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 (Covid-19ورونا )كأناشيد مدرسية مبتكرة لنشر التوعية ضد فيروس أغاني و 

 لمياء أحمد عبد الفتاح أ.م.د/                                                                 
 مقدمة:
وأهتيههػا ننػد  ػؿ الشػفوي اهػي األألػا  األوؿ له  يػ  لهػا ييتههػا األطفػاؿ  أغاني و أناشيد"        

ننػػػدكم  تػػػا أف تفػػػان  األغنيػػػاح ههلطلػػػؿ اػػػي لػػػ  الطفػػػؿ  توألػػػي يالطفػػػؿ وهنتيػػػ  لاألػػػ  الهػػػ وؽ ال
د ا ػػػوم وه ألػػػـ لػػػو الت   يت ػػػف نػػػف و  م2"شػػػي نطيهػػػا تػػػف  دايػػػ  طفولهػػػوؿ والت ػػػادل الهػػػي ييػػػي أف ي  ث ػػػوا 

ًً نػف أنهػا  موأف ي هألػي ال ثيػ  تػف ال ػيـ الألػطيت ط ي هػا أف يألػهييي الطفػؿ لطت ػادل اله  ويػ   اضػ
ليألػهفيد تنػو  اييػد ينصػها الطلػو وي ػوف " لهياياح النفألي  وال ولي  والخيالي  وااليهتانيػ مهتدك  اال
هصػاغ اػي ألػًلـ وتنػاطؽ  مألهط  اله    غي  تتطػ  مأللانها  أنها يصي ة وي ا  ههتيز  تا  مالطفؿ

ًً نف  صوهي  ههناألي تع صوح الطفؿم  .0الها توني   ها"ل  التصال   و ألهاض
األطفػػػاؿ لهػػػا تواصػػػفاح خاصػػػ  هلهػػػا  خ ػػػ اح  ألغػػػاني و أناشػػػيدالتصػػػال   الها تونيػػػ   تػػػا أف  "

 3"ته ا ت  لدى ت فطـ اله  ي  التوألي ي  له  يهت ف تف اال هياؿ الفو ي ألشػ اؿ التصػال   التخهطفػ 
ط ػػػ ؽ نظػػػـ الشػػػف  اػػػي أغػػػاني  م ولهػػػ  ههشػػػ ؿ هػػػ ك الخ ػػػ اح لػػػدى الت فطػػػـ نطيػػػو أف يهفػػػ ؼ نطػػػ 

ننػػػد اله  ػػػوييف اػػػي تػػػدا   الألػػػطيت  أشػػػ اؿ التصػػػال   و  األطفػػػاؿم و ػػػ لؾ تواصػػػفاح الطلػػػف الييػػػد
 .تخهطف 
(م Covid-19ايػػ و   و ونػػا   0202ونطػػ  صػػفيد  خػػ م يػػد ايهػػاي الفػػالـ اػػي  دايػػ  نػػاـ        
دد غال ي  دوؿ الفػالـ  انهشػا  و ػار شػ   يػد يألػ ي الواػاة لطفديػد تػف التػواطنيف اػي  ػؿ  ػًد تتا ه
 الفالـ.

وتػػف تنططػػؽ الػػدو  الهػػاـ الػػ ي هطف ػػو اله  يػػ  التوألػػي ي   ويػػو نػػاـ وأغػػاني وأناشػػيد األطفػػاؿ  ويػػو 
خاص اي توا    األلداثم وندـ انفصاؿ اله  ي  التوألػي ي  نتػا يهفػ ض لػو التيهتػع تػف هلػدياح 

  ه ك الد األ .ودو ها الهونوي واإل شاديم ياتح ال الث  
                                                           

 .أألها  تألاند   ألـ اله  ي  التوألي ي  م  طي  اله  ي  النوني  م ياتف  الزيازيؽ 

 .1791م  0ت ه   األنيطو التص ي م ال اه ةم ط"ط ؽ هفطيـ التوألي  "م : نائش  ص  يم و  تاؿ صادؽ 1

 تطا ع وزا ة ي"ماله  ي  التوألي ي  لطصفيف ال ا ع والخات  تف الهفطيـ األألاأل دليؿ التفطـ ا " :نوض ن د الفزيز نادي و  مأتيف أتيت  0
 .1770 مال اه ةاله  ي  والهفطيـم 

"أهتي  التصال   الت هيط  لألغاني التد ألي  والشػف ي "م  لػث تنشػو م تيطػ  نطػـو وانػوف التوألػي  م  طيػ  اله  يػ  تايد هاد   يف وي :  3
 0222لفدد ال ا ع نش م ال اه ة. التوألي ي م ياتف  لطوافم ا
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 مشكمة البحث:

يتيػػػػع دوؿ الفػػػػالـ تػػػػف انهشػػػػا  ايػػػػ و   و ونػػػػا الهػػػػي هتػػػػ   هػػػػا  نظػػػػ ا لطظػػػػ وؼ الصػػػػلي 
تتػػػا م وتخػػػاط ك اليألػػػيت  نطػػػي االنألػػػاف و ػػػ لؾ ألػػػ ن  انه ػػػاؿ الفػػػدوي  (Covid-19التألػػػهيد 

يألهويي نطي اليتيع ض و ة اه اع الط ؽ الويائي  واألهخداـ  اا  االي اراح االله ازي  تثػؿ ا هػدار 
وغي هػا  التنػزؿ يػد  االت ػاف م و الػداث اله انػد االيهتػاني مال تات  وال فازاح وض و ة ال  ار اػي 

لػػػػػ لؾ  أح ال الثػػػػػ  ضػػػػػ و ة هففيػػػػػؿ دو   مالوايػػػػػي اه انهػػػػػا يػػػػػ اراح واال شػػػػػاداح الصػػػػػلي تػػػػػف اال
خصوصػػا ننػػد األطفػػاؿ م و لػػؾ تػػف خػػًؿ ا ه ػػا  نػػدد تػػف  لهػػ ك اليائلػػ التوألػػي ي اػػي الهصػػدي 

األغاني واألناشيد التد ألي  الهي يت نها نش  الوني الصلي واله  يػز نطػي أهتيػ  اه ػاع االيػ اراح 
ناشػػيد دة  نػزؼ وغنػار األناشػيد(  هػ ك األو اثػ ار ت ػ   تػالهفػادي اإلصػا    هػ ا الفيػ و  م  الويائيػ 

نػػػًـ التخهطفػػػ  م هػػػ ا تػػػا دنػػػا اػػػي التػػػدا   ونشػػػ ها اػػػي وألػػػائؿ اإل اههد يألػػػ  تػػػا يت ػػػفالهونويػػػ  م 
 ال الث  لط ياـ  ه ك الد األ .

 ف البحث:ادـــــهأ
تد ألػي  هونويػ  ضػد تخػاط   ايػ و   و ونػا( م ثًثػ  تنهػا  أغاني وأناشػيدا ه ا  ختأل   .1

  الطل  الف  ي  ووالد  الطل  االنيطيزي  م ووالد  الطل  الف نألي .
 نػػزؼ وغنػػار األناشػػيد(  ت ػػ  وضػػع تصػػال   ها تونيػػ  لألناشػػيد الت ه ػػ ة وا ػػا لهوصػػيؼ  .0

  طي  اله  ي  النوني  / ياتف  الزيازيؽ. ألـ اله  ي  التوألي ي  م م   الثاني لطف ي  
 األغػػاني واألناشػػيدلطف يػػ  الثانيػػ   تيتونػػ  يديػػدة تػػف  نػػزؼ وغنػػار األناشػػيد( ت   اثػػ ار  .3

 .التد ألي 

  البحث:أهمية 
 ) Covid-19هأهي أهتي  ال لث اي توا    الظ وؼ اللالي  تف انهشا  اي و   و ونا           

هونويػػ  ضػػد تخػػاط  الفيػػ و م تتػػا يػػد ينشػػ  الػػوني  ػػيف  أغػػاني و أناشػػيدخػػًؿ ا ه ػػا  تيتونػػ  
لطػًي الف يػ  الثالثػ  و األغػاني طًي الف ي  الثاني   ال طي م  تا يت ف االألػهفادة تػف هػ ك األناشػيد 

اي ت    اله  ي  التيداني  تتا يفود  النفع نط  األطفاؿ اي الت لط  اال هدائي م  تا ي فد تف األهتي  
أتػػاـ التد ألػػيف و ػػ لؾ أتػػاـ طػػًي اله  يػػ  التد ألػػي   األغػػاني واألناشػػيدأيضػػا هوألػػف  نطػػاؽ اخهيػػا  

 التد ألي . غاني واألناشيداألالفتطي  تتا يفد اضاا  لطت ه   التوألي ي  اي تياؿ 
                                                           

   1 يـ ال لث تطلؽ   طي  اله  ي  النوني  / ياتف  الزيازيؽم هوصيؼ ت    نزؼ وغنار األناشيد لطف ي  الثاني.)  
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 :تساؤالت البحث
 تد ألي  هونوي  ضد تخاط   اي و   و ونا(؟ أغاني و أناشيدا ه ا   يؼ يت ف  .1
 ت ػػ  الت ه ػػ ة وا ػػا لهوصػػيؼ  لألغػػاني و األناشػػيدوضػػع تصػػال   ها تونيػػ   يػػؼ يت ػػف  .0

 لطف ي  الثاني ؟ نزؼ وغنار األناشيد( 
لطف ي   نزؼ وغنار األناشيد(  ت   اث ار الت ه  ة اي  األغاني واألناشيدتا تدى صًلي   .3

 الثاني ؟

 :منهج البحث

 صفي الهلطيطي.و يه ع ه ا ال لث التنهج ال -
 : حدود البحث

    ياتف  الزيازيؽ. اله  ي  النوني    طي  لطف ي  الثاني  نزؼ وغنار األناشيد(  ت/          
 ت لط  اال هدائي األطفاؿ لط أغاني وأناشيد. 

 :عينة البحث
  الطل  الف  ي  واالنيطيزي  والف نألي   نشيد( 3أغني  +  0 لألطفاؿ  أغاني وأناشيدختأل   -

 تف ا ه ا  ال الث .
 :أدوات البحث

  أش اؿ التصال   الها توني  الت   ة لطف ي  الثاني. 
 .األهتا ة األهطًع  أي األألاه ة الخ  ار 

 البحث: مصطمحات
 : المدرسية األناشيداألغاني و 

هناألي ت الؿ  وي  ان  أف اله  وي  الهي يلنيها األطفاؿ داخؿ التد أل م األغاني و األناشيد"هي 
ويد اههـ وتيولهـ الفني  والف طي م ليألفدوا  ها وي  طوا نطيهام وهناؾ ندة ش وط ييي أف  هًتي النتو 

 الطلفم ماإلي اناح مالفناص  الت ون  لو وه   ال طتاح اي ان  نند اخهيا  نشيد الطفؿ ههتثؿ ه  
 2"التصال  (

 

                                                           
غي  تنشو ةم  طي  اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ةم  م ألال  تايألهي  هفدد الهصويح اي اللنار التد أليم "" ا  اـ تلتد تط : 2

1792. 
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 : (Covid-19فيروس كورونا )
هو اي و  يديد ضتف اصيط    ي ة هألت  الفي وألاح  (COVID-19) اي و   و ونا التألهيد"

الهايي  " و ونا" والهي هصيي اليهاز الهنفألي وهه اوي لدهها تف نزالح ال  د الشائف  ال  األت اض 
 .2ف"" له  اآلCovid-19 هشاؼ نً  لػ"ألا  " و"تي  "م ولـ يهـ ا"األشد خطو ة تثؿ 

 
 خطــة البحث: ينقسم البحث إلى جزأين:

 أواًل: اليزر النظ ي ويشتؿ: 
 الد األاح الألا   . -
 .أغني  الطفؿ -
 .أهتي  التوألي   واللنار لططفؿ -
 .التد ألي اللنار -
 .الت لط  اال هدائي  أغانيتواصفاح  -
 .(Covid-19  اي و   و ونا -

 ثانيًا: اليزر الهط ي ي ويشتؿ:
ه  وي  هونوي  ضد تخاط  اي و   و ونا هناألي هًتي   أغاني و أناشيدا ه ا  ختأل   -

 لتدا   الطلاح االنيطيزي  والف نألي .  اثنيفالت لط  اال هدائي  تنها 
م الألطـم ندد فتؿنط  لدك ههضتف  األـ ال أغني  أو نشيدنتؿ  طاي  هلطيطي  ل ؿ  -

لهآلفاح الها توني  التوازي م التألال  الصوهي م التيزافم الفًتاح اإلي اني  التألهخدت م ا
 التألهخدت م ش ؿ التصال   التألهخدـ(.

 األغاني واألناشيدصًلي   األه ياف الألهطًع  أي األألاه ة الخ  ار اي تدىهط يؽ  -
 الت ه  ة.

 نهائج وهوصياح ال لث. -
 

 

 

                                                           
 ت  ز التفطوتاح ودنـ اهخا  ال  ا   تيط  الوز ار التص ي 2

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 
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 أواًل : اإلطار النظري:
 دراسات سابقة:
ى مـن المبتكرة في إكسـاب طفـل الحمقـة األولـغنية الدينية دور األ"د األ   فنواف :  الد األ  األول :

  2"والمبادئ االسالميةالتعميم األساسي بعض اآلداب 
اي الطفؿ  فض اآلداي والت ادل  يد نط  أهتي  األغني  الديني  اي ا ألهداح هطؾ الد األ  ال  الهأ

ألًتي م اه فح هطؾ الد األ  التنهج الهي ي يم وأألف ح النهائج نف ا ه ا  ال الث  لفدة أغنياح اإل
ألطو ياح أطفاؿ هلأليف  , هألهـ ايألًتي ل فض التفاهيـ والت ادل اإل هأصيًديني  ههضتف 

 ول  تف الهفطيـ األألاألي.الت لط  األ

طفؿ,  ينتا اني وأناشيد ه  وي  هفطيتي  لطا  ة ا ه ا  أغههفؽ هطؾ الد األ  تع ال لث اللالي اي و 
وليألح  الهونوي  ضد تخاط  اي و   و وناهخهطؼ ننو اي أف ال لث اللالي يههـ  األغني  

 الديني .األغني  

اي الهف ؼ نط  أألطوي هأليؼ وهطليف أغاني أطفاؿ الت لط  األهفادح ال الث  تف هطؾ الد األ  ويد 
و ألاط  ه ويف اليتؿ الطلني م وال ي وضفح ال الث   طتاهها  ال طتاح ن ْظـ ليثاال هدائي  تف 

 وأللانها الت ه  ة نط  ه ك األأل .

"برنــامج مقتـرح لتنميــة مصـاحبة األناشـيد واألغــاني المدرسـية مــن  د األػ   فنػواف: :الثانيػ د األػ  ال
  2"خالل االرتجال الموسيقي التعميمي

واألغاني التد ألػي  نػف ط يػؽ انػداد   نػاتج ت هػ ي هداح هطؾ الد األ  ال  هنتي  تصال   األناشيد 
ت وف تػف نػدة هػد ي اح الهػوح نطػ  أنػواع تخهطفػ  تػف التصػال   الها تونيػ  التهد يػ  تػف الألػهؿ 
ال  الصفي تألهخدت  أللانًا  أليط  يت ف وضع التصال   لهام واه فح الد األػ  التػنهج الهي ي ػيم 

ح اانطيػػػ  ال  نػػػاتج الت هػػػ ي لهنتيػػػ  تصػػػال   وأألػػػف ح النهػػػائج نػػػف صػػػل  اػػػ ض ال لػػػث وهػػػو اث ػػػا
 األناشيد واألغاني التد ألي .

ههفؽ هطؾ الد األ  تع ال لث اللالي اي االههتاـ  التصال   وأنوانها التخهطفػ   ينتػا يخهطػؼ ال لػث 
أناشيد ه  وي  هونوي  ضد تخاط  اي و   و ونام ليث  ػاف أغاني و ال ه ا  اللالي اي الهف ض 

 ال الث  تهضتنا ال طتاح والطلف والتصال   الها توني  أيضا.ا ه ا  

                                                           
 .0220م  ي م ياتف  لطوافم التيطد الألا عهويدا خطيؿ ألتد:  لث تنشو م ال اه ةم تيط  نطـو وانوفم  طي  اله  ي  التوألي  2
 غي  تنشو ةم  طي  اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ة.م (:  ألال  د هو اة0220ألتي  يتيفي   داوود تلتد 0
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أنػػواع وأشػػ اؿ التصػػال   ألغػػاني وأناشػػيد األػػهفادح ال الثػػ  تػػف هطػػؾ الد األػػ  اػػي الهفػػ ؼ نطػػ  يػػد و 
 .األطفاؿ

   1""أهمية المصاحبة المرتجمة لألغاني المدرسية والشعبية د األ   فنواف: :الثالث د األ  ال
ال  الهف ؼ نط  التصال   وأنوانها واله نياح األألاألي  الهي ه وـ نطيها و يفي  هداح هطؾ الد األ  

األػػػهخداتهام واه فػػػح هطػػػؾ الد األػػػ  التػػػنهج الوصػػػفيم وأألػػػف ح النهػػػائج نػػػف اث ػػػاح ضػػػ و ة ا هألػػػاي 
تد   اله  ي  التوألي ي  لفدة تها اح ليألػهطيع ا هيػاؿ تصػال   لألغػاني التد ألػي  والشػف ي   شػ ؿ 

 او ى.
هطػػؾ الد األػػ  تػػع ال لػػث اللػػالي اػػي االههتػػاـ  ػػدو  التصػػال   الها تونيػػ  اػػي هػػدنيـ أغػػاني ههفػػؽ 

أناشػيد أغػاني و ا ه ػا   ليث هداح الد األػ  اللاليػ  الػ  األطفاؿم وهخهطؼ ننو ا  الهدؼ والفين م
ه  ويػػ  هونويػػ  ضػػد تخػػاط  ايػػ و   و ونػػام ليػػث  ػػاف ا ه ػػا  ال الثػػ  تهضػػتنا ال طتػػاح والطلػػف 

 ال   الها توني  أيضا.والتص
نشػػيد تػػف األػػهفادح ال الثػػ  تػػف هطػػؾ الد األػػ  اػػي هلديػػد أشػػ اؿ التصػػال   األ ثػػ  تًئتػػ  ل ػػؿ يػػد و 

 .األناشيد الت ه  ة
"نماذج مرشدة لمعممة رياض األطفـال تسـتخدم التفلفـات العموديـة د األ   فنواف :  :ال ا ف د األ  ال

 2"لمصاحبة أغاني األطفال لعمار الشريعي
هداح هطؾ الد األػ  الػ  وضػع تصػال   لػثًث أغنيػاح لألطفػاؿ لفتػا  الشػ يفي  األػهخداـ الهآلفػاح 
الفتوديػػ   نتػػا   ت شػػدة لتفطتػػ   يػػاض األطفػػاؿم واه فػػح هطػػؾ الد األػػ  التػػنهج الوصػػفيم وأألػػف ح 
 النهائج نف الهوصؿ ال  نتا   تهنون  تف التصػال   ال ائتػ  نطػ  الهآلفػاح الفتوديػ  وتهد يػ  اػي

 الصفو   لتألاندة تفطت   ياض األطفاؿ نط  هنتي  تها اهها اي نزؼ أغاني األطفاؿ.
تػػدادك  أشػػ اؿ شػػي   وتهنونػػ  لتصػػال    ههفػػؽ هطػػؾ الد األػػ  تػػع ال لػػث اللػػالي اػػي انػػداد التفطػػـ وا 

أناشيد األطفاؿ أغاني و أغاني األطفاؿم  ينتا هخهطؼ ننو اي الفين  ليث أف ال لث اللالي يههـ  
 الهونوي  ضد تخاط  اي و   و ونا وهي تف ا ه ا  ال الث .

الهفػػ ؼ نطػػ  أشػػ اؿ وأنتػػاط تهنونػػ  لتصػػال   أغػػاني األػػهفادح ال الثػػ  تػػف هطػػؾ الد األػػ  اػػي يػػد و 
األطفاؿ اللديث  تتا ش ػ لؿ لػديها خ ػ اح يديػدة أت ػف االألػهفادة تنهػا اػي وضػع التصػال   لألناشػيد 

 الت ه  ة نين  ال لث اللالي.

                                                           
  لث تنشو م تيط  نطـو وانوف التوألي  م  طي  اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ة. ( :0222تايد هاد   يف وي   2
 0221التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ةم  لث تنشو م تيط  نطـو وانوف التوألي  م  طي  اله  ي  دليط   ايؽ ديته ي :  0
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 :أغنية الطفل
ط ي ػو طػواؿ  هضػير الهػيالشػتف   يا الطفؿ هتاتًا  تا يلهػا  لطلػ ارم اهػيلهايه الهياألغني   يه"

ييػػدًا ليألػػهفيد تنػػو الطفػػؿ  تػػا أف توضػػونها  يي ػػوف نصػػها الطلػػو  ماهػػ ة طفولهػػو وه ػػوف تثػػا ًا لتهفهػػو
يت ػف نػف  الهػيم و 2"اليوتيػ  وتػا يلػيط  هػـ تػف ال يئػ  ي وف شي ًا ي ه ط ويف ػ  نػف خ ػ اح األطفػاؿ

ًً نػػف أنهػػا  ط ي هػػا أف يألػػهييي الطفػػؿ لطت ػػادل اله  ويػػ  وأف ي هألػػي ال ثيػػ  تػػف ال ػػيـ الألػػطيت  اضػػ
ههتيػػػز أللانهػػػا  أنهػػػا يصػػػي ة ويتيطػػػ  "م وال وليػػػ  والخياليػػػ  وااليهتانيػػػ  هتػػػدك  االلهيايػػػاح النفألػػػي 

م  اح ال فػزاح الطلنيػ  م أتا الل  ػ  الطلنيػ  اهػ  ألػطتي  ويطيطػ تتط   ا   ون    ألهط  اله    غي وي
 .0"م ألهط  التصال  تناطؽ صوهي  ههناألي تع صوح الطفؿألًلـ و  اياي اع غي  تف د هصاغ 

 أهمية الموسيقى والغناء لمطفل:
نففالي م ويد األهلؿ االطفؿ  ط يفهو يهفايش تع اللنار تن  تولدك  تناغاة وغنار واألهيا اح ل  ي  و 

االلنػػار يفه ػػ  تػػف أ ألػػط اػػ وع "نطتػػار اله  يػػ  هػػ ك االألػػهيا   لهنشػػئ  الطفػػؿ وه  يهػػو ه  يػػ  ته اتطػػ م 
اله  ي  التوألي ي  ال  ي ػ  الػ  نفػ  الطفػؿ ويط ػو وهػو الػدى الوألػائؿ الهػي هػ ث   ألػهول  ويألػ  نطػ  

 .3" اهو الف طي  واليألتي  ه ار  ألطو و االيهتان  وشل  يدويدانوم ونف ط ي و يألهؿ اال

لططفؿ ا ص  لطث    النف  وه وي  ال ا  ةم ويألاندك نط   اع تألهوى ال  ار وأل ن   ياف اللنار يفط
لديػػو  يالفتػػؿم  تػػا ينتػػ ال ديهػػ  والنطػػؽ الألػػطيـ لتخػػا   اللػػ وؼ وال طتػػاحم والػػهلت  التططػػوي اػػي

 يلياهػو اليوتيػ  وينتػ الألفادة اػيوهو يضفي نطيو "م  اليتاؿ وه ويو  ط يؽ غي  ت اش  اإللألا 
م وي ػوف  تثا ػ  وألػيط  تفيػدة وتتهفػ  ل ضػار ويػح الفػ اغ خطؽ لديو تط   اال ه ػا  واإل ػداعخيالوم وي

م ويخطصػو  ال ػد ة نطػ  الػهفطـ   ااػ  أنوانػوه ا  اإلضػاا  الػ  أنػو نػف ط ي ػو يت ػف هث يفػو وهزويػدك 
 .4"لصو ة اي هط يف التفطوتاحتف اليتود تهياوزًا   لؾ اللدود اله طيدي  الت

األطفاؿ تثؿ الخيؿ والخػوؼ واألنانيػ   يألهخدـ اللنار أيضًا اي نً   فض اللاالح النفألي  لدىو 
 .الشخصي  وه وي نففاالح نف ال اح والهف يج نف اال ات  وأليط  لطهف ي م االلنار  صف  ننطوارواال

                                                           
داوود تلتد يتيفي: "  ناتج ت ه ي لهنتي  تصال   األناشيد واألغاني التد ألي  تف خًؿ اال هياؿ التوألي   الهفطيتي"م  2

 .0220  ي  التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ةم غي  تنشو ةم  طي  الهم  ألال  د هو اة
 .1791يـ التوألي  ", ت ه   األنيطو التص ي , الط ف  الثاني , ال اه ة ط"ط ؽ هف   ص  يم  تاؿ تخها  صادؽ:نائش 0
 .ت يع ألا ؽ نائش  ص  ي و  تاؿ صادؽ : 3

 .1711 مال اه ةيم "أهتي  نش  أغني  الطفؿ تف خًؿ الوألائؿ اإلنًتي "م دا  الف   الف   : نفح تلتود نياد 4
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 المدرسي: الغناء
م اهػو هاتًا ليتيع األنشػط  التوألػي ي  ا وع اله  ي  التوألي ي  وتن فاً يفه   اللنار التد أل  ا نًا تف 

وهألػػهخدـ ايػػو اإلي انػػاح والصػػيق التوألػػي ي   ماتنػػو هشػػهؽ يتيػػع نناصػػ  التوألػػي    أصػػؿ الخ ػػ اح
 طتػاح األغنيػػاح  ههضػتنوح ويهػ وؽ األللػاف نػًوة نطػ  تػا ونػف ط ي ػو يهفػ ؼ الطفػؿ نطػ  اآلال

م  اإلضػاا  الػ  رالت  وف الػ  غ ألػها وهط ينهػا لطػنشنتا   ه  وي  يألف  تف تفطوتاح ييت  وأتثط  و 
تا يهضتنو اللنػار تػف نتطيػاح تنهػا هنتيػ  ال ػد اح الصػوهي  والهػد يي نطػ  األػهخداـ اللػوا  ويفيػد 
أيضًا اي ال  ارة اإلي اني  والطلني م  تا يت ف األهلًؿ األناشيد اي أهداؼ ه  وي  اتف خًلو يهفطـ 

 .الصفاح الخط ي  التلتودة  األتان  والصدؽ ولي الخي  وهص ح يزرًا تف ألطو والطفؿ 

 ونيػد الفطػ  ونيػد األضػل   تضػاف  ػدـو شػه   التناألػ اح الدينيػ   التد ألي أيضا وي ه ط اللنار"
يألػػػػفد األطفػػػػاؿ  م  تػػػػاوالهيػػػػا ي الفاتػػػػ   ػػػػالل ي والألػػػػطـ والطفػػػػي م و ػػػػ لؾالشػػػػ يؼ يالتولػػػػد الن ػػػػو و 

أناشػػػيدها داخػػػؿ التد ألػػػ  ـ وأنيػػػاد الطفولػػػ  وغي هػػػا تػػػف التناألػػػ اح الهػػػي يػػػ ددوف  أغنيػػػاح نيػػػد األ
 .2خا  التد أل  واي  ؿ األوياح" ويألفدوف  ها ويتا ألونها

 المرحمة االبتدائية: أغاني و أناشيدمواصفات 
يػػػ ى أنهػػػا هناألػػػي ت الػػػؿ نتػػػو هًتيػػػ ك  الهػػػيتػػػف واي ػػػاح التفطػػػـ أف ينه ػػػ  تيتونػػػ  تػػػف األناشػػػيد 

 انػ  ننػد م وهناؾ ندة شػ وط ييػي أف ه  يد اههـ وتيولهـ الفني  والف طي م ليألفدوا  ها وي  طوا نطيهاو 
م األللػػاف مإلي انػػاحا مال طتػػاح  يالفناصػػ  اآلهيػػ  الت ونػػ  لػػو وهػػ اػػياخهيػػا  نشػػيد الطفػػؿ ههتثػػؿ 

 .التصال  (و 

 كممات:ال .1

 الطلػ  الف  يػ  ال ألػيط  لهألػهـ ه  وي  هادا  ألهط  التفنػ   ألػيط  األلفػاظ  احأف ه وف ال طت
  د  تف الث اا  وال يـ اله  وي م وأف ه وف تزودة  زيادة اللصيط  الطلوي  لططفؿ اي
م ويفضػؿ أف ههػ اوي تهطط اح التنهج واهياهاح التيهتعالتفاهيـ التوألي ي  الهي هألاي  أو  

م االطفػؿ اػي هػ ك الطفػؿأ ياح وأف هلتػؿ تفنػ  يد  ػو أ ياهها الشف ي  تا  يف  يهيف وأ  ف  
يفو وخ  اهو ال طتاح نف وا ي ان  أف هف   تفانوي   مالت لط  يفضؿ غنار ال طتاح التوزون 

 .وهدو  لوؿ اههتاتاهو

                                                           

 .1712" الخ  اح التوألي ي  ا  دو  اللضان  و ياض األطفاؿ "م ت ه   األنيطو التص ي م ال اه ةم  أتيت  أتيف و  تاؿ صادؽ: 2
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 يقاعات:اإل .2

م اال طتػػاح هوضػػع ةال شػؾ أف ال طتػػاح ال ألػيط  الألطألػػ  هه فهػػا اي انػاح  ألػػيط  غيػػ  تف ػد
الولػػػداح  اػػػييػػػي أف ي ػػػوف اله طيػػػع تهألػػػاويًا وي مً أواًل ثػػػـ ه طػػػع ه طيفػػػًا ن وضػػػيًا توألػػػي يا

 .أثنار ال  ارة يضيح الخط اإلي انالزتني  وأف يأخ   ؿ ت طع ولدة زتني  لهو 

 محن :ال .3

تف ال فزاح وأف ه وف اليتؿ الطلني   ياأف ي وف الطلف ألطألًا و أليطًا خال يي ت اناة 
واضل  ويصي ة وال تانع تف ه  ا ها تع ت اناة الط    الصوهي  ليهألـ أدار األطفاؿ 

  الألفادة وال ض .
 :ةمصاحبال .4

تتا الشؾ ايو أنو ال غن  نف التصال   أثنار اللنار اه  هضفي نط  الطلف يتااًل "
 1 ."ال هي  والف ل ؿاطف  األو وهث ى الفنص  الطلن  وهشيع اي نف

 ولطتصال   ندة صو : 
  تصػػال   ها تونيػػ   ألػػيط   ليػػث ال هفػػوؽ أدار التفطػػـ وهفهتػػد نػػادة نطػػ  الهآلفػػاح

 ال ئيألي .

  مالط طػػػ  متصػػػال   اي انيػػػ  ي ديهػػػا  فػػػض األطفػػػاؿ  األػػػهخداـ  الح ال انػػػد  التثطػػػث 
 (.م واليًيؿ م......ال األهينح مالدؼ

  ط ي     ا ؿ ي ديها يتيع األطفاؿ أثنار اللنار  األهخداـ  ل  ي  تصال   اي اني
 هصفيؽم ال  حم وا يف  األصا ع وغي ها.تثؿ ال أو ؼ(

 أو نط  غنار األطفاؿ. يهضل  التصال   نط  الفنص  الطلن وييي ت اناة أال
 

 0(Covid-19) فيروس كورونا
األتػػ اض لػػدى اػػي تػػف الفي وألػػاح التف واػػ   هألػػ  ها  تيتونػػ    يػػ ة  ايػػ و  ال و ونػػا ينهتػػي الػػ 

" و ونػا"  وي يػع األػـم وتف التت ف أف هػ دي  ػ لؾ الػ  اإلصػا    ػاألت اض لػدى ال شػ  مالليواناح

                                                           
غيػػػ  تنشػػػو ةم  طيػػػ  اله  يػػػ  التوألػػػي ي م ياتفػػػ  لطػػػوافم  م ألػػػال  تايألػػػهي فػػػدد الهصػػػويح اػػػي اللنػػػار التد ألػػػي م " "ه ا ػػػ اـ تلتػػػد تطػػػ : 2

 .1792ال اه ةم
 التويع ال ألتي لوزا ة الصل  والأل افم يتهو ي  تص  الف  ي   0

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-ar/ 
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د يػػ   م و ونػػا  الًهينيػػ ( الػػ ي ي شػػ و الهػػا  و اػػي التي  وألػػ وي اإلل ه ونػػي  الفيػػ و   ألػػ ي شػػ ؿ
التخهطفػ  تػف الفائطػ  وتػف التت ػف أف ه ػوف خفيفػ  تثػؿ  اإلصا   لدى ال ش  هخهطؼ  يف الفي وألػاح

الهي ه صيي ال ئهيف وه دي الػ  و الز اـ, وتف التت ف أف هصؿ ألت اض تع أن اض أل ي ي  صف   
وألػػػط الهنفألػػػي   تيػػػ  ( و تهًزتػػػ  االلههػػػاي األيهػػػزة تثػػػؿ تهًزتػػػ  الشػػػ ؽ األاػػػي يصػػػو  تهفػػػدد 

 (.الهنفألي اللاد  ألا  
خًؿ شه  ديألت   ناـ م و ديد ألا ً ا  أل ي لألت اض ال ش ي ال و ونا الي لـ يهـ هلديد اي و 

اي لدوث تيتون  تف لاالح االلههاي ال ئوي اي   م هـ هلديد اي و  ال و ونا  تأل ي0217
أخ ى اي  تدين  ووهاف  ت اطف  هو   وألط الصيفم ثـ الل ا انهش  ه ا الفي و  ال  ت اطفاح

ال ي أل ي  (ألا    ف اي و إ اله  ي   الييني  لطفي و  ايتا يهفطؽ او  ميضا لوؿ الفالـأالصيف و 
هو األ ث  ش هًا  في و   و ونا اليديد اي الصيف  (0223/0222  نواـالت ض الشديد خًؿ األ

 .ت اض ال ش ي خ ى الهي هأل ي األاي وألاح ال و ونا األ يف  ؿ 
-SARS وهو  ـ  ألتي لطفي و الصل  الفالتي  تنح األ تنظت ي  ح  11/0/0202 اي ها يخو 

CoV-2  ولطت ض ال ي يأل  و األـ )COVID-19 تنظت أنطنح  11/3/0202 اي ها يخ(م و 
 نالتي. هو و ار COVID-19 ف انهشا أالصل  الفالتي  

 

 ثانيًا: اإلطار التطبيقي:

  الطل   التد ألي  الهونوي   األغاني واألناشيدياتح ال الث   وضع ال طتاح لفدد ختأل  تف 
الهي هشهتؿ نط  نصائح صلي  وألطو ي  تف شأنها لتاي  و  ( الف  ي  واالنيطيزي  والف نألي 

 .الطفؿ واألأل ة والتيهتع تف أخطا  اي و   و ونا وهناألي الت لط  اال هدائي 
 وأأغني   انح الط    الصوهي  ل ؿ و  ث   وضع أللاف لطنصوص الختأل مياتح ال ال 

 ليث خصصح:م نشيد



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 م  التدا   الف  ي  والطلاح. اال هدائي لصؼ الثالثلطًي ااألوؿ  الفتؿ .1
  التدا   الف  ي  والطلاح.لصؼ ال ا ع اال هدائيم لطًي االثاني  الفتؿ .0
  هدائي  التدا   الف  ي  والطلاح .اال  لصؼ الخات لطًي االثالث  الفتؿ .3
 .اال هدائي  التدا   الهي ي ي  والطلاح  خات ال ا ع لطًي الصؼ ال الفتؿ .2
  تدا   الطل  الف نألي . اال هدائي الخات  لطًي الصؼ الألاد   الفتؿ .5

 أغطي أف ههضتف م  انح ايها أل ثـ ياتح ال الث   وضع تصال   ها توني  لألللاف الخت
 ت    نزؼ وغنار األناشيد( لطف ي  الثاني . هوصيؼ اي  نواع التصال   التلددةأ
 فد  لؾ ياتح ال الث   هط يؽ األه ياف  الألهطًع  أي األألاه ة الخ  ار  اي تدى

 الت ه ل  تف ليث ال طتاح والطلف والتصال  . األغاني و األناشيدصًلي  
 الد األ   نهائج وهوصياح ال لث م ثـ يائت  الت ايع وتًلؽ ال لث. واخه هتح

 اي و  ال و وناأغني  : الفتؿ األوؿ
و اِليؾْ  وْد ل  ون ا ت ْوي  وْ  اْل  و    ا ْي  
 اْون    ْه   لْي ِتنُّو ِهْطْتأل و ِ إيِديؾْ 

 و  ْفِديْف ِهْطِتْ  ِوشلْؾ أ ْو ِهْطف ْي ِاي ِنيِنيؾْ 
ِطيؾْ  و ك ْلِيأْلت ْؾ وي     الل ؽ ن   هنِ طو  ي 

 
                                                           

   0األهتا ة األهطًع  أي الخ  ار تطلؽ ال لث  يـ.) 
   3يائت   أألتار األألاه ة الخ  ار تطلؽ ال لث  يـ.) 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 :الهلطيطي  طاي  ال
 اي و  ال و ونا األـ الفتؿ

 ألطفاؿ الصؼ الثالث اال هدائي أغني  تد ألي  ال الي
 دو / ال  ي   الألطـ
  1 التوازي ندد 

 التألال  الصوهي 
  

  التيزاف
 الفًتاح اإلي اني  التألهخدت 

 

 

I - IV - V  الهآلفاح الها توني  التألهخدت 
7) 

 (Block Chords) &  Alberti Bass  ش ؿ التصال   التألهخدـ

 
 

 اْلِ ْ  ال  تلات  أغني  : الفتؿ الثاني
ـْ ِ اإليدْ اْلِ ْ  الِ ت    ً ْش أل   ً  ات   و  

ـْ ِتْف  ِفيدْ  اِاْظ ع  الت أل اا    اْه  طِّ  ل 
ا  وْف اْغأِلْؿ ي طلً ايِديؾْ  ي   والصل  ِ الت 
و اِليؾْ  ـْ   ؿ ِشير ل   ن ظ ْؼ ط ه ْ  ن  ل



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 
 
 :الهلطيطي  طاي  ال

 اْلِ ْ  ال  تلات   األـ الفتؿ
 لصؼ ال ا ع اال هدائيألطفاؿ ا أغني  تد ألي  ال الي

  ى / الصلي   الألطـ

  1 التوازي ندد 

 التألال  الصوهي 
  

  التيزاف
 الفًتاح اإلي اني  التألهخدت 

 

 

I - IV - V  الهآلفاح الها توني  التألهخدت 
7) 

 ((Block Chords) & Stride bass  ش ؿ التصال   التألهخدـ

 
 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 التي نفألؾنشيد : الثالث فتؿال
ْيِ  و النُّو ِ  ط ِنِي   ...   ص   اي  اْلخ  ْيِ  ي ا و   ص   اي  اْلخ 

وِ يِ افل     اِئِي ِاي   ْيِهِي   ...   أ ْتٌ  أ ْص  ح    ض   
ل ْف أ ْخ     ِتف  اْلدلا ِ  ْنِزْؿ   ...   و   أ   اِ    د ْ أِلي ِاػػ اْلت 
وِ  أ ْض  ا ِ   أ ْلِتي ن ْفأِلي و األ أْل  ة   ...   ا ػػ ِلْطف ْي  

 
 
 :الهلطيطي  طاي  ال

 التي نفألؾ األـ الفتؿ
 نشيد أطفاؿ لطصؼ الخات  اال هدائي ال الي

 دو / ال  ي   الألطـ
 تع ال داي   األنا  وز 1 التوازي ندد 

 التألال  الصوهي 
 

  التيزاف
  الفًتاح اإلي اني  التألهخدت 

I - IV - V  الهآلفاح الها توني  التألهخدت 
7) 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 (Broken Chords)  & Block Chords  ش ؿ التصال   التألهخدـ

 
 

 Corona Virus نش ذ  منبمي  : منوسم

 يانهغة مالنجه زية

 

Corona virus                                                            It is dangerous                                                

           To be safe                                                        Keep enough distance  

     

Keep enough distance 

         No touch                                                                     No kisses 

         No hugs                                                                     No shake hands 

 

No shake hands 

 

 

 

 ترجمة النشيد

 خط ــــــــــــب                                                                        ن بفس منكمبفنا 

 حانظ عهي منرباعذ                                      نكي تكما آموا                                  

 حانظ عهي منرباعذ

 يسو  منهسش                                                                               تسو  من بالت

 تسو  مرحضاا                                                                          مسومع منضالو يان ذ 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 
 
 
 
 
 
 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5151 

 

 :الهلطيطي  طاي  ال
 Corona Virus األـ الفتؿ

اال هدائي  خات لطصؼ ال الطل  االنيطيزي  نشيد أطفاؿ  ال الي
  تدا   الطلاح

 دو / ال  ي   الألطـ
  13 التوازي ندد 

 التألال  الصوهي 
 

  التيزاف
 الفًتاح اإلي اني  التألهخدت 

 
I - IV - V  الهآلفاح الها توني  التألهخدت 

7) 

 Stride bass ش ؿ التصال   التألهخدـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5111 

 

  ttentionAFais نش ذ : خامشمن منوسم

 ) يانهغة منفبنض ة (

Tu dois rester à la maison 

Ne touch pas les yeux 

Attention… Attention 

Lave toi les mains toujour 

Port le masque et les gants  partout 

Attention… Attention 

Reste à la écart de chaque personne 

Mange des fruits et des légumes 

Attention… Attention 

Tu dois dormir bien chaque jour 

Laisse le soleil entre ta maison 

Attention… Attention 

Cela va augmenter ton immunité 

Du virus tu seras protégé  

Attention… Attention 

 

 ترجمة النشيد

 منربه

 يجب عه ك منب اء يانسوزل

 ال تهسش ع و ك

 منرباه      منرباه

 مغضم يذيك ياصرسبمب

 فمن فازمت ني كم مكاا  كسامةمبتذي من

 منرباه      منرباه

 مي ي يو ذم عن كم شخص 

 توافل منخضبمفمت فمنفاكهة

 منرباه     منرباه

 يجب أا تواو ج ذم كم يمو

 دع منشسش تذخم موزنك

 منرباه      منرباه

 هذم ص زيذ مواعرك

 من منف بفس فصرصبح محس ا

 انه اك    انه اك



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5115 

 

Fais Attention* 

 
 هليي   أليط  اي االي اناح لألي ه طيع ال طتاح. ل ؿ ال و طيهاح تع عيه    تع  ؿ ت طالطلف والد *



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5115 

 

 :ال طاي  الهلطيطي 
   اال هدائي  تدا   الطلاح.ألادلطصؼ ال الطل  الف نألي  نشيد أطفاؿ  ال الي

  ي / ال  ي   الألطـ

 تع ال داي   األنا  وز 11 التوازي ندد 

 التألال  الصوهي 
 

  التيزاف
الفًتاح اإلي اني  

  التألهخدت 

الهآلفاح الها توني  
 التألهخدت 

 I - IV - V
7) 

ش ؿ التصال   
 التألهخدـ

 Block Chords& ) (Broken Chords ) 

 

 

 ستطالع رأي الخبراء:ا

لطهفػػ ؼ نطػػ   أيهػػـ اػػي تػػدى  تػػف األألػػاه ة الخ ػػ ار ثتانيػػ نػػدد  أي   األػػهطًع ياتػػح ال الثػػ  
وتًرتههػػػػا لهًتيػػػػ  الت لطػػػػ  اال هدائيػػػػ م و ػػػػ لؾ تًرتههػػػػا , الت ه ػػػػ ة األغػػػػاني واألناشػػػػيدصػػػػًلي  

   الثانيػػ    طيػػ  اله  يػػ  النوني /ياتفػػ  الزيػػازيؽملًألػػهخداـ اػػي ت ػػ    نػػزؼ وغنػػار األناشػػيد( لطف يػػ
 ي اليدوؿ الهالي:التوضل  ا ويارح نهيي  االأله ياف اييا ي  ه فًا لطنألي

 

                                                           
   0االأله ياف تطلؽ ال لث  يـ.) 
   3يائت   أألتار األألاه ة الخ  ار تطلؽ ال لث  يـ.) 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5111 

 

الحادي  العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األسئمة
 عشر

الثاني 
 عشر

عـــــــــــــــــــدد 
األســــــاتذة 

 الخبراء

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 8 7 8 8 7 7 6 8 7 8 8 7 الموافقون

النســـــــــــبة 
 المئوية

8775
% 

111
% 

111
% 

8775
% 

111
% 

75
% 

8775
% 

8775
% 

111
% 

111
% 

8775
% 

111
% 

تابع 
 األسئمة

الثالث 
 عشر

الرابع 
 عشر

الخامس 
 عشر

السادس 
 عشر

السابع 
 عشر

الثامن 
 عشر

التاسع 
 عشر

الحادي  العشرون
 والعشرون

الثاني 
 والعشرون

الثالث 
 والعشرون

الرابع 
 والعشرون

عـــــــــــــــــــدد 
األســــــاتذة 

 الخبراء

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 الموافقون

النســـــــــــبة 
 المئوية

111
% 

8775
% 

111
% 

8775
% 

111
% 

111
% 

8775
% 

111
% 

111
% 

8775
% 

111
% 

111
% 

 
 نتائج البحث:

تد ألػي   أغػاني و أناشػيدا ه ػا  ختألػ   تف خػًؿال لث  هألا الحال الث  لإليا   نف  حهوصط
 ت ػػ  وا ػػا لهوصػػيؼ  لهػػاهونويػػ  ضػػد تخػػاط   ايػػ و   و ونػػا(م ووضػػع تصػػال   ها تونيػػ  

تػف األألػاه ة الخ ػ ار الػ يف  ثتاني ندد  األهطًع  أيوهـ لطف ي  الثاني م  نزؼ وغنار األناشيد( 
تًرتههػػػا لًألػػػهخداـ اػػػي ت ػػػ    نػػػزؼ وغنػػػار الت ه ػػػ ة و  األغػػػاني و األناشػػػيدأيػػػ وا  صػػػًلي  
 نألػػػػػ    م و انػػػػػح الصػػػػػًلي الزيػػػػػازيؽياتفػػػػػ  الثانيػػػػػ    طيػػػػػ  اله  يػػػػػ  النونيػػػػػ   األناشػػػػػيد( لطف يػػػػػ 

 لطتفادل  الهالي :(م ه فا 72,0% 

       



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5111 

 

 
  أألئط  االأله ياف ونددها ختأل  نش  أل اال د ياح احتهوألطالهتثيؿ ال ياني ل

 
 توصيات البحث:

 هوصي ال الث   تا يطي:
  ت ػػ    نػػزؼ وغنػػار األناشػػيد( لطف يػػ  الت ه ػػ ة اػػي اثػػ ار  األغػػاني و األناشػػيداالألػػهفادة تػػف

 .اله  ي  النوني الثاني    طياح 
  ت ػػ   اله  يػػ  التيدانيػػ  لطف يػػ  الثالثػػ   يتيػػع الت ه ػػ ة اػػي  األغػػاني و األناشػػيداالألػػهفادة تػػف

 ال طياح التهخصص .
   نهػػا هونويػػ   أغػػاني و أناشػػيده نػػي ال نػػواح الهطيفزيونيػػ  ال ألػػتي  اػػي الدولػػ  لهػػ ك الف ػػ ةم وا 

 لألطفاؿ ضد تخاط  اي و   و ونا وغي ك تف األو ئ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5111 

 

 :البحث مراجع
"هفػػدد الهصػػويح اػػي اللنػػار التد ألػػي"م  ألػػال  تايألػػهي  غيػػ  تنشػػو ةم  ا ػػ اـ تلتػػد تطػػ : -2

 .1792 طي  اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطوافم ال اه ةم
" الخ ػػ اح التوألػػي ي  اػػ  دو  اللضػػان  و يػػاض األطفػػاؿ "م  أتيتػػ  أتػػيف و  تػػاؿ صػػادؽ: -0

 .1712ت ه   األنيطو التص ي م ال اه ةم 
دليؿ التفطـ ا  اله  ي  التوألي ي  لطصفيف ال ا ع " :نوض ن د الفزيز نادي و  مأتيف أتيت  -3

 .1770 مال اه ةاله  ي  والهفطيـم  تطا ع وزا ة ي"موالخات  تف الهفطيـ األألاأل
"  ناتج ت ه ي لهنتي  تصال   األناشيد واألغاني التد ألي  تػف خػًؿ  تد يتيفي:داوود تل -4

غي  تنشػو ةم  طيػ  اله  يػ  التوألػي ي م ياتفػ  لتوألي   الهفطيتي"م  ألال  د هو اة ماال هياؿ ا
 .0220لطوافم ال اه ةم 

التصػػػ ي م "طػػػ ؽ هفػػػيـ التوألػػػي  ", ت ه ػػػ  األنيطػػػو  نائشػػػ  صػػػ  يم  تػػػاؿ تخهػػػا  صػػػادؽ: -5
 .1791ال اه ة  الط ف  الثاني م

"أهتيػػ  نشػػ  أغنيػػ  الطفػػؿ تػػف خػػًؿ الوألػػائؿ اإلنًتيػػ "م دا  الف ػػ   :نفػػح تلتػػود نيػػاد -6
 .1711 مال اه ةيم الف  

"أهتيػػػػ  التصػػػػال   الت هيطػػػػ  لألغػػػػاني التد ألػػػػي  والشػػػػف ي "م  لػػػػث  تايػػػػد هػػػػاد   يف ػػػػوي: -7
تنشػو م تيطػ  نطػـو وانػوف التوألػي  م  طيػ  اله  يػ  التوألػي ي م ياتفػ  لطػوافم الفػدد ال ا ػػع 

 .0222نش م ال اه ة. 

 التوايع اإلل ه وني :

 التويع ال ألتي لوزا ة الصل  والأل افم يتهو ي  تص  الف  ي   .1
ar-virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

 

 ت  ز التفطوتاح ودنـ اهخا  ال  ا   تيط  الوز ار التص ي .0
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 

 
 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-ar
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-ar
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx
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 تطخص ال لث

 (-19Covid(ة لنشر التوعية ضد فيروس كورونا مدرسية مبتكر  أغاني و أناشيد
 أ.م.د/ لمياء أحمد عبد الفتاح

لهػػا ييتههػػا وأهتيههػػا ننػػد  ػػؿ الشػػفوي اهػػي األألػػا  األوؿ له  يػػ  الطفػػؿ األطفػػاؿ  أناشػػيدأغػػاني و 
ههلطلػػػؿ اػػػي لػػػ  الطفػػػؿ  األغػػػاني واألناشػػػيدننػػػدكم  تػػػا أف تفػػػان   يوهنتيػػػ  لاألػػػ  الهػػػ وؽ الطلنػػػ

د ا ػػوم وه ألػػـ لػػو الت   م ويػػد  أح ال الثػػ  شػػي نطيهػػا تػػف  دايػػ  طفولهػػوؿ والت ػػادل الهػػي ييػػي أف ي  ث ػػوا 
لفػػالـ اػػي األطفػػاؿ اػػي توايهػػ  ايػػ و   و ونػػا الػػ ي ايهػػاي ا أغػػاني و أناشػػيدضػػ و ة االألػػهفادة تػػف 

 دنا ال الث  لط ياـ  ه ك الد األ . م  لؾ تا0202 داي  ناـ 
 ههدؼ ه ك الد األ  ال :

 تد ألي  هونوي  ضد تخاط   اي و   و ونا(. أغاني و أناشيدا ه ا  ختأل   .1
 نػزؼ وغنػار  ت ػ  الت ه ػ ة وا ػا لهوصػيؼ  لألغػاني و األناشػيدوضع تصال   ها توني   .0

 لطف ي  الثاني .األناشيد( 
 أغػػػاني وأناشػػػيدثانيػػػ   تيتونػػػ  يديػػػدة تػػػف لطف يػػػ  ال نػػػزؼ وغنػػػار األناشػػػيد(  ت ػػػ  اثػػػ ار  .3

 .األطفاؿ

 أواًل: اليزر النظ ي ويشتؿ: 
 مالتد ألي اللنار مالتوألي   واللنار لططفؿأهتي   مأغني  الطفؿالد األاح الألا   م  -

 .(Covid-19  اي و   و ونا مالت لط  اال هدائي وأناشيد  أغانيتواصفاح 

 ثانيًا: اليزر الهط ي ي ويشتؿ:
ه  وي  هونوي  ضد تخاط  اي و   و ونا هناألي هًتي  و أناشيد اني ا  ختأل  أغا ه  -

 .نط  لدك نتؿنتؿ  طاي  هلطيطي  ل ؿ الت لط  اال هدائي م و 
 األغاني واألناشيدصًلي   األه ياف الألهطًع  أي األألاه ة الخ  ار اي تدىهط يؽ  -

 الت ه  ة.

 الطلهيف الف  ي  واإلنيطيزي م  واخه هـ ال لث  النهائج والهوصياحم ثـ يائت  الت ايع وتطخص ال لث
 لؽ ال لث.تً ثـ

                                                           
 .أألها  تألاند   ألـ اله  ي  التوألي ي  م  طي  اله  ي  النوني  / ياتف  الزيازيؽ 
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Research Summary 

Creative school songs to raise awareness against 

 The Corona virus (Covid-19) 

Lamiaa Ahmed Abd Elfattah


 

songs of children have their value and importance to all peoples, as they are 

the first basis for raising the child and developing the sense of melodic taste 

in him, as the meanings of the songs permeate the child’s sense and 

awareness, and he sets out the ideals and principles that should be raised on 

him from the beginning of his childhood, and the researcher saw the need 

to benefit from songs Children face the Corona virus that swept the world 

at the beginning of 2020, which is what called the researcher to do this 

study. 

This study aims to: 

1. Creating five educational anthems against dangers (Corona virus). 

2. Develop a Harmonian accompaniment to the innovative songs according 

to the description of the decision (playing and singing songs) for the second 

year. 

3. Enriching the course (playing and singing songs) for the second group 

with a new set of songs. 

First: the theoretical part, which includes: 

- Previous studies, the child's song, the importance of music and singing for 

the child, school singing, the specifications of primary stage songs, Corona 

virus (Covid- 19). 

Second: The practical part, which includes: 

- Creating five educational hymns to raise awareness against the dangers of 

the Coronavirus, suitable for primary school students, and to make an 

analytical card for each hymn separately. 

- Implementing a questionnaire to explore the opinion of expert professors 

on the validity of innovative songs. 

                                                           
Assistant Professor at faculty of Specific Education, Zagazig University.  
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The research was concluded with the results and recommendations, then 

the list of references and summary of the research in Arabic and English, 

then the search appendices. 
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 (1 يـ   تطلؽ ال لث

 الزقازيقلمفرقة الثانية بكمية التربية النوعية، جامعة  عزف وغناء األناشيدتوصيف مقرر 
 

 

 الكلية: التربية النوعية                                   الزقازيقالجامعة: 

 البرنامج الذى يقدم من خالله المقرر : التربية الموسيقية

 للبرامج : عنصرا رئيسياً المقرر يمثل عنصراً أساسياً أو ثانوياً بالنسبة 

 القسم العلمى المسئول عن البرنامج : )األقسام األكاديمية( قسم التربية الموسيقية

 القسم العلمى المسئول عند تدريس المقرر : )األقسام العلمية( قسم التربية الموسيقية

  4102/4102 / الثانى: الفصل الدراسي األول الثانيةالسنة الدراسية الفصل الدراسى(/الفرقة 

 9/4102/   تاريخ اعتماد التوصيف : 

 أ : معلومات أساسية

 X  الكـــــــــــــــــود : عزف وغناء األناشيد عنوان المقــــــــــــــــرر :

 X  الساعــــــــــات المعتمدة :

 ساعتان الدروس العلمية : x- المحاضــــــــــــــــــــــرة :

 ساعتان المجمــــــــــــوع: X ألكاديمى:ساعات االرشاد 

 ب: معلومات مهنية

 األهداف العامة للمقرر : .0
 بنهاية الكورس يجب أن يكون الطالب قادرا على: -

 اء السالم الجمهوري بكلتا اليدين.عزف وغن 
 .أنواع األناشيد المدرسيةتعرف ي 
 .والمصاحبةشيد الجيد من حيث الكلمات واللحن مواصفات النالتعرف على  
 اع المصاحبات المستخدمة بالنشيد. أنوالتدريب على  
 عند مصاحبة غناء االطفال.االرشادات الالزمة  التعرف على 
 .لالزمة لقراءة النوتة الموسيقيةساسيات ااأل التعرف على 
  .أناشيد تعليمية باللغة العربية 1عزف وغناء عدد  
  .يزيةأناشيد باللغة االنجل 1عزف وغناء عدد  
  .نشيد باللغة العربية أو األجنبية 5عدد لوضع مصاحبة هارمونية  

 

 هيكل توصيف المقرر
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 المخرجات التعليمية المرجوة :

 أ(المعرفة وفهم :

 .أنواع االناشيد المدرسيةتعرف ي (0-أ

 .التعرف علي مواصفات االناشيد من حيث الكلمات واللحن والمصاحبة (4-أ

 .المختلفةالتعرف على أنواع المصاحبات  (3-أ

 ب(المهارات الذهنية :

 كيفية الغناء بمصاحبة صوت االلة. التعرف على (0-ب

 الناشيد الموسيقية.يقرا مدونات ا (4-ب

   .يقرأ المصاحبة المدونة (3-ب

 جـ( المهارات العلمية المهنية :

  .التدريب على الجلسة الصحيحة (0-جـ 

 يجلس الجلسة الصحيحة. (4-جـ 

 لة البيانو .يتدرب على وضع اليدين على آ (3-جـ 

 

 

 

  : رئيس القسم                                                       منسق المقرر
      

 أ.د/ إيهاب عاطف عزت                                                             
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 (0 يـ   تطلؽ ال لث

 الخبراء استمارة استطالع رأي

 

 المحترم............................     .............األستاذ الدكتور/   

 مممهلي  طي   و فد

 لمياء أحمد عبد الفتاح محمد/  ه ـو ال الث 

 الزيازيؽ طي  اله  ي  النوني  / ياتف   - اله  ي  التوألي ي  ألـ األألها  التألاند  

  إي ار د األ   فنواف: 

 (-19Covidمدرسية مبتكرة لنشر التوعية ضد فيروس كورونا ) أناشيدأغاني و 

تدى صًلي   هود ال الث  االأله شاد   أي ـ لوؿ اله  ي  التوألي ي م ونظ ًا لخ  ه ـ ال  ي ة اي تياؿ
ياتح ال الث   وضفها يتيفا تف ليث ال طتاح م الت ه  ة الت ا   ونددها ختأل   األغاني واألناشيد

 .لهًتي  الت لط  اال هدائي  األغاني واألناشيدواألللاف والتصال  م وتدى تًرت  ه ك 

أي ألػياده ـ اػي االألػهتا ة الت ا ػ    ( اي الخان  الهي هناألػي   ال يار الهفضؿ  وضع نًت      
 .تع     تًلظاه ـ اف ويدح

 

 الش   واله دي  وهفضطوا    وؿ اائؽ

 ال الث                                                                                   

 

 



  –منبميو  فمربيووما منسجهوذ  - كه وة منربي وة منسمصو   ة  –مجهة عهومو فنووما منسمصو    

 و0202يوايب 
5115 

 

 

 بيانأسئمة االست

 

 

 نعم

 

 ال 

 

 مالحظات

 لطصؼ الثالث اال هدائي فيروس الكوروناأغنية : األول عملال

تناأل   لهًتي  الصؼ الثالث  غني هؿ ه ى أف  طتاح األ .1
 اال هدائي؟

 لطتنط   الصوهي  لطهًتي ؟ هؿ ه ى أف الطلف تناألي .0
 ؟التصال   التوضون  تًئت  لألغني  هؿ ه ى أف .3
هضتف نصائح تفيدة صليا وه  ويا هؿ ه ى أف األغني  ه .2

 لطهًتي ؟ 

   

 لطصؼ ال ا ع اال هدائي إلبس الكمامةأغنية الثاني:  العمل

تناأل   لهًتي  الصؼ ال ا ع  غني أف  طتاح األ هؿ ه ى .5
 اال هدائي؟

 هؿ ه ى أف الطلف تناأل ا لطتنط   الصوهي  لطهًتي ؟ .1
 ؟غني هؿ ه ى أف التصال   التوضون  تًئت  لأل .9
هضتف نصائح تفيدة صليا وه  ويا هؿ ه ى أف األغني  ه .1

 لطهًتي ؟

   

 اال هدائيلطصؼ الخات  إحمي نفسك   نشيد : الثالثالعمل 

هػػػػؿ هػػػػ ى أف  طتػػػػاح النشػػػػيد تناألػػػػ   لهًتيػػػػ  الصػػػػؼ الخػػػػات   .7
 اال هدائي؟

 لطتنط   الصوهي  لطهًتي ؟ هؿ ه ى أف الطلف تناألي .12
 هؿ ه ى أف التصال   التوضون  تًئت  لطنشيد؟ .11
هػػػػؿ هػػػػ ى أف النشػػػػيد يهضػػػػتف نصػػػػائح تفيػػػػدة صػػػػليا وه  ويػػػػا  .10

 لطهًتي ؟
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 مالحظات ال  نعم بيانأسئمة االستتابع : 

لطصؼ الخات   الطل  االنيطيزي   Corona Virus نشيد :العمل الرابع
 اال هدائي  تدا   الطلاح

 خػػػات هػػػؿ هػػػ ى أف  طتػػػاح النشػػػيد تناألػػػ   لهًتيػػػ  الصػػػؼ ال .13
 ؟ تدا   الطلاح اال هدائي

 لطتنط   الصوهي  لطهًتي ؟ هؿ ه ى أف الطلف تناألي .12
 لطنشيد؟هؿ ه ى أف التصال   التوضون  تًئت   .15
هؿ ه ى أف النشيد يهضتف نصائح تفيدة صليا وه  ويا  .16

 لطهًتي ؟

   

ؼ لطص الطل  الف نألي     Fais Attentionنشيد الخامس: عمل ال
 الف نألي  الألاد  اال هدائي  تدا   الطل 

هػػػؿ هػػػ ى أف  طتػػػاح النشػػػيد تناألػػػ   لهًتيػػػ  الصػػػؼ الألػػػاد   .19
 ؟ تدا   الطلاح اال هدائي

 لطتنط   الصوهي  لطهًتي ؟ تناألي هؿ ه ى أف الطلف .11
 هؿ ه ى أف التصال   التوضون  تًئت  لطنشيد؟ .17
هؿ ه ى أف النشيد يهضتف نصائح تفيدة صليا وه  ويا  .02

 لطهًتي ؟

   

 أسئمة عامة 
  الت ه ػ ة هصػطح إلثػ ار ختألػال األغاني و األناشػيدهؿ ه ى أف  .01

الف يػػػػ  الثانيػػػػ    طيػػػػاح   نػػػػزؼ وغنػػػػار األناشػػػػيد( لطػػػػًيت ػػػػ   
 اله  ي  النوني ؟

هؿ ه ى أنو هـ األهخداـ  فػض أشػ اؿ التصػال   الت ػ  ة نطػ   .00
 لختألػػ ا غػػاني واألناشػػيداألالف يػػ  الثانيػػ   ط ي ػػ  ألػػطيت  ضػػتف 

 الت ه  ة؟
هؿ ه ى أف وضع نشيديف  الطلهيف اإلنيطيزي  والف نألػي  يفطػي  .03

   فدا أوألع لطد األ ؟ 
 ض و ة ل ياـ ال الث   ه ك الد األ ؟هؿ ه ى أف هناؾ  .02
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 (3 يـ   تطلؽ ال لث
 األهطًع ال أي تف خًؿ أألتار األألاه ة الخ  ار ال يف أ دوا  أيهـ  يائت 

  
 الجامعةالكمية و  الوظيفة االسم م
 ياتف  لطوافاله  ي  التوألي ي م   ئي  يألـ تلألف أليد ألتدأ.د/  1
 ياتف  لطوافاله  ي  التوألي ي م  أألها  تهف غ   ن د اللطيـأ.د/ ألوزاف ن د اهلل  0
 ياتف  لطوافاله  ي  التوألي ي م  أألها  أ.د/ نصتح تلتود  دوي 3
 ياتف  لطوافاله  ي  التوألي ي م  أألها  أ.د/ تلتد تلتود نا ؼ 2
 اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطواف أألها  داوود تلتد ألتي  يتيفيأ.د/  5
 اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطواف أألها  أ.د/ ش يؼ نطي لتدي 1
 اله  ي  التوألي ي م ياتف  لطواف أألها  أ.د/ ليط  ن د الفهاي نألؿ 9
 ياتف  لطوافاله  ي  التوألي ي م  أألها  تألاند تلتد يًؿ نا ديفأ.ـ.د/  1

 

 
 


