفيز فكرهم والتمتع بإنتاج الموسيقى وسماعها 

كنشاط جماعي، ويساعدهم ذلك على التغلب على الضغوط اليومية ومحدوديات العيش في مخيمات الالجئين.

كذلك نفّذ معلمو الكمنجاتي خالل المشروع مسار تدريب موجهاً إلى معلمي األونروا الذين يعلّمون الصفوف األول والثاني والثالث في المدارس 
الوارد ذكرها أعاله، وتشّكل مسار التدريب هذا من برنامجين للتدريب.

التدريب النظري  أ. 

استفاد كل عام تقريباً ما يقرب من 40 مدرساً من 24 ساعة تدريب على التربية الموسيقية األساسية. وكان هدف التدريب، الذي كان ذا طابع 
تمهيدي، تعريف المعلمين بالمواضيع التي تدرسها الكمنجاتي للتالميذ خالل دورات المدخل إلى الموسيقى في مدارس األونروا.

التدريب خالل العمل   ب. 

توخي أن يتضمن التدريب أيضاً عنصراً خالل العمل يتزامن مع صفوف تدريس المدخل إلى الموسيقى الذي يدرسه معلمو الكمنجاتي للتالميذ 
في مدارس األونروا. وفي الواقع، ساعد معلمو األونروا وشاركوا بنشاط في الصفوف بعد أن ُدّربوا نظرياً، وذلك الستيعاب ممارسة ما تعلموه 

نظريا. وكانت العالقة مع معلمي الكمنجاتي 

في هذه المرحلة نوعاً من التوجيه الذي يهدف إلى جعل معلمي األونروا في موقف استباقي، بحيث يكونون قد تزودوا في نهاية المشروع بمعرفة 
موسيقية أساسية من ناحية وبخبرة عملية في كيفية تدريس الموسيقى من ناحية أخرى، ما يضمن استدامة المشروع ونهجه.

وقد أتاح الجمع بين مدرسي وطالب موسيقى أوروبيين وفلسطينيين تبادل الخبرات ومقاربة واكتشاف الثقافات التقليدية كل منهما اآلخر وتبادل 
المواد التعليمية.

هكذا، مجموعة األدوات هذه، التي تتألف من كتيب وأسطوانة مدمجة، هي الناتج الرئيسي الملموس للمسارات التعليمية التي صممها مدربون 
أوروبيون والكمنجاتي. وهي تشمل جميع األنشطة التي ثبت أنها ممارسات جيدة. وقد كان إعداد مجموعة األدوات وجمع المواد عمالً متواصالً 

خالل سنوات المشروع الثالث.
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3.  المنهجية ودليل القراءة

لقد طّورت مجموعة األدوات هذه وتم التفكير فيها فقط كنموذج للمعلمين؛ وبالتالي، ينبغي على المعلمين أن يشعروا بأنهم أحرار إذا ما أرادوا 
تغيير خطة الدرس وفقاً ألسلوبهم الخاص والتقدم الذي أحرزته مجموعة الطالب التي يعلمونها.

يصف الجزء األول من مجموعة األدوات الموضوعات الرئيسية لتعليم الموسيقى ويقدم اقتراحات بشأن كيفية مقاربتها في الصف والعمل مع 
مجموعة أطفال ليست لديهم معرفة بالموسيقى أو أن معرفتهم بها قليلة )ألعاب إيقاعية وألعاب صوتية واستماع وتعلم أغاٍن وارتجال وصنع آالت 

وما إلى ذلك(.

من هذه الموارد، يستطيع المعلم أن يبني برنامجاً مصمماً خصيصاً على أساس قدرات المجموعة التي يتعامل معها وذلك باالستعانة بالجزء الثاني 
من مجموعة األدوات، الذي يقدم اقتراحات لكيفية إعداد الدرس، بدءاً من متطلبات تنظيمية أساسية تليها أمثلة وأدوات ملموسة.

وقد اختار معلمو الكمنجاتي جميع األنشطة واالقتراحات المقدمة في هذه المطبوعة بعناية وذلك بفضل خبرتهم في التدريس في صفوف األونروا. 
وهي مصممة خصيصاً ًعلى أساس احتياجات ومهارات األطفال في الصفوف األول والثاني والثالث في المدارس االبتدائية. وعالوة على ذلك، 
تهدف مجموعة األدوات هذه إلى التوضيح لمعلمي الموضوعات الرئيسية ، أن تعليم الموسيقى يساعد على ايجاد عالقة إيجابية بين الطالب و 
المجموعة بشكل عام، وأنه إذا ُدّرب المعلمون ووفرت لهم اإلرشادات البسيطة، فإن تعليم الموسيقى يمكن أن يشكل تجربة ممتعة في متناولهم، 

تمكنهم من أداء وظيفتهم بشكل أفضل.

في الواقع، مع أن هناك العديد من الموضوعات المختلفة التي تدرس في المدرسة، ال يستطيع غير القليل منها منافسة عنصر اإلبداع الذي يقدمه 
تعليم الموسيقى. وسيكون لدى الطالب ُمتنفس يمّكنهم من التعبير عن أنفسهم. وسيكون باستطاعتهم التواصل مع الكلمات والنوتات واآلالت التي 
يخبرونها. ويقر العديد من المعلمين والطالب واآلباء واألمهات بأن الموسيقى، إلى جانب الوسائل التقليدية للتعليم، تعطي التالميذ مشاعر جيدة 

يحملونها معهم طوال اليوم.
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4.  المواضيع الرئيسية في التربية الموسيقية

من الضروري أن يتوفر لتعليم الموسيقى لألطفال في المدارس االبتدائية بالدرجة األولى مخزون من األفكار عن األنشطة المناسبة من األلعاب 
اإليقاعية واأللعاب الصوتية واستخدام آالت إيقاعية صغيرة و / أو اإليقاع الجسدي، باإلضافة إلى معرفة بنظرية الموسيقى وما إلى ذلك. وفي 

الواقع، تتكون التربية الموسيقية، كما أي موضوع آخر، من أجزاء مختلفة كثيرة ينبغي أن تدمج بعناية لجذب انتباه األطفال والحفاظ عليه.

ولذلك، نورد فيما يلي قائمة بأنشطة مقّسمة تبعاً للموضوع الرئيسي، مع أنشطة إضافية يمكن أداؤها خالل صفوف تعليم الموسيقى. وسيكون 
المعلمون في وقت الحق قادرين على استحداث أنشطة جديدة، وفقاً للمهارات التي اكتسبوها هم وطالبهم.

تمارين تنشيط   أ. 

فترة تمارين التنشيط هي الفترة التي يستعد فيها األطفال عندما يبدأون نشاطهم الموسيقي للتركيز والشعور بالراحة مع أجسامهم وجعل أصواتهم 
مرنة وخفيفة وتمكين أجسامهم من اإلصغاء والغناء والعزف على آلة موسيقية واالرتجال. وليست فترة تمارين التنشيط وقتاً للتعلّم ولكنها لحظة 
للمعلم والتالميذ ليستعدوا لتغيير الجو بينما هم ينتقلون من موضوع إلى آخر وخلق جو لطيف وممتع معا. هكذا، ينبغي القيام بتمارين التنشيط في 

بداية كل درس، من خالل:

االسترخاء عن طريق التنفس  -
إرخاء الجسم ومؤخرة العنق والرقبة والجبهة، الخ.  -

فتح الجهاز الصوتي )الحنجرة والحنك، الخ.(  -
تمارين صوتية )النطق(  -

ألعاب إيقاعية  ب. 

يرتبط اإليقاع أساساً بحركة الجسم وإيقاع الجسم؛ ولذا ينبغي أن يبدأ تعلم اإليقاع مع الجسم ال من خالل قراءة إشارات على لوح. فستأتي اإلشارات 
الحقاً بعد أن يكون اإليقاع قد ترّسخ في الحوض والقدمين والنصف األعلى من الجسم. ولتحقيق هذا الغرض فإن األبسط واألكثر فعالية هو البدء 

بخبط القدمين مع استخدام الصوت لتيسير تأدية العالمات.

اتبع القائد

هنا يكرر التالميذ اإليقاعات التي يعزفها المعلم. وما أن يصبح التالميذ أكثر ارتياحاً مع تكرار اإليقاعات، اطلب منهم أن يتقدموا وأن يتولى 
أحدهم القيادة كل بدوره.

صفق خالل الفسحات 

قّسم التالميذ إلى مجموعتين. أطلب من المجموعة األولى تصفيق ضربة إيقاع أساسية 1، 2، 3 مكررة. واطلب من المجموعة األخرى التصفيق 
في الفسحات بين التصفيق.

تعرف على األسماء من خالل اللعبة

الهدف من ذلك هو إضفاء طابع شخصي للعب، إذ قد يكون من الصعب على المدرسين أن يتذكروا أسماء تالميذهم جميعا. واللعبة هي تعيين إيقاع 
لكل اسم طفل، وبهذه الطريقة يستطيع المدرس أن يحاول تذكر أسمائهم.

تطوير االنتباه والتركيز من خالل اإليقاع

هذا تمرين ممتع يؤدي إلى تطوير االنتباه والتركيز من خالل آالت إيقاعية. أعط رقماً لكل طفل في الدائرة واطلب منه تذكره. في البداية يقول 
المعلم بضعة أرقام عشوائية وينبغي على األطفال الذين ذكرت أرقامهم لعب آالتهم. وفي وقت الحق يختار المعلم رقماً واحداً للبدء؛ يلعب الطفل 
الذي اختير رقمه آلته لفترة وجيزة ثم يختار بدوره رقماً ثانيا. يلعب الطفل الثاني آلته ويختار رقماً آخر. وينبغي أن يستمر ذلك حتى تتاح الفرصة 

لجميع األطفال. وتمكن زيادة سرعة التمرين وصعوبته.
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إيقاعات بآالت إيقاعية

وّزع آلة إيقاع واحدة على كل تلميذ واطلب منهم االلتزام بالهدوء وأن ال يقوموا بالعزف على الفور. غير أنهم جميعاً سيعزفون على أي حال! لذا 
أعط كل طفل قليالً من الوقت الستكشاف آلته لمحاولة الحصول على أصوات مختلفة باستخدام تقنيات مختلفة. وينبغي أن يكون اآلخرون صامتين 

يستمعون عندما يقوم أحدهم بالعزف. ويمكنك التجول في الدائرة مرتين أو ثالثا.

وبعد أن يكون األطفال قد استكشفوا آالتهم، استخدم رمزين بسيطين، واحد للصوت )دوم( واآلخر للصمت )إس(. اكتب مسلسالً صغيراً من هذين 
الرمزين على اللوح واطلب منهم عزفه. ثم أكتب مسلسالً معاكساً أسفل األول:

المسلسل 1: دوم إس دوم إس دوم إس دوم إس
المسلسل 2: إس دوم إس دوم إس دوم إس دوم 

قّسم األطفال إلى مجموعتين؛ ستؤدي المجموعة األولى المسلسل 1 والمجموعة الثانية  المسلسل 2.

إيقاع - كالم

قبل لعب هذه اللعبة، من الضروري أن تشرح لألطفال أن لكل لغة محكية وحدة إيقاع فريدة من نوعها وأنه يمكن العثور على موسيقى وإيقاع 
فيها. اختر عدداً من الكلمات والعبارات لتعليم األطفال إيقاعاتها. وقد اخترت لغرض هذا التمرين ما يلي:

أرنب، بطة، نحلة   •
شجرة، بقرة، سمكة  •
أركض، وقف، بس  •

أل أل آه  •
ما تركض، ما توقف، إتحّرك  •

بعد أن يتقن التالميذ ذلك، اختر أغنية وعلمهم إياها مع إيقاعات التصفيق. وقد اخترت لهذا التمرين األغنية التالية:

إمشي إمشي يا قطار ع سكة الحديد 
حامل معك كل مسافر تشيك تشيك تشيك تشيك بيب )مرتين(

والخطوة التالية هي الطلب من األطفال عزف إيقاعات األغنية فقط  دون الغناء أو قول الكلمات والطلب منهم أن يتخيلوا غناء األغنية في عقولهم.

كلمات إيقاعية

في هذه اللعبة متكلم واحد والباقون مصفقين. يذكر المتكلم اسم شخص مشهور ويصفق المصفقون إيقاع هذا االسم. تتاح لكل تلميذ فرصة أن 
يكون متكلما.

المخاطبة واالستجابة

فيما يلي محادثة تجري بين تلميذين بينما هما يصفقان إيقاعات الكلمات في الوقت نفسه. استخدم المحادثة التالية لذلك:

كيف حالك
منيح

وانتا كيفَك )وانتي كيفِك( 

ويمرر التالميذ اللعبة إلى الشخص التالي حتى يتاح لكل واحد منهم دور.
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تصفيق العبارات والمشي على اإليقاع في الوقت نفسه 

أركض وقف بس )تاتي تاتي تا(
ما تركض ما توقف واتحّرك )تا تاتي تا تاتي تاتي تا(

تصفيق الكلمات )الجدول 1(

لدينا تسع كلمات: أرنب، بطة، نحلة، كلب، شمس، فار، شجرة، سمكة، بقرة. هناك لكل كلمة قطعة كبيرة من الورق عليها صورة الشيء / الحيوان 
واسمه في أسفل الورقة وفي الوسط رمز مرسوم إليقاع الكلمة. فإيقاع الكلمات أرنب وبطة ونحلة هو تا تا والرمز هو I I؛ وإيقاع الكلمات كلب 
وشمس وفار هو تا إس والرمز هو Z I ؛ وإيقاع الكلمات شجرة وسمكة وبقرة هو تاتي تا والرمز هو  I.   في البداية نحاول حزر إيقاع كل 
كلمة وبعد ذلك نصفقه ونحاول قراءة الرمز المرسوم. وسيساعد كثيراً إعطاء حركة أيضاً للصمت؛ قد تكون الحركة تقاطع اليدين، التي يمكن أن 
تعني في لغة الجسد السائدة غياب. شيء آخر يمكن أن يقوم به المعلم هو وضع شريط معين على اللوح والطلب من بعض التالميذ إلصاق الصور 
في خط أفقي على اللوح كما يحلو لهم، وبعد ذلك يحاول الصف قراءة وتصفيق المسلسل. واألكثر أهمية هو أن تبدأ دائماً من حركة نبض )الخطو 

بانتظام( والحفاظ على الحركة أثناء أداء كل إيقاع.

خطأ متعمد
اكتب تمريناً على اللوح، أّده للتالميذ وضّمنه خطأً متعمداً، وأنظر ما إذا كان التالميذ سيالحظونه ويتذكرون أين ورد.

تمارين إيقاع الصولفيج )أنصاف نوتات وأرباع نوتات وأثُمان نوتات واستراحة ُربع نوتة( )الجدول 2(

وزع الجدول 2 لكل طالب وللمعلم. استعرض المفاهيم ودعهم يقومون بأداء تمارين صولفيج إيقاعية مكتوبة على اللوح في إيقاع منطوق. ثم اطلب 
منهم تصفيق التمارين ذاتها بينما تقوم بنقر اإليقاع لهم. واشرح لهم أن االستراحات ال تُصفّق. التحول من إيقاعات منطوقة إلى إيقاعات منقورة 

أو مصفّقة صعب جداً وقد يتطلب التكرار عدة مرات وربما بضعة دروس.

موسيقى رقصة الفالس )الجدول 3(

عّرف بفكرة العالمة المتكررة

يقوم الصف كله معاً بتصفيّق كل سطر في الجدول، ثم ببطء قّسم الصف إلى 4 مجموعات تؤدي أربعة أشياء مختلفة. إن تصفيق السطور المختلفة 
واحدها كل مرة سهٌل جدا على األطفال؛ أما تصفيق السطور األربعة في وقت واحد فصعب. وينبغي للمعلم أن يعّدل التمرين حسب الحاجة، ربما 

تصفيق سطرين في وقت واحد أو أكثر إذا كان الصف يتابع التمرين بشكل حسن.

إشارة الميزان
بعد أن تكون قد قمت بتعريف الميزان أطلب من التالميذ التصفيق والضرب بالقدمين بأوزان 4/4 و3/4 و2/4. وال يسمح لهم القيام بالشيء نفسه 

أكثر من مرتين )نقر األصابع والتصفيق وضرب القدمين الخ.(

دوم وتاك
الهدف من هذا النشاط هو تعريف األطفال بإيقاعات أساسية. ويستند هذا النشاط على صوتين: دوم )تصفيق اليدين ويمثل برسم دائرة( وتاك 
)ضرب األيدي على الطاولة ويمثل خط مرسوم(. يرسم المعلم على اللوح درجات مستخدماً أوزاناً مختلفة )4/4، 3/4، 2/4( ويطلب من التالميذ 

أداءها مستخدمين القواعد المذكورة أعاله.

بعد فترة من الوقت، يمكن أن يطلب المعلمون من التالميذ اقتراح إيقاعات جديدة.

لعبة األرقام
الهدف من هذه اللعبة هو تحفيز االهتمام واالستماع لآلخرين. يوضع األطفال في دائرة. يقوم كل طفل بوضع راحة يده اليمنى على ظهر اليد 
اليسرى للطفل الذي بجواره. ينطق كل طفل رقماً، بدءاً من واحد ويتبعه األطفال الواحد تلو اآلخر عكس تجاه عقارب الساعة. وفي كل مرة يصل 
الدور إلى الرقم 4 أو أحد مضاعفاته يتعين على الطفل الذي سيقوم بنطقه أن يلتزم الصمت. يمكن تغيير الرقم )استخدام 5 و 6 الخ(. ويمكن أداء 

اللعبة نفسها باستخدام مسلسل إيقاعي بسيط )على سبيل المثال تا تي / تي ومن يرتكب خطأ يخرج من الدائرة(.
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إيقاع الجسم مع تزايد درجة التعقيد 
الهدف من هذا النشاط هو تحفيز التنسيق واالنتباه وتمكين األطفال من تذكر مسلسل معقد.

يؤدى النشاط واألطفال جالسون على كراسيهم وراء أدراجهم. يستند اإليقاع على أصوات واستراحة. في البداية يُطلب من جميع األطفال نقر 
النبضات السبع على الُدرج، في حين تكون الثامنة صامتة. ويشمل المعلم في كل جولتين )14 صوتاً واستراحتان( حركة جديدة حتى يصل الصف 

إلى نقطة يرتبط فيها كل من األصوات بحركة مختلفة.

الخطوة األولى:   ُدرج- ُدرج- ُدرج- ُدرج - ُدرج- ُدرج- ُدرج- صمت )مرتين(
الخطوة الثانية:   ُدرج- تصفيقة- ُدرج- ُدرج- ُدرج- ُدرج- ُدرج- صمت )مرتين(

الخطوة الثالثة:   ُدرج- تصفيقة- خبطة سريعة- ُدرج - ُدرج- ُدرج- ُدرج- صمت )مرتين(
الخطوة الرابعة:   ُدرج- تصفيق- خبطة سريعة - صدر- ُدرج- ُدرج- ُدرج- صمت )مرتين(

الخطوة الخامسة: ُدرج- تصفيق- خبطة سريعة- صدر- خبطة سريعة- ُدرج- ُدرج- صمت )مرتين(
الخطوة السادسة:  ُدرج- تصفيق- خبطة سريعة- صدر- خبطة سريعة- تصفيق- ُدرج- صمت )مرتين(

بعد ذلك أطلب من األطفال خفض الحركات واحدة تلو األخرى حتى يصلوا مرة أخرى إلى الخطوة 1.

ألعاب صوتية  ج. 

الصوت هو األداة األولى التي يقدر كل واحد على استخدامها ليخلق موسيقى. ويعني الغناء مع األطفال يومياً تطبيق كافة األفكار التي تم التعرف 
إليها معاً من خالل الموسيقى )اإليقاع واللحن والديناميات والذاكرة والحركة(. ويساعد الغناء معاً على االستماع إلى أنفسنا وإلى المعلمين وإلى 

اآلخرين.

تستند التربية الموسيقية على ألعاب. اللعب بصوتنا هو الخطوة األولى في تعليم الموسيقى. وفيما يتعلق بالتعليم االبتدائي، هناك فرصة جيدة ألن 
تؤدى األلعاب والتمارين الصوتية ضمن مجموعة بدالً من أن يؤديها الطفل وحده مع مدّرس. و بالطبع يساعد ذلك األطفال على االستمتاع أكثر 

وعلى أن يكونوا أقل خجالً وعلى تعلم كيفية االستماع إلى اآلخرين وعلى تقييم أدائهم وأداء غيرهم.

نطق أصوات يفكر المرء فيها

اطلب من التالميذ نطق أي صوت يحبونه، بما في ذلك أصوات الطبيعة والحيوانات والبشر والماكينات واآلالت الموسيقية، الخ.

الصوت واللون 

يغني كل طفل بطبقة صوت في المدى الخاص به ويتنفس بشكل دوري. الهدف هو أن يشعر الطفل بالتغير في لون الصوت وهو ينتقل من الصدر 
إلى الحنجرة فاألنف والفم إلى خارج الجسم.

الصوت في الفضاء

يغني كل طفل بطبقة صوت في المدى الخاص به ويتنفس بشكل دوري. وينبغي أن يطلب من التالميذ التجوال مقتربين ومبتعدين عن األسطح 
)الجدران واألدراج واأللواح والتالميذ اآلخرين، وما إلى ذلك( لكي يختبروا تغييرات الصوت في الفضاء.
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حّررصوتك!
نضع جميعنا أيدينا على أعناقنا ونحاول الكالم. الحظ وجود اهتزاز: تعمل أوتارنا الصوتية مثل أوتار الكمان. انطق أصواتاً مختلفة بدءاً باألحرف:
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حاول اآلن مرة أخرى ولكن واقفاً بشكل صحيح، محاوالً فتح الصدر والفم واألنف والتنفس بعمق.

لعب دور 

يختار كل واحد كلمة أو جملة قصيرة. حاول قول الكلمة نفسها بطرق مختلفة: بصوت عاٍل جداً وناعم جداً وسريع 
وبطيء والتكلم كفتاة صغيرة والتكلم كرجل عجوز والتظاهر بأنك غاضب ومتفاجئ وسعيد وحزين ونعسان وما إلى ذلك.

لعب دور

عيّن دوراً لكل طفل من خالل اقتراحاتهم هم وساعدهم على تجربة األصوات. في وقت سابق يعين المعلم األصوات لتجربتها، وبعد ذلك يحاول 
المعلم استثارة مخيلة التالميذ ويساعدهم من خالل اقتراحاتهم على اختيار األصوات التي يرغبون في تجربتها. 

صوت صديقك

لكل واحد صوت مختلف. هل تعرف صوت صديقك؟ الجميع في دائرة وطفل واحد في الوسط عينه مغطاة بشال. يقول طفل من بين اآلخرين 
جملة صغيرة؛ ويتعين على الطفل في الوسط أن يحزر من تكلّم. 

مخاطبة واستجابة 

يطلب من األطفال االنتشار في أنحاء المكان لكي يروا بعضهم بعضا. ينبغي على كل طفل أن يختار نوتتين )فاصال( ليغنيهما طوال هذا التمرين. 
ما يحدث هنا هو أن تلميذاً يخاطب آخر بمخاطبة خاصة به ويتلقى من صديقه رداً يصبح بدوره مخاطبة يوجهها إلى آخر. ويستمر ذلك حتى يتاح 

لكل تلميذ فرصة إرسال مخاطبة وتلقي رد.
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انتقال الصوت

هدف هذا التمرين هو تأسيس سلسلة اتصال صوتي مستمرة تتكون من أصوات الصف كله. هنا يبدأ أحد التالميذ الغناء )مرتجالً(. وعندما ينتهي، 
يستمر اآلخرون الواحد تلو اآلخر في غناء النوتة األخيرة من اللحن، ممراً لها إلى جاره عن طريق لمس أصبعه. يغني التلميذ التالي آخر نوتة 
في لحن التلميذ السابق على أنها النوتة األولى من لحنه. تتكرر هذه العملية حتى يكون كل تلميذ قد أخذ دوره في الغناء. يمكن أن يستخدم األطفال 

أياديهم لتتبع اإليقاع وتمرير الصوت الواحد لآلخر.

الصوت واستمراره 

تطور هذه اللعبة حس االرتجال لدى األطفال من خالل الرجوع إلى لحن رتيب أو الزمة . يمكن تقديم الصوت األساسي من خالل التشيلو )نوتة 
مفردة( أو يدندن الصف كله نوتة مفردة. هنا يستمر اللحن الرتيب ويتناوب التالميذ االرتجال حول النغمة، ما يعني أنهم يبدأون من النغمة وينتهون 

بالنغمة عائدين إلى الدندنة بعد أن ينتهوا. 

طبقة الصوت 

لكي تنجح هذه األلعاب ينبغي على المعلم أن يؤدي مجموعة من تمارين تنشيط الصوت. نقترح شيئاً ما يتضمن غناء السلم الملون )الكروماتيك( 
إلى أعلى وإلى أسفل. أرسم مخططاً لحركة موج على اللوح واطلب من التالميذ جميعاً تقليد األمواج بأصواتهم. أوضح لهم ذلك ودعهم يقلدونك، 
إلى أعلى وإلى أسفل ثم العودة إلى المستوى نفسه. وسيكون وجود آلة لتوضيح مثل هذه التغييرات في طبقة الصوت مفيداً إلى حدٍّ ما. ويمكن أن 
يرّكز نموذج آخر لهذه اللعبة على جعل األطفال يعتادون على إخراج أصوات كما يوجههم قائد أو مايسترو. هنا يقوم القائد بحركات على شكل 
موجة ويشرح للتالميذ أنه ينبغي عليهم الغناء بنوتات عالية عندما تتحرك الموجة إلى أعلى ونوتات منخفضة عندما تتحرك الموجة إلى أسفل.  

تمييز طبقة الصوت

الملون  السلم  غناء  يتضمن  ما  شيئاً  هنا  نقترح  الصوت.  تنشيط   تمارين  من  مجموعة  يؤدي  أن  المعلم  على  ينبغي  األلعاب  هذه  تنجح  لكي 
)الكروماتيك( إلى أعلى وإلى أسفل. عيّن لكل طفل طبقة صوت واطلب منه أن يرفع الطبقة ويخفضها ويعود إلى النوتة. 

لعبة صوت إيقاعية 

في هذه اللعبة نبقى في عالم الصوت، ولكن مع إضافة عنصر اإليقاع من خالل استخدام الحروف الساكنة. تتألف اللعبة من تقسيم الصف إلى 
ترسل   .)tktktktktktk( الساكنة األحرف  األخرى  الساكنة )dgdgdgdgdgdg( وتستخدم  األحرف  األولى  المجموعة  تستخدم  مجموعتين؛ 
المجموعة األولى مخاطبة إلى المجموعة الثانية، مستخدمة أحرفها الساكنة وتبعاً لحركة القائد التي تكون على شكل موجة. وترد المجموعة الثانية 

باألسلوب نفسه. يستمر النداء والرد حتى يعطي القائد إشارة انتهاء التمرين. 

صوت

يدين



13

تمرين تنشيط الصوت

بعد غناء األغاني، اختر األغنية المالئمة أكثر لتمرين تنشيط الصوت من البداية إلى النهاية وذلك لكي تبقى وثيقة الصلة بالتالميذ. وهذا مناسب 
أكثر من القيام بتمرين تنشيط صوت اعتيادي، ألن هناك تواصل مع األغنية.

تشجيع الهدوء والتركيز من خالل التنفس 

أطلب من التالميذ رفع الذراعين فوق الرأس ثم خفضهما ببطء إلى األمام أو على الجانبين )تبعاً للمساحة المتوفرة وعدد التالميذ( وهم يتنفسون 
زفيراً محدثين صوت اش Sh. ثم اطلب منهم وضع اليدين )القبضتين( على األضلع والزفير بنفثات هواء قوية وقصيرة لتعليمهم الشهيق بسرعة 

وبعمق. اهمس بصوت عاٍل األحرف P و Tو K مرة بعد مرة بهذا الترتيب لتنشيط العضالت التي تتحكم بالحجاب الحاجز. 

االستماع   د. 
 

هدف عملية االستماع هو تحسين الذاكرة والربط بين الظواهر الطبيعية والصوت، وتطوير االنتباه والتركيز فيما يتعلق بـ “مساحة الصوت” 
واالعتياد على تتابع األحداث والصمت. ويساعد االستماع أيضاً على بناء العالقات بين األصوات وعلى ما يحدث أو ما يمكن أن يحدث الحقاً. 

من هنا، من الضروري تطوير قدرات األطفال على التركيز، ذلك أن الموسيقى جزء من البيئة اليومية كما الضجيج وللطفل أن يختار ما يريد 
سماعه.

في إطار المدرسة، يحدث االستماع للموسيقى في مجموعة وليس أبداً كنشاط فردي. ولهذا السبب ينبغي على المعلم أن يجد طريقة ليعزز التبادل 
والتفاعل بين المجموعة وبعد ذلك فقط يراعي ذوق كل طفل مشارك. 

تبدأ عملية االستماع بنسيان الشواغل الشخصية وخلق جو صامت. الصمت لحظة هامة في الموسيقى. والصمت له نفس أهمية الصوت، ولهذا 
السبب ليست ألعاب تحقيق الصمت وصفات للحصول على جو هادئ، بل هي باألحرى أساليب لمساعدة الطفل على فهم أن الصمت والصوت 

كالهما جميل وأن كليهما جزء من عملية الموسيقى.

سماع األصوات المحيطة بنا والصمت المحيط بنا 

التعرف على  التالميذ أن يبقوا صامتين دقيقة كاملة ليستمعوا إلى كافة األصوات المحيطة بهم. الهدف هو أن يكونوا قادرين على  أطلب من 
األصوات المختلفة المحيطة، وأن يكونوا قادرين على التمييز بينها وتهيئتهم للصمت الهادئ والشخصي الالزم لالستماع إلى الموسيقى. بعد انتهاء 
الدقيقة، أطلب من كل تلميذ، الواحد تلو اآلخر، وصف األصوات التي يسمعها. اسأل أسئلة موِجهة من مثل: من أين كانت األصوات تأتي، من 

الخارج أم من الداخل؟ ما هو المصدر؟ ما هو نوع األصوات؟
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أصوات من الطبيعة )الجدول 13 واالستماع إلى التسجيل 17 من األسطوانة المدمجة( 

استمع إلى األصوات المختلفة من الطبيعة كي تميّزها، وكذلك كي تصفها كطويلة / قصيرة وسريعة / بطيئة وصاخبة / ناعمة وجميلة / بشعة 
ومريحة / مزعجة ومستمرة / متقطعة وما إلى ذلك. تشمل المقتطفات الصوتية المستخدمة الريح والمطر والرعد والنهر) مياه جارية( والنار 

والعصافير و صرار الليل.

أصوات من الشوارع

بالطريقة ذاتها، استمع إلى أصوات الشوارع، دون محاولة تسميتها، بل لالستحواذ عليها كموسيقى سيمفونية ...   

 

تمرين من جزأين يربط ما بين صور الحيوانات وأصواتها 

أنظر إلى صور قطة وكلب وفيل وأسد وبقرة وخروف وما إلى ذلك. وقلّد صوت كل منها.

استمع إلى أصوات قطة وكلب وفيل وقرد وببغاء وأسد وبقرة وخروف وما إلى ذلك. أوالً تعّرف على الحيوان وبعد ذلك صف صوته: هل هو 
صاخب/ ناعم، طويل / قصير، مرّوع / مضحك، جميل وما إلى لك. وانطالقاً من هنا دع األطفال يستعملون مخيلتهم لتحوير أصوات الحيوانات 

هذه والتالعب بها وتحويلها إلى أصوات موسيقية كما لو كانت ثالثية أو سداسية اللحن أو سيمفونية.

استمع إلى طيران النحلة ذات الطنين “Flight of the Bumblebee” لريمسكي كورساكوف )االستماع إلى التسجيل 12 من األسطوانة 
المدمجة(

األهداف هي: 

االستماع حوالي دقيقتين ) تعليم األطفال التركيز الالزم لسماع موسيقى(  .1
التعرف على األصوات كموسيقى ال كأصوات غير منظمة  .2

الربط )ربما( مع الطبيعة والنحلة ذات الطنين  .3
وصف ما إذا كانت هناك طبقات مختلفة من الموسيقى وما هي، وربما التعرف على آالت موسيقية.   .4
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الكراسي الموسيقية )االستماع إلى التسجيل 13 من األسطوانة المدمجة(

يتحرك الجميع عندما تعزف الموسيقى؛ ويتوقف الجميع عندما تتوقف الموسيقى

يتحرك نصف الصف عندما تعزف الموسيقى ويتحرك النصف اآلخر عندما تتوقف الموسيقى.

لديهم، وتقسيم  التحكم بحركتهم وزيادة مهارات االستماع  يُعلّم األطفال  التنويع عندما تكون هناك حركة وعندما ال تكون هناك حركة  التقييم: 
التالميذ إلى مجموعتين تؤديان أشياء مختلفة بالنسبة إلى عينات األصوات ذاتها يسمح لألطفال بالشعور بما يشعره موسيقيون عندما يعزفون 

موسيقى الحجرة أو ما إليها. 

االستماع إلى موسيقى )االستماع إلى التسجيل 14 من األسطوانة المدمجة(

االستماع بانتباه والقدرة على تمييز االتجاهات في العبارات الموسيقية )ألحان تعلو وتنخفض واستخدام آالت عالية الصوت ومنخفضة الصوت(. 
الموسيقى مبنية أساساً من فكرتين )واحدة من نوتات عالية وآالت نفخ هوائية واألخرى من نوتات  أربط هذه االتجاهات بحركة الجسم. هذه 
منخفضة وصوت التشيلو( تتناوبان أثناء القطعة جميعها. يجلس األطفال على كراسي في دائرة. عندما تعلو الموسيقى على األطفال أن يقفوا، 
وعندما تنخفض عليهم أن يجلسوا على الكراسي. يمكن ربط لحظات الوقوف بأفكار االستيقاظ ومنبه الصباح وما إلى ذلك؛ ولحظات الجلوس 

بأفكار التعب والنعاس. 

التوتر واالسترخاء في الموسيقى )االستماع إلى التسجيل 15 من األسطوانة المدمجة( 

الهدف هنا هو فهم أن هناك عدداً من اللحظات المختلفة في قطعة معينة من الموسيقى وربطها بحركات مختلفة. 

أوالً، من األهمية إدراك التغيرات في التوتر العضلي ) االسترخاء / التوتر( وبين أنواع الحركات المختلفة )الخطو والمشي والرقص لالبتهاج 
في حلقات مدداً طويلة، والدوران والدوران والدوران حتى السقوط، والقفز في برميل من الدهان والرسم بالجسم بالدهان على الحيطان، والشقلبة 

إلى األمام والشقلبة إلى الخلف والشقلبة إلى األمام والشقلبة إلى الخلف والشقلبة إلى األمام والشقلبة إلى الخلف و347 ابتسامة...(.

الموسيقى المستخدمة لهذا التمرين هي موسيقى إلغار )Elgar )pomp Circumstance مرتبة بفكرتين مختلفتين، واحدة خفيفة وسلسة يفترض 
أثناء  الفكرتان  هاتان  تُتناوب  بمسيرة عسكرية.  يمكن ربطها  “إيقاعية”  وأكثر  واألخرى رزينة  بطريقة مشي مسترخية،  األطفال  يربطها  أن 

القطعة، في البداية في أقسام طويلة، وبعد ذلك تصبح األقسام أقصر فأقصر!

االستماع من خالل الجسم )االستماع إلى التسجيل 9 من األسطوانة المدمجة(

استحدث لحظات تنسيق بين الموسيقى والحركة، هذه المرة في مجموعة. طّور اللعبة بتمثيل شيء ما وتقليد شيء ما. اعزف مع مجموعة مستخدماً 
موسيقى وحركة؛ وكن قادراً على الرسم بالجسم خطوطاً في الفضاء.

الموسيقى المستخدمة في هذه اللعبة هي Gospel Train الروحانية مرتبة بإضافة تأثير صوتي لقطار واختالفات سرعة متزايدة. يكّون األطفال 
قطاراً بأن يضع كٌل منهم يديه على كتفي الشخص الذي أمامه. يغادر القطار ويسرع أكثر فأكثر ويحافظ على سرعته لفترة قصيرة ويتباطأ حين 

يصل.

االستماع وإيقاعات الجسم )االستماع إلى التسجيل 16 من األسطوانة المدمجة والجدول 4( 

الهدف هو استحداث القدرة على إدخال أجزاء صغيرة من إيقاع الجسم )اليدان الصدر والقدمين(، بانتظام ودقة إيقاعية، في قطعة موسيقية معينة، 
والقدرة على الحفاظ على النبض أثناء االستراحات، وفهم وقراءة واستخدام الكتابة الموسيقية األكثر تعقيداً، وحفظ قطع موسيقية عن ظهر قلب.

نستخدم هنا رقصة بطيئة رزينة )مينويت( من Anna Magdalena’s book لباخ J. S. Bach. الوزن هنا 3/4 ولدينا لوحة بنظام تدوين 
مرسوم لم يعد خطياً فقط بل عمودياً أيضا، بألوان مختلفة ألجزاء الجسم المختلفة )األزرق لليدين واألحمر للصدر واألصفر للقدمين(. نحاول أوالً 
أداء خط واحد فقط كل مرة، وبعد تقسيم الصف إلى ثالث مجموعات، تتبع كل مجموعة لوناً واحداً فقط وتستخدم جزءاً واحداً من الجسم. وفي 

النهاية يحاول كل تلميذ القيام باألشياء الثالثة معاً وتأديتها مع الموسيقى.
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االستماع والرسم

الهدف هنا هو تطوير الصمت المتفاعل خالل االستماع بانتباه كبير إلى الموسيقى، ويساعد ذلك التالميذ أيضاً على االسترخاء والبدء بتمييز 
بعض اآلالت.

وّزع ورقاً وأقالماً بألوان مختلفة. ال تشرح أكثر مما ينبغي؛ فقط، إلعب الموسيقى؛ اجلس مع التالميذ وابدأ برسم خطوط ونقاط على الورق متتبعاً 
الموسيقى. سيُمعن بعض التالميذ النظر ويحصلون على فكرة عامة. استمعوا إلى ثالث قطع: الحركة الثانية من كونشرتو رافيل للبيانو، وقطعة 
لـ Stan Getz وقطعة سوناتة للكمان والبيانو لـموزارت. وبعد كل قطعة اسأل التالميذ إذا ما كانوا قد أحبوا الموسيقى وما إذا كانت لديهم فكرة 
عن نوع اآللة التي تُعزف، أو بشكل أكثر عمومية ما إذا كانت طاقم الموسيقيين صغيراً أو عددهم قليل. أطلب من بعض التالميذ عرض أحد 

رسومه على الصف وشرحها والتعليق عليها.
  

االستماع إلى الموسيقى )االستماع إلى التسجيل 14 من األسطوانة المدمجة(

إن رواية قصة أو مساعدة األطفال على تأليف قصة مصاحبة للموسيقى تساعدهم فعالً على اإلصغاء إلى الموسيقى بانتباه أكثر! في هذه الحالة 
تمكن رواية قصة لص يتسلل إلى بيت ما.

تطابق الصوت / الصورة )االستماع إلى التسجيل 10 من األسطوانة المدمجة(

مع تتبع الموسيقى المقترحة، يستلم كل من التالميذ ورقة ويطلب منه رسم شكل لكل صوت يستمعون إليه )يعلو أو ينخفض، وقصير أو طويل، 
وبيانو أو نغمة تعزف بشدة وما إلى ذلك(.

ويمكن عمل الشيء نفسه بالعكس.

تعليم أغنية         ه. 

بالنسبة للطفل، األغنية هي العمل الموسيقي  واألكثر أساسية واألسهل مناال.

إنها نقطة البداية التي تساعد على تطوير الصوت واإليقاع، وبالتالي تعزيز الحساسية. فهي تجعل األطفال يفهمون أهمية تفسير ما يشكل تعبيراً 
موسيقيا.

إن تعليم أغنية هو عمل تربوي يحتاج إلى منهج. وحتى لو كان يستند إلى التلقين )التعلم عن طريق التكرار واالستيعاب التدريجي(، هناك شروط 
لكي يتحقق اتساق النتيجة مع األهداف.

اإلرشادات في هذه الوثيقة مصاغة على شكل عناوين، كتذكير بالشواغل التي يتعين على كل واحد إدارتها بطريقته الخاصة به وفقاً إلمكانياته.

المرحلة التمهيدية 

 إن نوعية ما يؤديه الطفل تتبع ما يؤديه القائد. ينبغي أن يكون النموذج الذي يقدمه المعلم أفضل نموذج ممكن وذلك للحصول من التالميذ على 
أفضل جواب ممكن. األستاذ الذي يعلم األطفال أغنية هو عازف منفرد يقدم حفلة موسيقية أمام جمهور. ليست األغنية تمريناً لنظرية الموسيقى؛ 

إنها لحظة موسيقية تُكتشف منها عناصر نظرية الموسيقى. إنها ليست تطبيقاً لقواعد نظرية الموسيقى. 

تحضير القطعة الموسيقية 

تحليل القطعة )البنية واللحن والالزمة ومعنى األغنيةوما إلى ذلك(.  -
الكشف عن المشاكل )صيغ متشابهة تتغير في النهاية، وإيقاعات، والبحث عن ألعاب يمكنها تيسير العمل(.  -

التنظيم المقدر للتدريب.  -
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تنظيم الغرفة

عندما يغني شخص ما، يكون الصف مثل قاعة موسيقى. ولذا ينبغي أن نهيئ أنفسنا واألطفال وفقاً لذلك.

استحدث مساحة )توفير الوقت لدفع األدراج إلى الحيطان إن أمكن(  -
اضمن أن يرى األطفال جميعهم قائد جوقة الغناء.  -

مرحلة التدريب 

عندما تُكرر تتاليات وتُغير من جملة إلى أخرى، انتبه للتقيد باإليقاع دون مقاطعة أو تعليقات. أنظر كيف يمكن أن يساعد الجسم في  -
             التدريب

للجزء اإليقاعي )القدمان واليدان(  أ. 
في جمع النغمات في مقاطع )بحركات(  ب. 
للحفظ عن ظهر قلب )حاالت محاكاة(  ج. 

أدخل تسلسالً جديداً للذي تم تعلّمه بالفعل )إجراء عن طريق تراكم تدريجي(  -
أدخل مباشرة في بداية التعلّم التنويعات في الشدة )نغمة تعزف بشدة )فورتي( وبيانو وتعاظم الصوت )كريشندو( وما إلى ذلك(.   -

            وعموماً، أطلب من األطفال الغناء دون صراخ واالستماع إلى أصواتهم وأصوات أصدقائهم.
ال تدع األطفال يصرخون، خصوصاً عندما يعرفون األغنية أو عندما يحبونها حقاً  -

انتبه لحفظ سرعة األداء اإليقاعي  -

تتمات 
عندما يعرف األطفال األغنية، ال تتردد في اختيار مغنين منفردين ودعهم يغنون مقطعا. بهذه الطريقة سيجربون أصواتهم ويبعدون   -

             خوفهم تدريجياً.

إذا ما استخدمت أسطوانة مدمجة لنسخة آالتية من األغنية المنتقاة، اضمن أاّل يحجب الضجيج األصوات والعكس بالعكس.  -
إذا كان لديك بيانو أو غيتار لمصاحبة األطفال وهم يغنون، تناوب مرة باألصوات فقط ومرة مع اآللة.  -

عندما تكون هناك أداءات متعددة لألغنية المنتقاة يؤديها فنانون مختلفون، أعِط األطفال فرصة سماع النسخ المختلفة لفهم أن الغناء فعل  -
            شخصي للتعبير الموسيقي.

ال تتردد في تخيل )واجعل األطفال يتخيلون( رقصة صغيرة تؤدى مع األغنية.  -
عندما ينتهي األطفال إلى معرفة األغنية معرفة جيدة، انتبه لئال تنحدر األمور إلى أداءات سهلة قد تدع األطفال ينسون الحاجة إلى  -

            التركيز.
ال تتردد في جعل األغنية نقطة بداية لالرتجال.  -

       و.  صنع آلة 

اصنع آالتك الخاصة بك مستخدماً مواّدً أساسية. من شأن ذلك أن يطّور إبداع استحداث أصوات جديدة والبحث عنها. كما يعلّم هذا التمرين األطفال 
على العمل.

يمكن أن ينتج أبسط األشياء أصواتاً مثيرة جداً لالهتمام. إن طرق األلعاب التي يفتتن بها األطفال كثيرة. ومن المستحسن أن تتيح لألطفال الوقت 
ليتمعتوا باألشياء التي يختارونها، كما أن من الممكن إيجاد مئات من الطرق لمقاربة كل شيء ) سطح كرسي أو طاولة، زجاجة مياه معدنية، 
مقالة قديمة غير مستعملة، كرتونة مسحوق غسيل، الخ.( وجعله ينتج صوتاً ) بخدشه وصدمه وحكه وتمزيقه والنفخ فيه وما إلى ذلك(. وبالطبع 

تنتج كل طريقة صوتاً مختلفاً. 

الهدف هو جعل األطفال ُملمين بإمكان تناول شيء ما واستخدامه كآلة موسيقية. هذه لحظة حاسمة من االستكشاف تعد األطفال للتعامل مع أداة 
آلة ما “تفحصها” الستكشاف  العزف على  تعليمهم  قبل  ينبغي أن نطلب منهم  العادية،  فعلنا مع األشياء  الواقع، كما  للمرة األولى. في  تقليدية 

إمكانياتها.
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على سبيل المثال، وّزع زجاجة واحدة على كل طفل من األطفال. واطلب منهم محاولة إخراج صوت منها. ويتعين على الجميع في الدائرة أن يجد 
كل بدوره صوتاً لم يكتشفه أحد من قبل وأن يتذكره للدورة الثانية. اطلب من األطفال البحث عن صوت صغير وحركات أقل. وليمكن االستماع 
إلى تلك األصوات الصغيرة ينبغي أن يكون الصف بكامله هادئاً جداً، وهذا أمر صعب. وبعد أن يكون األطفال قد تمرنوا من تلقاء أنفسهم مرتين 
أو ثالثا، سيكونون جاهزين لعزف أصوات زجاجاتهم بشكل ثنائي مع زمالئهم ومحاولة االرتجال باستخدام األصوات الجديدة التي اكتشفوها للتو.

حكايات وقصائد مع خلفية موسيقية   ز. 

الهدف من هذا النشاط هو وضع قصة أو قصيدة )مأخوذة من التراث الثقافي أو ُمخترعة( ولحن. هناك خطوتان رئيسيتان هما:

تنظيم الحكاية كسيناريو   .1

تتألف الخطوة األولى من تقسيم الحكاية إلى عدد من القطع القصيرة تتسم كل قطعة منها بحدث ما. بعد ذلك، وكي يتملك األطفال النص، دعهم 
يقرأون القصة كلها بصوت عال، ليتمكنوا من اكتشاف أن الموسيقى موجودة بالفعل في الكلمات وفي الجو المحيط وفي التشوق المتضمن وما 

إلى ذلك.

بعد ذلك، قد يكون من المفيد إعادة كتابة بعض الجمل لتكييفها للموسيقى المنتقاة على نحو أفضل.
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إدخال موسيقى لمرافقة القصة  .2

يمكن اختراع الموسيقى من اآلالت التي صنعها األطفال )راجع فصل “صنع آالت”(. ويمكن أن تكون الموسيقى آالتية أو مغناة. ويمكن أداء 
العمل اآلالتي والصوتي بالطريقة ذاتها مع قصائد. 

على سبيل المثال:
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        ح.      ارتجال

عندما نطلب من طفل ما ارتجال بعض األصوات غناًء، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الغناء عن طريق البعبعة هو بالنسبة للطفل استكشاف 
مجال غير معروف، ولكن أيضاً يجدر تذكر أن الطفل “يهمهم” منذ مرحلة الطفولة المبكرة ليظهر مشاعره.

ال يهم ما إذا كان الطفل يتذكر ما قام بارتجاله للتو أم ال، ذلك أن المعنى الرئيسي لالرتجال هو أن يعكس المزاج الحالي. وعالوة على ذلك، ينبغي 
أن يكون الطفل وهو يرتجل واثقاً بنفسه وأن يثق باآلخرين الذين يرتجلون معه. فاالرتجال هو في الواقع وسيلة للمحاولة والمخاطرة والشعور 

واالكتشاف.

     

الصولفيج وكتابة الموسيقى ط. 

تنبغي مقاربة نظرية الموسيقى بطريقة أوسع من مجرد تعلّم النوتات وقيمتها اإليقاعية. في البداية، يحتاج الطفل إلى إنشاء واستيعاب الصلة بين 
الكتابة وبين سماع أو غناء الصوت، أي بالنسبة للطفل العالقة بين اإلشارات واألصوات. وعملية التعلم هي نفسها التي يمر بها األطفال عندما 

يتعلمون قراءة وكتابة أحرف وكلمات وجمل على الرغم من أنهم يعرفون كيف يتكلمون بالفعل وقادرين على الفهم منذ فترة سابقة طويلة جدا.

الصولفيج هو الرابط بين الصوت وتمثيله التصويري. ولذا من األفضل البدء برسوم قبل تعليم األطفال اسم النوتات وقيمتها، وذلك كي يتمكنوا 
أوالً من فهم الجملة الموسيقية وفي وقت الحق فقط تعلّمهم عن تتابع النوتات التي تكونها.

وبدون التحدث حول نظرية موسيقى، يمكن للطفل أن يحاول رسم ما يغنيه هو، لكي ينجز رسماً باستخدام خطوط تشير إلى حركة غنائه مع 
الصعود واالستراحات والتنفس والتشديد ولحظات التأمل، كما لو أنه يصنعها بيديه.

لذا، إذا أخذنا كمثال الزمة تقليدية من مثل “هال الال ليا” يمكننا أن نمثلها على النحو التالي:

 وفيما يتعلق باإليقاع، فإن طريقة المتابعة هي نفسها.
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  ي.    ألعاب أخرى 

الرسم أثناء االستماع

عند جعل األطفال يرسمون أثناء االستماع إلى الموسيقى، يوصى بقوة باستخدام قطع موسيقية آالتية وإفهامهم أنه ليس من الضروري أن يمثل 
رسمهم ما يستمعون إليه بالضبط؛ بل يمكن في الواقع أن يكون قصة ما يتخيلها الطفل أثناء تجربة االستماع أو حتى رسماً مجرداً.
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إلهام من الطبيعة

في بعض األحيان، قد نجد اإللهام بتقليد صوت الطبيعة. دعونا نأخذ على سبيل المثال، يوماً ماطراً.

دع األطفال يحاولون ثالث صيغ لهذه القطعة:
الصيغة األولى هي األبسط وتشمل اليدين فحسب. في البداية، عندما يكون المطر خفيفاً، يمس إصبع واحد راحة اليد بعد ذلك يمسها إصبعان ثم 
ثالثة وأربعة أصابع وبعد ذلك اليد كلها ثم بشكل أسرع وأسرع. يستمر المطر لفترة من الوقت وبعد أن يتالشى في النهاية نعود إلى أربعة وثالثة 

أصابع ثم إلى إصبعين وإصبع واحد.

يمكن تطبيق الفكرة نفسها على أشكال مختلفة من إيقاع الجسم: نبدأ بطقطقة األصابع ثم التصفيق واليدين على الساقين والقفز! وبعد ذلك العودة 
إلى اليدين على الساقين ثم التصفيق وطقطقة األصابع و...بزوغ الشمس!

النفخ في صفارة واستخدام قطعة من  يمكننا  فتتضمن استخدام آالت.  الثالثة  الصيغة  أما 
خرطوم مياه إلحداث صوت رياح، يمكننا أن ننقر أوتار الغيتار لنمثل القطرات األولى. 
وتحدث زجاجات ومرطبانات وبالونات مملوءة بقليل من األرز صوت مطر لطيف حقاً، 
كما تحدث قطعة من رقائق األلومنيوم صوت الرعد. وقد حاولنا أيضاً نسخ هذه القطعة 

باستخدام شكل من أشكال التدوين بالرسم:

التعبير عن قصة بالصوت 

في  العمل  تشجيع  وإلى  الصوتي  وإبداعهم  األطفال  خيال  تحفيز  إلى  اللعبة  هذه  تهدف 
مجموعة.

خذ قصة معروفة وعيّن لكل طفل شخصية. ثم اربط كل طفل / شخصية بصوت أو جملة. وفي كل مرة تظهر الشخصية في القصة، ينطق الطفل 
الصوت أو الجملة. واألطفال الذين لم تعيّن لهم شخصيات محددة )في كثير من األحيان ال يكون في القصص ما يكفي من الشخصيات( يكون 

دورهم استحداث “بيئة صوتية” بأصوات و / أو آالت. وفي نهاية المطاف، تعاد كتابة القصة بعالمات تصويرية مرسومة.
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5.   مواد تدريسية

أوالً-  أساسيات قراءة الموسيقى: تذكير موجز للمعلمين

مقدمة
لتحقيق فهم أفضل لكيفية قراءة الموسيقى، ربما من األفضل أن نسأل أنفسنا أوالً:

ما هي الموسيقى بالضبط؟ يمكن أن نحصل على تعريفين:

الموسيقى هي فن إنتاج ترتيبات من األصوات ذات داللة وعادة باإلشارة إلى اإليقاع وطبقة الصوت ولون النغمة ضمن إطار زمني  .1
             ُمحدث.

الموسيقى هي سلسلة أو مجموعة من النوتات وألوان األنغام.  .2

طبقة الصوت هو التردد الذي تهتز عليه النوتات.

 لون النغمة هو نوع الصوت، فعلى سبيل المثال، يصدر الغيتار الكهربائي الذي يعزف بقوة زائدة نغمة قوية خشنة للغاية، في حين يصدر الفلوت 
عادة نغمة ناعمة رقيقة. اإليقاع هو مقياس لإلطار الزمني الذي تُعزف فيه النوتات.

اآلن، دعنا نقول فقط أن الموسيقى هي فن إنتاج ترتيبات من األصوات ذات داللة، عادة لغرض التسبب في استجابات عاطفية لدى الناس.

الصوت وطبقة الصوت في الموسيقى 

واآلن بعد أن أثبتنا أن الموسيقى تتكون من أصوات، سنشرح ما هو الصوت في الواقع.

تحدث األصوات جميعها بسبب اهتزازات جزيئات الهواء. وتنشأ موجات )“موجات صوتية”( االهتزازات هذه في جزيئات الهواء نتيجة اهتزاز 
نوع ما من األشياء، ربما آلة موسيقية أو حبال صوتية لشخص ما. ونشير في الموسيقى إلى التردد )عدد المرات التي تهتز بها الجزيئات في 

الثانية( الذي تهتز عليه النوتة على أنه طبقة صوت النوتة.

سترى في معظم الموسيقى المعاصرة أن الموسيقى تكتب إما على مفتاح الُمدّرج الموسيقي عالي الطبقة:

أوعلى مفتاح المدرج الموسيقي المنخفض الطبقة:

وكلما كتبت النوتات أقرب إلى الجزء العلوي من مفاتيح المدرج الموسيقي هذه ازدادت طبقتها، ما يمنحها صوتاً أعلى وأفتح. وبالعكس، كلما 
كتبت النوتات أقرب إلى الجزء السفلي من مفاتيح المدرج الموسيقي انخفضت طبقتها، ما يمنحها صوتاً أخفض وأغمق. ويستخدم مفتاح المدرج 
الموسيقي عالي الطبقة لألصوات الرنانة ذات الطبقة األعلى، بينما يستخدم مفتاح المدرج الموسيقي الجهير لألصوات األخفض. ويستخدم بعض 
اآلالت مدى واسعاً من الطبقات وقد تعّدل مفاتيح المدرج الموسيقي المفتاح الموسيقي ليناسب الطبقة. وتستطيع آالت المفاتيح لعب عدة طبقات 

في آن معاً.
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وتكتب الموسيقى عموماً باستخدام مدرجين موسيقيين لتمكين وضع طبقتي المفتاح الموسيقي الجهير ومفتاح المدرج الموسيقي عالي الطبقة في 
الوقت نفسه:

قد تساعدك الصورة التالية على تصور كيف توضع النوتات على الُمدّرجين الموسيقيين بالعالقة مع طبقات األصوات. وهي صورة لوحة مفاتيح 
بيانو مكتوب فوقها مفاتيح موسيقية ونوتات:

الحظ أنه كلما انتقلت من نوتات طبقات الصوت األخفض على يسار البيانو إلى نوتات طبقات الصوت األعلى على الجانب األيمن من البيانو تكون 
النوتات مكتوبة على المدرجين الموسيقيين بترتيب تصاعدي. وكما ترى من الرسم أعاله، تكتب في بعض األحيان نوتات أسفل أو أعلى خطوط 
المدرجين الموسيقيين )على سبيل المثال أول نوتتين من الجهة اليسار(، وتظهر هذه النوتات على خطوط صغيرة أخرى تدعى خطوطاً إضافية. 
وقد تالحظ أيضاً أن هناك نوتة واحدة )C الوسطى( يمكن أن تكتب إما على خط إضافي واحد فوق المفتاح منخفض الطبقة أو خط إضافي واحد 
أسفل المفتاح عالي الطبقة. ويبين الرسم البياني أعاله كيف تكتب النوتات البيضاء على البيانو على المدرجين الموسيقيين. ولكن ربما تتساءل 

حول كيف تكتب النوتات السوداء؟ حسناً يمكن الرد بالنظر إلى الرسم البياني أدناه:

عندما تصادف نوتة في الموسيقى على يسارها  ، تعزف النوتة التي على يسارها مباشرة على لوحة المفاتيح. وتعرف هذه اإلشارة بالخافض 

)بيمول(. وعندما تصادف نوتة على يسارها  ، تعزف النوتة التي على يمينها مباشرة على لوحة المفاتيح. وتعرف هذه اإلشارة بالرافع )دييز(. 
وإذا ما وضع أي من هذه اإلشارات مباشرة قبل نوتة، فإنها تغير فقط النوتة إلى اليمين. مثالً في الرسم أعاله، النوتة الثانية ’خفضت’ والنوتة 
إلى يمين المفتاح وقبل إشارة الميزان  الرابعة ’رفعت’. وفي كثير من األحيان، ترى خافضات أو رافعات مكتوبة عند بداية القطعة – تماماً 
)الرقمان الموجودان فوق بعضهما البعض في الرسم أعاله(. وإذا ما كتبتا هنا فهذا يعني أن كل رافعة أو خافضة تتعلق بتلك النوتة تعزف كما 
يرمز لها هنا. مثال إذا وضعت اإلشارة الرافعة، التي تقع على السطر الذي يشير إلى فا في الشكل أعاله، تماماً إلى يمين المفتاح عالي الطبقة، 

نعلم أن النوتة فا ستكون مرتفعة في كل مرة تعزف. 
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اإليقاع ومدد النوتة 

هناك مدد مختلفة كثيرة للنوتة، وعادة توجد مدد النوتات األساسية التالية في موسيقى اليوم المعاصرة:

                                                                        

                                                                            

  
                                                                             

 

                                                                             
                                                                               

                                                                    

يمثل نصفا نوتة ما يساوي نوتة واحدة كاملة من حيث المدة الزمنية. وتمثل أربع من أرباع النوتة ما يساوي نوتة واحدة كاملة. وتمثل ثمان من 
أثمان النوتة ما يساوي نوتة واحدة كاملة. وتساوي اثنتان من أرباع النوتة نصف نوتة وما إلى ذلك. وتكون االنقسامات المقارنة لكل نوتة بمثابة 

كسور من حيث المدد الزمنية.

يكتب معظم موسيقى الروك والبوب المعاصرة التي تسمعها على الراديو هذه األيام في إشارة الميزان 4/4 :

        نوتة كاملة

      نصف نوته

ربع نوته

ثمن نوته

         ستة أعشار نوتة
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يدل الرقم األعلى على عدد النوتات المحددة الموجود في الفاصل الموسيقي )المازورة( ويدل الرقم السفلي على نوع النوتة. على سبيل المثال 
يعلمنا الميزان 4/4 أن هناك 4 نوتات داخل الفاصل الموسيقي )المازورة( ويعلمنا الرقم السفلي أن كل نوتة هي 1/4 طول الفاصل الموسيقي، أو 
بشكل أبسط أنها ربع نوتة. لذا، يمكننا أن نقول أن أغنية مكتوبة بالميزان 4/4 تكون مكونة من فواصل موسيقية )وحدات موسيقية تنقسم األغنية 

إليها( تحتوي على أربع نبضات طول كل منها ربع نوتة. وقد تساعد الصورة التالية على تصور ذلك:

الحظ كيف أن كل فاصل موسيقي - مفصول بخطوط عمودية- يحتوي على أربع ربع نوتات. النبض المستمر للموسيقى هو الربع نوتة. وهناك 
العديد من الموازين الممكنة، وبإمكانك جمع  أية أرقام لتحصل على كمية ونوع النوتات التي تريد في فاصل موسيقي. مثالً  يكون لـدى 3 /4  
ثالثة أرباع  نوتات،  ولـدى 6/8 ستة أثمان نوتات، و 3/2 ثالثة أنصاف نوتات، وما إلى ذلك. ولغاية التبسيط سنركز على الميزان 4/4 في 

الوقت الراهن.  

في ميزان 4/4 تستمر نوتة كاملة  طوال الفاصل الموسيقي بأكمله، وتكتب على النحو التالي:

الحظ في الرسم البياني أعاله أن النوتة الكاملة تستمر مدة فاصل موسيقي كامل، وبما أن هناك أربع من أرباع النوتة في كل فاصل وهي تشكل 
نوتة واحدة كاملة فإن النوتة الكاملة تمأل مدة فاصل واحد في ميزان 4/4. ولتعزف نوتة كاملة ينبغي أن تعزفها وتعّد في ذهنك أو تضرب قدمك 
أربع مرات على سرعة إيقاع )تيمبو( األغنية. ينبغي أن يكون عدد المرات التي تضرب بها قدمك أو تعّدها في ذهنك على فترات متساوية وبنبض 

ثابت.
 

في ميزان 4/4، تستمر أنصاف النوتة لنبضتين من النبضات األربعة – تأخذ نصف النوتة مدة اثنتين من أرباع النوتة، ولذا يمكنك في ميزان 4/4 
وضع اثنتين من أنصاف النوتة في فاصل واحد.

ويتعين عليك إما تعّد لنبضتين قبل التوجه إلى نصف النوتة التالية أو تضرب قدمك مرتين على فترات متساوية. فا لفواصل الموسيقية أعاله في 
الميزان 4/4، تعد 1  2 أثناء نصف النوتة األولى في الفاصل الموسيقي و 3  4 أثناء نصف النوتة الثانية.

في ميزان 4/4، يمكنك وضع أربع من أرباع النوتة في فاصل كما في الرسم البياني التالي:

 
 

وعندما يكون النبض ثابتاً، تحتوي كل نبضة ربع نوتة .

أما ثمن النوتة فطوله يبلغ نصف طول ربع النوتة، وهو يكتب كما في الصورة أدناه:
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النوتة بينها ثماني استراحات.  الثاني هناك أربع من أثمان  الفاصل الموسيقي  النوتة. وفي  الفاصل الموسيقي األول هناك ثمانية من أثمان  في 
واالستراحات هي رموز لعندما ال تحدث أي صوت بآلتك لزمن معين. وسنشرح االستراحات في وقت الحق بمزيد من التفصيل، ولكن الحظ 
اآلن فقط كيف أن أثمان النوتة في الفاصل الموسيقي الثاني تبدو مختلفة قليالً عندما ال تلتصق الواحدة منها بأخرى بجانبها. ففي ميزان 4/4، ترد 
أثمان النوتة عند كل نصف نبضة. مثالً، عندما تعد 1 2 3 4 أضف  ’و’  بين كل نبضتين ) 1 و 2 و 3 و 4(. الـ ’و’ هي النصف الثاني من 
النبضة حيث كان ينبغي أن ترد أثمان النوتة الثانية والرابعة والسادسة والثامنة في الرسم أعاله. أما في الفاصل الموسيقي الثاني، فإنك تُعّد بنفس 

الطريقة لكنك ال تحدث صوتاً أثناء أي من االستراحات )عند ’ و’ (.

وأخيراً، ستة أعشار النوتة. مدة كل من هذه 1/16 من مدة نوتة كاملة. وفي معظم األحيان تجمع في أربع مجموعات لتسهل قراءتها. في ميزان 
4/ 4 ، هناك أربع مجموعات من  ستة أعشار النوتة، كما يلي:

 

هناك 16 من ستة أعشار النوتة في الفاصل الموسيقي األول و4 فقط في الفاصل الموسيقي الثاني – يبين لك الفاصل الثاني كيف تبدو ملحقة 
باستراحات لباقي النبضة. وأسهل طريقة لعد هذه في ميزان 4/4 هي تقسيم نبضة ربع النوتة إلى أربعة – يمكنك إحداث أصواتك الخاصة بك 

.T-و-G - أربعة ،T-و-G -ثالثة  ،T-و-G -اثنين ،T-و-G -لإلشارة إلى كل ستة أعشار نوتة. مثالً، واحد
 

وإضافة إلى المدد األساسية لهذه النوتات، هناك أيضاً نوتات منقطة، كل منها متبوع بنقطة على يمينه. وما يعنيه هذا هو أن النوتة تستمر لمدة 

إضافية مساوية لنصف مدة النوتة. على سبيل المثال، تستمر نصف نوتة منقطة لـ 3 نبضات بدالً من اثنتين فقط، وتستمر ربع نوتة منقطة لنبضة 
ونصف، وهكذا. وتمكن رؤية صورة لبعض هذه النوتات المنقطة في الصورة التالية:

النوتة األولى في الفاصل الموسيقي األول في الصورة أعاله هي نصف نوتة منقطة وتستمر لثالث نبضات تنطق كـ “واحد اثنان ثالثة”. والنوتة 
األخيرة هي ربع نوتة تقع على النبضة الرابعة من الفاصل وتعّد كـ “أربعة”.

في الفاصل الثاني، النوتة األولى هي ربع نوتة منقطة وتستمر ألول نبضة ونصف من الفاصل عند “1 + 2”. النوتة التالية هي ثمن نوتة تقع في 
“و” الـ  2. والنوتة التالية هي نصف نوتة تقع على النبضتين 3 و 4 من الفاصل الموسيقي الثاني.

في الفاصل الثالث، النوتة األولى هي ثمن نوتة منقطة تستمر لمدة 3 من الـ 1/16 نوتة وتعّد كـ ’واحد- G- و’ النوتة الـ 1/16 الثانية تقع على الـ 
’T ’. والنوتة الثالثة في الفاصل الثاني هي ربع نوتة تقع على النبضة اثنين. والنوتة الثالثة في الفاصل 2 هي ثمن نوتة منقطة أخرى، وتعّد هذه 

النوتة كـ ’ثالثة- G-و’  ويتبعها صمت مدته 1/16 نوتة. والنوتة التالية هي ربع نوتة وتقع على النبضة أربعة.

إذا فهمت كل شيء حتى اآلن، فإنك تسير في اتجاه أن تصبح قادراً على قراءة الموسيقى. وإذا كنت تشعر باالرتباك  قليالً، حاول إعادة قراءة 
األجزاء التي ال تفهمها.
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سترى أدناه بعض األلحان باسنراحات بين النوتات، وستتناوب النوتات مع استراحات من نفس مدتها: نوتة كاملة، استراحة كاملة؛ نصف نوتة ، 
نصف استراحة؛ ربع نوتة، ربع استراحة؛ ربع نوتة، ربع استراحة، الخ ..:

هناك أيضا عالمات استراحات منقطة هي تماماً مثل النوتات المنقطة وتستمر لـ 1/2 مدتها بالضبط إضافة إلى مدتها العادية )تستمر نصف 
الخ...(. وتمكن رؤية بعض االستراحات في  النوتة،  أثمان  نفس مدة ثالثة من  استراحة منقطة  نبضات، وتستمر ربع  لثالث  استراحة منقطة 

الصورة أدناه:

االستراحة األولى هي نصف استراحة منقطة وتستمر لثالث نبضات )“1 2 3”(. وتقع ربع النوتة في الفاصل األول على النبضة 4. ثم هناك 
صمت ألول ’واحد- G- و’ من الفاصل الثاني، وبعد ذلك تكون هناك الـ 1/16 نوتة تُعزف على’’T’  من النبضة واحد. وبعد ذلك هناك ربع 
استراحة على النبضة 2. وتليها استراحة منقطة تبدأ على النبضة 3 من الفاصل الثاني الذي يستمر أثناء ’3 و 4’. وتقع ثمن النوتة في نهاية 

الفاصل الثاني على الـ  ’و’ من النبضة أربعة. 

قد ترى في بعض األلحان هذه النوتات مرتبطة معاً بخط منحٍن بينها. على سبيل المثال، قد ترى اثنتين من أثمان النوتة مرتبطتين معاً - وإذا 
كان لديهما نفس طبقة الصوت فستُعزفان عندئذ في مدة ربع نوتة مفردة، وهذا ما يسمى ربطة. )مالحظة: إذا كانت لهاتين النوتتين طبقتا صوت 

.’slur مختلفتان سيسمى الخط المنحني ’تداخل

وتمكن رؤية بعض األمثلة على النوتات المربوطة في الصورة التالية:

  في الصورة أعاله، النوتة األولى في الفاصل األول هي ربع نوتة منقطة تستمر  لـ “1 و 2”، والنوتة الثانية والثالثة هما اثنتان من أثمان النوتة 
مرتبطتان معاً بحيث تعزفان كربع نوتة على ’و 3’، وربع النوتة المنقطة النهائية في الفاصل األول ستعزف على  ’و 4  و’. النوتة األولى من 
الفاصل الثاني هي أيضاً ربع نوتة منقطة وستعد أيضاً  كـ ’1 و 2’. والنوتة الثانية هي ثمن نوتة مربوطة بربع نوتة، وهذا يعادل مدة ربع نوتة 

منقطة ويعد كـ ’و 3  و’. وفي النهاية، النوتة األخيرة في الفاصل الثاني هي ربع نوتة على ’4 و’.

حسناً، هذا كل ما يمكن التعرف عليه من اإليقاع في ميزان 4/4. قد يكون من المفيد للمبتدئ أن يكتب الكلمات التي تقابل قيم النوتات بقلم رصاص 
على ورقة الموسيقى الخاصة به لمساعدته على تذكر كيف تعّد النوتات بشكل صحيح، خاصة عندما يتعلق األمر بإيقاعات معقدة. وكلما تمرن 

المرء أكثر على قراءة موسيقى جديدة، كلما تحسنت قدرته على قراءة اإليقاعات.

إشارة: عندما تتمرن، حاول التركيز على أجزاء صغيرة من قطعة واحدة في وقت واحد وأتقنها أوالً قبل محاولة عزف قطعة من البداية إلى 
النهاية. وإذا كنت تستطيع عزف كل جزء من قطعة موسيقية جيدا، ينبغي أن تكون قادراً على عزف القطعة بكاملها من البداية إلى النهاية بشكل 

جيد للغاية.

تعلم أسماء النوتات
هناك أمران رئيسيان آخرين فقط ستحتاج إلى معرفتهما قبل أن تبدأ في محاولة قراءة موسيقى مكتوبة. تحتاج أوال إلى معرفة أسماء النوتات. 
تسمى النوتات وفقا لطبقة صوتها. في سلم طبقات الصوت المستخدم في الحفالت الموسيقية دو ميجور )السلم الذي عليه  المفاتيح البيضاء فقط 
على البيانو(، يتكون السلم من 7 نوتات، بترتيب تصاعدي على النحو التالي: دو ري مي فا صول ال سي دو. وإذا ذهبت فوق  الدو في الجزء 
العلوي، تتكرر الدورة: دو ري مي فا صول ال سي دو ري مي فا صول ال سي دو ري مي فا صول ال سي، وهذا صحيح أيضاً إذا ذهبت أسفل 
الدو المنخفضة في السلم. وعندما تصل إلى نوتة أعلى في طبقة تحمل نفس اسم النوتة التي بدأت بها، يقال بأن النوتة األعلى هي أوكتاف )تعني 
8( فوق التي بدأت بها. على سبيل المثال، دو ري مي فا صول ال سي دو، يقال أن الدو الثانية هي أوكتاف فوق الدو األولى. ولدى النوتة التي 

هي أوكتاف أعلى من نوتة أخرى، تردد طبقة صوت يبلغ بالضبط ضعف نوتة األوكتاف األدنى.
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وعلى المفتاح العالي الطبقة، النوتات التي تقع على الخطوط هي بترتيب تصاعدي: مي صول سي ري فا. والمسافات الفارغة بين الخطوط هي 
بترتيب تصاعدي: فا ال دو مي. ويوضح الرسم أدناه بشكل أفضل أسماء هذه النوتات:

تسمى النوتات التالية  من اليسار إلى اليمين مي سول سي ري فا:

 
تسمى النوتات التالية  من اليسار إلى اليمين فا ال دو مي:

تبين الصورة التالية جميع النوتات على المفتاح العالي الطبقة من اليسار إلى اليمين مي فا سول ال سي دو ري مي فا:

   

على المفتاح المنخفض الطبقة تنقل أسماء النوتات جميعها نوتتين إلى أسفل. والنوتات على الخطوط هي بترتيب تصاعدي سول سي ري فا ال. 
والنوتات في المساحات المفتوحة هي: ال  دو مي  صول. وقد توضح الرسوم أدناه بشكل أفضل أسماء هذه النوتات بالنسبة إلى المفتاح المنخفض 

الطبقة:

تسمى النوتات التالية من اليسار إلى اليمين سول سي ري فا ال:

تسمى النوتات التالية من اليسار إلى اليمين ال دو مي سول:

تمارين إيقاع الصولفيج )أنصاف نوتات وأرباع نوتات وأثُمان نوتات واستراحة ُربع نوتة( )الجدول 2(

وزع الجدول 2 لكل طالب وللمعلم. استعرض المفاهيم ودعهم يقومون بأداء تمارين صولفيج إيقاعية مكتوبة على اللوح في إيقاع منطوق. ثم اطلب 
منهم تصفيق التمارين ذاتها بينما تقوم بنقر اإليقاع لهم. واشرح لهم أن االستراحات ال تُصفّق. التحول من إيقاعات منطوقة إلى إيقاعات منقورة 

أو مصفّقة صعب جداً وقد يتطلب التكرار عدة مرات وربما بضعة دروس.

إشارة الميزان
بعد أن تكون قد قمت بتعريف الميزان أطلب من التالميذ التصفيق والضرب بالقدمين بأوزان 4/4 و3/4 و2/4. وال يسمح لهم القيام بالشيء نفسه 

أكثر من مرتين )نقر األصابع والتصفيق وضرب القدمين الخ.(

دوم وتاك
الهدف من هذا النشاط هو تعريف األطفال بإيقاعات أساسية. ويستند هذا النشاط على صوتين: دوم )تصفيق اليدين ويمثل برسم دائرة( وتاك 
)ضرب األيدي على الطاولة ويمثل خط مرسوم(. يرسم المعلم على اللوح درجات مستخدماً أوزاناً مختلفة )4/4، 3/4، 2/4( ويطلب من التالميذ 

أداءها مستخدمين القواعد المذكورة أعاله.

بعد فترة من الوقت، يمكن أن يطلب المعلمون من التالميذ اقتراح إيقاعات جديدة.
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لعبة األرقام

الهدف من هذه اللعبة هو تحفيز االهتمام واالستماع لآلخرين. يوضع األطفال في دائرة. يقوم كل طفل بوضع راحة يده اليمنى على ظهر اليد 
اليسرى للطفل الذي بجواره. ينطق كل طفل رقماً، بدءاً من واحد ويتبعه األطفال الواحد تلو اآلخر عكس تجاه عقارب الساعة. وفي كل مرة يصل 
الدور إلى الرقم 4 أو أحد مضاعفاته يتعين على الطفل الذي سيقوم بنطقه أن يلتزم الصمت. يمكن تغيير الرقم )استخدام 5 و 6 الخ(. ويمكن أداء 

اللعبة نفسها باستخدام مسلسل إيقاعي بسيط )على سبيل المثال تا تي / تي ومن يرتكب خطأ يخرج من الدائرة(.

تمرين إيقاعي للتحضير لقراءة الكتابة الموسيقية )الجدوالن 5 و6(

يقدم هذا التمرين النبضة كعنصر أساسي من عناصر الموسيقى ويحضر للتعريف بأرباع النوتة وأثمان النوتة.

أوضح أن ضربات القلب أو الساعة أساسية للموسيقى كوزن. غن أغنية بوزن ومن دون وزن.

قّدم كلمة )ِسر( كنبضة ربع نوتة واطلب من التالميذ ضرب اإليقاع بقبضاتهم على الطاولة قائلين الكلمة.

قّدم كلمة )أُركض( كنبضة ثمن نوتة واطلب من التالميذ ضرب اإليقاع بقبضاتهم على الطاولة قائلين الكلمة.

أكتب على اللوح عبارة تتكون من كلمتي )سر( و)أركض( واطلب من التالميذ أداءها، في حين تنقر أنت اإليقاع دون أن تخبرهم. )الجدول 5(

استخدم ورقة عمل السيقان stems واطلب منهم أن يقولوا الكلمة أثناء أدائهم اإليقاع )الجدول 6(

قسمهم إلى مجموعتين يؤدي أفراد واحدة منهما إيقاعاً مكتوباً على اللوح ويمشي أفراد المجموعة األخرى حول غرفة الصف وهم يضربون وزناً 
عالياً بالساق اليمنى  ومنخفضاً بالساق اليسرى 

تمرين متقدم لتنشيط الصوت 

اعمل سلماً موسيقياً كبيراً يبدأ فقط  بـ دو ري دو وإضافة نوتة جديدة كل مرة دو ري مي ري دو - دو ري مي فا مي ري دو الخ.
تنويعات ممكنة: قد يستخدم المعلم أرقاماً بدل النوتات 

ً اضبط نغمة وارسم صوتا

الهدف من هذا النشاط هو تعليم الربط بين اإلشارة واالرتفاع. يضبط الصف معاً مع المعلم نوتة مقررة سلفا. يرسم المعلم على اللوح خطاً قد 
يرتفع و / أو ينخفض. ينبغي على التالميذ أن يتابعوا الخط، بصعود أصواتهم وهبوطها وفقاً لذلك. في النهاية، يمكن أن يرسم الصف نفسه خطاً 

يُمثل الصوت المعين.

استمرارية الصوت )الجدول 7(

سيهيئ هذا التمرين التعريف بربع النوتة ونصف النوتة.

الطويلة والقصيرة  الفواصل والنوتات  إلى  للتوزيع كتدوين )ككتابة موسيقية(، واطلب منهم اإلشارة  المعدة  النشرة  المنقط على  الخط  استخدم 
باستخدام المقطع )تا( كدليل. وللمساعدة في هذه العملية يمكن أن تسألهم إدامة الخطوط القصيرة لنبضة واحدة والخطوط الطويلة لنبضتين؛ ويفهم 

ضمناً هنا أنه ينبغي عليهم الحفاظ على النبضة من خالل الجسم.

التقييم: ينجح هذا التمرين فقط إذا كانت الخطوط القصيرة جميعها متطابقةً في الطول وكذلك أيضاً الخطوط الطويلة كلها. وقد يساعد ذلك المعلم 
على التعريف بمفهوم األصوات الطويلة والقصيرة والحقاً على التعريف بربع النوتة ونصف النوتة. وخالف ذلك، يمكنك أن تستخدم لتسهيل 
الفهم رموزاً مختلفة للداللة على الطويل والقصير... على سبيل المثال، يمكنك أن تستخدم نقطة أو دائرة صغيرة للصوت القصير ثم خطاً للصوت 

الطويل.
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التعريف بالصمت في الموسيقى )الجدول2(

 باستخدام أوراق المربعات والنقاط الموزعة على التالميذ، اطلب منهم التصفيق عندما تكون هناك نقطة والتلويح بأيديهم عندما ال تكون هناك 
نقطة.

التقييم: مفيد جدا! يمكن أن يستخدم هذا التمرين أيضاً لإلعداد للصولفيج الحقاً وذلك بأن تطلب منهم قول مقطع لفظي )ِسر أو تا( عندما تكون 
هناك نقطة وآخر عندما ال تكون نقطة.

التعريف بربع النوتة وثمن النوتة )الجدول 5 و6(

راجع الجدولين  5 و6 واكتب مسلسالً من أرباع وأثمان النوتة على اللوح. اطلب من التالميذ تصور أن نقاطاً قد أضيفت إلى سيقان النوتات 
الواردة في الجدول 2.2 وأنه بدالً من أن يقولوا “سر” يقولون “تا” وبدالً من “اركض” يقولون “تا تي”. تأكد من أن تشدد على أن اثنتين من 

أثمان النوتة تساويان ربع نوتة.

التقييم: هذا انتقال سلس جداً وطريقة سهلة لتعليم األطفال الفرق بين أرباع النوتة وأثمان النوتة دون أن تقول لهم ذلك.

التعريف بربع النوتة وباستراحة ربع النوتة )الجدول 8(

راجع الجدول 8. وعّرفهم انطالقاً منه بربع النوتة وباستراحة ربع نوتة، واطلب من األطفال تسمية ربع النوتة  تا واستراحة ربع النوتة  إس، 
بحيث تتماشى كل واحدة منها مع ضربة واحدة من ضربات أيديهم على أدراجهم.

التقييم: هذا انتقال سلس جداً وطريقة سهلة لتعليم األطفال الفرق بين أرباع النوتة واستراحات ربع النوتة دون أن تقول لهم ذلك. 

التعريف بنصف النوتة وربع النوتة )الجدول 7(

راجع الجدول 7 واستبدل انطالقاً منه الخطوط القصيرة بأرباع نوتة والخطوط الطويلة بأنصاف نوتة، مشدداً على أن طول نصف النوتة هو طول 
نبضتين في حين أن طول ربع النوتة هو نبضة واحدة.

التقييم: هذا انتقال سلس جداً وطريقة سهلة لتعليم األطفال الفرق بين أنصاف النوتة وأرباع النوتة دون أن تقول لهم ذلك.

التعريف بالوزن )الجدول 8(

عّرف باألوزان  4/4 و3/4 و 2/4.

إستخدم الجدول 8 كنقطة انطالق ثم ادمج تدريجياً ببطء أنصاف النوتة وأرباع النوتة واستراحات أرباع النوتة وأثمان النوتة التي سبق التعريف 
بها.

تعلم األبجدية الموسيقية )الجدول 9(

تعلم السلم الموسيقي الكبير صعوداً وهبوطاً.

غناء السلم الموسيقي )الجدول 9(

غّن السلم الموسيقي الكبير صعوداً وهبوطاً.

غّن أجزاء لهم باستخدام مقاطع نغمية )صولفيج( واطلب من األطفال تكرار كل جزء مغنين الطبقات والفترات الصحيحة 
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ارسم السلم على اللوح )بدرجات متصاعدة( واطلب من كل طالب غناء الطبقات التي تشير إليها بمساعدتك.

هذا وقت مناسب لتعلم أغنية!

التعّريف بالمدرج  ) الموسيقي ومفتاح الصوت عالي الطبقة )الحاد( والنوتتين سول ودو )الجدول 10(

ارسم المدرج الموسيقي؛ واشرح أن هناك خمسة خطوط )األول هو األخفض(؛ وقل لهم  أننا نكتب نوتات على المدرج ويمكن وضعها على 
الخطوط وبين الخطوط؛ أضف مفتاح الصوت العالي الطبقة واشرح لهم لماذا يطلق عليه )مفتاح صول( وارسم  صول؛ وفي النهاية ارسم دو!

زود كل طفل بورقة مكتوب عليها هذه المفاهيم معنونة كلها واطلب منهم مراجعة هذه المفاهيم طوال األسبوع.

راجع األبجدية الموسيقية )صعوداً وهبوطاً(

راجع  قول األبجدية الموسيقية كمجموعة

قم بتدريب كل طفل على النوتات: ما الذي تحت فا؟ ما الذي فوق ري؟ وما إلى ذلك.

عّرف بنوتات جديدة على المدرج الموسيقي: مي )الجدول 10(

اكتب النوتات على اللوح واطلب منهم تذكر أين هي، ثم اخلطها ووزعها على أنحاء اللوح وأشر إلى النوتة طالباً منهم بشكل فردي تذكر اسم 
دو، سول، مي.

اآلالت  ثانياً- 
 

اآلالت الموسيقية 

الخطوة األولى في تعليم األطفال الصغار اآلالت الموسيقية هي أن تقوم بعرض آلة واحدة عليهم والعزف عليها أمامهم ثم السماح لهم بتجربتها 
وربما االستماع إلى قطعة موسيقية تعزف بهذه اآللة. وهنا يترك الخيار للمعلم.

 
وينبغي على المعلم في المرة الثانية التي يقرر فيها الحديث عن اآلالت تقديم عائالت اآلالت بأكملها وذكر عائالت اآلالت المختلفة )اآلالت الوترية 
وآالت النفخ الهوائية واآلالت اإليقاعية واآلالت ذات لوحة المفاتيح(. وبما أن المعلم ال يمكنه العزف على اآلالت جميعها، ينصح للتعريف بها 
استخدام صور وتسجيالت صوتية. وإذا كان بإمكانك إحضار صديق لعزف بعض اآلالت الجديدة، فافعل ذلك من فضلك. وينبغي على المعلم أن 

يحّدث التالميذ عن اسم اآللة وكيف تحدث صوتاً ومما تصنع وألي نوع من الموسيقى تستخدم. ويمكن القيام بذلك على مدى فترة 6–8 أسابيع.

لنقل أننا سنبدأ بآالت النفخ الهوائية الخشبية. يمكن أن يحضر المعلم فلوت وكالرينيت وأوبو واالستماع إلى تسجيل صوتي لكل من هذه اآلالت: 
الفلوت ) قطعة ديبوسي Debussy’s ”Prelude a l’apres midi d’un Faune”، اآلالت / االستماع إلى تسجيل 2 من األسطوانة المدمجة( 
والكالرينيت )، كونشرتو للكالرينت لموزارت، الحركة Mozart’s ”Clarinet Concerto“, mvt 2( 2( اآلالت / االستماع إلى تسجيل 1 من 
األسطوانة المدمجة( واألوبو )الحركة 2 من السيمفونية التاسعة لشوبرت )Shubert’s ”Ninth Symphony“, mvt 2(، اآلالت / االستماع 
إلى تسجيل 8 من األسطوانة المدمجة(. وينبغي أن يمعن التالميذ النظر في اآلالت لمعرفة المواد التي تصنع منها وكيف تعمل ولماذا هي على 

الشكل الذي هي عليه. وبعد أن يحاول التالميذ إحداث صوت على اآلالت جميعها، ينبغي إرشادهم إلى كيفية تغيير الصوت باستخدام المفاتيح. 
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القانون
 

اآلالت الوترية التي تعزف بقوس 

اآلالت األربع الرئيسية التي تتكون منها مجموعة اآلالت الوترية في األوركسترا هي )بالترتيب التنازلي لطبقة الصوت( الكمانات )عادة تقسم إلى 
قسمين يعزفان أجزاء فردية( وآالت الفيوال وآالت التشيلو وآالت الدبل باص. لكل من هذه اآلالت أربعة أوتار مرتبة حسب طبقة الصوت، ويمكن 
أن تعزف بواسطة تمرير قوس على األوتار أو نقر األوتار، ولكن في حين أن الكمان والفيوال تعزفان واآللة مركونة بين الكتف والذقن، يوضع 
التشيلو األكبر حجماً )أو بتسميته الكاملة الفيولون تشيلو( بين الركبتين وإلى الخلف قليال وواجهته إلى الخارج، ويعزف الدبل باص والعازف 

واقف أو جالس على كرسي عال.

العودالجيتارالهارب القانون

 
اآلالت الوترية

آالت وترية تعزف بنقر أوتارها 

اآلالت الوترية التي تعزف بنقر أوتارها هي فئة فرعية من اآلالت الوترية. النقر هو طريقة تُشد بها األوتار وتُرخى بشكل يجعل الوتر يهتز. 
ويمكن أن يكون النقر باإلصبع أو بالريشة. وتشمل هذه آالت العود والقانون والهارب Harp والغيتار.
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آالت النفخ الهوائية

اآلالت النحاسية 

تعزف اآلالت النحاسية عن طريق النفخ فيها، وبدالً من استخدام شكل من أشكال القصبات يطبق عليه الفم، تطبق الشفاه مقابل أو بداخل مبسم 
معدني وتنفخ مقابل حافته الداخلية. وفيما يلي اآلالت النحاسية حسب الترتيب التنازلي لطبقة الصوت:

الترمبيت
وهي واحدة من أقدم اآلالت، وتعزف أفقياً عن طريق سلسلة من األزرار، أو ما يسمى بـالصمامات 
“Valves” موجودة في أعلى اآللة، تُفتح وتُغلق بتركيبات متنوعة لتغيير طبقات الصوت. وأحياناً 
تعزف آالتا الترمبت البيكالو )األعلى( أو الباص )األخفض( )والكورنيه ابن عم الترمبيت الرائج(، 
الباروك “األصيلة” )التي تستخدم آالت  في الوقت الحاضر في فرق أوركسترا  لكن األكثر شيوعاً 
مطابقة للفترة أو نسخ منها(، هو الترمبيت ’الطبيعي’ أي الذي ال أزرار له. وقلما يستخدم البوق ذا 

النوتات المحدودة أكثر خارج سياقه العسكري التقليدي.

الهورن )القرن( الفرنسي 

آلة أخرى قديمة، تنحدر من استخدام قرون الحيوانات في عصور ما قبل التاريخ )ومن هنا االسم(. اآللة الحديثة 
بأنبوب  ينتهي طرفه  أنبوب أساسي، مدّور في شكل ملتز  الخارجي، وتتكون من  في شكلها  تعقيداً  هي األكثر 
مخروطي أو على شكل جرس، وتتجمع في مركزه سلسلة من األزرار. وقبل أن يتطور نظام األزرار، كان تغيير 
طبقة الصوت يجري بإيالج تشكيلة من االلتواءات تبّدل الطول األساسي لألنبوب، وتغيير نوتات معيّنة بوضع 
اليد ببراعة في مواقع مختلفة مميزة داخل الجرس. ويشير مصطلح ’هورن )قرن(’ في السياق الشعبي دائماً إلى 
الساكسوفون وفيما يتعلق بـ ’الهورن االنجليزي، أنظر األوبو في قسم آالت النفخ الخشبية أدناه. وعادة يجلس قسم 

الهورن الفرنسي في األوركسترا بعيداً عن باقي عائلة آالت النفخ النحاسية.

الترمبون 

في  الوحيدة  الشعبية  النفخ  آلة  وهو  الوسطى،  القرون   ’Sackbutt’ ساكبوت  من  ينحدر 
األوركسترا التي تعمل من دون أزرار أو نظام مفاتيح. ويمكن تمييز الترمبون بسهولة من 
شكله البيضاوي الطويل الذي ينتهي طرفه بتجويف مخروطي الشكل، وباستخدامه المميز 
لمزالق في الواجهة األمامية يحرك باليد لتغيير درجة النغمة. ويمكن تحريك المزالق إلى أي 
من مواقع سبعة رئيسية، كل منها يصدر سلسلة مختلفة من النغمات. وتستخدم بين الحين واآلخر آلتي ترومبون من طبقة التينور وترومبون من 

طبقة الباص )خصوصاً األخيرة(. إالّ أن الترمبون من طبقتي األلتو والكونترباص شديد الندرة.

التوبا

ال تختلف آلة التوبا في بنائها األساسي عن الهورن الفرنسي، إال أنها أكثر بيضاوية في شكلها وأكبر 
بكثير. ويشبه عمل األزار عمل تلك التي في آلة الترمبت، إالّ أن األزرار نفسها موجودة في وسط اآللة. 
وهناك أنواع وأحجام متنوعة، باإلضافة إلى آلة العزف النموذجية F في الحفالت الموسيقية )التوبا من 
طبقة الباص(، فهناك التوبا من طبقة التينور )أعلى( والتوبا من طبقة الكونترباص )أخفض( التي غالبا 

ما يشار إليها في سياق الفرق العسكرية أو النحاسية على أنها آلة البومبادرون .
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آالت النفخ الهوائية الخشبية

تعمل جميع آالت النفخ الهوائية الخشبية األربعة األساسية لألوركسترا عن طريق نظام مفاتيح )عادة مطلية بالفضة( والتي عندما تضغط وتطلق 
تسمح للهواء بالمرور من خالل عواميد مختلفة األطوال داخل اآللة. وهي من حيث الترتيب التنازلي للنغمات ككل:

 

األوبو

هو عبارة عن آلة خشبية أنبوبها ضيق تنحدر من آلة ’الشاوم’ من العصور الوسطى، ويمسكها العازف عامودياً 
وينفخ من خالل مبسم ذي قصبتين يوضع في الفم وينفخ فيه بضغط عاٍل وذلك لدفع الهواء بقوة بين القصبتين 
المربوطتين معا، ما يؤدي إل اهتزازهما. وتشمل عائلة األوبو الهورن اإلنجليزي األخفض طبقة وآلة األوبو من 
طبقة الباريتون والهيكلفون )األوبو من طبقة الباص(، وهما أندر إلى حد بعيد. والسلف األكثر شهرة لألوبو هو 

اآللة الباروكية “األوبو دامور” الذي يستخدم في أحيان كثيرة في موسيقى يوهان سيباستيان باخ.

الكالرينيت   

مثل األوبو عادة تكون خشبية ويمسكها العازف عند فمه عامودياً، لكن أنبوبها أوسع ويتشكل من قصبة واحدة 
A، وعائلة  أو  )عادة(  منبسطة   B العادية على اآللة  يمكن فصله عنها. تضبط  مبسم  فيها من  النفخ  عند  تهتز 
الكالرينيت واسعة بشكل استثنائي تشمل طبقة الصوت األعلى E منبسطة، والباص B المنخفضة، واآللة التي 
يندر استخدامها C، واأللطو )قريبة من آلة الباسيت هورن الحديثة(، وحتى اآللة المغمورة الدبل باص. وأحياناً 

تشاهد في قاعة الحفالت الموسيقية آلة الساكسوفون، وهو ابن عم الكالرينيت الرائج.

الباصون

إلى حد بعيد  الهوائية الخشبية. وهو  النفخ  الباص من عائلة آالت  آلة جهورية من طبقة  كما يوحي االسم، هو 
آلة  األوبو  مثل  وهو  باصون.  الكونترا  أو  الدبل  للغاية  والضخمة  طبقة  األخفض  اآللة  وخصوصاً  أضخمها، 
بالباصون  القصبة  توصل  الجسم(  وأمام  بالعرض  اآللة  العازف  يمسك  )عادة  العزف  لتيسير  ولكن  بقصبتين، 
بواسطة عصى منحنية مطلية بالفضة. وابن العم السيء الصيت للباصون هو آلة’ أفعى الباروك’ التي يشبه شكلها 

كثيرا ما يوحي به اسمها.

الفلوت
 

ً  آلة تكون عادة مطلية بالفضة )أو في حاالت اإلسراف بالذهب(، وهي ذات تجويف ضيق ويمسكها العازف أفقيا
 تحت الفم، لينفخ فيها من فتحة على الجهة العلوية لجسمها. وتستخدم البيكالو، وهي من عائلة الفلوت وذات طبقة
 أعلى، في أحيان كثيرة إالّ أن استخدام الفلوت األلطو األخفض أقل نوعاً ما. أما سلف الفلوت المبكر فهو المزمار
له هي عائلة آالت الريكوردر، وهذه آالت بال مفاتيح ينفخ العازف من  بال مفاتيح. واآللة الشعبية األكثر قرباً 

.طرفها ويمسكها بشكل عامودي



35

اآلالت اإليقاعية

 اآللة اإليقاعية هي أي شيء يولد صوتاً عندما يضرب بأداة أو يهز أو يحّك أو يكشط أو بأي فعل 
أو  إيقاعي  سياق  في  تستخدم  التي  األشياء  على  عادة  المصطلح  ينطبق  يهتز.  الشيء  يجعل  آخر 

لغرض موسيقي.

آالت بلوحات مفاتيح 

اآللة بلوحة مفاتيح هي أية آلة موسيقية تعزف باستخدام لوحة مفاتيح موسيقية. واألكثر شيوعاً من هذه اآلالت هو البيانو.

)األرغن  النفخ  الخ.( وآالت  والكالفيكورد،  والهاربسيكورد  )البيانو  الوترية  اآلالت  متميزتين:  فئتين  في  أساساً  مفاتيح  بلوحات  اآلالت  تندرج 
والهارمونيكا واألرغون المحمول واألكورديون، الخ(. وتشمل األنواع األخرى من اآلالت بلوحات مفاتيح السيليستا )قضبان معدنية تضرب(، 
والكاريلون )مجموعة أجراس في برج (، واآلالت غير الصوتية، مثل أجهزة األورغ اإللكتروني واألجهزة المركبة اإللكترونية المختلفة ولوحات 

المفاتيح التي صممت لمحاكاة أصوات اآلالت الصوتية أو لتوليد أصوات موسيقية جديدة تماما.

البيانو هو اآللة بلوحة مفاتيح المألوفة أكثر في عصرنا )هذا إذا ما استثنينا اآلالت اإللكترونية المختلفة المخترعة حديثاً نسبياً( ، فهو معروف لدى 
الجميع تقريباً. غير أن كثيرين يندهشون عند معرفة أن البيانو الحديث نجم في الواقع عن فترة طويلة من التطور وأن تاريخه يعود إلى أوائل القرن 
الثامن عشر غير أن البيانو في شكله الحالي من إنتاج القرن العشرين، وهو بعيد كل البعد صوتاً ومظهراً عن “البيانو” الذي كان يعرفه كل من 
موزارت وهايدن وبيتهوفن، بل إن البيانو الحديث يختلف كثيراً عن بيانو القرن التاسع عشر الذي استخدمه ليسزت وشوبان وبرامز. وفي حين 
أن من الجميل عزف موسيقى لهؤالء الملحنين على البيانو الحديث أو األورغن الحديث، إالّ أنه ينبغي تذكر أن الصوت الُمحدث وكذلك التقنية 

الُمستخدمة لتوليده تختلفان إلى هذا الحد أو ذاك عما كانا في زمن الملحن نفسه.

إن ذلك الفرق هو الذي يحدد مفهوم اآلالت بلوحات مفاتيح “التاريخية”. وقد ازدهرت في القرن العشرين حركة متنامية ال تزال مستمرة حتى 
يومنا هذا تهدف إلى إعادة استحداث موسيقى األوقات األبكر )أي الموسيقى من العصور القديمة إلى تلك التي ألفت خالل السنوات األولى من 
القرن العشرين( بطريقة أصيلة قدر اإلمكان. وإذا أردنا استحداث مثل هذا األداء األصيل في يومنا هذا، ينبغي علينا استخدام أداة مماثلة لتلك 
التي كان يستخدمها الملحن أو كانت مألوفة له. هكذا، اآلالت بلوحات مفاتيح التاريخية هي آالت من أنواع كان من الممكن للملحنين من أوقات 
سابقة ومعاصريهم أن يستخدموها في أداء موسيقاهم الخاصة بهم. وقد تكون هذه اآلالت، من الناحية العملية، عتيقة أصيلة أو آالت حديثة بنيت 

على نمط اآلالت العتيقة.
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أصوات اآلالت 

الهدف من هذا القسم هو إعطاء المعلمين فكرة عامة عن كيفية عمل اآلالت الموسيقية بالتشديد على أن الصوت هو في الواقع اهتزاز. وسنوضح 
أن كل آلة هي أداة نستخدمها للحصول على اهتزاز وأن الصوت يتغير تبعاً لطبيعة الشيء الذي يهتز. على سبيل المثال، سنبين أن الشيء األصغر 

ينتج صوتاً أعلى والعكس بالعكس، أي أن الشيء األكبر ينتج صوتاً أخفض.

سنركز على عدد قليل من اآلالت منقسمة إلى ثالث مجموعات: آالت النفخ الهوائية واآلالت الوترية واآلالت اإليقاعية. وسنختار بعض اآلالت 
لتوضيح خصائص كل مجموعة. سنستمع إلى بعض تسجيالت هذه اآلالت، ونناقش صفاتها ونعزفها ونبتدع آلة مماثلة باستخدام مواد أساسية.

آالت النفخ الهوائية 

آالت النفخ الهوائية هي تلك التي تولّد صوتا عن طريق حركة الهواء داخلها. وتنقسم آالت النفخ الهوائية أيضاً إلى ثالث مجموعات: النحاسية 
واآلالت من نوع الفلوت والقصبية.

األمثلة على اآلالت النحاسية هي الترمبيت والترومبون والتوبا. ويولد الصوت في البداية عن طريق اهتزاز شفتي الالعب ويضخم بجسم اآللة.

  
في فئة الفلوت، يولّد الصوت عن طريق نفخ الهواء خالل ثقب أو فتحة على الجهة العلوية لآللة ليضخم بعد ذلك بجسم اآللة .
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وآلالت  فقط.  واحدة  قصبة  والكالرينيت،  الساكسوفون  مثل  البسيطة،  لآلالت  مهتزة.  أكثر  أو  قصبة  باستخدام  الصوت  القصبية  اآلالت  تولد 
القصبتين مثل األوبو والباصون قصبتان تهتزان معاً لتوليد الصوت.

تستخدم هذه األدوات جميعها المبدأ نفسه لتغيير النغمة. يفتح العازف أو يغلق الصمامات أو المفاتيح التي تغير حجم أو طبيعة الجسم الذي يهتز. 
وذلك بدوره يغير طبقة النغم.

 
  
   

يمكننا تكوين آلة نفخ هوائية باستخدام شيء بسيط من مثل ماصصة الشراب. إذا قمت بقص نهاية الماصة على شكل مثلث، يمكنك تكوين آلة 
بقصبتين تشبه األوبو.
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اآلالت الوترية

 في فئة اآلالت الوترية، هناك أوتار تولّد صوتا عندما تهتز. والغيتار والعود والقانون والهارب جميعها من هذه العائلة. ينقر العازف األوتار 
بأصابعه أو بـ “ريشة” صغيرة. يضع عازف الغيتار والعود أصابعه على لوحة األصابع لتغيير طول الوتر الذي يهتز، ما يغير بدوره طبقة 

الصوت. وللقانون والهارب أوتار كثيرة ينقرها العازف. وستحدث األوتار األقصر صوتاً أعلى واألوتار األطول صوتاً أخفض.

  

ويمكن بربط بعض األربطة المطاطية من أحجام مختلفة على صندوق أحذية تكوين هارب بدائي صغير!
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البيانو هو أيضاً من عائلة اآلالت الوترية. وهناك داخل جسم البيانو العديد من األوتار بأطوال مختلفة. ويولّد الصوت عندما يضغط العازف مفتاحاً 
متصالً بمطرقة في أسفل األوتار. وتضرب المطرقة الوتر لتجعله يهتز. 

  

   

تشمل فئة اآلالت الوترية القوسية الكمان والفيوال والتشيلو والكونترباص. وكما في حالة العود والغيتار، يضع العازف أصابعه على أطوال مختلفة 
من لوحة األصابع لتغيير طول الوتر. ولكن، خالفا للعود والغيتار، ال تنقر األوتار بل يجعلها العازف تهتز باستخدام قوس. وعادة يصنع القوس 

من شعر ذيل الحصان.

اآلالت اإليقاعية 

في عائلة اآلالت اإليقاعية، يضرب العازف الجسم الذي يهتز إما بيديه أو بالعصي. ومن األمثلة الشائعة عن اآلالت اإليقاعية التي تعزف فقط 
باأليدي الطبلة والدف.

  

وتشمل اآلالت التي تعزف بالعصي مجموعة الطبول وآلة التيمباني. وفي هذه اآلالت يشد جلد فوق جسم مجوف وعندما يضرب فإنه يولّد صوتاً.

casta- تعالوة على ذلك، هناك عدد من اآلالت اإليقاعية األصغر، من مثل الخشاخيش )ماراكاس(، والخضاضات البيضاوية الشكل والصنجا
nets  والمثلثات التي يمكن استخدامها بسهولة في الصفوف المخصصة للتمارين اإليقاعية والكتشاف المؤثرات الصوتية. ويولّد الصوت بطرق 

مختلفة تبعاً لطبيعة اآللة، ولكن يكون ذلك دائماً بأن يضرب جسم آخر.



40

   
وهناك مجموعة أخرى من اآلالت اإليقاعية التي “تصدر أصواتاً موسيقية بشكل نغمي وإيقاعي” ، حيث يضرب العازف، عادة بالعصي، قطعاً 
من المعدن )جلوكنشبيل )أجراس األوركسترا( والفيبرافون( أو الخشب )زايلفون وماريمبا )آلة موسيقية أفريقية( من أحجام مختلفة، مرتبة مثل 

مفاتيح البيانو: تولد األكبر منها صوتاً أخفض واألصغر صوتاً أعلى .

هناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل اآلت إيقاعية بسيطة. يمكنك ملء زجاجة أو علبة أو بالون باألرز أو العدس وتغطيتها وبعد ذلك خضها. 
يمكنك تكوين شيء مماثل للخشاخيش عن طريق ملء بالون باألرز أو العدس ثم تغطية الخارج بألياف ورقية.
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6.   إعداد الدرس

بعض االقتراحات العامة للتعليم التي تساعد على تحسين دينامية الصفوف الدراسية:

رتب الصف بحيث يكون التالميذ في دائرة، ما يمكنهم من رؤية بعضهم البعض ويمكنك أنت من رؤيتهم جميعهم. ومن الجدير القيام  •
            بذلك حتى لو كان يتضمن إعادة ترتيب األدراج في كل درس، ألن ذلك سيحسن كثيرا من تجربة التعليم والتعلم.

احفظ أسماء تالميذك عن ظهر قلب، وذلك أيضاً مهم جداً ألنهم سيشعرون باهتمامك بهم كأشخاص.  •
قم دائماً بأداء األشياء التي تتطلب القدر األكبر من التركيز في بداية الدرس.  •

إذا رأيت أن التالميذ قد بدأوا يشعرون بالملل، غيّر المشهد أو النشاط.  •

لتيسير عملية التعليم والتعلم، قد يكون من المفيد وضع هدف ليتم التوصل إليه في نهاية الفصل الدراسي، كما على سبيل المثال
أن يكون التلميذ قادراً على الغناء بشكل صحيح ثالث أغنيات  -

أن ينجح في عزف نغمة إيقاعية على اآلالت  -
أن يتمكن من أن يؤلف حكاية موسيقية ويقدمها إلى الصفوف األخرى   -

تنقسم األنشطة المدرجة أدناه إلى دروس لتكون أداة يمكن الرجوع إليها بسهولة، ومن الواضح أنها قابلة ألي تغيير قد يعتبر مفيداً للهدف بشكل 
أفضل. ويقترح أن يؤدى كل درس، كما ذكر أعاله، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 8 سنوات، وأن يستمر حوالي 45 دقيقة.
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الدرس 1

مقدمة

غناء أغنية لنعّرف عن أنفسنا والتعرف على أسماء كل من اآلخرين. األغنية هي على النحو التالي:
“أنا دينا، أنا دينا

إنت مين؟ إنت مين؟
كيف حالك يا عمر؟ 
كيف حالك يا عمر؟

إن شاء هللا منيح، إن شاء هللا منيح “.

سماع األصوات حولنا واالستمتاع بالصمت

اطلب من  التالميذ الصمت مدة دقيقة كاملة واالستماع إلى جميع األصوات من حولهم. الهدف هو أن يكونوا  قادرين على تمييز األصوات 
المختلفة من حولهم، وقادرين على التمييز بين األصوات المختلفة، وإلعدادهم للهدوء والصمت الالزمين لالستماع إلى الموسيقى. بعد انتهاء 
الدقيقة، أطلب من كل تلميذ، واحدا تلو اآلخر، أن يصف األصوات التي سمعت. إطرح أسئلة موجهة: من أين كانت تأتي األصوات ــ من الداخل، 

أو الخارج ؟ ــ أو ــ  ما هو المصدر؟ وأي نوع من األصوات هو؟ 

حّرر صوتك!

نضع جميعنا أيدينا على أعناقنا ونحاول الكالم. الحظ وجود اهتزاز: تعمل أوتارنا الصوتية مثل أوتار الكمان. انطق أصواتاً مختلفة بدءاً باألحرف:

shsshhshshshshshshshshshshssh
ssssssssssssssssssssssssssssssssss
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rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

حاول اآلن مرة أخرى ولكن واقفاً بشكل صحيح، محاوالً فتح الصدر والفم واألنف والتنفس بعمق

اتبع القائد
هنا يكرر التالميذ اإليقاعات التي يعزفها المعلم. وما أن يصبح التالميذ أكثر ارتياحاً مع تكرار اإليقاعات، اطلب منهم أن يتقدموا وأن يتولى 

أحدهم القيادة كل بدوره.

تعلم أغنية جديدة )The Incy Wincy Spider، اسطوانة األغاني، التسجيل  14(

اطلب منهم غناء أغنية يعرفونها بالفعل 
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الدرس 2

أصوات من الطبيعة )الجدول 13 واالستماع إلى التسجيل 17 من األسطوانة المدمجة( 

استمع إلى األصوات المختلفة من الطبيعة كي تميّزها، وكذلك كي تصفها كطويلة / قصيرة وسريعة / بطيئة وصاخبة / ناعمة وجميلة / بشعة 
ومريحة / مزعجة ومستمرة / متقطعة وما إلى ذلك. تشمل المقتطفات الصوتية المستخدمة الريح والمطر والرعد والنهر) مياه جارية( والنار 

والعصافير و صرار الليل.

إلهام من الطبيعة

في بعض األحيان، قد نجد اإللهام بتقليد صوت الطبيعة. دعونا نأخذ على سبيل المثال، يوماً ماطراً.

دع األطفال يحاولون ثالث صيغ لهذه القطعة:

الصيغة األولى هي األبسط وتشمل اليدين فحسب. في البداية، عندما يكون المطر خفيفاً، يمس إصبع واحد راحة اليد بعد ذلك يمسها   أ. 
 إصبعان ثم ثالثة وأربعة أصابع وبعد ذلك اليد كلها ثم بشكل أسرع وأسرع. يستمر المطر لفترة من الوقت وبعد أن يتالشى في النهاية 

 نعود إلى أربعة وثالثة أصابع ثم إلى إصبعين وإصبع واحد..

 ب. يمكن تطبيق الفكرة نفسها على أشكال مختلفة من إيقاع الجسم: نبدأ بطقطقة األصابع ثم التصفيق واليدين على الساقين والقفز! وبعد 
    ذلك العودة إلى اليدين على الساقين ثم التصفيق وطقطقة األصابع و...بزوغ الشمس!

 ج. تتضمن الصيغة الثالثة استخدام آالت. يمكننا النفخ في صفارة واستخدام قطعة من خرطوم مياه إلحداث صوت رياح، يمكننا أن ننقر
   أوتار الغيتار لنمثل القطرات األولى. وتحدث زجاجات ومرطبانات وبالونات مملوءة بقليل من األرز صوت مطر لطيف حقاً، كما تحدث

   قطعة من رقائق األلومنيوم صوت الرعد. وقد حاولنا أيضاً نسخ هذه القطعة باستخدام شكل من أشكال التدوين بالرسم

 
 

راجع أغاني قديمة 

أغنية جديدة  شمس األطفال )إسطوانة األغاني؛ التسجيل 8(
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الدرس 3

تعرف على األسماء من خالل لعبة

الهدف من ذلك هو إضفاء طابع شخصي للعب، إذ قد يكون من الصعب على المدرسين أن يتذكروا أسماء تالميذهم جميعا. واللعبة هي تعيين إيقاع 
لكل اسم طفل، وبهذه الطريقة يستطيع المدرس أن يحاول تذكر أسمائهم

نطق أصوات يفكر المرء فيها

اطلب من التالميذ نطق أي صوت يحبونه، بما في ذلك أصوات الطبيعة والحيوانات والبشر والماكينات واآلالت الموسيقية، الخ.

تمرين من جزأين يربط ما بين صور الحيوانات وأصواتها   )الجدول 11 واالستماع إلى التسجيل 5 من األسطوانة المدمجة(

أنظر إلى صور قطة وكلب وفيل وببغاء وأسد وما إلى ذلك. وقلّد صوت كل منها.  أ. 

استمع إلى أصوات قطة وكلب وفيل وببغاء وأسد وما إلى ذلك. أوالً تعّرف على الحيوان وبعد ذلك صف صوته: هل هو صاخب/ ناعم،   ب. 
       طويل / قصير، مرّوع / مضحك، جميل وما إلى ذلك )اسطوانة االستماع؛ التسجيالن 5 و8(

راجع أغنية قديمة

 

الدرس 4

تمرين إيقاعي للتحضير لقراءة الكتابة الموسيقية )الجدوالن 5 و6(

يقدم هذا التمرين النبضة كعنصر أساسي من عناصر الموسيقى ويحضر للتعريف بأرباع النوتة وأثمان النوتة.

أوضح أن ضربات القلب أو الساعة أساسية للموسيقى كوزن. غن أغنية بوزن ومن دون وزن.

قّدم كلمة )ِسر( كنبضة ربع نوتة واطلب من التالميذ ضرب اإليقاع بقبضاتهم على الطاولة قائلين الكلمة.

قّدم كلمة )أُركض( كنبضة ثمن نوتة واطلب من التالميذ ضرب اإليقاع بقبضاتهم على الطاولة قائلين الكلمة.

أكتب على اللوح عبارة تتكون من كلمتي )سر( و)أركض( واطلب من التالميذ أداءها، في حين تنقر أنت اإليقاع دون أن تخبرهم. )الجدول 5(

استخدم ورقة عمل السيقان stems واطلب منهم أن يقولوا الكلمة أثناء أدائهم اإليقاع )الجدول 6(

قسمهم إلى مجموعتين يؤدي أفراد واحدة منهما إيقاعاً مكتوباً على اللوح ويمشي أفراد المجموعة األخرى حول غرفة الصف وهم يضربون وزناً 
عالياً بالساق اليمنى  ومنخفضاً بالساق اليسرى 

صفق خالل الفسحات 

قّسم التالميذ إلى مجموعتين. أطلب من المجموعة األولى تصفيق وزن إيقاع أساسي 1، 2، 3 مكررة. واطلب من المجموعة األخرى التصفيق 
في الفسحات بين تصفيق المجموعة األولى .
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الصوت واللون 

يغني كل طفل بطبقة صوت في المدى الخاص به ويتنفس بشكل دوري. الهدف هو أن يشعر الطفل بالتغير في لون الصوت وهو ينتقل من الصدر 

إلى الحنجرة فاألنف والفم إلى خارج الجسم.
فمإلى خارجالجسم.

تعلم أغنية جديدة: أغنية النظافة )إسطوانة األغاني؛التسجيل 4(

 
الدرس 5

التعريف بالصمت في الموسيقى )الجدول2(
باستخدام أوراق المربعات والنقاط الموزعة على التالميذ، اطلب منهم التصفيق عندما تكون هناك نقطة والتلويح بأيديهم عندما ال تكون هناك 
نقطة. ينبغي أن يستخدم هذا التمرين أيضاً لإلعداد للصولفيج الحقاً وذلك بأن تطلب منهم قول مقطع لفظي )ِسر أو تا( عندما تكون هناك نقطة 

وآخر عندما ال تكون نقطة.

تطوير االنتباه والتركيز من خالل اإليقاع
هذا تمرين ممتع يؤدي إلى تطوير االنتباه والتركيز من خالل آالت إيقاعية. أعط رقماً لكل طفل في الدائرة واطلب منه تذكره. في البداية يقول 
المعلم بضعة أرقام عشوائية وينبغي على األطفال الذين ذكرت أرقامهم لعب آالتهم. وفي وقت الحق يختار المعلم رقماً واحداً للبدء؛ يلعب الطفل 
الذي اختير رقمه آلته لفترة وجيزة ثم يختار بدوره رقماً ثانيا. يلعب الطفل الثاني آلته ويختار رقماً آخر. وينبغي أن يستمر ذلك حتى تتاح الفرصة 

لجميع األطفال. وتمكن زيادة سرعة التمرين وصعوبته.

الصوت في الفضاء
يغني كل طفل بطبقة صوت في المدى الخاص به ويتنفس بشكل دوري. وينبغي أن يطلب من التالميذ التجوال مقتربين ومبتعدين عن األسطح 

)الجدران واألدراج واأللواح والتالميذ اآلخرين، وما إلى ذلك( لكي يختبروا تغييرات الصوت في الفضاء.

تمرين جماعي لنهاية الدرس يشمل الغناء واإليقاع وحركة الجسم وبعض المنافسة لتشجيع المتعة في الصف

يقف الطالب جميعا في دائرة وأيديهم متشابكة بحيث تكون إحدى يدي كل واحد منهم فوق يد جاره  ويمسك باليد  األخرى يد جاره اآلخر.  عندئذ 
يبدأ الجميع األغنية ويصفقون على أيدي بعضهم البعض مع كل مقطع من األغنية. واألغنية هي كالتالي:

إند دن دي نو
سا فا را كا تي نو

سا فا را كا تي كا تا كا
إيليم بيليم بوم

بيم بام بوم
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الدرس 6

التعريف بربع النوتة وثمن النوتة )الجدول 5 و6(

األهداف هي: 

االستماع حوالي دقيقتين ) تعليم األطفال التركيز الالزم لسماع موسيقى(

التعرف على األصوات كموسيقى ال كأصوات غير منظمة

الربط )ربما( مع الطبيعة والنحلة ذات الطنين

ما إذا كانت هناك طبقات مختلفة من الموسيقى وما هي، وربما التعرف على آالت موسيقية. 
 

تصفيق الكلمات )الجدول 1(

لدينا تسع كلمات: أرنب، بطة، نحلة، كلب، شمس، فار، شجرة، سمكة، بقرة. هناك لكل كلمة قطعة كبيرة من الورق عليها صورة الشيء / الحيوان 
واسمه في أسفل الورقة وفي الوسط رمز مرسوم إليقاع الكلمة. فإيقاع الكلمات أرنب وبطة ونحلة هو تا تا والرمز هو I I؛ وإيقاع الكلمات كلب 
وشمس وفار هو تا إس والرمز هو Z I ؛ وإيقاع الكلمات شجرة وسمكة وبقرة هو تاتي تا والرمز هو  I.   في البداية نحاول حزر إيقاع كل 
كلمة وبعد ذلك نصفقه ونحاول قراءة الرمز المرسوم. وسيساعد كثيراً إعطاء حركة أيضاً للصمت؛ قد تكون الحركة تقاطع اليدين، التي يمكن أن 
تعني في لغة الجسد السائدة غياب. شيء آخر يمكن أن يقوم به المعلم هو وضع شريط معين على اللوح والطلب من بعض التالميذ إلصاق الصور 
في خط أفقي على اللوح كما يحلو لهم، وبعد ذلك يحاول الصف قراءة وتصفيق المسلسل. واألكثر أهمية هو أن تبدأ دائما من حركة نبض )الخطو 

بانتظام( والحفاظ على الحركة أثناء أداء كل إيقاع.

     
الدرس 7

التعريف بربع النوتة وباستراحة ربع النوتة )الجدول 8(

راجع الجدول 8. وعّرفهم انطالقاً منه بربع النوتة وباستراحة ربع نوتة، واطلب من األطفال تسمية ربع النوتة  تا واستراحة ربع النوتة  إس، 
بحيث تتماشى كل واحدة منها مع ضربة واحدة من ضربات أيديهم على أدراجهم.

هذا انتقال سلس جداً وطريقة سهلة لتعليم األطفال الفرق بين أرباع النوتة واستراحات ربع النوتة دون أن تقول لهم ذلك. 

إيقاع - كالم

قبل لعب هذه اللعبة، من الضروري أن تشرح لألطفال أن لكل لغة محكية وحدة إيقاع فريدة من نوعها وأنه يمكن العثور على موسيقى وإيقاع 
فيها. اختر عدداً من الكلمات والعبارات لتعليم األطفال إيقاعاتها. وقد اخترت لغرض هذا التمرين ما يلي:

أرنب، بطة، نحلة   •
شجرة، بقرة، سمكة  •
أركض، قف، بس  •

أل أل آه  •
ما تركض، ما توقف، إتحّرك  •

بعد أن يتقن التالميذ ذلك، اختر أغنية وعلمهم إياها مع إيقاعات التصفيق. وقد اخترت لهذا التمرين األغنية التالية:
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إمشي إمشي يا قطار ع سكة الحديد 
حامل معك كل مسافر تشيك تشيك تشيك تشيك بيب )مرتين(

 )االستماع إلى التسجيل 7 من أسطوانة األغاني(

والخطوة التالية هي الطلب من األطفال عزف إيقاعات األغنية فقط دون الغناء أو قول الكلمات والطلب منهم أن يتخيلوا غناء األغنية في عقولهم.

لعب دور 
يختار كل واحد كلمة أو جملة قصيرة. حاول قول الكلمة نفسها بطرق مختلفة: بصوت عاٍل جداً وناعم جداً وسريع 

وبطيء والتكلم كفتاة صغيرة والتكلم كرجل عجوز والتظاهر بأنك غاضب ومتفاجئ وسعيد وحزين ونعسان وما إلى ذلك.

تعلم أغنية جديدة:

إذا كنت مبسوط اليوم )االستماع إلى التسجيل 5 من إسطوانة  األغاني(

الدرس 8

كلمات إيقاعية

في هذه اللعبة متكلم واحد والباقون مصفقين. يذكر المتكلم اسم شخص مشهور ويصفق المصفقون إيقاع هذا االسم. تتاح لكل تلميذ فرصة أن 
يكون متكلما.

صوت صديقك

لكل واحد صوت مختلف. هل تعرف صوت صديقك؟ الجميع في دائرة وطفل واحد في الوسط عينه مغطاة بشال. يقول طفل من بين اآلخرين 
جملة صغيرة؛ ويتعين على الطفل في الوسط أن يحزر من تكلّم.

التعريف بربع النوتة وباستراحة ربع النوتة )الجدول 8(

راجع الجدول 8. وعّرفهم انطالقاً منه بربع النوتة وباستراحة ربع نوتة، واطلب من األطفال تسمية ربع النوتة  تا واستراحة ربع النوتة  إس، 
بحيث تتماشى كل واحدة منها مع ضربة واحدة من ضربات أيديهم على أدراجهم.

هذا انتقال سلس جداً وطريقة سهلة لتعليم األطفال الفرق بين أرباع النوتة واستراحات ربع النوتة دون أن تقول لهم ذلك. 

راجع أغنية قديمة )على سبيل المثال اذا كنت مبسوط اليوم( )االستماع إلى التسجيل 5 من اسطوانة األغاني(

تعلم أغنية جديدة: أنا بطة حلوة كتير )إسطوانة األغاني؛ التسجيل 3(

اآلالت 

وينبغي على المعلم في المرة الثانية التي يقرر فيها الحديث عن اآلالت تقديم عائالت اآلالت بأكملها وذكر عائالت اآلالت المختلفة )اآلالت الوترية 
وآالت النفخ الهوائية واآلالت اإليقاعية واآلالت ذات لوحة المفاتيح(. وبما أن المعلم ال يمكنه العزف على اآلالت جميعها، ينصح للتعريف بها 
استخدام صور وتسجيالت صوتية. وإذا كان بإمكانك إحضار صديق لعزف بعض اآلالت الجديدة، فافعل ذلك من فضلك. وينبغي على المعلم أن 

يحّدث التالميذ عن اسم اآللة وكيف تحدث صوتاً ومما تصنع وألي نوع من الموسيقى تستخدم. ويمكن القيام بذلك على مدى فترة 6–8 أسابيع.
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لنقل أننا سنبدأ بآالت النفخ الهوائية الخشبية. يمكن أن يحضر المعلم فلوت وكالرينيت وأوبو واالستماع إلى تسجيل صوتي لكل من هذه اآلالت: 

الفلوت ) قطعة ديبوسي Debussy’s ”Prelude a l’apres midi d’un Faune”، اآلالت / االستماع إلى تسجيل 2 من األسطوانة المدمجة( 
والكالرينيت )، كونشرتو للكالرينت لموزارت، الحركة Mozart’s ”Clarinet Concerto“, mvt 2( 2( اآلالت / االستماع إلى تسجيل 1 من 
األسطوانة المدمجة( واألوبو )الحركة 2 من السيمفونية التاسعة لشوبرت )Shubert’s ”Ninth Symphony“, mvt 2(، اآلالت / االستماع 
إلى تسجيل 8 من األسطوانة المدمجة(. وينبغي أن يمعن التالميذ النظر في اآلالت لمعرفة المواد التي تصنع منها وكيف تعمل ولماذا هي على 

الشكل الذي هي عليه. وبعد أن يحاول التالميذ إحداث صوت على اآلالت جميعها، ينبغي إرشادهم إلى كيفية تغيير الصوت باستخدام المفاتيح.

 
 الدرس 9

التعريف بالوزن )الجدول 8(

عّرف باألوزان  4/4 و3/4 و 2/4.

إستخدم الجدول 8 كنقطة انطالق ثم ادمج تدريجياً ببطء أنصاف النوتة وأرباع النوتة واستراحات أرباع النوتة وأثمان النوتة التي سبق التعريف 
بها.

اآلالت الموسيقية 

الخطوة األولى في تعليم األطفال الصغار اآلالت الموسيقية هي أن تقوم بعرض آلة واحدة عليهم والعزف عليها أمامهم ثم السماح لهم بتجربتها 
وربما االستماع إلى قطعة موسيقية تعزف بهذه اآللة. وهنا يترك الخيار للمعلم..

المخاطبة واالستجابة )إيقاع(

فيما يلي محادثة تجري بين تلميذين بينما هما يصفقان إيقاعات الكلمات في الوقت نفسه. استخدم المحادثة التالية لذلك:

كيف حالك

منيح

وانتا كيفَك )وانتي كيفِك( 

ويمرر التالميذ اللعبة إلى الشخص التالي حتى يتاح لكل واحد منهم دور.
وينبغي أن  يمرر التالميذ التخاطب إلى الشخص التالي حتى يتاح لكل واحد منهم دور. 

مخاطبة واستجابة )صوت(

يطلب من األطفال االنتشار في أنحاء المكان لكي يروا بعضهم بعضا. ينبغي على كل طفل أن يختار نوتتين )فاصال( ليغنيهما طوال هذا التمرين. 
ما يحدث هنا هو أن تلميذاً يخاطب آخر بمخاطبة خاصة به ويتلقى من صديقه رداً يصبح بدوره مخاطبة يوجهها إلى آخر. ويستمر ذلك حتى يتاح 

لكل تلميذ فرصة إرسال مخاطبة وتلقي رد.

تعلم أغنية جديدة: عندنا حمار )االستماع إلى التسجيل 2 من اسطوانة األغاني(
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الدرس 10

تعلم األبجدية الموسيقية )الجدول 9(
تعلم السلم الموسيقي الكبير صعوداً وهبوطاً.

خطأ متعمد
اكتب تمريناً على اللوح، أّده للتالميذ وضّمنه خطأً متعمداً، وأنظر ما إذا كان التالميذ سيالحظونه ويتذكرون أين ورد

انتقال الصوت
هدف هذا التمرين هو تأسيس سلسلة اتصال صوتي مستمرة تتكون من أصوات الصف كله. هنا يبدأ أحد التالميذ الغناء )مرتجالً(. وعندما ينتهي، 
يستمر اآلخرون الواحد تلو اآلخر في غناء النوتة األخيرة من اللحن، ممراً لها إلى جاره عن طريق لمس أصبعه. يغني التلميذ التالي آخر نوتة 
في لحن التلميذ السابق على أنها النوتة األولى من لحنه. تتكرر هذه العملية حتى يكون كل تلميذ قد أخذ دوره في الغناء. يمكن أن يستخدم األطفال 

أياديهم لتتبع اإليقاع وتمرير الصوت الواحد لآلخر.

الكراسي الموسيقية )االستماع إلى التسجيل 13 من األسطوانة المدمجة(

يتحرك الجميع عندما تعزف الموسيقى؛ ويتوقف الجميع عندما تتوقفالموسيقى

يتحرك الجميع عندما تعزف الموسيقى؛ ويتوقف الجميع عندما تتوقفالموسيقى

يتحرك نصف الصف عندما تعزف الموسيقى ويتحرك النصف اآلخر عندما تتوقف الموسيقى.

التقييم: التنويع عندما تكون هناك حركة وعندما ال تكون هناك حركة يعلم األطفال التحكم بحركتهم وزيادة مهارات االستماع لديهم، وتقسيم 
التالميذ إلى مجموعتين تؤديان أشياء مختلفة بالنسبة إلى عينات األصوات ذاتها يسمح لألطفال بالشعور بما يشعره موسيقيون عندما يعزفون 

موسيقىالحجرة أو ما إليها. 

 

صوت

يدين
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الدرس 11

تمارين إيقاع الصولفيج )أنصاف نوتات، أرباع نوتات، أثمان نوتات، استراحة نوتة الربع( 

استخدم الجداول 5 و6 و1. راجع المفاهيم ودعهم يؤدون تمارين إيقاعية لقراءة الصولفيج مكتوبة على اللوح في إيقاع منطوق. ثم اطلب منهم 
تصفيق التمارين نفسها بينما تنقر أنت اإليقاع لهم. اشرح لهم أنه ال ينبغي تصفيق االستراحات. التحول من إيقاع منطوق إلى إيقاع يصفّق أو يُنقر 

صعب للغاية وقد يستدعي التكرار لبضعة مرات وربما لبضعة دروس

االستماع إلى الموسيقى )االستماع إلى التسجيل 14 من االسطوانة المدمجة / اآلالت(

االستماع بانتباه والقدرة على تمييز االتجاهات في العبارات موسيقية )ألحان تعلو وتنخفض واستخدام آالت عالية الصوت ومنخفضة الصوت(. 
أربط هذه االتجاهات بحركة الجسم. هذه الموسيقى مبنية أساساً من فكرتين )واحدة من نوتات عالية وآالت نفخ هوائية واألخرى من نوتات 
منخفضة وصوت التشيلو( تتناوبان أثناء القطعة جميعها. يجلس األطفال على كراسي في دائرة. عندما تعلو الموسيقى على األطفال أن يقفوا، 
وعندما تنخفض عليهم أن يجلسوا على الكراسي. يمكن ربط لحظات الوقوف بأفكار االستيقاظ ومنبه الصباح وما إلى ذلك؛ ولحظات الجلوس 

بأفكار التعب والنعاس.

الصوت واستمراره
تطور هذه اللعبة حس االرتجال لدى األطفال من خالل الرجوع إلى لحن رتيب أو الزمة . يمكن تقديم الصوت األساسي من خالل التشيلو )نوتة 
مفردة( أو يدندن الصف كله نوتة مفردة. هنا يستمر اللحن الرتيب ويتناوب التالميذ االرتجال حول النغمة، ما يعني أنهم يبدأون من النغمة وينتهون 

بالنغمة عائدين إلى الدندنة بعد أن ينتهوا.

راجع  أغنية قديمة
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الدرس 12

موسيقى رقصة الفالس )الجدول 3(

عّرف بفكرة العالمة المتكررة

يقوم الصف كله معاً بتصفيّق كل سطر في الجدول، ثم ببطء قّسم الصف إلى 4 مجموعات تؤدي أربعة أشياء مختلفة. إن تصفيق السطور المختلفة 
واحد تلو االخر كل مرة سهٌل جدا على لألطفال؛ أما تصفيق السطور األربعة في وقت واحد فصعب. وينبغي للمعلم أن يعّدل التمرين حسب 

الحاجة، ربما تصفيق سطرين في وقت واحد أو أكثر إذا كان الصف يتابع التمرين بشكل حسن.

طبقة الصوت 

لكي تنجح هذه األلعاب ينبغي على المعلم أن يؤدي مجموعة من تمارين تنشيط الصوت. نقترح شيئاً ما يتضمن غناء السلم الملون )الكروماتيك( 
إلى أعلى وإلى أسفل. أرسم مخططاً لحركة موج على اللوح واطلب من التالميذ جميعاً تقليد األمواج بأصواتهم. أوضح لهم ذلك ودعهم يقلدونك، 
إلى أعلى وإلى أسفل ثم العودة إلى المستوى نفسه. وسيكون وجود آلة لتوضيح مثل هذه التغييرات في طبقة الصوت مفيداً إلى حدٍّ ما. ويمكن أن 
يرّكز نموذج آخر لهذه اللعبة على جعل األطفال يعتادون على إخراج أصوات كما يوجههم قائد أو مايسترو. هنا يقوم القائد بحركات على شكل 

موجة ويشرح للتالميذ أنه ينبغي عليهم الغناء بنوتات عالية عندما تتحرك الموجة إلى أعلى ونوتات منخفضة عندما تتحرك الموجة إلى أسفل

االستماع من خالل الجسم )االستماع إلى التسجيل 9 من األسطوانة المدمجة / اآلالت(

استحدث لحظات تنسيق بين الموسيقى والحركة، هذه المرة في مجموعة. طّور اللعبة بتمثيل شيء ما وتقليد شيء ما. اعزف مع مجموعة مستخدماً 
موسيقى وحركة؛ وكن قادراً على الرسم بالجسم خطوطاً في الفضاء.

الموسيقى المستخدمة في هذه اللعبة هي Gospel Train الروحانية مرتبة بإضافة تأثير صوتي لقطار واختالفات سرعة متزايدة. يكّون األطفال 
قطاراً بأن يضع كٌل منهم يديه على كتفي الشخص الذي أمامه. يغادر القطار ويسرع أكثر فأكثر ويحافظ على سرعته لفترة قصيرة ويتباطأ حين 

يصل.

أغنية جديدة: القطار االستماع إلى التسجيل 7 من اسطوانة األغاني(

تمرين تنشيط الصوت

بعد غناء األغاني، اختر األغنية المالئمة أكثر لتمرين تنشيط الصوت من البداية إلى النهاية وذلك لكي تبقى وثيقة الصلة بالتالميذ. وهذا مناسب 
أكثر من القيام بتمرين تنشيط صوت اعتيادي، ألن هناك تواصل مع األغنية. ولهذا الدرس، قد يستخدم المعلم أغنية القطار، ويستخدم العبارة 
األخيرة من األغنية، وهي “تشيك تشيك تشيك تشيك بيب” )صول فا مي ري دو( لتنشيط السلم الملون )الكروماتيك( مع األطفال ليمرنوا أصواتهم.
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الدرس 13

التوتر واالسترخاء في الموسيقى )االستماع إلى التسجيل 15 من األسطوانة المدمجة( 

الهدف هنا هو فهم أن هناك عدداً من اللحظات المختلفة في قطعة معينة من الموسيقى وربطها بحركات مختلفة. 

أوالً، من األهمية إدراك التغيرات في التوتر العضلي ) االسترخاء / التوتر( وبين أنواع الحركات المختلفة )الخطو والمشي والرقص لالبتهاج 
في حلقات مدداً طويلة، والدوران والدوران والدوران حتى السقوط، والقفز في برميل من الدهان والرسم بالجسم بالدهان على الحيطان، والشقلبة 

إلى األمام والشقلبة إلى الخلف والشقلبة إلى األمام والشقلبة إلى الخلف والشقلبة إلى األمام والشقلبة إلى الخلف و347 ابتسامة...(.

الموسيقى المستخدمة لهذا التمرين هي موسيقى إلغار )Elgar )pomp Circumstance مرتبة بفكرتين مختلفتين، واحدة خفيفة وسلسة يفترض 
أثناء  الفكرتان  هاتان  تُتناوب  بمسيرة عسكرية.  يمكن ربطها  “إيقاعية”  وأكثر  واألخرى رزينة  بطريقة مشي مسترخية،  األطفال  يربطها  أن 

القطعة، في البداية في أقسام طويلة، وبعد ذلك تصبح األقسام أقصر فأقصر!

تمييز طبقة الصوت

الملون  السلم  غناء  يتضمن  ما  شيئاً  هنا  نقترح  الصوت.  تنشيط   تمارين  من  مجموعة  يؤدي  أن  المعلم  على  ينبغي  األلعاب  هذه  تنجح  لكي 
)الكروماتيك( إلى أعلى وإلى أسفل. عيّن لكل طفل طبقة صوت وأطلب منه أن يرفع الطبقة ويخفضها ويعود إلى النوتة

الميزان

بعد أن تكون قد قمت بتعريف الميزان أطلب من التالميذ التصفيق والضرب بالقدمين في أوزان من 4/4 و3/4 و2/4. وال يسمح لهم القيام بالشيء 
نفسه أكثر من مرتين )نقر األصابع والتصفيق وضرب القدمين الخ.(

راجع أغنية قديمة )القطار(

قد يطلب المعلم من الطالب أيضاً ما إذا كانت هناك أية أغنية معينة يرغبون في غنائها كمجموعة.

راجع قيم النوتات واالستراحات والميزان واألبجدية الموسيقية )الجدوالن 8 و9(
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الدرس 14

أغنية جديدة: أمي راحت تتسوق )االستماع إلى التسجيل 1 من إسطوانة األغاني(

غناء السلم الموسيقي )الجدول 9(

غّن السلم الموسيقي الكبير صعوداً وهبوطاً.

غّن أجزاء لهم باستخدام مقاطع نغمية )صولفيج( واطلب من األطفال تكرار كل جزء مغنين الطبقات والفترات الصحيحة 

ارسم السلم على اللوح )بدرجات متصاعدة( واطلب من كل طالب غناء الطبقات التي تشير إليها بمساعدتك.

هذا وقت مناسب لتعلم أغنية!

لعبة صوت إيقاعية 

في هذه اللعبة نبقى في عالم الصوت، ولكن مع إضافة عنصر اإليقاع من خالل استخدام الحروف الساكنة. تتألف اللعبة من تقسيم الصف إلى 
ترسل   .)tktktktktktk( الساكنة األحرف  األخرى  الساكنة )dgdgdgdgdgdg( وتستخدم  األحرف  األولى  المجموعة  تستخدم  مجموعتين؛ 
المجموعة األولى مخاطبة إلى المجموعة الثانية، مستخدمة أحرفها الساكنة وتبعاً لحركة القائد التي تكون على شكل موجة. وترد المجموعة الثانية 

باألسلوب نفسه. يستمر النداء والرد حتى يعطي القائد إشارة انتهاء التمرين

  

t-k-t-kd-g-d-g-d-g-d-g-d-gt-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-kd-g-d-g-d-g-dt-k-t-k-t-k-td-g-d-g-d-g-d-g-d-gt-k-t-k-k

 
 

d-g-d-g-d-g-d-g-d-g takt-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-t-k-doud-g-d-g-d-taka di t-k-t-k-t- god-g-d-g-d-g-d-g dadit-k-t-k-t-k

إيقاعات بآالت إيقاعية

وّزع آلة إيقاع واحدة على كل تلميذ واطلب منهم االلتزام بالهدوء وأن ال يقوموا بالعزف على الفور. غير أنهم جميعاً سيعزفون على أي حال! لذا 
أعط كل طفل قليالً من الوقت الستكشاف آلته لمحاولة الحصول على أصوات مختلفة باستخدام تقنيات مختلفة. وينبغي أن يكون اآلخرون صامتين 

يستمعون عندما يقوم أحدهم بالعزف. ويمكنك التجول في الدائرة مرتين أو ثالثا.
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وبعد أن يكون األطفال قد استكشفوا آالتهم، استخدم رمزين بسيطين، واحد للصوت )دوم( واآلخر للصمت )إس(. اكتب مسلسالً صغيراً من هذين 
الرمزين على اللوح واطلب منهم عزفه. ثم أكتب مسلسالً معاكساً أسفل األول:

المسلسل 1: دوم إس دوم إس دوم إس دوم إس

المسلسل 2: إس دوم إس دوم إس دوم إس دوم 

قّسم األطفال إلى مجموعتين؛ ستؤدي المجموعة األولى المسلسل 1 والمجموعة الثانية المسلسل 2.

االستماع إلى الموسيقى )االستماع إلى التسجيل 14 من األسطوانة المدمجة(

إن رواية قصة أو مساعدة األطفال على تأليف قصة مصاحبة للموسيقى تساعدهم فعالً على اإلصغاء إلى الموسيقى بانتباه أكثر! في هذه الحالة 
تمكن رواية قصة لص يتسلل إلى بيت ما. 

الدرس 15

تشجيع الهدوء والتركيز من خالل التنفس 

أطلب من التالميذ رفع الذراعين فوق الرأس ثم خفضهما ببطء إلى األمام أو على الجانبين )تبعاً للمساحة المتوفرة وعدد التالميذ( وهم يتنفسون 
زفيراً محدثين صوت اش Sh. ثم اطلب منهم وضع اليدين )القبضتين( على األضلع والزفير بنفثات هواء قوية وقصيرة لتعليمهم الشهيق بسرعة 

وبعمق. اهمس بصوت عاٍل األحرف P و Tو K مرة بعد مرة بهذا الترتيب لتنشيط العضالت التي تتحكم بالحجاب الحاجز. 

استعرض اآلالت )الجدول 12 واالستماع إلى التسجيل 3 من األسطوانة المدمجة(

استخدم هنا تسجيالت صوتية أو صوراً أو آالت حقيقية إذا كان ذلك ممكنا. اشرح مم تصنع هذه اآلالت وكيف تحدث الصوت وفي أي سياق 
تعزف. ومن الضروري سماع أصوات اآلالت وأنت تتحدث عنها

التعّريف بالمدرج الموسيقي ومفتاح الصوت عالي الطبقة )الحاد( والنوتتين سول ودو )الجدول 10(

ارسم المدرج الموسيقي؛ واشرح أن هناك خمسة خطوط )األول هو األخفض(؛ وقل لهم  أننا نكتب نوتات على المدرج ويمكن وضعها على 
الخطوط وبين الخطوط؛ أضف مفتاح الصوت العالي الطبقة واشرح لهم لماذا يطلق عليه )مفتاح سول( وارسم  سول؛ وفي النهاية ارسم دو!

زّود كل طفل بورقة مكتوب عليها هذه المفاهيم معنونة كلها واطلب منهم مراجعة هذه المفاهيم طوال األسبوع

راجع أغنية قديمة 

 

 



55

 
الدرس 16

االستماع والرسم

الهدف هنا هو تطوير الصمت المتفاعل خالل االستماع بانتباه كبير إلى الموسيقى، ويساعد ذلك التالميذ أيضاً على االسترخاء والبدء بتمييز 
بعض اآلالت.

وّزع ورقاً وأقالماً بألوان مختلفة. ال تشرح أكثر مما ينبغي؛ فقط، العب الموسيقى؛ اجلس مع التالميذ وابدأ برسم خطوط ونقاط على الورق متتبعاً 
الموسيقى. سيُمعن بعض التالميذ النظر ويحصلون على فكرة عامة. استمعوا إلى ثالث قطع: الحركة الثانية من كونشرتو رافيل للبيانو ، وقطعة 
لـ Stan Getz وقطعة سوناتة للكمان والبيانو لـموزارت. وبعد كل قطعة اسأل التالميذ إذا ما كانوا قد أحبوا الموسيقى وما إذا كانت لديهم فكرة 
عن نوع اآللة التي تُعزف، أو بشكل أكثر عمومية ما إذا كانت طاقم الموسيقيين صغيراً أو عددهم قليل. أطلب من بعض التالميذ عرض أحد 

رسومه على الصف وشرحها والتعليق عليها.

راجع األبجدية الموسيقية )صعوداً وهبوطاً(

راجع قول األبجدية الموسيقية كمجموعة

قم بتدريب كل طفل على النوتات: ما الذي تحت فا؟ ما الذي فوق ري؟ وما إلى ذلك.

راجع أغنية قديمة )دع التالميذ يختارون(

 

الدرس 17

راجع المدرج الموسيقي ومفتاح الصوت عالي الطبقة )الحاد( والنوتتين صول ودو )الجدول 10(

عّرف بنوتات جديدة على المدرج الموسيقي: مي )الجدول 10(

اكتب النوتات على اللوح واطلب منهم تذكر أين هي، ثم اخلطها ووزعها على أنحاء اللوح وأشر إلى النوتة طالباً منهم بشكل فردي تذكر اسم 
دو، سول، مي.

تمرين متقدم لتنشيط الصوت 

اعمل سلماً موسيقياً كبيراً يبدأ فقط  بـ دو ري دو وإضافة نوتة جديدة كل مرة دو ري مي ري دو - دو ري مي فا مي ري دو الخ.

 
أغنية جديدة: نّسم علينا الهوى )التسجيل 9 من اسطوانة األغاني(
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الدرس 18

تمرين تنشيط الصوت

راجع أغنية قديمة 

أغنية جديدة: الحلوة دي )التسجيل 10 من اسطوانة األغاني(

راجع أسماء اآلالت جميعا )االستماع إلى التسجيل 4 من االسطوانة المدمجة(

بعد مراجعة اآلالت جميعها. عّرف بمفهوم األوركسترا: عّدد اآلالت وكيف تُرتب والقائد )المايسترو( ودعهم يستمعون إلى سيمفونية.

عّرف باآلالت الموسيقية العربية و”التخت الشرقي” )االستماع إلى التسجيالت 6 و7 و11 من االسطوانة المدمجة(
 

النموذجي  كالتشكيل  الشرقي”  “التخت  تحدث عن  والدف(  والطبل  والناي  والبزق  والقانون  )العود  فردي  بشكل  باآلالت جميعا  التعريف  بعد 
للموسيقى العربية.

الدرس 19

صنع آالت

اصنع آالتك الخاصة بك مستخدماً مواّدً أساسية. من شأن ذلك أن يطّور إبداع استحداث أصوات جديدة والبحث عنها. كما يعلّم هذا التمرين األطفال 
على العمل.

وّزع زجاجة واحدة على كل طفل من األطفال. واطلب منهم محاولة إخراج صوت منها. ويتعين على الجميع في الدائرة أن يجد كل بدوره صوتاً لم 
يكتشفه أحد من قبل وأن يتذكره للدورة الثانية. اطلب من األطفال البحث عن صوت صغير وحركات أقل. وليمكن االستماعإلىتلكاألصواتالصغيرة 
لعزف  جاهزين  منتلقاءأنفسهممرتينأوثالثا،سيكونون  قدتمرنوا  األطفال  وبعدأنيكون  بكاملههادئاًجداً،وهذاأمرصعب.  الصف  يكون  أن  ينبغي 

أصواتزجاجاتهم بشكل ثنائي معزمالئهم ومحاولةاالرتجالباستخداماألصواتالجديدةالتياكتشفوهاللتو.

الدرس 20

مسابقة  األغنية 

راجع األغاني التي علمتها جميعها من خالل مسابقة األغنية، واطلب من كل تلميذ أن يغني أغنية مختلفة عن أغنية التلميذ السابق. يمكن أن يقول 
المعلم أن الفائز سيحصل على جائزة؛ ولكن في الدرس القادم ينبغي أن يحصل الجميع على جائزة، ولكن يحصل من فاز على شيء خاص أكثر. 

بهذه الطريقة لن يشعر التالميذ بالغيرة الشديدة وسيشعرون أن المعلم يحبهم حتى لو لم يفوزوا.
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مواد واقتراحات أخرى )أغاني، قائمة بتسجيالت االسطوانة، وما إلى ذلك(  .7

اسطوانة األغاني 

إمي راحت تتسوق )التسجيل 1 من اسطوانة األغاني(

أمي راحت تتسوق أختي بتخبز بالطابون
ستي عملتلي عجة قلتها بزيت الزيتون

قالتلي طعمي صحابك وال تنسى دفي حالك
قلتلها شـكرا كتيـــر عالعجة بزيت الزيتون

عندنا حمار )التسجيل 2 من اسطوانة األغاني(

عندنا حمار شيكلو لطيف بس بـالليل مقرقعنا
بقضيها ينهق تنهيق يخرب شرو مغلبنا
يا حرام يا حرام هللا ّ هالحمار )مرتين(

في يوم من الُصبحيات راح جدي تَيهديه
آله واقف و زعالن معنّد ما بدو يمشي

يا حرام يا حرام هللا يعقّل هالحمار )مرتين(

أجا اليوم التاني وكمان ال نام و ال نيّمنا
نزلنالو مع الجيران يا عمي شو فقعنا
شو بدك يا حمار لو تحكي و تخلصنا

نص الليل و ِعز النهار ما بتخلينا نتهنا

أجا يوم من األيام تعرفّلو على حمارة 
راق بالو صار ينام و ِهديّت من بعدو الحارة

لو عارفين من زمان ما خلّيناه حيران
عّرفناه على حمارة طّمن بالو وطّمنا

عندنا حمار شيكلو لطيف بس بـالليل مقرقعنا
بقضيها ينهق تنهيق يخرب شرو مغلبنا
يا حرام يا حرام هللا ّ هالحمار )مرتين(

أنا بطة  )التسجيل 3 من اسطوانة األغاني(

أنا بطة حلوة كتير؛ جسمي كولو مغطى ريش
من دون غنا ومن دون رقص ما بقدر عيش

بسرعة صف تنين تنين راح نرقص رقصة الطير
حط إيدك بإيد رفيقك ع مهل ِهز إيدك

واحد تنين تالتة ع الشمال
واحد تنين تالتة ع اليمين

واحد تنين تالتة ع الشمال
رفرف بجناحك خلينا نطير
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كل يوم بيومه )التسجيل 4 من اسطوانة األغاني(

هيك بصح من نومي ) 3 مرات( كل يوم بيومه
هيك بغسل وجي  ) 3 مرات( كل يوم بيومه

هيك بفرشي سناني ) 3 مرات( كل يوم بيومه
هيك بحمم جسمي ) 3 مرات( كل يوم بيومه
هيك بلبس تيابي ) 3 مرات( كل يوم بيومه

هيك بمشط شعري ) 3 مرات( كل يوم بيومه
هيك بضب العابي ) 3 مرات( كل يوم بيومه

إذا كنت مبسوط اليوم )التسجيل 5 من اسطوانة األغاني(

إذا كنت مبسوط اليوم زقف إيديك،  ليش ما تخبر كل الكون
إذا كنت مبسوط اليوم إرفع إيديك، ليش ما تخبر كل الكون

إذا كنت مبسوط اليوم إضرب رجليك ، ليش ما تخبر كل الكون
إذا كنت مبسوط اليوم اغمض عينيك ،ليش ما تخبر كل الكون

إذا كنت مبسوط ضم صديق، ليش ما تخبر كل الكون
إذا كنت مبسوط اليوم زقف إيديك، ليش ما تخبر كل الكون 

نُط متل األرنب )التسجيل 6 من اسطوانة األغاني(

نط متل األرنب نط نط نط 
امشي شوية شويه متل القط
ارفع حالك عالي متل الدب

و طير عالي عالي متل البط
نط متل األرنب نط نط نط 
امشي شوية شويه متل القط
ارفع حالك عالي متل الدب

و طير عالي عالي متل البط )5 مرات(

القطار )التسجيل 7 من اسطوانة األغاني(

إمشي إمشي يا قطار ع سكة الحديد
حامل معك كل مسافر تشيك تشيك تشيك تشيك بيب )مرتين(

موسيقى 
إمشي إمشي يا قطار ع سكة الحديد

حامل معك كل مسافر تشيك تشيك تشيك تشيك بيب )مرتين(
موسيقى 

شمس األطفال )التسجيل 8 من اسطوانة األغاني(

زوري زوري بيوتنا يا شمس األطفال       
و ضويها بيوتنا يا شمس األطفال 

وهم حب الدنيا، لهم لعب الدنيا
وهم فرح البال يا شمس األطفال



59

نّسم علينا الهوا )التسجيل 9 من اسطوانة األغاني(
نّسم علينا الهوا 

من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا
خذني على بالدي

يا هوا يا هوا
ياللي طاير بالهوا

في منتورة طاقة و صورة
خذني لعندهن يا هوا

فزعانه يا قلبي
اكبر بهالغربة

و ما تعرفني بالدي
خذني، خذني

خذني على بالدي
نسم علينا الهوا

من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا
خذني على بالدي

شو بنا شو بنا
يا حبيبي شو بنا

كنت و كنا تضلوا عندنا
و افترقنا، شو بنا

وبعدها الشمس بتبكي
عالباب و ما تحكي
ويحكي هوا بالدي

خذني، خذني
خذني على بالدي

نسم علينا الهوا
من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا
خذني على بالدي

الحلوة دي )التسجيل 10 من اسطوانة األغاني(

الحلوة دى قامت تعجن فى البدرية
والديك بيــدن كوكو كوكو فى الفجـرية

ياهلل بنا على باب هللا يا صـنايعية
يجعل صباحك صباح الخير ياسطى عطيـة

طلـع النهار فتــاح يا عليــم والجيـب مافيهــــشى وال مليــــــم
مين فى اليومين دول شاف تلطيـــم زى الصـنايعية المظاليــــــــم

الصبر أمره طــــال وايش بعد وقف الحال
ياللى معاك المــال برضه الفقيـر له رب كريم

أوالد أوربــــا ما بيناموش عن الصـــــــنايع ما يونوش
االفرنجى دايما حلق حوش والمصرى جنبه بيطلع بوش

ســبع صـنايع فى إيدينـا والهــم جايـر عليـنا
ياما شــكينا وبكينا يا أغنيـا ليه ما تساعدوش

ما تشد حيلك يا بو صالح إضربها صرمة تعيش مرتاح
خلى تكالك ع الفتاح ياهلل با ياهلل الوقـت اهو راح
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الشمس طلعــت والمــــــلك هلل
ما تشيل قدومك والعـــدة وياهلل
اجــرى لرزقك خليها على هللا

Eram Sam Sam  )التسجيل 11 من اسطوانة األغاني(

Eram sam sam eram sam sam ghuli ghuli ghuli ghuli ghuli ram sam sam
Eram Sam Sam Eram Sam Sam ghuli ghuli ghuli ghuli ghuli ram sam sam

Rumore rumore ghuli ghuli ghuli ghuli ghuli ram sam sam
Rumore rumore ghuli ghuli ghuli ghuli ghuli ram sam sam

Bim Bam  )التسجيل 12 من اسطوانة األغاني(

 Bim bam bim bam biri biri bam
Biri bam biri biri bam bim bam

 Bim bam bim bam biri biri bam
Biri bam biri biri bam bim bam
Bim bam biri biri bam biri bam

Biri biri bam bim bam
Bim bam biri biri bam biri bam

Biri biri bam bim bam

Simmammaka   )التسجيل 13 من اسطوانة األغاني(
 

Simmammaka simmammaka
Ruka ruka ruka simmammaka
Simmammaka simmammaka

Ruka ruka ruka simmammaka
Tempeya tempeya
Tempeya tempeya

Ruka ruka ruka simmammaka

The Incy Wincy Spider  )التسجيل 14 من اسطوانة األغاني(

The Incy Wincy spider
Climbed up the water spout

Down came the rain
And washed the spider out

Out came the sun
And dried up all the rain

And the Incy Wincy spider
Crawled up the spout again
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االستماع إلى االسطوانة المدمجة )إشاراتلمساعدة المعلم(

آالت موسيقية- أجوبة )االستماع إلى التسجيل 3 من االسطوانة المدمجة(

فلوت   .1
كالرينيت  .2

ترمبت  .3
ترمبون  .4

بيانو  .5
غيتار  .6
كمان  .7

دبل باص– ) كونتروباص (  .8

أصوات حيوانات - أجوبة )االستماع إلى التسجيل 5 من االسطوانة المدمجة(

1.  حصان 
صيصان  .2

كلب  .3
فيل  .4

ببغاء  .5
قطة  .6
أسد  .7
ديك  .8

جندب  .9

أصوات من الطبيعة- أجوبة )االستماع إلى التسجيل 17 من االسطوانة المدمجة(

رعد  .1
مطر  .2

زلزال  .3
بحر  .4
ريح  .5

شالل  .6
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الجداول

الجدول 1
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الجدول 2
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الجدول 3
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الجدول 4
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الجدول 5

 

الجدول 6

الجدول 7

التمرين 1
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

 

التمرين 2
___   ______ ___   ______   ___   ___   ______   ______
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الجدول 8

 أ. النوتات )نغمات(

 ب. ميزان

 



68

 ج. استراحات

الجدول 9

اسمنتا   استراحة
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الجدول 10   
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الجدول 11
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الجدول 12
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الجدول 13 
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قائمة بتسجيالت االسطوانات المدمجة

أسطوانة األغاني
 

أمي راحت تتسوق   .1
عندنا حمار  .2

أنا بطة   .3
أغنية النظافة   .4

إذا كنت مبسوط اليوم  .5
نُط متل األرنب  .6

القطار  .7
شمس األطفال  .8
نّسم علينا الهوا  .9

الحلوة دي   .10
 Eram Sam Sam  .11

Bim Bam  .12
Simmammaka  .13

The Incy Wincy Spider  .14

أسطوانة اآلالت /االستماع

Mozart’s ”Clarinet Concerto“, mvt 2 موزارت  .1
Claude Debussy: Prelude a l’apres midi d’un Faune كلود ديبوسي  .2

آالت موسيقية  .3
Beethoven, Symphony no 5. mvt 1 بيتهوفن  .4

أصوات حيوانات  .5
What if - دلعونا  .6

تقسيم قانون   .7
Shubert, Ninth Symphony, mvt 2Listening through the body شوبرت  .8

االستماع من خالل الجسم  .9
تطابق الصوت /اإلشارة    .10

آالت إيقاع عربية   .11
Rimsky Korsakov’s ”Flight of the Bumblebee“Move and Stop ريمسكي كورساكوف  .12

تحرك وتوقف  .13
عالي ومنخفض  .14

التوتر واالسترخاء في الموسيقى  .15
االستماع وإيقاع الجسم  .16

أصوات من الطبيعة  .17
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التعليم الموسيقي

كتيب لتعليم الموسيقى في المدارس االبتدائية

تنجز مجموعة األدوات في إطار مشروع
“الموسيقى تبني جسور بين الضفة الغربية وإيطاليا وفرنسا”

2010 –2013 االتحاد األوروبي

 

تهدف جمعية الكمنجاتي إلى دعم تعليم وتثقيف أطفال فلسطني من خالل تيسير وصول املوسيقى 
إليهم، خاصة إلى األطفال الذين يعيشون في اخمليمات والقرى الفلسطينية وفي اخمليمات الفلسطينية 

في لبنان.

                                                                                                      

إخالء مسؤولية

أعّدت هذه املطبوعة مبساعدة مالية من املفوضية األوروبية، لكن منظمة أرض اإلنسان اإليطالية 
)TDH - IT(  والكمنجاتي  مسؤولتان مسؤولية حصرية عن محتوياتها، وال ينبغي أن تؤخذ 
اآلراء الواردة فيها على أنها تعكس، بأي شكل من األشكال، الرأي الرسمي للمفوضية األوروبية

)TDH - IT(   تساعد منظمة أرض اإلنسان اإليطالية  
100,000 طفل و400,000 شخص من خال 72 مشروعاً في 24 بلدا، 
حماية  مجال  في  دولية  وتنمية  إنسانية  إغاثة  مشاريع  بتنفيذ  وتقوم 

الطفل.

www.alkamandjati.com - info@alkamandjati.org

www.terredeshommes.it - info@tdhitaly.org


