
 دورة مبادئ الجيتار الكالسيكي 1 مصممة من قبل ا�ستاذ طارق حرب لمن
 يرغب بتعلم عزف المقطوعات الكالسيكية العالمية ، و ذلك يتطلب دقة و
من العازف  يمكن  صحيح  و  قوي  أساس  لبناء  ا�ساسيات  على  أكبر   تركيز 
 التقدم و التعلم بسهولة أكبر. هذه الدورة هي ا�ولى من سلسلة دورات مع
. الكالسيكي  للعزف  ا�ساسية  المبادئ  على  تحتوي  و  حرب  طارق   ا�ستاذ 
إتقانها يجب  التي  ا�ساسيات  تحتوي  أنها  في  الدورة  هذه  أهمية   تكمن 

ليستطيع العازف البدء بتعلم المقطوعات الكالسيكية

المدرس: طارق حرب

المستوى: مبتدئ
عدد الفيديوهات: ٤٧
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الدرس  1 –  الجيتار الكالسيكي

 نتعرف في الدرس ا�ول على طارق حرب كموسيقي و عازف جيتار محترف و
 مدرس في جامعة تورونتو في كندا. يبدأ طارق بمقدمة عن الدورة و المنهج
يحتاجها التي  ا�دوات  لشرح  ينتقل  ثم  بنفسه  طوره  الذي   المستخدم 
اختيار بكيفية  بدءاً  الكالسيكي  الجيتار  على  العزف  بتعلم  للبدء   الطالب 

الجيتار المناسب

 في الجزء ا�ول من الدرس الثاني نتعرف على الوضعية الصحيحة للجلوس
 بحيث نتجنب ا¶صابات و التعب الناتج عن العزف بوضعية جلوس خاطئة.
 يركز طارق على أهمية التوازن و الجلوس بشكل صحي يمّكن العازف من
الجيتار لوضعية  ينتقل  و  بالتعب  ا¶حساس  دون  طويلة  لساعات   العزف 

بالنسبة للجسم

 يكمل طارق الشرح عن استخدام مرتبة القدم الذي بدأه في الجزء ا�ول من
 الدرس و كيفية الوصول لالرتفاع المناسب لكل عازف. ينتقل طارق لشرح
 النقاط ا�ربعة التي يتالمس فيها الجيتار مع جسم العازف و ارتفاع الكرسي
 المناسب و ارتفاع الجيتار المناسب للوصول للوضعية المثلى لعزف الجيتار

الكالسيكي

الدرس  ٢.١ –   الجلسة الصحيحة

الدرس  2.2 – مرتبة القدم و نقاط التالمس



الدرس 3.1 – اليد اليسرى

الكالسيكي الجيتار  في  اليسرى  اليد  وضعية  على  نتعرف  الثالث  الدرس   في 
 ووضعية ا�صابع الصحيحة و أرقام ا�صابع و ترتيبها على خانات زند الجيتار و
التي تفصل الخانات عن بعضها  مكانها الصحيح بالنسبة للقطع المعدنية 
اليد في  الضغط  مصدر  و  الصحيح  مكانه  و  ا¶بهام  وظيفة  ثم   البعض. 

اليسرى من المفصل

بعض و  اليسرى  اليد  في  ا¶بهام  وضعية  عن  الحديث  طارق   يستكمل 
¶صدار المطلوب  الجهد  مقدار  عن  للحديث  ينتقل  ثم  الشائعة   ا�خطاء 
 الصوت الصحيح و كيفية تحديد هذا الجهد و تفادي أي جهد غير ضروري في

اليد اليسرى ليتمكن العازف من العزف لفترات طويلة دون تعب

الجيتار و احتكاكها اليمنى و حركتها على  اليد   يستكمل طارق حديثه عن 
بجسم الجيتار و تقنية تغيير لون النوتة اعتماداً على موقع اليد اليمنى

 يبدأ طارق بالتركيز على أهمية أساسيات اليد اليمنى و اليد اليسرى لتكوين
 أساس صحيح عند العازف ثم يبدأ بشرح الوضعية الصحيحة لليد اليمنى و
 التوازن المطلوب في الجسم للوصول للوضعية الصحيحة. ينتقل طارق إلى
اليمنى اليد  أصابع  أسماء  و  الصحيح  بالشكل  ا�وتار  على  ا�صابع   وضع 

المتعارف عليها في الجيتار الكالسيكي

الدرس 3.2 – اليد اليسرى

الدرس 4.1 – اليد اليمنى

الدرس 4.1 – اليد اليمنى



الدرس 4.3 – اليد اليمنى

 في الجزء الثالث يبدأ طارق بشرح كيفية ضرب الوتر باستخدام اليد اليمنى و
الوتر ، و يوضح طارق كيفية ضرب  الوتر  أثناء و بعد ضرب  اليد   وصف حركة 
ضرب في  ا¶بهام  حركة  لوصف  طارق  ينتقل  اليمنى.  اليد  أصابع   باستخدام 
أكثر من أثناء ضرب  اليمنى  لليد  الصحيحة  الوضعية   الوتر ثم يوضح طارق 
 وتر في نفس الوقت. يختم طارق بكيفية التحكم بعلو أو انخفاض الصوت

باستخدام اليد اليمنى

 يتحّدث طارق عن أهمّية وجود أظافر على اليد اليمنى للعزف على الجيتار و
عالقة ذلك با�وتار

و لها  المختلفة  ا�شكال  و  ا�ظافر  أطوال  عن  حديثه  طارق   يستكمل 
عالقتها بالعزف و ا�صابع المختلفة على اليد اليمنى و كيف تالمس الجيتار

ا�دوات استخدام  و  بها  العناية  و  ا�ظافر  برد  كيفّية  عن  طارق   يتحّدث 
المناسبة وأهمية ذلك للعزف على الجيتار

الدرس 5.1 – ا�ظافر و أشكالها

الدرس 5.2 – ا�ظافر و أشكالها

الدرس 6.1 – برد ا�ظافر



الدرس 6.2 – برد ا�ظافر

 يستكمل طارق الحديث عن برد ا�ظافر و ا�دوات المختلفة للبرد و أشكال
ا�ظافر نسبة لليد و عالقتها بالجيتار الكالسيكي و أوتاره

 يبدأ طارق بالحديث عن الضربات المختلفة لليد اليمنى، أنواعها، كيفّيتها و
عالقتها با�صابع و الجيتار الكالسيكي

 يستكمل طارق بالشرح عن النوع ا�ّول من ضربات اليد اليمنى وهي الضربة
 الحرة و التمرينات االالزمة ¶تقانه على الجيتار الكالسيكي و مواضع ا�صابع

المتعّلقة به

 ينتقل طارق إلى النوع الثاني من ضربات اليد اليمنى على الجيتار الكالسيكي و
 هي ضربة ا¶سناد، كيفّيتها، سبب استخدامها و عالقة ذلك با�وتار و مواقع

ا�صابع المتعّلقة به والصوت الناتج عنه

 يستكمل طارق الحديث عن النوع الثاني من ضربات اليد اليمنى على الجيتار
 الكالسيكي، كيفّيته، سبب استخدامه و عالقة ذلك با�صابع و الصوت الناتج

عنه و متى يستخدم

الدرس 7.1 – ضرب الوتر

الدرس 7.2 – الضرب الحر

الدرس 8.1 – ضربة االسناد

الدرس 8.2 – ضربة االسناد



الدرس 9.1 – التحضير و االرتياح

 يبدأ طارق هنا بالحديث عن مبدأ ”التحضير“ و “ ا¶رتياح“ للنوتات باليد اليمنى
على الجيتار الكالسيكي

التمارين أهمية  و  االرتياح“   “ و  ”التحضير  عن  الحديث  طارق   يستكمل 
الجيتار على  العزف  أساليب  و  بالسرعة  ذلك  عالقة  و  بها   المتعّلقة 

الكالسيكي

للكوردات و ليس فقط اليمنى  باليد  ”التحضير“   يتحّدث طارق هنا عن مبدأ 
بقوة الصوت  حجم  عالقة  و  الديناميك  موضوع  إلى  أيضًا  ينتقل  و   للنوتات 

الضربات

طريقة هي  و  ا�ربيجيو)  ل(  اليمنى  باليد  ”التحضير“  مبدأ  عن  طارق   يتحّدث 
بذلك المتعلقة  التمارين  و  متتالية  بطريقة  للكورد  المكونة  النوتات   عزف 

في الجيتار الكالسيكي للوصول إلى التحّكم بالسرعة

الدرس 9.2 – التحضير و االرتياح

الدرس 10 – التحضير للكوردات

الدرس 11 – التحضير لÍربيجيو



الدرس 12.1 – التنسيق

 يبدأ طارق هنا بالتحّدث عن كيفية إدخال اليد اليسرى و كيفية التنسيق بين
الكالسيكي و يشرح عالقة الجيتار  السليم على  العزف  إلى   اليدين للوصول 

التحضير باليد اليسرى و اليمنى معًا

اليدين بين  التنسيق  عن  يتكّلم  و  اليسرى  اليد  تمارين  هنا  طارق   يعطي 
بالعزف على الجيتار الكالسيكي

الجيتار على  ا�وتار  تركيب  كيفية  طارق  يشرح  عشر  الثالث  الدرس   في 
 بالطريقة الصحيحة ، و يشرح الطريقتين المعتمدتين في ربط الوتر حسب
 نوع الوتر إن كان من النايلون الشفاف (الوتر ا�ول والثاني و الثالث) أو معدني

(الرابع و الخامس و السادس) و يبدأ طارق بتركيب الوتر ا�ول على الجيتار

السادس الوتر  بتركيب  يبدأ  و  الجيتار  في  ا�ول  الوتر  تركيب  طارق   يكمل 
باستخدام الطريقة الثانية للربط

الدرس 12.2 – التنسيق

الدرس 13.1 – تركيب ا�وتار

الدرس 13.2 – تركيب ا�وتار



الدرس 14.1 – الدوزان

يبدأ طارق بالحديث عن الدوزان وعن الجهاز المستخدم في الدوزان

النوتات الدوزان و عالقة   يستكمل طارق هنا بالحديث عن استخدام جهاز 
بالدوزان و أيضًا عالقة نوتات ا�وتار ببعضها على الجيتار الكالسيكي

النوتات و ا�وتار و عالقتها و كيفية إيجاد  يتابع طارق الحديث عن الدوزان و 
نوتة الوتر على وتر آخر، لالستعانة به عند الدوزان

 يبدأ طارق هنا بالحديث عن قراءة النوتة على الورق و ترجمة ذلك على الجيتار
الكالسيكي

الدرس ١٤.٢ – الدوزان

الدرس ١٤.٣ – الدوزان

الدرس 15.1 – المدرج الموسيقي



تابع الدرس ١٥.١

 يستكمل طارق بالحديث عن قراءة النوتة و معناها و الرموز المستخدمة
و معنى ا�سطر و عالقة ذلك بالجيتار الكالسيكي

كيفية و  باللحن،  ا¶يقاع  عالقة  و  النوتة  قراءة  في  ا¶يقاع  عن  طارق   يتكّلم 
 معرفة ا¶يقاع من قراءة النوتة و معرفة الوزن ا¶يقاعي، و يعّرف طارق أيضًا

بالميترونوم و السرعات بالعزف

الدرس 15.2 – المدرج الموسيقي

الدرس 16.1 – الوزن االيقاعي



الدرس 16.2 – الوزن االيقاعي

الجيتار من  ”الفخم“  الصوت  مبدأ  و  اليمنى  اليد  مهارات  إلى  هنا  طارق   يرجع 
 الكالسيكي. و يناقش موضع اليد بالنسبة للوتر وعالقة ذلك بنوع الصوت

الصادر

المازورة ملىء  كيفية  و  ا¶يقاعي  الوزن  عن  بالحديث  هنا  طارق   يستكمل 
النوتات إبراز  العزف و  أيضًا على دقة  بالنوتات. و يرّكز طارق هنا   الموسيقية 

على السرعات المختلفة باالعتماد على النبضات

الدرس 17 – الصوت الفخم



الدرس 18 – نوتات الوتر ا�ول

 في هذا الدرس يبدأ طارق بشرح النوتات الموجودة في المنطقة ا�ولى على
 الوتر ا�ول (وتر الـ إي) و يبدأ طارق بتمرين لتتعرف على هذه النوتات و عزفها

مع المترونوم بالزمن الصحيح



الدرس 19 – نوتات الوتر الثاني

مراعاة مع  بي)  (الـ  الثاني  الوتر  على  النوتة  قراءة  عن  بالحديث  طارق   يبدأ 
تمرينات طارق  يعطي  ثم  القراءة  و  السليمة  الضربات  التحضير،   مبادىء 

مفيدة



الدرس 20 – نوتات الوتر الثالث

 بنفس الطريقة يشرح طارق النوتات الموجودة على الوتر الثالث (وتر الـ جي)
طارق ينتقل  ثم  النوتات  على  للتعرف  المترونوم  باستخدام  تمرين   مع 

لتمرين شامل يتضمن النوتات التي تعلمناها على ا�وتار الثالثة ا�ولى

تمرين على ال - آي، بي جي



الدرس 21 – نوتات الوتر الرابع

و دي)  الـ  (وتر  الرابع  الوتر  نوتات  طارق  يشرح  العشرين  و  الحادي  الدرس   في 
 استخدام ا¶بهام في ضرب الوتر و يبدأ بتمرين قراءة النوتة بالزمن الصحيح

باستخدام الضرب الحر و ضربة ا¶سناد للوتر



الدرس 22 – نوتات الوتر الخامس

الكالسيكي الجيتار  أوتار  النوتة على   يبدأ طارق بمراجعة و استكمال قراءة 
الوتر نوتات  طارق  يشرح  ثم  الـمترونوم  مع  النوتات  عزف  و   المختلفة 
 الخامس (وتر الـ آي) و يبدأ بتمرين قراءة النوتة بالزمن الصحيح يعطي طارق

التمرينات الالزمة



الدرس 23.1 – نوتات الوتر السادس

 في البداية يراجع طارق النوتات التي تعلمناها على ا�وتار الخمسة ا�ولى ثم
باستخدام الزمن  مع  التمرين  و  إي)  الـ  (وتر  السادس  الوتر  بنوتات   يبدأ 

المترونوم

 يستكمل طارق شرح نوتات الوتر السادس (وتر الـ إي) بالبدء بتمرين نصف
 النوتة ثم ربع النوتة و يختم بتمرين جديد يجمع ا�وتار الـ ”باص“ أو الغليظة و

هي الوتر الرابع و الخامس و السادس

الدرس 23.2 – نوتات الوتر السادس



تابع الدرس ٢٣.٢

عزف عن  للحديث  هنا  ينتقل  النوتات  عن  الحديث  من  طارق  انتهى  أن   بعد 
 السّلم الموسيقي لنوتة الـ سي بالطريقة السليمة و تحضير اليد بعزف كورد

الـ سي و يعطي تمرين يتضمن السلم و الكورد

تمرين على ال - دي، آي، إي

الدرس ٢٤.١ – سلم و كورد الـ سي



الدرس 24.2 – سلم و كورد الـ سي

 في الجزء الثاني من درس سلم و كورد الـ سي يركز طارق على اليد اليمنى و
 ا�صابع المستخدمة في ضرب الوتر أثناء عزف السلم و كيفية التحويل بين

استخدام ا¶بهام و استخدام أصبعي الـ إم و الـ آي



الدرس 25.1 – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

 في الدرس الخامس و العشرين و ا�خير وهو مكون من ستة أجزاء يشرح 
 طارق كيفية عزف المقطوعة الكالسيكية ا�ولى  و هي ( أندانتينو )  للمؤلف

 جوزيف كوفنر

   في هذا الدرس يكمل ا�ستاذ طارق شرح  المقطوعة الكالسيكية أندانتينو 
 للمؤلف جوزيف كوفنر

Andantino
Joseph Ku�ner

1776 - 1856

الدرس 25.2 – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى



الدرس 25.3 – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

   في هذا الدرس يكمل ا�ستاذ طارق شرح  المقطوعة الكالسيكية أندانتينو 
 للمؤلف جوزيف كوفنر

الدرس ٢٥.٤ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

   في هذا الدرس يكمل ا�ستاذ طارق شرح  المقطوعة الكالسيكية أندانتينو 
 للمؤلف جوزيف كوفنر

الدرس ٢٥.٤ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

الدرس ٢٥.٤ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

   في هذا الدرس يكمل ا�ستاذ طارق شرح  المقطوعة الكالسيكية أندانتينو 
 للمؤلف جوزيف كوفنر

الدرس ٢٥.٥ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

الدرس ٢٥.٤ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى

   في هذا الدرس يكمل ا�ستاذ طارق شرح  المقطوعة الكالسيكية أندانتينو 
 للمؤلف جوزيف كوفنر

الدرس ٢٥.٦ – مقطوعتك الكالسيكية ا�ولى


