
 

1885 

 0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

   DOI:510.21608/jedu.2022.153884.172 معرف البحث الرقمي

  0202 نوفمبرـ  73ـ العدد السابع المجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

 وبريت صصيير  عم  الح   ل  ةتحميمي ةدارس
 إلثراء مقرر تذوق الموسيق  العربية

 أحمد قناوي محمدد. 
 مدرس الموسيقى العربية )ناي( بقسم التربية الموسيقية

 جامعة المنيا –النوعية كمية التربية 



 

1886 

 0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1887 

 0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 وبريت صصيير  عم  الح   ل  ةتحميمي ةدارس
 إلثراء مقرر تذوق الموسيق  العربية

 

ص* أحمد قناوي محمد   
 :المقدمة

كبيرة منذ منتصف القررن التاسرع عشرر عمرى يرد مجموعرة شهدت الموسيقى العربية طفرة 
كبيرررة مررن كبررار الممانررين والمعنيررين العظررام بم ررال مامررد عبررد الودررا  وبم كم رروم   ريررد 
األطرش وبسمهان   يروز وعبد المطمر  وسريد مكراوي وسريد درويرش وعبرد الامريم ارا ظ 

يررة    قررد بشرراع دررذا وشررادية وعبرردح الارراموله وميررردم ممررن صررنعوا مجرردا لمموسرريقى العرب
الجيرررل  ررره الموسررريقى العربيرررة روح األمرررل  وامرررتك درررذا العصرررر بررررواد كبرررار م رررل الشررري  
سررةمة اجررازي  رالررد المسرررح العنرراله العربرره  وعبررد الارراموله  زعرريم المدرسررة العناليررة 
التقميدية القالمة عمى المواويل  ومامد ع مان  رالد التماين  ه مصر  وبم كم وم  سريدة 

نرراا العربرره  وبميرر  امرردي   ومامررد المرروجه باعالررا ة للررى األعررةم مررن كررل الرردول الع
    2صالعربية.

وتعتمد الموسيقى العربية عمى المقامات الموسيقية المتنوعة والالرو  االيقاعية العربيرة 
المختمفرة  ولكرل مقررام طرابع خرراص يميرزح عررن المقامرات األخرررل ويرجرع ذلررك للرى تكرروين 

بجنرررراس ت رترررر  ترتيرررر  مخصررررص يختمررررف مررررن مقررررام ألخررررر  وعرررردد  دررررذح المقامررررات مررررن
م(  ررره كتابرررة 11>8-م;8;8المقامرررات كبيرررر جررردا  ايرررث ذكرررر صرررال  الجذبرررة الامبررره )

( مقامررا    وكررذلك  رره المرروتمر الرردوله األول لمموسرريقى 138"سررفينة الاقيقررة" بنهررا تبمرر  )
عربيرة المسرتخدمة  ره م بقرر المروتمر بعرد اصرر المقامرات ال31>8العربية بالقادرة عرام 

مقامرررا  يسرررتخدم بممبهرررا  ررره المعرررر  العربررره بمهجرررات  81مصرررر وسررروريا لتبمررر  عررردددا 
  0ص ومسارات لانية مختمفة.

                                                

 جامعة المنيا –النوعية كمية التربية  –* مدرس الموسيقى العربية )ناي( بقسم التربية الموسيقية 
1. https://www.ts3a.com 

 .9:ص 98>8 –القادرة  - 8ط –دار القمم موسسة  رانكمين  – الموسوعة العربية الميسرة = محمد اشرف. 1

https://www.ts3a.com/
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ويعررد مقررررر ترررذوق الموسررريقى العربيررة مرررن ادرررم المقرررررات التررره تقرروم برررالربط برررين مرررا يرررتم 
الطالرر  عمررى تدريسررن نظريررا  بمقرررر قواعررد الموسرريقى العربيررة لمطالرر  المتخصررص وقرردرة 

تمييررز دررذح المقامررات العربيررة برراختةف انواعهررا والالرررو  االيقاعيررة العربيررة مررن خررةل 
السمع مما دعى الباارث للرى التفكيرر  ره تنراول اارد االعمرال الموسريقية )عينرة البارث( 
بتاميرررل الخصرررالص الموسررريقية لمعمرررل لةسرررتفادة منرررة  ررره ترررذوق الموسررريقى العربيرررة مرررن 

 اميل النظري والسمع.خةل الربط بين الت
 مشكمة البحث

مررن خررةل ترردريس البااررث لمقرررر تررذوق الموسرريقى العربيررة بكميررة التربيررة النوعيررة جامعررة 
دررذا المقرررر  وجررود بعررض الصررعوبات الترره تواجررن الطررة   رره بعررض بنررودالمنيررا الاررظ 

العربيررة م ررل )تمييررز المقامررات العربيررة و صررالمها واسررتنتاج الميررزان والالرررو  االيقاعيررة 
المتعددة( ممرا دعرى الباارث  ره مااولرة منرن االسرتفادة مرن تاميرل بوبريرت صرعيرة عمرى 
الا  لمرا يتالرمنن مرن انتقراالت مقاميرة والررو  وايقاعرات عربيرة متعرددة ع رراا مقررر 

 تذوق الموسيقى العربية.
 أىداف البحث

 ميل..التعرف عمى الخصالص الفنية ألوبريت صعيرة عمى الا  من خةل التا8
.االسرتفادة مررن العناصررر الموسرريقية المسررتخدمة  ره بوبريررت صررعيرة عمررى الارر  ع ررراا 1

 مقرر تذوق الموسيقى العربية بالكميات المتخصصة.
 أىمية البحث

للقرراا الالرروا عمررى اوبريررت صررعيرة عمررى الارر  لمتوصررل للررى الخصررالص الفنيررة لمعمررل 
الموسررريقى العربيرررة مرررن خرررةل  واالسرررتفادة مرررن العناصرررر الموسررريقية ع رررراا مقررررر ترررذوق

الا ة عناصر سمعية قد يكون لها مرجوع سمعه لدل بعض الطة .  التاميل وا 
 تساؤالت البحث

 .ما ده الخصالص الفنية ألوبريت صعيرة عمى الا  ؟8
.درررل يمكرررن االسرررتفادة مرررن العناصرررر الموسررريقية المسرررتخدمة  ررره بوبريرررت صرررعيرة عمرررى 1

 العربية بالكميات المتخصصة؟الا  ع راا مقرر تذوق الموسيقى 
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 إجراءات البحث:
 منيج البحث

يتبرررع درررذا البارررث المرررنهح الوصرررفه ) تاميرررل الماترررول ( ودرررو المرررنهح الرررذي يهررردف للرررى 
وصررررف الظررررادرة وصررررفا  عمميررررا  دقيقررررا  ويشررررمل ذلررررك تاميررررل بياناتهررررا وبيرررران العةقررررة بررررين 

قات بو الفلات  وقد يشمل مكوناتها   الوصف يهتم بساسا  بالوادات بو الشروط بو العة
ذلررك ااراا اولهررا واالتجادررات لزاادررا وتررلتى مهمررة البااررث  يهررا للررى بن يصررف الوالررع 

  2صالذي كانت عمين الظادرة بو الته ده عمين بالفعل بو الته ستكون عمين. 
 عينة البحث

ألوبريرررت )صرررعيرة عمرررى الاررر ( لمممارررن  تقتصرررر عينرررة البارررث عمرررى التاميرررل الموسررريقه
 م.99>8مامد الموجه والته قام بتماينها عام 

 أدوات البحث
 المدونات الموسيقية لعينة الباث. -
 التسجيةت السمعية لعينة الباث.    - 

 حدود البحث
 ادود زمنية= القرن العشرين

 معة المنيا.جا -كمية التربية النوعية  -قسم التربية الموسيقيةادود مكانية= 
ألوبريت )صعيرة عمى الا ( لمممان مامد  ادود  نية= تقتصر عمى التاميل الموسيقه

 الموجه.
 مصطمحات البحث

 :  Operetta.الوبريت 2
 هررره مسرررراية مناليرررة جرررزا بهرررا يعتمرررد عمرررى الاررروار   Operaتصرررعير لكممرررة بوبررررا     

 Opera Comiqueوااخررر عمررى العنرراا  ايررث تعررود جررذوردا للررى األوبرررا الكوميديررة 

                                                

 – النفسررية والتربويررة واالجتماعيررةمنررادح الباررث وطرررق التاميررل اعاصرراله  رره العمرروم  =آمــال صــادق وفــؤاد أبــو حطــ . 2
 .801=801ص 99>8 –القادرة  –مكتبة األنجمو المصرية 
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واألعمرررال العناليرررة المسرررراية التررره ظهررررت قبرررل بدايرررة القررررن التاسرررع عشرررر والتررره كانرررت 
  0صبقصر  ه طولها الزمنه وببسط  ه تناولها الفنه عن األوبرا. 

 Music Appreciationذوق الموسيقي .الت0
دو التوصل للى  هم الموسيقى وتراكيبها النعمية عز ا  ومنراا  والتقنيرات الفنيرة والمهرارات 

  2ص المستخدمة من بجل ذلك.
 .الوزان والضرو  :7

ودرره عبررارة عررن تتررابع الررربات بو نقرررات  يمررا بينهررا مررن ايررث الطررول والقصررر   وايالررا  
  0صتعتمد عمى النوع )الد م والتك ( ودما الالعط القوي والالعيف. 

 تم تقسيم البحث إل  جزئين 
 اواًل اإلطار النظري واشتمل عم  :

 الدراسات السابقة المرتبطة بموالوع الباث -
 الا .نبذة عن  يمم صعيرة عمى  -

 الممان مامد الموجه -

 نبذة عن التذوق الموسيقه. -

 ثانيًا اإلطار التطبيقي واشتمل عم  :

 التاميل الموسيقه ألوبريت صعيرة عمى الا . -
 اواًل اإلطار النظري 

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث. -
 -دما=سوف يقوم البااث بتقسيم الدراسات والباوث السابقة للى ماورين 

 . الدراسات والباوث السابقة المرتبطة باألوبريت.1
 . الدراسات والباوث السابقة المرتبطة بمقرر التذوق الموسيقه.2

                                                

المعهرد  -ميرر منشرورة  -رسرالة دكتروراح  -دراسة تاميمية مقارنة بين األوبريرت العربيرة والمعربرنىدى أحمد محمد عمي : .1
 .:ص -م9>>8عام -القادرة  -العاله لمموسيقى العربية بكاديمية الفنون

 .3:ص 8>>8 – -مصر لمخدمات العممية –القادرة  – المقدمة  ه تذوق وتاميل الموسيقى العربية: . نبيل شور  2
ــري محمــد عــامر 0 رسررالة  – األوزان  رره الموسرريقى العربيررة ومرااررل تطوردررا مررن القرررن ال ررانه الهجررري اتررى اان": ". خي

 م )بتصرف( 0>>8 –القادرة  –ة اموان جامع –كمية التربية الموسيقية  –مير منشورة  –ماجستير 
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 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالوبريت. المحور الول:
دراســة تحميميــة لــبعء أجــزاء أوبريــت الت احــة عنــد :  " الدراســة الولــ  دراســة بعنــوان:

  7ص فنباخ "جاك أو 
ددف دذح الدراسة للى التعرف عمى بسمو  جاك بو نباخ  ه تلليف ال نالية العناليرة مرن 
بوبريرررت التفاارررة مرررن خرررةل التاميرررل  وتقرررديم دراسرررة تتنررراول ال ناليرررة العناليرررة مرررن خرررةل 
بوبريت التفااة عند جاك بو نباخ   وترجع بدمية الباث للى تقديم دراسة تتناول ال نالية 

بوبريت التفااة لممولف الموسريقه جراك بو نبراخ لمتعررف عمرى بسرموبن  العنالية من خةل
 ه تلليف ال نالية العنالية ممرا قرد يفيرد طرة  الدراسرات العميرا بقسرمه العنراا والنظريرات 

(   وتوصررل البااررث للررى الوصررفه ) تاميررل الماتررولوالتررلليف  واتبعررت الدراسررة المررنهح 
ف ال ناليررة العناليررة مررن بوبريررت التفااررة مررن التعرررف عمررى بسررمو  جرراك بو نبرراخ  رره تررللي

استخدم المولرف التارويةت السرممية بشركل مماروظ وذلرك لمرا تتطمبرن خةل التاميل ودو 
 . الدراما العنالية بين الطر ين   ودذا مما يعطى لممسارات المانية بك ر معنى ووالوح

ية لألوبريتـــات " أســـمو  صـــياقة المقـــدمات الموســـيقالدراســـة الثانيـــة دراســـة بعنـــوان:
  2صالوطنية عند محمد عبد الوىا  واالست اد  منو في تدريس ماد  الصول يج العربي" 

دردف دررذح الدراسرة للررى التعررف عمررى بسرمو  مامررد عبرد الودررا   ره صرريامة المقرردمات 
الموسررريقية لكوبريترررات الوطنيرررة واالسرررتفادة منرررن  ررره تاسرررين األداا  ررره مرررادة الصرررولفيح 

تمررارين صررولفالية مبتكرررة   وترجررع بدميررة دررذح الدراسررة للررى االرتقرراا العنرراله مررن خررةل 
بمسرررتوي الدارسرررين  ررره مرررادة الصرررولفيح العربررره والتعمررر  عمرررى مشررركةت منررراا مقرررررات 
الصرررولفيح العربررره ممرررا يسررراعد  ررره زيرررادة اقبرررال الدارسرررين عمرررى مرررواد الموسررريقى العربيرررة 

دررذح الدراسررة المررنهح الوصررفه  وتاسررين مسررتوادم  رره منرراا الصررولفيح العربرره   واتبعررت
)تاميل الماتوي(   وتوصل البااث لله معر رة بسرمو  مامرد عبرد الودرا   ره صريامة 

                                                

  بارث منشرور   مجمرة بمسريا العمميرة  دراسة تاميمية لبعض بجزاا بوبريت التفااة عند جاك بو نباخ= رويدا صابر أحمد .7
 1010  يناير 18  العدد 9لمجمد   جامعة اموان  )التربية عن طريق الفن( 

المقدمات الموسيقية لألوبريتات الوطنية عند محمـد عبـد الوىـا  واالسـت اد  أسمو  صياقة =  عمر عبد الستار بامد. 2
كميررة التربيرة الموسرريقية   جامعررة    بارث منشررور   مجمرة عمرروم و نررون الموسريقى  منـو فــي تــدريس مــاد  الصــول يج العربــي

 م .1018  يوليو  18مجمد  اموان 
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المقدمات الموسيقية لكوبريتات الوطنية وكيفية االستفادة منن  ه تاسين األداا  ه مادة 
 الصولفيح العناله من خةل تمارين صولفالية مبتكرة .

ـــاني :  ـــذوق  الدراســـاتالمحـــور الث والبحـــوث الســـابقة المرتبطـــة بمقـــرر الت
 الموسيقي.

توظيــف المقــدمات وال واصــل الموســيقية فــي بعــء " =الدراســة الولــي دراســة بعنــوان
  2ص أقاني نجا  الصيير  لالست اد  منيا في تدريس تذوق الموسيقي العربية"

تررذوق تاديررد الصررعوبات الترره تواجررن بعررض الطررة   رره مقرررر  دررد ت دررذح الدراسررة للررى
الموسرريقه العربيررة واالسررتفادة مررن بعررض المقرردمات والفواصررل الموسرريقية لرربعض بمررانه 

 ترجررررع بدميررررة دررررذح الدراسررررة للررررى ، نجرررراة الصررررعيرة  رررره مقرررررر تررررذوق الموسرررريقه العربيررررة
االسررتفادة مررن بعررض المقرردمات والفواصررل الموسرريقية لرربعض بمررانه نجرراة الصررعيرة  رره 
 تنميرررررررة الترررررررذوق الموسررررررريقه العربررررررره لررررررردي الطرررررررة    وتتبرررررررع درررررررذح الدراسرررررررة المرررررررنهح

الصرررعوبات التررره تواجرررن بعرررض وتوصرررل الباارررث للرررى معر رررة  الوصرررفه)تاميل ماتررروي(
سرررتفادة مرررن بعرررض المقررردمات الطرررة   ررره مقررررر ترررذوق الموسررريقه العربيرررة   ومعر رررة اال

 . والفواصل الموسيقية لبعض بمانه نجاة الصعيرة  ه مقرر تذوق الموسيقه العربية
الدراسة الثانية دراسة بعنوان: "أسـمو  صـياقة موسـيق  "خـان الخميمـي" عنـد كـل مـن 
ــذوق عناصــر الموســيق   ــي ت ــو ف ــد فــؤاد حســن" واالســت اد  من ــي إســماعيل وأحم "عم

  0ص .العربية"
دد ت دذح الدراسة للى التعرف عمى السيرة الذاتيرة لكرل مرن "عمره لسرماعيل وبامرد  رواد 
اسررن"   والتعرررف عمررى الخصررالص الفنيررة وبسررمو  صرريامة موسرريقى "خرران الخميمرره"   
واالسررتفادة منهررا  رره تررذوق عناصررر الموسرريقى العربيررة   وترجررع بدميررة دررذح الدراسررة للررى 

مة "خان الخميمه" والخصالص الفنية لموسريقى "خران االستفادة من االسمو  الفنه لصيا
                                                

الموســيقية فــي بعــء أقــاني نجــا  الصــيير  لالســت اد  منيــا فــي توظيــف المقــدمات وال واصــل .بالا مصررطفى مامررد= 8
كميرة التربيرة النوعيرة  جامعرة    باث منشور  مجمة الباوث  ه مجاالت التربية النوعية   تدريس تذوق الموسيقي العربية"

 م .1010  يوليو >1 العدد 9مجمد  المنيا 
لخميمي" عنـد كـل مـن "عمـي إسـماعيل وأحمـد فـؤاد حسـن" أسمو  صياقة موسيق  "خان ا"=  منتصر القممه بامد عمه. 0

كميرررة التربيرررة    بارررث منشرررور   مجمرررة عمررروم و نرررون الموسررريقى   واالســـت اد  منـــو فـــي تـــذوق عناصـــر الموســـيق  العربيـــة"
 م .1011  يناير  :1مجمد  الموسيقية   جامعة اموان 
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 وتتبرررررررع درررررررذح الدراسرررررررة المرررررررنهحالخميمررررررره"  ررررررره ترررررررذوق عناصرررررررر الموسررررررريقى العربيرررررررة   
 وتوصل البااث للى تاقيق ادداف الباث . الوصفه)تاميل ماتوي(

 
 فيمم صيير  عم  الح  صنبذ  عن 

-80>8(ببرو السرعود اعبيراري خفيفرة لممولرف كوميرديا يصرنف كفريمم مصرري رواله  يمم
واألوبريرررت مرررن بلاررران مامرررد  ( 9;>8-88>8) نيرررازي مصرررطفى ولممخررررج (>9>8

 -13>8)سررررعاد اسررررنه بطولررررة 99>8 ( ومررررن لنترررراج عررررام8>>8 -13>8المرررروجه ) 
( ناديررة 1>>8 – 18>8داش ) نررور الرردمر  (19>8-0;>8)ورشرردي بباظررة(  1008

قصررة الفرريمم مقتبسررة عررن مسررراية  ( 1018 -:3>8( سررمير مررانم )19>8الجنرردي )
 «. لدلر جونسون»

لرررررررنور  ومررررررة بالتم يررررررل ومخطوبررررررةمعر  سررررررعاد اسررررررنه قصررررررة الفرررررريمم ترررررردور اررررررول شررررررابة
ودرو مخررج سرينماله  رشدي بباظة يعمن  الذي كل ما يفكر بن الطعام والطب  الدمرداش

وتمفزيرونه عرن مسرابقة الختيرار مم مرة تجيرد العنراا ولكرن بشررط بن يكرون عمردرا اررواله 
سرررررعاد  صرررررعيرة عمرررررى الاررررر   تتنكررررررسرررررنة ألجرررررل التم يرررررل  ررررره اسرررررتعراض اسرررررمن  83

 3بشررركل بنرررت صرررعيرة العمرررر وتتقررردم لممسرررابقة ويقرررع االختيرررار عميهرررا  وتظهرررر  اسرررنه
 :المتنكرة بدور طفمة وده سعاد اسنه مشاكل بمام

 بسررب   سررعاد اسررنه ر ررض خطيبهررا لمتم يررل وقيامررن دالمررا بلاررداث مشرراكل مررع
 .رشدي بباظة تنكردا وتهديددا بكشف تنكردا امام

 ومااولتهرا القناعرن بجمرال شخصريتها  رشردي بباظرة  ه ار  سعاد اسنه وقوع
ودرره ميررر متنكرررة عمررى بسرراس بنهررا بخررت الطفمررة الاقيقيررة وذلررك بجعمررن يقابمهررا 

 .الصعيرة
 التررره  ناديرررة الجنررردي ميررررة واسرررد واقرررد مم مرررة الررردور الرليسررره  ررره االسرررتعراض

رشرردي  بخررذت دوردررا  رره االسررتعراض وكررذلك  رره ايرراة سررعاد اسررنه تشررعر بررلن
 .بباظة

 عمررى دوري  سررعاد اسررنه تنتهرره األاررداث بعررد مواقررف كوميديررة خفيفررة باصررول
الشرابة  وكرذلك كشرف  التم يل  ه االسرتعراض ودمرا دور الطفمرة الصرعيرة ودور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
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الاقيقيرررررررة و سررررررر  خطبتهرررررررا مرررررررن خطيبهرررررررا السرررررررابق  سرررررررعاد اسرررررررنه شخصرررررررية
  2ص بابن لسعاد اسنه. رشدي بباظة واعتراف

  2221 -2207الممحن محمد الموجي ص 
م بكفررر الشرري   هررو 13>8مررن مررارس عررام  1 ولررد المولررف الموسرريقه مامررد المرروجه  رره

 8800باد ببر المجددين  ه الموسيقى والعناا بالعالم العربه ايرث قرام بتمارين ارواله 
بمنية   اتقرن عرزف العرود ودرو  ره ال امنرة مرن عمررة وذلرك نتيجرة ادتمرام والردة ومهارترن 

وعمل  ه    م 11>8لمعزف عمى بلته الكمان والعود   اصل عمى دبموم الزراعة عام 
عرردة وظررالف   ررم ظهرررت ميولررن للررى العنرراا  وبرردب مشرروارح الفنرره بررالعزف عمررى العررود  رره 

 88>8 رقة )صفية اممره(   رم  رقرة )بديعرة مصرابنه(   رم اتجرن للرى التمارين  ره عرام 
  .عبر اعذاعة

كرران مامررد  ايررث  عبررد الامرريم اررا ظ   الترره منادررا«صررا ينه مرررة»كانررت بول بمنياتررن 
المرروجه ممانررا  مودوبررا  وطمواررا   وسررادم  رره اكتشرراف بعررض األصرروات العناليررة الكبيرررة 

 ره عردد مرن األمرانه  بم كم روم التقرى المروجه مرع  وقرد  وبميررة سرالم دانه شاكر :منهم
  وكةدمررا مررن م0:>8 عررام« اسررلل رواررك»  وم93>8 عررام "لمصرربر ارردود "بشررهردا
وكةدمرررررا مرررررن « بوقررررردوا الشرررررموس»و« اانرررررة األقررررردار»  وعبرررررد الودرررررا  مامرررررد ترررررلليف
  «يرا صروت بمردنا»بمرا براقه األمرانه  هره بمرانه وطنيرة م رل  .طرادر ببرو  اشرا ترلليف

بنشررررررررودة »  وعبررررررررد الفترررررررراح مصررررررررطفى   وكةدمررررررررا مررررررررن تررررررررلليف«ياسررررررررةم ع األمررررررررة»
مررض مامرد المروجه  رم   لصةح جادين «ماةك يا مصري»  وألامد رامه «الجةا

وقرد تررك ترا را  قًيمرا  مرن األلاران العربيرة األصريمة والمجرددة  .م8>>8 يوليرو 8تو ه  ره 
  0ص . ه نفس الوقت

 نبذه عن التذوق الموسيقي:
التذوق الموسيقه دو  هم الموسيقه وادراكها عن طريق اعاساس بالقيمة الجمالية لها   

  ودذا اعاساس يتالمن شقين=
 ويرتبط عادة بالنااية الوجدانية لممستمع. االستماع = .8

                                                
https://ar.wikipedia.org/wiki/  1. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 المعر ة = وترتبط بادراك المعارف والمفاديم الموسيقية. .1
وبما بن الموسيقه  ن مسموع  ان االنسان يستقبمها عن طريق تل ر ااسة السمع بمو ر 

  معين ودذا المو ر ينتقل بعد ذلك اله الم  الذي يقوم بعممية االدراك السمعه.
بالتذوق الموسيقه التعرود عمره سرماع األلروان الموسريقية و همهرا وادراكهرا عمره المقصود 

اساس من الاس الفنه والشرعور برالنعم   بي  هرم الموسريقه العربيرة مرن ايرث التراكير  
  2ص النعمية والمقامية وااليقاعية وبشكالها المتنوعة والمختمفة .

 اإلطار التطبيقي
المقررررام يقررره باسرررتخراج عناصررررر التاميرررل التاليرررة ) قرررام البارررث مرررن خررررةل اعطرررار التطب

_الميررررزان _الالررررر   _ المسررررااة الصرررروتية لمعمررررل )المنطقررررة الصرررروتية(( وذلررررك بهرررردف 
التوصل للى تاقيق ادداف الباث وده القدرة عمى تذوق العمل الموسيقه عينرة البارث 

 والتوصل للى عناصر التاميل واالاساس بها من خةل السمع.
 صيير  عم  الح  تحميل أوبريت 

  بوبريت صعيرة عمى الا أسم العمل : 
  مامد الموجهأسم الممحن : 
  منالهنوع التأليف : 
 بوبريت نوع القال   :

  عجم مصور عمى درجة )الجهاركاحالمقام : 
  -      -متعير لتعير الجممة المانية        الميزان :
 متنوع لتعير الميزان تبعا  لمجممة المانيية الضر :

      
   

 

 أوال : الييكل البنائي : 
 يتكون دذا األوبريت من عدة بجزاا = 

                                                

م   8>>8  الهيلة العامة لمكتا    القادرة    التذوق الموسيقه وتاري  الموسيقه المصرية"= "عبد الحميد توفيق زكي. 8
 )بتصرف(. 10->8ص 
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  >8= م  8من م  الجزء الول:
  819= 90= من م  الجزء الثان 
  139=  :81= من م  الجزءالثالث
 >:1= :13= من م  الجزء الرابع

 389= 0;1= من م  الجزء الخامس صالختام  
 ثانيا : التحميل الت صيمي 

  12: 2الجزء الول : من م 
 يتكون دذا الجزا من  قرتين =

 ى جنس العجم المصور عمرى درجرة الجهاركراح   ودرى  >8= م  8=من م  ال قر  الول 
 جزا يودين الكورال )نساا( .

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بالوبريت  يوضح ال قر  الول  من الجزء الول 2شكل رقم ص

 رى مقرام كررد المصرور عمرى درجرة العشريران   ودرى  >8= م  10= مرن م  ال قر  الثانية
جررنس  (8)31=م  10جررزا ارروارل مررا بررين البطمررة  والرجررل الاكرريم وينقسررم الررى = مررن م 

 عجم مصور عمى درجة الجهاركاح . 
 جنس اجاز مصور عمى درجة الراست .  18= 38من انكروز 

 تعراض لمقام الكرد المصور عمى درجة العشيران . = اس >8=  19من م 
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يعتمد  ;9=  98يبدب دذا الجزا بمقدمة موسيقية من م 200: 02الجزء الثان  : من م 
والتمرروين النعمررى وتنتهررى عمررى نعمررة جرروا  الاسررينى   الكروماتيررة مسرراردا المانررى عمررى 

 ويتكون من عدة  قرات منالية كااتى =
 وتنقسم الى  ةث عبارات لانية = 8;= م  >9من م  ال قر  الول  :

= لزمررة موسرريقية  رره مقررام بيرراتى مصررور عمررى درجررة  1:= م >9العبررارة األولررى =مررن م 
العشيران ودى عبارة مطولة بالتكرار    ى شكل بميفونه وذلك بتكرار نموذج لانى يبنى 

 عمين لانا آخر . 
 

 
 

 

 
 الول  لمجزء الثاني بالوبريت   يوضح العبار  الول  من ال قر 0شكل رقم ص

 ى جنس بياتى مصور عمرى درجرة الاسرينى ويوديرن  ;:= م 8:= من م  العبار  الثانية
 الكورال )رجال( .

 
 

   يوضح العبار  الثانية من ال قر  الول  لمجزء الثاني بالوبريت7شكل رقم ص

 =  ى جنس بياتى عمى درجة الاسينى ويودين )مطر ( . 8;= >:=  العبار  الثالثة
 

 

 
 

 
   يوضح العبار  الثالثة من ال قر  الول  لمجزء الثاني بالوبريت4شكل رقم ص

 
تودل دذح الفقرة البطمة )مطربة (  ى مقرام البيراتى عمرى 22: 60ال قر  الثانية : من م 

 درجة الاسينى .
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عمى درجة الدوكاح  = جنس نهاوند>;= 9;من م 
 مقام بياتى عمى درجة العشيران . 8>=م 0>من انكروز 
 = جنس كرد عمى درجة البوسميك . 8>=  1>من انكروز 
 = مقام بياتى عمى درجة العشيران . >>= 9>من انكروز 

 

 

 

 
 

 

 
   يوضح ال قر  الثانية لمجزء الثاني بالوبريت1شكل رقم ص

 دذح الفقرة يوديها الكورال وتنقسم الى = :88= 800= من انكروز ال قر  الثالثة
= جممة لانيرة يوديهرا الكورال)نسراا(  رى طرابع مقرام بيراتى ( 1) ;80=م 800من انكروز 

 عمى درجة الدوكا . 
 

 

 
 

   يوضح الجممة الول  اداء الكورال بال قر  الثالثة من الجزء الثاني بالوبريت0شكل رقم ص
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= جممرررة لانيرررة يوديهرررا الكرررورال )رجرررال(  رررى مقرررام البيررراتى عمرررى  :88=م ( 3);80مرررن م 
 درجة الدوكاح .

 

 

 

 

 
 

 

   يوضح الجممة الثانية اداء الكورال بال قر  الثالثة من الجزء الثاني بالوبريت3شكل رقم ص

 تودل دذح الفقرة  ى شكل موال = 819=  ;88= من م  ال قر  الرابعة
 تودين البطمة )المطربة (  ى جنس بياتى عمى درجة العشيران . = 810=  ;88من م 
 = يودين المطر   ى جنس بياتى عمى درجة العشيران .  811= م 818من م 
( مقرام سريكا عمرى 1)818= 813مرن م  –= تودين البطمرة )المطربرة (  819= 813من 

عمرى درجرة  بياته شرورل قرجعرار مصرور = مقام 819= م (8)818درجة العراق   من م 
 العشيران . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   يوضح ال قر  الرابعة لمجزء الثاني بالوبريت6شكل رقم ص
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يسرريطر عمررى دررذا الجررزا الطررابع الموسرريقى بك ررر مررن 139=  :81= مررن م  الجزءالثالــث
 العنالى وذلك لخدمة الجان  االستعراالى ويتكون من عدة  قرات 

=  ررى مقررام العجررم عمررى درجررة العجررم وتنقسررم الررى  810=  :81= مررن م  ال قــر  الولــ 
مقدمة موسيقية اماسية  ى مقام العجم عمرى  838=م :81األول من م القسم  قسمين  

مقطررع منررالى يوديررن الكررورال  810= 839ال ررانى مررن م  والقسررمدرجررة العجررم عشرريران . 
 )نساا ورجال(  ى مقام العجم عمى درجة العجم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يوضح ال قر  الول  لمجزء الثالث بالوبريت2شكل رقم ص

جزا موسيقى تعبيرل  ى مقام العجم عمى درجة   881= 818من  ال قر  الثانية :
  العجم يصور االة درامية ودو ذدول واستعرا  البطمة من دذا العالم الجديد .

 

 
 

 

 

 

 

 

 بالوبريت   يوضح ال قر  الثانية لمجزء الثالث22شكل رقم ص
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 ى ميزان  ة ى عمى الر  الفالس  ى مقام عجم  891=م 888من م : ال قر  الثالثة
وعربة جوا  البوسميك :88عمى درجة العجم مع التموين النعمى بعربة الشهيناز  ى م

 .890وعربة جوا  الاجاز  ى م >88 ى م 
 

 

 

 
 بالوبريت  يوضح ال قر  الثالثة لمجزء الثالث 22شكل رقم ص

جزا منالى تودين البطمة )المطربة(  ى مقام العجم  8:0= 898= من م ال قر  الرابعة 
 . ;89عمى درجة العجم عشيران مع لمس عربة البوسميك  ى م 

 

 

 
 

   يوضح ال قر  الرابعة لمجزء الثالث بالوبريت20شكل رقم ص

 ة ى عمى الر  جزا موسيقى  ى ميزان  108=  8:8= من م ال قر  الخامسة 
 الفالس  ى مقام عجم عمى درجة العجم .

 

 

   27شكل رقم ص   
 يوضح ال قر الخامسة
 لمجزء الثالث بالوبريت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جزا موسيقى يتخممن بداا ريستاتيفى يودين  188= م 101= من م  ال قر  السادسة
 .  ى مقام العجم عمى درجة العجم عشيران . 108= 101الكورال من م 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   يوضح ال قر  السادسة لمجزء الثالث بالوبريت24شكل رقم ص

 أداء ريستاتي   يؤديو الكورال
 

جزا موسيقى يسيطر عمين التموين النعمى  113= 189=  من م ال قر  السابعة 
 )الكروماتية ( وذلك لتصوير االة درامية لخدمة المعنى المقصود.

 

 

 

 

 
 

 لمجزء الثالث بالوبريت   يوضح ال قر  السابعة21شكل رقم ص
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جزا منالى تودين البطمة )المطربة (  ى مقام صبا عمى  139= 111= ال قر  الثامنة 
  درجة الدوكاح .

 

 

 

 

 

 

 

 

   يوضح ال قر  الثامنة لمجزء الثالث بالوبريت20شكل رقم ص

 
 يتكون دذا الجزا من  قرتين  032: 073الجزء الرابع : من م 

ارررروار مررررابين آلرررة التمبررررانى وآلررررة الرررررق بالررررر    118=  :83مررررن م  =ال قــــر  الولــــ  
 المصمودل الصعير.

 
 

 

   يوضح ال قر  الول  لمجزء الرابع بالوبريت23شكل رقم ص
 حوار مابين آلة التمبان  وآلة الرق بضر  المصمودى الصيير
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جزا موسيقى يودل من خةلن استعراض  ى مقام  >:1= 111= من م ال قر  الثانية 
دابط ركوزا الى نعمة تموين كروماتى  1:8= 198الكرد عمى درجة الدوكاح  م من 

 الجهاركاح .

 

 

 

 

 

 

   يوضح ال قر  الول  لمجزء الرابع بالوبريت26شكل رقم ص

 
 720: 062الجزء الخامس صالختام   : من م 

 

 

 
 

 

   يوضح الجزء الخامس صالختامي  بالوبريت22صشكل رقم 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عمى المصور  جزا منالى يودين الكورال )نساا(  ى مقام العجم 389= م  1:9من م
درجة الجهاركا  م يلتى الختام عمى الدرجة الرابعة )نعمة العجم( وده قفمة موقتن لمتلكيد 

 عمى عدم انتهاا امم المعنية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزا منالى يودين الكورال   يوضح الجزء الخامس صالختامي  بالوبريت02ص شكل رقم

 تعميق الباحث :  
مررررن خررررةل عناصررررر التاميررررل الترررره تناولهررررا البااررررث والتعرررررف عمررررى التكرررروين الهيكمرررره 
والتقصرريمه توصررل البااررث للررى نرروع القالرر  والمقررام المسررتخدم باالالررا ة للررى االنتقرراالت 

األجزاا المقسمة داخل األوبريت والالرو  المختمفرة و قرا لكرل المقامية الته تمت خةل 
جررزا واسررمو  منرراا كررل جررزا سررواا منفرررد بو كرروراله بو بمصرراابة الموسرريقى بو االيقرراع 
 قط والموازين المتعددة الته اشتمل عميهرا األوبريرت وتاديرد كرل ميرزان  ره كرل جرزا لمرا 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

قررد يررودي للررى ل ررراا مقرررر تررذوق  يتناسرر  مررع طبيعررة الجررزا المعنررى واسررمو  العنرراا ممررا
الموسررررريقى العربيرررررة وتعميرررررق المقامرررررات والالررررررو  واسرررررالي  العنررررراا المختمفرررررة  ررررره بذن 

 المستمع من والتعرف عمى عناصر التاميل وربطها باالستماع . 
 

 نتائج البحث
توصررل البااررث بعررد الدراسررة التاميميررة ألوبريررت صررعيرة عمررى الارر  مررن ايررث التاميررل  
لمقام _الميزان _الالر   _ المسااة الصوتية لمعمل )النطراق الصروته( وذلرك بهردف ا)

التوصل للى تاقيق ادداف الباث وده القدرة عمى تذوق العمل الموسيقه عينرة البارث 
 جابة عمى تساوالت الباث =للى اعوالتوصل للى عناصر التاميل 

 ما ده الخصالص الفنية ألوبريت صعيرة عمى الا  ؟ اوال =
استخدم الممان مامد الموجه خةل األوبريت اسالي  مختمفة لمعناا سواا  .8

العناا )الريستاتيفه( بي اعلقاا بمصاابة الموسيقى واألسمو  العناله المنفرد 
  قط .بدون مصاابة بو باالا ة مصاابة ليقاعية 

  عجم مصور عمى درجة )الجهاركاحاستخدم المولف مامد الموجه مقام  .1
 م تم االنتقال للى عدة مقامات واجناس مختمفة وذلك و قا  لما 

 يتناس  مع طبيعة الجزاوجاات كالتاله= 
 الشكل الدائي المقام   أجزاء الوبريت

الفقرة ) الجزء الول
 (األولى

الفقرة ) الجزء الول
 (ال انية

 جنس عجم مصور عمى درجة الجهاركاح.
 

 مقام كرد مصور عمى درجة العشيران.

يودين الكورال 
 )نساا(.

جزا اوارل بين 
 البطمة والاكيم
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 الجزء الثاني
  قرات 1)الكروماتيك( 
 3  ال قر  الول 

 عبارة 
  ال قر  الول 

 )العبارة األولى(
  ال قر  الول 

 )العبارة ال انية(
  ال قر  الول 

 )العبارة ال ال ة(
   ال قر  الثانية

 
   ال قر  الثالثة
   ال قر  الرابعة

 
 

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 

 مقام بياتى مصور عمى درجة العشيران.
 جنس بياتى مصور عمى درجة الاسينى. 
 جنس بياتى مصور عمى درجة الاسينى . 

مقام البياتى المصور عمى درجة الاسينى مع 
 لمس االجناس الداخمية لممقام لمتموين

 مقام بياتى عمى درجة الدوكاح
جنس بياتى مصور عمى درجة العشيران    

 م االنتقال للى مقام سيكا مصور عمى درجة 
العراق    م االنتقال للى مقام بياته شوري 

 قرجعار مصور عمه درجة العشيران                                                       

 بمقدمة موسيقية
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 

 شكل بميفونى
ويودين الكورال 

 )رجال( .
 ويودين )مطر ( .
 البطمة )مطربة (

 
يوديها 

 الكورال)نساا(
 ل ى شكل موا

  قرات ;الجزء الثالث 
)القسم  ال قر  الول 

 األول(  
)القسم  ال قر  الول 

 ال انه(  
 ال قر  الثانية
 ال قر  الثالثة 
 ال قر  الرابعة 

 ال قر  الخامسة 
 ال قر  السادسة 
 ال قر  السابعة 
 ال قر  الثامنة 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 مقام العجم المصور عمى درجة العشيران
 مقام العجم المصور عمى درجة العجم
 مقام العجم المصور عمى درجة العجم
 مقام العجم المصور عمى درجة العجم

 درجة العشيرانمقام العجم المصور عمى 
 مقام العجم المصور عمى درجة العجم

 مقام العجم المصور عمى درجة العشيران
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 درجة الدوكاحمقام صبا عمى 

)موسيقية اماسية 
 ى مقام العجم 

المصور عمى درجة 
 العجم عشيران(
منالى يودين 
الكورال )نساا 

 ورجال(
جزا موسيقى 

 تعبيرل
 

جزا منالى تودين 
 البطمة )المطربة(

موسيقى  ى الر  
 الفالس
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بداا ريستاتيفى 
 يودين الكورال

التموين النعمى 
 )الكروماتية (

منالى تودين البطمة 
 )المطربة (

 فقره 0الجزء الرابع  
الفقرة الجزء الرابع  ص

 (األولى
 

الفقرة الجزء الرابع  ص
 (ال انية

 
اوار مابين آلة التمبانى وآلة الرق بالر  

 المصمودل الصعير
 مقام الكرد عمى درجة الدوكاح

 

مقام العجم المصور عمى درجة الجهاركاح  الجزء الخامس  
 الرابعة )العجم(.والختام عمى الدرجة 

منالى يودين 
 الكورال )نساا(

استخدام الممان مامد الموجه عدة الرو  مختمفة و قا لمرا يتناسر  مرع الفقررة  .3
المعناة مرع وجرود جرزا اروار مرابين آلرة التمبرانى وآلرة الررق بالرر  المصرمودل 

 .  وجاات الالرو  كالتاله=118=  :83الصعير  ه الفقرة من م 
 
 

يمكرن االسرتفادة مرن العناصرر الموسريقية المسرتخدمة  ره بوبريرت صرعيرة درل .1 انيا  = 
 عمى الا  ع راا مقرر تذوق الموسيقى العربية بالكميات المتخصصة؟

يمكرررن االسرررتفادة مرررن العناصرررر الموسررريقية المسرررتخدمة  ررره بوبريرررت صرررعيرة عمرررى الاررر  
لرربط برين تاميرل ع راا مقرر تذوق الموسريقى العربيرة بالكميرات المتخصصرة مرن خرةل ا

األوبريررت واالسررتماع اتررى يررتمكن الطررة  المتخصصررين مررن القرردرة عمررى التمييررز بررين 
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عاررداث ا ررراا مقررامه  اسررالي  العنرراا المختمفررة واعنتقرراالت المقاميررة والالرررو  المختمفررة
 بمقرر تذوق الموسيقى العربية. سمعه مما ي ري العممية التعميمية

 التوصيات :
 العناا المختمفة ع راا مقرر تذوق الموسيقى العربية.اعدتمام بلسالي   .8
اعدتمرررررام بررررريدراج اسرررررالي  الممانرررررين المختمفرررررة الرررررمن مقرررررررات تاميرررررل وترررررذوق  .1

 الموسيقى العربية.
 
 

 المراجع
ــد توظيررف المقرردمات والفواصررل الموسرريقية  رره بعررض بمررانه نجرراة = أالء مصــط   محم

  بارررث منشرررور  مجمرررة  تررردريس ترررذوق الموسررريقه العربيرررة"الصرررعيرة لةسرررتفادة منهرررا  ررره 
 9مجمرررد  كميرررة التربيرررة النوعيرررة  جامعرررة المنيرررا  الباررروث  ررره مجررراالت التربيرررة النوعيرررة  

 م .1010  يوليو >1 العدد
ــو حطــ  ــؤاد أب منررادح الباررث وطرررق التاميررل اعاصرراله  رره العمرروم  =آمــال صــادق وف

 .99>8 –القادرة  –األنجمو المصرية مكتبة  – النفسية والتربوية واالجتماعية
األوزان  رره الموسرريقى العربيررة ومرااررل تطوردررا مررن القرررن ال ررانه :"خيــري محمــد عــامر
 –كميررررة التربيرررة الموسرررريقية  –ميررررر منشرررورة  –رسررررالة ماجسرررتير  – الهجرررري اترررى اان"

 م 0>>8 –القادرة  –جامعة اموان 
   بريررت التفااررة عنررد جرراك بو نبرراخدراسررة تاميميررة لرربعض بجررزاا بو = رويــدا صــابر أحمــد

  9لمجمد   جامعة اموان  باث منشور   مجمة بمسيا العممية )التربية عن طريق الفن( 
 1010  يناير 18العدد 

"التررذوق الموسرريقه وترراري  الموسرريقه المصرررية"   الهيلررة العامررة  عبــد الحميــد توفيــق زكــي:
 م 8>>8لمكتا    القادرة   

بسرمو  صريامة المقردمات الموسريقية لكوبريترات الوطنيرة عنرد = عمر عبد الستار أحمد 
  باررث منشررور   مامررد عبررد الودررا  واالسررتفادة منررن  رره ترردريس مررادة الصررولفيح العربرره
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   18مجمرررد  كميرررة التربيرررة الموسررريقية   جامعرررة امررروان  مجمرررة عمررروم و نرررون الموسررريقى  
 م .1018يوليو 

القادرة  - 8ط –دار القمم موسسة  رانكمين  – الموسوعة العربية الميسرة = محمد اشرف
– 8<98 

بسرمو  صريامة موسريقى "خران الخميمره" عنرد كرل مرن "عمره ="منتصر القممي أحمد عمـي
  باث  لسماعيل وبامد  واد اسن" واالستفادة منن  ه تذوق عناصر الموسيقى العربية"

مجمرد  جامعرة امروان  كميرة التربيرة الموسريقية   منشور   مجمرة عمروم و نرون الموسريقى  
 م .1011  يناير  :1

مصرر لمخردمات  –القرادرة  – المقدمرة  ره ترذوق وتاميرل الموسريقى العربيرة: نبيل شور  
 .8>>8 – -العممية

رسرالة  -دراسرة تاميميرة مقارنرة برين األوبريرت العربيرة والمعربرنىدى أحمد محمد عمي : 
-القررادرة  -العربيرة بكاديميررة الفنرونالمعهرد العرراله لمموسريقى  -ميرر منشررورة  -دكتروراح 

 م9>>8عام 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/  
https://www.ts3a.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.ts3a.com/
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 وبريت صصيير  عم  الح   ل  ةتحميمي ةدارس
 إلثراء مقرر تذوق الموسيق  العربية

ص* أحمد قناوي محمد   
 ممخص

شهدت الموسيقى العربية طفرة كبيرة منذ منتصف القررن التاسرع عشرر عمرى يرد مجموعرة 
مامرد عبرد الودرا  وبم كم روم  وميرردم كبيرة من كبار الممانرين والمعنيرين العظرام بم رال 

وتعتمرررررد الموسرررريقى العربيرررررة عمرررررى المقامرررررات    ممررررن صرررررنعوا مجررررردا لمموسرررريقى العربيرررررة
الموسيقية المتنوعة والالرو  االيقاعية العربية المختمفة  ولكل مقام طرابع خراص يميرزح 

  عررن المقامررات األخرررل ويرجررع ذلررك للررى تكرروين دررذح المقامررات مررن بجنرراس ت رترر  ترتيرر
مخصرص يختمررف مررن مقرام ألخررر  وعرردد المقامرات كبيررر جرردا  ايرث ذكررر صررال  الجذبررة 

( مقامرا    ويعرد مقررر ترذوق الموسريقى 138الامبه  ه كتابة "سفينة الاقيقة" بنهرا تبمر  )
العربيرررة مرررن ادرررم المقرررررات التررره تقررروم برررالربط برررين مرررا يرررتم تدريسرررن نظريرررا  بمقررررر قواعرررد 

متخصرص وقردرة الطالرر  عمرى تمييرز درذح المقامرات العربيررة الموسريقى العربيرة لمطالر  ال
 باختةف انواعها والالرو  االيقاعية العربية من خةل السمع

وبشتمل دذا الباث عمى مشكمة الباث  بدداف الباث  بدمية البارث  تسراوالت البارث 
  اجرااات الباث   منهح الباث  ادوات  ادود والمصطماات  كذلك ترم تقسريم البارث 

 ى جانبين النظري والتطبيقه  واختتم الباث بالنتالح  المراجع وممخص الباث.لل
 
 
 
 
 
 

                                                

 جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  –الموسيقى العربية )ناي( بقسم التربية الموسيقية * مدرس 
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Analytical study of the operetta (small on love) 

To enrich the course of tasting Arabic music 

 
Dr. Ahmed Knawy Mohamed 

Abstract  

Arab music has witnessed a great boom since the mid-nineteenth 

century by a large group of great composers and great singers 

such as Muhammad Abdel Wahab and Umm Kulthum, and others 

who made glory for Arab music, and Arab music depends on the 

various musical maqams and different Arab rhythms, and each 

maqam has a special character that distinguishes it This is due to 

the formation of these denominators from genera arranged in a 

specific order that differs from one denominator to another. 

The number of maqamas is very large, as Saleh al-Ghazba al-

Halabi mentioned in his writing “The Ship of Truth” that it 

amounts to (235) maqams, and the course “Tasting Arabic Music” 

is one of the most important courses that link what is theoretically 

taught with the Arabic music rules course for the specialized 

student and the student’s ability to distinguish these maqams 

Arabic in its various types and Arabic rhythms through hearing 

This research included the research problem, research objectives, 

research importance, research questions, research procedures, 

research methodology, tools, limits and terminology. 
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