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  ملخص

ائي       ولفيج الغن رع الص ة ف ذه الدراس اول ه  تتن
ى( ي والعرب يق) الغرب م الموس ي قس ة ف ي جامع ا ف

اليرموك؛ إذا الحظ الباحثان احتياج المناهج الموضوعة 
دم مستوى         أنها اإلسهام في تق ة من ش إلى تمرينات تقني
ذه       ام به ا للقي ا دعاهم ادة، مم الدارس المبتدئ في هذه الم
ة للصولفيج    الدراسة التي تهدف إلى وضع تمرينات تقني

غاني  مستوحاة من بعض األ  ) الغربي والعربي(الغنائي 
ة الدراسة في     الشعبية األردنية والمصرية، وتكمن أهمي
ادة     ذه الم تحسين مستوى الدارس األردني المبتدئ في ه
الموروث  ا ب ه أيض عبي وتعريف ه الش ه بتراث ع ربط م
دين،    ين البل الشعبي المصري مدا لجسور الثقافة والعلم ب

ًا   وقد َخُلَصْت الدراسة إلى وضع  ًا غنائي ستة عشر تمرين
ت ة   وحى مس عبية األردني اني الش ض األغ ن بع م

  .والمصرية، وانتهت ببعض التوصيات ذات العالقة
  

  .صولفيج :مفتاحيةالكلمات ال
  

  Abstract 
This research addresses the branch 

lyrical Solfege (Western and Arabic) at the 
Department of Music,  Yarmouk University 
The researchers noted that the existing 
curricula were in need of technical exercise 
that would improve the movie learner`s 
performance in this course. Thus, they 
conducted this study, which aims to develop 
technical exercise in lyrical Solfege (Western 
and Arabic) inspired by some popular 
Jordanian and Egyptian songs, the 
importance of the research lies in  its attempt 
to improve the level of Jordanian novice 
students  in this course and link them to their 
popular heritage, while at the same time 
introducing them to the Egyptian heritage and 
thus connecting the cultural bonds between 
the two countries. The research concluded 
with a sixteen exercise concert inspired by 
some popular Jordanian and Egyptian songs, 
and ended up with some relevant 
recommendations. 
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  :مقدمة البحث
اذجا بسيطا    ن ألوان التعبير في حياة اإلنسانالغناء لون م اني س ، وآما يكون التعبير باأللفاظ عن المع

ة    ة االجتماعي ا لتطور البيئ يئا طبق يئا فش ذب ش م يتطور ويته ا أيضا، ث ون غناؤه اة الشعوب يك دء حي ي ب ف
ول  والثقافية المرتبط بها، والغناء تعبير عن اال نفعاالت النفسية للفرد والجماعة، لذا تأتي األغاني مصورة لمي

ال      ًا، وأصدق مث ة مع الشعوب وطبائعها، ولن نعدو الصواب إذا اعتبرناها جزءًا  من حياتها المادية والمعنوي
ى تسميته    اة الشعوب        "باألغاني الشعبية  "على ذلك ما اصُطلح عل ا ترسم صورا واضحة صادقة لحي ، ألنه

ا الزراعي    االجت ماعية والسياسية والفكرية، واألغاني الشعبية معارض فنية تضم لوحات تعبيرية خصبة منه
ى          ات، وهي عل األلم واآله ئ ب اتم الحزين الممتل ا الق البهيج، والبدوي القاسي، والبحري المتجدد، وأيضا منه

ع البل   زال    اختالف أنماطها وتعدد مواضيعها تؤلف ثروة باقية خالدة وهي في جمي دان المتحضرة آانت وال ت
  .مصدر وحي وإلهام للمؤلفين الموسيقيين؛ لهذا ُيعنى الناس في مختلف األمم بجمعها وحفظها بشتى الطرق

اء عن األجداد،    ، اًاعريق ًافنى ًاوُتعد األغانى الشعبية تراث متدت جذوره إلى أجيال عديدة وتوارثه اآلب
ا األجداد  حيث يمارس فى شتى ألوان الحياة التى ا ، صطبغت بصبغة خاصة متميزة تبعًا للهيئة التى عاش فيه

  .ل من معاناة وجهد وآفاحْخنعكاسًا لهذه الحياة التى لم َتفكان هذا التراث ا
رح وساعات        يقهم فى ساعات الف وهي ضرورة حياتية يمارسها الناس فى غالبية مناسباتهم؛ فهى رف

م إذ يلجأون          الضيق واأللم وفى المناسبات االجتماعية  ا تصاحبهم فى عمله ا أنه ة أيضا، آم ة والقومي والديني
اقة  الهم الش از أعم ى إنج اعدهم ف ا لتس ل يوسف (إليه ي، أم عبية )75ص  1986العزب ة الش ز األغني ، وتتمي

ببساطتها وسهولة ترديدها فهى عادة قصيرة وال يزيد لحنها عن جملتين لحنيتين أو ثالث، وربما ال تزيد عن 
  .حنية واحدة لجميع أبيات األغنيةجملة ل

ر من السمات               والبالد ر؛ يشترك في الكثي ائي غزي ع بموروث شعبي غن ة بصفة خاصة تتمت العربي
ة األصيلة      د العربي ادات والتقالي ها  وأهمها الع ي تعكس ذا الموروث        الت ذلك يشترك ه النصوص الشعرية، وآ

رة  الشعبي في غالبية المقامات واإليقاعات العربية، وير ى الباحثان  في ظل الربيع العربي السائد في هذه الفت
ضرورة أن تعمل الشعوب العربية على توطيد أواصر الوحدة بينها؛ ليس في المجال السياسي أو اإلقتصادي  

  .         فحسب؛ بل في المجال الثقافي والفني أيضا
مجال الموسيقى، حيث تشتمل على المواد الدراسية التخصصية الهامة في  ىوُتعد مادة الصولفيج أحد

ولفيج         را الص ائي، وأخي ولفيج الغن ي، و الص ولفيج القرائ اعي، والص ولفيج اإليق ل الص روع مث دة ف ع
اطع   تخدام المق ان باس اء األلح ى غن دف إل ذي يه ائي ال ولفيج الغن ة بالص ذه الدراس تم ه ارموني، وته اله

درجات ال ) أسماء النغمات(الصولفائية  ا         والتعبير عن ال ا واإلحساس به اتج عن تخيله وري ن صوتية بشكل ف
  .والتمييز بينها من حيث الحدة و الغلظ وآذلك من حيث السلم والطابع

ة    "دراسة بعنوان ) 1996(وقد قدم الخبيزى، يعقوب يوسف    ويتى لخدم ائى الك توظيف التراث الغن
ت      ة الكوي ى دول دئ ف دارس المبت ة لل يقى العربي يات الموس دريس أساس ذليل   ، "ت ى ت ة إل ك الدراس دفت تل ه

يقية     ون الموس الى للفن صعوبات إحساس وإدراك وفهم الطالب المبتدئين لمناهج الموسيقى العربية بالمعهد الع
ك الدراسة       ررة، واتبعت تل اهج المق بالكويت من خالل توظيف مختلف ألوان التراث الغنائى الكويتى فى المن

ة عن المجموعة الضابطة      المنهج التجريبى، وأسفرت النتائج عن  تحسين مستوى طالب المجموعة التجريبي
دئين فى            د صحة فرض البحث وهو تحسين مستوى الدارسين المبت التى درست بالطريقة التقليدية، مما يؤآ
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عبي       ائى الش راث الغن وان الت ن أل تنباطه م م اس رح ت نهج مقت الل م ن خ ة م يقى العربي يات الموس ادة أساس م
  .الكويتى

تصور مقترح لتحسين األداء المتعدد التصويت " دراسة بعنوان) 2004(بشير، أمل ماجد، آما قدمت
فى مادة الصولفيج وتدريب السمع لطلبة آلية التربية األساسية باستخدام اإليقاعات واأللحان الكويتية الشعبية 

  "لألطفال
حان الشعبية الكويتية لتدريس هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على آيفية االستفادة من اإليقاعات واألل

ية،             ة األساس ة التربي يقية بكلي ة الموس ات قسم التربي دريب السمع لطالب ادة الصولفيج وت تعدد التصويت فى م
ن      تفادة م و االس رض البحث وه ق ف ن تحقي ائج ع فرت النت ى، وأس نهج الوصفى التحليل ة الم ت الدراس اتبع

ال الشعبية ا   ادة الصولفيج         إيقاعات وألحان بعض أغانى األطف دد التصويت فى م ة فى تحسين أداء تع لكويتي
  .الغربى، وذلك عن طريق عرض نماذج من أغانى األطفال الشعبية الكويتية مع معالجة علمية وفنية لها

د     هاب، جالل محم دم ش ا ق وان ) 1999(آم ة بعن ان  " دراس ن األلح توحاة م ة مس دريبات تكنيكي ت
ود للطال  ة الع يم آل عبية لتعل دئالش ن  "ب المبت توحاة م ة مس دريبات تكنيكي ى وضع ت ة إل ك الدراس دفت تل ، ه

ار الباحث  د اخت ة، وق ذه اآلل ى دراسة ه ل عل دئ يقب ود الميت ة الع عبية المصرية تجعل دارس آل األلحان الش
ا           (نماذج متنوعة من األلحان الشعبية المصرية مثل  ا صبايا، ي ن، عطشان ي ا زي ا، آه ي ا محال نوره طلعت ي

ىعز ز عين ئلة البحث    )ي ن أس ة ع ن اإلجاب ائج ع فرت النت ى، وأس نهج الوصفى التحليل ة الم ت الدراس ، اتبع
توحاة   ة مس ات تكنيكي ار تمرين عبية المصرية ل  وابتك ان الش ن بعض األلح ود   م ة الع ى آل زف عل ين الع تحس

  .للمبتدئين
وير والت       دأ التط ن مب ا م احثون وانطالق زمالء الب دأُه ال ا ب تكماال لم الة   واس ى األص ي عل د المبن جدي

افي   والمعاصرة، وتأصيال للموروث الفني الغزير لكٍل من األردن ومصر، وعمال على مد جسور التبادل الثق
  .بين البلدين، ومن منطلق الحفاظ على الهوية العربية من الطمس أو التشويه، لجأ الباحثان لفكرة هذه الدراسة

  
  : مشكلة البحث

يقا في   ) الغربي والعربى( قيامهما بتدريس مادة الصولفيج الغنائي الحظ الباحثان أثناء  في قسم الموس
دارس        دم مستوى ال أنها اإلسهام في تق جامعة اليرموك؛ احتياج المناهج الموضوعة إلى تمرينات تقنية من ش

اني  توحاة من بعض األغ ة مس ة غنائي ات تقني تنباط تمرين ا الس ا دعاهم ادة، مم ذه الم ي ه دئ ف عبية المبت الش
ا  ة أيض عبي وتعريف ه الش دئ بتراث ي المبت دارس األردن ربط ال ا ل ة منهم ي محاول رية ف ة والمص األردني
ة      ات الغنائي بالموروث الشعبي المصري مدا لجسور الثقافة والعلم بين البلدين، وترغيبا للدارسين فى التمرين

  .عن طريق وضعها بطريقة شيقة وبتراآيب شائعة
  

  :هدف البحث
مستوحاة من بعض    ) الغربي والعربي(هذا البحث إلى وضع تمرينات تقنية للصولفيج الغنائي يهدف 

  .األغاني الشعبية األردنية والمصرية
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  : أهميــة البحث
ي المتخصص عن    دارس األردن ة لل يقية األردني ة الموس ى الهوي اظ عل ى الحف ة البحث ف ن أهمي تكم

ى الموروث الشعبي     طريق إمداده ببعض التدريبات الغنائية المس ه إل توحاة من موروثه الشعبي، وآذلك تعرف
دم              ر إيجابي في تق ذلك من أث ا ل ائي، وم ى دراسة الصولفيج الغن ال عل المصري، مما يزيد من دافعيته لإلقب
زين     أفراد متمي ع ب داد المجتم ى إم ؤدي إل ا ي يقية التخصصية مم واد الموس ف الم ي مختل توى الطالب ف مس

ة              موسيقيا يتمتعون  د جسور الثقاف ة الدراسة أيضا م د من أهمي ا ُيع بقدر آاف من األصالة والمعاصرة، آم
  .والقومية العربية بين مختلف الشعوب العربية في ظل الربيع العربي

  
  : سؤال البحث

ة       عبية األردني اني الش ن األغ توحاة م ائي مس ولفيج الغن ة للص ات تقني ع تمرين ن وض ف يمك آي
 والمصرية؟

  
  ).تحليل محتوى(يتبع هذا البحث المنهج الوصفي  :منهج البحث

  
  :حدود البحث

 ).الغربي والعربي(مادة الصولفيج الغنائي   -
 .األغنية الشعبية األردنية والمصرية  -
  قسم الموسيقا، آلية الفنون الجميلة، في جامعة اليرموك، األردن  -

  
  :اختار الباحثان النماذج التالية:  عينة البحث

 ).يمامة حلوه، ويا بتاع النعناع يا منعنع(يتين الشعبيتين المصريتين األغن -
  ).             ، وأسمر خفيف الروحِبْرَجاْس(األغنيتين الشعبيتين األردنيتين  -

  
  :أدوات البحث

  .المدونات الموسيقية لعينة البحث -
  .تسجيالت صوتية لعينة البحث -

  
  :خطــة البحث

  :ينقسم البحث إلى جزأين
  :الجزء النظري ويشمل:    أوًال

 .األغنية الشعبية -
  .األغنية الشعبية األردنية -
 .األغنية الشعبية المصرية -
 .الصولفيج الغنائي -
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  :الجزء التطبيقي ويشمل:   ثانيًا
ع  (البحث  عرض لعينة - ة         )األغنيات الشعبية األرب ة من آل أغني ات تقني ة تمرين تنباط أربع ، مع اس

  .على حده
  .تحديد الهدف من آل تمرين من التمرينات التقنية الُمستنبطة، آل على حده -
  . عرض نتائج وتوصيات البحث -

  
  :الجزء  النظري: أوًال 

  :األغنية الشعبية
ليست األغنية التى تعيش فى جو شعبي     على أن األغنية الشعبية" Polikovsky"بوليكافسكى  أآد"

ي ُتنسب للشعب ة الت ا األغني يوعها   ولكنه ة أو ش د األغني ون تردي ى أن يك ا، وينف و صاحبها ومؤلفه ه ه وأن
ي    " (فحسب هو الذي يضفى عليها صفة الشعبية د عل رى اآلخرون    )17ص 1970مرسي، أحم د ي ا  ، وق أنه

بعض اآلخر    األغنية التى قام الشعب بتعديلها وفق رغبته بعد أن أصبح يمتلكها امتالآا تامًا،  رى ال ا  آما ي أنه
ؤدى وظائف           وضعهاالضرورة هى األغنية التى ليست ب ا الشعب والتي ت ي يغنيه ة الت ا األغني الشعب ولكنه

  .يحتاجها المجتمع الشعبي
آل هذه التعريفات ما هي إال محاوالت لتعريف األغنية الشعبية التي من سماتها األساسية أن يتفاعل    

اللحن عنصر ثالث هو  خر، بل ويضاف إلى الكلمة وفيها اللحن مع الكلمة ويستحيل التقرير أيهما جاء قبل اآل
  .ن، وهذه العناصر الثالثة ُتَكٍون ثالوث الغناء الشعبيجماعة المغني

ه      "  ه وعمل اة اإلنسان ومعتقدات رتبط بحي ويغلب على األغنية الشعبية أن تكون باللهجة العامية، وأن ت
ق ا  افهة،       وأوقات سمره وحزنه، آما أن لها صفة الدوام؛ ال عن طري ال بالمش ق االنتق دوين ولكن عن طري لت

ة             ى عكس األغاني األخرى المدون ر عل ة الشعبية من تغيي ا يلحق باألغني ويمكن أن يكون ذلك من أسباب م
  ).34ص  1994عمران، محمد " (والتي تصدر من مؤلفين معروفين

افظ به  ى يح ة الت ائل الهام عبية هي إحدى الوس ة الش ان أن األغني رى الباحث ه وي ى بنائ ع عل ا المجتم
الثقافي واالجتماعي نظرًا لما تقوم به من دور ثقافي وتوجيهي متواصل عبر األجيال من خالل ما تعكسه من 

  .قيم وُمثل تسعى لتعميقها فى نفوس أبناء المجتمع
  

  :األغنية الشعبية األردنية
وا       اين في أل وع والتب ى التن ي،    أدى تنوع التضاريس واألقاليم في األردن إل اء الشعبي األردن ن الغن

وإن آانت تبدو في ظاهرها قريبة الشبه من بعضها البعض، إال أنه يمكن للدارس المتخصص أن يتحقق من    
  . تلك الفروق ويصنفها
ول   ) 2010(ويشير حمام  را في      "إلى أهمية األغنية الشعبية حيث يق ة الشعبية دورا آبي تلعب األغني

ا تجاري وتناسب آل حدث أو وضع       حياة الشعب وفي جميع شواغله، و هي دائمة الحياة ألنها بتغيير آلماته
ة، ويمكن لأللحان أيضا أن            ة أو المناسبات المختلف ك حسب اللهجة المحلي ة وذل جديد، وتأتي الكلمات مختلف

  ).29ص  2010حمام، عبد الحميد " (تتغير حسب المنطقة أو اإلقليم
ول   على أهمية األثر ) 2009(ويؤآد غوانمة  الجغرافي وتأثيره على الموسيقى والغناء في األردن فيق

اء بشكل واضح مع             " وان الغن وع أل اء والموسيقى في األردن من خالل تن ى الغن يتضح األثر الجغرافي عل
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اشتراك مختلف هذه األلوان في السمات األساسية مثل المساحة الصوتية الضيقة؛ إذ ال تتجاوز مسافة الرابعة 
اع البسيط المسترسل           التامة في ُج ي اإليق ة، وف وه من الزخارف اللحني ل األلحان، وآذلك بساطة اللحن وخل

  ).20ص 2009غوانمة، محمد " (المميز، واآلالت الموسيقية المحدودة النوع والعدد
  

  :األغنية الشعبية المصرية
د  نشأت األغنية الشعبية المصرية من وجدان الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه،  ويصعب تحدي
  .تاريخ نشأتها بدقه، وهي نوع من اإلنتاج الفني العفوي الغامض الذي تنتجه الجماعات الشعبية

رى مرسي  ول ) 1997(وي عبية فيق ة الش تمرار األغني اء واس ن "أن رأي الشعب أساس بق الرغم م ب
ول     في البداية؛ إال أن رأي الشعب هو ًافردي ًاوإبداع ًاآون األغنية الشعبية إنتاج ى قب ة إل الذي يؤدي في النهاي

اء   هذا اإلبداع الفردي أو رفضه، فإذا قبله الشعب فإنه يتبناه ويتناقله شفهيا ويضيف إليه ويعطيه الحق في البق
ه       ي موت ذا يعن إن ه ع ف ا إذا رفضه المجتم عبي، أم فة الش ل ص ه أن يحم ن حق ون م تمرارية، وأن يك واالس

  .)33ص  1997مرسي، أحمد " (واندثاره
زواج،          ا أغاني الحب، الغزل، ال وتنوعت مجاالت األغنية الشعبية في آل من األردن ومصر؛ فمنه
وي           د النب دوم شهر رمضان، وأغاني المول تقبال الحجيج، ق ل اس والرثاء، وآذلك أغاني المناسبات الدينية مث

  .الشريف، وغيرها من المناسبات
  

  :الصولفيج الغنائي
ى             الصولفيج هو دراسة أساسية      ى التعرف عل د عل و يعتم يقى، فه م الموس لكل من يرغب في تعُل

ا دراسة األصوات الموسيقية من حيث درجة    اء         ارتفاعه ق الغن بعض عن طري ا بالنسبة لبعضها ال أو غلظه
ي واحد أو خطين            ري سواء أآانت من خط لحن الصولفائي الفوري أو اإلمالء الموسيقي الشفهي أو التحري

  ).11ص  2005همي، أميمة أمين، سليم، عائشة سعيد ف. (لحنيين أو أآثر
ن           ر ع ه التعبي د ب مع، ويقص دريب الس ولفيج وت ادة الص ة لم روع الهام د الف ائي أح ولفيج الغن ر الص ويعتب
لم        ة والس ث الدرج ن حي ا م اس به ا واإلحس ع تخيله وري م كل ف ولفائي بش اء الص درجات الصوتية بالغن ال

  والطابع
ائي ال  ولفيج الغن ا الص يقى      أم ة الموس ا دراس وم عليه ي تق ان الت ن األرآ ي م ن أساس و رآ ي فه عرب

ة     ى تنمي العربية، حيث أنه يهتم بالغناء وقراءة النوتة الموسيقية واالستماع الداخلي إلى األلحان، آما يهدف إل
ة المخت     اد المقامات العربي ى أبع ة،  اإلحساس بالتراآيب المقامية وإبراز خصوصياتها من خالل التعرف عل لف

ة    وترجع أهمية الصولفيج العربي إلى اإلسهام في تعلم صيغ التأليف الموسيقى وأداء وغناء الموشحات وتنمي
ي يدرسها          يقية الت ة الموس ى اآلل ع مستوى العزف عل ادي     (اإلحساس لدى الدارس ورف د اله ل عب شورة، نبي

  ).399ص  1995
  

  :الجــزء التطبيقى: ثانيًا
ات        يقوم الباحثان فى هذا ال ة تمرين تنباط أربع ى حده مع اس جزء بعرض عينة البحث، آل نموذج عل

رين            د الهدف من آل تم ائي من آل لحن شعبي، مع تحدي ائج     ، تقنية للصولفيج الغن ذا الجزء بالنت تم ه واخت
  .والتوصيات ثم قائمة المراجع وملخص البحث
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  "يمامة حلوة"األغنية الشعبية األولى 

  
  
  آلمات األغنية

  ـهاـيمـــامه حلوه ومنين أجيبـ
  وخطفها البلبل وطار وياهـــا
  تطير وتجيني قاصدة تسليني

 شعرها يهفهف وعليها يرفرف

  طارت يا نينه عند صاحبها
  أصله يانينه يعــــرف لغاها
  الحــلف بديني ألطير وياها

 ف مطرح ماهًيوانا بدي أعر
  :بطاقة البيانات

 حلوة ْهــاَممـََي اسم العمل
 غنائى نوع التأليف

 أغنية شعبية القالب
 تراث شعبي  اسم المؤلف
 غير معروف اسم الملحن
 غناء جماعى اسم المطرب

 )سلم دو الكبير(عجم مصور على درجة دو  المقـــام
   18 عدد الحقول

 المساحة الصوتية

 4/4 الميزان
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  :التمرينات الُمستنبطة
  :التمرين األول

  
  :الهدف من التمرين

 ).Sequence(إجادة غناء التتابع اللحني الهابط  -
  .التأآيد على غناء نغمات األربيج -

  
  :التمرين الثاني

  
  :الهدف من التمرين

 ).bال(التدريب على غناء أحد النغمات الملونة  -
  .تأآيد اإلحساس بمسافة الثانية الزائدة الهابطة -

  
  :التمرين الثالث

  
  :الهدف من التمرين

 ك من خالل تتابعات ُسلمية  صاعدة/غناء سلم دو -
  )1سي(غناء حساس السلم  -
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  :لتمرين الرابعا

  
  :الهدف من التمرين

 .التدريب على الغناء مع وجود الرباط الزمني -
 .الصاعدة الكبيرة التدريب على غناء قفزة السادسة -
  .الغناء باستخدام عالمات إيقاعية سريعة -

  
  "يا بتاع النعناع"األغنية الشعبية الثانية 

  
  

  آلمات األغنية
  يا بتاع النعناع يا منعنع
  وديني بلدي وادي لك

  مالي وأموالي واحوش لك
  يا بتاع النعناع يا منعنع
  وديني ألمي وادي لك

 مالي وأموالي واحوش لك

  يا بتاع النعناع يا واد انت
  وهب لكبوسة من خدي وا

  حوض من النعناع يامنعنع
  يا بتاع النعناع يا واد انت
  بوسة من فمي واوهب لك

 حوض من النعناع يا شيخ أحمد
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  :بطاقة البيانات
 يا بتاع النعناع اسم العمل

 غنائى نوع التأليف
 أغنية شعبية القالب

 تراث شعبي  اسم المؤلف
 غير معروف اسم الملحن
 ىغناء جماع اسم المطرب

 )سلم فا الكبير(عجم مصور على درجة فا  المقـــام
   22 عدد الحقول

 النطاق الصوتي

 2/4 الميزان
  

  :التمرين الخامس

  
  :الهدف من التمرين

 .ك من خالل التكرار/التأآيد على النغمات الخمس األولى في سلم فا -
 .دراسة القفلة النصفية والقفلة التامة -

  
  :التمرين السادس

  
  :الهدف من التمرين

   التدريب على الغناء باستخدام الشكل اإليقاعي  -
 ).سي(التدريب على لمس نغمة  -
  .التدريب على غناء مسافة السادسة الهابطة -
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  :التمرين السابع

  
  :الهدف من التمرين

 .ك بعدة أوضاع/فا تآلفغناء نغمات  -
  ).Staccato(واألداء المتقطع ) Legato(التدريب على األداء المتصل  -

  
  :التمرين الثامن

  
  :الهدف من التمرين

 .الغناء باستخدام عالمات إيقاعية سريعة -
 ).سي(التدريب على لمس نغمة  -
 ).(استخدام عالمة اإلطالة  -
  .استخدام التدرج في البطء والتدرج في السرعة أثناء الغناء -
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  "ِبْرَجاْس"ألغنية الشعبية الثالثة ا
  

 اْسـِديِن النَّاْيـالُل ْوَآـا ْقـِحنَّ ِبْرَجاْس يا َقاِضي الَهَوى ِبْرَجاْس
 رَّاْسـا ِبالـُيوْفَنا َضْرباْتَهـِوْس َداـِد الِعـا آيـا َعاَداْتَهـِوْرَجاْلَن

*** 
 اِحْتَنا ْوِعزِّ ْجَواْرَناـَياْج َسـِوْس اِة ْدياْرَناـا ْحَمـِمْن يوْمَنـا ْوِحنَّ
 يــو َناِسـالْن َآنُّـْفِر الَغـِوْتَذآِّ اْس ِتْرِوي اْخَباْرناـِوْفَعاْلَنا في النَّ

*** 
 ي ْيعاِدينا ْو ِييِجي صوْبناـِو اْلِل ي ْيُحوِف ْدُروْبَناـا ِباْلِلـا َهْمَنـم

 اِســـا ِتْحَتـا ْبَمَراْحَنــِوْخُيولَن اــْه َعْجُنوْبنـُيوْفَنا ِمْتَوْلِفـِوْس
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  :بطاقة البيانات
 ِبْرَجاْس اسم العمل

 غنائى نوع التأليف
 أغنية شعبية القالب

 رشيد الكيالني اسم المؤلف
 جميل العاص اسم الملحن
 سميرة توفيق اسم المطرب

 بيات المقـــام
   24 عدد الحقول

 المساحة الصوتية
 

 2/4 الميزان
  

  :التمرين التاسع

  
  :الهدف من التمرين

 .ت، والوصول للدرجة الخامسة للمقامغناء الجنس األول من مقام البيا -
 .التدريب على الغناء بداية من الدرجة الثالثة -
 .التدريب على غناء مسافتي الثالثة الصغيرة والثالثة المتوسطة هبوطا -

  
  :التمرين العاشر

  
 :الهدف من التمرين

 .التدريب على بداية الغناء من الدرجة الخامسة للمقام -
 ).Sequence(غناء التتابع اللحني الهابط  التدريب على -
 ).ة، الصغيرةالصغيرة، المتوسط(التأآيد على غناء مسافة الثالثة بجميع أنواعها  -
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  :التمرين الحادي عشر

  
 :الهدف من التمرين

 .في مقام البيات) Sequence(التدريب على غناء التتابع اللحني الصاعد   -
 .األربيجالتدريب على غناء  -
  

  :التمرين الثاني عشر

  
 :الهدف من التمرين

 .للمقام الثانية الهابطةالتدريب على بداية الغناء من الدرجة  -
 .)Anacrouse(الناقص حقل التوضيح مفهوم  -
 .غناء نغمة العجم -

 "أسمر خفيف الروح"األغنية الشعبية الرابعة 
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 َحاَآيُته باْسُمه َيا ُيًمه وُهْو َما َحاَآاِني  َأْسَمر َخفيف اْلُروح بَلْحُظه َرَماِني
 نــــــم العيـــــي بسهــــا َراِميِنــــَي  ْنـــا زيــــْل َيـــــْه تَمَهــــــُقْلِتٌل
 نـــــــــى ويــــــــا استنــــــــــوان  نـــح ويــي ورايـــذ عقلـــماخ

 دربي  دربك مهما تطول يا أسمراني
 ماشي بخفة ريم الفال ومعتز فـ حاله  بين الجناين محاله بحسنه وآماله

 ونــــــــر العيــــه سحـــق لــــخال  ونـــي شلـا ربـك يـــــــتسبحان

 هـــه يا ُيمــــــــي بحبـــــشاغلن
 

 ونـــــد بـ الكـــــي حـــــف اــــــوم

  غزاني بجماله غير هاألسمراني
  

 :بطاقة البيانات
 َأْسَمر َخفيف اْلُروح اسم العمل

 غنائى نوع التأليف
 أغنية شعبية القالب

 توفيق النمري اسم المؤلف
 توفيق النمري اسم الملحن
 غناء جماعي اسم المطرب

 )جهارآاه(راست مصور على درجة فا  المقـــام
   29 عدد الحقول

 المساحة الصوتية

 2/4 الميزان
  

  :التمرين الثالث عشر

  
 :الهدف من التمرين

 .جهارآاهالتدريب على غناء جنس الراست مصورا على درجة ال -
 .التدريب على بداية الغناء من الدرجة الثالثة للجنس -
 التأآيد على الفرق بيت العالمتين اإليقاعيتين  -
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  :التمرين الرابع عشر

  
 :الهدف من التمرين

 .التدريب على غناء جنس نهاوند على درجة الجهارآاه -

 التأآيد على الفرق بيت العالمتين اإليقاعيتين  -
  ).أولى ←خامسة (تثبيت إحساس القفلة التامة  -
  

  :التمرين الخامس عشر

  
  :الهدف من التمرين

 .التدريب على بداية الغناء من الدرجة الخامسة للمقام -
 ).فا(ام التدريب على غناء نغمة السيكاه باعتبارها حساس ألساس المق -
 .من خالل الرآوز عليها) األولى، الرابعة، والخامسة(التأآيد على الدرجات  -
  

  :التمرين السادس عشر

  
 :الهدف من التمرين

 .جهارآاهالتدريب على غناء جنس راست مصور على درجة ال -
 .اية بها وظهورها عدة مراتالبدو) النم حصار(يد على غناء نغمة التأآ -
  التأآيد على الفرق بيت العالمتين اإليقاعيتين  -
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  :نتائج الدراسة
ا للصولفيج       ا تقني توصل الباحثان لإلجابة عن سؤال البحث والتي تمثلت في ابتكار ستة عشر تمرين

  .الغنائي مستوحاة من بعض األغنيات الشعبية األردنية والمصرية
  :توصيات الدراسة

  :يوصى الباحثان بالتوصيات اآلتية  
ا )1 ة االهتم روع التربي ة ف ة لخدم ة أآاديمي ه بطريق ي وتوظيف عبي العرب ائي الش الموروث الغن م ب

  .الموسيقية المختلفة
ا      )2 ائي لم ادة الصولفيج الغن اهتمام دارسي الموسيقى بصفة عامة والتربية الموسيقية بصفة خاصة بم

  .لها من أهمية بالغة في تدعيم الشخصية الموسيقية للدارس
ة  اهتمام القائ )3 مين على تدريس الصولفيج الغنائي بالتنويع في طرق التدريس، مع استخدام جمل لحني

  .مستوحاة من التراث الشعبي العربي
ة     )4 ى الهوي ا عل ي حفاظ ائي العرب عبي الغن وروث الش ل الم دوين وتحلي ع وت ى جم احثين عل حث الب

  .العربية
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  :المراجــعالمصادر وقائمة 
ف،   وب يوس زي، يعق يقى      " 1996 الخبي يات الموس دريس أساس ة ت ويتي لخدم ائي الك راث الغن ف الت توظي

ة الكويت      دئ فى دول دارس المبت الي        "العربية لل د الع اهرة، المعه ر منشورة، الق وراه غي الة دآت ، رس
  .للموسيقى العربية، أآاديمية الفنون

  .السالسل، الكويت، منشورات ذات "سكان الكويت"  1986العزبي، أمل يوسف، وآخرون، 
دريب السمع    " 2004بشير، أمل ماجد، تصور مقترح لتحسين األداء المتعدد التصويت فى مادة الصولفيج وت

ال   ، بحث منشور،   "لطلبة آلية التربية األساسية باستخدام اإليقاعات واأللحان الكويتية الشعبية لألطف
 . معة حلوان، المجلد العاشرالقاهرة، مجلة علوم وفنون الموسيقى، آلية التربية الموسيقية، جا

  .عمان، وزارة الثقافة، مطبعة أروى" الحياة الموسيقية في األردن" 2010حمام، عبد الحميد، 
د،   الل محم هاب، ج ب      "  1999ش ود للطال ة الع يم آل عبية لتعل ان الش ن األلح توحاة م ة مس دريبات تكنيكي ت

، آلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، بحث منشور، القاهرة، مجلة علوم وفنون الموسيقى" المبتدئ
  . المجلد الخامس

ادي،   ة   "  1995شورة، نبيل عبد اله اريخ  (الموسيقى العربي دين    )" ألحان  –أعالم   –ت اهرة، دار عالء ال الق
  .للطباعة والنشر

ة " 1994عمران، محمد،  راث ا   " الموسيقى الشعبية المصرية وأشكالها التقليدي اهرة،  موسوعة الت لشعبي  الق
 .المصري، الهيئة العامة لالستعالمات

 .عمان، وزارة الثقافة، مطبعة السفير" األهزوجة األردنية" 2009غوانمة، محمد طه، 
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