جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية الموسيقى والدراما
قسم الموسيقى

وصف مقرر تدريس الة
الكنترباص
][Type the document subtitle
يهدف المقرر الى تدريس الة الكنترباص لجميع المستويات الدراسية بقسم
الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما
د .عالء الدين محمد عبدالعاطى فضل هللا
4/17/2015

المقدمة-:
الة الكنترباص من االالت الموسيقية الوترية المهمة والتى مرت بمراحل تطور
متعددة ومختلفة عبر العصور التاريخية ,وفى القرن السابع عشر اهتمت بة
االكاديمية الملكية للموسيقى واصبح لها دورأ مهمأ فى االوبرات واالركسترا
السمفونى والرباعيات الوترية ,وان االكتشافات التدريجية فى امكانية الة الكنترباص
اعطاها استقاللية كالة مصاحبة لالوركسترا والفرق الموسيقية الصغيره ,ان طبيعة
االصوات الصادرة من تلك االلة يتصف بالغلظة والخشونة مقاررنتا باالصوات
الصادرة عن االالت الوترية االخرى ,حيث انها تلعب دورا مهما يتمثل فى اداء الدور
الهارمونى للبناء اللحنى فى االعمال الموسيقية ,ولذا نجدها من ضمن التخصصات
الموسيقية الدقيقية فى كل الموسسات التى تعنى بتعليم الموسيقى فى جميع بلدان
العالم ,لقد عرفت تلك االلة بالسودان من ضمن االالت الفرق االجنبية التى كانت تزور
السودان لتقديم عروضها الموسيقية ,الى ان اصبحت فى عام 8691م من ضمن
التخصصات الدراسية بالمعهد العالى للموسيقى والمسرح والفنون الشعبية ومن ذاك
الوقت مازالت تلك الة تدريس فى كلية الموسيقى والدراما الى يومنا هذا وتعتمد
عملية تدريسها على المقررات الدراسية الغربية العالمية المعروفة.

المستوى الدراسى االول
الفصل الدراسى االول:
 )1اسم المقررci.8 :
 )2الساعات المعتمدة :ثالثة ساعات.

 )3مكونات المادة:
 اعطاء الطالب نبذة تعريفية عن الة الكنترباص والدور الوظيفى الذى تقوم
بة فى الفرق الموسيقية وكيفية االداء عليها فى حالة الوقوف والجلوس
وكيفية اصدار االصوات عن اوتارها ,اعتمادأ على اسلوبى الغمز على
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االوتار و استخدام القوس فى اصدار االصوات الموسيقية عنها ,واداء
الساللم الموسيقية على مفتاح فا .
طريقة الوقوف الصحيح و حمل االلة .
طريقة الجلوس الصحيح والسيطرةعلى االلة .
طريقة اصدارالصوت بواسطة اصابع اليد اليمنى بواسطةاالعفق على
االوتار والتعرف باسماء االوتار وهى مطلقة والتعرف اسماءاالصابع.
التطبيق على طريقة اصدارا لصوت فى حالة الجلوس والوقوف باسلوبى
الغمز على االوتارواستخدام القوس.
التعرف على اوتار الة الكنترباص وكيفية ضبطها (دوزنتها).
طريقة اصدار الصوت عن اوتار الكنترباص االربعة( صول  ,رى  ,ال ,
مى) صعودا وهبوطأ ,باستخدام اسلوب البيزكاتو .ثم اصدار ذات االصوات
المطلقة عن االوتار االربعة  .كيفية مسك قوس باالسلوب المدرسة
الفرنسية ثم باسلوب المدرسة االلمانية فى اداء االصوات الصادرة عن
اوتار االلة المطلقة فى حالتى الجلوس والوقوف.
كيفية العفق على االوتارو اصدار الصوت السليم عن االوتار مع استخدام
اصابع اليد اليمنى.
اداء الساللم الموسيقية التالية بالتكنيك االلمانى الذى فية يبداء اداء السلم
الموسيقى الكبير باستخدام االصبع رقم (  )4واداء صوت الدرجة الثانية
للسلم الكبير وهو مطلق .واداء سلم ال الصغير الذى يبداء اداء صوت
اساسة وهو مطلق واداء صوت درجتة الثانية باالصبع رقم ( )2الخ.

الساللم الموسيقية .





سلم دوالكبير  /االربيجات  /الدومينات بسابعتة  /المركب الناقص بسابعتة
 /المركب الذائد .
سلم صول الكبير  /االربيجات /االربيجات  /الدومنانت بسابعتة  /المركب
الناقص بسابعتة  /المركب الذائد.
سلم فا الكبير /االربيجات  /الدومينات بسابعتة  /المركب الناقص بسابعتة /
المركب الذائد
سلم سى بيمول الكبير /ا الالربيجات /الدومينات بسابعتة/المركب الناقص
بسابعتة /المركب الذائد.
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سلم ال الصغير بملحقاتة.
سلم مى الصغير بملحقاتة .
سلم رى الصغير بملحقاتة
سلم صول الصغير بملحقاتة.

االبعاد الموسيقية .
 بعد االولى والثانية والثالثة الكبيرة والثالثة الصغيرة الرابعة التامة /
والخامسة التامة  /والسادسة  /والسابعة الكلبيرة  /وبعد الثامنة التامة
(االكتاف).

االشكال الموسيقية .
 الروندو  ,النوار ,الكروش ,سكتة الروندو والنوار والكروش (بسرعة
بطيئة) فى ميزان الرباعى والميزان ثنائى.

التكنيك .
 االستكاتو /اللقاتو /الكريشندو /الدمندو .

االلحان .
 القراء الفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارة عن اداء منفرد واداء
ثنائى مع االستاذ.
 ورشة عمل خاصة بكل طالب التخصص.

 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرر يكون الطلب قادرأ على :
 اداء سلم دو الكبيروسلم صول الكبير بملحقاتهم على مدى االكتاف الى
جانب اداء االبعاد التى تلقاها واداء المصطلحات التعبيرية بشكل جيد
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وتمكن من القراء الصولفائية على مفتاح فا واستيعاب اداء االلحان على
الميزان الرباعى والثنائى.

 )5اهم المواضيع.
 دروس فى كتاب هذا هو االوركسترا
 دروس من رسالة ماجستير فى توظيف الحان قبيلةاالنقسنا فى تدريس الة
الكنترباص اعداد عالء الدين محمد عبد العاطى.
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف جاكيولن ديلون واخرون) .
.) JACQUELYN DILLON AND OTHERS

 )6عالقة المقرر بمخرجات البرنامج.
 يخدم فى تحديد مشكالت االداء على الة وايجاد الطرق المناسبة لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية.
 يؤهل الطالب لمستوى االلة.

طرق التقويم .









مشاركة الطالب فى االداء الفردى و الثائيات والثالثيات والرباعيات
الوترية الى جانب المشاركة فى االوركستر.
استيفاء المقرر.
العروض الموسيقية .
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة).
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الفصل الدراسى الثانى
 )1اسم المقررci. 2 :
 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة:









مراجعة الدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى االولى فى الخانة
االولى وتدريس اداء الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة التالية:
سلم فا الكبير وملحقاتة .ثم تمكين الطا لب عى ادائة على مدى االكتافان.
سلم ال الكبير  /االربيجات  /الدومينات بسابعتة  /المركب الناقص
بسابعتة  /المركب الذائد
سلم فا #الصغير بملحقاتة.
سلم صول الصغير بملحقاتة.
اداء الساللم الموسيقية الكبيرة التى تلقاها الطالب باالستخدام اسلوب
االداء الفرنسى الذى يبداء بااستخدام اصبع اليد اليسرى رقم ( )2حيث
يؤدى بها كل االصوات المكونة للسلم الصغير بااستخدام طريقة العفق.
تدريس اداء السالم الصغيرة باستخدام االصبع رقم (.)4

االشكال الموسيقية .
 الرباط االيقاعى  ,الرباط اللحنى  ,النوار المنقوط وسكتة النوار المنقوط,
البالنش المنقوط وسكتة البالنش المنقوط والروندو المنقوط وسكتتة.
الميزان الثالثى .

التكنيك .
 االستكاتو /االلقلتو /الكريشندو /الدمندو.

االلحان .
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
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 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداء
ثنائى.
 ورشةعمل خاصة بكل طالب التخصص.

 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرر يكون الطلب قادرأعلى :
 اداء سلم دوالكبير وسلم صول الكبيربملحقاتهم على مدى االكتاف الى جانب
ادائ االبعاد التى تلقاها واداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من
القراء

 )5اهم المواضيع.
 درس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس فى كتاب الكنترباصاالول م جاكيولن ديلون واخرون
.)JACQUELYN DILLON AND OTHERS

 )6عالقة المقرربمخرجات البرنامج.
 يخدم فى تحديدالمشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجاد الطرق المناسبة
لحلها
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .
طرق التقويم .







اداءالتدريبات التى تلقاه الطلب
استيفاء المقرر
العروض الموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
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 قطعة لحنية سودانيةمختارات من المؤلفات الخاصة
بالتخصص(.قطعةواحدة)
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المستوى الدراسى الثانى
الفصل الدراسى الثالث:
 )8اسم المقرر.ci3 :
 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة:
مراجعة الدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق فى الخانة االولى
تدريس اداءالساللم الموسيقية الكبيرة التالية:
 فا الكبير بملحقاتة اكتافين .
 رى الصغير بملحقاتة اكتاف..
 رى الكبير بملحقاتة مى الصفير بملحقاتة ..اكتاف
 سى بيمول الكبير بملحقاتة اكتافين .
 صول الصغير بملحقاتة
 مى الصغير بملجقاتة.
االبعاد .
 بعد الخامسةالتامة/الذائدة-الناقصة.
 بعد السادسة الكبيرة –الصغيرة.
التكنيك .
-----forty الضعفpaino
 االسراع التدريجى
 االبطاء االلتدريجى.

االشكال الموسيقية .
 الرباط االيقاعى والرباط اللحنى  ,والنوارالمنقوط والبالنش المنقوط
والروندوالمنقوط .الميزان الثالثى– الثلثية.
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التكنيك:-
 االستكاتو /االلقلتو /الكريشندو /الدمندو.

االلحان .
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداء ثنائى
 ورشةعمل خاصة بكل طالب التخصص.
 )4اهداف المقرر.

بنهاية المقرريكون الطلب قادرأعلى :
 اداء سلم دوالكبيروسلم صول الكبيربملحقاتهم على مدى االكتاف الى جانب
اداء االبعاد التى تلقاها واداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من
القراء الفورية.

 (5اهم المواضيع.
 درس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف

 )6البرنامج عالقة المقرربمخرجات.
 يخدم فى تحديد المشكالت االداءعلى الةا لكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

طرق التقويم.
 اداءالتدريبات التى تلقاها الطالب
 استيفاءالمقرر
 العروض الموسيقية
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االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة)
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الفصل الدراسى الرابع:

 )1اسم المقرر:

ci.4

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة.






مراجعة الدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق فى الخانة
االولى
اداءالساللم الموسيقية الكبيرة
فاالكبيربملحقاتة اكتافين .
رى الصغيربملحقاتةاكتاف..
رى الكبيربملحقاتة مى الصفيربملحقاتة ..اكتاف .سى بيمواللكبيربملحقاتة
.
اكتاف

االبعاد.
 بعد الرابعة الذائدة  /بعد الرابعة الناقصة
 بعدالحامسةالتامة/الذائدة-الناقصة.
 بعدالسادسةالكبيرة –الصغيرة.
التكنيك .
 القوى -----الضعف
 االسراع التدريجى
 االبطاءااللتدريجى.

االشكال الموسيقية .
 الرباط االيقاعى والرباط اللحنى  ,والنوارالمنقوط والبالنش المنقوط
والروندوالمنقوط الميزانالثالثى----
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التكنيك.








كل المصطلحات التى تعنى بسرعة االداءوالتعبير EXPRESSIONتغير
السلم MODULATIONوالدخول فى ساللم موسيقية اخرى فى العمل
الموسيقى الواحد
المترنوم THE METRONOM
الحليات SEGHT READING
التصوير الفورى TRANSPOSITON
االستكاتو /اللقاتو /الكريشندو /الدمندو.
تمارين السرعة /تصنيع FINGERING

االلحان.
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداءمنفرد واداء ثنائى
 ورشةعمل خاصة بكل طالب التخصص.

 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرريكون الطلب قادرأعلى :
 اداءسلم دوالكبيروسلم صواللكبيربملحقاتهم علىمدىاالكتاف الى جانب ادائ
االبعادالتى تلقاها واداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من القراء
 )5اهم المواضيع.
 درس حول الةالكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف
 )6عالقة المقرربمخرجات البرنامج
 يخدم فى تحديد المشكالت االداءعلى الةالكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
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 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

طرق التقويم.









اداءالتدريبات التى تلقاه الطلب
استيفاءالمقرر
العروض الموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
*الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة)
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الفصل الدراسى الخامس:
 )1اسم المقرر:

ci.5

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 )3مكونات المادة:
 مراجعةالدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق فى الخانةاالولى
التعامل مع االتى :












المترنوم )  ) Metronomeجهاز قياس السرعة
الحليات )(The ornaments
القراءة الفوريةSIGHT READING
التصوير الفورىTRANSPOSITION
تدريس اداءالساللم الموسيقية الكبيرة
رى الكبير بملحقاتة
الالكبير بملحقاتة.
مى بيمول الكبير بملحقاتة.
دو الصغير بملحقاتة
فا الصغير بملحقاتة
السلم الكروماتيكى.

االبعاد:
 بعد السابعة الكبيرة /بعد السابعة الصغيرة
 بعدالثامنة التامة  /بعد الثامنة الذائدة /بعد الثامنة الناقصة .

التكنيك:
 كل المصطلحات التى تعنى بالسرعة TEMPO.
 كل المصطلحات التى تعنى بالتعبير()EXPRESSION
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 االشكال الموسيقية .

االلحان.
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداءثنائى
 ورشةعمل خاصة بكل طالب التخصص.

 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرريكون الطلب قادرأعلى .
اداء سلم دوالكبيروسلم صواللكبيربملحقاتهم على مدى االكتاف الى جانب اداء
االبعادالتى تلقاها واداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,والتمكن من القراء الفورية.

 )5اهم المواضيع.
 درس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف

 )9عالقة المقرر بمخرجات البرنامج.
 يخدم فى تحديد مشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

طرق التقويم .
 اداءالتدريبات التى تلقاه الطالب.
 استيفاءالمقرر
 العروض الموسيقية

االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
15








الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعة واحدة)
سوناتة حركة.
كو نشرتو حركة.
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الفصل الدراسى السادس

 )1اسم المقرر:

ci.9

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة:





مراجعةالدروس التىتلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق فى الخانةاالولى
تدريس اداءالساللم الموسيقية الكبيرة
فاالكبيربملحقاتة اكتافين .
رى الصغيربملحقاتة اكتاف..
رى الكبيربملحقاتة مى الصفيربملحقاتة ..اكتاف .اللكبيربملحقاتةاكتاف.

االبعاد
 بعدالحامسةالتامة/الذائدة-الناقصة.
 بعدالسادسةالكبيرة –الصغيرة.

المصطلحات:
 القوى -----الضعف
 االسراع التدريجى
 االبطاءااللتدريجى.

االشكال الموسيقية
 الرباط االيقاعى والرباط اللحنى  ,والنوارالمنقوط والبالنش المنقوط
والروندوالمنقوط .الميزانالثالثى---------

التكنيك .
االستكاتو /االلقاتو /الكريشندو /الدمندو.
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االلحان .
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداء ثنائى
 ورشةعمل خا صة بكل طالب التخصص.
 )4اهداف المقرر.
بنهايةالمقرريكون الطلب قادرأعلى .
 اداءسلم دوالكبيروسلم صواللكبيربملحقاتهم علىم دى االكتاف الى جانب ادائ
االبعادالتى تلقاها وواداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من القراء.
 )5اهم المواضيع
 درس حول الةالكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف
 )6عالقة المقرربمخرجات البرنامج
 يخدم فى تحديدالمشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
 )3يؤهل الطالب لمستوى االلة .
طرق التقويم .








اداءالتدريباتالتىتلقاهالطلب
استيفاءالمقرر
العروضالموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
18

 مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة)
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الفصل الدراسى السابع:
 )1اسم المقرر:

ci.7

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.
 )3مكونات المادة.
مراجعة الدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق





المترنوم
الحليات
القراء الفورية .
التصوير الفورى.

الساللم






سى الكبير بملحقاتة .
صول ديز الكبير بملجقاتة.
سى بيمول الصغير بملحقاتة.
فاديزالكبير بملحقاتة.
رى ديز الصغير بملحقاتة .

االبعاد:
 مراجعة جمع االبعاد الموسيقية.
 االبعاد المركبة (وهو مايفوق بعد الثامنة)

التكنيك
 كل المصطلحات التعنى بالسرعة والتعبير
 التحوير المقامى.
20

 تمارين سرعة

 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرريكون الطل بقادرأعلى:
اداءسلم دوالكبيروسلم صول الكبيربملحقاتهم علىئ مدى االكتاف الى جانب ادائ
االبعادالت ىتلقاها واداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من القراء.
 )5اهم المواضيع.
 در س حول الةالكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف
 )6عالقة المقرر بمخرجات البرنامج
 )1يخدم فى تحديدالمشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة لحلها
.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

االلحان





مقاطع من الكزنشرتو (حركة) حركة من سوناتا
ثنائى ثالثى
اعمال العزف المنفرد
ورشة عمل لكل طالب التخصص

طرق التقويم .





اداءالتدريبات التى تلقاه الطلب
استيفاءالمقرر
العروض الموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
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الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة) كونشرتو او سوناتا

الفصل الدراسى الثامن:
 )1اسم المقرر:

ci.1

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة.





مراجعة الدروس التى تلقاه الطالب فى الفصل الدراسى السابق فى الخانة
االولى تدريس اداءالساللم الموسيقية الكبيرة.
فاالكبيربملحقاتة اكتافين .
رى الصغيربملحقاتة اكتاف..
رى الكبيربملحقاتة مى الصفيربملحقاتة ..اكتاف .اللكبيربملحقاتة اكتاف
.

االبعاد .
 بعدالحامسةالتامة/الذائدة-الناقصة.
 بعدالسادسةالكبيرة –الصغيرة.

التكنيك:
 القوى -----الضعف
 االسراع التدريجى
 االبطاءاالتدريجى.
االشكال الموسيقية:
22
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 الرباط االيقاعى والرباط اللحنى  ,والنوارالمنقوط والبالنش المنقوط
والروندوالمنقوط .الميزانالثالثى-----
التكنيك .
 االستكاتو /االلقلتو /الكريشندو /الدمندو.
االلحان .
 القراءالفورية لبعض االلحان البسيطة.
 قطع بسيطة تتفق معمقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداء ثنائى.
 ورشةعمل خاصة بكل طالب التخصص
 )4اهداف المقرر.
بنهاية المقرريكون الطل بقادرأعلى

:

اداءسلم دوالكبير وسلم صواللكبير بملحقاتهم على مدى االكتاف الىجانب ادائ
االبعادالت ىتلقاها واداء المصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من
 )5اهم المواضيع
 دحرس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف

 )6عالقة المقرربمخرجات البرنامج
 )1يخدم فى تحديد المشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة لحلها
.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

طرق التقويم .
 اداءالتدريبات التى تلقاه الطلب
 استيفاءالمقرر
23









العروض الموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة
بالتخصص(.قطعةواحدة)

الفصل الدراسى التاسع:
 )1اسم المقرر:

ci.6

 )2الساعات المعتمدة :ساعتان.

 )3مكونات المادة.
 يعتمد هذا الفصل الداراسى والفصل الذى يلية على مااكتسبة الطالب من
خبرات فى مجال تنظيم وقت التمرين والتدرج فى اداء التمارين المختلفة
وفى دراسة الساللم والتدريبات المبنية عليها ويعمل على تغطية مالم
يدرس منها تتواصل دراسة الساللم الخماسية والتمارين الموضوعة
عليها يتضمن المقرر اداء سوناتات للمولف انطونيو فيفالدى المعداه
اللة الكنترباص حركتان لكنشرتو معد اللة الكنترباص من نفس المؤلف.

االبعاد:
مراجعة
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االلحان:-
 قطع بسيطة تتفق مع مقدرات الطالب وهى عبارةعن اداء منفرد واداء ثنائى
 ورشة عمل خاصة بكل طالب التخصص.

 )4اهداف المقرر.
 :بنهاية المقرريكون الطلب قادرأعلى
 اداءسلم دوالكبير وسلم صواللكبيربملحقاتهم على مدى االكتاف الى جانب ادائ
االبعاد التى تلقاها وواداءالمصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من القراء

 )5اهم المواضيع
 درس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص لللمولف

 )6عالقة المقرربمخرجات البرنامج
 يخدم فى تحديدالمشكالت االداءعلى الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة.

طرق التقويم





اداءالتدريبات التى تلقاه الطلب
استيفاءالمقرر.
العروض الموسيقية.
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
25






الساللم الموسيقية التى درسها بملحقاتها
اداء مهارى فى الساللم الموسيقية المقرره.
قطعة لحنية سودانية.
مختارات من المؤلفات الخاصة بالتخصص(.قطعةواحدة)
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الفصل الدراسى العاشر :

 )1اسم المقرر:

ci.81

 )2الساعات المعتمدة :ثالثة ساعات.
 )3مكونات المادة:





المترنوم(مراجعة).
الحليات (مراجعة).
القراءة الفورية .
التصوير الفورى.

تدريس اداءالساللم الموسيقية التالية:







صول بيمول الكبير بملحقاتة.
مى بيمول الصغير بملحفاتة.
دوبيمول الكبير بملحقاتة.
ابيمول الصغير بملحفاتة.
دو ديز الكبير بملحقات .
الديز الصغير بملحقاتة.

االبعاد-:
مراجعة
التكنيك:
مراجعة كل مايتصل بالسرعة والتعبيرمن مصطلحات
 تمارين السرعة /انتقاالت /تنفس.

االلحان -:
 كونشرتو
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 سوناتا
 اختيار اعمال اخرى عالية التكنيك تناسب درجة السوناتا والكونشرتو.
 ورشة عمل منفصلة عن بقية المستويات.

بنهاية المقرريكون الطالب قادرأعلى

:

 اداء جميع الساللم الموسيقية الدياتونية الى جانب اداء الساللم الخماسية
واداء المصطلحات التعبيرية بشكل جيد ,وتمكن من القراء.

)5اهم المواضيع
 درس حول الة الكنترباص فى كتاب هذاهواالوركسترا
 دروس من كتاب الكنترباص االول للمولف تراجع

 )6عالقة المقرر بمخرجات البرنامج
 يخد م فى تحديد المشكالت االداء على الة الكنترباص وايجادالطرق المناسبة
لحلها.
 عزف االلحان الموسيقية
 يؤهل الطالب لمستوى االلة .

طرق التقويم:









اداءالتدريب التى تلقاها الطالب
استيفاءالمقرر
العروض الموسيقية
االمتحانات الفصلية امام الجنة يقدم فيها الطالب االتى-:
اداء مهارى منفرد
كونشرتو اوسوناتا
قطعة لحنية سودانية.
قطعة سودانية بمصاحبة البيانو او فرقة موسيقية صغيرة.
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-:الكتب االجنبية
: المراجع
( عالء الدين محمدعبد العاطى فضل هللا رتوظيف الحان قبيلة االنقسنا فى تدريس1
الة الكنترباص رسالة ماجستير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات
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