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 ممخــــــص البحــــــــث
 (0( رقم)6البيانو مصنف) تذليل صعوبات األداء فى سوناتا

 ستفاده منيا لمطالب المعممعند يوىان كرامر واال
تطور قالب الصوناتا عبر العصور الموسيقية المختمفو وتألق فى العصر الكالسيكى ، 
وكان من مؤلفى ىذا القالب يوىان كرامر الذى برع فى تأليف قالب السوناتا، اتسم 
أسموب كرامر فى التأليف بالصعوبات المختمفو ، رأت الباحثة أنو عند وضع إرشادات 

( سوف يتسنى لمطالب 6فى سوناتا البيانو مصنف) عزفيو وتمارين لتذليل الصعوبات
وجود صعوبات عزفية يمكن من خالل  مشكمة البحثالمعمم أختيارىا ضمن مناىجيم ، 

أدائيا تنمية ميارات الطالب المعمم ،التعرف عمى اسموب كرامر فى تأليف قالب 
بحث إلى ال وييدف السوناتا ، استخراج صعوبات األداء ووضع اإلرشادات لتذليميا ،

البحث الوصول إلى األداء  أىمية تحديد صعوبات األداء، تقديم المقترحات لتذليميا،
 الجيد المتقن، نتائج البحث جاءت ردًا عمى تساؤالت البحث2

( عند بابتيست 2( رقم)6ما صعوبات األداء فى سوناتا البيانو مصنف) التساؤل األول:
 كرامر. 

 (.4استخراج الصعوبات جدول رقم)وقد أجابت عميو الباحثو من خالل 
ما التدريبات المقترحو واألرشادات العزفية بتذليل تمك الصعوبات التساؤل الثانى: 

 لمطالب المعمم.
المنيج قامت الباحثو بعمل تدريبات ةارشادات عزفية لتذليميا ، اتبع البحث 

2 الدراسات السابقة  الجزء األولالوصفى)تحميل محتوى( ، وينقسم البحث إلى جزئين2 
 ، اإلطار النظرى 

واقتراح استخراج الصعوبات 2 اإلطار التطبيقى ، اسفرت النتائج عمى  الجزء الثانى 
 تدريبات وأرشادات لمتغمب عمى طريقة أدائيا.

قالب السوناتا ، يوىان بابتيست كرامر ، الصعوبات  الكممات الرئيسة:
 العزفية، الطالب المعمم
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Overcoming Performance Difficulties in Piano 

Sonata No. (2) Op (6) 

upon Johann Baptiste Kramer for piano students 

 

Abstract 

The sonata template developed through different musical eras and 

shined in the classical era, and one of the authors of this template 

was Johan Kramer, who excelled in composing the sonata 

template. Kramer’s style of composition was characterized by 

various difficulties. The researcher saw that when developing 

playing instructions and exercises to overcome difficulties in the 

piano sonata classified (6) The student teacher will be able to 

choose it within their curricula The problem of the research is the 

presence of playing difficulties through which the performance of 

which can develop the skills of the student teacher, identifying 

Kramer’s method in composing the sonata template, extracting 

performance difficulties and developing instructions to overcome 

them, and the research aims to identify performance difficulties, 

submit proposals to overcome them, the importance of research 

access to good performance, results The research came in 

response to the research questions:The first question: What are the 

difficulties of performing in the piano sonata, classified (6) No. 

(2) by Baptiste Kramer. 

The researcher answered it by extracting the difficulties in Table 

No. (4).    

The second question: What are the suggested exercises and 

playing instructions to overcome these difficulties for the student 

teacher? 

The second question: What are the suggested exercises and 

musical instructions to overcome these difficulties for the student 

teacher? 
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The second question: What are the suggested exercises and 

musical instructions to overcome these difficulties for the student 

teacher? 

The researcher did exercises and musical instructions to overcome 

them. The research followed the descriptive approach (content 

analysis), and the research is divided into two parts: Part One: 

Previous Studies, Theoretical Framework 

  Part Two: The Applied Framework. The results resulted in 

extracting the difficulties and making exercises and instructions to 

overcome the method of their performance. 

Keywords: 

1- Sonata. 2- Johann Baptest Kramer. 3- playing difficulties. 

4- student teacher 
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 البيانووناتا س فى األداء تذليل صعوبات" 
 واالستفاده منيا لمطالب المعمم " يوىان كرامر ( عند0رقم) (6مصنف)

 :البحث  مقدمة

تنوعت القوالب الموسيقية واختمفت بأختالف العصور الموسيقية وتطورت ، ومن      
القوالب التى تطورت عبر العصور الموسيقية المختمفو قالب السوناتا الذى تألق فى 
العصر الكالسيكى ، " ُأرسيت أصوليا منذ عصر الباروك إلى عصرنا ىذا، فيى تعتبر 

كى، حيث أىتم بيا المؤلفون وقاموا بتطويرىا من السمات األساسيو فى العصر الكالسي
بأشكال كثيره ظيرت بعدة صور مرتبو واضحو يستطيع العازف أن يقرأ فييا أفكار 
مؤلفو بسيولو، أما العصر الرومانيكى فقد تميز باتجاه مغاير، إذ ظيرت المقطوعات 

قة الموسيقا ، وتطورت عمى أيدى عمال(1)الصغيره مثل المازوركا، الفالس والمقدمات" 
فى ذلك العصر ومنيم عمى سبيل المثال وليس الحصر فرانز جوزيف ىايدن 

م( ، لودفيج فان 2376-م2321م( ، فولفانج أماديوس موتسارت )2081-م2372)
م( ، وغيرىم من المؤلفين العظام ، وقد ُأرسيت قواعد قالب 2023-م2338بيتيوفن )

ىذا القالب أيضا يوىان بابتيست السوناتا عمى يد بتيوفن ، وكان من مؤلفى 
م( الذى برع فى تأليف قالب السوناتا ولكن لألسف الشديد لم 2070-م 2332كرامر)

يتطرق أحد إلى عزف مؤلفات كرامر لوجود صعوبات عزفية تواجو دارسى ألة البيانو 
، وقد أتسم أسموب كرامر فى  فى أدائيا وىذا ما أكدتو دراسة "عمياء كمال أحمد"

ط والحميات و بعود واليالصالمتكرره بين ليف بالصعوبات المختمفة ومنيا الساللم التأ
ومنيا حمية األربيجيو والتريل والتقسيمات اإليقاعية الداخمية المختمفة مع وجود مقابالت 
إيقاعية أماميا وأيضا تعدد التصويت وتثبيت النغمات واألوكتافات وتغيير المفتاح فى 

ود ترقيم لألصابع ، مع آدائيا بسرعة مما يزيد صعوبة عزفيا اليد اليسرى وعدم وج
وُبعد الطالب عن أختيارىا فى المناىج الدراسية المختمفة لخوفيم من آدائيا بطريقة 

( 2( رقم )6صحيحة وقد ظيرت كل الصعوبات السابقة فى  سوناتات كرامر مصنف )
                                                
1 ) Saide ,Stanly : “The New Grove Dictionary of Music and Musician”, Publishers Limited, 
London, UK ,1980 p 480. 

  :رسالة ماجستير، كلية عند يوهان بابتيست كرامر 6"دراسة تحليلية لصوناتا البيانو مصنف رقم  علياء كمال أحمد ،"

 م.8102التربية النوعية ، جامعة أسوان،عام 
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( رقم 6ل سوناتا مصنف )وضع بعض األرشادات اقتراح تدريبات و ، لذا رأت الباحثة 
 تذليل بعض الصعوبات العزفية بيا.ل وذلك ( عند كرامر 2)
 مشكمة البحث :  •
زفية فى الحركو األولى من تتحدد مشكمة البحث فى وجود صعوبات ع     

( والتى يمكن من خالل أدائيا تنمية ميارات الطالب 2( رقم)6البيانو مصنف)سوناتا
اسموب يوىان بابتيست كرامر فى تأليف السوناتا لمبيانو عن المعمم ، والتعرف عمى 

طريق تحميميا والتعرف عمى سماتيا الفنيو واألدائيو ، وتناوليا بالدراسو والتحميل ووضع 
بعض األرشادات العزفية لتذليميا سوف يؤدى إلى األرتقاء بالمستوى األدائى لدى 

 الطالب المعمم .
 البحث:تساؤالت  •
 ( عند بابتست كرامر. 2( رقم)6ت األداء فى سوناتا البيانو مصنف)ما صعوبا -2
  ما التدريبات المقترحو واألرشادات العزفيو لتذليل تمك الصعوبات لمطالب المعمم. -2
  : أىداف البحث •
 (.2رقم) (6مصنف ) وناتات يوىان بابتيست كرامرس تحديد صعوبات األداء فى -
 . بالتدريبات المقترحو واالرشاداتالصعوبات تمك تذليل تقديم المقترحات ل -
  : أىمية البحث •
إلى األداء الجيد المتقن لمطالب المعمم من خالل التغمب عمى الصعوبات  الوصول -

  التى تحتوى عمييا السوناتا.
 حدود البحث : •

( لممؤلف يوىان 2( رقم )6الحركة األولى من سوناتا البيانو مصنف ) الحدود الفنيو:
 بابتيست كرامر.
 م.2318ألمانيا عام  الحدود الزمنيو:

 البحث:إجراءات  •
 البحث:منيج  •

 المنيج الوصفي )تحميل محتوى( : يستخدم ىذا البحث
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توجد بين ويعرف بوصف كل ما ىو كائن وتفسيره وتحديد الظروف والعالقات التي 
الوقائع وقد استخدم في ىذه الدراسة تحميل المحتوى والمضمون لتناسب محتواىا من 
مقطوعات وتمارين وتحميل ليا وتحديد أىدافيا ويعد استخدام ىذا المنيج أداة لتحقيق 
األىداف المرجوة من ىذا البحث في ضوء إتمام عممية التحميل وفق أسس منيجية 

 . (1)ومعايير موضوعية
 البحث:عينة  •

 ( عند يوىان بابتيست كرامر.2رقم ) (6وناتا البيانو مصنف )الحركة األولى من س
 البحث:أدوات  •
 ( عند يوىان بابتيست كرامر.2( رقم )6المدونة الموسيقية لسوناتا البيانو مصنف ) -2
صعوبات األداء واألرشادات العزفية والترقيم استمارة استطالع رأي الخبراء في  -2

                          () من قبل الباحثة .معد الُ المقترح 
 مصطمحات البحث: •
" قالب موسيقى آلى تؤديو آلو واحده كاممة اليارمونى كالبيانو أو   sonataوناتا:سال

الياربسيكورد، أو آلو أخرى وتريو أو نفخ بمصاحبة البيانو وتتكون السوناتا عادة من 
 (2)ثالث أو أربعة أقسام تختمف كاًل منيا عن األخرى فى السرعو والزمن والطابع." 

 "Technique Difficulties الصعوبات التكنيكيو:
ىى صعوبات يواجييا المتعمم أثناء دراستو لمتمارين التكنيكيو والمقطوعات التى لم "

 (3)يسبق لو تعمميا والتدريب عمييا، وقد تكون تمك الصعوبات تكنيكيو أو التعبيريو."

 Performanceأسموب األداء: 

تعبيرًا واضحًا عن صفاتيا "ىو الصفو المميزه لعزف المؤلفو الموسيقيو والتعبير عنيا 
  (1)وخصائصيا المميزه والغرض الذى يريد المؤلف إيضاحو."

                                                

اإلسكندرية. المكتب الجامعي  "،المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية الخطوات-العمميالبحث "  محمد شفيق:( 1
 .   280م. ص 2110الحديث. 

 
 )

 (.1ملحق رقم )
2 

)
م ، 0321وزارة الثقافه، المركز الثقافى القومى، دار األوبرا المصريه، القاهره ، "القاموس الموسيقى"أحمد بيومى:  

 .323ص
3 

)
، مكتبة األنجلو المصريه، القاهرة عام  " مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائى" آمال صادق، فؤاد أبو حطب: 

 .514م ، ص0330
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  Student teacherالطالب المعمم :

وتعرف الباحثو الطالب المعمم بأنو الفرقة الثالثة والرابعة الذى يدرس مادة التربية العممية 
فروع مادة التربية وىى مادة التدريب الميدانى بالمدارس الحكوميو ويقوم بتدريس 

 الموسيقية.

 نقسم البحث إلى جزئين2ي

 الدراسات السابقة. -الجزء األول: 
 ويشتمل عمى2 االطار النظرى2 -
 قالب السوناتا -1
 يوىان بابتيست كرامر -2

 االطار التطبيقى2 ويشتمل عمى 2 -الجزء الثانى:
 إجراءات البحث2  -
 البحث.منيج البحث ، عينة البحث ، أدوات  -

 :الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الجزء األول:

"صوناتا البيانو عند يوىان نيبوموك ىامل واالستفاده منيا : الدراسة األولى بعنوان -
 ()فى إكساب بعض ميارات األداء لدارسى آلة البيانو" 

أسموب يوىان نيبوموك ىامل فى سوناتا البيانو، التعرف عمى  تمك الدراسة إلى: ىدفت
إعداد التدريبات واالرشادات العزفيو المقترحو فى سوناتا يوىان نيبوموك ىامل ، اتبعت 

البحث2أتسم أسموب نيبوموك  نتائجالوصفى "تحميل محتوى" ، وجاءت المنيج الباحثة 
كانت المعو وتعزف  ، فقراتو السميمو  Legatoبالرشاقو والنعومو، العزف المتصل 

بمياره عزفيو تبير سامعيو، تميز عزفو بالدراميو التى أتصفت بيا أعمال بيتيوفن، نادرًا 
                                                                                                                         
1 ) Martin cooper: The concise encyclped of musicians hutchnsan of London itd- London 
1978 p.324.

 

 
 )

" صوناتا البيانو عند يوهان نيبوموك ،  عبد العال ، سلوى محمد توفيقعالء الدين ياسين  نورهان جمال عشم فرج:
، بحث منشور ، كلية التربية الموسيقية جامعة هامل واالستفاده منها فى إكساب بعض مهارات األداء لدارسى آلة البيانو"

 م.8103(يونيو 5( العدد)50حلوان مجلة علوم وفنون الموسيقى المجلد )
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ما كان يستخدم البيدال ويتمشى ذلك مع أسموبو الكالسيكى، والتدريبات واالرشادات 
ن تمك الدراسة مع البحث الراىاتفقت المقترحو جاءت متفقو مع رأى األساتذه والخبراء ، 

 فى المؤلف والعينو.أختمفت فى تحميل قالب السوناتا والتعرف عمى أسموب نيبوموك و
عند يوىان  6: " دراسة تحميمية لصوناتا البيانو مصنف رقم بعنوان الثانيوالدراسة  -

 ()بابتيست كرامر".
التعرف عمى أسموب "يوىان بابتيست كرامر" فى تأليف سوناتا ىدفت تمك الدراسة إلى: 

، التعرف عمى السمات التوناليو واليارمونيو فى تأليف سوناتا البيانو 6البيانو مصنف 
الوصفى "تحميل محتوى" ، المنيج ، اتبعت الباحثة  عند "يوىان بابتيست كرامر"

البحث2استخدم اسموب الحركات الثالث)سريع، بطئ، سريع جدًا( مع  نتائجوجاءت 
ستخدام ميزان ثابت فى كل حركو، اعتمد فى التوناليو تغير الساللم والميزان الموسيقى، ا

 ،لكروماتى واستخدام الحميات بكثرهعمى الساللم الكبيره والصغيرة مع استخدام األسموب ا
استخدام األشكال اإليقاعيو المنتظمو والمقابالت اإليقاعيو، استخدام متنوع لممصاحبات، 

تمك الدراسة  اتفقتاتيا، استخدام الحميات ، استخدام التآلفات الثالثية والرباعيو بإنقالب
فى تحميل الصوناتا  اختمفت،  6مع البحث الراىن فى المؤلف وسوناتا البيانو مصنف

 ( ،استخراج الصعوبات العزفية وتذليميا و وضع ارشادات عزفيو ليا. 2رقم)
 Grand:" التقنيات العزفيو فى الحركو األولى من بعنوان الثالثوالدراسة  -

Sonata عند لويس ادمLouis Adam    وطريقة آدائيا ومدى األستفادة منيا
 ()"لطالب الكمية)دراسة تحميمية(. 

تمك الدراسة إلى2 التعرف عمى تقنيات العزف فى الحركو األولى من سوناتا ىدفت 
عند لويس ادم والتعرف عمى اسموب أداء ىذه التقنيات وتحديد  1البيانو مصنف 

صعوبات األداء وتقديم بعض المقترحات واالرشادات العزفية التى تساعد العازف 
اتبعت الباحثة ب المؤلف ، لمتغمب عمى صعوبات ىذه الحركو، التعرف عمى اسمو 

البحث2التقنيات العزفيو المستخرجو  نتائجالوصفى "تحميل محتوى" ، وجاءت المنيج 
                                                

 
 )

رسالة ماجستير،  عند يوهان بابتيست  كرامر"، 6" دراسة تحليله لصوناتا البيانو مصنف  حمد شحاته:علياء كمال أ

 م.8102قنا ،عام  –جامعة جنوب الوادى ، كلية التربية النوعية 
 

)
 Louisعند لويس ادم  Grand Sonata" التقنيات العزفيه فى الحركة األولى من ريهام توفيق نسيم صالح:  

Adam مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية  ريقة آدائها ومدى األستفادة منها لطالب الكلية)دراسة تحليلية("،وط

 م.8101المجلد السادس والثالثون ،  8الموسيقية، العدد
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حمية األربيجيو، التريل، الجريبيتو، األبوجاتورا األرتكاز، األوكتافات، الساللم الصاعده 
يات المختمفو واليابطو، التتابع، التآلفات اليارمونيو، ثم قامت الباحثو بشرح أنواع الحم

وطريقة أدائيا، أعدت الباحثو تمارين لتذليل الصعوبات العزفية فى الحركو األولى 
لمسوناتا وأيضًا قامت بتوضيح اسموب المؤلف فى استخدام الميزان الرباعى المقسوم، 
الميل إلى التطويل، استخدام استخدام نوع نادر من حمية التريل، يستعرض تقنيات 

يل إلى كثرة استخدام التحويالت وعالمات الرفع والخفض، استخدام عزفيو مختمفو، يم
تمك الدراسة مع البحث الراىن فى تحميل قالب السوناتا  اتفقتأنقالبات التآلفات بكثره،، 

 فى العينو والمؤلف. اختمفتواستخراج التقنيات العزفيو ، و
ولى من صوناتا البيانو "التقنيات العزفيو فى الحركة األ 2  بعنوان الرابعوالدراسة  -

 ())دراسة تحميمية عزفيو(" Johann Christian Bachعند يوىان كريستيان باخ 
تمك الدراسة إلى2 ألقاء الضوء عمى المؤلف يوىان كريستيان باخ من خالل ىدفت 

مؤلفاتو فى قالب السوناتا آللة البيانو وتناوليا بالدراسة والتحميل، األرتقاء بمستوى األداء 
العزفى لطالب الفرقو الرابعو بكمية التربية النوعيو جامعة دمياط فى أداء الحركو األولى 

ن خالل تحميميا والتعرف عمى خصائصيا والصعوبات العزفيو لقالب السوناتا م
الوصفى التحميمى )تحميل المنيج اتبعت الباحثة الموجودة  بيا وكيفية التغمب عمييا، 

البحث2 التعرف عمى أعمال يوىان كريستيان باخ كواحد من  نتائجمحتوى(، وجاءت 
فى قالب السوناتا بالتحميل المؤلفين المعروفين فى وقتو وألقاء الضوء عمى مؤلفاتو 

تمك الدراسة مع البحث الراىن تناول قالب السوناتا بالتحميل والتعرف  اتفقتالوصفى، 
فى المؤلف وىو يوىان بابتيست  اختمفتعمى خصائصيا والصعوبات العزفيو بيا، و

 (.2( رقم)6كرامر وسوناتا البيانو مصنف)
 
 
 
 

                                                
 

)
 Johann"التقنيات العزفية فى الحركة األولى من صوناتا البيانو عند يوهان كريستيان باخ رحاب الدسوقى: 

Christian Bach  ،".)المجلد 0مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية الموسيقية، العدد )دراسة تحليلية عزفيه ،

 م.  8101السادس والثالثين يناير 
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 تعميق عام عمى الدراسات:
األبحاث السابقة تم بيا مناقشة قالب السوناتا وبداياتو وتطوره والتعرف عمى اسموب 
رشادات عزفيو من قبل الباحثو،  عداد تدريبات وا  تأليفو عند يوىان نيبوموك ىامل وا 

( بالتحميل النظرى واستخراج السمات 6وأيضًا تناول قالب السوناتا عند كرامر مصنف )
لتعرف عمى التقنيات العزفيو وتقديم مقترحات آلدائيا عند لويس التوناليو واليارمونيو، ا

آدم ، استفادة الباحثة من سرد خطوات وطرق التحميل المختمفو وكيفية معالجة 
الصعوبات العزفية المستخرجو من قالب السوناتا واالؤشادات العزفية المقترحو ومدى 

مى تذليل الصعوبات العزفية اىمية تمك الدراسات فى تدعيم البحث الحالى القائم ع
عداد تدريبات وارشادات فى سوناتا البيانو  ( الحركة األولى عند 2رقم)( 6مصنف)وا 

 يوىان بابتيست كرامر لعزفيا ضمن مقررات آلة البيانو.
 اإلطــــــــار النـــــــــــــظرى:

 قالب السوناتا: -
2 من أىم الصيغ والقوالب الموسيقية فى التأليف الموسيقى الغربى،    Sonata"السوناتا

وىى تعنى قطعو موسيقية مخصصو لمعزف من أى آلو موسيقية، وقد جاءت كممة 
فى المغو اإليطالية، وقد اخذت   Sonareسوناتا فى األصل لتدل عمى فعل العزف 

ه فى التأليف الموسيقى، ورد السوناتا تغدو تدريجيًا، ىيكال صوتيًا ذا معالم خاصو مميز 
م 2732قالب السوناتا فى كثير من األغانى والرقصات اإليطاليو القديمو ألفت عام 

ودونت فى كتاب " مجموعة أغانى المارديجال " ثم اتخذت المارديجال أسم "سوناتا 
م ، وفى نياية القرن السابع عشر اتخذت السوناتا شكاًل وقالبًا 2708الخمسو" عام 

بيا ُمؤلفًا من عدة حركات وتشكيالت لحنية مختمفو ، وصارت تكتب لثالث  خاصاً 
من السوناتا اىتمام العازفين " Trio" آالت موسيقية ، وقد لفت ىذا الشكل الثالثى

والمؤلفين الموسيقيين ، فى القرن الثامن عشر أصبحت السوناتا مبنيو فى نظام تقميدى 
( من 7، مجموعة العمل )رقم  H.Purcell كانت فى مجموعو مؤلفات ىنرى بورسيل

، تتألف السوناتا التقميديو من ثالث حركات أساسيو  A.Corelliمؤلفات كوريٌمى 
 ،Andanteأو معتدلة السرعو  Adagio، بطيئو  Allegroمتسمسمو سريعو ، 

وتنقسم داخميًا إلى قسم العرض ثم قسم  الحركو األولى من سمم أو مقام السوناتا ،سريعو
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، تتسم الحركو الثانيو بألحان ىادئو ومعبره فى مقام التفاعل أو النماء ثم إعادة العرض
مجاور لممقام األساسى ، أما الحركو الثالثو فتكون سريعو أو فى شكل )الرندو( 

Rondö   وفى المقام  األساسى لتنبئ بالختام ، لم تتطور السوناتا فى القرن العشرين
جذريًا إال أنيا اتخذت حريو أوسع فى قالبيا ، فإذا كان قد أدخل عمييا فى بعض 
األحيان بعض األساليب المستحدثو مثل)اإلثنى عشريو( الدوديكافونيو 

Dodecaphonism ت فى عيد ىايدن وموتسارت فإن السوناتا الحديثو تبقى كما كان
 وبتيوفن.

 أنواع السوناتا وأشكاليا: -
سوناتا صغيره ، حركاتيا قصيره ، وغالبًا ما يكون أداؤىا أقل :  Sonatinaالسوناتينا 

،  M.Clementiم( 2072-م2372صعوبو من السوناتا ، وتعد سوناتينات كميمنتى )
سيمو لمغايو يصمح أداؤىا لممبتدئين فى العزف  F.Kuhlauم( 2072-م 2306وكولو)

عمى البيانو، فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، مثل رافيل 
M.Ravel   بوزوينىF.B.Busoni  ميو ،D.Milhaud  كتبوا أمثمو من السوناتينا ال

 يقل أداؤىا صعوبو عن السوناتا.
ات قوالب موسيقى الحجره فى عصر الباروك 2 من أىم مؤلف S.Trioالسوناتا المثمثو 

 ، وتأتى تسميتيا من عدد الحركات  واألصوات الثالثة لكل منيما التى تتشكل منيا.
ُتؤدى األصوات فييا أحيانًا أربع آالت موسيقية ، الصوتان العمويان تؤدييما غالبًا آلتان 

ن ذوات لوحة من الكمان ، وتؤدى آلة التشيممو الصوت المنخفض مدعمو بآلة م
المالمس ، فى أواخر عصر الباروك ألف بعض الموسيقيين مثل تيميمان 

G.PH.Telemann   أمثمو من السوناتا المثمثو مثل )من مقام مى بيمول( آلالت األبوا
Hautbois   والباسونBassooon   جييرة األوبوا( والعود واليارب(Harp . 

فى األصل عمى مكان أدائيا وىو 2 كانت تدل  S.da Chiesaسوناتا الكنيسو 
الكنيسو ، ولكن فى القرن السابع عشر صارت تعنى)سوناتا مثمثو( فى أربع حركات 2 

 )1(األولى والثالثة بطيئتان ، والثانية والرابعة سريعتان.

                                                
1 

 )
، الموسيقى والسينما والمسرح ، المجلد الحادى عشر ، الجمهورية العربية " الموسوعه العربية" حسنى الحريرى:

 .332م، رقم الصفحه ضمن المجلد 0320م السوريه  ، عا



 

 2146 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 يوىان بابتيست كرامر: -
 حيــــــــــاتـــــــــــــو:

" يوىان بابيتست كرامر، عازف بيانو إنجميزى ، مؤلف وناشر موسيقى من أصل 
ألمانى ، ىو أبن ويميالم كرامر عازف فيولينو مشيور وأيضًا قائد أوركسترا فى لندن، 
وىو واحد من العديد من العائالت التى تم التعرف عمييا مع تقدم الموسيقى خالل 

م بمدينة مانيايم بألمانيا 2332فبراير  24د فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ول
م بمدينة لندن ببريطانيا، أنتقل إلى لندن فى سن 2070إبريل عام  26وتوفى فى 

الثالثة، تعمم العزف عمى آلة الكمان من والده ولكن كان ميولو تعمم آلة البيانو وقام 
وقد ساىم ىذا  بالدراسو مع ىيرونيموس شروتر ثم درس عمى يد كميمنتى لمدة عام

م درس 2308بشكل واضح فى تكوين شخصيتو الموسيقية والفنيو، " فى منتصف عام 
، Muzio Clementi Johannم( 2072 –م 2372ماتزيو كميمنتى)يوىان أعمال 

باخ ،   Hieronymus Schroeterم( 2300 –م 2377ىيرونيموس شروتر)
، فرانز جوزيف  Damenico Scarlattiم( 2373م _ 2607دزمينيكوسكارالتى )

ىايدن ، أماديوس موتسارت، قام  بالعديد من الجوالت الفنيو فى القارة  إبتداء من 
م وأثناء تمك الجوالت عاش فى لندن وكان لو سمعو عالميو كعازف بيانو 2300

، "طور المقطوعات الموسيقية الساحرة الخاصو ب يوىان سبيستيان  )1(ومدرس" 
وتم األلتفات لو وجذب    Johann Sebastian Bachم( 2378 –م 2607باخ)

األنظار إليو كفنان كفء فى لندن، شارك كعازف بيانو فى أكبر عممين وىما2 الحفمو 
( الموسيقية Saloma( ، وكونشيرتو )Professional Concertالرسمية الموسيقية ) 

سمعو كبيره، وقام م فى انجمترا وكانت لو 2088، "عمل كأستاذ جامعى بعد عام (2)"
، أنشأ أول شركو (3)م."2084مؤلفو عام  04بنشر أول كتاب لمدراسات يحتوى عمى 

( فى عام J.B.Cramer&Coفى الصناعو متخصصو فى نشر الموسيقى)

                                                
1 ) Blom ,Eric: Groves Dictionary of Music and Musicians, NEW YORK, st Martins Press, 
1954.p: 513. 
2 

(
Sadie, Stanley: “The New Grove Dictionary of Music And Musicians”,  Oxford University, 

2001, p:641. 
3 ) Kennedy,Michael :” The OXFORD Dictionary of Music”, OXFORD University Press, 
NEW YORK,1994 p:203. 
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، انتقل كرامر إلى مدينة لندن وقضى باقى حياتو وتوفى ىناك عام (1)م."2024
 عام. 03م عن عمر يناىز 2070

 أســـــموبــــــــــو: 
"ساىم فى صياغة اسموب جديد فى العزف عمى آلة البيانو من خالل مقطوعاتو      

الموسيقية، فمو طريقتو الخاصو فى األرتجال واستعمال أصابعو، ظيرت عبقريتو بشكل 
اساسى فى خمطو بين القديم مع الجديد، فالموسيقى الخاصة بو يتم وصفيا دائمًا بأنيا 

، " ويمكن القول بأن موسيقاه كانت أقل دراما من كميمنتى وأقل ثراء (2)و ومبيجو."بارع
من دوسيك، " تتميز مقطوعات كرامر الموسيقية الجديو والجدارة الفنيو وتتنوع بشكل 

 (3)واسع فى إطار بسيط."
 أىـــــــــــم أعمــــــــــالو:

رباعيات لمبيانو ، 2م ، 2022خماسيات لمبيانو عام 2م ، 2317كونشيرتو عام  1" 
سوناتا والكثير من المنوعات مثل الرندو ، الفانتازيا ، الديفيرتمنتو ،  224

لمبيانو  287كونشيرتو لمبيانو ،  3، " وكتب كرامر كتابات تربويو  )4(والمقدمات."
 . )5(المنفرد" 

 24أغنيو،  28فانتازيا،  22رندو،  76ديفيرتمنتو،  77رقصات ، 6أعمال أخرى " 
دراسة مشيوره آللة البيانو نشرت فى  04، وقام أيضًا بتأليف  (6)من التنويعات"

 م.2028م ، 2084مجموعتين ما بين عام 
 
 
 

                                                
1) Blom,Eric: : Groves Dictionary of Music and Musicians, .p: 513. )المرجع السابق(    
2 ) Sadie, Stanley:  “The New Grove Dictionary of Music And Musicians”,   p:642. )المرجع  
 السابق(
3 ) Blom,Eric: : Groves Dictionary of Music and Musicians, .p: 513. )المرجع السابق(   
4 ) Randel,Don Michael : “The Harvard Biographical Dictionary of Music, Harvard 
University, CAMBRIDGE,Massachusetts And LoNDON, England – 1996. P:185.  
5) Slonimsky,Nicolas: “Bakers Biographical Dictionary of Musicians”, Adivision of 
Macmillan, NEW YORK, LONDON,978. 
6)  Sadie, Stanley : “The New Grove Dictionary of Music And Musicians”,  p:642.  المرجع(
  السابق(
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 الجزء الثاني: اإلطـــــــــار التطـــــــــــبيقي:
ما تم عرضو فى االطار النظرى سوف تقوم الباحثو بالتحميل البنائى والعزفى  بعد 

( لممؤلف يوىان بابتيست كرامرلما 2( رقم )6لمحركة األولى فى سوناتا البيانو مصنف)
 تحتويو من صعوبات عزفية تناسب الطالب المعمم .  

 دو الصغير 2 التحميل البنائى: السمم
 2C  الميزان
 )سريع بإعتدال(  2Allegro ma non troppo  السرعو

Allegro   ، معناىا سريع جدًاma non troppo    كممو إيطاليو معناىا
، وىنا  (1)"كممة تستخدم فى المصطمحات الموسيقية ومعناىا )لكن ليس كثيرًا( "

 يقصد بيا سريع لكن ليس كثيرًا .

 مازوره. 2159  الطول البنائى
 2 قالب السوناتا الصيغو

 التحميل النظرى:
 2 ىوموفونى وفى بعض الموازير يميل إلى البوليفونيو.الخط المحنى

 األشكال اإليقاعية: 
فى مقطوعة الحركو األولى من  ( يوضح األشكال اإليقاعية وأماكن تواجدىا1رقم) جدول

 السوناتا
 مكان تواجده الشكل اإليقاعى

 فى معظم الحركو األولى . 

، 121، م117، م39، م24، م11، م11، م7، م 5، م1م  
 . 141، م 123م

 متواجد فى معظم الحركة األولى . 

                                                
1) AMMER,CHRISTINE :”The Facts On File Dictionary Of Music”, Fourth Edition, 
Copyright  2004 by The Christine Ammer 1992 Trust , 132 West 31 st Street , New 
York NY 10001 ,P225 .  
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 متواجد فى معظم الحركة األولى . 

 . 124، م 119، م 8، م3م 

O .متواجده فى معظم المقطوعة 

 
 .24، م 9م

 
، 123، م121، م117، م39، م11، م11، م7، م5، م1م
 .141م

 
 متواجد فى معظم الحركة األولى .

 

 . 2115 م 87، م 248م45، م 34، م 27م

 األشكال المحنية: 
 ( يوضح األشكال المحنية فى الحركو األولى من السوناتا2جدول رقم)

 األشكال المحنية تفسيرىا

عبارة عن 
لحن صاعد 
متماثل فى 
كمتا اليدين 

بنفس اإليقاع 
، 1والنغمات م

عمى  3،م2م
مسافة ثالثو 

 صغيره
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عبارة عن 
نغمات 

اربيجيو ما 
بين الصعود 

واليبوط 
بإيقاع 

 

 

 
 

 المصاحبة المحنية:
 ( يوضح المصاحبو المحنية فى الحركو األولى من السوناتا3جدول رقم)

 

 المصاحبة  تفسيرىا

 هعداصسممية اكتافات 
، 17م :15وتكرر م 6،م5م
111م

 ، 1 112، م2 
 .115: م2 114م

 

 
عمى  متكرراستخدام باص 

نغمة)سى( مع إيقاع 
 34: م27باليد اليمنى م

 

 Oباص ثابت طويل بإيقاع 
  1 158: م151م

معًا تألفات ىارمونية باليدين 
مع استمرار نغمة مى فى 

 1 59: م49م صوت الباص
 

: 8كما فى م مزدوجونغمات 
بحركو  9ومنيا م 15م

 عكسيو.
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71:  1قسم العرض : م) أوال:
(1)) 

(تنتيى بقفمو 15( قنطره ، م)9( بدأ فى سمم دو الصغير، م)28 1م)الموضوع األول: 
 (.219 16من م)  سينصفيو فى سمم دو الصغير، ثم لمس سمم 

27( ، الفكره الثانيو م)27، الفكره األولى م)(21)م الموضوع الثانى:
(، الفكره الثالثو 2 

244 4 35م)
 (.1 265 3 44( ، الفكره الرابعو م)1 

( حتى 24من م)  سيانتيت بقفمو تامو، ثم سمم  الكبير  مي( سمم 223 21)م
قفمو تامو فى ( 37، 36ثم العوده مره أخرى من م) ( وانتيى بقفمو تامو فى السمم ،35م)

( 41، 41م) الكبير  سي( سمم 39، 38م)الكبير،   ميقفمو تامو فى سمم سمم 
( انتقل إلى 258 47( قفمو تامو فى سمم دو الصغير، م)244 42سمم فا الصغير، م)

( قفمو نصفيو فى 61( ، م)1 59بقفمو نصفيو ثم قفمو تامو م)سمم دو الصغير الميمودى 
67( قفمو نصفيو فى سمم دو الصغير، م)1 67( ، م)65سمم دو الصغير اليارمونى، م)

 

 .الكبير  ميبقفمو عمى الدرجو األولى لسمم  ( وصمو لحنيو تنتيى4
 والتقنيات األدائيو: الصعوبات العزفية -

 يحتوى قسم العرض عمى العديد من الصعوبات والتقنيات كاألتى 2

( 2التدريب عمى 24، م1)م  2  التقسيم الداخمى إليقاع  الصعوبو األولى:

 كما يمى2  بالتنقير أواًل مع إيقاع      
 

 
 ( التمرين اإليقاعى لتذليل صعوبة التقسيم الداخمى1شكل رقم )

التدريب عمى التمرين اإليقاعى السابق عدة مرات متتالية حتى تمام األتقان ثم البدأ فى 
 ()عزف التقسيم الداخمى بدون الحمية ثم بالحميو.

 

 

                                                
( 

)
 يوجد إرشاد عزفى ألداء حلية الزغرده مع الحليات الموسيقية. 
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 الحميات الموسيقية : الصعوبو الثانية:

 ، وُتؤدى بإيقاع (7، م4)م  Double Appoggiaturaاألبوجاتوراحمية  -أ
 (42وتأخذ زمنيا من النوتو التى تمييا كما يمى م)

 

 
 وطريقة أدائيا  Double Appoggiaturaحمية األبوجاتورا لتوضيح  (2شكل رقم )

 (4م)

 ( كما يمى72وتؤدى بمحن صاعد فى م)

 

 
وطريقة   Double Appoggiaturaحمية األبوجاتورا لتوضيح  (3شكل رقم )

 (7م)أدائيا

 شرح الشكل اإليقاعى وتبسيطو لمطالب كما يمىtr  22حمية الزغرده   -ب

 
 (24( لتوضيح حمية الزغرده م)4شكل رقم )
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 (24م) تبسيط الشكل اإليقاعىوضيح ( ي5شكل رقم )

  الحمية باألصبع الثانى والثالث، ويتم التدريب عمييا بإيقاع  التدريب عمى  
 كما يمى2بطئ ثم التسريع التدريجى حتى الوصول لمزمن المناسب  

 
 حمية الزغردهالتدريب عمى ( لتوضيح 6شكل رقم )

 
 بالشكل النيائى حمية الزغردهالتدريب عمى ( لتوضيح 7شكل رقم )

،  41ظيرت حمية األبوجاتورا فى )م  :  Short Appoggiaturaاألبوجاتورا حمية -ج

  كما يمى 2 ( وُتؤدى بإيقاع 55، م51م

 

 
 (51م) وطريقة أدائيا  Short Appoggiatura( لتوضيح حمية األبوجاتورا 8شكل رقم )
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عن طريق  6، م 5، م4األلتزام بالترقيم المقترح م األوكتافات :الصعوبو الثالثو: 
 كما يمى2 4،1،  5،1األصابع 

 
 (6: 4م) لتوضيح الترقيم المقترح من قبل الباحثو (9شكل رقم )

"  (1432، م 142، م 9)م Slureأداء القوس المحنى الصغير  الصعوبو الرابعة:
الضغط عمى النغمة األولى يطمق عمى الربط بين نغمتين ، وىو يتطمب من العازف 
  (1)بثقل أكثر من النغمة الثانية ورفع اليد بعد النغمة الثانية."

 
 (9م) Slure( يوضح القوس الصغير 11شكل رقم )

 

 Slure ألداء القوس الصغيرالمقترح تمرين ال ( يوضح11شكل رقم )

مع تثبيت النوار فى صوت   إيقاع  أداء: التريوليو أداءالصعوبو الخامسو: 

رورة الضغط ض مع( 248 م46، م234 م27، )مالسبرانو مع رفع اليد بعد كل 
، تدريب اليد اليسرى عمى األوكتافات السممية الصاعدة بالترقيم  عمى بداية كل تريوليو

 .عمى التوالى األصبع األول والخامس ثم األول والرابع المقترح

                                                
1) 

 Collins, William Sons:”Collins Gem Dictionary Of Music”, London, Type 

Press,1981,P 325.  
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 مع األوكتافات الصاعده باليد اليسرى إيقاع  ( يوضح12شكل رقم )
 األرشادات العزفيو:

المتصل باليد اليسرى 2 إرشاد الطالب بوضع البيدال  Oبإيقاع  تثبيت النغمات: -1
Legato Pedal  لربط النغمات وىو عباره عن أداء النغمة باليد اليسرى ثم وضع

، 234 م27، م222 م19م، 18، م14م 122، م7فى الموازير مالبيدال بعدىا مباشرة 
 .257 م49م
 2 223 م24، م2 227 م3، م4، م 7فى مباليد اليسرى 2 ظير  تغيير المفتاح -2

  .مفتاحال تغييرتنبيو الطالب إلى  7 263 م4 67، م2 62، م68، م 2 244م70م
3-.......8va 67، م217 ظيرت فى اليد اليسرى م

(4)  269
أرشاد الطالب إلى  (1)

 ، صول ، فا(. أوكتاف عند األداء لتمك المازورة نغمات )الخفض النغمات 

 
 (18، 17م) 8va.......عالمة ( يوضح13شكل رقم )

71قسم التفاعل: م): ثانيًا  -
(4)  :116) 

( 1 291 77( ، ثم سمم صول الصغير م)276 71قسم التفاعل بسمم دو الصغير م) بدأ
( سمم صول 298 95، م) ( سمم مي294 92، م) ( سمم سي91، 2 91، م)

الصغير ثم انتيى بقفمو نصفية فى سمم دو الصغير، ثم تكرار القفمة النصفيو فى سمم 
116( ، م)1 116دو الصغير م)

 (.116( حتى م)4 116( ، م)4 
 والتقنيات األدائيو: الصعوبات العزفية -

ألصابع المقترح األلتزام بترقيم ا أداء النغمات المزدوجو اليارمونيوالصعوبو األولى: 
 كما يمى2 (279 71م) مع غناء صوت السبرانو واأللتزام بأداء األربطو الزمنية
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 (79: 71الترقيم المقترح ألداء النغمات المزدوجو م) ( يوضح14شكل رقم )

األلتزام بالترقيم المقترح لألصابع أصوات(  4)الصعوبو الثانية:أداء النسيج البوليفونى 
من قبل الباحثو ، عزف كل صوت عمى حده مع الغناء ، تثبيت النغمات باليد اليسرى 

21 81كما يمى م)
872) 

 
1: 81الترقيم المقترح ألداء النسيج البوليفونى م) ( يوضح15شكل رقم )

87) 

 تم األشاره إليو فى قسم العرض إيقاع  أداء: التريوليو أداء الصعوبو الثالثة:
2م)

87 2115 ). 
( بالترقيم 297 91م) باليد اليسرى الصعوبو الرابعة: أداء األوكتافات السممية الصاعده

 المقترح من الباحثو كما يمى2

 
 الترقيم المقترح ألداء األوكتافات السممية الصاعده ( يوضح16شكل رقم )
 األرشادات العزفيو:

( ، تم األشاره إليو فى قسم 115،م 114، م( 87) 287م( 4) 81)م النغمات :تثبيت  -1
 العرض.

تم األشاره  (287، م282، م288، م10)م فىباليد اليسرى 2 ظير  تغيير المفتاح -2
 .إليو فى قسم العرض
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وتشير إلى اإلطالة الغير محددة الزمن تعنى أن تأخذ النغمة  ( 226)م  عالمة  -3
 (1)الزمنية كاممة مع التريث واإلطالة ، وتوضع فوق النغمة ."قيمتيا 

 (159:  117إعادة العرض : م)ثالثًا  -
 الحميات الموسيقية :الصعوبو األولى: 

( تم األشارة إلييا 123،  2121 م)  Double Appoggiaturaحمية األبوجاتورا -أ
 فى قسم العرض.

125م) :  Short Appoggiaturaاألبوجاتورا حمية -ب
( تم األشارة إلييا قسم (1)

 العرض.
"ىى عباره عن نوتو ( 226،  (7)2227 م) Acciaccaturaحمية األتشكاتورا  -ج

صغيره يقسميا خط فى ذيميا وبذلك تكون سريعو وتستقطع زمنيا من بداية النوتو 
 (2)األساسية التى تمييا فى الغالب، وبذلك يقع النبر القوى عمى األتشكاتورا."

 
 (706، 701( لتوضيح حمية األتشكاتورا م)71شكل رقم)

 
 ( لتوضيح طريقة أداء حمية األتشكاتورا71شكل رقم)

( 247، 242م)مع أداء األستاكاتو:   Slureأداء القوس الصغير  الصعوبو الثانية:
اتو باألصبع الثالث األستاكثم باألصبع األول والثانى  باليد اليمنىأداء القوس الصغير 

                                                
، ص  8111مركز الحاسب اآللى مجمع اللغة العربية، القاهرة "معجم الموسيقا "،:  عواطف عبد الكريم وآخرون-

43. 1  
2 

 )
القاهرة  الطبعة السادسة، مطابع زمزم ، ، 3، ط 8ج "تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربيه"، :ينعلى حسن سعاد

 .018م ص8115
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باألصبع الخامس باليد اليسرى القوس الصغير أداء  ،وضع اليد أعمى لوحة المفاتيحمع 
 كما يمى2 والرابع واألستاكاتو باألصبع الثالث واأللتزام بالترقيم المقترح

 
 (740،742م) ( لتوضيح القوس الصغير مع األستاكاتو79شكل رقم)

 األرشادات العزفيو:
  تم األشارة إلييا فى قسم العرض. ((2)2270 278م)تثبيت النغمات :  -7
 التظميل والتموين الصوتى: -2

 وناتاس( يوضح التظميل والتموين الصوتى فى الحركو األولى من ال4جدول رقم)

 الرمز االسم المعنى
 Pianissimo P.P خافت جداً 

 Piano P خافت برقو

 Forty F بشده

 Mitsoforty M.F متوسط الشده

 

(F)  وتؤدى بحركة اليد من الرسغ لتعطى  223، م 284، م288، م 03، م2بدأ من م
 قوه لبداية المحن .

(P) وتؤدى من أطراف األصابع بخفو  278، م 282، م 210 م38، م 71، م 3م
 آلدائيا برقو ونعومو.

(P.P) 26وتستمر حتى م 24م. 
(mf )23م. 

 .2246 م 244م ديمنوندو
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 ــــــث وتفسيرىا:نتائــــــــــج البحــــ
 جاءت نتائج البحث ردًا عمى تساؤالت البحث2

 
 التساؤل األول: -
 ( عند بابتست كرامر. 2( رقم)6ما صعوبات األداء فى سوناتا البيانو مصنف) -

 يحتوى عمى الصعوبات التالية2 أوال : قسم العرض
 عوباتـــــــــــــــــــــــــــــــالص م
    التقسيم الداخمى إليقاع :الصعوبو األولى 7
 الحميات الموسيقية2الصعوبو الثانية2  0

   Double Appoggiaturaراحمية األبوجاتو -أ
   tr حمية الزغرده -ب
   Short Appoggiaturaار حمية األبوجاتو  -ج

 الصعوبو الثالثو: األوكتافات 2
 Slureالصعوبو الرابعة: أداء القوس المحنى الصغير  4
 .مع تثبيت النوار فى صوت السبرانو  الصعوبو الخامسو: أداء التريوليو: أداء إيقاع  1

 يحتوى عمى الصعوبات التالية2 : قسم التفاعلثانياً 
 الصـــــــــــــــــــــــــعوبات م
 اليارمونيو أداء النغمات المزدوجوالصعوبو األولى:  7
 أصوات( 4أداء النسيج البوليفونى ) الصعوبو الثانيو: 0
 باليد اليسرى أداء األوكتافات السممية الصاعدهالصعوبو الثالثو:  2

 يحتوى عمى الصعوبات التالية2 ثالثًا: قسم إعادة العرض
 الصــــــــــــــــــــعوبات م
 الموسيقية : الصعوبو األولى: الحميات الصعوبو األولى: 7

 Acciaccaturaحمية األتشكاتورا  -أ
 مع أداء األستاكاتو  Slureأداء القوس الصغير  الصعوبو الثانية: 0
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 التساؤل الثانى: -
 ما التدريبات المقترحو واإلرشادات العزفية لتذليل تمك الصعوبات لمطالب المعمم. -

  كما يمى 2 بأقتراح تدريبات لتذليمياوقد اجابت الباحثة عميو 
 أوال : قسم العرض

 والمقترح اتالتدريب األداء اتصعوب
 األولى:الصعوبو 

التقسيم الداخمى 
   إليقاع

 

 
 

 شكل يوضح التدريب المقترح ألداء التقسيم الداخمى
الصعوبو 

 الثانية:الحميات
حمية  -أ

رااألبوجاتو
Double 

Appoggiatura   
 

 

 
 حمية األبوجاتوراشكل يوضح 

 
 حمية الزغرده -ب

tr   
 

 
 
 

 

 
 شكل يوضح تبسيط الشكل اإليقاعى

 
 حمية الزغردهالتدريب عمى وضيح يشكل 
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 بالشكل النيائى حمية الزغردهالتدريب عمى ح يوضشكل 
حمية   -ج

 Shortار األبوجاتو

Appoggiatura  

 
  وطريقة أدائيا  Short Appoggiaturaح حمية األبوجاتورا يوضشكل 

الصعوبو الثالثو: 
 األوكتافات

 
 شكل يوضح الترقيم المقترح ألداء األوكتافات الصاعده

الصعوبو 
أداء القوس الرابعو:

المحنى الصغير 
Slure  

 (9م) Slureشكل يوضح القوس الصغير 

 

 Slure التمرين المقترح ألداء القوس الصغير شكل يوضح
الصعوبو 

الخامسو: أداء 
التريوليو: أداء 

مع   إيقاع 
تثبيت النوار فى 

 .صوت السبرانو

 
 

 مع األوكتافات الصاعده باليد اليسرى إيقاع  شكل يوضح
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 األرشادات العزفيو:
تثبيت النغمات: بإيقاع 

O باليد اليسرى 
لربط النغمات وىو  Legato Pedalإرشاد الطالب بوضع البيدال المتصل 

 عباره عن أداء النغمة باليد اليسرى ثم وضع البيدال بعدىا مباشرة.
 مفتاحال تغييرفى تنبيو الطالب إلى باليد اليسرى ظير  تغيير المفتاح

-.......8va  ظيرت فى اليد اليسرى أرشاد الطالب إلى خفض النغمات أوكتاف عند
 ، صول ، فا(. األداء لتمك المازورة نغمات )ال

 
 (18، 17م) 8va.......عالمة شكل يوضح

 تفاعل: قسم ال ثانياً 
 والمقترح اتالتدريب األداء اتصعوب

 األولى:الصعوبو 
أداء النغمات 

المزدوجو 
اليارمونيو األلتزام 
بترقيم األصابع 
المقترح مع غناء 
صوت السبرانو 
واأللتزام بأداء 

 األربطو الزمنية

 

 
 

 أداء النغمات المزدوجو اليارمونيوشكل يوضح 

 الصعوبو الثانية:
أداء النسيج 

 4البوليفونى )
أصوات( األلتزام 
بالترقيم المقترح 
لألصابع من قبل 
الباحثو ، عزف كل 
صوت عمى حده 
مع الغناء ، تثبيت 

 

 
1: 81الترقيم المقترح ألداء النسيج البوليفونى م) شكل يوضح

87) 
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النغمات باليد 
  اليسرى

الصعوبو 
أداء الثالثو:

األوكتافات السممية 
  الصاعده

األلتزام بالترقيم 
المقترح باليد 

 اليسرى

 

 
 الترقيم المقترح ألداء األوكتافات السممية الصاعده شكل يوضح

 
 

 األرشادات العزفيو:
النغمة تعنى أن تأخذ و اإلطالة الغير محددة الزمن إلى إرشاد الطالب    (226)م  عالمة 

 .قيمتيا الزمنية كاممة مع التريث واإلطالة
 إعادة العرض: قسم  ثالثاً 

 والمقترح اتالتدريب األداء اتصعوب
 األولى:الصعوبو 

 الحميات الموسيقية
حمية األتشكاتورا 

Acciaccatura  
 (706، 701ح حمية األتشكاتورا م)يوضشكل 

 
 بالترقيم المقترح شكل يوضح طريقة أداء حمية األتشكاتورا

 الصعوبو الثانية:
أداء القوس 

  Slureالصغير 

   مع أداء األستاكاتو
 (740،742م) ح القوس الصغير مع األستاكاتويوضشكل 

 األرشادات العزفيو:
 التظميل والتموين الصوتى:

 الرمز االسم المعنى
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 Pianissimo P.P خافت جداً 

 Piano P خافت برقو

 Forty F بشده

 Mitsoforty M.F متوسط الشده

 تفسير النتائج:
بعد أن عرضت الباحثة األطار التطبيقى وأجابت عمى التساؤالت وجدت الباحثة أن 
بابتيست كرامر قد تأثر ب ماتزيو كميمنتى وساىم ذلك فى تكوين شخصيتو الفنيو بشكل 

و بين اليدين فى ممحوظ ، وخمط بعبقريو بين القديم والحديث وطور طريقة العزف المذىم
، ساىم فى صياغة أسموب جديد فى العزف عمى آلة البيانو  Slureأداء الميجاتو وال 

من خالل مقطوعاتو الموسيقية ، تميزت كل أعمالو بالثبات الموسيقى ، فالسوناتات 
م تعتبر جاده وتحوى بداخميا عمى العديد من المالمح 1811التى كتبيا بعد عام 

يقاه دائمًا بارعو ومبيجو ، الرومانسيو البارزه ، ولدييا نوع من المرونو الكبيره ، موس
( عند كرامر وعمل 6وىذا يتفق مع دراسة "عمياء كمال " من حيث تناول مصنف رقم)

دراسة تحميمة لقالب السوناتا من الناحية النظرية وسرد سيرتو الذاتيو ، ودراسة "نورىان 
كساب بعض ميارات األداء لدارسى آلة البي انو، جمال عشم" فى تناول قالب السوناتا وا 

ودراسة "رييام توفيق" فى استخراج التقنيات العزفية فى الحركو األولى من جراند سوناتا 
عند لويس آدم والتعرف عمى اسموب أداء تمك التقنيات وتحديد الصعوبات وتقديم 

 المقترحات واألرشادات العزفيو ليا. 

 توصيات البحث :
ضمن مناىج مرحمة البكالوريوس إدراج سوناتات البيانو لممؤلف بابتيست كرامر  -

لمدى أىمية التقنيات األدائية التى يتسم بيا اسموب كرامر من خالل تأليف قالب 
 السوناتا وذلك لبناء عازف متمكن من األداء الجيد .

تنوع المناىج الدراسية المقدمو لدارسى آلة البيانو فى مرحمة البكالوريوس لمتعرف  -
 موب وطرق التأليف .عمى مؤلفين مختمفين فى األس

أداء التمارين المقترحة من قبل الباحثة لرفع كفاءة األداء الميارى والعزفى لدى -
 الطالب لخدمة المقررات التطبيقية التقميدية.
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 : ـــــعراجـــــالمـــــــــــــــقائمــــــــــــــــــة 

مكتبة  اإلحصائى"،مناىج البحث وطرق التحميل "صادق ،آمال ، أبو حطب، فؤاد:  -1
 م.1991األنجمو المصرية ، القاىره 

، وزارة الثقافة ، المركز الثقافى القومى، دار  " القاموس الموسيقى"أحمد: بيومى،  -2
 م.1987األوبرا المصرية ، القاىره 

، الموسيقى والسينما والمسرح ، المجمد  " الموسوعو العربيو"حسنى: الحريرى،  -3
 م.1981ورية العربية السوريو الحادى عشر، الجمي

"التقنيات العزفية فى الحركو األولى من صوناتا البيانو عند رحاب: ، الدسوقى -4
، مجمة  )دراسة تحميمية عزفيو(" Johann Christian Bachيوىان كريستيان باخ 

، المجمد السادس والثالثين يناير  1عموم وفنون الموسيقى ،كمية التربية الموسيقية العدد 
 م.2117

 Grand"التقنيات العزفية فى الحركو األولى من رييام: توفيق نسيم صالح، -5

Sonata  عند لويس آدمLouis Adam   وطريقة آدائيا ومدى األستفاده منيا لطالب
، مجمة عموم وفنون الموسيقى ، كمية التربية الموسيقية ،  حميمة("الكمية )دراسة ت

 م.2117، المجمد السادس والثالثون 2العدد
، الطبعة 3ط 2ج،"تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية"سعاد: عمى حسنين، -6

 م.2114السادسة مطابع زمزم ، القاىره 
( عند 6"دراسة تحميمية لصوناتا البيانو مصنف رقم )عمياء: كمال أحمد شحاتو، -7

، رسالة ماجستير ، كمية التربية النوعية  قنا ، جامعة جنوب يوىاان بابتيست كرامر" 
 م.2118الوادى 

مركز الحاسب اآللى ، مجمع "معجم الموسيقا" ، عواطف: عبد الكريم وآخرون، -8
  .2111المغو العربية ، القاىره 

" الخطوات المنيجيو إلعداد البحوث اإلجتماعيو -"البحث العممىمحمد : شفيق،  -9
 م.1998، األسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث 
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