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الدرس  1 – مراجعة عامة لدورة البيانو 1

تراجع االستاذة ديانا التلحمي بشكل سريع ما ذكر في دورة البيانو 1، حيث تذكر
SIMPLE AND COMPOUND TIME SIGNATURE ا�وزان البسيطة و المركبة  

C MAJORو مراجعة سريعة لحركات ا�صابع و سلم ال 



تابع الدرس ١ 



 تبدأ ا�ستاذة ديانا بالتعريف عن الساللم الكبيرة و الصغيرة   و تعطي نبذة عن
البيانو للساللم  عالقتهم ببعض، و تتطرق الى حركة ا�صابع في العزف على 
 التالية: ( سي ماجور، دي ماجور، اف ماجور، جي ماجور )  ثم تراجع ا�ستاذة ديانا
القراءة التدّرب على  الموسيقية و توصي بحفظ ا�شكال و  الشجرة   التلحمي 

ا®يقاعية قبل البدء بالدرس الثالث

Musical scales الدرس 2 – الساللم الموسيقية الكالسيكية



تابع الدرس 2 



My heart will go on الدرس 3 – عزف مقطوعة

المعروفة من فيلم ا�غنية  إلى طريقة عزف  التلحمي  ديانا  ا�ستاذة   تتطرق 
في تعلمناها  التي  ا®يقاعية  القراءة  البداية،  في  تطّبق  و  البيانو،  على   التايتنك 

الدرس الثاني، و تعطي بعض النصائح المتعلقة باستخدام العزف على البيانو



الدرس 4 – مصطلحات موسيقية مهمة

و البيانو،  على  العزف  في  مهمة  مصطلحات  عن  ديانا  ا�ستاذة   تتحدث 
البيانو للمؤلف آلة   توضحها من خالل شرحها على مقطوعة مشهورة على 
الفرق تبين  و  مهمة  موسيقية  مصطلحات  الى  تتطرق  و  باخ    الموسيقي 
 بينهم، و ايضًا تشرح السرعة و مصطلحتها، و مصطلحات ديناميكية العزف

على البيانو ،  إذا كانت تعزف بقوة و صوت عالي أو بصوت خفيف



The birthday cake - John Thompson الدرس ٥ – عزف مقطوعة

D.S Al Fine

 تبدأ ا�ستاذة التلحمي بالحديث عن السرعة و معناها بالنسبة للزمن و
 تعطي مثال عن الستين والثالثين و المائة وعشرين ضربة بالدقيقة، ثم

 تكمل الحديث عن عالمة                        و موضوع مهم جداً و هو تعلم
 الخطوط الوهمية و تتطرق ايضًا ا�ستاذة للنوتات الثالثية، ثم تنتقل الى

 المعزوفة و تبدأ ا�ستاذة بالقراءة ا®يقاعية للنوتة، وتبدأ بعزف المقطوعة
              مع أخذ السرعة 60 ضربة بالدقيقة بعين ا®عتبار



 الدرس ٦ – الخطوط الوهمية و النوتات الثالثية

 تكمل ا�ستاذة الحديث عن مصطلحات الدرس السابق، وهي الخطوط
الوهمية و كيفية عزفها، والنوتات الثالثية و كيفية عزفها على البيانو



الدرس  ٧ – تغيير المفتاح الموسيقي أثناء عزف القطعة الموسيقية

 تبين ا�ستاذة ديانا التلحمي عالقة المفاتيح الموسيقية  مع موقع العزف على
 آلة البيانو باليدين اليمنى و اليسرى، و تنّوه بأن ا�سطر التي تكتب با�على تعزف

باليد اليمنى و ا�سطر التي تكتب با�سفل تعزف باليد اليسرى

 تقوم ا�ستاذة التلحمي بشرح بعض من المصطلحات الموسيقية و تبينها
 من خالل عزفها على آلة البيانو، و تنصح بالتدّرب على هذا الدرس قبل البدء

بالدرس القادم



الدرس ٨ – عزف  Silent night و تطبيقات عملية 

هذه تكون  حيث  المقطوعة  هذه  بعزف  تبدأ  السابق،  للدرس   تطبيقًا 
مقطوعة هي  و  العزف  أثناء  الموسيقي  المفتاح  تغيير  على  مثاًال   المقطوعة 

 على سلم السي ماجور



Major scales الدرس ٩ – ساللم الماجور

 تنّوه ا�ستاذة التلحمي على أهمية هذا الدرس و تعلم الساللم الموسيقية
و اشتقاق  الطالب  يستطيع  خاللها  من  التي  القاعدة  تشرح  و  البيانو،   على 
 معرفة السلم  حيث تبدأ بشرح سلم السي ماجور  و توضح ايضًا مبدأ النغمة

و نصف النغمة  على آلة البيانو

G Major, F Major

Bb Major, D Major

Major scales الدرس ١٠ – متابعة شرح ساللم الماجور



تابع الدرس ١٠



تابع الدرس ١٠



Minor scales الدرس 11 – ساللم الماينور

A MinorC Major



الدرس12 - الساللم ا®ضافية

سلم اشتقاق  كيفية  و  ا®ضافية  الساللم  بعض  شرح  ا�ستاذة  هنا   تكمل 
 الماينور من المايجور



تابع الدرس ١٢

Primary chords الدرس1٣ - الكوردات ا�ساسية

 تشرح ا�ستاذة معنى كلمة كورد، و عالقتها بالسلم المعزوف، تعطي مثاًال
الكوردات السي ماجور و تشرح عن  تبدأ بسلم  و  الماجور   على بعض ساللم 

 ا®نقالبية



تابع الدرس ١٣



Twinkle Twinkle الدرس 1٤ – تطبيق الكوردات على معزوفة

 تطبيق عملي على الكوردات ا�ساسية و كيفية عزفها خالل هذه المعزوفة
العزف في  أهميتها  و  النوتات  بين  المسافات  الى  أيضًا  تتطرق  و   الموسيقية، 



 عزف مقطوعة من تأليف ا�ستاذة ديانا التلحمي على سلم الدي ماجور حيث
 تبدأ ا�ستاذة بشرح الكوردات ا�ساسية للمقطوعة و من ثم تبدأ العزف باليد

اليمنى و تطّبق العزف مع الكوردات ا�ساسية على البيانو

الدرس 1٥ – عزف مقطوعة الربيع Spring  لديانا التلحمي



Mom وعزف أغنية F major الدرس 1٦ – تطبيق الكوردات االساسية على سلم

 نتعلم عزف مقطوعة أم و هي مقطوعة على سلم ال إف ماجور حيث يتم
 عزف المقطوعة مع الكوردات الرئيسية المناسبة لهذا السلم

الدرس 1٧ – عزف أغنية طالعة من بيت أبوها

و المعروفة،  العربية  لÐغنية  ا�ساسية  الكوردات  التلحمي  ا�ستاذة   تبين 
 طريقة عزفها على البيانو، و الطرق المختلفة لعزف الكوردات ا�ساسية، حيث

 تبّين الفرق بين الكوردات البحتة و الكوردات المتكسرة



 عزف أغنية طلعت يا محلى نورها لسيد درويش، مع تطبيقات مختلفة على
عزف الكوردات ا�ساسية، و دورها كإيقاع مع ا�غنية

الدرس 1٨ – عزف أغنية طلعت يا محلى نورها



الدرس 19 – عزف أغنية كان عنا طاحون

ا®عتبار  بعين  الموسيقية  السرعة  أخذ  أهمية  على  التلحمي  االستاذة   تنّوه 
في بطيئة  بسرعة  ا�غنية  على  بالتمرين  تنصح  و  البيانو،  على  العزف   خالل 

البداية. و التمكن من العزف باليد اليمنى قبل االنتقال للعزف بكلتى اليدين





تابع الدرس ١٩

اليد اليد المنى و   أغنية حلوة يا بلدي هي تمرين جيد على فصل الحواس بين 
 اليسرى،  حيث تبدأ ا�ستاذة التلحمي بعزف ا�غنية باليد اليمنى و تنصح بتعلم
 ا�غنية بشكل جيد عزفًا باليد اليمنى قبل إدخال اليد اليسرى و بسرعة بطيئة

قبل االنتقال للسرعة الطبيعية

 الدرس 2٠ – عزف أغنية حلوة يا بلدي



تابع الدرس ٢٠



تابع الدرس ٢٠



حيث فقط،  اليمنى  باليد  الهوى  علينا  نّسم  أغنية  بتعليم  ديانا  ا�ستاذة   تبدأ 
 تنصح بإتقان عزف اللحن باليد اليمنى قبل االنتقال للعزف بكلتا اليدين. أغنية

نّسم علينا الهوى هي مثال جيد على الخطوط الوهمية

الدرس 2١ – عزف أغنية نّسم علينا الهوى



تابع الدرس ٢١



 عزف مقطوعة مشهورة لبيتهوفن، حيث تشدد ا�ستاذة ديانا التلحمي على
على التدّرب  و  الصحيحة  ا�صابع  مواقع  باستخدام  النوتات  مع  العزف   أهمية 

المقطوعة بسرعة بطيئة في البداية، و من ثم االنتقال للسرعة الطبيعية

Fur Elise | Beethoven الدرس 22 – عزف مقطوعة



تابع الدرس ٢٢


