
تعلم البيانو مع لونا

المدرس : لونا رفاعي

المستوى : المبتدىء

عدد الفيديوهات : 31

تحتوي هذه الدورة على أساسيات و مبادئ البيانو، حيث تتدرج 
في صعوبتها  آخذة بعين االعتبار جميع المبادئ ا�ساسية التي 

يحتاجها المبتدئ للعزف على آلة البيانو



الدرس 1 –  شرح عام عن آلة البيانو 

ا�هداف
تعريف عام بآلة البيانو  •  

الجلسة الصحيحة على البيانو و تفاصيلها  •  
طريقة العزف الصحيحة   •  

تحديد موقع الدو (DO) على البيانو  •  

الدرس 2 – ترقيم و تسلسل ا�صابع في السلم الموسيقي

ا�هداف
التعرف على ترقيم ا�صابع في اليد اليمنى و اليسرى  •  

التعرف على ترتيب ا�صابع في السلم الموسيقي صعوداً و نزوًال  •  

 تعلم البيانو مع لونا

التمارين:
تمرين (2.1) عزف اليد اليمنى صعوداً و اليد اليسرى نزوًال   •  

على السلم الموسيقي    

تحتوي هذه الدورة على أساسيات دورة مبادئ  البيانو، حيث تتدرج في صعوبتها
 آخذة بعين ا¥عتبار جميع المبادئ  ا�ساسية التي يحتاجها المبتدئ  للعزف 

على آلة البيانو.



الدرس 3 – قراءة النوتة على السلم الموسيقي

ا�هداف
التعرف على النوتة الموسيقية  •  

التعرف على السطر الموسيقي و مما يتكون  •  
التعرف على مواقع النوتات الموسيقية على السطر الموسيقي  •  

   و كيفية ترتيب النوتات



الدرس 4.1 – أنواع الوحدات الزمنية

ا�هداف
التعرف على أشكال النوتات ا¥يقاعية  •  

التعرف على الشجرة الموسيقية و عالقة النوتات ا¥يقاعية ببعضها  •  

الدرس 4.2 – أنواع الوحدات الزمنية (البيضاء و المستديرة)

 ا�هداف:
التعرف على ال (TEMPO) أو سرعة العزف  •  

التعرف على الميترونوم و أهميته  •  
عزف ا�شكال ا¥يقاعية مع الميترونوم - السرعة (60) ضربة  •  

في الدقيقة   

الدرس 4.3 – أنواع الوحدات الزمنية (السوداء و ذات السن)

 ا�هداف:
التعرف على النوتات ا¥يقاعية السوداء و ذات السن  •  

التعرف على زمن كل نوتة  •  
عزف النوتات مع الميترونوم  •  

التمارين:
تمرين (4.1) تمرين على عزف نوتة البيضاء و المستديرة   •  

– السرعة (60) ضربة في الدقيقة    

التمارين:
تمرين (4.2) تمرين على عزف نوتة السوداء و ذات السن   •  

– السرعة (60) ضربة في الدقيقة    





الدرس 5 – الميزان الموسيقي  

 ا�هداف:
التعرف على عالمة الزمن (الميزان الموسيقي) وأشكالها  •  

 (BAR) التعرف على المازورة  •  
التعرف على داللة االرقام في البسط و المقام في عالمة الزمن  •  

   و شرحها
التمارين:

تمرين (5.1) تمرين على ميزان (4/4) – السرعة (60) ضربة في الدقيقة  •  



الدرس ٦ - التمرين الشامل 

 ا�هداف:
مراجعة معظم المعلومات في الدروس السابقة  •  

كيفية كتابة نوتات ذات السن إذا كانوا أكثر من نوتة متتالية  •  
التعرف على الخطين الموجودين في نهاية كل مقطوعة و معناها  •  

التمارين:
تمرين (٦.١) تمرين عزف شامل لجميع الوحدات الزمنية  •  

   – السرعة (70) ضربة في الدقيقة
تمرين (٦.٢) التمرين ا¥ضافي: تمرين شامل لجميع الوحدات  •  

   الزمنية – السرعة (80) ضربة في الدقيقة

تحتوي هذه الدورة على أساسيات و مبادئ البيانو، حيث تتدرج 
في صعوبتها  آخذة بعين االعتبار جميع المبادئ ا�ساسية التي 

يحتاجها المبتدئ للعزف على آلة البيانو



الدرس ٧  - مفتاح الصول
 ا�هداف:

التعرف على مفتاح الصول  •  
ارتباط مفتاح الصول مع اليد اليمنى  •  

التمارين:
تمرين (٧.١) عزف تمرين على مفتاح الصول باليد اليمنى  •  



الدرس ٨ - (مفتاح الفا)
 ا�هداف:

ارتباط مفتاح الفا مع اليد اليسرى  •  
التمرن على السلم الموسيقي باليد اليمنى و اليسرى معًا  •  

التركيز على ترقيم ا�صابع باليد اليسرى   •  
التمارين:

تمرين (٨.١) عزف اليد اليمنى صعوداً (مفتاح الصول)   •  
و عزف اليد اليسرى نزوًال (مفتاح الفا) معًا   

تمرين (٨.٢) عزف تمرين على مفتاح الفا باليد اليسرى  •  





الدرس ٩ - تمرين شامل

 ا�هداف:
مراجعة جميع المعلومات في الدروس السابقة  •  

التعرف على كيفية كتابة النوتة إذا كانت في مفتاح الصول  •  
   أو مفتاح الفا

تمارين:
تمرين (٩.١) تمرين شامل لكل المعلومات السابقة و العزف  •  

   باليد اليمنى و اليسرى معًا
تمرين (٩.٢) التمرين ا¥ضافي: تمرين شامل لكل المعلومات  •  

   السابقة و العزف باليد اليمنى و اليسرى معًا 
– السرعة (70) ضربة في الدقيقة   





الدرس ١٠ - (السكتات الزمنية)
 ا�هداف:

التعرف على معنى السكتة الزمنية  •  
التعرف على أنواع السكتات الزمنية  •  

كيفية رسم السكتات الزمنية بأنواعها  •  
التمارين:

تمرين (١٠.١) تمرين على السكتات الزمنية   •  
– السرعة (60) ضربة في الدقيقة   

تمرين (١٠.٢) التمرين ا¥ضافي: تمرين على السكتات الزمنية   •  
– السرعة (70) ضربة في الدقيقة   



الدرس 1١ - تمرين شامل /  كلن عندن سيارات

 ا�هداف:
التركيز على العزف باليد اليمنى و اليسرى معًا بتوافق  •  

التركيز على ترقيم ا�صابع في المقطوعة  •  
تفصيل المقطوعة إلى أجزاء في بداية التمرين لتسهيل   •  

فهمها للطالب   
التمارين:

تمرين (١١.١) تمرين عزف أغنية كلن عندن سيارات  •  
تمرين (١١.١) التمرين ا¥ضافي: تمرين عزف أغنية كلن   •  

عندن سيارات مع ميترونوم – السرعة (70) ضربة في الدقيقة   



الدرس 1٢ - الوحدة المنقوطة

 ا�هداف:
التعرف على معنى الوحدة المنقوطة  •  

كيفية معرفة الزمن للوحدات المنقوطة المختلفة  •  

التمارين:
تمرين (١٢.١) تمرين عزف نوتة البيضاء المنقوطة  •  

   – السرعة (70) ضربة في الدقيقة



الدرس 1٣ - الدييز و البيمول

 ا�هداف:
تفسير معنى الدييز و البيمول و مواقعهم على البيانو  •  
تفسير فكرة النوتات المشتركة بين الدييز و البيمول  •  

التمارين:
تمرين (١٣.١) تمرين لعزف الدييز و البيمول  •  

تمرين (١٣.٢) التمرين ا¥ضافي: تمرين لعزف الدييز و البيمول  •  
   – السرعة (70) ضربة في الدقيقة



الدرس ١٤.١ - تمرين على الدييز /  كانوا يا حبيبي

 ا�هداف:
تحديد نوتات الدييز في بدايه المقطوعة  •  

التأكد من ترقيم ا�صابع  •  

التمارين:
تمرين (١٤.١) عزف أغنية كانوا يا حبيبي  •  

تمرين (١٤.٢) التمرين ا¥ضافي: عزف أغنية كانوا يا حبيبي  •  
   – السرعة (70) ضربة في الدقيقة



الدرس ١٤.٢ - تمارين على الدييز و البيمول / بعدك على بالي

 ا�هداف:
تحديد مواقع الدييز في المقطوعة  •  

تحديد مواقع ا�صابع وترقيمهم، �نها مختلفة عن السابق  •  
تحديد البيمول في مقطوعة (بعدك على بالي)  •  

التمارين:
تمرين (١٤.٣) تمرين على الدييز على نوتة محددة  •  
تمرين (١٤.٤) تمرين على الدييز على نوتة محددة  •  

من خالل عزف أغنية بعدك على بالي   



الدرس ١٥.١ - المسافات بين النوتات 

 ا�هداف:
توضيح ما هو الُبعد و نصف الُبعد  •  

تحديد النوتات التي بينهما نصف بُعد فقط  •  
تعريف رموز ا�بعاد (T) بُعد كامل/ (S) نصف بُعد  •  
أبعاد السلم الكبير هي (T/T/S/T/T/T/S) المعادلة  •  



الدرس ١٥.٢ - سلم الصول الكبير

 ا�هداف:
معنى سلم الصول الكبير (يعني بدء السلم من نوتة الصول)  •  

تطبيق معادلة السلم الكبير على سلم الصول  •  
 

التمارين:
تمرين (١٥.١) عزف سلم الصول الكبير صعوداً و نزوًال  •  



الدرس 1٦ - تمرين على سلم الصول الكبير / طيري طيري 

 ا�هداف:
مراجعة سلم الصول الكبير  •  

التركيز على ترقيم ا�صابع في المقطوعة  •  

التمارين:
تمرين (١٦.١) عزف مقطوعة (طيري طيري)  •  

تمرين (١٦.٢) التمرين ا¥ضافي: عزف مقطوعة (طيري طيري)  •  
   مع ميترونوم – السرعة (80) ضربة في الدقيقة



الدرس 1٧ - سلم فا الكبير

 ا�هداف:
تطبيق معادلة السلم الكبير  •  

التركيزعلى ترقيم ا�صابع في سلم الفا الكبير  •  

التمارين:
تمرين (١٧.١) عزف سلم الفا الكبير صعوداً و نزوًال  •  



الدرس 1٨ - تمرين على سلم الفا الكبير / طلعت يا محلى نورها

 ا�هداف:
عزف و مراجعة سلم الفا الكبير  •  

مراجعة فكرة ال(KEY SIGNATURE) بتطبيق مفتاح الفا  •  
شرح إشارة البيكار و  معناها  •  

التركيز على عزف كلتا اليدين معًا  •  
تركيز على ا�صابع و ترقيمها  •  

التمارين:
تمرين (١٨.١) عزف مقطوعة (طلعت يا محلى نورها)  •  

تمرين (١٨.٢) التمرين ا¥ضافي: عزف مقطوعة  •  
   (طلعت يا محلى نورها)  

– السرعة (60) ضربة في الدقيقة   



طلعت يا محلى نورها

الدرس ١٩ - العزف بتوافق بين اليدين

 ا�هداف:
عزف التمرين بشكل بطيء في البداية و بتفصيل  •  

زيادة سرعة التمرين تدريجيًا  •  

التمارين:
تمرين (١٩.١) العزف مع توافق اليدين   •  

– السرعة (70) ضربة في الدقيقة   
تمرين (١٩.٢) التمرين ا¥ضافي: العزف مع توافق اليدين  •  

   – السرعة (80) ضربة في الدقيقة



الدرس 2٠ - أغنية تك تك تك يا أم سليمان

 ا�هداف:
شرح فكرة إشارة التكرار  •  

التركيز على ترقيم ا�صابع  •  
التمارين:

تمرين (٢٠.١) عزف مقطوعة (تك تك تك يا أم سليمان)  •  
تمرين (٢٠.٢) التمرين ا¥ضافي: عزف مقطوعة  •  

   (تك تك تك يا أم سليمان) – السرعة (70) ضربة في الدقيقة



الدرس 2١ - أخطاء شائعة

 ا�هداف:
التأكد من وضعية الجلوس و اليدين على البيانو   •  

التأكد من عدم ربط ترقيم ا�صابع مع النوتة  •  
كيفية تطبيق الدييز أو البيمول داخل المازورة   •  

الدرس ٢٢.١ - الرموز و التعابير الموسيقية

 ا�هداف:
شرح معنى الجملة الموسيقية و تحديد مواقعها  •  

شرح معنى الرباط الموسيقي (LEGATO) و كيفيه عزفه  •  
شرح معنى تقاطع اليدين و كيفية تطبيقها  •  

رمز  (R.H) اليد اليمنى /  (L.H) اليد اليسرى  •  



الدرس ٢٢.٢ - الرموز و التعابير الموسيقية

 ا�هداف:
شرح معنى الوصلة الموسيقية و وظيفتها  •  

توضيح الفرق بين الرابط و الوصلة الموسيقية  •  
شرح رمز التكرار بالتفصيل  •  



الدرس ٢٢.٣ -  الرموز و التعابير الموسيقية

 ا�هداف:
شرح معنى المازورة الغير مكتملة  •  

شرح مصطلح ا�وكتاف  •  
تعريف رمز ا¥نتقال في ا�وكتافات  •  

تمرين على عزف ا�وكتاف بنفس اليد  •  
التمارين:

تمرين  (٢٢.١) تمرين عزف أوكتاف سلم دو الكبير بنفس اليد   •  



الدرس ٢٢.٤ -  الرموز و التعابير الموسيقية

 ا�هداف:
(STACCATO) شرح معنى  •  

شرح معنى (الشّدة) الموسيقية  •  
 (CORONA)  (ا¥يقاف المؤقت) تعريف مصطلح  •  

التمارين:
BIG BEN  تمرين (٢٢.٢) تمرين على عزف لحن  •  



الدرس ٢٢.٥ - الرموز و التعابير الموسيقية

 ا�هداف:
شرح درجات قوة الصوت أثناء العزف و ترتيبها  •  

شرح رموز التدرج في تغيير قوة الصوت أثناء العزف  •  
شرح أنواع السرعات في المقطوعات الموسيقية  •  



الدرس 2٣ - تمرين شامل / طالعة من بيت أبوها

 ا�هداف:
شرح معنى أشارة (RIT) (التباطؤ التدريجي)  •  

تفصيل المقطوعة إلى أجزاء لتسهيل عزفها  •  
التركيز على ترقيم ا�صابع في كلتا اليدين  •  

التمارين:
تمرين (٢٣.١) عزف أغنية (طالعة من بيت أبوها)  •  

تمرين (٢٣.٢) التمرين ا¥ضافي: عزف أغنية   •  
(طالعة من بيت أبوها) – السرعة (70) ضربة في الدقيقة   


