
تعلم الغناء العربي 4

 دورة مهمة جدا للغناء العربي، يعطي الفنان ريبال الخضري في
 هذه الدورة معلومات مفصلة و تطبيقات على مقامات منها
الصبا و السيكاه و يتحدث عن ا�جناس المشتركة  البيات و 
 بين المقامات . ينهي ا�ستاذ ريبال الدورة بنصائح مهمة جدا

للغناء على المسرح

المستوى :  متوسط ومتقدم
عدد الفيديوهات : ٣٥

المدرس : ريبال الخضري



الدرس 1.1 - مراجعة و تعريف ا�وكتاف والربع 

 يبدأ ا�ستاذ ريبال الخضري الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات الغناء العربي
 بمراجعة و تعريف ا�وكتاف و مصطلحات أخرى مثل ا�وكتاف و الربع و غيرها
 و من ثم ينتقل ليعطي التمرينات و النصائح الالزمة لغناء نوتات ا�وكتاف من

ا�وطى الى ا�على بالشكل السليم

 يتحدث ا�ستاذ ريبال عن مقام البيات، تحديداً بيات الدرجة الثانية من ري، و
يراجع تعريف المقامات المسيكة

الدرس ٢.١ -  تمرين على مقام البيات

الدرس ١.٢ - مقام البيات

 بعد ا³نتهاء من شرح أبعاد مقام البيات، يعطي ا�ستاذ ريبال  في هذا الدرس
 تمرينات تناسب الطبقات المختلفة لµشخاص المختلفة مع النصائح

 الالزمة . يعطي ا�ستاذ ريبال تطبيقات على مقام البيات مثل أغنية بعيد
عنك �م كلثوم و جانا الهوى لعبد الحليم حافظ



الدرس 2.2 - موشح بالذي أسكر

تعلم غناء موشح بالذي أسكر كتطبيق على مقام البيات



الدرس ٣.١ - تمرين أكثر تعقيداً على مقام البيات

 يقدم ريبال تمرين أكثر تعقيداً للتمرين على مقام البيات مع التركيز على
ا³نتقال بين النوتات المختلفة



الدرس ٣.٢ - أغنية أنا بعشقك لميادة الحناوي

 تتعلم في هذا الدرس تطبيق آخر على مقام البيات و ذلك أغنية أنا بعشقك
لمطربة الجيل ميادة الحناوي



الدرس 3.3 -  أجناس مقام البيات

يدخل ريبال هنا في تفاصيل مقام البيات و يتكلم عن  الجنس ا�دنى و  
الجنس ا�على للمقام

الدرس ٤.١  -  أمثلة من التراث على البيات

 يشرح ا�ستاذ ريبال عالقة البيات بالتراث و ينتقل الى قراءة النوتة بالشكل
السليم لبعض ا�غنيات على نفس المقام

Áوين عراما



الدرس ٤.٢  -  مقامات متفرعة من البيات

 يبدأ ا�ستاذ ريبال هنا بالحديث عن مقامات متفرعة من البيات مثل
المقام الشوري ويعطي أغنية أه يا حلو كمثال

ينتقل ريبال ³عطاء المقام الفرعي من البيات و هو مقام الحسيني

الدرس ٥.١  -   طبيعة صوت كل شخص

 يتحدث ا�ستاذ ريبال هنا عن تأثير المناطق المختلفة على صوت
ا³نسان و أساليب الغناء



الدرس ٥.٢  -   أنماط مختلفة في الغناء العربي

  يتحدث الفنان ريبال هنا عن الصوت الجبلي و ا�نواع الصدرية من الغناء .
ينتقل  بعد ذلك ا�ستاذ للحديث عن ا�صوات الطربية

الدرس ٦.١   - تمرين كروماتيك

 يعرف ا�ستاذ ريبال مصطلحي دياتونيك و كروماتيك و يعطي تمرينات على
 الكروماتيك مع نصائح عديدة تحذر من الوقوع في بعض ا�خطاء الشائعة

المتعلقة بغناء الكروماتيك

الدرس ٦.٢ -  الربع أم الثالثة أرباع ؟

 يبرز الفنان ريبال الخضري نقطة مهمة هنا متعلقة بالموسيقى العربية و
 ثالثة أرباع النوتة في المقامات المختلفة. ينتقل بعد ذلك ريبال الى  تعريف

مقام الصبا بأبعاده

الدرس ٧.١ -   مقام الصبا

 يعطي ا�ستاذ ريبال تمرينات مهمة جدا على مقام الصبا مع شرح أبعاد
المقام



الدرس ٧.٢ -  أغنية يا هويدلك

تطبيق على مقام الصبا : أغنية يا هويدلك من التراث السوري



الدرس ٨.١  - تمرينات أكثر تعقيداً على مقام الصبا

يتابع ا�ستاذ ريبال و يعطي تمرينات على مقام الصبا مع التركيز على
الحس ا³يقاعي 

الدرس ٨.٢  أجناس مقام الصبا

 يتحدث ريبال هنا عن أجناس مقام الصبا بالتفصيل و يعطي أغنية هو
صحيح الهوى غالب لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق



الدرس ٨.٣ - متابعة تطبيقات مقام الصبا

يتابع ا�ستاذ ريبال هنا مع أغنية هو صحيح الهوى غالب



الدرس ٩.١  - أغنية ا�ماكن لمحمد عبده 

يعطي ا�ستاذ ريبال الخضري أغنية ا�ماكن كلها للفنان محمد عبده
كطبيق على مقام الصبا 



الدرس ٩.٢  - متابعة أغنية ا�ماكن لمحمد عبده

 ينتقل ريبال ليعطي أغنية ا�ماكن من طبقة أخرى و يتابع بإعطاء تفرعات
 من مقام الصبا

تطبيق جديد على أغنية لملمت ذكرى لقاء ا�مس

الدرس ١٠.١ - لملمت ذكرى



تابع الدرس ١٠.١



الدرس ١٠.٢   - غناء كلمات القصيدة بالشكل السليم

تدريبات على لفظ كلمات القصيدة قبل الغناء

الدرس ١١.١  - تمييز المقامات المختلفة

 يتحدث ا�ستاذ ريبال عن مقام الكرد و البيات و الصبا و الحجاز و النهاوند و
يقارن بين ا�جناس المشتركة الموجودة بينها

الدرس ١١.٢  - مقام السيكاه

 يبرز ا�ستاذ ريبال التشابهات و الفروقات بين مقامي الصبا و البيات و يعطي التمرينات
الالزمة للتعود على غناء المقامين. ينتقل ا�ستاذ ريبال للتعريف بمقام السيكاه و الهزام



الدرس ١٢.١ - مقام الهزام

الفرق بين مقام السيكاه و مقام الهزام و تطبيقات



الدرس ١٢.٢ - الفرق بين الهزام و السيكاه

 يقارن ريبال بين المقامين و ينظر الى ا�جناس المشتركة و يتحدث عن
مصطلح العقد



الدرس ١٣.١ - موشح جادك الغيث على مقام الهزام

 يشرح ا�ستاذ ريبال الموشح من ناحية اللفظ و اللحن كتطبيق على
مقام الهزام و يشرح أيضًا إيقاع الموشح



 الدرس ١٣.٢  - متابعة موشح جادك الغيث

يتابع ا�ستاذ شرح الموشح



 الدرس ١٣.٣ - تلخيص موشح جادك الغيث

يعطي ا�ستاذ ريبال موشح جادك الغيث بطبقة صوتية أخرى

الدرس ١٤.١ - أغاني شعبية على مقام الهزام

 يتابع ا�ستاذ ريبال بتطبيقات على المقامات و يتحدث عن  تفرعات
مقام السيكاه و الهزام



الدرس ١٤.٢ -  أغنية بيلبقلك شبك ا�لماس

 يعطي ريبال تطبيق للجميع و يشرح ا�غنية من ثالثة طبقات
مختلفة

الدرس ١٤.٣ - تفرعات مقام الهزام و السيكاه

 يتحدث ا�ستاذ ريبال عن المقامات الفرعية لهذه المقامات بالتفصيل
مثل مقام السيكاه البلدي

الدرس ١٥.١  - أخطاء شائعة  عند المغنيين ال بد من تجنبها

 يعطي الفنان ريبال هنا نصائح ال بد منها تتعلق بالغناء على المسرح  و
غيرها من المعلومات المهمة جدا للغناء

الدرس ١٥.٢ - نصائح عامة

يختتم ا�ستاذ ريبال السلسلة بنصائح مهمة لµداء على المسرح


