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מדינת ישראל
משרד החינוך

درس في التربیة الموسیقیة للصّفین األّول والثاني 

موضوع الدرس: نبض وإیقاع

الرجاء تزّودوا بـأدوات تصدر أصواتا، مثال: ملعقتین، وعاء بالستیكي، طنجرة، أقالم رصاص...

مع المعلّم/ ة: میرا عازر

منظومة بّث قُطرّیة
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ماذا سنتعلّم الیوم؟

 ضرب النبض بشكل منتظم. •

التعرف على مفاھیم اختالف النبض واإلیقاع.•

دمج  النبض واإلیقاع في مقطوعة موسیقیة بعنوان «كابریتسیو» ألحان د. تیسیر حداد.•

سنتعلم الیوم أغنیة «طاق طاق طاقیة» ألحان: عودة ترجمان (من ضمن ألبوم «خرز مغنى») •

من خاللھا سوف نتعلم تطبیق اإلیقاع وتطویر القدرة على الغناء.
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ماذا یجب أن نحّضر للحّصة؟ 



4

إحماء حركي (إیقاعي)

لنقوم ببعض الحركات سویا بشكل منتظم، مثال: •

التصفیق-

 ضرب القدمین على األرض-

ضرب األیدي على الرجلین.-

سوف أقوم بأداء نمط إیقاعي أمامكم، وعلیكم أن تقوموا بھ.•
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فعالیة في اإلیقاع

تعالوا لنضرب اإلیقاع الموجود في الجدول بطرق مختلفة:

لنستخدم الضرب على الوعاء في نھایة النمط اإلیقاعي.•

لنستخدم أقالم الرصاص في نھایات النمط اإلیقاعي.•
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تعالوا لنرافق بضرب اإلیقاع الذي تعلمناه مع •

الموسیقى المسموعة (كاریتسیو) 

لنكرر النشاط عدة مرات. •

دمج النمط اإلیقاعي في موسیقى «كابریتسیو» 
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 حوار وتلخیص عن الفعالیة

ما رأیكم بالفرق ما بین النبض واإلیقاع؟ •

- النبض ھو وحدات ثابتة ومتكررة.•

- اإلیقاع ھو عبارة عن وحدات تالزم معاییر اللحن الموسیقي.•

ما الذي یمیز المعزوفة التي سمعناھا؟•

- نھایات الُجمل الموسیقیة المتشابھة في اإلیقاع.•
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سؤال / جواب•

سؤال مختلف عن الجواب/ سؤال طویل جواب قصیر.•

مالحظة: بإمكانكم ضرب األنماط اإلیقاعیة التي تعلمناھا في الفعالیة •

السابقة بمرافقة موسیقى وأغاني أخرى، على سبیل المثال: أغنیة «طاق 

طاق طاقیة»

تكملة
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أغنیة «طاق طاق طاقیة»

عند عزفي وغنائي لھذه األغنیة سوف نقوم معا بالتصفیق أو الضرب •
على األدوات البیتیة عندما أضرب اإلیقاع على وجھ آلة العود.

حوار قصیر حول التعرف على آلة العود.•
لنقوم بحركات جسدیة تعبیریة خالل أداء األغنیة، وسوف تشاركوني •

بھذه الحركات، وسیكون قسما منھا إرتجاالت شخصیة لكم.
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حوار وتلخیص حول األغنیّة

أذكروا عدد أنواع األزھار التي ذكرت في األغنیة؟ ما ھي؟•
- فلة ویاسمینة ووردة جوریة.•
من الذي ایقظنا صباحا في األغنیة؟•
ما ھو مصدر المیاه الذي سبحت بھ البطة؟•
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خالصة الفعالیة

التعرف على النبض واإلیقاع.•
التعرف على وحدات إیقاعیة.•
تطویر مھارة األداء اإلیقاعي عند عملیة السماع.•
تطویر مھارة األداء اللحني في الغناء.•
التعبیر األدائي كجزء ھام في فھم الموسیقى واإلصغاء إلیھا.•
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مھام للبیت (اختیاري)

بإمكانكم التدرب على أداء اإلیقاع مع المقطوعة الموسیقیة في البیت في طرق أخرى من •
ابتكاركم.

المقطوعة الموسیقیة «كابریتسیو» ألحان الدكتور تیسیر حّداد من قریة ترشیحا، •
بإمكانكم سماعھا على الرابط التالي:

•Capriccio Composer: Dr. Taisser Haddad
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المرحلة 1 – الدخول لموقع یوتیوب

Youtube.com
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المرحلة 2 – كتابة اسم المقطوعة والمؤلف

كابریتسیو تیسیر حداد
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المرحلة 3 – االستماع واالستمتاع
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تكملة للمھام

* بإمكانكم ابتكار حركات تعبیریة جدیدة وأدائھا بمرافقة االستماع لألغنیة.
(بإمكانكم الحصول على الرزمة الموسیقیة «خرز مغنى» والتي تشمل أغنیة 

«طاق طاق طاقیة»، من معھد بیت الموسیقى أو في مكتبات أخرى).
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מדינת ישראל
משרד החינוך

...عیشوا الموسیقى
الموسیقى فرح وحیاة


