
 في دورة تعلم الغناء العربي 2 مع ا�ستاذ ريبال الخضري، تبدأ بتعلم غناء المقامات
يتم الدورة،  هذه  في  الفرعية.  المقامات  و  ل�جناس  با�ضافة  والشرقية،   العربية 
بسيد المعروف  الراست  مقام  و  النهاوند،  مقام  و  العجم  مقام  على   التركيز 
 المقامات. يعتمد ا�ستاذ ريبال الخضري في هذه الدورة على إعطاء تمارين الفوكاليز
العرب المطربين  من  لكثير  معروفة  أغاني  ويستخدم  درس،  كل  بداية  مع   الالزمة 
 مثل أم كلثوم، و فيروز، و وديع الصافي، و عبدالحليم، و عبدالوهاب، و ميادة الحناوي،
 و وردة الجزائرية، و غيرهم  كأمثلة على المقامات و تمييزها. في نهاية هذه الدورة،
 يقوم ا�ستاذ ريبال بتعليم ثالث موشحات أندلسية مهمة، وهي: يا شادي ا�لحان، و

من ليصب في الهوى، و يا غزاًال قد جفاني

المستوى :  مبتدىء و متوسط
عدد الفيديوهات : ٣٤

تعلم الغناء العربي 2 

المدرس : ريبال الخضري



الدرس  1.1 – مقام العجم في الغناء

الدرس  ١.٢ – غناء مقام العجم

 يبدأ ريبال هذه الدورة بتمرين فوكاليز بسيط من ثالث نوتات، كما يقوم
الغناء، و التنفس الصحيح من المعدة عند  النصائح عن   بمراجعة بعض 

الطريقة السليمة لفتح الفك لخروج الصوت من الفم بالشكل الصحيح

 يعطي ريبال في هذا الدرس تمرين فوكاليز على خمس عالمات (دو- ري-
لتمرين الفوكاليز  أداء  سرعة  في  الزيادة  إلى  يتطرق  و  صول)،   - فا   –  مي 
المغنى. في  السليمة  النوتة  على  للحفاظ  الفم  تحريك  عدم  و   الحنجرة، 
ال هال  أغنية:  يعطي  حيث  العجم،  مقام  عن  بالحديث  الدرس  ريبال   يتابع 

الليا



الدرس  1.1 – مقام العجم في الغناء

بخصوص عنه  بالحديث  الخضري  ا�ستاذ  بدأ  ما  لمتابعة  االنتقال   قبل 
.مقام العجم، يعطي ريبال تمارين فوكاليز كالمعتاد لÅحماء

مقام تمييز  على  ا�ول  الدرس  في  ا�ستاذ  عينه  الذي  للتمرين   مراجعة 
العجم، كما يقوم بشرح أبعاد مقام العجم كعالمات و درجات

يستعرض و  العجم،  مقام  على  استماعية  بتمارين  ريبال  ا�ستاذ   يبدأ 
 مقام العجم من درجات مختلفة. ينتقل بعدها إلى تمارين لتمييز مقام
 العجم من نقاط ركوز مختلفة. يقوم ريبال بتعريف ا�كورد أو الكورد و هو
 عزف النوتة ا�ولى و الثالثة و الخامسة من السلم، و يعطي مثال من أغنية

"ليه خليتني أحبك" للفنانة ليلى مراد

  الدرس   ١.٣ – تمارين استماعية على مقام العجم  

 الدرس  ٢.١ – تمارين فوكاليز       

الدرس  2.2 – تفصيالت مقام العجم     



 يركز ريبال على مخارج الحروف في تمارين الفوكاليز، و يكون التركيز على
الصعود و النزول في السلم عند التدريب

 في هذا الدرس يقوم ريبال بإعطاء تمرين فوكاليز على أوكتاف كامل أي
الغناء أثناء  بالتحكم  متعلقة  نصائح  يعطي  و  موسيقية،  درجات   ثماِن 

خصوصًا عند الصعود و النزول

 مراجعة تمرين الدرس السابق على العجم كما يقوم ريبال بشرح ل�غاني
يتم لمقاطع  شرح  إلى  با�ضافة  فيها،  العجم  مقام  وجود  كيفية   و 

االنتقال فيها من أو إلى مقام العجم في هذه ا�غاني العربية المعروفة

 تطبيق فوكاليز لمقام العجم من خالل سماعي لجورج فرح -جهاركا-،
 كما يتطرق ريبال إلى كيفية تمييز مقام العجم عند وجوده في أغاني ال

تبدأ بالعجم، مثال من أغنية السيدة فيروز: سائليني يا شآم

الدرس  ٢.٣ – تطبيق عربي على مقام العجم  - سماعي  الدرس   ١.٣ – تمارين استماعية على مقام العجم  

الدرس  ٣.١ – أكثر تمارين الفوكاليز هي على العجم

الدرس  ٣.٢ – تمرين فوكاليز على أوكتاف كامل

 الدرس 3.3 – مراجعة وظيفة الدرس السابق   



يا "طلعت  �غنية  الصحيحة  الحروف  مخارج  الدرس  هذا  في  ريبال   يشرح 
محال نورها" لسيد درويش، و يقوم بتعريف الُعرب في الغناء

و الحروف  مخارج  عن  نصائح  و  لÅحماء  فوكاليز  تمرينات  ريبال   يعطي 
 التنفس، تذكير بالمقامات ا�ساسية و هي: صنع بسحرك: صبا - نهاوند -

عجم - بيات - سيجا - راست - حجاز - كرد

الدرس ٣.٤ – تعلم غناء أغنية طلعت يا محلى نورها

الدرس ٤.١ – مقام النهاوند      



مقام بين  الشبه  و  الفرق  و  النهاوند،  مقام  تمييز  كيفية  ريبال   يشرح 
 العجم و مقام النهاوند. في هذ الدرس يستعرض ريبال أغنية "قال جاني

بعد يومين" و أغنية "زيديني عشقًا" لكاظم الساهر

 يبدأ ريبال الدرس بتمارين فوكاليز لÅحماء، و يتبعها بنصائح و تأكيد على
أبعاد بشرح  يقوم  كما  الغناء،  عند  الحروف  مخارج  في  ا�خطاء   تجنب 

مقام النهاوند

الدرس ٤.٢ – االستماع لمقام النهاوند

الدرس ٥.١ – تفصيالت مقام النهاوند



بينهم االنتقال  و  المقامين  غناء  من  للتمّكن  تمرينات  ريبال   يعطي 
بسالسة

روحي للموسيقار  نهاوند  سماعي  فوكاليز  بتمرين  الدرس  ريبال   يبدأ 
الخماش، و يعطي بعض النصائح على فتحة الفم عند الغناء

تابع الدرس ٥.١

الدرس ٥.٢ – تمرين على العجم و النهاوند معًا

الدرس ٦.١ – فوكاليز سماعي نهاوند  



 في هذا الدرس، يقوم ريبال بتعليم و شرح و غناء أغنية "البنت الشلبية"
لسيد درويش

تابع الدرس ٥.١  الدرس 6.2 – تعلم غناء ”البنت الشلبية“ للسيد درويش  



 يقوم ريبال بتعريف مقام الراست أو "أبو المقامات" أو "سّيد المقامات"، و
يفسر كيفية تمييز هذا المقام

"أنساك" أغنية  بتعليم  الراست، و يقوم  ريبال فوكاليز على مقام   يعطي 
"للسيدة أم كلثوم من راست "الفا

 الدرس ٧.١ – مقام الراست، سّيد المقامات     

الدرس ٧.٢ – مقام الراست من نقاط ركوز مختلفة



تابع الدرس ٧.٢     

الدرس ٧.٢ – مقام الراست من نقاط ركوز مختلفة



المقام من بناء  الراست، ويشرح  بتمارين فوكاليز على مقام  ريبال   يبدأ 
نوتة الركوز

 تعليم غناء أغنية "يا طيرة طيري" على الراست التي اشتهرت عن طريق
غناء في  الحروف  مخارج  على  بالتأكيد  يقوم  حيث  فخري،  صباح   الفنان 

ا�غنية

الدرس 8.1 – إتقان الغناء على مقام الراست  

الدرس ٨.٢ – تعلم غناء أغنية يا طيرة طيري   



 في هذا الدرس نتعرف على كيفية تمييز مقام الراست من خالل الغناء، و
نستعرض المزيد من فوكاليز الراست

  تابع الدرس ٨.٢       

الدرس ٩.١ – الدرس ا�خير على مقام الراست  



أماكن في  ا�نف  رنين  استخدام  كيفية  الدرس  هذا  في  ريبال   يشرح 
بسيطة، و كيفية استخدامه في بعض الُعرب البسيطة

 يشرح ريبال كيفية االنتقال بين المقامات في الغناء بين العجم و النهاوند
و الراست بدون وجود آلة موسيقية

الدرس 9.2 – رنين اا�نف، غناء الغّنة  

الدرس 10 – االنتقال بين مقامات عجم، نهاوند، راست   



المهمة بالنصائح  يذّكر  و  الفرعية،  المقامات  عن  مقدمة  ريبال   يعطي 
للغناء، ثم ينتقل إلى تمرين غنائي مهم لفتحة الفك عند الغناء

كيفية و  العربية،  الموسيقى  في  الفرعية  المقامات  بتعريف  ريبال   يقوم 
.استخراج المقامات الفرعية، و يشرح عن ا�جناس داخل المقامات

الدرس ١١.١ – المقامات الفرعية  

الدرس ١١.٢ – تعريف المقامات الفرعية



 تعريف المقياس الثالثي في الموسيقى، تمرينات فوكاليز على المقياس
الثالثي

 في هذا الدرس، يعطي ريبال مثال على المقامات الفرعية لمقام العجم، و
يعطي أغنية (إعتزلت الغرام) للسيدة ماجدة الرومي كمثال على ذلك

 تابع الدرس ١١.٢      

الدرس ١٢.١ – فوكاليز على المقياس الثالثي

الدرس 12.2 – المقامات الفرعية لمقام العجم



 تابع الدرس 12.2       

الدرس ١٣.١ – فوكاليز طويل على مقامي عجم ونهاوند 

مقام على  ثم  من  و  العجم  مقام  على  جداً  مفيد  و  طويل   فوكاليز 
النهاوند مع التركيز على مخارج الحروف

مقام استعراض  و  الفرعي،  المقام  اشتقاق  بكيفية  سريع   تذكير 
البوسليك

الدرس ١٣.١ – المقامات الفرعية لمقام النهاوند  



 تابع الدرس ١٣.٢         



الدرس 14 – المقامات الفرعية لمقام الراست

 نتعلم في هذا الدرس المقامات الفرعية لمقام الراست، كما نتعلم أيضًا
مقام السوزناك

يقوم كما  الموشحات،  تركيبة  و  الموشح  بقالب  بالتذكير  ريبال   يقوم 
بشرح و تعليم و غناء موشح  يا غزاال قد جفاني

الدرس ١٥.١ – تعلم غناء موشح  يا غزاًال قد جفاني  



الدرس ١٥.١ – تعلم غناء موشح  يا غزاًال قد جفاني  

 تابع الدرس ١٥.١         



الجزء الثاني في الغناء

 تابع الدرس ١٥.١         



يقوم ريبال بشرح و تعليم و غناء موشح من ليصب في الهوى

 الدرس ١٥.٢ – تعلم غناء موشح من ليصب في الهوى



تابع الدرس ١٥.٢   



 شرح لغناء الموشح على مقام الراست، حيث يقوم ريبال بشرح و تعليم
و غناء موشح "يا شادي ا�لحان

 الدرس ١٥.٣ – تعلم غناء موشح يا شادي ا�لحان



 تابع الدرس ١٥.٣



و بتعليمات  الفيديوهات  و  الدروس  من  السلسلة  هذه  ريبال   ينهي 
إرشادات متعلقة بمرفق التمرينات

الدرس 16– تطبيقات الدورة على عجم و نهاوند و راست


