
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 من انتعهيم انمتوسط 4انسنة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 مقذمة :
 

امتدادا وثٌما  المتوسطمن التعلٌم  هذه المرحلةتعتبر حصة التربٌة الموسٌمٌة فً 
وحتى  من حٌث المحتوٌات والطرائك. المراحل السابمةكما لدم من تعلٌمات فً 

أداء عمله بصورة جٌدة، نضع بٌن ٌدٌه هذا الدلٌل الذي ٌتضمن كٌفٌة  لؤلستاذٌتسنى 
 : تحضٌر الوثائك البٌداؼوجٌة، وإعطاء فكرة وتوجٌهات عامة حول

? 

 .نشاطات الحصة الموسٌمٌة وأهدافها 

 سٌر األنشطة فً حصة التربٌة الموسٌمٌة. 
 

 ثبلثةتتكون الحصة فً التربٌة الموسٌمٌة من  : نشاطات الحصة الموسٌقٌة وأهدافها
 : أنشطة رئٌسٌة وهً

 

 التذوق الموسٌمٌة. -
 المواعد الموسٌمٌة. -
 األؼنٌة التربوٌة. -
 

 نشاط التذوق الموسٌقً
 

فً تكوٌن  بعد االستماع من األنشطة الموسٌمٌة الهامة التً ٌعتمد علٌهاٌعتبر 
وبالطبع فإن تنمٌة االستماع لـدى  جمٌع الخبرات األخرى التً ترتبط بحاسة السمع.

الطفل ال ٌكون إال من خبلل تمدٌم الخبرات الموسٌمٌة دون ؼٌرها، ألن الخبرة 
الموسٌمٌة سمعٌة ندركها بآذاننا ولٌس بؤي حاسة أخرى من الحواس. وبعد االستماع 

خبرات اإلنسان ٌتضح جلٌا فً تؤكٌد هذه الحاسة فً المرآن  األساسً الذي تعتمد علٌه
 الكرٌم وتمدٌمها على ؼٌرها من الحواس.

ولعل من أصعب األمور تدرٌب مستمع الؽد على كٌفٌة استمبال المثٌرات 
فاالستماع ٌهدؾ إلى اكتشاؾ الطفل للخصائص الصوتٌة، وتكوٌن  .الموسٌمٌة

 ن خبلل خطة معٌنة تهدؾ كخطوة فٌها إلىالمفاهـٌم المرتبطة بخصائص الصوت م

تنمٌة لدراته الموسٌمٌة، هذه التنمٌة تِإدي إلى استمتاع الطفل بما ٌسمعه، وبالتالً 
ة والهارمونٌة ٌنحتإدي إلى التذوق الجمالً لخصائص الموسٌمى اإلٌماعٌة والل

 المتضمنة فً أصواتها.
 
 

 

 

مراحل تعتمد كل  أربعةوٌمكن تمسٌم خبرات االستماع والتذوق الموسٌمً إلى 
 : سابمتها، وهذه المراحل هًى مرحلة عل

? 



I : االستقبال انحسي ? 
 

ؾ أننا نستمبل المثٌرات الصوتٌة عن طرٌك حاسة السمع، وتعتبر ومن المعر
هذه الحاسة أولى الحواس التً ٌستفٌد منها الطفل لبلتصال بالعالم الخارجً )منذ 
وجوده جنٌنا فً رحم األم( وعندما ٌولد الطفل ٌكون جهازه السمعً كامبل وتكون 

جابة حركٌة عند استماعه أذنه لادرة على االستجابة لؤلصوات، فتراه ٌستجٌب است
لصوت مفاجئ. كذلن نرى أن أذن الولٌد تساعده على تحدٌد مصادر وأماكن 

 المثٌرات لبل عٌنه فٌلتفت إلى مصدر الصوت.
من خبلل األذن ه واالستجابة الحسٌة للمثٌر الصوتً تحدث عن طرٌك استمبال
وٌتموج، ثم تصل  نتٌجة الهتزاز مصدر الصوت فٌتؤثر الهواء المحٌط بالجسم المهتز

هذه الموجات الصوتٌة إلى األذن حٌث تتؤثر طبلة األذن ثم بالً أجزاء األذن حتى ٌتم 
نمل هذا األثر إلى العصب السمعً، فتصل الرسالة العصبٌة إلى المخ ومنه تصدر 
إشارة إلى األعصاب المصدرة فتنتج االستجابة المرتبطة بهـذا المثٌر الصوتً. ومنه 

ذه المرحلة هو تدرٌب الطفل على استمبال المثٌرات الصوتٌة، حٌث أن المعلم فـً ه
 ىهذا االستمبال الحسً طبٌعً عند كل الناس، إال أن هنان اختبلفا فً الدرجة فً مد

حساسٌة األفراد نتٌجة اختبلفهم فً مكوناتهم الفسٌولوجٌة لؤلذن، وكذلن تنظٌم تمدٌم 
 .للمرحلة التالٌة هذه الخبرات الحسٌة والتدرج بها تمهٌدا

 

II- : اإلدراك وانتمييز بين انمثيزات انموسيقية 
 

اإلدران هو وسٌلة الطفل لبلتصال بالعالم الخارجً ومعرفة خصائصه. 
ٌدرن  فاإلدران عملٌة عملٌة ٌتم فٌها تؤوٌل المحسوسات إلى أشٌاء لها معنى. فالطفل

أن صوتا ما هو صوت دٌن أو صوت إؼبلق باب أو صوت مفتاح. وأن هنان فرلا 
كذلن ٌستطٌع الطفل تمٌٌز مصدر الصوت، وأن  بٌن صوت الدٌن وصوت المط.

ن أشٌاء متشابهة أو أشٌاء مختلفة وٌتدرج الطفل فً هذا المستوى عاألصوات صادرة 
 . م عن األصوات وخصائصهااإلدران حتى ٌصل إلى بناء أفكار وتكوٌن مفاهٌ

 
 

 

 : وعملٌة اإلدران تتكون من ثبلث مراحل
 

 حٌث ٌتم إدران الشًء كله. : إجمالٌة المرحلة األولى : 

 وفٌه ٌتم تحلٌل هذا الكل إلى أجزاءه، وإدران  : تحلٌلٌة المرحلة الثانٌة :
 العبللات المائمة بٌن هذه األجزاء، وٌتولؾ معنى كل جزء على عبللته داخل

 الكل.

 .المرحلة الثالثة :? تؤلٌفٌة : حٌث تتفاعل األجزاء مرة أخرى مكونة الكل 
 



III- : تحهيم انعمم انموسيقي إنى مكوناته 
 

وبناء على ما تم فً المرحلة السابمة من تكوٌن المفاهٌم الموسٌمٌة، فإن المتعلم 
على التعرؾ على البنٌة الموسٌمٌة للعمل الموسٌمً ومكوناته على اآلالت  اٌصبح لادر

 التً تإدي هذه المكونات، وعلى الطابع العام لهذا العمل.
 

IV- : اننقذ انموسيقي 
 

وهو أرلى مرحلة لبلستماع، بحٌث ٌتم فٌها إعطاء العمل الموسٌمً لٌمة من 
المستوى معرفة الخصائص التً أدت حٌث الجودة والرداءة. وٌمكن للمتعلم فً هذا 

 إلى وصول هذا العمل إلى مستوى الجودة.
وٌمكن  والمراحل األربعة السابمة ٌمكن االهتمام بها فً مراحل تعلٌمٌة مختلفة.

هنا ٌكمن فً كٌفٌة تمدٌم هذه الخبرات  أٌضا أن تمدم فً مرحلة تعلٌمٌة واحدة. والفرق
ال تنتمل من مرحلة إلى مرحلة تلٌها إال ن للطفل والمادة التعلٌمٌة المستخدمة، بشرط أ

 بعد وصول المتعلم إلى جوهر التعلم النهائً المطلوب الوصول إلٌه.
 

V- : أهذاف االستماع وانتذوق انموسيقي 
 

كبٌرتٌن، األولى منها ترتبط باالستماع وتضم  وٌمكن تمسٌمها إلى فئتٌن
المرحلتٌن األولٌتٌن السابك ذكرهما، واألخرى ترتبط بالتذوق الموسٌمً وتضم 

 .المرحلة الثالثة والرابعة
 

 
 
 
 

 أوال : األهذاف انعامة انمزتبطة باالستماع : 
 

 اإلحساس بوجود صوت معٌن.. 1
 . التعرؾ على مصدر الصوت.2
 والتمٌٌز بٌن األصوات المتشابهة.. اإلحساس 3

 . اإلحساس والتمٌٌز بٌن األصوات المختلفة.4
. اكتشاؾ األطفال أنهم ٌمكنهم إصدار أصوات تشبه أو تختلؾ عن تلن التً 5

 ٌستمعون إلٌها أو ٌصدرها آخرون.
. أن ٌعرؾ األطفال أنه ٌمكنهم إصدار أصوات مختلفة من مصدر واحد 6

 للصوت.



 طفال أن األصوات ٌمكن استخدامها كوسٌلة لبلتصال باآلخرٌن.. أن ٌعرؾ األ7
. أن ٌعرؾ األطفال أنه ٌمكنهم استخدام األصوات كوسٌلة لعرض أفكارهم أو 8

 التعبٌر عن وجدانهم.
 

 : األهذاف انخاصة انمزتبطة باالستماعثانيا : 
 

 ألن كل هدؾ من إن تحمٌك هذه األهداؾ السابمة ٌتطلب جهودا من المعلم،
األهداؾ السابمة ٌمكن تحمٌمه من خبلل تمدٌم خبرات متنوعة ٌمكن أن تستمر ولتا 

 طوٌبل لد ٌشمل أكثر من مرحلة تعلٌمٌة واحدة.
 

 وٌمكن تحدٌد هذه األهداؾ الخاصة فٌما ٌلً :
 

 أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم المرتبطة بالصوت كاآلتً : -أ(
 

رتفاع واالنخفاض )الحدة * االرتفاع: تختلؾ درجة الصوت من حٌث اال
فكلما زاد عدد الترددات  والؽلظة( نتٌجة الهتزاز الجسم المصدر للصوت,

 الصادرة عن الجسم المهتز فً الثانٌة الواحدة زادت حدته والعكس صحٌح.
* الزمن )دٌمومة الصوت(: ٌصدر الصوت فً زمن معٌن لد ٌكون طوٌبل أو 

 لصٌرا, وٌتحدد بسرعة الوحدة الموسٌمٌة.
 
 

 

 

 

* شدة الصوت : ٌمكن أن ٌصدر الصوت من مصدر معٌن وٌستمر زمنا معٌنا 
 ولكن لد ٌكون لوٌا أو ضعٌفا.

* اللون )نوعٌة الصوت( : تختلؾ خصائص الصوت تبعا لصدوره من مصادر 
 مختلفة )آالت موسٌمٌة مختلفة أو من آلة واحدة بطرق مختلفة(.

 

 ة بالوحدة الموسٌقٌة كاآلتً :أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم المرتبط -ب(
 

هً تلن النبضة المنتظمة التً ٌدركها المستمع وتجعله ٌشعر بالرؼبة  * الوحدة :
 فً التصفٌك أو النمر المنتظم عند االستماع لفكرة موسٌمٌة معٌنة.

 * بعض األفكار )المواضٌع( : الموسٌمٌة تكون نبضاتها سرٌعة واألخرى بطٌئة.
النبضات فً الفكرة الموسٌمٌة الواحدة: تكون لوٌة وبعضها ضعٌفة,  * بعض

 وٌحدث ذلن بطرٌمة منتظمة العرض فٌحدث ما ٌسمى بالمٌزان.
 

  أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم المرتبطة بالسرعة وتتضمن : -ج(
 

* أن سرعة عرض الفكرة الموسٌمٌة )الموضوع( ٌإثر على سرعة الوحدة 



 الموسٌمٌة.
 الفكرة الموسٌمٌة ٌمكن أن تعرض بسرعة أو ببطء. * أن

 * أن الفكرة الموسٌمٌة ٌمكن أن تعرض بسرعة واحدة أو سرعات مختلفة.
 * أن سرعة عرض الفكرة الموسٌمٌة ٌإثر على الطابع العام لها.

 

 أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم الموسٌقٌة المرتبطة باإلٌقاع وتتضمن : -د(
 

الزمنٌة بٌن األصوات من حٌث الطول والمصر تإدي إلى ظهور * أن العبللات 
 نماذج إٌماعٌة.

 * أن النماذج اإلٌماعٌة تنتج عن تمسٌم الوحدة الموسٌمٌة إلى تمسٌمات متساوٌة.
 

 أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم الموسٌقٌة المرتبطة باللحن وتتضمن : -ه(
 

به واالختبلؾ تإدي إلى * أن العبللات الصوتٌة بٌن األصوات من حٌث التشا
 ظهور النماذج اللحنٌة.

* أن النموذج اللحنً الواحد ٌمكن أن ٌصدر بعبللات زمنٌة متشابهة ومختلفة 
 بٌن أصواته.

 

 

 
 

 أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم المرتبطة بالتلوٌن الصوتً من حٌث القوة وتتضمن : -و(
 

 * تصدر الفكرة بموة معٌنة.
ٌمكن أن تصدر بموة معٌنة أو تتعالب فٌها الموة  الموسٌمٌة الواحدة * الفكرة

 فٌكون جزء منها لوٌا واآلخر ضعٌؾ.
 * تصدر األصوات بموة معٌنة وٌمكن أن تتؽٌر فجؤة.

 * تصدر األصوات بموة معٌنة وٌمكن أن تتؽٌر بالتدرٌج بالزٌادة أو النمصان.
ٌإثر على الطابع العام للفكرة * التؽٌٌر فً األصوات من حٌث الموة والضعؾ 

 الموسٌمٌة.
 

 أن ٌعرف المتعلم المفاهٌم المرتبطة بتعدد األصوات وتتضمن : -د(
 

 * ٌمكن أن تصدر أصوات مع بعضها فً ولت واحد.
 * األصوات الصادرة مع بعضها لد تكون بواسطة آلة واحدة أو عدة آالت.

بالؽناء المصاحب بآلة موسٌمٌة أو  * األصوات الصادرة مع بعضها لد تكون
 أكثر.

 

 : األهذاف انعامة انمزتبطة بانتذوق واننقذ انموسيقيثانثا : 
 

ولذلن البد من  ٌعتمد التذوق الموسٌمً على المعرفة السابمة للمفاهٌم الموسٌمٌة,



لبل تمدٌم الخبرات الخاصة بالتذوق من إتمان المتعلمٌن للمفاهٌم الموسٌمٌة  األستاذتؤكد 
وفً حالة التؤكد من مستوى اإلتمان ٌمكن االنتمال إلى مرحلتً  المرتبطة باإلدران,

التذوق والنمد الموسٌمً بتمدٌم ما ٌتبلءم وخصائص المتعلم السنٌة، حٌث ٌجب 
 ا من اإلسراع فً تمدٌم الخبرات لؤلطفال،اإلشارة هنا إلى أن اإلثراء أفضل دائم

لد ٌمتد إلى  األستاذوالتؤكد كذلن من أن تحمٌك هذه األهداؾ ٌتطلب جهدا كبٌرا من 
وترتبط األهداؾ العامة للتذوق الموسٌمً بفئتٌن أساسٌتٌن  المراحل التعلٌمٌة المتمدمة،

 للسلون الموسٌمً وهما :
 

 وطابعه.* التعرؾ على طبٌعة العمل الموسٌمً 
 * التعرؾ على المكونات التً أدت إلى هذه الطبٌعة والطابع.

 

 

 وٌمكن تحمٌك هذٌن الهدفٌن من خبلل تحمٌك األهداؾ الخاصة التالٌة :
 

* أن ٌعرؾ المتعلم أن العمل الموسٌمً ٌتكون من مجموعة من األجزاء تظهر 
 بشكل معٌن )لالب(.

 األجزاء المكونة للعمل الموسٌمً لد تكون متكررة أو ؼٌر متكررة. * أن
* أن األجزاء المكونة للعمل الموسٌمً هً مكونة من جزٌئات لد تكون أٌضا 

 متكررة أو ؼٌر متكررة.
* أن فً الجزء الواحد تتفاعل خصائص الموسٌمى المختلفة: اإلٌماع, واللحن 

 ه الخاصة.وتعدد األصوات لتعطً هذا الجزء طبٌعت
* ٌتؤثر الطابع العام للعمل الموسٌمً والتلوٌن الصوتً ونوعٌة اآلالت التً تإدي 

 هذا العمل.
* أن ٌستطٌع الطفل تموٌم العمل الموسٌمً من حٌث مبلءمة خصائص العمل 

 الموسٌمً لطابعه.
?* أن ٌستطٌع الطفل التعرؾ على المكونات التً ٌمكن أن تإدي إلى جودة 

 ٌمً أو رداءته.العمل الموس
 

 : اختيار انموسيقى انمالئمة نالستماعرابعا : ?
 

لبلستماع من األمور الهامة  األستاذٌعد اختٌار النماذج الموسٌمٌة التً ٌختارها 
وٌمكن المول أن  التً ٌجب مراعاتها لضمان تحمٌك األهداؾ التً ٌسعى إلى تحمٌمها،

وأن نعٌنهم  على عالم الجمال الصوتً,نسعى أوال وأخٌرا إلى تفتٌح آذان المتعلمٌن 
والمشكلة هنا هً أي نوع من الموسٌمى  على االستماع وأالستمتاع الفعلً بالموسٌمى.

ٌمكن أن نختاره للمتعلم, وٌمكـن أن نشٌر إلى أن هنان نوعٌن أساسٌٌن من الموسٌمى 
: 

 .ًالتراث الموسٌمً الوطنً والعرب 

 .ًالتراث الموسٌمً العالم 



 

عام ٌجب البدء بما هو مؤلوؾ ولرٌب من خبرات المتعلم ثم التدرج من وكمبدأ 
هذا المؤلوؾ إلى ما هو ؼٌر مؤلوؾ ألن هذا األخٌر ٌتطلب جهدا فً التدرٌب 
والتركٌز, وعلى أي حال فاختٌار الموسٌمى المبلئمة سواء من التراث الوطنً 

 ٌجب أن تتمٌز بخصائص نذكر منها : والعربً أ والعالمً,
 

 
 

 * أن نمدم دائما ما هو جٌد ورالً.
 * أن تكون ذات إٌماع واضح تسهل مساٌرته.

 

 سٌر نشاط التذوق الموسٌقً واالستماع -1
 تتبع المراحل اآلتٌة فً تدرٌس نشاط التذوق الموسٌمً :

 

 المتعلم لبلستماع إلى لطعة موسٌمٌة مختارة وذلن بتحدٌد  تهٌئة
الموضوع المراد معالجته )كدراسة آلة أو نوع معٌن من الموسٌمى أو 
شخصٌة موسٌمٌة(، مع مطالبته بتركٌز انتباهه لتسجٌل مبلحظاته حول 

 الموضوع المحدد.
 .استماع أولً إلى المطعة الموسٌمٌة 
 فردٌة، مع مراعاة تدوٌن الصحٌح عرض المبلحظات واالنطباعات ال

 منها والمناسبة للموضوع على السبورة.
  إعادة االستماع مرة أخرى للتوصل إلى استخراج مبلحظات أخرى

ن سابما، وذلن عن طرٌك طرح األسئلة على المتعلم )ٌنمطع   إلتمام ما دُو
 االستماع كلما أراد المعلم طرح األسئلة أو توجٌه المتعلم(.

 صة بمشاركة المتعلم تتوٌجا لكل المبلحظات المستخلصة.إعداد خبل 

 .استماع نهائً إلى المطعة الموسٌمٌة أثناء تدوٌن الخبلصة على الدفتر 
? 

 : مالحظة هامة
 

  تخصص أكبر مدة زمنٌة للحصة لبلستماع وعلى أن ال تطؽى علٌها مدة
 المنالشة. 

  الوضوح،  األستاذٌراعى فً تدوٌن المبلحظات على السبورة من طرؾ
 كؤن ٌرسم جداول تصب فٌها المعلومات حسب خصوصٌاتها.

 

 

آالت 
 إٌقاعٌة

آالت 
 وترٌة

آالت 
 نفخٌة

نوع 
 الموسٌقى

نوع 
 القالب

 نوع الحركة
األثر النفسً 

 للموسٌقى

       



 اإلرشادات
 

أن ٌراعً النواحً التالٌة لٌكون مردود اإلصؽاء جٌدا، ولٌكون  األستاذعلى 
سرور المتعلم عظٌما، ولهذا ٌجب أن تكون المطعة الموسٌمٌة التً ستمدم للمتعلم 
مدروسة من لبل المعلم من جمٌع نواحٌها، وٌجب علٌه أن ٌعرؾ مناسبتها ومإلفها 

 إلخ.?واآلالت التً تشترن فً أدائها وإٌماعها 
 

أن ٌراعً مبلئمة المطعة الموسٌمٌة للمتعلم من حٌث مستواه وحصٌلته  ٌجب♪
 الموسٌمٌة وذلن عند انتمائه المطعة.

ٌجب على المعلم تشجٌع المتعلم على التعلٌك على المطعة الموسٌمٌة وتؤوٌبل ته ♪
 لها بما ٌتراء له.

رأي المتعلم، ألن لكل متعلم طرٌمته الخاصة فً  األستاذٌجب أن ٌحترم ♪
 الستجابة إلى نفس المطعة الموسٌمٌة.ا

تركٌز المتعلم حول المطعة الموسٌمٌة بؤسئلة من النوع  تنمٌة ٌعمل المعلم على♪
 اآلتً :

 

 نوع اآللة أو اآلالت التً تعزؾ ؟  ًما ه 
  هل ٌمثل الصوت المسموع صوت رجل أو امرأة ؟ 
 ،مماطع  أوهنان هل األصوات جمٌعها على درجة واحدة من الشدة

 ضعٌفة )لٌنة( وأخرى لوٌة ؟ 
 هل المطعة مفرحة أو محزنة ؟ 
 هل المطعة هادئة أو صاخبة ؟ 
 هل هً سرٌعة أم بطٌئة ؟ 
 ما هً اآلالت التً تعزؾ بصفة عامة وما هو نوع االركسترا ؟ 
 هل تحتوي المطعة على أجزاء متشابهة وما هً ؟ 
 هل هً جدٌدة أم مؤلوفة ؟ 
 هل تروي لصة ؟ 

 
 
 
 
 

 

على أن ٌمدم للمتعلم ألوانا مختلفة من التؤلٌؾ الموسٌمً اآللً  األستاذوٌحرص 
والؽنائً من حٌث األسلوب والتراكٌب ومن ثم الوصول بالمتعلم إلى درجة تمكنه من 

 تمٌٌز ما ٌؤتً بمجرد االستماع :
 



  تمٌٌز نوع" الكونشرتو" مثبل، مع تعٌٌن اآلالت التً تموم بالعزؾ، و تعٌٌن
 نوع المرافمة إن كانت من لبل البٌانو أو من لبل األركسترا.

 ،كمان تمٌٌز الموسٌمى التً تكتب للرباعً الوتري )كمان، كمان أوسط 

 جهٌر، كمان أجهر(.

  الخ ?تمٌٌز الموسٌمى السنفونٌة عن موسٌمى األوبرا. 
 

هذا وٌمكن التدرج بالمتعلم إلى درجة تمكنه من تذوق موسٌمى مشاهٌر المإلفٌن 
رٌاض السنمباطً دمحم  -رافل -تشاٌكوفسكً-بتهوفن -موزات ?الموسٌمٌٌن مثل: باخ 

 الخ.?أحمد فإاد حسن  -زكرٌا أحمد -دمحم المصبجً ?عبد الوهاب 

 مبلحظة:
 األستاذتذوق المتعلم للموسٌمى ٌنمو بزٌادة الخبرة الموسٌمٌة عنده، وٌتمكن  إن

من الولوؾ على مدى تفهم المتعلم للموسٌمى وتذولها، ولو بصورة تمرٌبٌة عن طرٌك 
 معالجة النواحً التالٌة:

مبلحظة عادات اإلصؽاء الجٌدة عند المتعلم و دراسة ما إذا كانت تؤصلت  -1
 فٌه أم ال؟

 هل ٌستطٌع إدران إٌماع بعض المطع الموسٌمٌة ؟ -2
 هل ٌستطٌع التعرؾ على لطع موسٌمٌة كان لد سمعها ؟ -3
 هل ٌستطٌع التعرؾ على اآلالت الموسٌمٌة عن طرٌك تمٌٌز طابعها؟ -4

 

إلى ؼٌر ذلن من األسئلة التً تكشؾ عن مدى اهتمام المتعلم بالموسٌمى وماذا 
 تذوله إٌاها نتٌجة تفهم و تعمك.

 

 

 

 اإلٌقـاع
تتفاعل األصوات الموسٌمٌة سواء كانت متشابهة من حٌث الحدّة والؽلظة أو الموة 
والضعؾ مع عنصر ثالث هو: العبللة الزمنٌة بٌن األصوات، وٌإدي ذلن إلى ظهور 

واالستجابة اإلٌماعٌة عند المتعلم سابمة على  مفهوم جدٌد فً الموسٌمى هو: اإلٌماع،
 وتكون أٌسر عمومـا فً تعلّمهـا من العناصر األخرى.االستجابة اللحنٌة 

والتدرٌب السمعً اإلٌماعً ٌؤخذ مكانة هامة فً تعلٌم المتعلم ألهمٌته فً حٌاته، 
حٌث ٌرتبط ذلن بالتعلم اللؽوي وصحة إعطاء المماطع اللفظٌة زمنا محددا لتصدر 

 الكلمة بصورة أفضل.



العبلمات الزمنٌة من حٌث المراءة وكتابة وٌتمثل اإلٌماع فً تعلٌم المتعلم 
والتولٌع تدرٌجٌا من العبلمات البسٌطة السهلة إلى المعمدة الصعبة وفك البرنامج 
الممترح، وبعد معرفة هرم العبلمات الشامل تواصل دراستها عن طرٌك اللوحة 

ة، اإلٌماعٌة بطرٌمـة )إٌمً باري بإجراء تمارٌن تطبٌمٌة وإمبلء إٌماعٌـة وشفهٌ
والتطرق إلى الموازٌن البسٌطة وكذا التعرؾ إلى الضروب العربٌة  وكتابٌة.

والجزائرٌة المتداولة فً التراث الموسٌمً مع اكتشافها فً حصص نشاط التذوق 
الموسٌمً واالستماع من خبلل األعمال المختارة ضمن التؤلٌؾ الموسٌمٌة الوطنٌة 

 .والعربٌة والعالمٌة

 الصولفاج
النشاط فً دراسة األصوات الموسٌمٌة من حٌث درجة ارتفاعها  وٌتمثل هذا

وانخفاضها عن طرٌك الؽناء الصولفائً أو اإلمبلء الموسٌمً الشفهً أو الكتابً 
ودراستها تكون تدرٌجٌا وفك البرنامج الممترح وٌتماشى مع ما هو ممرر ضمن 

كتشافها وأدائهـا إلى المواعد والنظرٌات الموسٌمٌة بداٌة بمعرفة أسماء العبلمات وا
ؼاٌـة السبللم والممامات، والهدؾ من هذا النشاط هو جعل المتعلم لادرا على فن 

 رموز الموسٌمى وأدائها بطرٌمة علمٌة وعملٌة.
 

 القواعد الموسٌقٌة:
وتكون مبسطة جدّا حٌث تعطى المعلومات النظرٌة من نتاج النشاطٌن السابمٌن 

 الؽنائً(، مع بعض التعارٌؾ الموجزة. أي )اإلٌماع والصولفاج
 
 

 

 

وال ٌحك فً أي حال من األحوال دراسة المواعد خارج إطار التطبٌك اإلٌماعً 
والصولفائً الممررٌن فً البرنامج أو خبلل الحصة وذلن لصد إعطاء فعالٌة 

 ومصدالٌة أكثر للنشاط بصفة عامة.
 

 ? سٌر نشاط القواعد الموسٌقٌة: 2
فً تدرٌس المواعد الموسٌمٌة االنطبلق دائما من وضعٌة إشكال فاستنتاج المواعد  ٌراعى -

 وإشران المتعلم فً عملٌة التعلم, مع تجنب عملٌة التلمٌن وإعطاء المعلومات الجاهزة.
 اعتماد الطرق الفعالة الخاصة بفروع المادة )كطرٌمة مورٌس شوفٌه, ومورٌس مارتنو, -

 ً...الخ(.وزلطان كودالً, ودٌكرول
)تستنتج النظرٌات من التطبٌك نظرا  التؤكٌد على الجانب التطبٌمً أكثر من النظري. -

 لطبٌعة المادة(.
 ????? 

 أهداف نشاط األغنٌة التربوٌة



 .تنمٌة اإلدران الحسً لدى المتعلم 

  جعل التلمٌذ ٌشعر بالمعانً الجمٌلة وٌتذوق التراكٌب اللؽوٌة السلٌمة التً تإدي إلى
 المحصول اللؽوي لدٌه. نمو

  تعوٌد المتعلم على االستماع إلى العبارات األدبٌة الجمٌلة التً تنمً فً نفسه حب
 الشعر وإدران وزنه ولٌمته الجملٌة.

 .ًبث روح التعامل والتكامل والشعور بمٌمة العمل الجماع 

 ظم.تعوٌد المتعلم على الؽناء الصحٌح وتجنب الصراخ والسرعة والتنفس الؽٌر منت 

  اإلسهام فً تنمٌة وجدان الطفل ووعٌه االجتماعً والوطنً والروحً وترسٌخ المٌم
االجتماعٌة واألخبللٌة كالصدق واألمانة والشجاعة والشعور بالمسإولٌة والتمسن 

 بالنظام وحبه.
 

 تهٌئة الفرصة للتعبٌر عن النفـس تعبٌرا حرا من خبلل األناشٌد واألؼانً التربوٌة.

 : نشاط األنشودة أو األغنٌة التربوٌة? سٌر  3

 وتشمل هذه الطرٌمة:
 . دراسة النشٌد لؽوٌـا 1
 . تدرٌبات التنفس.2
 . دراسة النشٌد موسٌمٌا )لحنٌـا(3
 

 

 
 

 . دراسة النشٌد لؽوٌـا: وٌتبع فً ذلن الخطوات التالٌة:1

 :ٌكون تمدٌم موضوع النشٌد من خبلل حور ٌجرٌه المعلم مع  تمدٌم الموضوع
 المتعلم مستعٌنا بصورة حول موضوع النشٌد.

  :ٌكتب المعلم كلمات الممطع األول من النشٌد بخط كتابة النشٌد على السبورة
واضح مشكول، وٌجعل الفمرات المتحدة فً اللحن الموسٌمً من لون واحد وذلن 

 راسة اللحن.لزٌادة اإلٌضاح وتسهٌل د

 :ٌمرأ المعلم النشٌد لراءة نموذجٌة، وٌشرح الكلمات. دراسة كلمات النشٌد 
 :ٌمّطع المعلم كلمات النشٌد تمطٌعا إٌماعٌا منتظما مصاحبا ذلن  تمطع النشٌد

منتظمة، ثم ٌطلب من المتعلم لراءة النشٌد لراءة إٌماعٌة  بضرب األزمنة بصورة

 مصحوبة بضرب األزمنة.
 

ٌسهر المعلم على سبلمة النطك وحسن مخارج الحروؾ، كما ٌسهر على التمٌٌز بٌن  مالحظـة:
 البلم الشمسٌة والبلم الممرٌة، )المراءة اإلٌماعٌة تساعد على توضٌح ذلن(.

 

 . تدرٌبات التنفس: 2
وذلن  لبل البدء بدراسة النشٌد موسٌمٌا ٌنبؽً تهٌئة المتعلم لذلن من الناحٌة الجسمٌة.

 على حسن التنفس والتحكم فٌه بإتباع ما ٌلـً:بتدرٌبه 
 تجدٌد هواء المسم وولوؾ التبلمٌذ استعدادا لتدرٌبات التنفس.



 :ٌتبع المتعلم إشارة المعلم الذي ٌرفع ٌده إلى األعلى بما ٌناسب سرعة  الشهٌك
 الشهٌك الجماعً.

 :ثوانً  4إلى  3ٌثبت المعلم ٌده فً األعلى لمدة من  حبس النفس 

 :ٌنزل المعلم ٌده بحركة بطٌئة تبلئم سرعة الزفٌر الجماعً. الزفٌر 
 

ٌكرر المعلم هذه التدرٌبات عدة مرات، مإكدا على المتعلم ضرورة تطبٌك لواعد 
 استرخاء العضبلت أثناء الؽناء

 

 . دراسة النشٌد موسٌمٌا )لحنٌا(: 3
 وٌتبع فً ذلن الخطوات التالٌة:

 المعلم إلى إسماع المتعلمٌن الممطع األّول من النشٌد عزفا عـدّة مرات وبعد  ٌعمد
االنتهاء من السماع ٌشجع أصحاب المواهب الصوتٌة على ؼناء النشٌد. ثّم ٌطلب 

 من الجمٌع إعادة ؼناء النشٌد.
 

 

  أثناء ٌإدي المعلم الممطع األّول من النشٌد مرة ثانٌة بٌنما ٌشٌر بالمسطرة إلى الكلمات
وأخٌرا ٌطلب من  اإلنشـاد، ثم ٌطلب ثانٌة من أصحاب المواهب الصوتٌة أداء النشٌد،

 جمٌع المتعلمٌن إعادة األداء عدة مرات.

 .ٌطلب المعلم من المتعلمٌن مرافمة العزؾ باإلنشاد بصوت خافت 

  ٌبلحظ المعلم نماط الضعؾ عند المتعلمٌن وٌستعمل الطرٌمة الجزئٌة بإعادة
 جزء من اللحن المطلوب لتدارن األخطاء فٌه.إسماع ال

 .ٌطلب المعلم من ذوي المواهب اإلنشاد مع التسجٌل ثم بدونه 
 

ٌمكن للمعلم إجراء التعدٌبلت البلّزمة فً هذه الطرٌمة حسب مستوى المتعلمٌن  مالحظة:
  وسرعة التماط اللحن الموسٌمً.



 
 

 السندات

 إيقاعية غزبية آنة

 
 

تتكون آلة الباتري من مجموعة من اآلالت اإلٌماعٌة)خاصة الطبول والصنوج(. وتعتبر هذه اآللة 
 م.1931حدٌثة العهد, فمد ظهر أول نموذج سنة 

 أجزاء : 5تتركب هذه اآللة ؼالبا من 

( p餡leٌوضع على األرض, و بواسطة "دواسة" خاصة ) ( :grosse caisse)طبل كبٌر -1

عصا منتهٌة برأس كروي محاط بطبمة من الجلد أو المماش ٌضؽط علٌها العازؾ بمدمه تتحرن 
(feutrine .فتنمر جلد الطبل بحٌث ٌصدر عنه صوت لوي ) 

 (: ٌوضع على ٌمٌن العازؾ, ٌصدر صوتا ؼلٌظا.tom basse) طبل متوسط الحجم -2

(, pieds )على حاملٌن خاصٌن (: ٌوضعان أمام العازؾtoms m餩um)صغٌرانطبالن  -3

 ٌصدران أصوات متوسطة الؽلظة.
(:ٌوضع على ٌسار العازؾ )على حامل(, ٌصدر caisse claire)طبل معدنً األسطوانة -4

 صوتا حادا
 ( :cymbales)صنوج -5

صوتا لوٌا  ٌوضع على حامل على ٌمٌن العازؾ, ٌصدر(:cymbale ride)صنج منفرد كبٌر - أ

 ورنانا.

(: ٌوضع على حامل أمام العازؾ, ٌصدر صوتا لوٌا cymbale crash)صنج منفرد صغٌر -ب
 جدا

( : ٌوضعان على حامل على ٌسار العازؾ, وهما charleston)صنج مزدوج صغٌرة -ج
عبارة عن صنجٌن وضعا مع بعضهما بصفة معكوسة على حامل خاص, بواسطة دواسة 

بمدمه? ٌرتفع الصنج األعلى ثم ٌنزل فوق الصنج األسفل مولدا صوتا  ٌضؽط علٌها العازؾ
 حاد و لصٌرا.

 : ٌستعمل العازؾ عصوٌن لٌنمر بهما على األجزاء المختلفة لآللة.  مبلحظة
تنتهً على شكل مكنسة تحدث  كما ٌستعمل ما ٌسمى ب"المكنسة" : وهً عبارة عن عصا معدنٌة

 صوتا خافتا.
الفرق  تؽزو " ؼالبا فً فرق "موسٌمى الجاز" و "موسٌمى الرون". كما بدأتتستعمل آلة"الباتري

 الموسٌمٌة العصرٌة كآلة ضابطة لئلٌماع وأداة معبرة موسٌمٌا.

 الباتري



 آلة إٌقاعٌة عربٌة )الطبل(

 
  

ٌعتبر الطبل من اآلالت اإلٌماعٌة  -
المنتشرة فً الوطن العربً. وهو عبارة 

 ( من الخشبcylindreعن أسطوانة) 
أوفً بعض األحٌان المعدن مشدود على 
لاعدتٌها طبمتان رلٌمتان من الجلد) تسمى 
كل منهما رلمة(, والجلود المستخدمة فً 
صناعة الطبول هً من الؽنم والثور 
وأحٌانا جلد الجمل. وٌمٌزها أن العازؾ 
له إمكانٌة التحكم فً شدة أو لٌن الجلد 
)الرلمة( من خبلل شد الحبال التً تربط 

 لرلمتٌن على اسطوانة جسم اآللة.ا
 

ٌعلك الطبل بالكتؾ أو العنك. وتتنوع أسالٌب ضرب الرلمة )الجلد( فمنها ما  -
ٌضرب بالعصا على الرلمتٌن, ومنها ما ٌضرب بالعصا على رلمة واألخرى بالٌد. ومنها 
ما ٌضرب بالعصا على جانب واحد فمط. ومنها ما ٌضرب بالٌدٌن على الرلمتٌن دون 

 تخدام العصا.اس

 ٌدخل الطبل ضمن تشكٌلة الفرق الفلكلورٌة والشعبٌة التً تحًٌ األعٌاد واألفراح -

 المناسبات المحلٌة.
 
 
 

 

 آلة نفخٌة غربٌة
 

 
آلة نفخٌة خشبٌة فً األصل و لكنها  -

أصبحت تصنع من الببلستٌن أحٌاناً 
صانع آالت ألمانً ٌدعى ٌوهان  طورها

 .1711كرٌستوؾ دٌنر حوالً عام 
 

ً جانٌبا أو أكثر  21آللة الكبلرٌنٌت  - ثمبا
إلنتاج األصوات المختلفة وبعض هذه 

العازؾ بؤصابعه وبعضها  الثموب ٌؽطٌها
 . اآلخر ٌؽطى بواسطة مفاتٌح

 
 

 آلة الكبلرٌنٌت )الٌراعة(



مجال صوتً ٌبلػ ثبلثة سم و له  66الكبلرٌنٌت من النموذج الشائع حوالً  وٌبلػ طول -

 أوكتافات و نصؾ.

و لكن بعض  1781أصبحت الكبلرٌنٌت آلة شائعة ضمن األوركسترا حوالً عام  -
لها لبل ذلن مثل افتتاحٌة آللتً كبلرٌنٌت وهورن ألفها هاندل  األعمال الموسٌمٌة كتبت

  .1791ألفها موتسارت فً عام  وكذلن كونشٌرتو للكبلرٌنٌت ,1748فً عام 

 

 

 آلة نفخٌة عربٌة
 

 

هً آلة موسٌمٌة نفخٌة تصنع من شجر الؽاب)المصب(, شبٌهة بآلة الناي إال أنها تختلؾ 
 .))السمن والطول عنه فً الحجم

 6وهً عبارة عن أنبوب مفتوح من الجانبٌن,? به 
ثموب فً أسفل الجهة األمامٌة. وؼالبا ما ٌعمد صانعً هذه 

 برسوم مزركشة. اآللة إلى تزٌٌنها
???? ٌتم العزؾ علٌها بطرٌمة مائلة مثل الناي. ٌتمٌز 

 صوتها بالعمك والحزن الدال على الشكوى.
 

وتلعب هذه اآللة دورا رئٌسٌا فً مصاحبة الؽناء 
بؤنواعه المختلفة,بحٌث نجدها منتشرة فً كل ربوع المطر 
الجزائري, فهً ال تنتمً إلى منطمة معٌنة أو نوع موسٌمً 

 إنها متواجدة فً كل أنواع الموسٌمى حضرٌة كانت أم رٌفٌة أم بدوٌة. عٌن.م
 

ففً السهول الشمالٌة فً المطاع الوهرانً موطن"الموالٌن" نجد "الرواة" المفتخرٌن 
ٌؽنون بمرافمة"المصبة" األساطٌر واأللاصٌص و المبلحم الحربٌة ذات الحكم و المصص 

 الؽرامٌة.
 

رة الجافة الموحشة, نجد "المصبة" المؽردة ذات الصوت وفً جبال األوراس الوع
الؽلٌظ نظر لحجمها وطولها, إضافة إلى جسمها الموشوم)الرسوم المزركشة(, فهً الصدٌمة 
الحمٌمة للمروي وللفنان ٌودعها سره ونجواه فتعبر عن ؼنائه بؤلحان خشنة متمطعة تارة 

 ولطٌفة تارة أخرى, فهً بنت بٌئتها.
 

ألطلس الصحراوي, نجد "لصبتٌن" تتناوبان ورجبل ٌجٌب نداءهما وفً منطمة ا
الحزٌن خاتما كل بٌت شعري بشكوى"آي ٌاي" ملحنة تلحٌنا بدٌعا, ذلن لبل كل شًء هو 
صوت الصحراء البعٌد المدى, ولكنها صحراء لرٌبة جدا من التل المخضوضر لطٌفة 

عن تلن السآمة اللطٌفة التً  تعبر عطوفة بواحاتها الرائمة وأحبلم شعرائها الشائمة, فهً
 امتزجت بها الحكمة والطمؤنٌنة من الفدم.

 

 

 

 آلة الڤصبة



 

 

 

هً آلة من أشهر اآلالت الموسٌمٌة الؽربٌة, انتشرت 
 فً العالم إلى حد لم ٌسبك آللة موسٌمٌة أخرى.

 واستعمالها فً الموسٌمى الؽربٌة ٌكاد ٌكون عاما.

والبٌانو آلة حدٌثة العهد بٌن اآلالت الموسٌمٌة 
األخرى, فلمد اشتمت من أسبلفها " كالكبلفسان, 
واألٌبٌنات , والكبلفٌكورد, وهً كلها آالت وترٌة 
ذات مبلمس تتشابه مع بعضها البعض فً التركٌبة 
الداخلٌة, بحٌث ٌصدر منها الصوت بواسطة رٌشة أو 

 النحاس تتحرن بموة وسرعة فتنمر األوتار فتهتز بدورها,لطعة من جلد البمر أو لسان من 
فٌستمر الصوت على درجة واحدة من الموة, فبل سبٌل إلى إضعافه أو تموٌته طبما لما ٌرٌده 

 العازؾ )نظرا لنوعٌة تركٌب األجهزة الداخلٌة.
 

 شكلها الحالً.  ولد عكؾ المخترعون على ترلٌة صناعة البٌانو وتهذٌبها إلى أن وصلت إلى

وأول من ألدم على تحسٌن وترلٌة البٌانو, هو رجل إٌطالً ٌدعى " بارتولومو 
كرٌستوفوري ", بحٌث صنع فً فرنسا أول بٌانو بمطارق صؽٌرة تتحرن بواسطة المبلمس 

(touches ,فتطرق األوتار فٌصدر عنها . وكانت ؼاٌته المثلى التً ٌرٌد الوصول إلٌها )
 ( كما ٌشاء.  forte( وتموٌته ) pianoلعازؾ تخفٌؾ الصوت )هً أن ٌستطٌع ا

 

لمد شارن الكثٌر من المخترعٌن فً ترلٌة صناعة البٌانو وذلن فً الكثٌر من الدول األخرى 
كؤلمانٌا وفرنسا وإنكلترا, بحٌث ساهموا فً إدخال كثٌر من التحسٌنات لً األجهزة الداخلٌة 

را سرٌعا. فعم استعماله فً أوروبا بٌنما تبلشى للبٌانو مما جعل صناعته تتطور تطو
 استعمال اآلالت التً سبمته. وهكذا أصبحت آلة البٌانو أكثر اآلالت ذٌوعا عند جمٌع األمم.

 تصنؾ آلة البٌانو كآلة وترٌة ذات أوتار مطرولة.
 

 

 

 
 

 

 

البزق آلة موسٌمٌة وترٌة مصنوعة من الخشب ذات شخصٌة خاصة من 
 حٌث الشكل والمضمون. 

 آلة وترٌة غربٌة

 آلة البٌانو

 آلة وترٌة عربٌة

 آلة البزق



( BOUZOUKIوالبزق تسمٌة حدٌثة ظهرت فً المرن العشرٌن, وهى مستنبطة من كلمة)
وهى آلة الطرب المعروفة فً الٌونان. فالبزق سلٌل الطنبور البؽدادي, والطنبور البؽدادي 

 . سلٌل الطنبور اآلشوري .

 :أجزاء آلة البزق
وهى الصندوق المصوت للبزق وتصنع من أضبلع خشبٌة منماة رلٌمة وجافة  :المصعة -1

 -الزان  -اآلرو  -الماهوجنا  -الجوز التركً  -تماما من خشب خاص مثل )الصاج الهندي 
 األبنوس( وٌتراوح عدد أضلع البزق -الصنبور  -التفاح  -السٌكامور  -البلوط  -السرسوع 

 ما بٌن ثبلثة عشر وسبعة عشر ضلعاً .
ٌؽطى الصندوق المصوت بؽطاء خشبً ناعم أملس ٌصنع من خشب  :الصدر أو الوجه -2

وعلى الصدر من الداخل توضع  البٌاض أو خشب الشوح و ٌسمى الصدر أو الوجه,
الدوالٌش أو الموادٌس وهى عوارض خشبٌة بؤبعاد معٌنة فٌما بٌنها إلظهار األصوات 

 )الؽلٌظة والوسطى والحادة(  واعهابؤن
: وهً فتحة مستدٌرة تساعد على زٌادة رنٌن الصندوق المصوت وتموٌة الشمسٌة  -3

 الصوت. 
لطعة خشبٌة على شكل شبه منحرؾ تلصك رأسٌاً على وجه البزق  المشط أو )الفرس( : -4

 بٌن الشمسٌة ولاعدة البزق. 
)المشرة( تلصك على صدر البزق بٌن الفرس والشمسٌة  لطعة من الخشب الرلٌك الرلمة: -5

 لحماٌة وجه البزق من تؤثٌر اصطدام الرٌشة عند العزؾ. 
وهى الجزء العلوي للبزق وأهم أجزائه, فهً موضع العنؾ على األوتار  الرلبة أو الزند: -6

وٌربط علٌها دساتٌن تحدد  وتسوى الرلبة من الخلؾ بطرٌمة, الذي ٌحدد األصوات.
لعبلمات الموسٌمٌة وتحوٌبلتها وتصنع من الخشب)الزان أو الجوز أو خشب الصندل( ا

 .من األعلى وتتصل مع المصعة بواسطة الوردة ومع البنجك أو علبة المبلوى)المفاتٌح(

أوالزٌنة الموضوعة على الجزء المسطح من الرلبة وهى لطعة من  وهى الحلٌة المراٌة: -7
 مم.  2كون مثل مماسات الرلبة وسمكها حوالىالخشب الرلٌك أو العاج وت

ومفردها )دستان(: وهى لفظ فارسً معرب ٌطلك على العبلمات آلتً توضع  الدساتٌن: -8

فوق الرلبة لتحدٌد مولع عمك أصابع الٌد الٌسرى)السبابة والوسطى والبنصر والخنصر( 
دلٌمة تحدد نسب على األوتار ألحداث األصوات, وموضع هذه الدساتٌن ٌخضع لحسابات 

 أصوات السلم الموسٌمى بعضها إلى بعض مبتدئة من جهة األنؾ. 
وهى لطعة من الخشب الرلٌك أوالعاج تلصك على وجه البزق بٌن الرلبة  الحجاب: -9

 وبداٌة الوجه. 
أوالجزء النهائً بعد الرلبة, وهى عبارة عن لطعة من خشب الجوز  البنجك أو الرأس : -11

 تخرط على شكل هندسً وتثبت علٌها مفاتٌح أو المبلوى. أو ما ٌعادله و
 : ومفردها ملوى وعددها أربعة تستعمل لربط األوتار وتسوٌتها. المبلوى أو المفاتٌح -11
عبارة عن لطعة رلٌمة من السن أو العضم أو الخشب أو العاج حزت بها  األنؾ: -12

ة المبلوى بٌن الرلبة والبنجك تحزٌزات أو ممرات سطحٌة تركب فً نهاٌة الرلبة من جه
لحفظها من االنحراؾ ٌمٌنا وٌساراً ورفعها  اثنٌن( -الستناد األوتار علٌها متزاوجة)اثنٌن

 للٌبلً عن الرلبة وهً فً طرٌمها إلى المبلوى. 



ٌوجد فً الجزء األسفل من المصعة فً لاعدة البزق والذي تنتهً عنده أطراؾ  الكعب: -13

حلٌة أو لطعة من الخشب تؽطى فً هذه البمعة أطراؾ تلن األضبلع األضبلع متجمعة. 
 وتسمى الكعب.

وتصنع من الببلستٌن أو لرون الحٌوانات وتجهز بحٌث ال تخشن األوتار???  الرٌشة: -14
?و تجمع بٌن الموى واللٌونة وتمسن بٌن إصبعً السبابة واإلبهام للٌد الٌمنى وٌختلؾ طولها 

 من عازؾ آلخر. 
عبارة عن لطعة خشبٌة أو معدنٌة مثموبة أربع ثمب ملتصمة بالكعب  ربط األوتار:م -15

 تثبت فٌها أطراؾ األوتار . 
وهما وتران مزدوجان مصنوعان من المعدن فً الوتر األول دو)كردان( ٌشد  األوتار: -16

ؼلٌظاً ٌكون الطرؾ الثانً للوسط  طرفً الوتر من نوع واحد أما الوتر الثانً صول )الٌكاه(
 ولرارا للطرؾ األول من هذا الوتر . 

 
 

 

 بًتؤلٌؾ موسٌمً ؼر
 

 الكونشٌرتو
 

 وهو نوع من التؤلٌؾ الموسٌمً ٌخصص لآللة المنفردة ٌصاحبها األوركسترا.
أما التسمٌة فتشتك من الكلمة البلتٌنٌة )كونشرتاري( ومعناها ٌتبارى, أي أن هنان 

بٌن آلة موسٌمٌة منفردة ٌموم بالعزؾ علٌها عازؾ ماهر ٌصاحبه أفراد الفرلة  مبارة
 الموسٌمٌة فً حوار موسٌمً ؼاٌة فً الروعة واإلتمان.

 وتعتبر مراحل تطور الكونشٌرتو كاآلتً :
( : ولد صدر من المتتابعات الموسٌمٌة Concerto Grosso الكونشٌرتو لروسو ) -1

من طابع?  لباخفً كونشٌرتو "البراند بورجوه " والدلٌل على ذلن ما نلمسه 
واضح لرلصتً "المٌنوٌت" و "البولكا" ولكن فً أسلوب فلسفً مشٌد على نظام 

 "الفولا" و"الكنتربوان" ) ألحان الطباق ( .
: و لد اكتسب على ٌدي " موزار" طابعا جدٌدا? ٌمتاز الكونشٌرتو الكبلسٌكً  -2

 حدودها .بإظهار المهارة الفنٌة إلى ألصى 
 

 و ٌراعى فً الكونشٌرتو من ناحٌة األسلوب اإلنشائً :

( مختلفتٌن فً اللون, th譥sأن تشٌد الحركة األولى على فكرتٌن موسٌمٌتٌن ) -

أما  .وؼالبا ما تكون الفكرة األولى منصبة فً لالب إٌماعً .واإلٌماع, والتعبٌر
 .الفكرة الثانٌة فٌؽلب علٌها الطابع اللحنً الواضح

? 

  : وٌتؤلؾ الكونشٌرتو من ثبلث حركات

 :? ذات إٌماع سرٌع. الحركة األولى -1
 :? بطٌئة متهادٌة. الحركة الثانٌة -2
 :? سرٌعة جدا.  الحركة الثالثة -3



كما ٌراعى فً الحركات الثبلث, تطبٌك الخطوات األساسٌة فً عملٌة العرض والنشر 
 ؤلٌؾ الصوناتة.وإعادة العرض أو التلخٌص كما هو الحال فً ت

ومن المزاٌا الواضحة فً الكونشٌرتو التلوٌن فً التعبٌر والموة فً اإلفصاح, مما ٌلزم 
 اآللة المنفردة إظهار توازنها بجانب مجموعة العازفٌن.

وٌتخلل الكونشٌرتو عادة ما ٌشبه التماسٌم وٌسمى فً االصطبلح الؽرب "كادنسة" 
(cadence والمصد من ذلن استعراض ) مهارة العازؾ وتؤدٌته ألحانا سرٌعة متناهٌة

الصعوبة, و ٌنتهً فاصل "الكادنسة" بدخول الفرلة الموسٌمٌة ألداء ألحان تإخذ كختام 
 للممطوعة. 

 
 

 تألٌف موسٌقً عربً
 

 اللونچا
 

اللونجا لطعة موسٌمٌة ذات طابع سرٌع ونشط )من أصل تركً(، فهً صورة مصؽرة 
 المإلفات الموسٌمٌة الرشٌمة والخفٌفة.من البشرؾ, وتعتبر من 

وٌتكون لالب اللونجا عادة من أربع خانات وتسلٌم ,ولد تصاغ أحٌاناً من ثبلث خانات فمط 
. 

 وهو مٌزان ثنائً مركب. 8/6, ولد تصاغ فً مٌزان 4/2وتصاغ ؼالباً فً مٌزان بسٌط 

 ولدرته على األداء الجٌد.  وتعتمد ألحانها على الفمرات الموسٌمٌة التً تبرز مهارة العازؾ

 

 تألٌف موسٌقً جزائري
 

 الشعبً
 

وهً تسمٌة حدٌثة لنوع من الموسٌمى انتشر فً منطمة الجزائر العاصمة, وهو نتٌجة تداخل 
بٌن لوالب محلٌة وأجنبٌة ٌعتمد فً الؽالب على اللحن السهل والكلمات الحرة الساذجة ؼالبا 

الحب مع استعمال إٌماعات مختلفة منها المحلٌة ما تعبر عن شكوى طوٌلة من لوعة 
"كالمباحً" و "الهداوي" و "البروالً"....? ومنها األجنبٌة خاصة تلن المستعملة فً 
موسٌمى أمرٌكا البلتٌنٌة وموسٌمى الجاز وذلن حتى فً استعمال اآلالت "كالمندول" و 

 ."البانجو" و"المٌثارة" وفً بعض األحٌان "البٌانو" ....الخ 
 

 من ممٌزات هذا النوع من الموسٌمى :

 أنه ؼالبا ما ٌستهل باستخبار صوتً و آلً. -
ثم ٌشرع فً ؼناء المصٌد على إٌماع خفٌؾ لرٌب من النوع األعرج "كالمباحً  -

البربري" ٌتنوع بٌن الهدوء والهٌجان الرالص حسب طرٌمة أداء ٌستعمل فٌها السكوت 
لعبارات مع اللجوء إلى األسلوب اإللمائً حٌث ٌفسح المفاجئ و التمتمة فً نطك بعض ا

 المجال إلى اإلٌماع دون لحن. 

 



 انشخصيات انموسيقية 
  

 

 

 

 

 

 نبذة عن حٌاته: 
 

م, وكلن والده عاشما للموسٌمى, 1881المجر سنة  ولد بٌبل بارتون بمدٌنة صؽٌرة لً

فظهر نبوؼه للموسٌمى فً سن مبكرة. توفً والده عندما بلػ سن الثامنة من عمره, 
فصاحب والدته لكسب عٌشهما فً مناطك مختلفة من البحر, وكانت فرصة للصبً للتعرؾ 

 على الموسٌمى الشعبٌة لببلده.

وعندما بلػ سن الثامنة عشرة تحصل على معرفة ال ٌستهان بها للموسٌمى, فتعرؾ 
 على أعمال باخ وبراهمز وفاجنر.

 التحك بارتون بكونسرفاتوار "بودابست" و درس آلة البٌانو وتفوق فٌها.
تعرؾ فً الكونسرفاتور بزمٌله "زلطان كودالً", فعمبل معا على جمع الموسٌمى 

 ها.المجرٌة والبحث فٌ
م أولى رحبلته المٌدانٌة لجمع أؼانً الفبلحٌن المجرٌٌن, وكانت بحوثه 1914بدأ سنة 

 الفلكلورٌة بداٌة طرٌك طوٌل و خصب لاده إلى هدفه الفنً والمومً المنشود.
م عٌن كؤستاذ آللة البٌانو بكونسرفاتوار "بودابست", كما أصبح عضوا 1917وفً عام 

 .1941إلى  1935مجرٌة من سنة نشطا فً "أكادٌمٌة العلوم "ال
بعد مناهضته للفاشٌة وتوجه إلى أمرٌكا)الوالٌة  1941ثم هاجر وطنه المجر سنة 

 .1945المتحدة( التً توفً فٌها سنة 
 ?? 

 أعماله ومراحل إبداعه:
 ???????????????????? 

 ٌمكن تمسٌم حٌاته اإلبداعٌة إلى ثبلث مراحل ٌوجد بٌنها عنصر جوهري هو لومٌته
 التً تطورت ظواهرها فً كل مرحلة.

, و برز فً هذه الفترة اتجاه تعمٌك صلته بالفلكلور 1926إلى  1913من  المرحلة األولى:
وتطوٌره له, كما كتب أٌضا الرباعٌات الوترٌة التً اعتبرت امتدادا عصرٌا لرباعٌات 

"الدون ذي اللحٌة  بتهوفن. ومن أبرز مإلفاته فً هذه الفترة األعمال المسرحٌة الثبلثة:
الزرلاء" , "األمٌر الخشبً" و "الحكٌم الصٌنً العجٌب" وهً موسٌمى مكتوبة بؤسلوب 

 درامً شدٌد التماسن.
, أنتج فً هذه الفترة أعماال خصبة جدا تعد 1937إلى  1926من  المرحلة الثانٌة:

مرجعا ألهم التجدٌدات الممامٌة واإلٌماعٌة والهارمونٌة, كما أنجز فٌها أكبر وأهم األعمال 
 مثل "موسٌمى للوترٌات و آالت اإلٌماع والسلستا".

لمطلمة على لؽته , و فً هذه الفترة تجلت سٌطرته ا 1945إلى  1937من  المرحلة الثالثة:

 الموسٌمٌة فؤنتج "الدٌفرتمنتو")الترفٌه( ألوركسترا وتري و رباعٌته الوترٌة السادسة.

 

 1945-1881بٌال بارتوك



وٌعتبر بارتون من العبمرٌات الكبٌرة فً موسٌمى المرن العشرٌن, فهو صاحب لؽة 
موسٌمٌة خاصة صهرتها معرفته للعناصر الموسٌمٌة المحلٌة لبلده ومعرفته العمٌمة 

متطورة األوروبٌة فً الماضً والحاضر. وٌكمن ثراء أسلوبه وتمٌزه الرتباطه للموسٌمى ال
 بالموسٌمى الشعبٌة باحثا ومإلفا.

ومن لبٌل الصدؾ أن هذا الموسٌمار العبمري الخصب الخٌال, الجريء االبتكار لد دفعه 
سكرة حبه الستكشاؾ سمات الموسٌمى الشعبٌة إلى زٌارة ببلدنا الجزائر, بحٌث زار واحة ب

لتدوٌن الموسٌمى الشعبٌة الجزائرٌة الصحراوٌة, و خرج من هذا اللماء بوصؾ  1913سنة 

هذه الموسٌمى بؤنها "تستمد تشوٌمها من التؤثٌر المحموم الناتج عن تكرار نماذج لحنٌة 
لصٌرة, و من إٌماعاتها المركبة والمزدوجة", ولد أثارت هذه الموسٌمى الجزائرٌة خٌاله 

خدمها فً بعض مإلفاته. ولد استطاعت عبمرٌة بارتون أن تصهر عناصر الفنً فاست
الموسٌمى الشعبٌة مع العناصر الفنٌة للموسٌمى األوروبٌة, فؤضاؾ بذلن إلى لؽة الموسٌمى 

 المعاصرة إضافات تارٌخٌة و لٌمة.
 

 

  

ببلدة  31/11/1916ولد رٌاض السنباطً فً

كان والده الشٌخ" ممرئا تعود الؽناء فً  )دمٌاط(.فارسكور
واألعٌاد الدٌنٌة فً المرى والبلدات الرٌفٌة  الموالد واألفراح

أبٌه ٌعزؾ على العود  المجاورة. وتفتح أذنا الفتى الصؽٌر على
 وٌؽنً الؽناء األصٌل والتواشٌح الدٌنٌة. فلما بلػ التاسعة من

أؼنٌة  ر، هاربا من المدرسة ٌضرب على العود، فسمعه ٌؽنًعمره، ضبطه والده عند جارهم النجا
 الصهبجٌة: " ناح الحمام والممري على الؽصون "، فطرب لصوته، ولرر أن ٌصطحبه معه إلى

 األفراح. وفً ذلن العهد خاتمة عصر سبلمة حجازي وفاتحة عصر سٌد دروٌش، كانت لمصر
الصلة  مكنت 1914انة والفونوؼراؾ سنة دنٌاها، ولؤلرٌاؾ دنٌاها. لكن بداٌة ظهور األسطو

وأبً العبلء  بٌنهما. فاستمع الفتى الصؽٌر إلى عبد الحً حلمً وٌوسؾ المنٌبلوي وسٌد الصفطً
 .لدمحم عثمان وعبدة الحمولً دمحم وؼٌرهم. بٌد أن أستاذه األول كان والده الشٌخ دمحم، فً أؼنٌات

  

استمروا فً المنصورة، وبدأ الفتى  بعدماأخذ السنباطً ٌجول مع والده فً األرٌاؾ 
لمب بـ" بلبل المنصورة " وهو لما ٌزل  ٌشتد عودا فً الؽناء، وٌطول باعا فً العزؾ، حتى

  .فً الثانٌة عشرة من عمره
 

 
 

فً السابعة عشرة من عمره حٌن انتمل إلى الماهرة واستمر بها، ولم ٌلبث  كان السنباطً
ة تلمٌذا، فاكتشؾ معلموه أن هذا الفتى النحٌل ٌعلم من الفنون الموسٌمى العربٌ أن دخل معهد

 أكثر مما ٌعلمون، وأنه ٌعزؾ على العود أحسن مما ٌعزفون، فعٌنوه كؤستاذا لتعلٌم

 الموشحات والعزؾ على العود فً المعهد، واعتبر بشبه إجماع فً طلٌعة عازفً العود

 أمٌر الشعراء أحمد شولً والمطربالعرب، إن لم ٌكن أعظمهم. هنان كان رٌاض ٌلتمً 

 الشهٌر الذي كان ٌرعاه: دمحم عبد الوهاب. وٌروي السنباطً أن أول لحن وضعه لٌؽنٌه هو

  ."حٌاتً لصٌدة شاعر المنصورة الكبٌر على محمود طه: "ٌا مشرق البسمات أضئ سماء

 1981-1996 رٌاض السنباطً



تسمو،  فً صحبة هإالء المثمفٌن أخذت مشاعر بلبل المنصورة ترتمً، ومداركه
أنها لوت  فاستساغ الشعر الذي أوحى إلٌه فٌما بعد أعظم ألحانه. وكان من شؤن هذه العشرة

السهولة وإؼراء  عزٌمته للفن وألهمته الصرامة والجد والطموح إلى ما هو راق واجتناب
الرواج الرخٌص. وتعرؾ على حسٌن المنسترلً فعرفه بشركة }أودٌون{ الشهٌرة 

التلحٌن.  ل لدٌها ألحانه لماء أجر زهٌد جدا، فؽنى بصوته لكنه آثرلؤلسطوانات وأخذ ٌسج
فؽنى له عبد المادر "أنا أحبن وانت تحبنً"، وؼنت له منٌرة المهدٌة أوبرٌت }عروس 

 جفان{. الشرق{، فاشتهرت شهرة طٌبة وؼنى له عبد الؽنً السٌد }ٌا ناري من
اإلٌماعات  طً المعتمد علىظهرت مبلمح التلحٌن باألسلوب السنبا 1948لبل عام 

التً تمتضً فً  العربٌة الولورة، والبحور الشعرٌة التملٌدٌة الفسٌحة، والكلمة الفصحى
لكن كثٌرا من ألحان  اإلجمال لحنا مركزا، والسكن الممامٌة الراسخة البعٌدة عن المؽامرة،

لوا معه من بمن عم كانت تنم منها أعراض التؤثر المباشر الصرٌح 1948السنباطً لبل 
اختلط األسلوب  عبالرة اللحن، فانصرؾ إلى أسلوبه الخاص ٌعلً صرحه لبنة لبنة، حتى

ٌمول: }لصة حٌاتً  الكلثومً فً الؽناء باألسلوب السنباطً فً التلحٌن، وأمكن لرٌاض أن
 هً أم كلثوم{.

 

 
 

انه: السنباطً، بدأت بلحن من أكبر ألح أما مرحلة الكلثومً، فهً الخطٌرة من عمر
تحفة عمره، مثلما ٌحك لكل من السنباطً وأم  "رباعٌات الخٌام"، التً ٌعدها ثالث اإلثنٌن

لحنه من الرباعٌات، الرباعٌة البادئة بموله: "أطفئ  كلثوم أن ٌعدها تحفة عمره. وكان أول ما
من الكلمتٌن األخٌرتٌن عبارة: "بشهد الرضاب"، عمبل  لظى الملب بكؤس الشراب"، فؤبدل

مناحً نشاطه. وفً السنة نفسها ؼنت له أم كلثوم لصٌدة  سالن الولار الذي وسمه فً كلبم
معجزة شولً، ولال فٌها عبد الوهاب إنها من أجمل ما وضع  "النٌل" التً لالت فٌها إنها
أٌضا: "ٌاللً كان ٌشجٌن أنٌنً"، ولحن فً السنة التالٌة أؼنٌة:  السنباطً من ألحان. وؼنت

 . 1944أخذت أم كلثوم شعرها من دمحم عبد الوهاب سنة  " التً"سهران لوحدي

ذكرٌات، وفً سنة  -وجددت حبن لٌه -ٌا ظالمنً وكرت سبحة الكلثومٌات الكبٌرة: 
المشهودة التً أرست طابع األؼنٌة السنباطٌة  ظهرت مجموعة من الكلثومٌات 1958

وعودت عٌنً وؼٌرها من شمس األصٌل   -أنا لن أعود إلٌن -المسرحٌة: أروح لمٌن
 .األؼانً

 

التً وسمت مبلمح نتاج السنباطً الكلثومً، وهً مبلمح  لم تكن المصٌدة العربٌة وحدها هً
الكلثومٌة أٌضا، بل اتخذت األؼنٌة الدٌنٌة والمصائد الوطنٌة  أثرت حتى فً أؼنٌاته الزجلٌة

برى فً اؼنٌات أم كلثوم الصرح. وكانت ألمٌر الشعراء الحصة الك مكانتها فً تشكٌل هذا
 .إلى نهج البردة الخالدة المعارضة لبردة البوصٌري الدٌنٌة: من سلوا للبً

 

أؼنٌات أم كلثوم السٌاسٌة والوطنٌة، فبلؽت ثبلثا وثبلثٌن، أشهرها  ولحن السنباطً الكثٌر من
 ونشٌد بؽداد ، ولصٌدة "النٌل" وؼٌرها.  نشٌد الجامعة

أنؽام السنباطً، بست وتسعٌن أؼنٌة: إحدى وعشرٌن لصٌدة  من مجموع ما ؼنت أم كلثوم
وثبلث عشرة طمطولة، وثبلث وثبلثٌن وطنٌة، وخمس عشرة  وأربعة عشر مونولوجا،

 أؼنٌة سٌنمائٌة.
 إثر نوبة للبٌة . 1981سبتمبر  19توفً السنباطً صباح ٌوم األربعاء 



 

 

 

 
هالو هو االسم الحمٌمً للحاج دمحم  دمحم إٌدٌر آٌت أوعراب

ماي  21العنما المولود بالمصبة )الجزائر العاصمة( فً 
من عائلة بسٌطة ترجع أصولها إلى "بنً  1917

 جناد")تٌزي وزو(. 
والده دمحم بن حاج سعٌد, وأمه فاطمة بنت بوجمعة التً لم 

مدرسة تذخر جهدا فً السهر على تربٌته و تعلٌمه, فبعد ال
المرآنٌة ٌنتمل إلى المدرسة العمومٌة وٌمضً بها بضعة 

 سنوات لٌؽادرها وهو فً الحادٌة عشر من عمره لٌباشر العمل فً الحٌاة الٌومٌة .
اكتشفه الشٌخ الناضور و أعجب به كثٌرا فضمه إلى فرلته الموسٌمٌة كعازؾ على آلة الدؾ 

ار الذي بدأه مع شٌخه رؼم معارضة والده وهو مازال طفبل صؽٌرا . ثم واصل العنما المشو
 الذي هدد و وعد و ضرب لكن حب الفن كان ألوى, فرضخ الولد لؤلمر الوالع.

والشًء الذي كان ٌلفت االنتباه عنده هو لدرة و سرعة االستعاب رؼم صؽر سنه و بساطة 
ٌن التً أتمن مستواه الدراسً. و بعد العزؾ على الدؾ, تعلم العنما العزؾ على آلة المندول

استعمالها بعد مدة لصٌرة جدا مما جعل شٌخه أستاذه الشٌخ الناضور ٌطلك علٌه لمب 
 "العنماء" وهو اسم طائر خرافً.

تولى دمحم العنماء لٌادة الفرلة الموسٌمٌة بفضل لوة شخصٌته  1925وإثر وفاة معلمه سنة 
نه لنفسه, ولد أخذ منه هذا التكوٌن الفنٌة الصاعدة. و كان تولٌه لٌادة هذه الفرلة بداٌة تكوٌ

ولتا طوٌبل إلى ٌوم أن تحصل على لمب "شٌخ" و هو مازال فً رٌعان الشباب. و لصمل 
 موهبته أخذ العنما ٌتردد على محل كان متواجدا بشارع "مرنمو" ذبٌح الشرٌؾ حالٌا.

 

 ثم التحك بمعهد سٌدي عبد الرحمان للموسٌمى والذي لضى به مدة خمس سنوات,
أصبحت بعدها لدٌه لدرات ومهارات فنٌة خارلة للعادة. وفً هذه الفترة افتتحت دار اإلذاعة 
واستدعً رفمة العدٌد من فنانً تلن الفترة كالشٌخة ٌمٌنة بنت الحاج المهدي و الحاج 

 العربً بن صاري لتسجٌل عشرات األسطوانات التً عرفت نجاحا كبٌرا فً ذلن الولت.
بعد هذه الفترة نجاحا كبٌرا و تجاوز صٌته حدود الجزائر إلى  عرؾ الحاج العنما

منطمة المؽرب العربً بكاملها. وكانت أؼلبٌة تسجٌبلته عبارة عن مدائح دٌنٌة التً كان 
المرحوم العنما ٌتمن أداءها, وكان كثٌرا ما ٌؽنً "الموال" أمام أصدلائه الممربٌن أو فً 

ن تؤلٌفه ٌعبر فٌها أحزانه, أو ؼرامه بؤلفاظ رلٌمة الحفبلت بعد ذهاب المدعوٌن لصائد م
 وعذبة. 

 

ومع مرور األٌام و اكتساب الخبرة, واصل الحاج العنما مسٌرته الناجحة إلى أن اكتسب 
مكانة مرمولة فً دنٌا الفن فً ببلدنا وخارجها ولمبوه دائما "بؤبو الشعبً" لكنه كان 

صوصا وأن هذا النوع من الموسٌمى الشعبٌة ٌصحح بتواضع كبٌر أنه لٌس أبو الشعبً, وخ
لم ٌعرؾ طوال تارٌخه تمدما حمٌمٌا إال بفضل مجهودات فئة للٌلة أمثال الشٌخ دوٌوش, 

 وعبد الرحمان المداح, و سعٌد الحسار وؼٌرهم.

 (1978-1997الحاج دمحم العنقـا )



سنة من حٌاته للفن وكون  51هذا الفنان العبمري الكثٌر من العمل و الجهد مدة  أعطى

 المئات من الطلبة الذٌن أصبحوا من كبار فنانً هذا النوع.
وأكبر لدرات العنما أنه سجل هذه الموسٌمى, وعلمها لؽٌره فطبع فنهم بؤسلوبه 

ثوبا من األنؽام بفضل  وطرٌمته فً األداء, وخلد لصائد كان ٌمكن أن تزول و ألبسها
عبمرٌته وأصالته الفنٌة. كما أدخل رؼم إمكانٌاته المحدودة تجدٌدات فً الخانات واالنسجام 

"الطبوع" وفً الحوزي بصفة عامة. وٌمكننا المول أن العنما لد نجح إلى حد كبٌر  والتناؼم
نً التً ال عبللة لها من إنماذ الشباب الهاوي للموسٌمى من طؽٌان األؼانً الؽربٌة, أو األؼا

 بالفن وال بؤصالته.
بالجزائر العاصمة تاركا وراءه فنا موسٌمٌا  23/11/1978توفً الحاج دمحم العنما فً 

 متمٌزا فً اللحن و فً األداء.
من أشهر ما أدى "الحمام اللً ربٌته مشى علً" , "الحمد هلل مابماش استعمار فً 

 من المصائد الشائعة.  , "صبحان اله ٌالطٌؾ" وؼٌرهاببلدنا" 
 

 


