
تعلم الغناء العربي 1 

العربي الغناء  و  عام  بشكل  الغناء  أساسيات  تتعلم   1 العربي  الغناء  تعلم  دورة   في 
التنفس  : أهمها  عديدة،  محاور  على  الخضري  ريبال  ا�ستاذ  يركز  خاص.   بشكل 
 الصحيح، و أنواع ا�صوات، و مخارج حروف اللغة العربية عند الغناء. كما يعطي ا�ستاذ
 ريبال تمارين -الفوكاليز- و هي التمارين الضرورية �حماء الصوت و مرونة الحنجرة،
أنها حيث  موسيقية  آلة  استخدام  دون  النوتة  قراءة  هي  و  -الصولفيج-  تمارين   و 
 مهمة جداً لتمرين ا�ذن. تناقش هذه الدورة المقامات العربية ا�ساسية و كيفية
غناء موضوع  تتناول  التي   2 العربي  الغناء  تعلم  لدورة  استعداداً  ذلك  و   غنائها 

المقامات العربية بشكل أوسع

المستوى : مبتدىء
عدد الفيديوهات : 20

المدرس : ريبال الخضري



 الدرس  1 - ا�خطاء الشائعة 

 تتعّرف بالدرس ا�ول من دورة تعلم الغناء العربي 1 على ا�ستاذ ريبال الخضري
الدورة عن  ليتحدث  ذلك  بعد  ريبال  ينتقل  بالغناء.  عديدة  جوائز  على   الحائز 
 بشكل عام، ثم يقوم بشرح طريقة التنفس السليمة للغناء, و أنواع ا�صوات
 المختلفة التي يمكن للمغني أن يصدرها عن طريق أجزاء الجسم المختلفة، و
ا�خطاء بعض  عن  ليتكلم  بعدها  ريبال  ينتقل  بالحنجرة.  الصوت   عالقة 

الشائعة، و المعلومات غير الصحيحة المنتشرة و المتعلقة بالغناء

الدرس  2 - التنفس السليم للغناء

 في هذا الدرس يرّكز ا�ستاذ ريبال على طريقة التنفس السليمة و كيفية
الّنفس، و بالّنفس. يعطي ريبال تمرينات مختلفة للسيطرة على   التحكم 
 من ثم ينتقل إلى تمرينات أخرى للّنفس برفقة البيانو. يتحدث الدرس أيضًا

 عن وضعية المعدة السليمة للغناء

الدرس   ٣.١ - ما هو الفوكاليز؟

الفوكاليز تمارين  تطبيق  كيفية  و  الفوكاليز  هو  ما  ريبال  ا�ستاذ   يعّرف 
 بالشكل الصحيح عند الغناء.  يركز ريبال في هذا الدرس كثيراً على التنفس

السليم

الدرس  ٣.٢ - الفوكاليز و الصوت المستعار

لكن و  الرومي،  لماجدة  "كلمات"  أغنية  من  مثال  ريبال  يعطي  الدرس  هذا   في 
أو "الفالسيت"  صوت  عن  أيضًا  ريبال  يتحدث  أكثر.  ليوضحه  الفوكاليز   بطريقة 

الصوت المستعار



 الدرس  1 - ا�خطاء الشائعة 

 في الدرس الرابع يعطي ا�ستاذ ريبال تمرين "فوكاليز" على أربع درجات و يشرح
وضعية الوجه و الفم الصحيحة للغناء و نصائح متعّلقة باتجاه الصوت

الدرس  ٥.١  - مخارج الحروف العربية

المخارج بين  الفرق  و  الغناء  عند  الحروف  مخارج  موضوع  الدرس  هذا   يتناول 
الحروف ا�ستاذ  يذكر  الجسم.  و  بالتنفس  ذلك  عالقة  و  غيرها  و   العربية 

المختلفة و الطرق السليمة لمخارجها في الغناء العربي

الدرس ٤ - تمارين فوكاليز



أهمية على  يركز  و  الحروف،  مخارج  عن  الحديث  الخضري  ريبال  ا�ستاذ   يتابع 
ينتقل العربية.  اللغة  في  الحروف  مخارج  على  و  الكريم  القرآن  تجويد   أحكام 
 ريبال ليعطي تمرينًا فريداً باستخدام قلم يضعه في الفم ليجبر الحروف على

الخروج  بطريقة سليمة

الدرس  ٦ -  عالقة الطعام بالغناء

الغناء. على  المعدة  تأثير  و  الطعام  عن  الدرس  هذا  بداية  في  ريبال   يتحدث 
يعطي ريبال النصائح الالزمة قبل االنتقال لتمارين الفوكاليز

الدرس  ٧.١ - تمارين فوكاليز باستخدام حرفين

 بعد أن كانت أغلب ا�حرف باستخدام ا�لف فقط، يضيف ريبال حرف الياء و هو
 حرف علة جديد لتمارين الفوكاليز. يذّكر ريبال بالشكل السليم للفم المرتبط

بكل حرف

الدرس  ٧.٢ - تمارين فوكاليز و أخطاء شائعة

 يكمل ا�ستاذ ريبال في هذا الدرس تمارين مهمة على الفوكاليز، و يرّكز على
أيضًا عن استخدام البعض. يتحدث ريبال  التي قد يقع فيها   ا�خطاء الشائعة 

الصوت ا�نثوي لتركيز اللحن

الدرس ٥.٢ - مخارج الحروف و القرآن الكريم



التي غنتها  يتحدث هذا الدرس عن الصولفيج، و يبدأ بقصيدة "ال يدوم اغترابي" 
السيدة فيروز. ينتقل بعدها إلى تمرين فوكاليز جديد

الدرس  ٩.١ - النوتة الموسيقية

عن ريبال  ا�ستاذ  يتكلم  الموسيقية،  النوتة  عن  بالحديث  الدرس  هذا   يبدأ 
 النوتة الموسيقية تاريخيًا و من ثم ينتقل و يشرح السلم الموسيقي و قراءة

النوتة و أهمية ذلك للصولفيج

 الدرس  8 - الصولفيج



و ا�زمان  موضوع  إلى  باالنتقال  الصولفيج  في  النوتة  عن  الحديث  ريبال   يتابع 
و إيقاعية  تمارين  أيضًا  ريبال  يعطي  الموسيقي.  السلم  على  قراءتها   كيفية 

نصائح عن مبادىء الصولفيج

الدرس  ٩.٢ - الزمن في الصولفيج



 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال تمارين صولفيج مهمة تركز على قراءة
قراءة ثم  من  و  زمنيًا  النوتة  بقراءة  التمرينات  هذه  تبدأ  و  الغناء،  و   النوتة 

النوتات بشكلها الصحيح

تعلم الغناء العربي 1 د 10 - تمارين سولفيج



 في هذا الدرس يعطي ا�ستاذ ريبال الصولفيج على العود و ذلك �ن الدرس
 يطرح موضوع المقام العربي في الموسيقى و الغناء تحديداً. و يتكلم ريبال
 أيضًا عن ما يسمى بالطبع الموسيقي وتعريفه  و تعريف الجنس بالموسيقى

العربية

تعلم الغناء العربي 1 د ١.١١ - علم المقام العربي



بدأ بها في العربية  المقامات  الدرس مقدمة عن  ريبال في هذا   يتابع ا�ستاذ 
ذو المقامات  و  ا�رتكاز  نوتة  عن  للحديث  ريبال  أيضًا  ينتقل  السابق.   الدرس 

الجنسين

تعلم الغناء العربي 1 د ٣.١١ -  السلم الموسيقي على المقامات العربية

: التالية  المقامات  كل  على  الموسيقي  السلم  ريبال  يعطي  الدرس  هذا   في 
 العجم، و النهاوند، و الراست، و البيات، كما يتحدث عن المقامات بشكل عام

تمهيداً �جزاء أخرى من دورة تعلم الغناء العربي

تعلم الغناء العربي 1 د ٢.١١ - متابعة علم المقام العربي



العربية. يبدأ الدرس بقالب العربي و الموسيقى  الغناء   يتناول هذا الدرس موضوع قوالب 
 الموشح الذي ينسب بالعادة إلى زرياب و العصر ا�ندلسي. يشرح ا�ستاذ الموشح و يعطي

المعلومات و التدريبات الالزمة على موشح يا غزاًال

الدرس  ١٢.١ - قوالب الغناء العربي : الموشح



الدرس ١٢.٣ - قوالب الغناء العربي : القصيدة

التأليف قوالب  من  آخر  نوع  عن  ليتكلم  ينتقل  و  الموشح  شرح  الدرس  هذا   يكمل 
الدور. "القلب مال للجمال" كمثال على قالب  الدور. يعطي ريبال  العربي و هو   الموسيقي 

القالب تأليف داوود حسني و غناء صباح فخري

 يبدأ ريبال الدرس بشرح قالب القصيدة، و يعطي أمثلة لقصائد غّناها كل من
رياض و  الوهاب   عبد  محمد  لّحنها  و  فخري  صباح  و  فيروز،  و  كلثوم،   أم 
بين االنتقال  و  المّوال  مثل  أخرى  قوالب  عن  أيضًا  ريبال  يتحدث   السنباطي. 
 المقامات في هذا القالب. يتحدث بعد ذلك عن قالب الطقطوقة  و يعطي

أغنية "زوروني كل سنة مرة" لسّيد درويش

الدرس  ١٢.٢ - قوالب الغناء العربي  الدور



الدرس  ١٢.٢ - قوالب الغناء العربي  الدور تابع الدرس  ١٢.١


