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حسين أداء األشكال اإليقاعية غير طبيعية التقسيم برنامج مقترح لت
 من خالل اإلمالء اللحني

 () د.حممد عبد الغفار أمحد   

 المقدمة:

يعتبرررر عنارررر اإليقررراا مرررن ألرررم العناارررر المرررأنر  ضررري حياتنرررا   حيرررث أنررر    رررر ر  
لنرررر احي كنيرررررر  منعرررررا ألنررررر  العنارررررر المخرررررتي بالناحيرررررة ال منيرررررة  كرررررل النررررر احي 

  د  أن يأنر ضيعا ال من.الحياتية الب
 

 نحررررن ننلرررريق للم سرررريق  أساسررررها  مررررن خررررالل سيقاععررررا   ألنرررر  النب ررررة المسررررتمر  
الترررررهي نحسرررررعا ضرررررهي انسرررررياق الم سررررريق     برررررد ن لررررري  النب رررررا  ال نسرررررتطي  أن 

  .(56: 3) الم سيق  نتي ق
 

 اإليقررراا ضررري الم سررريق  لررر  كرررل مرررها يتعلرررا بالشرررا ال منررري للاررر   الم سررريقي   
القرررر ل أنرررر  تنارررريم األارررر ا  الم سرررريقية المك نررررة أل  لحررررهن سلرررر   حرررردا   يمكررررن 

 منيررة متسررا ية  نررد تنقسررم لرري  ال حررردا  بررد رلا سلرر  ألرر اء متسررا ية أ  مختل رررة 
  .(9:6) الط ل  القار

  لررريا  الاررر ل يج عناررررا  أساسررريا  برررل  مرررن أكنرررر العناارررر ألميرررة ضررري مررراد  كمرررا يعرررد
لاللتمررررام القرررر   بعرررريا الشررررا ضرررري مرررراد  يرررررب الباحررررث أن لنرررراة  ررررر ر  كبيررررر  

 .الا ل يج
 

 المشكلة:
نررررد برررردأ الشررررع ر بمشرررركلة لرررريا  البحررررث لرررردب الباحررررث أننرررراء نيامرررر  بترررردري  مرررراد  

كليررة التربيرررة الن عيرررة ببنعرررا  أي رررا  بالتررردري  بمرررن خرررالل عملررر  كمررردر  الارر ل يج 
 يرررر كب ضررري بعرررت كليرررا  التربيرررة الن عيرررة األخررررب   ضقرررد الحرررا أن لنررراة ارررع با 

غيررررر اإليقاعيررررة  األشرررركالت الرررر  معاررررم طررررالق ال رررررق الدراسررررية المختل ررررة ضرررري أداء 
سلرررره  الت كيررررر ضررررهي مرررره العة لررررهي   الباحررررث يلررررة ممررررا دعررررها التقسرررريم . طبيعيررررة 

 المشكلة  محا لة سيلاد حل ل لاد  لعا. 

                                                 
)  جامعة بنها –كلية الرتبية النوعية   –مدرس بقسم الرتبية املوسيقية 



 

 :عدفال

ن خررالل تحسررين أداء األشرركال اإليقاعيررة غيررر طبيعيررة التقسرريم مرريهدد هذاددلبذب إلدد ذ  دد ذ
 برنامج مقترح نائم عل  استخدام  اإلمالء اللحنية.

 
 

 

 

 األلمية :
 تتمنل ألمية ليا البحث ضي ان  

يربط بين عناارر مراد  الار ل يج )اإليقراا  اإلمرالء اللحنري( ممرا يترترق علير   -
االرتقاء بمست ب الطالق ضي العنارين معرا  ممرا يرأنر بشركل عرام ضري مسرت ب 

 د.أدائعم ضي باني البن 
الت ال سل  سعداد خريلين متمكنين من دراسة األشركال اإليقاعيرة غيرر طبيعيرة  -

التقسيم مما يع د عليعم بالن   ضري حيراتعم المسرتقبلية ضري التردري  سر اء ضري 
 الملال األكاديمي أم الملال الحر.  

 

 :المنعج
  ابطة(.يتب  ليا البحث المنعج التلريبي القائم عل  استخدام ملم عتين )تلريبية  

 

 العينة:

 طالق ال رنة النالنة بقسم التربية الم سيقية بكلية التربية الن عية لامعة بنعا. -
 األشررركال اإليقاعيرررة غيرررر طبيعيرررة التقسررريم مرررن النالنيرررة سلررر  السداسرررية ضررري  -

 )    (    من الننائية سل  الخماسية ضي )    (
 

 األد ا : 

أداء األشكال اإليقاعية غيرر  اختبار نبلي بعد  لقيا  مست ب الطالق ضي -1
 ". من إعداد الباحثطبيعية التقسيم " 

 ". البرنامج المقترح من إعداد الباحثتمارين سمالء لحنية مبتكر  " -2
 

  ينقسم البحث سل  شقين:

 األ ل نار   يشمل:الشا 
 الدراسا  السابقة المرتبطة بم   ا البحث -1

 الا ل يج -2
 اإليقاا -3

 أ  اإليقاعا  غير المنتامةالنمايج اإليقاعية الغريبة  -4

 " اللحنية "اإلمالء الا ل ائية  -5

 :الشا الناني تطبيقي  يشمل

 
 



 الخط ا  اإللرائية -

 تطبيا البرنامج المقترح -

 

 
 

 أ ال  _ الشا النار 

 الدراسا  السابقة -1

دراسة بعن ان: أنر اإليقاا الحركي لدالكر   ضي تنمية االستلابة 

 ()اإليقاعية لدب الط ل المار 

 الدراسة سل : تلةدض  ل

   تقرررديم طريقرررة تدريسرررية مقترحرررة لتررردري  الشرررا اإليقررراعي ضررري مررراد
 التربية الم سيقية نائمة عل  استخدام اإليقاا الحركي لدالكر  .

  .  تنمية االستلابة اإليقاعية عند الط ل المار 

  لقد تم تنمية الشا اإليقاعي بأبعاد نالنة لي:

                       األ ل: اإليقاا الملرد . 

 الناني: اإليقاا المرتبط باللحن . 

 النالث: اإليقاا المرتبط بالتي ق . 

 كانرر  النتررائج محققررة لل رررت القائمررة عليرر  لرري  الدراسررة  لرر  أن البرنررامج 
المقترح  المعد من نبرل الباحنرة  القرائم علر  اسرتخدام اإليقراا الحركري لردالكر   

سرين أداء اإليقراا الم سريقي عنرد ط رل المرحلرة ضي التدري  س ف يأد  سل  تح
 االبتدائية.

دراسة بعن ان: أ ل  القا ر عند بعت الدارسين بكلية التربية 

 ()الم سيقية ضي أداء اإليقاا الحركي  سمكانية عاللعا

الدراسرررة سلررر  ال نررر ف علررر  أ لررر  القاررر ر التررري ت الررر  بعرررت  تلرررةلررردض  
سمكانيرررة عاللعرررا لطلبرررة  طالبرررا  كليرررة الدارسرررين ضررري أداء اإليقررراا الحركررري  

                                                 
) م1984، قية، جامعة حلوان كريمة علي كمال السالنكلي: رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة ، كلية التربية الموسي  
)  ،م.1992نوال محمد خليل فهمي: رسالة دكتوراه غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان 

  



 لقررررد كرررران مررررن أنرررر اا القارررر ر الترررري نامرررر  الباحنررررة   التربيررررة الم سرررريقية
 كما يأتي: بتحديدلا  تاني عا

نارررر ر ضرررري المحاضاررررة علرررر  أداء ال حررررد  الم سرررريقية " اإلحسررررا   -
 بال من".

 نا ر ضي االستمرار ضي أداء التمرين ككل. -
    االنتبا .نا ر ضي القدر  عل  التركي -

 لقررد أنبترر  نتررائج لرري  الدراسررة أنرر  بتطبيررا البرنررامج المعررد مررن نبررل الباحنررة 
عرررالج أنررر اا القاررر ر المختل رررة لررردب عينرررة الدراسرررة   كمرررا  تمكنررر  مرررننرررد 

 تحسين أداء الطالق ضي ماد  اإليقاا الحركي .   تمكن  من

 
  () اندراسة بعن ان: اإليقاعا  الشاي  ضي بعت مأل ا  ضريدرية ش ب

الدراسرررة سلررر    ررر  بعرررت الحلررر ل لكي يرررة أداء اإليقاعرررا  الشررراي   تلرررةلررردض  
 المقررررابال  اإليقاعيررررة باليرررردين علرررر  البيرررران  ضرررري مأل ررررا  ضريرررردرية شرررر بان  
 نرررد اسرررتعان  الباحنرررة بأسرررل ق سرررعاد حسرررنين ضررري أداء المقرررابال  اإليقاعيرررة 

 .لتيليل بعت الاع با  ضي األداء
  حار العديد مرن المقرابال  اإليقاعيرة  اإليقاعرا  الشراي   ند ت ال  الباحنة سل

 ضي مأل ا  ش بان   نم نام  بت  يح م ا   التداخل لتلة المقابال  ع ضا  . 

طريقة مبتكر  لتدري  الا ل يج اإليقاعي ضي ماد   دراسة بعن ان:

  ()الا ل يج  تدريق السم   مدب ضاعليتعا للدار  المبتدئ

 :سل دراسة ال تلة  لدضند  

تقديم طريقة لديرد   مبتكرر  معرد  مرن نبرل الباحرث نائمرة علر  االعتمراد  (1)
دار  كما تقر م أي را  علر  ضكرر  التسلسرلية ضرهي التردري   عل  سحسا 

 هاد  الا ل يج  تدريق السم  . م  يلة لتدري  الشا اإليقاعي ضهي

تقررررررديم مررررررنعج مقترررررررح خرررررراي بالارررررر ل يج اإليقرررررراعي ضررررررهي مرررررراد   (2)
ارررر ل يج  ترررردريق السررررم  لطررررالق ال ررررهرنة األ لرررره   النانيررررة شررررعبة ال

 التربيهة المه سيقية بكليا  التربية الن عية .
تحسرررررين مسرررررت ب أداء الطرررررالق محررررر ر البحرررررث ل شررررركال اإليقاعيرررررة  (3)

المنتامررررة التقسرررريم  غيررررر المنتامررررة التقسرررريم ضرررري كررررل  مررررن ال حرررردا  
 الننائية  ال حدا  النالنية .

 .نتائج احة ال ر ت التي ندمعا البحث لقد أكد  ال
 

                                                 
) م.1995، القاهرة ، جامعة حلوان ،  1ع المجلد الثاني ،  مجلة علوم وفنون " دراسات وبحوث " ،: نبيلة ألفي كامل 
) م.2002رسالة دكتوراه غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ، لغفار أحمد: محمد عبد ا 



  Solféggio الا ل يج  -2

"  تعنرري تررهمارين  Solfège" سيطاليررة  لرري بال رنسررية "  Solféggioكلمررة " 
 " أ  بالمقرراط  الارر ل ائية   a - o - uارره تية تررهغن  بررهالحر ف اللينررة "

"Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Siنررا  "  الترري تسررتعمل برردال  مررن الكررالم .  التمري
"  لي  Vocalizes"  الها تية الهتي تغن  بهالحر ف اللينة تسم  عل  األرلح

" يعنري تعلريم Solfège".  الماطلح " Vocalize"   كلمة ضرنسية  باإليطالية
مهبادئ الهقراء   الهكتابة الهم سيقية بمعن  دراسة المساضا    اإليقاا   الم راتيح 

ستخدم المقاط  الا ل ائية  يك ن الغرت  غيرلا .  عاد  ما ي…..   الم ا ين 
ترلمرة الرمر   الم سريقية " الترد ين " سلر  ار ر سرمعية  ل  القردر  علر  امنع

 .(17:785)بشكل مباشر  بدنة كبير  
 

ف الاررر ل يج أي رررا  أنررر    علرررم نرررراء  النغمرررا  الم سررريقية   كمرررا أنررر  مرررن ُعرررر 
اء  لترردريق  تربيررة ألررم األساسرريا  األ لرر  ضرري دراسررة الم سرريق  ع ضررا  أ  غنرر

 سرررماا النغمرررا  بطريقرررة ارررحيحة   اإللمرررام برررالرم    العالمرررا  المسرررتخدمة 
ضرري كتابررة الم سرريق   الق اعررد الترري تحكمعررا مررن حيررث  رربط النغمررا   القرريم 

 .(381:1)ال منيررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررن حيرررررررررررررررررررررث الطرررررررررررررررررررر ل  القارررررررررررررررررررررر 
" كمرررا ي لرررد أي رررا   Solfeggi" لررري كلمرررة "   Solfeggio لمررر  كلمرررة " 

 .Solfeggitto  "(13:966)لعا  ل  كلمة "  تاغير ألالماطلح 
 

 يررررب الباحرررث أنررر  أحرررد العلررر م الم سررريقية المعنررري بتعلررريم الدارسرررين ضنررر ن 
 معرررررارا  اللغرررررة الم سررررريقية مرررررن نرررررراء   أداء  سرررررماا  ترررررد ين    لررررر  

 الم سيق  عل  اإلطالق. يلدارس يأساس
 

  Rhythm   اإليقاا -3

معاني   ياعق حت  أن يت را عليعرا مررلعين مرن كلمة سيقاا تستخدم بعديد من ال
المرال  الم سيقية الكنير  .  تعتبر بعرت لري  المعراني شراملة  كاملرة  الربعت 

تغطي ملم ا األشرياء التري  أنعااألخر منعا محد دا  لدا .  بمعنالا األكنر منطقية 
ن تتعلا بما يطلا علي  اللانق المختي برال من ضري الم سريق     لر  الممير  عر

لانررق الارر   .  يعنررري يلررة أنررر  يخررتي بكرررل  مررن ال حررردا   النبرررا  الق يرررة 
  .(13:877) الم ا ير  خط ط الم ا ير 

 

 التري تعتبرر بمنابرة مك نرا  ضري  – عل  خالف التا ير ال يتي أ  نطعة النح  
ضرر ن العمررل الم سرريقي يعتمررد علرر  الرر من بشرركل أساسرري .  اإليقرراا لرر    ال  رراء

ي الخاي بال من   أيا  كانر  العناارر الم سريقية األخررب التري النم يج الم سيق
تت منعا أ  نطعة م سريقية ضر ن اإليقراا لر  العنارر الري  ال غنر  عنر  ضري كرل 
أن اا الم سيق  .  اإليقاا يمكن أن ي لد بد ن اللحن كما ضي نرعا  الطب ل ضي 

 سررنلد ضررري الم سرريق  البدائيررة  لكررن اللحررن ال يمكررن أن ي لررد بررد ن سيقرراا . 
الم سيق  التي تت من كل من العارم ني  اللحن أن التركيبرة اإليقاعيرة ال يمكرن 

   .(14:944)أن تن ال عنعما 



 "  لرررررهي مشرررررتقة مرررررهن  Rhythmos كلمرررررة سيقررررراا بالي نانيرررررة لرررررهي " 
"  تعني " يتدضا "  بمعنالا األكنر عم مية ل  التغير المنام   Rheinكلمة "  

المتغاير     ياعر م ع م اإليقاا ضي الم سيق   ضري ال نر ن  أ  المنتام للعناار
 .(14:514)األخرب منل الشعر   التا ير   النح   العمار  

 

" بأن  تنسيا النسق بشركل مرنام  Vincent  Dandy ند عرض  " ضنسن  داند   
 .(10:6)ضي المساحة  ال من 

 

بع عا ببعت من حيث  عرضت  عائشة ابر   آمال مختار بأن  عالنة األا ا   
 .(32:5)استمرار كل منعا من حيث الط ل  القار 

 

 

كمررررا يرررررب ضررررأاد  كريررررا أن اإليقرررراا لرررر  ال نرررر  الرررري  تسررررتغرن  األارررر ا  
للنغمررررا  ضررررري  ألرررر  نيالم سرررريقية المتعانبررررة خرررررالل ال حررررد    ضعرررر  النارررررام 

 .(20:8) حركاتعا المتتالية
 

 غير المنتظمة: النماذج اإليقاعية الغريبة أو اإليقاعات -4
 Foreign Patterns or irregular Rhythm                              

ب موسيق ذمجموعةذمنذبإليقاعدا ذ ذتنااسدمذمدلذب ادوسذب  دا  ذذيكثيربًذماذتظهرذفذ

أوذمضاعفاته،ذوعل ذسإيلذب مثالذفق ذي نلزمذبألمرذأنذنلناجذذيب نق يمذبإليقاعذيف

واد ذوحد ثذثاا يدةذب نق ديمذو ذذ"ذندوبه"ذقد ه ذذيحيزذزما   ذثالثذنغما ذ نشغلذ

ذيمكاادداذب ددإمذاددلبذب امددونجذب مكددونذمددنذثددالثذنغمددا ذأنذنغيددرذب وحدد ثذب ثاا يددة

مركمذذ"ذذو ذيمكنذأيضاًذتغييرذب ميزبنذ   ذميزبنذذذ"ذ   ذوح ثذثالثيةذ"ذذذذذذذ"ذذ

ب غريإدددةذ ونذتغييدددرذ"ذ.واادددارذقريقدددةذ نل يددد ذب امدددانجذأوذبأل دددكالذذذذذذذذذذذذذذذ"

ب وح ثذأوذب ميزبنذوا ذعإاهثذعنذوضلذهقمذأعل ذب امونجذأوذب شدكلذوادلبذب درقمذ

ب امونجذو نبذ مذيكدنذاادارذتجميدلذم دينذم دن  مذذييإينذع  ذب اقرب ذب موجو ثذف

ذ:يب قوسذكماذيلذييضاهذقوسذويوضلذب رقمذف

ذ

داا مرررن   حرررين تكررر ن التلميعرررا  ن سرررعا م  رررحة النمرررايج ضرررال يكررر ن لنررراة
تكرررار الرررنم عررد  مرررا  عنررد كررل مررر  ياعررر ضيعررا النمرر يج أ  الشرركل الغريررق 

 .(16:70) يكما يل
 

سيا  ي القرريم ال منيررة المسررتخدمة للنمررايج الغريبررة تكرر ن مررن أاررغر القرريم  التررذ
  ال من الي  أ ي   معا  تتلا   نيمتعا نيمة ال من الم ترت شغل  بالنم يج  أ

 يل  سبيل المنال سيا كان البد لنالث نغما  أن تم  ضررا   منريملأ  النم يج.  ع
نيمترر  " نرر ار" ضيلررق اسررتخدام الكر شررا  ألن ملمرر ا القرريم ال منيررة للررنالث 

لريا المنرال  يكر شا  أكبر من نيمة الن ار  ال يمكن استخدام الد بل كر شا  ضر
ألنر  بريلة يكر ن ألن ملم ا نيم النالث د بال  يك ن أنل  منيا  مرن نيمرة النر ار 

  د القاعد .

 نم يج احيح                             نم يج خطأ



       

    
  

 

 












 

 

 



 
 

 









 
 



  اي ررة الرررنم أ  الرررنم  القرر   تكرر ن دائمررا تاررغير القيمررة ال منيررة للعالمررا  
 المراد ملأ  بعا. يالمستخدمة بحيث تناسق القدر ال من

 يمكرررن أن ”irregular“ملم عرررة أكبرررر أ  أارررغر تكررر ن غيرررر منتامرررة    أ
تكرررر ن  ضقررررا  للقاعررررد  الم  ررررحة سررررابقا .  تسررررم  النمررررايج الغريبررررة أ  غيررررر 

 –نالنيررررة  –"ننائيررررة   تشررررتمل عليعررررا أ يالمنتامررررة  ضقررررا  لعرررردد النغمررررا  الترررر
"  أحيانررررررا  يمرررررر   لكرررررريا  – سررررررباعية –سداسررررررية  –خماسررررررية  –رباعيررررررة 

يكرررر ن أكبررررر مررررن  مررررن ال حررررد  ال احررررد   – مررررن  –النمرررر يج الغريررررق ضرررررا  
ن مررنال "  ضرري لرري  الحالررة يطلررا علرر  النمرر يج "النلنيررا  المطلقررة أ  " حرردتا

 .(16:71) التاليالمنال  ضيالحر  أ  الرباعيا  المطلقة " كما 
 
 

 

 (321:15)من التلميعا  اإليقاعية غير المنتامة 

Irregular  Rhythmic Groupings  

  الننائيةDuplet or Couplet    النالنية. تعن  اننين ضي  من ال حد 

 

  النالنيةTriplet .تعن  نالنة ضي  من ال حد  الننائية  

  الرباعيةQoadruplet . تعن  أربعة ضي  من ال حد  النالنية  

  الخماسرررررريةQuantuplet تعنرررررر  خمسررررررة ضرررررري  مررررررن ال حررررررد  الننائيررررررة  

   النالنية

  السداسيةSextolet or Sextuplet تعن  ستة ضي  من ال حد  الننائية  

 

  السرررباعيةSeptolet or Septuplet or Septimde مررررن  يسرررربعة ضرررر 
 ال حد  الننائية أ  النالنية

 

نائمررة  ي مررن الممكررن عمررل تلميعررا  أخرررب متن عررة مررن الاررعق حارررلا ضرر
 أ      ن ائم منامة لعا.

   

 

 (40-38: 15)ضي ال من البسيط  المنتامة األكنر شي عا  التقسيما  غير 

 














  

 





  

 


   
  


 


   

         

  




















    
   





 



 ينألررر سمرررا سلررر   طبيعررريكرررن أن يرررتم تقسررريمعا علررر  نحررر  نررريم  منيرررة يم أ سن 

 ألررر اء متسررررا ية أ  نالنرررة ألررر اء متسرررا ية  لررريلة ضررر ن التقسررريم سلررر  نالنرررة

الرر من البسرريط ضرري لرري  ناارررا  علرر  الرر من المركررق  لكنعررا نررد تاعررر أي ررا  

 كما يلي:

الميرر ان  ضرريأي ررا   بريُرر علرر  نحرر  متشرراب  ضرر ن التقسرريم سلرر  اننررين يمكررن أن 

 مركق لكيا:ال

ال  التررريالملم عرررة  لررريغيرررر المنتامرررة  اإليقاعيرررة علررر  يلرررة ضررر ن الملم عرررة 

ال حررردا  .  األمنلرررة التاليرررة تبرررين كي يرررة تقسررريم الطبيعررريتتطرررابا مررر  التقسررريم 

 ال من البسيط"            " سل  ملم عا  غير منتامة. ضي

 

    

 

 

 

 

 

 كنر شي عا  .األ يأما ضي ال من المركق ضاألشكال التالية ل

"       " يكررر ن االسرررتخدام األكنرررر شررري عا   لررر أين"    " عنررردما تقسرررم سلررر   -

 "  عنرررررردما تقسررررررم سلرررررر  أربعررررررة يكرررررر ن االسررررررتخدام األكنررررررر     أحيانررررررا "

 شي عا  "       "  أحيانا  "        ".

"       يكررر ن االسرررتخدام األكنرررر شررري عا  "  لررر أين"    " عنررردما تقسرررم سلررر   -

  أحيانرررررا  "        "  عنررررردما تقسرررررم سلررررر  أربعرررررة يكررررر ن االسرررررتخدام األكنرررررر 
 

 " .      شي عا "       "  أحيانا   "  

 "      "  يكررر ن االسرررتخدام األكنرررر شررري عا   لررر أين"     " عنررردما تقسرررم سلررر   -
 

  أحيانررررررا  "      "  عنرررررردما تقسررررررم سلرررررر  أربعررررررة يكرررررر ن االسررررررتخدام األكنررررررر 
 

 "       "  أحيانا  "        ". شي عا  
 

  


 





 









 
   






 
  


 





 








 

 



















 

   





  


 


 

   


  






 

    

    







     











       Dictation" اللحنية "اإلمالء الا ل ائية  -5

لرري طريقررة ترردري   ترردريق لرر ين  الحرر  الم سرريق  علرر  اسررتقبال التررأنيرا  
اللحنيررة المتن عررة    يلررة عررن طريررا التررد ين الم سرريق  .  نررد اررمم  لتسررعل 

س  انطباعررا  مرئيررة للحقررائا االنطباعررا  السررمعية  تعررادل الميررل سلرري تشرركيل 
أي ا لي القدر  عل  سدراة  ترلمة األار ا  الم سريقية .  ( 0459:1)الم سيقية 

 درلاتعا المتمنلرة ضري عناارر الم سريق  النالنرة " سيقراا ه لحرن ه لرارم ني " 
كما أن اإلمالء الم سريقية لري القردر  . (116:4) بملرد سماععا ش  يا أ  تحريريا

كما تعتبر . (20:2)عل  تد ين النغما  ضي طبقاتعا الاحيحة  ب يقاعاتعا المتن عة 
 أي ا أحد أن اا التدريبا  األدائية لتدريق السم  علر  الترد ين الم سريق  بشركل

 .(23:6)ليد 
 

 (122:7) : أن اا اإلمهالء

لررق القطعررة مررن كترراق أ  سررب ر  بعررد :  لرري أن ينقررل الطا اإلمررالء المنقرر ل -
نراءتعا  ضعمعا  تعلي بعرت كلماتعرا للراء  شر عيا     لري طريقرة تناسرق 

 المبتدئين.
اإلمالء المنا ر:  لي أن تعرت القطعة عل  الطالق  بعد نراءتعا  ضعمعرا  -

  للاء بعت كلماتعا تحلق عنعم نم تمل  بعد يلة.

لطرالق سلر  القطعرة  بعرد منانشرتعا اإلمالء االستماعي :  معنالا أن يسرتم  ا -
  للاء بعت كلماتعا المتشابعة  الاعبة تمل  عليعم.

اإلمالء االختبار  :  الغرت منعا تقدير الطالق  نيا  ندرت   مردب تقدمر   -
عندما تمل  علي  القطعة د ن مساعد  ل  ضي العلراء   لريا النر ا يُتبر  مر  

ر    لكرن يلرق أن تكر ن الطالق ضري لمير  ال ررق لتحقيرا الغررت الري  يكر
 عل  ضترا  معق لة حت  تتس  ال ري للتدريق  التعلم.

     

 (116:4) أن اا اإلمهالء الم سيقية:
                    Traditional Dictationأ ال  : اإلمهالء المنق ل    

 يقاد بعا أن ينقل الدار  المد ن الم سيق  من كتاق أ  من عل  السب ر  بعد 
 ضعمرر   أن يررتل ا برربعت حر ضرر  الم سرريقية  سيقاعرر  شرر عيا .  لرري  نراءترر  

الطريقررة تناسررق المبترردئين أكنررر  تسررتعمل بعررد دراسررة التررد ين  يطلررق ضيعررا مررن 
الدارسين نقل مرد نا  األلحران أ  اإليقاعرا   علر  المعلرم تارحيحعا لعرم للتأكرد 

 من سالمة التد ين .
 
 
 
 

                       Visible Dictationنانيا  : اإلمهههالء المنا ر  
 معنالررا عرررت المررد ن الم سرريق  علرر  الدارسررين  نراءترر  أ  غنائرر  أ  أدائرر  سيقاعيررا  
ب اسررطة التنقيررر أ  التارر يا نررم يحلررق عررنعم  يملرر  بعررد يلررة  يمكررن اسررتخدام لرري  

أكنرر  الب لي  نية لا تين أ  الطريقة ضي سمالء الم سيق  ب ل  عام  ضي سمالء النمايج
 يلة بكتابة اإلمالء عل  السب ر   غنائعرا  تحليلعرا مرن حيرث الشركل الب لي ر ني الري  



تحت ي   من حيث الق  ا   الق ال    نم مح لا مرن علر  السرب ر   مطالبرة الدارسرين 
بتد ينعا ضي كراساتعم من الياكر  .  تيكر سعاد عبرد الع ير  أن لريا النر ا مرن اإلمرالء 

رس ن ما ل  مد ن أمامعم نم يسرتمع ن سلري مرا يع ضر  المعلرم الري  يمكن أن يأدب الدا
سي يف بعت االختالضا  عل  اللحن األالي  عل  الدارسين اسرتخراج االخرتالف أ ال 

 نم محا لة تد ين اللحن اللديد .
 

                    Hearing Dictationنالنا  : اإلمههالء اإلستماعي  
سلررري المرررد ن الم سررريق   بعرررد تحليلررر   ت سرررير  حداتررر   معنالرررا أن يسرررتم  الدارسررر ن

بعرد يلرة   علريعم  سعطاء أمنل   التدريق عل  ما بعا من اع با  بشكل من ال تملر  
 يمكررن تطبيررا لرريا النرر ا مررن اإلمررالء ضرري الم سرريق  متعرردد  التارر ي  بررأن يسررتم  

يسرتم  سلري  الدار  سلري الخرط اللحنري األسرعل ضري تنا لر  مرن حيرث اللحرن  اإليقراا نرم
الخط اللحني الناني    ينانش ضي المير ان  ضري اإليقاعرا   بعرت المسراضا  الم لر د  
ضرري كررل خررط لحنرري علرر  حررد   الترري يقاررد بتعلمعررا مررن الترردريق س رراضة سلرري الق ررال  

    الم سيقية الم ل د  باللحن نم بعد يلة تمل  اإلمالء .
 

                   Testing Dictation  االختبار رابعا  : اإلمهههالء 
  ل  اإلمالء التي يق م ضيعا الدار  بتد ين كل مرا يملير  علير  المعلرم .  الغررت منعرا
نيا  ندر  الطالق  مدب تقدم   تمل  اإلمرالء كاملرة د ن س  مسراعد  مرن المعلرم أل  

 .(24:2)ل ء منعا 
 

 التطبيقي_ الشا نانيا  

 الخط ا  اإللرائية

 30 عرددلم  2006/2007القبلي عل  ال رنة النالنة للعام الدراسري تم سلراء االختبار 
 للتأكررد مررن تكرراضأ  " تلريبيررة   ررابطة " طالررق  طالبررة   نررم تررم تقسرريمعم ملمرر عتين 

  51) ( =   نررد كانرر تررم حسرراق نيمررة ) ( ضرري درلررا  االختبررار القبلرري  الملمرر عتين
عينة " تلريبية   ابطة " نبرل  لي غير دالة سحاائيا  مما يدل عل  تكاضأ ملم عتي ال

 تطبيا البرنامج .
 

علررر   ب نرررد احتررر الملم عرررة التلريبيرررة م تطبيرررا البرنرررامج التلريبررري بعرررد يلرررة تررر
حارررة علررر  أن يكررر ن  مرررن الحارررة ال احرررد   اننرررا عشرررر  مقسرررمة علررر   در سررر 
دنيقررررة  لقررررد أسررررتغرق البرنررررامج نمانيررررة أسررررابي  كمررررا ر عرررري ضيرررر  أن تكرررر ن  45

يرررة بسررريطة لحنيرررا  لتسررراعد علررر   يررراد  تركيررر  الطرررالق ضررري اسرررتيعاق التمرررارين اإلمالئ
األشرررركال اإليقاعيررررة محرررر ر البحررررث كمررررا تررررم تقرررر يم اإلمررررالء بعررررد كررررل حاررررة  بعررررد 
تاررر يق األخطررراء يرررتم غنررراء اإلمرررالء مرررن نبرررل الطرررالق مررر  ماررراحبة الباحرررث لعرررم 

ت رررمنعا البرنرررامج   ضيمرررا يلررري سررر ف يرررتم عررررت الررردر   التررريعلررر  آلرررة البيررران . 
 المقترح با ر  ت ايلية كما يلي:

 االختبار التحايلي القبلي ألبعد 
لقرررد عررررت االختبرررار القبلررري البعرررد  علررر  ملم عرررة مرررن الخبرررراء مرررن كليرررة التربيرررة 
الم سررريقية لقيرررا  اررردق  نبرررا  االختبرررار  عرررددلم سرررتة  نرررد نرررام ا بررر لراء بعرررت 

النررررة بقسررررم التعررررديال  عليررررة   نررررم طبررررا علرررر  عينررررة البحررررث مررررن طررررالق ال رنررررة الن



التربيررررة الم سرررريقية بكليررررة التربيررررة الن عيررررة ببنعررررا  البررررال  عررررددلم نالنرررر ن طالررررق 
التحريررررر   الشرررر    يرررر م الخمرررري   طالبة. نررررد طبررررا االختبررررار القبلرررري البعررررد  

 1/3/2007الم اضا 
 

 أ ال : اإلمالء
 ياكر  من * تمرين

 * تمرين دراسي
 
 
 

 الش   : نانيا  
 ياكر  من * تمرين

 

 رين دراسي* تم

 
 

 الدر  األ ل
 يشررمل خمرر  تمررارين سمررالء لحنيررة العرردف األساسرري لعررا تنميررة لرر  أحسررا  الطررالق 

 للشكل اإلٌيقاعي)       ( كما تت من أي ا  التدريق عل  اإلمالء اللحنية بشكل مبسط .
 

  تشمل نالث تمارينالحاة األ ل  : 

 التمرين األ ل 

 
 

 التمرين الناني

 

 
 نالثال التمرين

 

 

 
 

 :  تشمل تمرينينالحاة النانية 
 التمرين األ ل

 
 
 

 التمرين الناني
 
 





 

 الدر  الناني
 يشررمل خمرر  تمررارين سمررالء لحنيررة العرردف األساسرري لعررا تنميررة لرر  أحسررا  الطررالق 

 للشكل اإلٌيقاعي)      ( كما تت من أي ا  التدريق عل  اإلمالء اللحنية بشكل مبسط .
 

 تشمل تمرينين : الحاة األ ل  

 التمرين األ ل 
 
 

 

 التمرين الناني
 
 
 

  تشمل تمرينين: الحاة النانية 
 التمرين األ ل

 
 

 التمرين الناني :  ل  عبار  عن لحن شعبي
 
 
 

 الدر  النالث
 يشمل أرب  تمارين سمالء لحنية العدف األساسي لعا تنمية ل  أحسرا  الطرالق للشركل 

حد  )   ( كما تت من أي ا  التدريق علر  اإلمرالء اللحنيرة بشركل اإلٌيقاعي)        ( ضي  
 مبسط .

 

  تشمل تمرينين الحاة األ ل  :
 التمرين األ ل

 
 

 التمرين الناني

 
  تشمل تمرينين الحاة النانية :
 التمرين األ ل

 
 
 

 التمرين الناني
 
 

 

 الدر  الراب 

  

  

  


 



عا تنمية ل  أحسرا  الطرالق للشركل  يشمل أرب  تمارين سمالء لحنية العدف األساسي ل
( كمرررا تت رررمن أي رررا  اإلحسرررا  باللملرررة المنتامرررة  الق لرررة الناررر ية        اإلٌيقررراعي) 

  التامة سل  لانق التدريق عل  اإلمالء اللحنية بشكل مبسط .
 

  تشمل تمرينين الحاة األ ل  :
 التمرين األ ل
 التمرين الناني

 
  

 

 نين تشمل تمري الحاة النانية :
  التمرين األ ل

    
 

 
 

 التمرين الناني

 

 

 

 

 

 الدر  الخام 
 يشمل أرب  تمارين سمالء لحنية العدف األساسي لعا تنمية ل  أحسرا  الطرالق للشركل 

 اإلٌيقاعي)          ( كما تت من التدريق عل  اإلمالء اللحنية بشكل مبسط .

 
  تشمل تمرينين الحاة األ ل  :

 
 التمرين األ ل

 

 

 

 
 

 التمرين الناني

 
 

 

 

 

  



  تشمل تمرينين الحاة النانية :
 التمرين األ ل

 
 
 

 التمرن الناني
 
 
 
 
 

 الساد    الدر 
 يشمل أرب  تمارين سمالء لحنية العدف األساسي لعا تنمية لر  أحسرا  الطرالق 
للشرركل اإلٌيقرراعي)        ( ضرري  حررد  )    ( كمررا تت ررمن الترردريق علرر  اإلمررالء 

 نية بشكل مبسط .اللح
 

  تشمل تمرينين الحاة األ ل  :
 التمرين األ ل

 

 

 التمرين الناني
 
 
 
 

  تشمل تمرينين الحاة النانية :

  التمرين األ ل
 

 

 

 

 التمرين الناني
 

 

 
 

 

   



بعررررد االنتعرررراء مرررررن تطبيررررا در   التلربررررة نرررررام الباحررررث برررر لراء االختبرررررار 
ضررري يررر م الق عينرررة البحرررث علررر  الطرررالتحريرررر   الشررر     ألبعرررد التحاررريلي 

 نررررد اتبرررر    نررررام الباحررررث براررررد نتائلرررر  نررررم 29/4/2007األحررررد الم اضررررا 
الباحرررث لمرررهي  التعليمرررا   ن ررر  الارررر ف التررري اتبعررر  ضررري االختبرررار القبلررري   

 .نم نام بتلمي  النتائج  معاللتعا سحاائيا  لل ا ل لنتائج البحث

 النتائج:

 : تبين ما يلي ا االختبار بعد سلراء المعاللا  اإلحاائية لنتائج
( بررررين مت سررررطي  0.01 لرررر د ضررررر ق يا  داللررررة سحاررررائية عنررررد مسررررت ب ) 

درلررررررا  الملمرررررر عتين" تلريبيررررررة   ررررررابطة " لاررررررالح مت سررررررط درلررررررا  
ممررررا ينبرررر  ضاعليررررة البرنرررررامج  ألبعررررد الملم عررررة التلريبيررررة ضرررري االختبررررار 

 .التدريبي  الي  تم تطبيق  عل  الملم عة التلريبية

 :  اياالت

 ي اي الباحث بما يلي :
 . ر ر  الربط بين بن د ماد  الا ل يج لتعايم االست اد  -
  ررر   رررر ر  اسرررتخدام مرررا يررردر  ضررري بنرررد الاررر ل يج اإليقررراعي أننررراء  -

  .التمارين الغنائية أ  القراء  الا ل ائية التي تعطي للطالق

 

 المرال :
ضي   المركررررر  النقرررررا  القرررررالر  القرررررام   الم سررررريق  :بيررررر ميأحمرررررد  -1

 .1992     دار األ براالق مي

اإلمرررررالء الم سررررريقية مشررررراكلعا  :أميرررررر  مارررررط ي محمرررررد مناررررر ر -2

القررررالر   لامعررررة   رسررررالة مالسررررتير غيررررر منشرررر ر    سمكانيررررة عاللعررررا
 . 1986كلية التربية الم سيقية     حل ان

أنرررر اإليقررراا علررر  بعرررت المرررأنرا  الكينماتكيرررة : لليلرررة حسرررن محمرررد -3

رسررررالة مالسررررتير غيررررر   اعررررر للناشررررئينضرررري سررررباحة ال حررررف علرررر  ال
  كليررررررة التربيررررررة الريا ررررررية   لامعررررررة حلرررررر ان     القررررررالر  منشرررررر ر  

1989. 

  التربيرررة الم سررريقية  طررررق تدريسرررعا :سرررعاد عبرررد الع يررر  سبرررراليم -4

كليرررة التربيرررة   القرررالر   لامعرررة حلررر ان  رسرررالة مالسرررتير غيرررر منشررر ر 
 .1992  الم سيقية 

    القرررالر  طررررق تعلررريم الم سررريق     آمرررال مخترررار: اررربر عائشرررة  -5

 .م1988مكتبة األنلل  المارية   



تحسررررين األداء المتعرررردد التارررر ي  ضرررري  :عبررررد الكررررريم ناررررر   يرررر   -6

  رسررررالة مالسررررتير غيررررر منشرررر ر   مرررراد  ترررردريق السررررم  أداء   سمررررالء
 .1995كلية التربية الم سيقية     القالر    لامعة حل ان

ق تررردري  اللغرررة العربيرررة  القرررالر    عبرررد المرررنعم سررريد عبرررد العرررال : طرررر -7
 .1980مكتبة الغريق 

 .1956  مكتبة مار     القالر  التعبير الم سيق  : ضأاد يكريا -8

  القرررالر  رسرررالة دكتررر را  غيرررر منشررر ر  : نررر ال محمرررد خليرررل ضعمررري -9

 م.1992     كلية التربية الم سيقية  لامعة حل ان

 عرررراق الم سرررريقيةاإليقرررراا الحركرررري  األل :أميمرررر  أمررررين - نرررري شرررراكر -10

    القرررررالر  للاررررر ين الرابررررر   الخرررررام  برررررد ر المعلمرررررين  المعلمرررررا 
 .اللعا  المرك   للكتق اللامعية  المدرسية

11- Albert E. wier: The Macmillan Encyclopedia Of 

music And Musician in  One  Volume, 1938. 
12- Michael Kennedy: the Concise Oxford Dictionary 

of Music, Oxford University Press, New York, 1991. 
13- Percy A . Schools: The Oxford Companion to 

Music, Ninth Edition, London , Oxford University 

press , 1955 . 

14- Peter B. Norton: The New Encyclopedia Britannica, 

vol. 8, Enc. Britannica  Inc, 15th Edition, New York, 

1786. 
15- Taylor Eric: A B Guide to Music Theory, part 1, 

Redwood Book, Great Britain, 1996. 

16- Ward Boatwricht: Introduction to the Theory of 

Music, Peter Owen Limited, New York, 2nd 

Impression, 1960. 
17- Willi Apel: Harvard Dictionary of Music, Harvard 

University, 2nd, Edition, New York, 1979. 

 ملخي البحث :
لررريا البحرررث سلررر  تحسرررين أداء األشررركال اإليقاعيرررة غيرررر طبيعيرررة التقسررريم  يعررردف

 مررررررررررن خررررررررررالل اإلمررررررررررالء اللحنرررررررررري    ينقسررررررررررم البحررررررررررث سلرررررررررر  شررررررررررقين

 األ ل نار   يشمل : 
  الا ل يج  -1
 اإليقاا -2

 النمايج اإليقاعية غير الغريبة أ  غير المنتامة -3

 ة " اللحنية "اإلمالء الا ل ائي -4



 الدراسا  السابقة المرتبطة بم   ا البحث -5

الررردر    الحاررري التررري أعررردلا الباحرررث لتن يررري  النررراني تطبيقررري  يشرررمل

البرنرررامج  التررري تشرررتمل علررر  تمرررارين سمرررالء لحنيرررة تحتررر   علررر  سيقاعرررا  
غيرررررر منتامرررررة  الررررري  ُطبرررررا علررررر  طرررررالق ال رنرررررة النالنرررررة بقسرررررم التربيرررررة 

 الن عية ببنعا. الم سيقية بكلية التربية
 نرررد أنبتررر  نترررائج البحرررث ضاعليرررة البرنرررامج المقتررررح  الررري  ترررم تطبيقررر  علررر  

 الملم عة التلريبية.   


