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 عند الطالب المبتدئ النسبي السمع كسابتدريبات مبتكرة ل 
الغناء في السمم الكبير والصغير لتذليل صعوبة  

  *م.د/ وسام السيد توفيق 

 
 المقدمة :

تعتبر مادة الصولفيج والتي أحد بنودىاا تادريب العامن مام الماواد اةعاعاي  التاي تادرس ااي ال  ياات 
ع ا  تح يا  ميا  ااي تنميا  ااحعااس واكدرا  ااي تادريب اة م والمعاىد الموعيقي  ، لما ليا مم أى

 (1)وربط وتخزيم    ما تعمعو بدق  شديدة وى ا يش   دورا  بيرا اي أعاعيات البناء الموعيقي.
نجد أنياا بجانب  ونيا ع م لو أصولو ودراعاتو اايي مادة ليا اعاليبيا وقواعدىا ونظرياتيا المتعددة 

مرتبطاا  بالموىباا  الموعاايقي  التااي  لموعاايقي  حيااث أنيااان لاادد دارعااي التربياا  امااادة ىاماا  لبناااء العاام
تتفاوت مم شخص لآلخر ، ول ي تنم  ى ه الموىب  لادد الادارس اباد وأم ي اوم م ماا بالمع وماات 

 (2)الموعيقي  النظري  والعم ي  بالتدرج مم البعيط إل  المر ب .
لاابعض بنودىااا ل ت  يااد ع اا  راعاا  مااادة الصااولفيج وماام ىاا ا المنط اا  جاااءت ا اارة البحااث لتطااوير د
ااااي ماااادة  ي الغنااااء ل حصاااو  ع ااا  طاااوب متميااازيمموىبااا  الطاااوب والوصاااو  بيااام إلااا  المياااارة اااا

 الصولفيج .
 مشكمة البحث :

لماادة الصاولفيج الغرباي احظت الباحثا  مام خاو  تدريعايا لعانوات عديادة ب  يا  التربيا  الموعايقي  
 .  ي  التربي  الموعيقي  طوب بعض الغنائي لدد لجانب جود بعض القصور اي او 

 أسئمة البحث :
 ى  عتحق  التدريبات المبت رة مم قب  الباحث  اةىداف المراد تحقيقيا منيا ؟

ى  عيتحق  ا عاب طوب   ي  التربي  الموعيقي  العمن النعبي مم خو  اتقاام الطالاب ل تادريبات 
 المقترح  ؟

 
 

                                                 
*

 خايوح حهممٌ . –يذسط دكرمس تمغى منوهمو منًمع م ح منرشتميح تكه ح منرشت ح منًمع م ح  
(2)

هذى حغٍ حغٍ يحًذ : طشيمح يمرشحح نرحغ ٍ تُاء فغُاء فعً  منرآنفاخ منثالث ح تاَمالتاتها منًخرهفح نطالب منرشت ح منُمع ح )خايوح  

 222و ص 2222 –ذ منخايظ منًده –يدهح عهمو فنُمٌ  –منضلاصيك 
(0)

يحًذ يحًمد عاسف : مالعرفادج يٍ توض يمطمعاخ  منث اَم نرحغ ٍ منغُاء فمنمشمءج فمإليالء منصمنفائي نطالب كه ح منرشت ح منًمع م ح  

 020و ص 0222 –منًدهذ منراع  عشش  –يدهح عهمو فنُمٌ منًمع م   –



  –منشمتو  فمرستوومٌ منًدهوذ  - كه وح منرشت وح منًمعو م ح  –يدهح عهومو فنُومٌ منًمعو م  

 و0202يُايش 
2020 

 

 أهداف البحث:
عااااب طالاااب   يااا  التربيااا  الموعااايقي  العااامن النعااابي مااام خاااو  التااادريبات المبت ااارة مااام قبااا  ا  -1

 .الباحث  
مام ننااء جميان والوصاو  إلا  تم ناو تحعيم الغناء ال حني لادد طالاب   يا  التربيا  الموعايقي   -2

الغنااء ب عامائيا الصاحيح  والتحويا  بايم العا م ال بيار والصاغير ااي  درجات العا م ال بيار والصاغير
 .بعيول  ويعر 

تاا لي  صااعوبات نطاا  الطااوب لترتيااب أعااماء النغمااات الموعاايقي  ماام خااو  التتابعااات العاا مي   -3
 المعتخدم  اي التدريبات المبت رة .

 أهمية البحث :
ت ماام أىمياا  ىاا ا البحااث اااي الوصااو  بطالااب   ياا  التربياا  الموعاايقي  إلاا  معااتود راياان ومتميااز اااي 

العم ي  التع يميا  واارتقااء م ثم التطوير والتجديد اي طر  التع يم لران معتود الصولفيج ال حني وم
 بمعتود ىؤاء الطوب .

 فروض البحث :
ثام تعما  ع ا   تفترض الباحث  أم التدريبات المبت رة تعم  ع   ا عاب الطالب العمن النعبي ومام

 تربي  الموعيقي  .لدد طوب   ي  ال اي العولم ال بيرة والصغيرة تحعيم الغناء 
 إجراءات البحث :

 :منهج البحث 
 (  و المجموع  الواحدة تجريبي )شبو المنيج ال

 عينة البحث :
 مجموع  عشوائي  مم الفرق  التحضيري  

 حدود البحث :
 الحدود الم اني  :   ي  التربي  الموعيقي  

 2118/2119 عام الدراعي الفص  الدراعي الثاني لالحدود الزمني  : 
 عام ( 18 –  16الحدود العمري  : العمر مم )

 أدوات البحث :
 .والمعااات ااختبار القب ي البعدي اي الغناء ال حني  -1
  .اعتمارة اعتطوع رأي الخبراء اي ااختبار القب ي البعدي -2
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 .التدريبات المبت رة مم ابت ار الباحث   -3
 مصطمحات البحث :

 :Apsolute Pitchالسمع المطمق 
لقاااادرة ع اااا  تعاااامي  النغمااااات الموعاااايقي  عنااااد عااااماعيا ةو  وى اااا  وباااادوم اكعااااتعان  بنغماااا  وىااااو ا
 (1)البداي .
 :Relative Pitchالنسبي  السمع

 (2)وىو القدرة ع   تعمي  النغمات الموعيقي  بعد عماع نغم  معروا  لدد الطالب .
 ينقسم البحث إلى جزئين :

 أوال : الطار النظري ويشمل :
 المرتبط  بموضوع البحث ات العابق  الدراع -1
 اكحعاس العمعي  -2
  اكدرا  العمعي  -3
 العمن المط    -4
 العمن النعبي  -5
 نب ة عم خصائص طالب   ي  التربي  الموعيقي   -6

 ثانيا: الطار التطبيقي ويشمل :
 (النتائج والتوصيات  –ج عات البرنامج  –خط  البرنامج  –إجراءات البحث ) 
 :ال الطار النظري أو 

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث : -1
تقاات بعاد اطاوع الباحثاا  ع ا  العدياد ماام الرعاائ  والمجااوت الع ميا  والماؤتمرات المتخصصاا  اقاد ان

 التي تناولت جزءا مم موضوع البحث الحالي . بعض الدراعات العابق 
 
 

                                                 
(2)

المؤتمر الع مي الثاني ل  ي  التربي   –حصي  والتطبي  لدد طوب   ي  التربي  الموعيقي  أميرة عيد ارج : اكموء الموعيقي  بيم الت 
 .322م ، ص 1985الموعيقي  

(0)
المؤتمر الع مي الثاني ل  ي  التربي   –أميرة عيد ارج : اكموء الموعيقي  بيم التحصي  والتطبي  لدد طوب   ي  التربي  الموعيقي   

 (.327،326ص) م ، 1985الموعيقي  
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 *إلى السمع المطمق" الدراسة األولى بعنوان :" برنامج مقترح لموصول

 هدفت تمك الدراسة إلى :
 ال شف عم  وي العمن المط   و يفي  ا تعابو. -
 الوصو  إل  ا تعاب العمن المط   عم طري  تنمي  العمن النعبي. -

 تعميق الباحثة :
أحااد أنااواع العاامن عنااد  الي اااي الياادف ماام الوصااو  إلاا  ا تعااابلحااتتفاا  ت اا  الدراعاا  ماان البحااث ا

التربي  الموعيقي   والمنيج المعاتخدم وتحت اف عناو ااي العينا  المعاتخدم  والحادود وناوع  طالب   ي 
ول م تيادف ىا ه الدراعا  العمن المط    ا تعابالعمن المراد تحعينو حيث ىدات ت   الدراع  إل  

 عاب العمن النعبي. تاإل  ا 
 

التآلفمات الثثثيمة بانقثباتهما  طريقة مقترحة لتحسين بناء وغناء وسممعالدراسة الثانية بعنوان :" 
 **" المختمفة لطثب التربية النوعية )جامعة الزقازيق

 هدفت تمك الدراسة إلى :
الطااوب اااي بناااء ونناااء وعاامن التثلفااات الثوثياا  ب نواعيااا المخت فاا  تاا لي  الصااعوبات التااي يواجييااا 

 بقدر المعتطاع .
 تعميق الباحثة :

الي اي اليدف مم الوصو  بالطالب إل  معاتود أاضا  ااي الغنااء لحتتف  ت   الدراع  من البحث ا
والماانيج المعااتخدم وتخت ااف معااو اااي العيناا  المعااتخدم  والحاادود والياادف اااي تحعاايم نناااء التثلفااات 

 الثوثي  .
 
 
 

                                                 
 م.1997راه ،نير منشورة ،القاىرة منا  محمد ع ي : برنامج مقترح ل وصو  إل  العمن المط   ، رعال  د تو  *
ىدد حعم حعم محمد : طريق  مقترح  لتحعيم بناء ونناء وعمن التثلفات الثوثي  بانقوباتيا المخت ف  لطوب التربي  النوعي  )جامع   **

 م 1999 –المج د الخامس  – وم وانوم مج   ع –الزقازي  
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االستفادة من بعض مقطوعات البيانو لتحسمين الغنماء والقمراءة والممثء ة بعنوان :" دراسة الثالثال
 ***ثب كمية التربية الموسيقية "الصولفائي لط

 هدفت تمك الدراسة إلى :
ااعتفادة مم مقطوعات البيانو اي تحعايم الغنااء والقاراءة واكماوء الصاولفائي لطاوب   يا  التربيا  

 الموعيقي . 
 تعميق الباحثة :

ي واااي اةىمياا  اااالي اااي الياادف ماام تحعاايم الغناااء الصااولفائي حاالتتفاا  ت اا  الدراعاا  ماان البحااث ا
تخت اف معاو ااي حادود و الوصو  بطالب   ي  التربي  الموعيقي  إل  معتود راين ومتميز ااي الغنااء 

البحااث والعيناا  المعااتخدم  و الماانيج المعااتخدم حيااث أم ت اا  الدراعاا  اعااتخدمت الماانيج الوصاافي 
 )تح ي  المحتود (.

 :االحساس السمعي-2
اكحعااس العامعي ىاو ع عا   مام العم ياات يعتقب  الفرد اكحعاعات العمعي  عم طريا  اة م ، و 

التي تتم عم طري  ت ثير حاع  العمن بما يحيط بيا مام الماؤثرات المخت فا  حتا  تنتقا  ىا ه ا ثاار 
 (1)إل  المخ . 

 :االدراك السمعي -3
عندما تت ثر حاع  العمن بمؤثر معيم ينتقا  ىا ا التا ثير بواعاط  اةليااف العصابي  إلا  مر از الماخ 

عم ي  عق ي  ىي عم ي  اكدرا  العمعي نفعيا ، وىاي عم يا  التفعاير والتحدياد لسحعاعاات ثم تبدأ 
والخياااات ، ويعنااي ىاا ا أم يقااوم العقاا  بترجماا  ىاا ه اكحعاعااات إلاا  مع ومااات ) أي تحوي يااا ماام 
محعوعات إل  معقوات ( تتف  من الخبرات العابق  اي حيااة المارء  ات الصا   باذثر  لا  الصاوت 

 (2)ؤثر المعيم (. ) الم
 :السمع المطمق -4

يااارد بعاااض المتخصصااايم ااااي مجاااا  الموعااايق  أم العااامن المط ااا  مااااىو إا عااامن نعااابي ييتااادي 
صاحبو إلا  أعاماء النغماات الموعايقي  عام طريا  نغما  موعايقي  محاددة مختزنا  ااي  ا ارة الطالاب 

                                                 
***

محمد محمود عارف : ااعتفادة مم بعض مقطوعات  البيانو لتحعيم الغناء والقراءة واكموء الصولفائي لطوب   ي  التربي   
 م .2119 –المج د التاعن عشر  –مج   ع وم وانوم الموعيق   –بحث منشورالموعيقي  

 
(0،2)

 –ش ، خارت ح أي ٍ :منطشق منخاصح ني منرشت ح منًمع م ح نهصف ٍ منشمت  فمنخايظ تذفس منًوهً ٍ فمنًوهًاخ أي ًح أي ٍ ، إكشمو يط 

 . 42و ،ص2221عاو  –فصمسج منرشت ح فمنروه ى  –منماهشج 
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ومث  ى ا الطالب نجاده ي تاب العمعي  يعترشد بيا اي التعرف ع   النغمات المعطاه لو بعد  ل  ، 
ماااا يم ااا  ع ياااو مااام اةلحاااام بعااايول  وبعااارع  اائقااا  كدرا اااو لدصاااوات الموعااايقي  ،  ااا ل  يعااااعده 
العمن المط   ع   معرا  التحويوت اي المقطوعات الموعيقي  عووة ع   ت  ر اةلحام ، إا أنو 

وب وىااي صاعوب  اابتعاااد عاام عاايطرة رنام المزايااا ال بياارة ل عامن النعاابي إا أننااا نجااد لاو بعااض العياا
ام المقاااام ع ااا  اة م مماااا يتعااابب ااااي صاااعوب  تصاااوير اةلحاااام باكضااااا  إلااا  صاااعوب  تحدياااد ألاااو 

التثلفات المخت ف  مما يجع  مم يتمتعوم بالعامن المط ا  يتعمادوم البحاث أوا عام أعاماء الادرجات 
  (1)نيا وى ا ع س الم لوف .الصوتي  الم ون  ل تثلفات وحعابيا تبعا ل ل  ثم اعتنتاج لو 

تقااام نناااء الصااولفيج الغنااائي ل عيناا  ا  ت اارة ماام ابت ااار الباحثاا  لتحعاايم و وىااي عبااارة عاام تاادريبات مب
 .المختارة 

 :Relative Pichالسمع النسبي  -5
ام العمن النعبي يتضمم حاعتيم ىامتيم وىما الحس العمعي وي يو الت ثير الحعي ، وىا ا اةخيار 

البحااوث النفعااي  اااي اكنعااام مناا  الطفولاا  لاا ا ايااو ي عااب دورا ىامااا اااي تنمياا  الحااس أ اادت وجااوده 
 (2) العمعي .

ىاا ا النااوع ماام العاامن يوجااد لاادد ال ثياار ماام الموعاايقييم أو دارعااي الموعاايق  والاا ي يعااد ماام أىاام 
لا  ةم المبادئالمميزة ل موعيق  ويعتبر أ ثار تعقيادا مام العامن المط ا  أو درجا  الانغم المط ا  ، و 

ابالنعاب  ل عنصار اةو  ال ماي انجاد أم ىنا  ارتباطا بعنصريم اةو   مي والثاني نوعي أو  يفاي 
نغماا  ودوو ىااي الدرجاا  اةولاا  وتاا تي بعاادىا نغماا  وردو وىااي الدرجاا  الثانياا  وى اا ا ...اااي  جمياان 

لتاااي الااادرجات ا درجاااات عااا م ودوو ومعنااا   لااا  أم ىااا ه الااادرجات الصاااوتي  ىاااي  ميااا  أي مجموعااا 
أما العنصر الثاني وىو العنصر النوعي أو ال يفي اذم النغم  القريب  مام نغما  يت وم منيا الع م ، 

 –أعااااس التر يباااات اليارمونيااا  وىااا ا التناعاااب مبناااي ع ااا  ثااام نغمااا  ومااايو ودوو ىاااي نغمااا  وصاااو و 
 يااز ع اا  والتاادريب ع اا  العاامن النعاابي يتفاا  اااي تربياا  اة م عاام طرياا  التر النغمااات المتجانعاا  ، 

 (3) المقامي  و ل  باكحعاس بالع م وبطابن الدرجات الصوتي  الم ون  لو .
 :المبتدئ طالبالنبذة عن خصائص -6

وتعم  ى ه  عام (18 -16ري  يتراوح عمره ما بيم)إم طالب   ي  التربي  الموعيقي  بالفرق  التحضي
حياث تتمياز ىا ه المرح ا  بالقاب يا  ل نماو  أو مرح   الشبابالمراىق  المت خرة مرح   المرح   العمري  ب

                                                 
(2)

حه م تطشيمح أكثش أي شج ع ذ نشج : أثش تذسيظ منصمنف ح فتشت ح مررٌ تطشيمح يو ُح ني معر واب منطالب نًادتي منهاسيمَي فمنر 

 (.20،1و ص )2201كه ح منرشت ح منًمع م ح عاو –غ ش يُشمسج –سعانح ياخغر ش  –يمع م ح 
(0)

 و.2241 أي ًح أي ٍ :يزكشمخ منطشق منخاصح نطالب منذسمعاخ منوه ا  غ ش يُشمسج  
(1)

 (10،11و.ص)2220سج ،منماهشج يُال يحًذ عهي :تشَايح يمرشذ نهمصمل إن  منغً  منًطهك ، سعانح دكرمسمِ ،غ ش يُشم 
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ا مرح ا  يعاي  ايياا التع ايم والقادرة ع ا  جتماعيا  والنفعاي  والعق يا  أي أنيامم النواحي الجعامي  واك
الخ   واابت ار وبالتالي القاب ي  والقدرة ع   تنمي  مواىبو الموعيقي  عواء أ انات عزااا او ننااءا او 

 (4)ابت ارا .
 

 ر التطبيقي :ثانيا : الطا
 إجراءات البحث:

والتي تعتبار بمثابا  إجاراءات تمييديا    عااس ل قياام ىنا  بعض اكجراءات التي اعتخدمتيا الباحث  
 بالبحث القائم منيا ما ي ي :

ماام  ط ااب وطالباا  21مجموعاا  م وناا  ماام قاماات الباحثاا  باختيااار العيناا   اختيممار العينممة : - أ
 ( ب  ي  التربي  الموعيقي .2118/2119عي )طوب الفرق  التحضيري  ل عام الدرا

 *:االختبار القبمي البعدي في الغناء المحني -ب
وىاو عباارة عام اختباار شافوي ياتم قبا  وبعاد تطبيا  البرناامج ييادف إلا  قيااس معاتود الطاوب اااي 

 الغناء ال حني اي الع م ال بير والصغير. 
 **:ي البعدياستمارة استطثع رأي الخبراء في االختبار القبم -ج

قامت الباحث  ب تاب  اعتمارة لعرضيا ع   المح ميم كبداء الرأي اي مدد موئم  معتود ااختبار 
 اي الع م ال بير والصغير .ال حني لقياس معتود الطوب اي الغناء 

 خطة البرنامج : -د
دة ( بتااااادريس ماااااا2118/2119اةو  مااااام العاااااام الدراعاااااي ) قامااااات الباحثااااا  ااااااي الفصااااا  الدراعاااااي

 :دي  ثم احظت الباحث  ما ي ي الصولفيج بالطريق  التق ي
 عاااي ( بالمقااااطن )دو ، رد ، ماااي ، ااااا ، صاااو  ، ا ،العااا م لنغماااات الطاااوب نطااا  صاااعوب  -1

 النغمات عواء اي الع م ال بير أو الصغير .بش   متتالي وبترتيب تع ع   بالنط  الع يم
 ي الع م ال بير والصغير .غنائي  االتماريم ال صعوب  نناء الطوب -2
 يم مام ونناء التماريم الغنائي  بش   عا صعوب  دمج الطوب لويقاعات والنغمات اي آم واحد -3

 . الجانبيم اكيقاعي وال حني

                                                 
(2)

 (221،224و ص) 2213عايي متشمه ى عهي : منشثاب منًصشي فمرَشطح منًمع م ح ، منًؤتًش منوهًي منثاَي تكه ح منرشت ح منًمع م ح  
*

  2يهحك سلى   
**

  0يهحك سلى   
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   إلاا  الصااعوب  ماام حيااث النغماااتمتدرجاا  ماام العاايول  ننائياا اتقاماات الباحثاا  بابت ااار تاادريبلاا ل  
تاي احظات جميان الجواناب ال شام ت وم اي النيايا  تادريب يل ي ب واايقاعات المبني ع ييا التدري

 عااا م ال بيااار ااااي نناااائيم ل التاااي تاااواجييم لتااا لي  جميااان الصاااعوبات ضاااعف الطاااوب اييااااالباحثااا  
 .بعيول  ويعر وا عابيم العمن النعبي ال ي يعاعدىم ع   الغناءوالصغير 

 
 جمسات البرنامج : 

 عمى النحو التالي : ةالمبتكر  اتتطبيق التدريبقامت الباحثة ب
تاادريبات ،  اا   11مااازورة ، وقااد تاام تقعاايم ىاا ا التاادريب إلاا   136تت ااوم التاادريبات المبت اارة ماام 

تااادريب ولاااو أىداااااو الخاصااا  باااو ، وتااام تطبيقياااا عااام طريااا  عااازف وننااااء الباحثااا  ل ااا  ماااازورة ااااي 
جازء مام التادريب  تام تطبيا   ا  التدريب وترديد الطوب بغنائيم ورائيا ل   مازورة ع   حادة ، وقاد

دقاااائ  مااام  ااا  محاضااارة أعاابوعيا مااام الفصااا  الدراعاااي الثااااني ل عاااام الدراعاااي   اااي بدايااا  أو  عشااار
 ( :1 ما ىو موضح اي الش   رقم )  .2118/2119
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 ( التدريبات المبتكرة 1شكل رقم )

 
 التدريبات المبتكرة :جمسات طريقة تطبيق 

ات بذعطاااء اااي البداياا  نغماا  دو الوعااط  ل طااوب واعااتماعيم إلييااا قاماات الباحثاا  اااي جمياان التاادريب
وننائيااا لت ااوم نغماا  اةعاااس لبداياا   اا  تاادريب ، وقاماات بعاازف ونناااء  اا  مااازورة ع اا  حاادة وقااام 

)أي تام ت ارار  ا  ماازورة مارتيم المارة اةولا  مام قبا  الباحثا  والمارة يا بالغناء الطوب بالترديد خ ف
  .ب(الثاني  مم قب  الطو
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 و0202يُايش 
2022 

 

 األول :  التدريب
 :( 2رقم ) ما ىو موضح اي الش   ا تي   (16)ازورة ( : م1)ازورة مم م

 
 التدريب األول  (2شكل رقم )

 أهداف التدريب األول :
بوطا عم طري  نناء    نغما  والنغما  التاي ت يياا صعودا وىال بير  دو ع م وبالط نناء -1

  م .صعودا وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع
اااي  العا م ال بيار يا اايحعاب تع عا معاااتي الثانيا  ال بيارة والصااغيرة غنااء اتقاام الطاوب ل -2

 .ع   حدة صعودا وىبوطا  رة   مازو 
      نغم  مم نغمات الع م عم طري  الت  يد ع ال بيردو ع م أعماء نغمات  تتابنحفظ  -3

 .الرجوع إلييا مرة أخرد ثم  والنغم  التي ت ييا
 ايقاعات النوار والبونش والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . ع  الت  يد  -4

 الثاني : التدريب 
 : (3)  ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم (34( : م)17مم م)

 
 التدريب الثاني (3شكل رقم)

 أهداف التدريب الثاني :
ت صعودا وىبوطا بوطا عم طري  تتابن ثوث نغماال بير صعودا وىدو  ع موب الط نناء -1

 وى  ا ع   جمين درجات الع م .
اتقااام الطااوب لغناااء معااااتي الثانياا  ال بياارة والصااغيرة متتاااليتيم حعااب تع عاا يا اااي العاا م  -2

 ال بير اي    مازورة ع   حدة صعودا وىبوطا .
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حفظ تع ع  أعاماء نغماات العا م ال بيار عام طريا  الت  ياد ع ا  ثاوث نغماات متتاليا  ااي  -3
 ير صعودا وىبوطا .الع م ال ب

 الت  يد ع   ايقاع ال روش والنوار والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . -4
 تعميق الباحثة :

 الثاني بشا   متصا بعد اانتياء مم نناء الطوب ل تدريب الثاني تم إعادة نناء التدريب اةو  ثم 
 ( 1مم التدريبات المبت رة ش   رقم )( 34( إل  م)1مم م)

 الثالث:  التدريب
 ( :4 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (44( : م)35مم م)

 
 التدريب الثالث  (4شكل رقم )

 أهداف التدريب الثالث :
نغماات صاعودا وىبوطاا أربن  بوطا عم طري  تتابنال بير صعودا وىدو  ع موب الط نناء -1

 وى  ا ع   جمين درجات الع م .
نغمااات صااعودا  4الثانياا  ال بياارة والصااغيرة عاام طرياا  نناااء  اتقااام الطااوب لغناااء معااااتي -2

 حعب تع ع يا اي الع م ال بير اي    مازورة ع   حدة صعودا ثم ىبوطا .
نغمااات متتالياا  اااي  أرباانحفااظ تع عاا  أعااماء نغمااات العاا م ال بياار عاام طرياا  الت  يااد ع اا   -3

 الع م ال بير صعودا وىبوطا .
 باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . الت  يد ع   ايقاع النوار والغناء -4

 تعميق الباحثة :
تم إعادة نناء مم التدريب اةو  إل  التدريب الثالاث  نناء الطوب ل تدريب الثالث بعد اانتياء مم

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )44( إل  م)1بش   متص  مم م)
 الرابع: التدريب

 ( :5اي الش   ا تي رقم )  ما ىو موضح (52( : م)45مم م) 
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 التدريب الرابع (5رقم )شكل 

 أهداف التدريب الرابع :
بوطاااا عااام طريااا  تتاااابن خماااس نغماااات صاااعودا ال بيااار صاااعودا وىدو  عااا موب الطااا ننااااء -1

 وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع م .
ااي حفظ تع ع  أعماء نغمات العا م ال بيار عام طريا  الت  ياد ع ا  خماس نغماات متتاليا   -2

 الع م ال بير صعودا وىبوطا .
 الت  يد ع   ايقاع ال روش و النوار والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . -3

 تعميق الباحثة :
بعد اانتياء مم نناء الطوب ل تدريب الرابن تام إعاادة ننااء مام التادريب اةو  إلا  التادريب الرابان 

 ( 1يبات المبت رة ش   رقم )( مم التدر 52( إل  م)1بش   متص  مم م)
 الخامس : التدريب

 ( :6 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (62( : م)53مم م) 

 
 التدريب الخامس  (6شكل رقم )

 أهداف التدريب الخامس :
عااام  ااااي عااا م دو ال بيااار بوطااااصاااعودا وىمعاااااتي الثالثااا  ال بيااارة والصاااغيرة  وبالطااا ننااااء -1

ترتيبيا اي الع م ال بيار ) تاثلف  بيار صااعد مام نغما  دو  حعب بناء تثلفات ثوثي طري  
ي يو تثلف صغير مم نغم  رد ي يو تثلف صغير مم نغم  مي ثام تاثلف  بيار مام نغما  ااا 

ولاام تعاتطن الباحثاا  نناااء جميان التثلفااات التااي ( 61( : م ) 57ثاام ىبوطاا ماام م )  صاعودا
 ب .مراعاة الطبق  الصوتي  المناعب  ل طول يحوييا الع م

التحويا  واانتقااا  ماام عا م دو ال بياار إلاا  عا م ا الصااغير بعوعاا  عام طرياا  الناازو  ماام  -2
ل ر اوز ( 62م)( ي ياو تاثلف صاغير ىاابط مام نغما  ماي 61نغم  ااا تاثلف نااقص ىاابط م) 

 ع   نغم  ا تمييدا ل تدريب العادس .
 لوحدة المنتظم  .والغناء باكلتزام بالميزام وا والبونش الت  يد ع   ايقاع النوار -3
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 تعميق الباحثة :
بعااد اانتياااء ماام نناااء الطااوب ل تاادريب الخااامس تاام إعااادة نناااء ماام التاادريب اةو  إلاا  التاادريب 

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )62( إل  م)1الخامس بش   متص  مم م)
 السادس :  التدريب
 ( :7 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (78( : م)63مم م)

 
 التدريب السادس  (7شكل رقم )

 أهداف التدريب السادس :
بوطا عام طريا  ننااء  ا  نغما  والنغما  صعودا وىالطبيعي ا الصغير  ع موب الط نناء -1

 التي ت ييا صعودا وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع م .
  بياارة والصااغيرة حعااب تع عاا يا اااي العاا م الصااغيراتقااام الطااوب لغناااء معااااتي الثانياا  ال -2

 اي    مازورة ع   حدة صعودا وىبوطا . الطبيعي
عام طرياا  الت  يااد ع اا   اا  نغماا  ماام الطبيعااي حفاظ تتااابن أعااماء نغمااات عاا م ا الصااغير  -3

 نغمات الع م والنغم  التي ت ييا ثم الرجوع إلييا مرة أخرد .
 والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  .الت  يد ع   ايقاعات النوار والبونش  -4

 تعميق الباحثة :
التاادريب اةو  إلاا  التاادريب بعااد اانتياااء ماام نناااء الطااوب ل تاادريب العااادس تاام إعااادة نناااء ماام 

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )78( إل  م)1بش   متص  مم م) العادس
 السابع: التدريب

 ( :8ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) ما  (94( : م)79مم م) 
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 التدريب السابع (8شكل رقم )

 أهداف التدريب السابع :
بوطااا عااام طرياا  تتااابن ثااوث نغماااات صااعودا وىالطبيعااي  ا الصاااغير عاا موب الطاا نناااء -1

 صعودا وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع م .
تيم حعااب تع عاا يا اااي العاا م اتقااام الطااوب لغناااء معااااتي الثانياا  ال بياارة والصااغيرة متتااالي -2

 اي    مازورة ع   حدة صعودا وىبوطا .الطبيعي الصغير 
عام طرياا  الت  ياد ع اا  ثاوث نغمااات الطبيعااي حفاظ تع عا  أعااماء نغماات العاا م الصاغير  -3

 متتالي  اي الع م الصغير صعودا وىبوطا .
 المنتظم  . الت  يد ع   ايقاع ال روش والنوار والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة -4

 تعميق الباحثة :
بعد اانتياء مم نناء الطوب ل تدريب العابن تم إعادة نناء مم التدريب اةو  إل  التدريب العابن 

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )94( إل  م)1بش   متص  مم م)
 الثامن:  التدريب
 ( :9 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (114( : م)95مم م)

 
 التدريب الثامن  (9شكل رقم )
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 أهداف التدريب الثامن :
بوطاااا عااام طريااا  تتاااابن أربااان نغماااات صاااعودا وىالطبيعاااي  ا الصاااغير عااا موب الطااا ننااااء -1

 صعودا وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع م .
عودا نغمااات صاا 4اتقااام الطااوب لغناااء معااااتي الثانياا  ال بياارة والصااغيرة عاام طرياا  نناااء  -2

 اي    مازورة ع   حدة صعودا ثم ىبوطا .الطبيعي  اي الع م الصغير حعب تع ع يا
نغماات متتاليا  ااي  عام طريا  الت  ياد ع ا  أربان ظ تع ع  أعماء نغمات الع م الصاغيرحف -3

 صعودا وىبوطا .الطبيعي  الع م الصغير
 الت  يد ع   ايقاع النوار والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . -4

 احثة :تعميق الب
 التدريب اةو  إل  التدريب الثااممتم إعادة نناء مم  نناء الطوب ل تدريب الثامم بعد اانتياء مم

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )114( إل  م)1بش   متص  مم م)
 التاسع:  التدريب
 ( :11 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (121( : م)115مم م)

 

 
 تدريب التاسع ال (11شكل رقم )

 :أهداف التدريب التاسع 
بوطاااا عااام طريااا  تتاااابن خماااس نغماااات صاااعودا صاااعودا وى ا الصاااغير عااا موب الطااا ننااااء -1

 وىبوطا وى  ا ع   جمين درجات الع م .
س نغماات عام طريا  الت  ياد ع ا  خما رتع عا  أعاماء نغماات العا م الصاغيالنط  العا يم ل -2

 صعودا وىبوطا .متتالي  اي الع م الصغير 
 الت  يد ع   ايقاع ال روش و النوار والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  . -3
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 تعميق الباحثة :
 التدريب اةو  إل  التدريب التاعنتم إعادة نناء مم  ل تدريب التاعن بعد اانتياء مم نناء الطوب

 ( 1( مم التدريبات المبت رة ش   رقم )121( إل  م)1بش   متص  مم م)
 العاشر: دريبالت
 ( :11 ما ىو موضح اي الش   ا تي رقم ) (136( : م)121مم م) 

 
 التدريب العاشر  (11شكل رقم )

 أهداف التدريب العاشر :
الطبيعي اي ع م ا الصغير  بوطاصعودا وىوب معااتي الثالث  ال بيرة والصغيرة الط نناء -1

لصاغير) تااثلف صاغير صاااعد ماام حعااب ترتيبيااا ااي العاا م ا طرياا  بنااء تثلفااات ثوثيا عام 
 ي ياو تاثلف  بيار مام نغما  دو(  122عي م)( ي يو تثلف ناقص مم نغم  121نغم  ا م )

( ثاام ت م اا  بقياا  التثلفااات المبينياا  ع اا  124( ثاام تااثلف صااغير ماام نغماا  رد م )123) م
 .( 136( : م ) 129صعودا ثم ىبوطا مم م )  جمين درجات ع م ا الصغير الطبيعي 

 يد ع   ايقاع النوار والبونش والغناء باكلتزام بالميزام والوحدة المنتظم  .الت   -2
 تعميق الباحثة :

بعااد اانتيااااء ماام ننااااء الطااوب ل تااادريب العاشاار تااام إعااادة ننااااء ماام التااادريب اةو  إلاا  التااادريب 
رة  (  لي اااوم قاااد وصااا نا لغنااااء جميااان التااادريبات المبت ااا136( إلااا  م)1العاشااار بشااا   متصااا  مااام م)

 ( 1ش   رقم )
 :هامة مثحظة 
قامت الطبيعي الصغير ا ال بير و دو اي الع م المبت رة تيت الباحث  مم تطبي  التدريبات عندما ان

لبقي  محاضرات الفص  الدراعي الثاني لزيادة ا عابيم ل عمن بت رار التدريبات  ام   ع   الطوب 
نعبي لدييم ومدد تشبعيم ل ع م ال بير اي معتود العمن الواحظت باختوف  بير النعبي 

  . والصغير مم جمين النواحي 
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 نتائج البحث :
الحالي مم نتائج ، و ل  ل تحق  مم صح  ااروض يو البحث ى ا الجزء عرضا لما توص  إليتناو  

، والجاادو  ا تااي البحاث ، وماام ثما  التعاارف ع اا  مادد ااع ياا  التاادريبات المبت ارة ماام قباا  الباحثا  
 ار  الدرجات بيم ااختبار القب ي والبعدي لصالح ااختبار البعدي :يوضح 

 يوضح الفرق بين متوسط درجات االختبار القبمي البعدي  (1جدول رقم )
 

دسخح  منطانة

 2ق
دسخح 

 0ق
يدًمع 

 ق
دسخح 

 2ب
دسخح 

 0ب
يدًمع 

 ب
يمذمس  )يوذل منكغة (منفشق

 منرحغٍ
2 1 2 2 22 22 02 24 12% 
0 0 2 1 2 22 22 24 12% 
1 2 2 0 22 22 02 21 22% 
2 2 0 1 22 22 02 20 13% 
3 0 0 2 2 22 22 23 03% 
4 1 0 3 22 2 22 22 02% 
0 1 1 4 22 1 21 20 42% 
1 0 1 3 1 22 21 21 43% 
2 2 1 2 2 22 22 23 03% 

22 1 2 2 0 22 20 20 42% 
22 1 0 3 1 2 20 20 42% 
20 1 1 4 2 22 22 21 43% 
21 0 1 3 22 22 02 23 03% 
22 0 0 2 2 2 21 22 02% 
23 0 2 1 1 2 20 22 02% 
24 2 1 2 1 2 20 21 43% 
20 2 0 1 1 2 20 22 02% 
21 2 2 0 22 22 02 21 22% 
22 0 0 2 22 22 02 24 12% 
02 2 2 2 22 22 02 22 23% 

 21ختبار القب ي والبعدي ع   بعد تطبي  اإيتضح مم النتائج التي أشار إلييا الجدو  العاب  
أم ىنا  اختوف بيم درجات الطوب اي ااختبار القب ي ودرجاتيم اي ااختبار طالب وطالب  

البعدي لصالح ااختبار البعدي ، حيث قامت الباحث  بحعاب متوعط درجات الطوب بيم 
لتالي  :ااختبار القب ي والبعدي عم طري  معد  ال عب ومقدار التحعم بالخطوات ا  

دمت الباحث  اي الجدو  العاب  بعض الرموز وىي :خاعت -1  

اي ااختبار القب ي . وترمز إل  درج  العؤا  اةو  1   

وترمز إل  درج  العؤا  الثاني اي ااختبار القب ي . 2   
وترمز إل  درج  العؤا  اةو  اي ااختبار البعدي . 1ب  
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ختبار البعدي .وترمز إل  درج  العؤا  الثاني اي اا 2ب  

اعتخدمت الباحث  حعاب متوعط الدرجات ع   النحو التالي : -2  

مجموع    –، الفر  = مجموع ب  2+ب1، مجموع ب= ب 2+ 1مجموع   =    

وىو عدد الطوب ) إجمالي درج  ااختبار (  21مقدار التحعم = الفر  /   

  ما ىو موضح اي الجدو  العاب  

 تعميق الباحثة :
بعده درجات الطوب قب  تطبي  البرنامج و متوعط معادات العابق  الفر  الواضح بيم اوضحت ال

مما يد  ع   أم التدريبات المبت رة أدت إل  تحعيم العمن النعبي عند الطوب ومم ثم تحعيم 
لدد طوب الفرق  التحضيري  . الغناء ال حني  

 التوصيات :
غمات الموعيقي  بالمقاطن ) دو رد مي اا ضرورة ااىتمام بغناء التدريبات ب عماء الن -1

صو  ا عي ( وليس بالمقطن ا ل ي يقود شعور الطوب بالنغمات المط ق  ليص  إل  
 أاض  أداء اي الصولفيج ال حني .

ااىتمام بتطبي  وممارع  التدريبات المتعددة والمبت رة ع   العولم ال بيرة والصغيرة  -2
 المخت ف  .

 ريب ع   العولم المخت ف  .يم م تطبي  ى ا التد -3
يم اام اعااتخدام ىاا ا التاادريب  تنشاايط لدطفااا  اااي الماادارس اااي مااادة التربياا  الميدانياا  أو  -4

 يعط  ةي موعيقي مبتدئ حيث أم الباحث  احظت أنو يعطي البيج  والععادة ل طوب.
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 م نير منشورة 1968أميم  أميم :م  رات الطر  الخاص  لطوب الدراعات الع يا  -1
أميرة عيد ارج : أثر تدريس الصولفيج وتربي  اة م بطريق  معين  اي اعتيعاب الطوب لمادتي  -2
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 م 1999
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 (1ممحق رقم )
 استمارة استطثع رأي السادة المحكمين 

 
 /السيد األستاذ الدكتور 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،
 

 تقوم الباحث  بتصميم ى ا ااختبار القب ي البعدي  جزء مم إجراءات البحث وعنوانو:
تدريبات مبتكرة لكساب السمع النسبي عند الطالب المبتدئ لتذليل صعوبة الغناء في السمم و  

 والكبير والصغير
 الهدف من استطثع الرأي :

معرا  رأي عيادت م اي مدد موئم  ااختبار القب ي البعدي لقياس معتود العمن النعبي  -
 عيادت م مناعبا . عند طوب الفرق  التحضيري  ، و  ل  إضاا  ما ترونو

يت وم ااختبار مم جزئيم اةو  تمريم ننائي اي ع م دو ال بير والجزء الثاني تمريم  -
 .ننائي اي ع م ا الصغير الطبيعي 

 
 آراء ومقترحات :

إ ا  ام لدد عيادت م آراء ومقترحات برجاء الت رم بتدوينيا ، والباحث يتقدم لعيادت م بخالص 
اادت م ل بحث .الش ر والتقدير ل جيد ا  ل ي تب لونو اي إبداء الرأي وا 

 
 
 

 
 وتفض وا بقبو  اائ  ااحترام والتقدير ،،،،،،

 
 

 :  الباحث                                                    
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 (2ممحق رقم )

 الختبار القبمي البعدي 
 

 درجات ( 11السؤال األول : )
 ال بير : دو ع م تمريم ننائي اي 

 

 
 

 الموحظات ا أواا  أواا 
   

 
 درجات ( 11السؤال الثاني : )
 الصغير الطبيعي : ا ع م تمريم ننائي اي 

 

 
 

 الموحظات ا أواا  أواا 
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 ( 3ممحق رقم ) 
 أسماء السادة  المحكمين

 الوظيف  اكعم
  ي  التربي  ب أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  أ.د عوزام عبد اهلل عبد الح يم

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  / عصمت محمود بدويأ.د

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  أ.د /ىدد حعم حعم

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   ع وم الموعيقي أعتا  د تور بقعم ال أ.د/ محمد محمود عارف

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  أ.د / ىويدا خ ي 

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  عع أ.د / لي   

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   عم الع وم الموعيقي أعتا  د تور بق أ.د / أحمد أنور

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  د تور بقعم الع وم الموعيقي  أ.د/ داوود جميعي

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي  التربي   أعتا  معاعد بقعم الع وم الموعيقي  أ.م.د/ رانيا بدر

 الموعيقي  جامع  ح وام
ب  ي   معاعد  بقعم الع وم الموعيقي  أعتا  أ.م.د/نورا اعام  

 التربي  الموعيقي  جامع  ح وام
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 ممخص البحث
 عند الطالب المبتدئ النسبي السمع كسابتدريبات مبتكرة ل 

 لتذليل صعوبة الغناء في السمم الكبير والصغير
 

 يهدف هذا البحث إلى :
  التااادريبات المبت ااارة مااام قبااا  ا عااااب طالاااب   يااا  التربيااا  الموعااايقي  العااامن النعااابي مااام خاااو -1

 الباحث  .
تحعيم الغناء ال حني لادد طالاب   يا  التربيا  الموعايقي  والوصاو  إلا  تم ناو مام ننااء جميان  -2

درجات العا م ال بيار والصاغير ب عامائيا الصاحيح  والتحويا  بايم العا م ال بيار والصاغير ااي الغنااء 
 بعيول  ويعر .

 مااااام خاااااو  التتابعاااااات رتياااااب أعاااااماء النغماااااات الموعااااايقي  تااااا لي  صاااااعوبات نطااااا  الطاااااوب لت -3
 المعتخدم  اي التدريبات المبت رة .

 البحث إلى جزئين :نقسم ي
 أوال : الطار النظري ويشمل :

 الدراعات العابق  المرتبط  بموضوع البحث  -1
 اكحعاس العمعي  -2
  اكدرا  العمعي  -3
 العمن المط    -4
 العمن النعبي  -5
  ة عم خصائص طالب   ي  التربي  الموعيقي  نب -6

 ثانيا: الطار التطبيقي ويشمل :
 (النتائج والتوصيات  –ج عات البرنامج  –خط  البرنامج  –إجراءات البحث ) 
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Research Summary 

"Innovative exercises to provide a relative hearing for a novice student 

To overcome the difficulty of singing in the large and small scale" 

This research aims to: 

1- Providing students of the College of Music Education with relative 

hearing through innovative exercises by the researcher. 

2- Improving melodic singing of the student of the College of Music 

Education and reaching his ability to sing all levels of the big and small 

scale with their correct names, and converting between the large and small 

scale in singing easily . 

3- Overcoming students' pronunciation difficulties in order to arrange the 

names of musical notes through sequences used in the innovative exercises. 

The research is divided into two parts: 

First: The theoretical framework and it includes: 

Previous studies related to the research topic / - Auditory sense / - Auditory 

perception 

- Absolute hearing /- Relative hearing / An overview of the student's 

characteristics of the College of Music Education. 

Second: the application framework which includes: 

 (Research procedures - Program plan - Program sessions - Findings and 

recommendations). 


