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الطالب داء أثيودور كيرشنر لتحسين ل المقطوعات القصيرةمجمد  االستفادة من
 ألو البيانو عمى

 احمد عادليمنى عبد الرحيم 

  :المقدمة
و اليامو  األساسيةالبيانو مف الركائز  آللة الموسيقية تعتبر المقطوعات       

يا تحدد بشكؿ كبير ما لمطالب ، حيث أن الميارىيبنى عمييا المستوى  التي
تمكنو مف األداء الجيد  وذلؾ لما تحويو  التيوصؿ اليو مف الميارات العزفيو 

 حتىوجاذبيو المحف  وميارات تكنيكيو تتسـ بسيولو االيقاع تربويةمف أىداؼ 
 .المطموب  الفنييصؿ الطالب لممستوى 

باطيا بأي ألة نيضة الموسيقى في ألمانيا بالبيانو أكثر مف ارت ارتبطتلقد  و
 االستعراضيبراعة االداء ظيرت تقدـ تكنيؾ العزؼ و لذلؾ و ، موسيقية أخرى

، ىذا أدى الى ، الى جانب االحساس المتدفؽ والشاعرية الغنائيةلة البيانوآعمى 
عمى تكنيؾ العزؼ  واضحا   أثر ظيورىا تأثيرا  ، حيث قيةعدة مدارس موسيظيور 

 1.بؿ وعمى طريقة التأليؼ نفسيا ؤلؼوأسموب االداء الموسيقى لكؿ م
 وأصبح، كما ارتبطت الموسيقى الرومانتيكية بالمقطوعات القصيرة      

المقطوعات ذات الحركة الواحدة فمـ تكف  بيذهالموسيقييف الرومانتيكييف مولعوف 
تجمى فيو االلياـ ي شيءالمؤلفات المعقدة تعنييـ بؿ كاف أكثر ما يعنييـ ىو كؿ 

لذا فقد اتجو الرومانتيكيوف الى تأليؼ  .يفيض بالنشوة والغموض ويبدو شاعريا  

                                                           
 جامعه جنوب الوادي –بكلٌه التربٌة النوعٌة  -استاذ البٌانو المساعد 

1 Luce, Robert, 1974, p135 
Slonimsky, Nicolas1978, p 262 . 2 
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عرفت فيما بعد  المقطوعات القصيرة مقطوعات قصيرة أو مجموعات مف
 .2بالمنمنمات الموسيقية

 تزخر ألمانيا باألسماء الكبيرة في عالـ الموسيقى سواء بيتيوففو     
Beethoven  أو باخBach  شارد شتراوستريأو كذلؾ Ritshard Shtraws 

، كميا أسماء حفرت اسميا مف خالؿ األلحاف مف داخؿ ألمانيا ومنحوا ىذا البمد 
شيرة عالمية في الموسيقى. ولذا يستيوي ىذا البمد األوروبي الكثيريف مف طالب 

 ةاأللماني. فمعاىد الموسيقى العميا والجامعات العالـمف جميع أنحاء  الموسيقى
، تمبي جميع األذواؽ التيوأنواع الموسيقى   ية المختمؼتزخر باأللواف الموسيق

 يرشنرلممؤلؼ االلمانى ك 62مصنؼ  المقطوعات القصيرةمف ىذه المؤلفات و 
""Theodor Kirchner 3 موضوع البحث الحالي. حيث تمثؿ

 

 : البحث ةمشكم
متميزة مف حيث التأليؼ  تحظى مؤلفات المقطوعات القصيرة" المنمنمات" بمكانو

ذات  وىى االلحاف والتدرج مف السيؿ الى الصعب فيلبساطة باتمتاز  فيي
مجموعو متنوعة مف االساليب التي عمى وى ىذه المؤلفات تتح، حركة واحدة  

أستخدـ فييا المؤلؼ لغة متناسقة متقدمة تظير اتقاف كيرشنر لمشكؿ المصغر 
اليارمونية  لممقطوعات كؿ مقطوعة ليا شخصية فريدة خاصو بيا فيما يتعمؽ ب

والمحتوى المحني والشكؿ الموسيقى كما تتميز ىذه المقطوعات بأسموب رقصة 
تعتبر أضافو لممقررات  فيي بالتعبير و التوازف بيف اليديف عند العزؼ والفالس 

مف  الكافيوبالرغـ مف كؿ ىذه المميزات إال انيا لـ تحظى باالىتماـ الدراسية 
يمكف االستفادة ة تناوليا بالدراسة و التحميؿ حتى لذا رأت الباحثة ضرور الدراسات 

                                                           
http://www.almaniah.com/articles/view/2445 3 

 

http://www.almaniah.com/articles/view/2445
http://www.almaniah.com/articles/view/2445
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وتنبع مف مشكمو البحث التساؤالت  . منيا لتحسيف أداء الطالب عمى ألو البيانو
 : األتية

 تساؤالت البحث: 
التي تتناسب مؤلفات المنمنمات ما المستوى األدائي ل:  التساؤل االول

 ؟لممتعمميف التدريسيمستوى الو 
ما التقنيات العزفية التي يمكف اكتسابيا مف خالؿ التحميؿ  : التساؤل الثانى

 ؟كيرشنرعند  المقطوعات القصيرةمؤلفات العزفى ل

المقطوعات مؤلفات ما الصعوبات التكنيكية والتعبيرية في : التساؤل الثالث
 وما الحموؿ المقترحة ألدائيا ؟كيرشنر عند  القصيرة

 :أىداف البحث
شنر وتصنيفيا ير لك 62وعات القصيرة مصنؼ لمجمد المقط مسحيو  دراسة -

 . الى لثالث مستويات
 "المنمنمات "القصيرةات المقطوعات لمؤلف التقنيات العزفية االستفادة مف -

 .كيرشنر عند ياخصائص أسموب عزف ووتطورىا 
العزفيو واقتراح الحموؿ بالتماريف واإلرشادات  ،عزفيوالصعوبات ال تحديد -

  .لتذليؿ تمؾ الصعوبات

 :أىمية البحث
التعرؼ عمى مقطوعات جديدة مف شأنيا إثراء المناىج الدراسية وتنويعيا وايجاد 

عزؼ مؤلفو المقطوعات  فيحالو الرغبة  فيدراسة عممية يمكف الرجوع الييا 
 "المنمنمات " عند كيرشنر .القصيرة 

 حدود البحث :
 المانياحدود مكانيو : 
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 العصر الرومانتيكى : حدود زمانية
 صطمحات البحث : م

 Miniatures المنمنمات

كؿ واحدة تمتاز بالبساطة ذات حركة مقطوعات قصيره بأنيا  وتعرؼ اجرائياً  
استخداـ المسافات اليارمونية بتتميز  مقطوعة ليا شخصية فريدة خاصو بيا

كثرة االنتقاؿ بيف لمحنية واألقواس الزمنية ، استخداـ األقواس ا، المتنوعة 
 .استخداـ النغمات الممتدة ،  وتيةالطبقات الص
   Performance styleأسموب االداء

تعبر تعبيػرا واضػحا عػف الغرض الذى  والتيالصفة المميزة لممؤلفة الموسيقية، 
المميزة ألسموب ات إلػى الصػفيريد المؤلؼ أف يعبر عنو ويوضحو، كما يرمز 

 1قى .كؿ مؤلؼ موسي

 جراءات البحث :إ
 : منيج البحث

والذى يقوـ عمى وصؼ كؿ ( تحميؿ محتوى  ) الوصفيتبع ىذا البحث المنيج ي
توجد بيف الوقائع وال  التيما ىو كائف وتفسيره وتحديد الظروؼ والعالقات 

يقتصر ىذا المنيج عمى جمع البيانات وتبويبيا وانما يتضمف تفسير ىذه البيانات 
 2ب مع مشكمة الدراسة وابعادىا.وادراؾ العالقة فيما بينيا واستخداميا فيما يتناس

 
                                                           

1
 vol 16, U.S.A , Macmillan limited, 1980p.282. Sadie stanly: " The New Grove" 

Dicitionary of music and musicans 
2
ة ،القاىرة جابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظـ : مناىج البحث فى التربية و عمـ النفس ، دار النيضة العربي 

 . 731-731ص6116
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  :البحث ةعين
داء أثيودور كيرشنر لتحسيف عينو منتقاه مف مجمد المقطوعات القصيرة لممؤلؼ 

انتقاء العينة مف مستوييف المتوسط وفوؽ المتوسط و وتـ  ألو البيانو طالب عمىال
 (1)ممحؽ مسح شامؿ لممؤلفات وتصنيفيا الى ثالث مستويات  عمؿبعد ذلؾ 

المؤلفات تصنيؼ  فياستمارة استطالع رأى الساده الخبراء المتخصصيف  عمؿو 
 فيوعمؿ استمارة استطالع رأى الساده الخبراء المتخصصيف  (2)ممحؽ 

 7،  6،  5حث وىـ مقطوعة ) الصعوبات العزفية  والتماريف المقترحة لعينو الب
 ب .لمالئمتيـ لممستوى االكثر شيوعا بالنسبة لمطالوذلؾ  ( 8، 

   :أدوات البحث
استمارة استطالع  -_ مصادر االنترنتالمراجع البيانو_ آلة_ المدونات الموسيقية

استمارة استطالع راي  -الصعوبات العزفية والتماريف المقترحة  فيراي الخبراء 
 الخبراء فى التحميؿ العزفى و تحديد المستوى التدريسي

 خطوات البحث     
 :نظري و يشملالجانب ال: الجزء األول

نبذة عف حياة المؤلؼ  –دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث 
المقطوعات  سمات مؤلفات - أىـ أعمالو Theodor Kirchner""ثيودوركيرشنر

 62المنمنمات مصنؼ  القصيرة

 -) السمـشمؿ تحميؿ العناصر الموسيقيةيو : الجانب التطبيقي الجزء الثاني
التعبير ووسائؿ  –االفكار المحنية –السرعة –غةالصي –الطوؿ البنائى –الميزاف
. الربع منمنمات لمبيانو البيداؿ( ودراسة تحميمية عزفية –الحميات –التظميؿ

الصعوبات التكنيكية وتذليميا عف طريؽ التماريف المقترحة واإلرشادات  واستخراج
 . العزفية
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 : دراسات سابقة
 :اوال: دراسات عربية
 بعنوان :  الجنديشرين سمير محمود  دراسةالدراسة االولى : 

" استخدام التقنيات الموسعة اللة البيانو في أداء منمنمات البيانو في 
 الموسيقى المصرية "

المنمنمات عند المؤلفة  : القاء الضوء عمي مؤلفاتالدراسة الى تمؾ ىدفت   
مصريو منيا الباحثة عمال بعنواف " ثماف منمنمات  المصرية نيمو مطر واختارت

واعتمدت الدراسة عمي  لمبيانو" تناولت فييا المؤلفة التقنيات الموسعة اللة البيانو
مف حيث نوع  الحاليمع البحث  الدراسةتتفؽ تمؾ  المنيج الوصفي التحميمي

استخداـ التقنيات الموسعة  مف حيث الحاليتختمؼ مع البحث  ،المنيجالمؤلفة  و 
فيقوـ بدراسة  الحالييقى المصرية أما البحث البيانو واستخداميا فى الموس اللة

مف حيث ر كيرشن األلمانيالمقطوعات القصيرة أو المنمنمات عند المؤلؼ 
ارشادات عزفيو وتماريف مقترحو تساعد  اقتراحالكشؼ عف الصعوبات العزفية و 

 إلسراءمنيا ما يناسب الطالب  واختيار الطالب عمى سيولو أداء تمؾ المؤلفات 
 فات جديدة مختمفة وغير تقميدية .الدراسية بمؤلالمناىج 

  دراسة آية يوسف محمد محمد بعنوان :الدراسة الثانية : 

طريقة مقترحة لمعالجة الصعوبات العزفية من خالل مجمد دنيس آجاى 
  آلة البيانو دارسيلتحسين أداء  التعميمي

                                                           
 :بحث انتاج المؤتمر الدولي االوؿ )العممي الثامف( كميو التربية الموسيقية  شريف سمير محمود الجندي– 

 .2010جامعو حمواف 
  6174جامعة عٌن شمس  –كلٌه التربٌة النوعٌة  –آٌة ٌوسف محمد محمد : رساله ماجستٌر غٌر منشورة 
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 ومؤلفات ؿخال مف أجاى دينيس أسموب عمى التعرؼ ىدفت تمؾ الدراسة الى 
و تحديد الصعوبات العزفية وتقديـ التدريبات  لممبتدئيف البيانو آلة عزؼ لتعميـ

واإلرشادات لمعالجة ما بو مف صعوبات واالستفادة مف المؤلفات عينو البحث 
مف  االستفادةتكمف أىمية ىذه الدراسة فى  ألو البيانو دارسيفي تحسيف أداء 

في تنميو الميارات لمطالب عمى  فات عينة البحثالدراسة التحميمية العزفية لممؤل
عينو البحث وتناولت  واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي ألو البيانو

 4مقطوعة اختارت الباحثة   12تحتوى عمى عينة مختارة مف مجمد دينيس أجاى
آلة  دارسيتحسيف أداء فى  الحاليمع البحث  الدراسةتتفؽ تمؾ  مقطوعات

مقترحة لمعالجة الطريقة ال مف حيث الحاليتختمؼ مع البحث  المنيج،و  نوالبيا
 دارسيلتحسيف أداء  التعميميالصعوبات العزفية مف خالؿ مجمد دنيس آجاى 

أما البحث الحالي فيقوـ بدراسة المقطوعات القصيرة أو المنمنمات  آلة البيانو
 اقتراحت العزفية و مف حيث الكشؼ عف الصعوبار كيرشنعند المؤلؼ األلماني 

 ارشادات عزفيو وتماريف مقترحو تساعد الطالب عمى سيولو أداء تمؾ المؤلفات 
فات جديدة مختمفة المناىج الدراسية بمؤل إلسراءواختيار منيا ما يناسب الطالب 

 وغير تقميدية 

 بعنوان مروة عاطف سالمو عبد الرحمن الدراسة الثالثة: دراسة

قطوعات المجمد األول لسوليما سترافنسکي لتنمية دراسة تحميمية عزفية لم
 ميارات األداء عمى آلة البيانو

خصائص العناصر الموسيقية التى تتسـ  عمى التعرؼ ىدفت تمؾ الدراسة الى 
بيا مقطوعات المجمد األوؿ لسوليما سترافنسكى لموسيقي البيانو لألطفاؿ " 

Music Piano ".For Children  ، األدائية التي تشتمؿ تحديد الصعوبات
                                                           

 جامعة المنٌا  -العدد الثانً –مجلة بحوث فً التربٌة النوعٌة : بحث منشور  لرحمنمروة عاطف سالمة عبدا

6172 
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ترجع أىمية ، والتحميؿ العزفى  البنائيالتحميؿ مف خالؿ  عينو البحثعمييا 
وىػذا يساعد عمى عينو البحث البحث إلى تفيـ الخصػائص الفنيػة التػي تتسػـ بيػا 

أتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التجريبػي ذو وقد  تحسيف أداء العازؼ المبتدئ
تتفؽ تمؾ  )تحميػؿ محتػوى ( الوصفيالمنيج ، ة الواحدة المجموعػة التجريبي

تختمؼ مع  ، تحسيف أداء دارسي آلة البيانوفى  الحاليمع البحث  الدراسة
أما البحث الحالي فيقوـ بدراسة والمؤلؼ نوع المجمد  مف حيث الحاليالبحث 

مف حيث ر كيرشنالمقطوعات القصيرة أو المنمنمات عند المؤلؼ األلماني 
ارشادات عزفيو وتماريف مقترحو تساعد  اقتراحشؼ عف الصعوبات العزفية و الك

 واختيار منيا ما يناسب الطالب إلسراء الطالب عمى سيولو أداء تمؾ المؤلفات 
 المناىج الدراسية بمؤلفات جديدة مختمفة وغير تقميدية .

 

 :دراسات أجنبيةثانيا : 
THEODOR KIRCHNER’S : MINIATURES, OP62 A 

PEDAGOGICAL ANALYSIS


 

لموقوؼ عمى ما يناسب تربويا  تناوؿ مؤلفو المنمنمات ىدفت تمؾ الدراسة الى   
ولـ فوؽ المتوسط أو  المتوسط أوف حيث المستوى الضعيؼ مستويات العازؼ م

يتطرؽ الباحث الى الصعوبات العزفيو وال عمؿ إرشادات عزفية أو تماريف 
( مقطوعات كنموذج 4نو البحث وىـ عدد )مقترحة كما فعمت الباحثة فى عي

                                                           

 CANDACE  FISH :THEODOR KIRCHNER’S MINIATURES ,OP  73 A 

PEDAGOGICAL ANALYSIS, Norman, Oklahoma. 2020 

 عند ثيودور كيرشنر 62التحميؿ التربوى لمؤلفة المنمنمات مصنؼ 
  1847نوفمبر   4 -1809فبراير  ssohnMendel 3 مندلسوف
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ولقد استنتجت الباحثة مف خالؿ عزؼ  ألسموب أداء كريشنر ليذه المؤلفات
مع  الدراسةتتفؽ تمؾ  المؤلفات عينو البحث وتحميميا سمات تأليؼ ىذه المؤلفات.

مف  الحاليتختمؼ مع البحث  المنيج ،مف حيث نوع المؤلفة  و  الحاليالبحث 
ارشادات عزفيو وتماريف مقترحو  اقتراحالصعوبات العزفية و  حيث الكشؼ عف

منيا ما يناسب الطالب  واختيار تساعد الطالب عمى سيولو أداء تمؾ المؤلفات 
  .المناىج الدراسية بمؤلفات جديدة مختمفة وغير تقميدية  إلسراء

 :كيرشنرنبذة عن حياة المؤلف 

اف مؤلًفا موسيقًيا وعازؼ بيانو كو  1823 عاـ بالمانيا ثيودور كيرشنرولد    
عد االنتياء مف دراستو  و بفي العزؼ عمى البيانو  وتمقى دروسً   وعازؼ أرغف
، بناًء عمى توصية  1843 في عاـ  الموسيقي leipzig اليبزيغ التحؽ بمعيد

سويسرا حيث تولى منصب عازؼ   ذىب إلى lssohnMendeمف مندلسوف 
س مدر كوقت قدـ حفالت موسيقية وعمؿ في نفس ال .المحمية الكنيسة األرغف في

  موسيقىلم

ىنا تعرؼ و  (AMG) حيث قاد حفالت   اليبزيغ عمؿ كقائد في 1862عاـ  في -
 .مدى الحياةلو صبح صديًقا أالذي  , Brahms يوىانس برامز عمى

و  يورخفي ز  Maria Schmidtتزوج مف المغنية ماريا شميدت  1868عاـ  -
 .نتج عف ىذا الزواج ثالثة أطفاؿ

، وبعد ألمانيا حيث عمؿ مدرًسا لمموسيقىغادر سويسرا وعاد إلى  1872عاـ  -
 .عاـ واحد شغؿ منصب مدير مدرسة الموسيقى المحمية

 .ع سنوات كمدرس موسيقى في اليبزيغعمؿ لبض 1876عاـ  -      

 . ىالموسيق Dresden Institute دريسدف معيد انتقؿ إلى 1883عاـ  -

https://www.wikiwand.com/de/Leipziger_Konservatorium
https://www.wikiwand.com/de/Leipziger_Konservatorium
https://www.wikiwand.com/de/Leipziger_Konservatorium
https://www.wikiwand.com/de/Leipziger_Konservatorium
https://www.wikiwand.com/de/Stadtkirche_Winterthur
https://www.wikiwand.com/de/Stadtkirche_Winterthur
https://www.wikiwand.com/de/Johannes_Brahms
https://www.wikiwand.com/de/Johannes_Brahms
https://www.wikiwand.com/de/Dresden
https://www.wikiwand.com/de/Dresden
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- عاـ 1890 ذىب كيرشنر إلى ىامبورغ ، حيث أصبح شبو أعمى  -
 وتوفي مشمواًل مف عدة

غزير اإلنتاج ومع ذلؾ ال يزاؿ غير معروؼ لدى العديد مف  كيرشنر وكاف   
عالقات وثيقة مع العديد مف الممحنيف  كاف لدى كيرشنر. عازفي البيانو اليـو

يتكوف إنتاجو الموسيقي في الغالب مف منمنمات البيانو ، والتي  و المشيوريف
 مفأفضؿ ما لديو  كمؤلؼ  تجنب األشكاؿ الكبيرة وقدـ و 73يبمغ مجموعيا 
مقطوعة  1000تتألؼ أعماؿ البيانو وحدىا مف أكثر مف  و القطع التعبيرية

 Robert شوماف )ة إلى ذلؾ  قاـ بترتيب عدد كبير مف أعماؿباإلضاف موسيقية

Schumann  )و(برامز Brahms ) لمنمنمات الممثؿ الرئيسي ديع ولذا لمبيانو 
    2 .البيانو الرومانسية

 :أعمالو أىم
 لمبيانو: اتمؤلف

 مصنؼ)شيرزو، (7 مصنؼ)تسع قطع بيانو ، (5 مصنؼ)و خمس قطع بيان -
( 13مصنؼ )قطع بيانو 7 (،11 مصنؼ)قطع البيانو الصغيرة  ،اسكتشات، (8

  .أغاني بدوف كممات بعنواف
بعنواف  (16 مصنؼ)اثنا عشر قطعة بيانو، (14 مصنؼ)تسع قطع فانتازيا -

  صغيرةألعاب المرح والمآسي ال

                                                           
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 1856يوليو   29– 1810يونيو  Robert Schumann: 8شوماف 
  1897أبريؿ  3 - 1833: مايو  Brahms برامز 

 

https://www.wikiwand.com/de/Romantik
https://www.wikiwand.com/de/Romantik
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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قطعة  12 ،(19 مصنؼ )عمى أغانيو الخاصة عشر مقطوعات بيانو مبنية-
اثنا ، (22مصنؼ )ثمانية رومانسيات،  ألواف مائية( بعنواف 21 )مصنؼبيانو

 (23 )مصنؼعشر فالس 
 25)مصنؼقطع  10 ، ال يزاؿ يتحرؾ( بعنواف  24 )مصنؼقطع بيانو 8 -
 .صور ليميةبعنواف (

 )مصنؼوطع لمبيانق 4،(26 )مصنؼقطع صغيرة  عبارة عف ألبوـ لمبيانو12 -
مف كراسة الرسـ ( بعنواف 29 )مصنؼ موسيقى ىادئةقطع  6 ،( بعنواف28

  .الخاصة بي
 )مصنؼقطع بيانو  5 ، مف األياـ الكئيبة( بعنواف  32 )مصنؼقطع  10- 

 .( بعنواف المثؿ33
بعنواف (  35 )مصنؼقطعة بيانو سيمة  14( ،34 مصنؼ )رقصات فالس 7-

 .ألعاب األطفاؿ
( بعنواف 39 )مصنؼقطعة بيانو  14 ( ،36 )مصنؼخيالت عمى البيانو الت -

 .قصص القرية
مازوركا مصنؼ  7،  األوراؽ المنفوخة( بعنواف 41 )مصنؼقطع بيانو  6- 

42. 
 )مصنؼقطع بيانو  6 ، زىور لمباقة( بعنواف 44 مصنؼ )قطع بيانو 10-

45 ). 
 )مصنؼقطع أحرؼ  6(، 57 )مصنؼ أيدىبيانو بأربع المؤلفات مف  12-

61). 
  .المنمنمات( بعنواف 62 )مصنؼقطعة سيمة  15-
دراسة صغيرة لمبيانو تستند إلى األغاني الشعبية القديمة وأغاني األطفاؿ  30- 

  .(70ت)مصنؼسوناتينا 5، الشباب ي( بعنواف أعزائ66 )مصنؼ
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 :الحجرة لموسيقىمؤلفاتو 
ثالثيات أطفاؿ لمبيانو ، (15 )مصنؼلمبيانو والكماف  Serenade أغنية -

أغنية  ،(59)مصنؼروايات لمبيانو والكماف ، (58 )مصنؼوالكماف 
 .(63) مصنؼرومانسية لمكماف والبيانو

أوراؽ ممونة ، (9)مصنؼثماني قطع لمفيوال )أو الفيوال ، الكماف( والبيانو  -
اثنا عشر قطعة خيالية لمكماف والبيانو  ،(83)مصنؼلمبيانو والكماف 

 .(90 )مصنؼ
 :األغاني

 (4 )مصنؼأغنيات  4( ،3 )مصنؼأغاني البنات ( ،1 )مصنؼأغاني  10-
 مصنؼ FvHolstein )أغاٍف بناًء عمى نصوص 3( ، 10 )مصنؼباالد   -

40) 
 )مصنؼبالقرب مف الحبيب أغنية ( ، 67 )مصنؼالصحوة في الحب أغنية  -

68) 
ىنري الرابع في باحة د باال( ، 95) مصنؼ  أتجوؿ في الميمة الصامتةأغنية  -

 ( 102 مصنؼ )كانوسا
 الكورال

 2013طبعة برليف (  69 )مصنؼأربع قصائد لجوقة الذكور  -
( 92 )مصنؼلمكماف واألرغف مقطوعتاف ،  (93صنؼ م )األغاني الشعبية  -

1 
 

                                                           
1https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner 1 

 

 

https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner
https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner
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  الجانب التطبيقي:: الجزء الثاني
"عند  Miniaturesالمنمنمات المقطوعات القصيرة " ترى الباحثة أف مؤلفو

 فيات العزفية مثؿ البساطة تحتوى عمى العديد مف التقني كيرشنرالمؤلؼ 
تستحؽ االلحاف والتدرج مف السيؿ الى الصعب والكثير مف التقنيات التي 

المقطوعات بتحميؿ مؤلفات بعمؿ دراسة مسحيو قامت الباحثة الدراسة وقد 
( منمنمو 15وعددىـ ) كيرشنرعند المؤلؼ  Miniaturesالمنمنمات القصيرة ""

 لمتعرؼ عمى ما يتناسب مع الطالب مف حيث المستوى التدريسيتحميال بنائيا 
لمالئمتيا لمعظـ ( 5،6،7،8( منمنمات( 4لعدد) التحميؿ العزفى ثـ، (1ممحؽ )

وكيفية  لمتعرؼ عمى الصعوبات العزفية كعينو المستويات بالنسبة لمطالب و
 التماريف المقترحة .الرشادات العزفية و ييا عف طريؽ االتغمب عمأدائيا و 

 ( 5) مقطوعو 

 FORM Analysis يالتحميل البنائ: أوال
                      /   الميزان                      دو / الكبير :السمم

   مازورة47: يالطول البنائ
                                                 A | B | Coda  الصيغة :

 موفونييى:  النسيج
ببطيء مع قميؿ  ziemlich langsam, ausdrucksvoll: مصطمحات السرعة

 المحنية مف العزوبة
spress    :معبرة. بطريقة االداء 

   : rall  وىو اختصار لمصطمحRallentando دريجي و يعنى أبطاء ت
 .لمحركة
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A tempo العودة  لمسرعة االصمية :. dolce               : بعذوبة ، عذب 
 .التعبير و االداء

Sempre dimاالستمرار الدائـ فى االداء مف القوة الى الخفوت : Sotto   :
 أسفؿ ، تحت

 :التظميل ومصطمحات التعبير

المبالغة في شدة  Fz)( ، mf، )متوسط القوه( fصوت قوى )، ( p )صوت خافت
( Cerscendo)كريشيندو  ( رنيف الصوت والضغط عمية بشدة

 (  Diminuendo)ديمينوندو القوة، يعنى التدرج مف الخفوت الى
عزؼ متقطع ويؤدى بخفة  Staccato).( ، الخفوت يعنى التدرج مف القوة الىو 

يعنى التدرج في البطء ثـ  Rit-tempo، ويعادؿ ربع القيمة الزمنية لمعالمة 
 .العودة لمسرعة األصمية

أستخدـ المؤلؼ حمية كما  وستخدـ المؤلؼ حمية االربيجياالحميات : 
(  وىى نوع مف الحمية الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة (Acciaccaturaاالتشاكاتورا

صغيرة بشكؿ الكروش يقطعو خط مستعرض يسبؽ الصوت األساسي يؤدى بمنتيى 
 .السرعة 

 .بمناطؽ لحنية إلظيار المحف ستخدـ المؤلؼ البيداؿا البيدال:
 : Performance Analysisتحميل األداء 

البطيء مع قميؿ مف تتطمب ىذه المؤلفة العزؼ  :المحــــن والتقنيات األدائية
 Theتؤدى المدونة بخط لحنى مترابط العزوبة في االلحاف كما تعتمد عمى أف 

Melodic line ا النوع مف الميارات و ذلؾ لوجود التتابع المحني وألداء ىذ
 :العزفية يجب
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ية اخراج الصوت الموسيقى وارتباطو باألصوات التي تسبقو التحكـ فى كمية وكيف
والتي تميو لذا يجب االىتماـ بالزمف الخاص بالمحف ككؿ وليس االىتماـ 

 بالضغط القوى عمى بداية كؿ مازورة حتى ال تفقد الجممة انسيابيا 
 ( كما بالشكؿ التالى: 31: 7ـ ) يبدأ مف :Aالجزء 

 

 

 
 ( 30:  1( ـ )1) شكؿ 

 ( كما بالشكؿ التالى34: 37: يبدأ مف ـ ) Bجزء ال

 
 ( 38: 31ـ )(  2) شكؿ 

 Coda  ( 74: 93تبدأ من م) :كما بالشكل التالى 
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 ( 47:  39( ـ ) 3) شكؿ

على عدة تقنٌات عزفٌة البد من التدرٌب علٌها الجزء  احتوى هذٌ:  Aالجزء 

 للوصول الى أدائها االداء الصحٌح .

( على بعد خامسة هابطه من أساس السلم حٌث   اع )  تقنٌة أداء اٌق -

وترى الباحثة ضرورة   Aتبدأ به المؤلفة وٌكرر باستمرار فً الجزء 

االلتزام بترقٌم االصابع المدون عند العزف لسهوله االداء وتقترح التمرٌن 
 التالً لسهولة االداء .

 
 ( ايقاع ) ألداء( تمريف مقترح 5) شكؿ

غمات المتداخمة ما بيف اليد اليمنى واليد اليسرى في منطقة تقنية عزؼ الن -
( وىى المنطقة الوسطى لوجود مفتاحي صوؿ مما يشكؿ عبأ  4واحدة ـ )

عمى العازؼ في التركيز عمى عزؼ كمتا اليديف بإيقاعات مختمفة في وقت 
واحد لذا ترى الباحثة ضرورة التدريب لكؿ يد عمى حدى حتى تماـ االتقاف 

اليديف مع بعضيما البعض مع االلتزاـ بالترقيـ المقترح مع مراعاه  ثـ عزؼ
 كمتا اليديف كما بالشكؿ التالى :االقواس المحنية ل

  
 (4( ترقيـ مقترح لمازورة )6) شكؿ
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( عمى أيقاع الكروش وتكمف الصعوبة فى :تقنية عزؼ حميو االربيجيو ـ ) -
ة عزؼ نغمات الحمية بقوة لذا يجب مراعاأداء الحمية في نفس زمف االيقاع 

واحدة وببطء والبد اف تأتى حركة االربيجيو بتغيير مركز ثقؿ الذراع مف 
بمساعدة  الرسغنغمة ألخرى  أي أف االربيجيو يأتي مف حركة مفصؿ 

األصابع مع مراعاة أف يكوف التزامف بيف النغمات متساوي و تقترح الباحثة 
ح الباحثة تمريف مقترح لكيفية توض العزؼ ببطيء لضبط زمف االيقاع كما

 أداء الحمية .
        

 تدون                        تؤدي               

 
 

 كٌفٌه تدوٌن حلٌه االرجبٌو 
 

 

 
 األربيجيوحمية  ألداء( تمريف  6) كؿش 

، 15،10،8،7،6،5،3اليسرى ـ )و  اليمنى ( في اليدTieىناؾ رباط زمنى ) -
 ر في عزؼ النغمة حتى انتياء زمنيا كامال .( ويعنى االستمرا24،23

( مراعاه أداء النغمات باليد اليسرى فى مفتاح صوؿ  لوجود 18،17ـ ) -
  أداء المصطمح التعبيرىو ( 19ـ ) بدايةحتى  LHمصطمح 

، )ديمينوندو يعنى التدرج مف الخفوت الى القوة( Cerscendo)كريشيندو 
Diminuendo  )  ليوضح  الخفوت ة الىو يعنى التدرج مف القو

 .(19مدى التجانس العزفى بيف اليديف ـ )
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مع مراعاه أداء  Sotto لوجود مصطمح ألسفؿ( يراعى االداء أوكتاؼ :3ـ )
  pp التعبيريالمصطمح 

  : Bالجزء 
( و يعتمد عمى التنقالت المحنية السريعة  فى اليد اليسرى 34: 37يبدأ مف ـ )-

أبعاد نغمية مختمفة يربطيا قوس لحنى قصير  وعمى تكرار لموتيفة لحنية عمى
 وفييا يمتـز المؤلؼ بنوتو البيداؿ لضماف استمرارية الرنيف 

ىناؾ صعوبة فى أداء التنقالت المحنية السريعة فى اليد اليسرى لذا رأت  -
كما بالشكؿ  الباحثة االداء بترقيـ االصابع  المقترح مف الباحثة لسيولة االداء

 :التالى

 
 ( بترقيـ االصابع المقترح 38: 31( ـ ) 7) شكؿ

Coda   :( 74: 93تبدأ من م)  ويكوف المحف فييا في اليد اليسرى باستخداـ
 .وىى محاكاه لمحن الجزء االول مع بعض التغيرات المحنية  الرباط المحني القصير

صعوبة في أداء التنقالت المحنية السريعة في اليد اليسرى مع  وىنا توجد -
 المصطمح التعبيرىباط المحني لكؿ مازورة عمى حدى مع ضبط وجود الر 

يعنى التدرج مف الخفوت الى القوة ، ( Cerscendo)كريشيندو  
 و يعنى التدرج مف القوة الى (  Diminuendo)ديمينوندو 

 ليوضح مدى التجانس العزفى بيف اليديف. الخفوت
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 ف الباحثة لسيولة االداءلذا رأت الباحثة االداء بترقيـ االصابع  المقترح م -
 كما بالشكؿ التالي

 
 ( بترقيـ االصابع المقترح 8) شكؿ

(  وقد تـ شرح ىذه الصعوبة 43ـ ) حمية االربيجيوكما توجد صعوبة أداء -
 سابقا بنفس المؤلفة.

قد أختتـ المؤلفة في مفتاحي )فا( لكال اليديف بتألؼ ثالثي عمى الدرجة االولى -
 .الزمف فيتعنى االطالة ( و )تخداـ عالمو لسمـ االساس مع  اس

حيث يتنوع أداء المؤلؼ فى استخداـ  تغير المفاتيح الموسيقيةتقنيو    -
  .الطبقات الصوتية المختمفة وىى السمة السائدة عمى المؤلفة

بوضع عالمات بالقمـ الرصاص عمي  وتقترح الباحثة لمتدريب ىذه التقنية-
 .ظيا العيف عند العزؼيرة حتى تالحالمفاتيح المتغ

أداء الفقرات التً تحتوي علً تغٌٌر فً المفاتٌح عدة مرات ببطء مع تكرار  -

 العازؼ عمى ادائيا بسيولو ويسر. العزف حتى ٌتعود
ترى الباحثة أف ىذا العمؿ مف أكثر االعماؿ التي تساعد عمى  : تعميق الباحثة
،  slurقوس المحني القصير التقنية  ،الموسيقية تغير المفاتيح التدريب عمى

، كما تساعد الطالب عمى استخداـ سرىوالتدريب عمى تغيير المفاتيح في اليد الي
 .بالشكؿ الصحيح أداء التنقالت المحنية، البيداؿ
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 ( 6) مقطوعة

 FORM Analysisالتحميل البنائى أوال : 
 /   الميزان                               فا / الكبيرالسمم : 

           A   Bالصيغة : ثنائية                  مازورة 32الطول البنائى : 
 موفونييى:  النسيج

االكثر النشطة السريعة جدا  لمحركةويشير ىذا المفظ  Vivace: أسموب االداء 
 Allegroمف  حيوية

 :التظميل ومصطمحات التعبير

المبالغة في  Fz)( ، mf، )متوسط القوه(  fصوت قوى )، ( p )صوت خافت
( Cerscendo)كريشيندو  ( شدة رنيف الصوت والضغط عمية بشدة

 (  Diminuendo، )ديمينوندو يعنى التدرج مف الخفوت الى القوة
عزؼ متقطع ويؤدى بخفة  Staccato).( ،  الخفوت يعنى التدرج مف القوة الىو 

في البطء ثـ  يعنى التدرج Rit-tempo، ويعادؿ ربع القيمة الزمنية لمعالمة 
 .العودة لمسرعة األصمية

(  وىى نوع مف الحمية (Acciaccaturaأستخدـ المؤلؼ حمية االتشاكاتوراالحميات : 
الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكؿ الكروش يقطعو خط مستعرض يسبؽ 

 .لصوت األساسي يؤدى بمنتيى السرعةا

 لـ يستخدـ المؤلؼ البيداؿ البيدال:
 :السرعة مصطمحات
A tempo  :العودة  لمسرعة االصمية . 
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rfz  :  وىو اختصار لمصطمحRinforzando  و تعنى االداء برنيف أكثر
 .وتشديد النبر عمى نغمة دوف باقي النغمات

 : Performance Analysisتحميل األداء 
 لمعبرتتميز ىذه المؤلفة بالمرح والغنائية واالداء ا :المحــــن والتقنيات األدائية

 متاز بالرشاقة و االنسيابية مع استخداـ اإليقاعات البسيطةت جزئييفوتتكوف مف 
. 

 :  Aالجزء 
المحف مبني عمى استخداـ ( وتنتيى بقفمو تامو سمـ فا / ؾ 8: ـ  1مف ـ ) يبدأ 

 السمميةالخامسة لسمـ االساس وتتابع النغمات النغمات األساسية لػتآلؼ الدرجة 
 ()فى ايقاع  اليسرىاليمنى و فى اليد 

استخداـ القوس المحني  معاليد اليسرى و اليد اليمنى أداء متبادؿ بيف في 
كما بالشكؿ  ، .(عمى ايقاع )، استخداـ حمية االتشيكاتورا  slurالقصير 

 :التالي

 
 ( 8:  1( الجزء االوؿ ـ ) 9)شكؿ
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 :  Bالجزء الثانى 

 تالفاتفا/ ؾ وىى عبارة عف ينتيى بقفمة تامة سمـ  (16: 9يبدأ مف ـ )
تبادؿ  فيمفردة فى اليد اليمنى  ونغمات سممية فى اليد اليسرى تعزؼ 

أوكتافات و  مزدوجةعزفى ما بيف اليد اليمنى و اليد اليسرى و نغمات 
 : التاليكما بالشكؿ  ( (،) )تألفات ثالثية عمى ايقاع و 

 
 ( 16: 9ـ ) الثاني( الجزء  10)شكؿ 

 عزفية و التمارين المقترحة :ال االرشادات

القوس  ءيتطمب أدا( 13، 9،5،1)مثاؿ ـ slurالقوس القصير تقنية أداء  -
الضغط بثقؿ مف الذراع عند بدء عزؼ القوس المحني ثـ    slurالقصير 

 رفع اليد بخفة قميال ألعمى مع عزؼ النغمة األخيرة بخفة و ىدوء 
 عزؼ ىايتطمب أداء:  staccatoبأسموب  تقنية أداء النغمات المزدوجة -

زمف متساوي مع عدـ  فيالساعد كوحدة واحدة و األصابع بحركة مف اليد و 
تمييا و االستدارة  التيرفع األصابع عف النغمات قبؿ الركوز عمى النغمات 

  .صابع حتى تتساوى قوة عزؼ النغماتالكاممة لأل
( وىما -)tenutoألداء المتقطع الثقيؿ   Marcatoمصطمح  تقنية أداء -

، ـ شكؿ اوكتاؼ في( 10ـ ) ( 14،10مثاؿ ـ )بنفس المعنى ونفس االداء 
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النغمة مدتيا  بإعطاءيشير ىذا المصطمح لاللتزاـ و  مزدوجةغمات ن( 14)
قصيرة  تعنى االداء بعمؽ ووضوح و ىي عبارة عف شرطة الزمنية كاممو كما

 .تكتب أعمى أو أسفؿ النغمة
كتبت عمى حمية ( و 16،8،7،3ـ ) )>(ىالضغط القو تقنية أداء عالمة  -

تشير ألداء النغمة بشدة يعقبيا مباشرة تناقص  اليد اليسرى و فياالتشاكاتورا 
الواحدة تعنى تشديد  المأزورة فيتدريجي و عند تكرار العالمة أكثر مف مرة 

كما يراعى عند أدائيا أف تؤدى ( أو االداء بقوة شديدة  Accentoالنبر)
صابع لمنزوؿ عمى النغمات الى أسفؿ مع تييئو اال الحركة مف أعمى

 .الصحيحة
 .غيرىاو ( 3،7،8،4،  2تقنية أداء التألؼ الثالثي  مثاؿ ـ ) -

التدريب عمى أداء نغمات التألؼ مفردة ثـ أدائيا  الثالثييتطمب أداء التألؼ و 
عمى أف تتساوى قوى االصابع و يكوف العزؼ بثقؿ الذراع ، االداء بعمؽ و  معا

 .ي لسيولو االداءمريف التالقترح الباحثة التت

 
 الثالثي التآلؼمقترح لسيولو أداء  تمريف( 11 ) شكؿ

وىى نوع ( وغيرىا 7،8،11،12، ،4) تقنية أداء حمية االتشاكاتورا مثاؿ ـ -
مف الحمية الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكؿ الكروش يقطعو خط 

 تؤدى كما بالشكؿ التالي.و مستعرض يسبؽ الصوت األساسي 

تؤدي                                  تؤدي                       تدون                                     
 تدون  

 
 كيفية أداء حمية االتشاكاتورا( 23) شكؿ
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 االرشادات العزفية 

ودة مرة ثـ الع تدريجيو تعنى بطء  rit  التعبيريأستخدـ التمويف مراعاه  -
 .(13،12كما ىو موضح ـ ) a tempoبوضع عالمة  األصميأخرى الى الزمف 

وىو  rfzمتوسط القوة ،   mfمصطمح بيف (  21، :ـ ) مراعاه التبايف -
و تعنى االداء برنيف أكثر وتشديد النبر عمى  Rinforzandoلمصطمح  اختصار

 .نغمة دوف باقي النغمات االخرى
 اليد اليمنى في تتابع الختالؼ االبعاد النغمية ىناؾ صعوبة في أداء نغمات -

 الحميةـ مع استخدا وخصوصا مع االداء المتبادؿ بيف اليديف stacatoبأسموب 
( ولمتغمب عمى ىذه الصعوبة يجب االداء بالترقيـ 16،15)فى اليد اليسرى 

 .لمقترح مف الباحثة لسيولو االداءا
مع مراعاه ( 10:9،14:13، 2:1،6:5ـ ) legatoمراعاه االداء المترابط  -

االداء فى تتابع عمى أف تكوف اليديف قريبو جدا مف بعضيا البعض لتبدو كما 
 .باألداءتقـو  التيلو كانت يد واحدة 

 التيترى الباحثة أف ىذا العمؿ مف أكثر االعماؿ  : تعميق الباحثة 
يسرى ، المتبادؿ بيف اليد اليمنى و اليد التساعد عمى التدريب عمى االداء 

 فيياالداء بعمؽ، أما االقواس المحنية القصيرة ى االداء المتقطع ، و التدريب عم
بداية  في  mfالى استخداـ التظميؿ  باإلضافةأخرىا  في المزدوجةتبرز النغمات 

  .التكنيكيخدمة اليدؼ  في التعبيريمما يجعؿ اليدؼ  المحنيالقوس 

 ( 7)  مقطوعة

 FORM Analysisالتحميل البنائى أوال : 
 /   الميزان                            / الكبير دوالسمم : 
   A  أحاديو  الصيغة :                     مازورة 32:  البنائيالطول 
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 Nicht zu     ; أسموب االداء                          موفونييى:  النسيج

sch nellسريع مفعـ بالحيوية 

 :تعبيرالتظميل ومصطمحات ال

المبالغة في  Fz)( ، mf، )متوسط القوه(  fصوت قوى )، (  p )صوت خافت
( Cerscendo)كريشيندو  ( شدة رنيف الصوت والضغط عمية بشدة

 (  Diminuendo، )ديمينوندو يعنى التدرج مف الخفوت الى القوة
عزؼ متقطع ويؤدى بخفة  Staccato).( ، تالخفو  يعنى التدرج مف القوة الىو 
يعنى التدرج في البطء ثـ  Rit-tempo، يعادؿ ربع القيمة الزمنية لمعالمة و 

 .العودة لمسرعة األصمية
وحتى يتمكف العازؼ مف  المحف ألثراءبكثرة  ستخدـ المؤلؼ البيداؿأ البيدال:

 .بانسيابيواالنتقاؿ بيف النغمات 
 Aلخفوتتعنى بقميؿ مف التدرج مف القوه الى ا poco rit مصطمحات السرعة :

tempo  العودة لمسرعةاالصمية. 
 : Performance Analysisتحميل األداء  -

مى نطاؽ العازؼ التنقؿ ع مفىذه المؤلفة تتطمب  :المحــــن والتقنيات األدائية
واسع عمى لوحة المفاتيح تمثؿ ىذه المؤلفة بداية وتمييد لعزؼ أسموب الفالس 

 .لشوباف بصوره مبسطو
حركة  فيصورة قفزات أوكتاؼ  في( بالعزؼ بكمتا اليديف  1)أناكروز ـ مف  بدأت

.وىذا غالبا أسموب موسيقى الفالس عند شوباف وبرامزعكسية   
شكؿ نغمات  فيفيما بيف االداء المترابط   عزفيتبادؿ ( 1،2،3،4ـ ) تقنية  -

  Staccato بأسموب مزدوجةعبارة عف نغمات مفردة و االداء المتقاطع وىو 
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ا بخفة ميجب أداءىالتبايف بينيما أثناء العزؼ كما  ارإظيوىنا يجب 
  .بينيماالتبايف  وإليضاحأدائيا  إلتقافوبالترقيـ المدوف مف قبؿ المؤلؼ 

كما يراعى الوضع الصحيح لمبيداؿ عند عزؼ النغمة االولى ورفع الرجؿ عف 
 :التاليكما بالشكؿ البيداؿ عند عزؼ النغمة الثانية . 

 
 ( 4:1)ز ـ أناكرو ( 24)شكؿ

 .باحثة طريقة وضع البيداؿ كما يمىو توضح ال

 

 البداؿ( طريقة وضع  25 ) شكؿ
اليد  في صعودا قفزة مسافة عشره مف دو الوسطى الى مى سوبرانوتقنيو      

 فيكما تعزؼ اليد اليسرى  slurالقصير  المحنيالقوس  مستخدما( 4ـ ) اليمنى 
ثـ  العزؼ متقطع Staccatoبأسموب  اصعود نغماتقفزه مسافة عشرة  الباص 

 تؤدى النغمة االخرى باستخداـ عالمة االكسنت )>( و تشير ألداء النغمة بشدة
لوضوح فى اظيار التبايف بيف العالمات  المراعاةبالضغط عمييا وىنا يجب 
 االداء مع الدقة فى استخداـ 

 التاليالتعبير المطموب كما بالشكؿ  إلظيارعالمات البيداؿ 

 

 (13:5ـ )( 26) شكؿ
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وىذه  ( 8،13، 7، 6ـ )  فيمسافة العشرة عدة مرات  مراعاه تكرار قفزات يجب
القفزات تمثؿ صعوبة بالنسبة لمعازؼ عند االداء ولمتغمب عمى ىذه الصعوبة تـ 

  .عمؿ تمريف مقترح مف قبؿ الباحثة لسيولو االداء

 
 قفزات مسافة العشرة ألداء( تمريف 27) ؿشك

عزؼ مسافة  ثـبشكؿ نغمو مفردة  ( 12:9ـ ) متتاليةنغمات أداء تقنيو  -
ميارة تحتاج مف العازؼ  وىذه مزدوجةبشكؿ نغمات السادسة ،السابعة  

االداء بترقيـ  لذا تقترح الباحثة المزدوجةاالنتقاؿ والقفزات السريعة لمنغمات 
 .التاليكما بالشكؿ  االصابع لسيولو االداء

 
 ترقيـ االصابعب (12:9ـ ) (28)شكؿ

لمحف االصمى باستخداـ بمسابو تمييد لمعودة مرة أخرى  (14،15، 13)م 
،  يعنى التدرج مف الخفوت الى القوة( Cerscendo)كريشيندو  مصطمح

 التدرج مف القوة الىمف  بقميؿ يعنىو   (Diminuendo)ديمينوندو 
سرعة األصمية يعنى التدرج في البطء ثـ العودة لم poco Rit-tempo، الخفوت

صوت الباص الستخداـ  في( يراعى العزؼ باليد اليمنى  71،72( ـ )73ـ )
 legatoواالداء المتصؿ  مع مراعاه مصطمحات التعبير والبيداؿ RHمصطمح 

 اليد اليمنى فى صوت الباص. في
  slur المحنيةاالقواس  فيمع زيادة ( تعتبر أعادة لمجزء االوؿ 36:  73ـ )

اليد اليمنى  فيالمترابط  المحنياالداء  فيضح التبايف و يلاليمنى اليد  فيوذلؾ 
التقنية بمنمنمو رقـ  ىذهوقد تـ شرح  الضغط القوى)>(بأسموب  النغمةوعزؼ 
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ى لختاـ المؤلفة ليوضح سمو المؤلفة وى غنائي( عبارة عف لحف 36:65ـ ) (7)
 .االسموب الراقص لموسيقى الفالس

  : تعميق الباحثة
تساعد عمى التدريب  التيالباحثة أف ىذا العمؿ مف أكثر االعماؿ  ترى     

عزؼ مسافة السادسة ،  slurالقصير  المحنيالقوس عمى مسافة العشرة ، وتقنية 
 .مصطمحات التعبير استخداـ في، مع الدقة  ،السابعة  بشكؿ نغمات مزدوجة

 ( 8)  مقطوعة

 FORM Analysisالتحميل البنائى أوال : 
:  البنائيالطول           3/8/   الميزان                 دو / الكبير السمم :

  مازورة 24
 موفونييى:  النسيج                ’A | B | Aالصيغة :  

شديد التعبير عف االحاسيس و   Ruhig,ausdrucksvoll:  أسموب االداء
 ، االداء اليادئ  العواطؼ

 التظميل ومصطمحات التعبير :

و يعنى التدرج  (  Diminuendoالخفوت الى القوة ، )ديمينوندو 
 .الخفوت مف القوة الى

المحف واضفاء جو الفالس  ألثراءطواؿ المؤلفة  البداؿستخدـ المؤلؼ أ البيدال:
 عمى المؤلفة .

 : Performance Analysisتحميل األداء 
تؤدى ، المعبر وبيدوء  تتطمب ىذه المؤلفة العزؼ :المحــــن والتقنيات األدائية
 .المحنيو ذلؾ لوجود التتابع  The Melodic lineالمدونة بخط لحنى مترابط 
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( وىو عبارة عف ألحاف غنائية قصيرة متبادلة ما بيف 4:7يبدأ مف ـ ) :Aالجزء 
 .اليد اليمنى واليد اليسرى فى شكؿ أقواس لحنية قصيرة 

يسرى و اليد اليمنى يجب مراعاه تقنيو  أداء المحف المتبادؿ ما بيف اليد ال -
أداء كؿ يد عمى حدى حتى تماـ االتقاف عمى أف يكوف لحف اليد اليسرى ىو 

 . المصاحبة ىيالمحف األساسي المسيطر و اليد اليمنى 
 باستخداـ البداؿ المتصؿيتطمب االداء  المنمنمة في ىذهكثرة االقواس المحنية   -

legato pedaling  

بد مف االداء بترقيـ االصابع مف حنية بالشكؿ الصحيح اللعزؼ االقواس الم   -
 اقتراح الباحثة لسيولو االداء كما بالشكؿ التالي .

 
 ( بالترقيـ المقترح مف الباحثة4:7)( ـ 29 )شكؿ 

 (2)تـ شرح ىذه التقنية بمنمنمو  تقنية أداء النغمات المزدوجة : -

 :  B الثانيالجزء 
الجزء عمى التنقالت المحنية الكثيرة بيف  يعتمد ىذا (16: 9يبدأ مف ـ )
اليد اليسرى مستخدما نغمات لحنية عمى أبعاد مختمفة بإيقاع ) فياالوكتافات 

مما يستمـز العزؼ بترقيـ االصابع   slurالقصير  المحني( مع الرباط 
 كما بالشكؿ التالي. المقترح مف الباحثة لسيولو االداء
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 يـ المقترح مف الباحثةبالترق (16: 9) ( ـ:2 ) شكؿ

 (2) تـ شرح ىذه التقنية بمنمنمو  :الثالثيتقنية أداء التألؼ  -
 :  A2الجزء 

وىو أعادة لمجزء االوؿ مع  وينتيى بقفمو تامو سمـ دو/ؾ (24 :19يبدأ مف ـ )
 .المحف إلثراءبعض التنمية المحنية 

تساعد عمى  لتياترى الباحثة أف ىذا العمؿ مف أكثر االعماؿ  تعميؽ الباحثة :
 التدريب عمى

 بيف االوكتافات ما التنقالت المحنية الكثيرة،  slurالقصير  المحنيالقوس تقنية 
 .اف التبادؿ العزفى ما بيف اليديف، اتقاليد اليمنى و اليسرى في
 

 نتائج البحث
بعػػد اجػػراء الدراسػػة التحميميػػة العزفيػػة لمعينػػو المختػػارة مػػف مؤلفػػات المقطوعػػات    

( 15( مؤلفػػات مػػف عػػدد)4رة "المنمنمػػات" عنػػد المؤلػػؼ كيرشػػنر وعػػددىا )القصػػي
الباحثػػة نتػػائج البحػػث فػػي جػػدوؿ يتضػػمف التحميػػؿ البنػػائي لكػػؿ  تستعرضػػأمؤلفػػو 

 المؤلفات لموقوؼ عمى المستوى التدريسي المالئـ لمطالب.
الصتعوبات استمارة استتطالع رأى الخبتراء لتحدٌتد وقد قامت الباحثة بتصػميـ 

 االرشادات العزفٌة و التمارٌن المقترحة . واقتراحٌه العزف
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بعد الدراسة التي قامت بيا الباحثة وبعد االنتياء مف استعراض الجزء النظري و و 
  :البحث كما يمى تساؤالتالى النتائج التي تجيب عمى الباحثة التطبيقي توصمت 
تتناسػػػػب  التػػػػيمؤلفػػػػات المنمنمػػػػات مػػػػا المسػػػػتوى األدائػػػػي ل:  التســــاؤل االول

 ؟لممتعمميف التدريسيمستوى الو 
الدراسػػػة المسػػػحية و االسػػػتطالعية مػػػف خػػػالؿ  التسػػػاؤؿتمػػػت االجابػػػة عمػػػى ىػػػذا 

فػي جػدوؿ يتضػمف التحميػؿ البنػائي لكػؿ المؤلفػات لموقػوؼ لممؤلفات عينػو البحػث 
 عمى المستوى التدريسي المالئـ لمطالب.

اكتسػابيا مػف خػالؿ التحميػؿ  ما التقنيػات العزفيػة التػي يمكػف:  التساؤل الثانى
 ؟كيرشنرعند  المقطوعات القصيرةمؤلفات العزفى ل

ولقػػػد مػػػف خػػػالؿ التحميػػػؿ العزفػػػى لعينػػػو البحػػػث  التسػػػاؤؿتمػػػت االجابػػػة عمػػػى ىػػػذا 
ظيرت عدة تقنيات عزفية يمكف االستفادة منيػا فػي رفػع المسػتوى العزفػى بالنسػبة 

 لمطالب منيا 
كثػػرة التنػػوع بػػيف المفػػاتيح كمفتػػاح صػػوؿ ،  -اسػػتخداـ النغمػػات الممتػػدة بكثػػرة  -

 فا.
اسػػػتخدـ نمػػػوذج إيقػػػاعي متكػػػرر مػػػع التصػػػوير لأللحػػػاف فػػػي طبقػػػات صػػػوتية   -

 مختمفة .
اسػػػػػتخداـ المسػػػػػافات  - اسػػػػػتخداـ التألفػػػػػات الثالثيػػػػػة اليارمونيػػػػػة و االوكتافػػػػػات  -

 اليارمونية المتنوعة . 

سػػػػتعماؿ النغمػػػػات ا - اسػػػػتخداـ األقػػػػواس المحنيػػػػة و األقػػػػواس الزمنيػػػػة بكثػػػػرة -
 المزدوجة.

المقطوعػػات مؤلفػات مػا الصػعوبات التكنيكيػة والتعبيريػة فػي : التسـاؤل الثالـث
 وما الحموؿ المقترحة ألدائيا ؟كيرشنر عند  القصيرة
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اسػػتمارة اسػتطالع رأى الخبػػراء عمػؿ   مػف خػػالؿ التسػػاؤؿتمػت االجابػة عمػػى ىػذا 
 البنػائيقترحػة مػف خػالؿ التحميػؿ في الصعوبات العزفية واالرشػادات والتمػاريف الم

 عينو البحث .لوالتحميؿ العزفى 
 تفسير نتائج البحث

لعينػو البحػث  البنػائيمف خالؿ الدراسػة االسػتطالعية و المسػحية و التحميػؿ      
 مقطوعات الوجدت الباحثة أف 

مجموعػػو متنوعػػة مػػف االسػػاليب التػػي أسػػتخدـ عمػػى وى تػػتح القصػػيرة عنػػد كيرشػػنر
لغػػػػػة متناسػػػػػقة متقدمػػػػػػة تظيػػػػػر اتقػػػػػاف كيرشػػػػػنر لمشػػػػػكؿ المصػػػػػػغر  فييػػػػػا المؤلػػػػػؼ

لممقطوعػػات كػػؿ مقطوعػػة ليػػا شخصػػية فريػػدة خاصػػو بيػػا فيمػػا يتعمػػؽ باليارمونيػػة  
والمحتػػوى المحنػػي والشػػكؿ الموسػػيقى كمػػا تتميػػز ىػػذه المقطوعػػات بأسػػموب رقصػػة 

 بالتعبير و التوازف بيف اليديف عند العزؼ والفالس 
آيػػة يوسػػؼ محمػػد محمػػد  حػػث مػػع الدراسػػات السػػابقة كدراسػػةنتػػائج الب اتفقػػتوقػػد 

مجمػػد دنػػيس آجػػاى التعميمػػي لتحسػػيف أداء دارسػػي آلػػة اسػػتخداـ التػػى أشػػارت الػػى 
المجمػد األوؿ أشػارت الػى التػي مػروة عػاطؼ سػالمو عبػد الػرحمف ، دراسة  البيانو

ف خالؿ والتي ظيرت م لسوليما سترافنسکي لتنمية ميارات األداء عمى آلة البيانو
عػػدة تمػؾ المؤلفػػات والتػى تشػمؿ  ييػاالتػػي تحتػوى عم التمػاريف والتػدريبات المقترحػة

 . أىداؼ تعميمية تعمؿ عمى رفع مستوى أداء الطالب

 التوصيات :
 توصى الباحثة بما يمى : 

تػػػػوفير المػػػػدونات الموسػػػػيقية لمؤلفػػػػات المنمنمػػػػات اللػػػػة البيػػػػانو وذلػػػػؾ يعطػػػػى  -
 سب مستواه .الدارس فرصة لالختيار ما ينا

 ادراج مؤلفات كيرشنر مف ضمف مناىج البيانو لمكميات المتخصصة . -
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 المراجع
 المراجع العربية : أوال 

كميو التربية  –آية يوسؼ محمد محمد : رسالو ماجستير غير منشورة  -
 2018جامعة عيف شمس  –النوعية 

 جابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظـ : مناىج البحث فى التربية و عمـ -
 . 135-134ص2002النفس ، دار النيضة العربية القاىرة 

بحث انتاج المؤتمر الدولي االوؿ )العممي  شريف سمير محمود الجندي: -
 .2010جامعو حمواف  –الثامف( كميو التربية الموسيقية 

مروة عاطؼ سالمة عبدالرحمف : بحث منشور مجمة بحوث في التربية  -
 2016منيا جامعة ال -العدد الثاني –النوعية 
 :االجنبية واالنترنت المراجع اثانيا : 

-CANDACE  FISH :THEODOR KIRCHNER’S MINIATURES ,OP 

73 A PEDAGOGICAL ANALYSIS, Norman, Oklahoma. 2020 

-Luce, Robert, The Famous Pianists, New York, 1974, p135 

 

-Sadie Stanly: " The New Grove" Dictionary of music and musicians 

vol 16, U.S.A , Macmillan limited, 1980p.282                                         

                                     

- Slonimsky, Nicolas, Bakers Biographical Dictionary Of Musicians, 

Sixth Edition, Macmillan publishing Co. London, 1978, p 262 . 

-www.almaniah.com/articles/view/2445 

-http://www.visionofparadise.ch/a-music/history/kirchn.html 

-https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner -   

-https://econtact.ca/16_3/chippewa_miniature.html                                 

                                                                                      

 

http://www.almaniah.com/articles/view/2445
http://www.visionofparadise.ch/a-music/history/kirchn.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner
https://www.wikiwand.com/de/Theodor_Kirchner
https://econtact.ca/16_3/chippewa_miniature.html
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 ممخص البحث

الطالب داء أثيودور كيرشنر لتحسين المقطوعات القصيرة لمجمد  االستفادة من
 ألو البيانو عمى

 منى عبد الرحيم عادلى احمد                                         

يبنى  التيو اليامو  األساسيةالبيانو مف الركائز  آللة الموسيقية تعتبر المقطوعات
لمطالب ، حيث أنيا تحدد بشكؿ كبير ما وصؿ اليو مف  الميارىعمييا المستوى 

 تربويةؾ لما تحويو مف أىداؼ تمكنو مف األداء الجيد  وذل التيالميارات العزفيو 
يصؿ الطالب لممستوى  حتىوجاذبيو المحف  وميارات تكنيكيو تتسـ بسيولو االيقاع

المؤلفات مؤلفات المقطوعات القصيرة "المنمنمات  ىذه، ومف امثمو المطموب  الفني
فيي تعتبر أضافو لممقررات الدراسية وبالرغـ مف كؿ  المؤلؼ االلمانى كيرشنر"عند 
المميزات إال انيا لـ تحظى باالىتماـ الكافي مف الدراسات لذا رأت الباحثة ضرورة ىذه 

تناوليا بالدراسة و التحميؿ حتى يمكف االستفادة منيا لتحسيف أداء الطالب عمى ألو 
دراسة مسحيو  لمجمد المقطوعات القصيرة  البيانو وقد ىدفت تمؾ الدراسة الى عمؿ

االستفادة مف التقنيات العزفية ى لثالث مستويات  لكيرشنر وتصنيفيا ال 62مصنؼ 
عند " وتطورىا و خصائص أسموب عزفيا المنمنمات لمؤلفات المقطوعات القصيرة"

تحديد الصعوبات العزفيو، واقتراح الحموؿ بالتماريف واإلرشادات العزفيو لتذليؿ ، كيرشنر
يدة مف شأنيا تمؾ الصعوبات كما شممت  أىمية البحث التعرؼ عمى مقطوعات جد

إثراء المناىج الدراسية وتنويعيا وايجاد دراسة عممية يمكف الرجوع الييا في حالو الرغبة 
في عزؼ مؤلفو المقطوعات القصيرة "المنمنمات " عند كيرشنر  وقد أتبع البحث 

 و أختتـ البحث بنتائج البحث و التوصيات .( تحميؿ محتوى ) الوصفيالمنيج  الحالي
 

 
                                                           

 جامعه جنوب الوادي –بكلٌه التربٌة النوعٌة  -استاذ البٌانو المساعد 
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To benefit from Theodore Kirchner's 

Short Pieces Folder to Improve Student 

Performance on the Piano 

Mona Abd El Rahem Adly Ahmed

 

The musical compositions of the piano instrument are 

considered one of the main and important pillars upon which the 

skill level of the student is built, as it largely determines the 

playing skills that he has reached that  enables him to perform 

well. This is because it contains educational objectives and 

technical skills that are characterized by ease of rhythm and 

attractive melody until the student reaches the required technical 

level. Examples of these works are the works of short pieces 

"miniatures" by the German author Kirchner, as they are 

considered an addition to the academic courses. Therefore, the 

researcher saw the need to study and analyze it so that it can be 

used to improve the student's performance on the piano This study 

aimed to make a survey study of the volume of short pieces of 

Kirchner's categorized 62 and categorized them into three levels, 

taking advantage of the playing techniques of the compositions of 

short pieces "miniatures", their development, and the 

characteristics of Kirchner's playing style, Identifying playing 

difficulties, and suggesting solutions with exercises and playing 

instructions to overcome these difficulties The importance of the 

research also included identifying new pieces that would enrich 

and diversify the school curricula and finding a scientific study 

that could be referred to in the event of a desire to play his 

composition of short pieces “miniatures” by Kirchner. The current 

research followed the descriptive approach (content analysis) and 

concluded the research with the research results and 

recommendation                  

 

                                                           

  Assistant Professor of Piano - Faculty of Specific Education - 

South Valley University 
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 ( 1ممحق رقم ) 
ب الطالب المتوسط لممقطوعات التى تناسجدول التحميل البنائي و العزفي 

 المستوى

رقم 
 المؤلفة

(1

) 

 
 ؾ /ري  السمم 
والسرور المرح معتدلة  السرعة  Lustig,doch nicht zu schnell 
  الميزان
 A                 B     الصيغة

           m.             13 1.م              

الطول 
 البنائي

 مازورة 28

 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

Poco f ) قميل من السرعة( )صوت خافت p  صوت قوى( ، )f  ، )
( يعنى التدرج من Cerscendoكريشيندو   ( mf)متوسط القوه

و يعنى  (  Diminuendoالخفوت الى القوة ، )ديمينوندو 
يعنى التدرج في البطء ثم  Rit-tempoالتدرج من القوة الى الخفوت ، 

 . األصمية العودة لمسرعة
 استخدام محدود جدا" فقط لحمية االربيجيو الحميات
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   البيدال المؤلف يستخدم لم البيدال

المستوي 
 التدريسي

 تصمح لمطالب المتوسط

 

رقم 
 المؤلفة

(6) 

 

 فا / ك السمم 
Vivace  السرعة ويشير ىذا المفظ لمحركة السريعة جدا النشطة االكثر  

ة من حيوي Allegro 

  الميزان
A    الصيغة    m. 1                           B  m. 9 

 

الطول 
 البنائي

 مازورة 32

 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

 mf (، )Fz( ، )متوسط القوه f( ، )صوت قوى  p )صوت خافت
 المبالغة في شدة رنين الصوت والضغط عمية بشدة (

التدرج من الخفوت الى القوة ، ( يعنى Cerscendo)كريشيندو 
و يعنى التدرج من القوة  (  Diminuendo)ديمينوندو 

عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع  Staccato، ).(  الى الخفوت 
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يعنى التدرج في البطء ثم العودة  Rit-tempoالقيمة الزمنية لمعالمة ، 
 لمسرعة األصمية .

(  وىى نوع من الحمية (Acciaccaturaتوراأستخدم المؤلف حمية االتشاكا الحميات
الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكل الكروش يقطعو خط مستعرض 

 الصوت األساسي يؤدى بمنتيى السرعة . يسبق
 لم يستخدم البيدال البيدال

 تصمح لمطالب المتوسط المستوي 

 
رقم 

 المؤلفة
(7) 

 

 دو / الكبير السمم 

 سريع لكن مفعم بالحيويةNicht zu sch nell   السرعة
 

  الميزان
 ’A | B | A الصيغة

m. 1 m. 9 m. 17 
الطول 
 البنائي

 مازورة 16

مصطمحا
 ت

المبالغة  Fz)( ، mf( ، )متوسط القوه fصوت قوى )، (  p )صوت خافت
دو )كريشين في شدة رنين الصوت والضغط عمية بشدة (
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 التظميل

والتعبي
 ر

Cerscendo ) يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، )ديمينوندو
Diminuendo  ) و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت   ،

 ).(Staccato  عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع القيمة الزمنية
 يعنى التدرج في البطء ثم العودة لمسرعة األصمية Rit-tempoلمعالمة ، 

الحميا
 ت

 المؤلف أى نوع من الحمياتلم يستخدم 

البيدا
 ل

بكثرة ألثراء المحف واضفاء جو الفالس  ستخدـ المؤلؼ البيداؿأ
 عمى المؤلفة

المستوي 
 تصمح لمطالب المتوسط التدريسي

 
 

رقم 
 المؤلفة

(8) 

 
 دو / ك السمم 

    Tanquilloeespressivo}Ruhig, ausdrucksvoll السرعة

ء اليادئ المعبر الرزين ، شديد التعبير عن االحاسيس و االدا
 العواطف

  الميزان
 ’A | B | A الصيغة

m. 1 m. 9 m. 17 
 مازورة 24الطول 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 البنائي
 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

)كريشيندو  ((  mf)متوسط القوه، (  p )صوت خافت
Cerscendo )دو يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، )ديمينون

Diminuendo  ) و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت 

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات الحميات

 أستخدم المؤلف البيدال بكثرة الثراء المحن البيدال

المستوي 
 التدريسي

 تصمح لمطالب المتوسط

 
 

رقم 
 المؤلفة

(13) 

 
 فا / ك السمم 
Vivace  السرعة ويشير ىذا المفظ لمحركة السريعة جدا النشطة االكثر  

 Allegroحيوية من 

  الميزان
A    الصيغة    m. 1                           B  m. 9 

 

الطول 
 البنائي

 مازورة 32
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

مصطمحا
 ت

 التظميل

 والتعبير

المبالغة  mf (، )Fz( ، )متوسط القوه f( ، )صوت قوى  p )صوت خافت
)كريشيندو  ين الصوت والضغط عمية بشدة (في شدة رن

Cerscendo ( يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، )ديمينوندو
Diminuendo  )  و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت 

 ).( ،Staccato  عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع القيمة الزمنية
ة لمسرعة األصمية يعنى التدرج في البطء ثم العود Rit-tempoلمعالمة ، 

. 
(  وىى نوع من الحمية (Acciaccaturaأستخدم المؤلف حمية االتشاكاتورا الحميات

الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكل الكروش يقطعو خط مستعرض 
 الصوت األساسي يؤدى بمنتيى السرعة . يسبق

 لم يستخدم البيدال البيدال

المستوي 
 التدريسي

 لمتوسطتصمح لمطالب ا
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

لممقطوعات التى تناسب الطالب فوق جدول التحميل البنائي و العزفي 
 المتوسط 

ر
قم 

 المؤلفة
(

2) 

 
 / ؾ صوؿ السمم 
 تعنى بتدفؽ ، بحركة ، بحرارة Con moto السرعة
 الميزان

 
    ’A | B | A’ | B | A الصيغة

m. 1 m. 9 m. 17 m. 25 . m. 33 

الطول 
 البنائي

 مازورة 40

مصطمحا
 ت

 التظميل

 والتعبير

( يعنى التدرج من الخفوت الى Cerscendoكريشيندو  ،  ( p )صوت خافت
 و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت (  Diminuendoالقوة ، )ديمينوندو 

 لم يستخدم أي نوع من الحميات لكثرة التدفق المحني الحميات
 استخدـ المؤلؼ البيداؿ في حدود ضيقة البيدال

المستوي 
 التدريسي

 تصمح لمطالب فوؽ المتوسط
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 

رقم 
 المؤلفة

(3) 

 
 دو / ص السمم 
 معتدل السرعة Allegretto السرعة

  الميزان
 A | B | A’ | B | A الصيغة

’ m. 1 m. 9 m. 17 m. 29 m. 41 

الطول 
 ائيالبن

 مازورة 16

مصطمحا
 ت

 التظميل

 والتعبير

( )ديمينوندو  mf( ، )متوسط القوه f( ، )صوت قوى  p )صوت خافت
Diminuendo  ) و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت 

 لم يستخدم أي نوع من الحميات لكثرة الثراء والتداخالت المحنية الحميات

 ضيقة جدااستخدم المؤلف البيدال في حدود  البيدال

 تصمح لمطالب فوؽ المتوسط المستوي 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

رقم 
 المؤلفة

(5) 

 
 ال / ص السمم 
 Ziemlich  langsam,ausdrucksvoll{poco lento e espressivo السرعة

 بطيئة جدا و معبرة ، ببطىء مع قميل من العزوبة المحنية . }

  الميزان
                                                                   A | B | Coda الصيغة

        

m. 1 m. 31 m. 39 

 

الطول 
 البنائي

 مازوره  13

مصطمحا
 التظميل ت

 والتعبير

(pp صوت خافت جدا( )صوت خافت p  صوت قوى( ، )f  متوسط( ، )
 ( mfالقوه

الى القوة ( يعنى التدرج من الخفوت Cerscendoكريشيندو  
و يعنى التدرج من القوة الى  (  Diminuendo، )ديمينوندو 
يعنى التدرج في البطء ثم العودة لمسرعة  Rit-tempoالخفوت ، 

  األصمية

 أستخدم المؤلف حمية االربيجيو الحميات

 أستخدم المؤلف البيدال بكثرة البيدال

 تصمح لمطالب فوؽ المتوسط المستوي 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

رقم 
 مؤلفةال
(9) 

 
 دو / ك السمم 

وتعنى معتدل السرعة مع قميل من  Allegretto, poco agitato السرعة
 االنفعال أو الحركة

  الميزان
       A     B الصيغة

m. 1 m. 17 
الطول 
 البنائي

 مازورة 36

 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

(pp )صوت خافت صوت خافت جدا( p  ) ،( صوت قوىf ( ، ) متوسط
المبالغة في شدة رنين الصوت والضغط عمية بشدة mf ، )(Fz )القوه

يعنى التدرج من الخفوت الى ( Cerscendo)كريشيندو  
و يعنى التدرج من  (  Diminuendo القوة ، )ديمينوندو
عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع  Staccato).( ،  القوة الى الخفوت

يعنى التدرج في البطء ثم العودة  Rit-tempoنية لمعالمة ، القيمة الزم
  ( عالمة االطالة الزمنية.)،   لمسرعة األصمية

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات الحميات

 أستخدم المؤلف البيدال بكثرة الثراء المحن البيدال

 تصمح لمطالب فوؽ المتوسط المستوي 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 

رقم 
 المؤلفة

(15) 

 
 دو / ص السمم 

 وتعنى بنشاط وحيوية فى االداء عما سبق Animato السرعة
  الميزان
         A    B الصيغة

m. 1 m. 17 
الطول 
 البنائي

 مازورة 40

مصطمحا
 التظميل ت

 والتعبير

)كريشيندو  ( ،  fصوت قوى )، (  p )صوت خافت
Cerscendo )خفوت الى القوة ، )ديمينوندو يعنى التدرج من ال

Diminuendo  ) و يعنى التدرج من القوة الى الخفوت  ،
Rit-tempo يعنى التدرج في البطء ثم العودة لمسرعة األصمية 

 أستخدم المؤلف البيدال بكثرة الحميات

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات البيدال

المستوي 
 التدريسي

 طتصمح لمطالب فوؽ المتوس
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 لممقطوعات التى تناسب الطالب المتميزجدول التحميل البنائي و العزفي 

             رقم 
 المؤلفة

(4) 

 
 دو/ ك السمم 

 يشير ىذا المصطمح لمحركة النشيطة Allegro vivace السرعة
  الميزان
 A | B | A (da capo) m. 1 m. 33 m. 1 الصيغة
الطول 
 البنائي

 مازورة 21

مصطمحا
 التظميل ت

 والتعبير

(pp صوت خافت جدا( )صوت خافت p  صوت قوى( ، )f  ، )
( يعنى التدرج Cerscendoكريشيندو  ( mf)متوسط القوه

و  (  Diminuendoمن الخفوت الى القوة ، )ديمينوندو 
ي يعنى التدرج ف Rit-tempoيعنى التدرج من القوة الى الخفوت ،

مصطمح يعنى بدون ،  “ ”senzaالبطء ثم العودة لمسرعة األصمية ، 
 ”espress“ب ،  –تعنى مع  Col“ ”بغير دائما يسبق مصطمح أخر،

 وتعنى االداء بطريقة معبرة 
 

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات الحميات
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 استخدم المؤلف البيدال في حدود ضيقة جدا البيدال

المستوي 
 التدريسي

 تصمح ىذه المؤلفة لمطالب المتميز

 
 

             رقم 
 المؤلفة

(11) 

 
 فا / ؾ السمم 
 معتدل السرعة Allegretto السرعة
  الميزان
                                                  A | B | A’ | B | A’ | Coda الصيغة

         

m. 1 m. 9 m. 17 m. 25 m. 33 m. 41                            

                   
الطول 
 البنائي

 مازورة 48

)كريشيندو  ،  ( fصوت قوى )، (  p )صوت خافت مصطمحات
Cerscendo ) يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، )ديمينوندو
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 التظميل

 والتعبير
Diminuendo  ) وتو يعنى التدرج من القوة الى الخف  ، ).(

Staccato  عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع القيمة الزمنية
 يعنى ىذا المصطمح االداء بحالوه  dolce“ ”لمعالمة

 استخدم المؤلف البيدال فى حدود ضيقة الحميات

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات البيدال

المستوي 
 التدريسي

 تصمح ىذه المؤلفة لمطالب المتميز

 
 

             م رق
 المؤلفة

(11) 

 
 س بيموؿ/ ؾ السمم 
 معتدؿ ، متوسط السرعة Massig السرعة
  الميزان
         A    B الصيغة

m. 1 m. 17 
 مازورة 32الطول 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 البنائي

 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

يعنى التدرج  Rit-tempo( ،  mf( ، )متوسط القوه p )صوت خافت
" ويعنى أعمى sopraي البطء ثم العودة لمسرعة األصمية ، مصطمح " ف

( وتعنى االداء بطريقة معبرة ، ) ”espress“أو فوق النغمة ، 
 عالمة االطالة الزمنية.

 
 أستخدم المؤلف البيدال فى حدود ضيقة البيدال

حمية (  وىى نوع من ال(Acciaccaturaأستخدم المؤلف حميو االتشاكاتورا الحميات
الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكل الكروش يقطعو خط مستعرض 

 يسبق الصوت األساسي يؤدى بمنتيى السرعة .
 

المستوي 
 التدريسي

 تصمح ىذه المؤلفة لمطالب المتميز

 
 

             رقم 
 المؤلفة

(12) 

 
 رى / ك السمم 
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 دا ونشيطو وأكثر حيويوتعنى سريعة ج Lebhaft السرعة
  الميزان
                                                                                   A | B | B الصيغة

    

m. 1 m. 17 m. 33                                                           

               
الطول 
 البنائي

 مازوره 48

محامصط
 التظميل ت

 والتعبير

(pp صوت خافت جدا( )صوت خافت p  صوت قوى( ، )f  متوسط( ، )
المبالغة في شدة رنين الصوت والضغط عمية بشدة ( mf (، )Fzالقوه

( يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، Cerscendo)كريشيندو  
و يعنى التدرج من القوة الى  (  Diminuendo)ديمينوندو 

عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع القيمة  Staccato).(  ،الخفوت 
يعنى التدرج في البطء ثم العودة لمسرعة  Rit-tempoالزمنية لمعالمة ، 

   األصمية
 أستخدم المؤلف البيدال فى حدود ضيقة البيدال

(  وىى نوع من الحمية (Acciaccaturaأستخدم المؤلف حمية االتشاكاتورا الحميات
المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكل الكروش يقطعو خط مستعرض الزخرفية 

 يسبق الصوت األساسي يؤدى بمنتيى السرعة .
المستوي 
 التدريسي

 تصمح ىذه المؤلفة لمطالب المتميز
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

             رقم 
 المؤلفة

(14) 

 
 صول / ك السمم 

 ى حد ماوتعنى سريع و نشيط ال Massig schnell السرعة
  الميزان
        A     B      A الصيغة

m. 1 m. 17 m. 49 
الطول 
 البنائي

 مازورة 64

 مصطمحات
 التظميل

 والتعبير

(pp )صوت خافت صوت خافت جدا( p  ) ،( صوت قوىf  متوسط( ، )
المبالغة في شدة رنين الصوت والضغط عمية بشدة mf ، )(Fz )القوه

يعنى التدرج من الخفوت الى القوة ، ( Cerscendo)كريشيندو  
و يعنى التدرج من القوة الى  (  Diminuendo)ديمينوندو 

عزف متقطع ويؤدى بخفة ويعادل ربع القيمة  Staccato).( ،  الخفوت
يعنى التدرج في البطء ثم العودة لمسرعة  Rit-tempoالزمنية لمعالمة ، 

ب  –تعنى مع  Col“ ”،  يعنى ىذا المصطمح االداء بحالوه  ،  األصمية
 ،“espress” وتعنى االداء بطريقة معبرة 

 لم يستخدم المؤلف أي نوع من الحميات الحميات

 –"   تعنى مع Colأستخدم المؤلف البيدال طوال المؤلفة لوجود مصطمح " البيدال
 ب
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

المستوي 
 التدريسي

 تصمح ىذه المؤلفة لمطالب المتميز
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 (2ملحق )
 

 الخبراء رأي عاستطال استمارة

  / ......................................... الدكتور األستاذ

 وبعد،،، طٌبة تحٌة

المقطوعات القصيرة مجمد  االستفادة من :بعنوان دراسة بإجراء  الباحثة تقوم
 ألو البيانو الطالب عمىداء أثيودور كيرشنر لتحسين ل

 سٌادتكم برأي االسترشاد الباحثة تود المجال هذا فً الكبٌرة لخبرتكم ونظرا  
عند  26حول تحدٌد المستوى التدرٌسً للطالب لمقطوعات البٌانو مصنف 

 .كيرشنر

 ترونو مناسبا لما الرايالرجاء أبداء 
 والتقدير ،،،، الشكر فائق بقبول وتفضلوا

 
 إعداد

 أ.م.د/ منى عبد الرحيم عادلى 
 أستاذ البيانو المساعد

  جامعة جنوب الوادي كمية التربية النوعية
 م 0201
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 2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 

لمقطوعات البيانو  التدريسياستمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد المستوى 
 كيرشنرعند 

 

 اسم العمل 
 

 المستوى التدريسي
 

أوافق الى حد  ال أوافق أوافق
 ما

    تصمح لمطمب المتوسط (1) منمنمة رقم
    تصمح لمطالب فوق المتوسط 2منمنمة رقم  

    تصمح لمطالب فوق المتوسط 3منمنمة رقم 

     المتميزتناسب الطالب  4منمنمة رقم

    تصمح لمطالب فوق المتوسط 5 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتوسط 6 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتوسط 7 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب فوق المتوسط 9 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتميز 10 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتميز 11 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتميز 12 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتوسط 13 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب المتميز 14 منمنمة رقم

    تصمح لمطالب فوق المتوسط 15 منمنمة رقم
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 (3ملحق )
 

 الخبراء رأي ستطالعا استمارة
 الدكتور/ السيد األستاذ

 وبعد،،، طٌبة تحٌة

المقطوعات القصيرة مجمد  االستفادة من :بعنواف دراسة بإجراء  الباحثة تقوم
 ألو البيانو الطالب عمىداء أثيودور كيرشنر لتحسين ل

فى  سيادتكـ برأي االسترشاد الباحثة تود المجاؿ ىذا في الكبيرة لخبرتكـ ونظراً 
 7،  6،  5الصعوبات العزفية  والتماريف المقترحة لعينو البحث وىـ مقطوعة ) 

 ،8 ) 
 ترونو مناسبا لما الرايالرجاء أبداء 

 والتقدير ،،،، الشكر فائق بقبول وتفضلوا

 
 إعداد

 أ.م.د/ منى عبد الرحيم عادلى 
 أستاذ البيانو المساعد

  جامعة جنوب الوادى كمية التربية النوعية
 م 0201
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،  5الصعوبات العزفية  والتمارين المقترحة لعينو البحث وىم مقطوعة ) جدول 
6  ،7  ،8 ) 

 
 الصعوبات العزفية م

 
االرشادات العزفية و  التمارين 

 المقترحة

 ال اوافق اوافق

مقطوعة 
 (5رقم )

عمى بعد خامسة  صعوبة أداء ايقاع   
المؤلفة ىابطو مف أساس السمـ حيث تبدأ بو 

   Aويكرر باستمرار في الجزء 

وترى الباحثة ضرورة االلتزاـ بترقيـ  
االصابع المدوف عند العزؼ لسيولو 
االداء وتقترح التمريف التالي لسيولة 

 االداء .

 
 (تمرين مقترح الداء ايقاع )

  

المتداخمة ما بيف المحنية  النغمات صعوبة أداء 
 4نطقة واحدة ـ اليد اليمنى واليد اليسرى في م

وىى المنطقة الوسطى لوجود مفتاحي صوؿ مما 
يشكؿ عبأ عمى العازؼ في التركيز عمى عزؼ 

 كمتا اليديف بإيقاعات مختمفة في وقت واحد .

ترى الباحثة ضرورة التدريب لكؿ يد 
عمى حدى حتى تماـ االتقاف ثـ 

عزؼ اليديف مع بعضيما البعض مع 
مراعاه االلتزاـ بالترقيـ المقترح مع 
 االقواس لكمتا اليديف

       
 (3ترقيم مقترح لمازورة )

 

  

( عمى أيقاع :صعوبة عزؼ حميو االربيجيو ـ ) 
الكروش وتكمف الصعوبة فى أداء الحمية في 

 نفس زمف االيقاع 
 كيفيو تدويف حميو االرجبيو

 

لذا يجب مراعاة عزؼ نغمات الحمية 
احدة وببطء والبد اف تأتى حركة بقوة و 

االربيجيو بتغيير مركز ثقؿ الذراع مف 
نغمة ألخرى  أي أف االربيجيو يأتي 

بمساعدة  الرسغمف حركة مفصؿ 
األصابع مع مراعاة أف يكوف التزامف 
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 االربيجيوتمريف ألداء حمية 

بيف النغمات متساوي و تقترح الباحثة 
العزؼ ببطيء لضبط زمف االيقاع 

توضح الباحثة تمريف مقترح  كما
                  فية أداء الحمية .لكي

 

مقطوعة 
 (6رقم )

 مثاؿ ـ slurالقوس القصير أداءصعوبة
(9،5،1 ،13) 

   slurالقوس القصير  ءيتطمب أدا
الضغط بثقؿ مف الذراع عند بدء 

عزؼ القوس المحني ثـ رفع اليد بخفة 
قميال ألعمى مع عزؼ النغمة األخيرة 

 بخفة و ىدوء

  

النغمات المزدوجة بأسموب صعوبة أداء  
staccato  

 

عزؼ األصابع بحركة  ىايتطمب أداء
 فيمف اليد والساعد كوحدة واحدة و 

زمف متساوي مع عدـ رفع األصابع 
عف النغمات قبؿ الركوز عمى 

تمييا و االستدارة الكاممة  التيالنغمات 
لألصابع حتى تتساوى قوة عزؼ 

 النغمات

  

ألداء المتقطع   Marcatoمصطمح  صعوبة أداء 
( وىما بنفس المعنى ونفس -)tenutoالثقيؿ 

( في شكؿ 10( ـ ) 14،10االداء مثاؿ ـ )
 ( نغمات مزدوجة14اوكتاؼ، ـ )

ويشير ىذا المصطمح لاللتزاـ بإعطاء 
النغمة مدتيا الزمنية كاممو كما تعنى 
االداء بعمؽ ووضوح و ىي عبارة 
عف شرطة قصيرة تكتب أعمى أو 

 مة.أسفؿ النغ
 

  

ـ  صعوبة أداء عالمة الضغط القوى)>( 
( وكتبت عمى حمية االتشاكاتورا في 16،8،7،3)

اليد اليسرى و تشير ألداء النغمة بشدة يعقبيا 
مباشرة تناقص تدريجي و عند تكرار العالمة 

ند أدائيا أف تؤدى الحركة يراعى ع
مف أعمى الى أسفؿ مع تييئو 
االصابع لمنزوؿ عمى النغمات 

 الصحيحة.
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 أكثر مف مرة في المأزورة الواحدة تعنى تشديد
 ( أو االداء بقوة شديدة Accentoالنبر)

 

، 4صعوبة أداء حمية االتشاكاتورا مثاؿ ـ ) 
وىى نوع مف الحمية ( وغيرىا 7،8،11،12،

الزخرفية المحنية تكتب عمى ىيئة صغيرة بشكؿ 
الكروش يقطعو خط مستعرض يسبؽ الصوت 

 دى كما بالشكؿ التالي.وتؤ األساسي 

 

   

 
 كيفية أداء حمية االتشاكاتورا يوضح

  

مقطوعة 
 (7رقم )

( 1،2،3،4ـ ) صعوبة التبادؿ العزفي 
فيما بيف االداء المترابط  فى شكؿ نغمات 

عبارة عف مفردة و االداء المتقاطع وىو 
   Staccatoبأسموب  مزدوجةنغمات 

 البيداؿ عند عزؼ النغمة الثانية . 
 

 

يجب إظيار التبايف بينيما أثناء 
العزؼ كما يجب أداءىما بخفة 

وبالترقيـ المدوف مف قبؿ المؤلؼ 
 إلتقاف أدائيا وإليضاح التبايف بينيما. 
 ؾ البيداؿ عند عزؼ النغمة الثانية . 

ما يراعى الوضع الصحيح لمبيداؿ ك
عند عزؼ النغمة االولى ورفع الرجؿ 

لثانية . البيداؿ عند عزؼ النغمة ا عف
 كما بالشكؿ التالي:

 
و توضح الباحثة طريقة وضع البيداؿ 

 

  

(  12:9أداء نغمات متتالية ـ ) صعوبة 
بشكؿ نغمو مفردة ثـ عزؼ مسافة 

السادسة ،السابعة  بشكؿ نغمات مزدوجة 
 وىذه ميارة تحتاج مف العازؼ 

 
 

يراعى العزؼ باليد اليمنى فى صوت 
ع م RHالباص الستخداـ مصطمح 

 مراعاه مصطمحات التعبير والبيداؿ
فى اليد  legatoواالداء المتصؿ 

 اليمنى فى صوت الباص.
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مقطوعة 
 (8رقم )

صعوبة أداء المحف المتبادؿ ما بيف اليد اليسرى 
 و اليد اليمنى

يجب مراعاه أداء كؿ يد عمى حدى 
حتى تماـ االتقاف عمى أف يكوف لحف 

اليد اليسرى ىو المحف األساسي 
مسيطر وتكوف اليد اليمنى ىي ال

 المصاحبة

  

 صعوبة عزؼ االقواس المحنية بالشكؿ الصحيح 

 

 بد مف االداء بترقيـ االصابع مفال
 اقتراح الباحثة لسيولو االداء كما 
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 اسماء السادة المحكمين 
 
 لوظيفة االسم م

 ا.د/ يونس بدر 1
جامعة -ية كمية التربية الموسيق-استاذ البيانو 

 حموان

 ا.د/ شريف زين العابدين 0
جامعة  -كمية التربية الموسيقية -استاذ البيانو

 حموان

 اسماعيل ا.د/ أمل محمد طمعت 3
جامعو  –النوعية  كمية التربية-استاذ البيانو 

 جنوب الوادي

 ا.د/بدرية حسن عمى 4
كمية التربية -استاذ المناىج وطرق التدريس 

 النوعية
 

 .د/ ابتسام ربيع عمىا.م 5
-كمية التربية النوعية -استاذ البيانو المساعد

 جامعة جنوب الوادى

جامعة -كمية التربية النوعية -استاذ البيانو المساعد ا.م.د/ايمان عبد الفتاح 6
 الوادىجنوب 

-كمية التربية النوعية -استاذ البيانو المساعد ا.م.د/ سماح خمف 7
 جامعة جنوب الوادى

 .ن ترتيب اسواء السادة الوحكوين هن االقدم الى االحدث هن حيث الدرجة العلويةت*
 

 


