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احبة عمى آلة البيانو عند توظيف بعض أنماط المصاحبة فى تنمية مهارات المص
 طفالرياض األ معممي

 2عالء نبوى الرمالوى                                               1أ.د/ سحر سيد أمين  

 3منى سامح ابوهشيمة د/أ.م.  

 مقدمه
يلإعتتدادلايلة تتنللاً عتت ال  لةتت اليةتتددلطفتت أل يلةرتت لةتت الاأحرصتتتلايئة تتعلاية لةتتعلير ةتت تلرل

تل اياةبةتتترلايل  تتتةاكلايحررتتتك ل  د اللتتتيلايلاتتترراتلايلوا فتتتعل اياتتتالاا تتتليلايلئتتت راتلايل  تتتةاةع 
ايطفألايل  ةاةعل ع الايلة نللز ئ لب يلاراراتلاأدبةعل ايدرالةعل ايفًةع ل ايلاراراتلايارب ةعل ايًف ةعل

ًشتطعلايلار ل تعلياسترسل تالقت درلع تالا تاةة بلرتأل تر علاأل تئ  ل ليتإللدعتدادللة تنةاياالةانلادرل
ايسًةتعلبت يلرةراتل اأيةت بل اأد اتللاير  تعطف ألحبلايةلتألايفتردول اي لت عال تالبة تعلًف سلاأ

ل ايو ل تلاياالةحا  ئ لايطفألياًلةعلوة يه.

هالت نل يليإلل إيلإعدادللة نلرة الاأطف ألللريل يلةصتألإيتالل تا ول ةتدلإلاللت لاتنلاا
ااهالتتت نلب ياتتتدرةلايل  تتتةاةعلي ط يتتتبلايلة تتتنلياح تتتةيلاأدا لللراعتتت ةل تتتكلليتتتإل ع تتتالايلواصتتتةيلبتتته ل

ل.4ًظرة ل اطبةاة ليدةهايل  ةاك ل رليإللإررا لاي  ًبلايل  ةاكلايلةر ال

اًلةعللئ رةلايلص حبعلع الآيعلايبة ً لحةثلاةابترللتيل هتنلايلئت راتل  ر رةلةرولايب حث ل
لل ر تتعلل تتال  ةتت ألد رلر ة تتكللتتيليئتت ليلتت لاأطفتت ألئتت ليتتدولط يتتبلر ةتت تلرةتت ااياتتكلة تتبلاًلةا

لتيللرلت لاةتدل يةت ب اياصت لايل  تةاةعل اأاأغت ًال اأً شتةدلللصت حبعل ًشطعلا إللايلرح عللرأ:
رترا ل تالإل اله لتلاالع ةئ لل دةلاياربةعلايلةداًةتعلحةتثلةرت يلي لصت حبعلد رللعلدةلاير ة ةعلاياالاةالداأ

لاربةعلايل  ةاةعلي طفأ.حصعلاي

 مشكمة البحث:
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اًلةتعللئت راائنل تكلايلصت حبعللارليللشر علايبحثل كلاحاةت جللة لتكلرةت الاأطفت ألإيتا
لاأًشتتطعللل ر تتعيل  ةتت أليلتت ليتتليإلللتتيلد رلر ة تتكلع تتالآيتتعلايبةتت ً لبشتترأللاًتت عل  ًلتت طللوا فتتع

لطف أ. كللرح علرة الاأايل  ةاةعلايلوا ف عل
ل

لأهداف البحث:
 اأًشتتتتطعلاياةتتتترىلع تتتتالبةتتتتال ًلتتتت طلايلصتتتت حبعلع تتتتالآيتتتتعلايبةتتتت ً لاياتتتتكلاً  تتتتبل

 .لرح علرة الاأطف أايل  ةاةعلايلوا فعل كل
 ليتتدوا ظةتتىلبةتتال ًلتت طلايلصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً ل تتالإرتترا لاي  اًتتبلايلئ رةتتعل

 لة لكلرة الاأطف أ.

 أهمية البحث:

يلصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً ليتتدوللة لتتكلهالتت نلباًلةتتعللئتت راتلا ارلتتيل هلةتتعلايبحتتثل تتالاا
لرة الاأطف ألليل  ألإررا لادرةسلاأًشطعلايل  ةاةعلايلوا فع.

 البحث: أسئمة

 لتت لهتتكل ًلتت طلايلصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً لاياتتكلاً  تتبلاأًشتتطعلايل  تتةاةعلايلوا فتتعل تتتكل
 لرح علرة الاأطف أ؟

 الإرتترا لاي  اًتتبلايلئ رةتتعلرةتتىلةلرتتيلا ظةتتىلبةتتال ًلتت طلايلصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً ل تت
 ؟يدوللة لكلرة الاأطف أ

 منهج البحث:

لةابعلهلالايبحثلايلًئجلاي صفال)اح ةألايلحا و(.ل

 عينة البحث: 

 Marie-Anne ي لسًالايفًر ا "Frère Jacques"ل غًةع

ل."هأل ًتلً  ن"ل  Are you Sleeping Brother John ايلةر  علب دً  ةزةع

لأدوات البحث:
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ل.ايب حثلليلقبألايوبرا ل كلايال رةيلايلاارحعا اطالعلر يلل رةلا ال

 مصطمحات البحث:
 :"Accompaniment"المصاحبة 

لعيلايد رلايلص حبلاير ً ول الا ل هكلعب رة ل" لا لل  ةرة للرا اع ل" للص حبع ةًكلر لع
ل ل لاا   ا لاي حي لاا ةه لايك لةؤدي لحةث لايسً   لا  للفئ لئ ا لايةزى ل ك ل ايلص حبع هكللررا ه 

ل.0ايل  ةاكلاياكلا  ًدلاأعل ألاآليةعل  لايسً  ةع
 :Accompany Harmony المصاحبة الهارمونية

ةعلب ةطعلاص حبلاي حيلاأايلاص دلبئ لإ        كلد ف  لايلزةدلليلايررا لتله رلً 
ل.5 ايةلقل ايلةًكليه

 :kindergarten رياض األطفالمرحمة 

يل ًكلعًدل لق نلبإ اا حل  ألر  عليألطف ألبل لاأل نلايليل ط اعل"ل ردةرإلل ر بأل"اد
ليرة الاأ لايصحةح لايلفئ ن للع لةً  ن لع ن ليأل0881طف أ ل  ة ئ  لاير يرعل  ل ي لبةي لل  طف أ

ًح  لاية ينل"ر  عل ظئرتلايا لةعلاياكلش عتل ال لةعللهطف أل لً اي  بةعل  ل ه لحدةاعلاأ
 طف أ".اأ

لايلر يلايصحكلايليلأ اةرىلب لليلوالألاي ةبل ايل  ةاالًئ  لاي  ةلع لايطفألاياربةع ةا اكل ةه
 .ًشطعلايلوا فعلاياكلةل ر ئ لبًف هل اً  بللة يهل اا  ه اه اأ

 الدراسات السابقة:
المصاحبة الهارمونية والمحنية في الغناء من حيث بين فعالية المقارنة  دراسة بعنوان: "

3صمتها بتنمية اإلحساس بالنغمة  "  

                                                           

ل.4ن ل 0888 هلةعللص حبعلايبة ً ل د رلايلص حب لدارلايفررلايةربك لايا هرة للليمي زيدان: 1 
ل.58 ل 0814"ايل ردلق ل سلإً  ةزلعربك" لبةر ت لدارلاية نلي لالةةي للمنير البعمبكي:  2
  يدلب يرةىلاايل ًك ل علأللدرسلي ل  ةاال اأررلبأرا لب ا ي زيل ال  (0825 - 0185:ل)ريدريك فروبلف 

 .اياربةعل ةل لةاة قلب  اسالألايل  ةاال الاة ةنلايصس ر
3
 Hale, M. R. (1977). An experimental study of the comparative effectiveness of harmonic and 

melodic accompaniment in singing as it relates to the development of a sense of tonality. 

Published by: University of Illinois Press,  

Bulletin of the Council for Research in Music Education, no.53, pp. 23-30. 

https://www.jstor.org/publisher/illinois
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تتتعلايل  تتت عةعلبتتتةيلًتتت عةيللوا فتتتةيللتتتيلايلصتتت حبعل اأرةرهتتت لع تتتالق لتتتتلا  تتتإللايدرا تتتعلع تتتالايلا ًر
إح  سلايطالبلب يًسلعلايليلةا حلليلوالألطترةاائنل تكلايسًت   ل ر ًتتلايلشتر علهتكلاحدةتدللت ل

 تكلاي تالينلايربةترةل ايصتسةرةلروطت ةل  يةتعل تكلاطت ةرلا تإللإلالر يلايطالبلةاة ل يلغً  لاأغت ًكل
ةن لبشرأل رررلرف  ةلعًدلا اودانلايلص حبعلايئ رل ًةتعل اتطل نلب  تاودانلايلصت حبعلاي حًةتعلايلف ه

ة ةئتتت لايلصتتت حبعلاي حًةتتتعل ايئ رل ًةتتتعللةتتت ال  وةتتتراالايلصتتت حبعلل)ل تتتكلشتتترأل  را  تتت تلع تتتالايبةتتت ً ل(
ةعل حده ..ل ا اودلتلايب حرعل كلهلهلايا ربعل ل..للطفالالليللرح علرة الاأطف أل541ايئ رلً 

ل ًةتتعلعًتتدلاأطفتت أايلصتت حبعلايئ رل ًةتتعليألغلد رل تتال هلةتتعلراهيلتتعلايبحتتثلايتتلايدرا تتهلا تتإللاافتتق
لتيلايلوا فتعللبعلصت حبا ظةتىل ًلت طلاي كلايئدىل ايةةًعلاللايلايبحتثلايتراهيلةئتانل ل اوا ىلعًئ

لدا ايلص حب تلايلوا فع.اياة نلبألع اا  عدلايط يبلايلة نلال رةيلوالأل
 

 1الموسيقية" لطالب كمية التربية ةأسموب أداء مقترح لتنمية المصاحب"لعنوان:دراسة ب 

 

رًت  لادرة ته ل ربتطل دا هلي لص حبعل   هلةعل هد تلا إللايدرا علايكلإعدادللدرسلاياربةعلايل  ةاةع 
ايتبةال ق لتتلايدرا تعل ط ةةئت ليودلتعلبة تئ ااياتالةدر تئ لايط يتبل ل ايلصت حبعلبت يل ادلايةل ةتع

ا تت هللصتت حبعلايسًتت  للتتيلوتتالأل تت يةبئ  ل د رلايط يتتبل ًتت اعلايلصتت حبعل لاللواصتترلأع تتالعتترل
يتكلاحاةتقل تر الايبحتثللتيلإ تفرتل اابةتلا إللايدرا علايلًئجلاي صفكل لل طف أغ ًكلاأ بةال

لً اعئ . هلةعلايلص حبعل ل ع كللاي   لحةثلايا  
ً اعئ لي ط يبل ياةرىلع الايلص حبعل لهلةعلا اافقلا إللايدرا عللعلايبحثلايراهيل كلاياأرةدلع ال

يالراات  للايلصت حبعللبا ظةتىل ًلت طيلايبحتثلايتراهيلةئتانل للإ ايةةًتعل  اوا ىل كلايلتًئجلل ايلة ن
لطف أ.يلة لكلرة الاأدا لبل ا ولاأ

 :وينقسم هذا البحث إلى جزئين
لأوال اإلطار النظرى:

حررتعلارب ةتعلظئترتللًتلل تاةً تلرةت الاأطفت ألهت لًات جليلكلة لتلد رإيلاحدةدل اح ةأل
إعتتدادلايلة تتنلبًتت  لع تتالايرف ةتت تلعر تتتلب  تتنل"ل بتترالجلإعتتدادلايلة تتنو صتتعل تتكللل  تتكاياتتريلاي
لعل ه".للًهلإاا ًئ ل كلبايلط  ل

                                                           

.ن0888:لايلؤالرلاية لكلاير يت لايا هرة لر ةعلاياربةعلايل  ةاةع ل  لةعلح  اي لع نلة محمد البهنساويفاطم   5  
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ظئتترتلايبحتت ثل ايدرا تت تلاياتتكلاحتت  ألاحدةتتدلرف ةتت تلايلة تتنل تتكلاياوصصتت تلايلوا فتتعل ل
 تتت  إللةا تتتليلايلةتتت رىل ايلئتتت راتل"لرف ةتتتعلبأًئتتت   تتتكلايلراحتتتألاياة ةلةتتتعلايلاةتتتددة ل اةتتترىلاي
ل."إلال رادل يلةة نلاة ةل ال ة اال ااا  ه تلاياكلةةاادل ًئ ل ر رةعلي لة ن ل

  ومن المهارات التي يمكن مراعاة توافرها لدى معممي رياض األطفال:

 الايةلأللعلاأطف أ.لحاةاةعلايرغبعلاي  
 لًفة يكازايلاأالاعلب داي. 
  لالإق لعلعالق تلا ال عةعلإة  بةعللعلاأطف أل ايرب رايادرةلع. 
 لاي  نل ايح اسللع ال. 
 لليل يللشر عل كلايًطقلاي سعلعل ال. 
 لايل اقىلرألةحالولبهل قد ةلب يً بعليألطف أل كلرأل لر يلع الو قلة يل

 ل.لظئرلاية ناي...لبل ل كلليإلل
 لاي لايلر   للي لبادر لالاع ل ايلو للي لب ا اف دة ليه ل ايًل لة لح ر لاياة ةن

 .لايلئًكلبل لةة دلب يف  دةلع ةهل ع الاأطف أ
 لاااي لع ا لا  عد لاياك لايفررةع ع لب يلرً  لبار رالاع لقدراتل  ل ا ار رة  احفةز

ااطف ألع الادبداعل اابار رللعلا  ةهلهلهلايادراتلإيالاأًشطعلايل  ةاةعل
 .0 ةاةعلايحررةعاياةبةرةعل اأدا ةعل ايحررةعل اأية بل اياص لايل ل

  األنشطة الموسيقية فى مرحمة رياض األطفال:

ل ةةرلعل ةعل ئنل ا اةة بلايةً صراةدلاأًشطعلايل  ةاةعلليل رررلايطرقل  ع ةع ل الا
ايل  ةاةع ل  الالعيل ًئ لا ةبلايد رلاير ة كل البً  لشوصةعلايطفأل اللرح علرة الاأطف أ ل

هلايلرح ع لاالةزلباأرةرلشدةدل   لبةعل ا حعلا ةطرلع ال  دايلرل لاةدل داةلارب ةعل ة يعل الهل
ايطفأل  ح  ة ه ل اةلألع الاًلةعلقدرااهلايةا ةعلبد االليلايالررلحاالل ا ة تلايافرةرلاابار رول

 ل.5 ادبداعك

                                                           
ل.56  5106:ل0ايرا بلايش لأل الرة الااطف أ لعل ي:لدارلايلً هجلي ًشرل ايا زةع لطلايناس خميفة: 1
ظرة تلاياة نل اأًشطعلايل  ةاةع لدارل ةر ي  ةعلطفألاير  علبةيلايلً هجللسامية موسى، سعاد الزيانى: 2  ً

ل.018.ل 0 لط5111ايفررلايةربا لايا هرة ل
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ًئتت ل"ل ل عتتعلاأعلتت ألاياتتكلااتت نلع تتالا تتاودانلايةً صتترلايل  تتةاةعلبأاأًشتتطعلايل  تتةاةعل اةتترىل
 .0)لاي حي لادةا ع لايئ رل ًكل(ل  ا اليصةغل ق ايبل ًةعلع لةعللحددة"ل ةعاأ  

ل:ليرة الاأطف ألاار يلاأًشطعلايل  ةاةعلايو صعلبلرح عل ل

   ًل.ايس
 ل. ايال قلاا ال ع
 ل.ايةزىلع الاآلاتلادةا عةع
 ل.اأية بلايل  ةاةع
 ل اياةبةرلايحررا.لاياصعلايل  ةاةع

 :رياض األطفال مرحمة فى مة لمطالب المعممز الال الموسيقية المهارات 

  يلةر يل....

للافئل الأحدثلايطرقلايص يف  ةعلليلحةثلايا   ألايارب ول الطرةاعلايادرةس. .0
ق دراالع الغً  لاأً شةدل ايص يفةجلح  ظ العيلظئرلق بليبةالاأيح يلاية يلةتعل .5

ل ايشةبةعل بةال يح يلاياراثلايةربك.
عل يلةب ت رل  رت رلاأطفت أل ة ت عدهنلع تالًل هت  ل ةةلتألع تاللباررااللًر الة تاطة .8

لائلةبل الرةيل ص اائن.
لدار  الآليعلايبة ً لع ال رلأل  ه. .4
لة اطةعلادرا  أل ةل لة كل: .2

 لل رش ت
 للاط ع تل رةةعلاأدا لاص حلي  ريل ايافز
 لاط عتتت تللاتل يحتتت يل لة تتتعل تتتالق يتتتبلرًتتت  كل  لرالرتتتكل لتتتيلًتتت علاأيحتتت يل

لاية يلةعلر  ة علص يحعلي ال قل اأية بلايل  ةاةعل.ايشةبةعل ل
 ق دراالع الار ةيل رقلايب ًدل قة دائ . .6
 ق دراالع القة دةلر راألاأطف أ. .1

                                                           

  ةاةع ل"اررلادا لبةالاأًشطعلايل  ةاةعلع الايطفألايلة قلحررة " لر  يهلدرا راه لر ةعلاياربةعلايللسوزان عبداهلل:1
ل.58 ل 0882  لةعلح  اي ل
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ل.0ق دراالع ال دا للص حبعل غ ًكلاأطف ألع الآيعلايبة ً  .8
 

   المصاحبة:
 ل عتت زىلايبةتت ً ل ةاتت نلبأدا ئتت لل    تتاايتتد رلايل تت ًدلاأقتتأل هلةتتعللتتيلاي حتتيلاأاةتترىلبأًئتت ل

 5ك.اي حيلاأ   كل الايةلألايل  ةار اراليلص حبعلايلسًكل  لاية زىلايلًفردلايليلةؤديلرلاا ل
لد ارلايلوا فتتتعًئتتت لاشتتالألع تتالايةدةتتتدللتتيلاأ اةتتددتلاأرا لحتت أللاةرةتتتىلايلصتت حبعلحةتتثل ل

ايلوا فعلع الرة الاأطف أليألًشطعلايل  ةاةعللك اةًكلايلص حبعل الهلالايبحثللص حبعللة ل
لإر ت بهت للايبحتث ايئدىلهً لليلل اآلاتلااةا عةع لايسً   لص حبعلآيعلايبة ً ل اياالليل هلئ ل

ل"لايط يبلايلة نل"للب دئل لئ راتلايلص حبعلع كلآيعلايبة ً .لايدارس

 تنقسم إلى: وتظهر المصاحبة فى أشكال متعددة

ل:للمصاحبة لمحن األساسى -

 دا لاي حتيل تالايةتدلايةلًتاللبل ت ًدةلاي حتيلاير ة تك للتيلوتالأرألاا نلايلصت حبعل تالهتلالايشت
لاياآيفت تلايلفررتعلب يازاليللعل دا لاياأيف تل الايةدلاية رولبإ اودانل ًل طلايلص حبعلايلوا فعللرأ

 Broken chords ِ ، موبوواأ بوبب وو Alberti bass  ، مورآوفوواا موسجسوووةBlock chordلل 
لحلليإللليلوالألايلر ألاآلاا: ةا لArpeggiosااربة  تل

                                                           

.ل5طل5101رةسل لة نلاياربةعلايل  ةاةع" للرابعلاأً   لايلصرةع لايا هرة.ل"لدوألإياللئ راتلايادمانيرفا رشدى أمين:  0
 .12:ل14 

2
 Willi apel: Harvard dictionary of music, 2nd, Ed, London, Hienman educational book’s. LTD.  

1971. P.6. 
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 1مثال رقم 
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل(0شرألرقنل)ل
 love theme from the godfather غًةعلليل ة نلاأبلاير حال

يف تلايةدلاية رولاياآعزىل الايةدلايةلًالب يازاليللعللاأ   كلاي حيللح ر ة الهلالايلر أللةظئر
 .بطرةاعليحًةع

 مصاحبة مستقمة عن المحن األساسى: -

ااتتتتتتتتتتتتت نل
ايلصتتتت 
حبتتتتتتتتتتتتتتعل
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
هتتتتتتتتتتتتتتتتتلال
لايشتتتترأ
ع تتتتتتتتتتتتال

 تتتتتاااا
لاأ

لعتتتتتتتتتتتتتتتتي
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رتترا لدل ال ه رل ًةتتل تتريل ايةلًتتالإةا عةتت الاآيفتت تللا تتلعلبتتةيلايةتتدلايةل دا لاي حتتيلاأ   تتاللتتيلوتتالأ
ل:اا ةا حلليإللليلوالألايلر ألاآلل0اي حيلاأ   ا

 2مثال رقم 

ل(5شرألرقنل)
 8لنلصًىلرقلConconeليلرا بل00الرةيلغً  الرقنلللر ألليل

ربةجلب يةدلايةلًال عزىل   سلاياأيىل الايةتدل الشرألاأايلفررعليف تلآايال ةظئرلايلر ألا اودان

 اية رو.

 نشطة المختمفة فىاني واأل في مصاحبة األغ من األنماط األكثر شيوعاً و 
 رياض األطفال: مرحمة

 :Block chordsالتآلفات العمودية 

 تلل لةتتتتتتتتتتتعل تتتتتتتتتتالشتتتتتتتتتتترألر  تتتتتتتتتتتاللتتتتتتتتتتيلايلصتتتتتتتتتتت حبعلعبتتتتتتتتتتت رةلعتتتتتتتتتتيلاأيفتتتتتتتتتتت لهتتتتتتتتتتلالايتتتتتتتتتتتًلط
ل. كل قتل احدلاياآيىةانلعزىل لةعلًسل تل"عل دو"ل

                                                           
.ل ل0888اةع للرابعلااً   لايلصرةع لايا هرة.ل:لةً بةعلاأ ر رلايفًةعلياة ةنلادرا  اتلايل  ةأميمة أمين.عائشة سميم 1

ل.011
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(8شرألرقنل)  
ل"0ورولم موغواء بقم " Nicola Vaccaiلليلرا بلر ألليل غًةعلإةط يةعل

 : hordsCBrokenالتألفات المفككة 

 تكللاياتآيىعًتدل لالةتانلعتزىلًسلت تلرشرألليل ًل طلايلصت حبعللاياآيف تلايلفررعلظئرا
ل.0ي اآيف تلايلفررعهً إلل ً اعلعدةدةلليلاأًل طلايللرًعل لل  قتل احد

 ايب  ل يبراالAlperti Bass:ل

ب ياراةتتتبلاأدًتتال اأع تتتال اأ  تتتطل يىًسلتت تلاياتتتآل اةتتتزى لاأيفتت تلايلفررتتتعاي  حتتدل شتتتر أ
 .5ع الإًش  لص تل  سل ل الرل لاد قلع الايبة ً ليلايلص حبعلًلطلهلالاية  عدلل  اأع ا

ل(4شرألرقنل)

 Home Sweet Homeلر ألليل غًةعل

 

 

 

 

 ايًسل تلايلاا بةعلArpeggio:ل

                                                           
1
 http://musictheoryblog.blogspot.com/2016/08/block-chords-and-broken-chords.html 

 
2
 https://www.musictheoryacademy.com/periods-of-music/classical-music/ 

 

http://musictheoryblog.blogspot.com/2016/08/block-chords-and-broken-chords.html
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ةتتانلعتتزىل  لغًتت  لًسلتت تلاياتتآيىلباراةتتبل تتكلهتتلالايشتترألل  حتتدل شتتر ألاياآيفتت تلايلفررتتع
ل.0 عديل  لاً زيكاص

ل
ل(2رقنل) شرأ

 81رقنللsongs without wordsلًدي  يلي لؤيىلل82لصًىلرقنللر ألليل
  Alternating bass:الباص المتناوب

بتتتةيللايبتتت  ايةدةتتتدللتتتيلاآلاتلحةتتتثلةاًتتت  بلليلصتتت حبع دا للًلتتتطلايبتتت  لايلاًتتت  بةةتتتدل
.لةو تتقلاياًتت  بلبتتةيلاياتتآيى  لًسلتتعلايدر تتعلايو ل تتعل لل تت سًسلتتعلاأ ل تتكل غ تتبلاأحةتت يلًسلاتتةي
ل5.ايبدةأل ايو ل عل دً هلايص تلايللةزلي ب ل  ن در علايلاا  سًسلعل

ل(6شرألرقنل)
لبي  شابوز Ray Charlesولسؤوف  Hit the Road Jack ليل غًةعلللر أ

 :Waltzالفالس 

                                                           
1
 https://www.musictheoryacademy.com/understanding-music/arpeggios/ 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_bass 
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ايلصتت حبعلعبتت رةلعتتيلع لتتألل تت عدلدظئتت رلادةاتت عل ايطتت بع ل ةظئتترلهتتلاللتتيللهتتلالايتتًلط
ل.0 ايرقص ت ايشرألررةرال الل  ةاالايبة ً 

ل(1شرألرقنل)
لة ه يلشارا سلJohann Strauss  يسلي لؤيىلايًل   يلللر أللأو للليل)ايداً بلاأزرق(لرقصع

 

 ثانيا اإلطار التطبيقي:

اصتت حلاياتتالًلتت طلايلصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً لبةتتال ل تتاودانبإقتت نلايب حتتثل تتالهتتلالاي تتز لل
لً  ةعل  لآيةعل  لإةا عةع.  ا للص حبعلغلرًل لجلادرةبلي ط يبلايلة ن

 ًلت طلايلصت حبعللاياً ةعل تكلل اودل الل غًةعيلطرةقلرألالرةيلعل قدل  علايب حثلوط اتلاًفةل
ل.ياًلةعللئ رةلايدارسل كلا اودانلا إللاأًل طلغًةعل  لي لد ًعيأل

 ايب حثلاقاراحليلوالألال رةيلليلل ًل طلايلص حبعبةالادرةبلايط يبلع ال. 
 عزىل غًةعلARE YOU SLEEPING  ل
 ل.اياالاً  بلاأغًةع حبعلايلصلاياً علبةيل ًل طةط بلايب حثلليلايط يبل

ل

ل

لاأ أ:للايالرةي

لأ يال ايو ل عل ال  نلد لايربةر.الرةيلالئةدوليةزىلاياآيف تلايةل دةعلل اودل لاآيىلايدر علا

                                                           
1
 https://www.musictheoryacademy.com/compositions/waltz/ 
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ل

ل

ل

ايالتترةيل
لل:اير ًا

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
ايالرةيلاير ًالةات نلايط يتبلب ياتدرةبلع تالعتزىلاتآيىلايدر تعلاأ يتال تال ت نلد لايربةترلب ياًت  بل

لال ايةدلاية ريللعلاايازانلب رععلادةا ع.بةيلايةدلايةلً

ل ايالرةيلاير يث:

التترةيللب تتطلي اتتدرةبلع تتالًلتتطلايلصتت حبعلب ياًتت  بل تتال تت نلد لايربةتترلااتت نلايةتتدلاية تترولبةتتزىل

ل.ًسلعلاياآيىل ايةلًالي اآيىلب ياً  بلب  اودانلإةا علر بت
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ل(0لر ألرقنل)

ل

خذما مسور ARE YOU SLEEPINGبةتزىل غًةتعلل(لةلريلايادربلع تالاياةت ن0 كلايلر ألرقنل)

 وآوف موذبةوة مرفوو  نو  قولم  ا تالرارلعتزى لع الإةا علر بتلللعلايحف ظل، نسط مورأوفاا مووسمدية

لبةًل لاسًكلاأغًةعل كلًفسلاي قت.لايةدةيبر ا للدف موكب ب

ل

 

 

 

ل(5لر ألرقنل)
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ل

باسةةتترلًلتتطل يرتتيل Are You Sleeping  غًةتتعلعتتزى ل(5لرتت ألرقتتنل)لصتت حبع تتكلًلتتطلايل
لايربةر   نل   الل ايةدلايةلًاايةدلاية رولب ياً  بلبةيللاياآيف تاةزىلل.ايلص حبعلي ب  لايلاً  ب

ل.ايليل ةر يل  ئأل كلايسً  

ودل ل ًلتتت طلل تتالAre You Sleeping Brother Johnةط تتبللتتيلايط يتتتبلعتتزىل غًةتتتعل
لايلص حبعل  يفعلايلرر.

اأ   تتةعللاياآيفت ت لةتانلعتترالاي حتيلاأةلتتيللتعلرلتت زل تلايح يةتتعايلتدً  لهت لايحتت أللتعل لةتتعلرلت
لا ظةىل ًل طلايلص حبعل الاً ةعلاياآيف ت.  دل  قلوطلاي حي.لةلرًإللال  نيرأل

 

 نتائج البحث:

درا تتعلاأًلتت طلايلوا فتتعلي لصتت حبعلة تت عدلع تتالاًلةتتعللئتت راتلايط يتتبلايلة تتنل تتكل دا للةا تتحل ي
لعلايلوا فع.ايلص حبعليألًشطعلايل  ةاة

للتعلإ ترا   تللتدوللال لتعلايالت رةيلايلاارحتع اشتالع الاي  دةلايوبترا لانلعرالعرالاا ال رهل
ل.بً  لع الا  ةهلاي  دةلايوبرا لبةالايال رةييلاةدةأ

 التوصيات والمقترحات:

 لل.عدادلايل  ةاكلاي ةدليلة لكلرة الاأطف أااهال نلب د
 ل.طف أي ط يبلايلة نلبر ة تلرة الاأايادرةبلع الايال رةيلايارًةرةعل
 لل.ايادرةبلع ال ًل طلايلص حبعلايلوا فعلبأشر أللب طعلاً  بلايط يبلايلة ن
 ل.هال نلبادرةسلل دةلايلص حبعلع الآيعلايبة ً ل الر ة تلرة الاأطف أاا

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

 

 

 

 :العربية واالجنبية المراجع
اً  ت لياة تةنلادرا ت اتلايل  تةاةع للرابتعلا لةلعل لةي.ع  شعل  ةن:لةً بةعلاأ ر رلايفًةعل .0

 .0888ايلصرةع لايا هرة.ل
ظرة تل .5 لً  لايلً هج لبةي لاير  ع لطفأ ل ةر ي  ةع لايزة ًا: ل ة د لل  ا    لةع

 .5111اياة نل اأًشطعلايل  ةاةع لدارلايفررلايةربا لايا هرة ل
 لةعلايا هرة ل ة دلعبدلايةزةز:لطف إلل اياربةعلايل  ةاةع لر ةعلرة الاأطف أ ل  .8

ل.5102ايا هرة ل
ل .4 لعبداهلل: لايلة قلحررة   زاي لايطفأ لع ا لايل  ةاةع لبةالاأًشطع لادا   لارر

ل.0882درا راه لر ةعلاياربةعلايل  ةاةع ل  لةعلح  اي للعر  ي

  طلعللحلدلايبئً   ي:لايلؤالرلاية لكلاير يت لايا هرة لر ةعلاياربةعلايل  ةاةع ل  لةعل .6
 ن.0888ح  اي لع نل

 .ن0888 لايا هرة لدارلايفررلايةربكل ية كلزةداي:ل هلةعللص حبعلايبة ً ل د رلايلص حب .6
ل.0814لًةرلايبة برك:ل"ايل ردلق ل سلإً  ةزلعربك" لبةر ت لدارلاية نلي لالةةي ل .1
 .0888:ل5هديلقً  ي:لايطفأل رة الااطف أ للرابعلااً   لايلصرةع لايا هرة لط .8

9. Apel, Willi: Harvard dictionary of music, 2nd, Ed, London, Hienman 

educational books. LTD. 1971. 

10. Hale, M. R. (1977). An experimental study of the comparative 

effectiveness of harmonic and melodic accompaniment in singing as 
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it relates to the development of a sense of tonality. Published 

by: University of Illinois Press. 
11. http://musictheoryblog.blogspot.com/2016/08/block-chords-and-broken-

chords.html. 

12. https://www.musictheoryacademy.com/understanding-music/arpeggios/ 

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_bass. 

14. https://www.musictheoryacademy.com/compositions/waltz/ 

15. https://www.musictheoryacademy.com/periods-of-music/classical-

music/ 

ل

 ممخص البحث

احبة عمى آلة البيانو عند توظيف بعض أنماط المصاحبة فى تنمية مهارات المص
 طفالرياض األ معممي

عًتدلايطفتأل ليتإللاا نلايلص حبعلع الآيعلايبة ً لبد رله ل ل الإرترا للت دةلايسًت  ل اياةبةترلايحررتال
يتلالابتدلل ايل  ةاةعلايحررةعلغًةعل اياةبةرلعيلايحررعل رليإللاياصعح  سلب أليلوالألاةزةزلاد

هالت نلباتدرةبلايط يتبلايلة تنل تالر ةت تلرةت الاأطفت ألع تالبةتال ًلت طلايلصت حبعلع تالليلاا
آيتتتعلايبةتتت ً ل تتت ا ليلصتتت حبعل غتتت ًالاأطفتتت أل  للصتتت حبعلاأًشتتتطعلايل  تتتةاةعلايلوا فتتتعل ليتتتإللبلتتت ل

هالت نلباًلةتعلعلايبحتثل تالاايط يتبلايلة تن ل ارلتيل هلةتاليتدولةاً  بللتعلقتدراتل لتدولاا تاةداد
درةسلاأًشتتطعلرةتت الاأطفتت أللتتيل  تتألإرتترا لاتتللصتت حبعلع تتالآيتتعلايبةتت ً ليتتدوللة لتتكلئتت راتلاي

عةًعل"Frère Jacques"لاي صفكلاياح ة ك ل ااولل غًةعل ل اابعلايب حثلايلًئجلايل  ةاةعلايلوا فع
لي بحث.

لايبحثلإيال ز ةي:ل اًا ن

لة لتتكلرةتت الاأطفتتت أ لايلئتت راتلاية لتتعلاي ا تتبلا ا رهتتت لي)ل اشتتالألع تتتاللي تتز لايًظتتريا -
ايالزلتتتتهليلة لتتتتكلرةتتتت ال لايلئتتتت راتلايل  تتتتةاةعلاأًشتتتتطعلايل  تتتتةاةعل تتتتالرةتتتت الاأطفتتتت أ

ل(.ايلص حبع ل ًل طلايلص حبعل اأطف أ
اًلتت طلايلاارحتتعلع تتال اطبةتتقلالتتيلإقاتتراحلايب حتتثلاي تتز لاياطبةاتتال ةشتتالألع تتالالتت رةيل -

 .حثغًةعلعةًعلايباأ

  اواانلايبحثلب يًا  جل ايا صة تل ايلرا عل ل و لايبحث.ل

https://www.jstor.org/publisher/illinois
http://musictheoryblog.blogspot.com/2016/08/block-chords-and-broken-chords.html
http://musictheoryblog.blogspot.com/2016/08/block-chords-and-broken-chords.html
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Summary of Research 

Employing some patterns of accompaniment in developing 

the skills of piano accompaniment among kindergarten 

teachers 

The piano accompaniment plays an important role in enriching the 

child's singing and kinesthetic expression by enhancing the sense of 

song and expression of movement as well as the kinetic musical story. 

Therefore, attention must be paid to training the student teacher in  

kindergarten colleges on some accompanying patterns on the piano, 

whether to accompany the children's songs or accompany the various 

musical activities in proportion to the capabilities and readiness of the 

student teacher, Therefore, attention must be paid to training the student 

teacher in kindergarten colleges on some accompanying patterns on the 

piano, whether to accompany the children's songs or accompany the 

various musical activities in proportion to the capabilities and readiness 

of the student teacher. 

The importance of the research lies in the interest in developing the 

piano accompaniment skills of kindergarten teachers in order to enrich 

the teaching of various musical activities. The researcher followed the 

descriptive analytical approach, and took the song "Frère Jacques" as a 

sample for the research. 

- The theoretical part and it included (general skills that must be 

available for kindergarten teachers, musical activities in kindergarten, 

musical skills required for kindergarten teachers, accompaniment, 

accompanying patterns). 

-The application part includes exercises from the researcher's suggestion 

and the application of the suggested patterns to the research sample 

song. 

The research was concluded with findings, recommendations, references 

and research summary. 


