
مبادئ الموسيقى 

عدد الفيديوهات : 20

المدرس : ريبال الخضري

 تختلف هذه الدورة عن جميع دورات إعزف ا�خرى نها ال تختص بتعليم آلة موسيقية
الموسيقية ا�الت  و  الموسيقى  تعّلم  عملية  تسهيل  الى  الدورة  تهدف  بل   معينة،  
أساسيات و  لحن  و  وزن  من  الموسيقى  مبادئ  أهم  تعليم  خالل  من   المختلفة 
 الموسيقى من ناحية قراءة النوتة و مفاهيم مهمة مثل الهارموني و الكاونتربوينت و

غيرها

جداً مفيدة  الدورة  أن  كما   , الطالب   لدى  موسيقية  آلة  لوجود  تحتاج  ال  الدورة   هذه 
الموسيقى أساسيات  على  بالتعرف  يرغب  شخص  أي  أو  كمرجع  الموسيقى   لمعلمي 

 بشكل عام



 الدرس  1 - المفاهيم ا�ساسية للموسيقى  

 يتحدث ا�ستاذ ريبال هنا عن قواعد الموسيقية ا�ساسية مثل الوزن و اللحن
بتعلم يرغب  شخص  �ي  يلزم  ما  لكل  ريبال  يتعرض   . النوتة  قراءة   و 

 الموسيقى سواء كان ذلك من غناء أو عزف آلة الموسيقية

 الدرس  2 -  مفهوم الزمن     

 في هذا الدرس تتعلم مفهوم الوزن في الموسيقى بالتفصيل . يشرح ا�ستاذ
في الزمن  عن  يتحدث  و  النوتات  عالمات  خالل  من  ايقاعية  النوتة   ريبال 

الموسيقى مع كيفية قراءة كل نوتة من ناحية الزمن
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     الدرس  3 - النوتة الموسيقية    

 في هذا الدرس يشرح ا�ستاذ ريبال الخضري  النوتة الموسيقية  بتجرد،  أي دون
من المكون  الموسيقي  المدرج  مبدأ  لفهم  ذلك  و  الوزن  او  ايقاع  الى   النظر 

 الخمسة أسطر
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 الدرس  4 -  تمارين على النوتات ايقاعية           

ايقاعية  و النوتات  الخضري تمارين على  ريبال  الدرس يشرح ا�ستاذ   في هذا 
أيضا يعرف   . ايقاعية  النوتة  قراءة  لتطوير  الالزمة  النصائح  ا�ستاذ   يعطي 

ا�ستاذ ريبال مفهوم السكتات
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  الدرس  5 -   أقواس االتصال              

 في هذا الدرس يشرح ا�ستاذ ريبال الخضري أقواس االتصال و كيفية قراءتها
 لفهم الزمن الموسيقي و اثقاع
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  الدرس  6 -   دليل المقياس                الدرس  5 -   أقواس االتصال              

. بالتفصيل  الموسيقى  في  المقياس  دليل  مفهوم  تتعلم  الدرس  هذا   في 
الموسيقية الجمل  تساوي  عن  و  المفهموم  هذا  عن  ريبال  ا�ستاذ   يشرح 

زمنيًا
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 الدرس  ٧ -    مفتاح الصول               

و التداوًال،   ا�كثر  الصول  مفتاح  الخضري  ريبال  ا�ستاذ  يتكلم  الدرس  هذا   في 
كيفية التعامل معه و فهمه خالل قراءة النوتة

  الدرس  ٨ -    مفتاح الفا               

 في هذا الدرس يتكلم ا�ستاذ ريبال الخضري مفتاح الفا و يقوم بشرح ما يتعلق
أو ا�غنية أو النوتة و كيفية فهم هذا المفتوح مع اختالف ا�لة   به عند قراءة 

 المغني
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  الدرس  ٨ -    مفتاح الفا               

   تابع الدرس  ٨                
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   تابع الدرس  ٨                

يقوم  . فا   مفتاح  و  صول  مفتاح  مع  التعامل  كيفية  تتعلم  الدرس  هذا   في 
ا�ستاذ بإعطاء تمارين على مفتاح صول و مفتاح فا

   الدرس  ٩ -     تمارين على مفتاح صول و مفتاح فا                                         
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إي هاد  ميري  أغنية  من  تطبيق  الخضري  ريبال  ا�ستاذ  يعطي  الدرس  هذا   في 
 ليتل المب لقراءة النوتات إيقاعيًا و لحنيًا

        الدرس  ١٠ -  تطبيق من لحن معروف                                           
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        الدرس  ١٠ -  تطبيق من لحن معروف                                           

  الدرس  ١١ -  تمارين العد               

 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال الخضري تمرينات و نصائح تتعلق بالدليل
زمن لفهم  العد  بداية  في  الضغط  عن  يتحدث  و  العد  كيفية  و   الزمني 

 المقطوعات

 الدرس  ١٢ -   تمرين العد               

 في هذا الدرس تتعلم تمرين على الوزن الثنائي  و تطبيق على أغنية معروفة . 
يقوم ا�ستاذ أيضا بشرح عالمة اعادة في قراءة النوتة الموسيقية
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  الدرس  ١٣ -  مفتاح الدو                 الدرس  ١١ -  تمارين العد               

 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال مفهوم مفتاح الدو و الذي يستخدم لبعض
 ا�الت . يتحدث ريبال عن ا�شكال المختلفة لمفتاح الدو
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 الدرس  ١٤ -  سلم الماجور                 الدرس  ١٣ -  مفتاح الدو               

 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال مفهوم سلم الماجور أو السلم الكبير  . و
 يقوم بشرح نوتات السلم و عالقة بعضها ببعض

  الدرس  ١٥ -  ا�وركيسترا               

 في هذا الدرس يتحدث ا�ستاذ ريبال  عن ا�وركيسترا مفهومها و اقسامها
 من انواع ا�الت مثل ا�الت الوترية و غيرها
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  الدرس  ١٦ -  الهارموني               

و االنسجام  أو  الهارموني  مصطلح  عن  ريبال  ا�ستاذ  يتحدث  الدرس  هذا   في 
 عالقة ذلك باللحن ا�ساسي لÎغنية او المقطوعة

  الدرس  ١٧ -  الكوردز               

 في هذا الدرس يتحدث ا�ستاذ ريبال عن الكوردز و كيفية عزفها بغض النظر
او ا�ساسي لÎغنية  باللحن  المستخدمة و عالقة ذلك  الموسيقية  ا�لة   عن 

 المقطوعة
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  الدرس  ١٦ -  الهارموني               

  الدرس  ١٧ -  الكوردز               

 الدرس  ١٨ -  قواعد انتقال               

عزفها كيفية  و  الكوردات  انتقال  قواعد  ريبال  ا�ستاذ  يشرح  الدرس  هذا   في 
علو حسب  النوتات  أسماء  عن  أيضًا  ريبال  يتحدث   . بالهارموني  ذلك   وعالقة 

طبقتها
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 الدرس  ١٩ -  إيجاد الهارموني               

 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال كيفية بناء الهارموني للحن معين . يعطي
 ريبال النصائح الالزمة و عالقة بناء الهارموني بقراءة النوتة
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 الدرس  ٢٠ - الكاونتربوينت               

 في هذا الدرس تتعرف على الكاونتربوينت و عالقة الكاونتربوينت بالهارموني و
 الفرق بينهم


