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 االيقاع املوسيقي
العناصر االربعة االساسية التي تكون العمل  الموسليقي قيقلي  لي  يعتبر االيقاع احد

مقدمتها من حيث تسلس  سلم تطلور النلن الموسليقي قيليلد بعلد لللن اللصلن  عن لر 

ثاني ثم  ي مطلع االلي الثانية بعد الميالد عرف النلن الموسليقي التوا قلال الننسلية 

لطابع ال وتي  عن ر رابع  لي الكونترابوينتية ثم الهارمونية  عن ر ثالث ثم جاء ا

  ترة متأخرة.

يعللرف االيقللاع ل ويللا ابأنللد اللللح يووللع االلصللان قبينهمللاا قيمكللن تعريللي االيقللاع 

 -بأنة:

 حر ال متساقية االدقار لها عدال متوالية. 

 ف.الضرب على الدف قنصوه على وانون معرق 

 النقلة على الن م  ي ازمنة مصددة المقادير. 

 الضابط للمنشدين معا حتى ال يسبق احدهم االخر. 

الللوزن الصر للي مبنللي علللى اسللاا االحسللاا قالشللعور الصر للي ممللا ي لللق  

ن المل  قالسلمع قالجهلاز العضللي قالب لرح قهلو انسجاما قتوا قاً  بيرا بلي

 عملية مترابطة ألجهزة االنسان قتناعلد مع المصيط.

أن االيقاع الموسيقي يؤثر  لي اللوزن الصر لي قهلو ةريقلة ناجصلة قمصنلزة  

 للتعلم الصر ي.

تنمية القدرة على التعبير الصر ي قتطوير التربية الجمالية قاالرتقاء بصاسلة  

 السمع موسيقياً.

تسللهي  الواجللح الصر للي قارتنللاع مسللتون المتعلمللين قالوصللو  بهللم الللى  

 مرحلة ثبال التوا ق.

يسلللاعد عللللى البهجلللة قالثقلللة بلللالننا قاالبلللداع ملللع اجلللادة اداء الواجلللح       

 الصر ي .

يسلاعد المعللم عللى مالحالة االداء قت للصيا االخطلاء قت نيلي العلحء عنللة  

 .قاتاحة المزيد من الووت لمضاعنة اإلنتاج



 

 

لإليقاع الموسيقي اثر  ي العرقض الرياضية حيث يعم  على توحيلد حر لال  

 الرياضيين قيجعلها تمتاز بالطابع الجمالي.

 -اثر االيقاع يف التعلم احلركي:

يعملل  االيقللاع الموسلليقي  صللا ز قدا للع لتكللرار االداء خاصللة  للي المرحلللة  -1

 االقلى من مراح  التعلم لما لد من اثر مصبح للننا.

يساعد المتعلم على سرعة ا تساب االحساا بالصر ة قبالتالي تنميلة اللوزن  -2

الصر ي اللح يؤثر  ي تنمية التوا ق العضلي الع بي قاالنتقا  بلالمتعلم اللى 

 مرحلة التوا ق الجيد.

يعم  على تأخير ظهور التعلح العضللي قالع لبي حيلث أن التبلاد  الملوزقن  -3

العم  الى الراحة قمن تصرر الجسلم اللى  بين الشد قاالرت اء هو االنتقا  من

 تصميلد بالقوة.

 تصسين مستون االداء الصر ي من حيث زمان قمجا  قديناميكية الصر ة. -4

 -اوضاع اليدين االساسية:
 . الوضع االق : قتكون  يد اليدان على شك  دائرة امام الجسم الى االسن 

  الجسلمف ي منت لي الوضع الثاني: قتكون  يد اليدان عللى شلك  دائلرة املام

 البطن(.

  الوضع الثالث: قتكون  يد اليدان عللى اللرأا عللى شلك  دائلرة قاللى االملام

 وليالً حتى يمكننا الا ر عنا نارنا الى اعلى أن نرن اصابع اليدين.

  الوضع الرابع: قتكون  يد اليد اليسرن اق اليمنى اعلى اللرأا قاليلد اليمنلى

 بطن.اق اليسرن امام الجسم  ي منت ي ال

  الوضع ال اما: قتكون  يد اليد اليمنى اق اليسرن  لي جانلح الجسلم قعللى

 شك  ووا قاللراع اليسرن اق اليمنى اعلى الرأا.

  الوضع السادا: قتكون  يد اليلد اليمنلى  ملا هلي  لي الجنلح قتلن ن  اليلد

 اليسرن بصيث تكون امام الجسم قتصالح منت ي البطن.

 ن الى جانح الجسم مشكلتين ن ي دائرة.الوضع السابع: قتكون  يد اليدا 

 

 



 

 

 -اوضاع القدمني االساسية:
  درجة مع مد الجسم. 180الوضع االق : الوووف  تا المشطين بزاقية 

  درجللللة           180الوضللللع الثللللاني: الووللللوف  تصللللا مللللع  للللتا المشللللطين بزاقيللللة

 مع مد الجسم.

  الوضللع الثالللث: الووللوف وللدم امامللا قاالخللرن خلنللا بصيللث يكللون  املل  القللدم

 االمامية  ي منت ي القدم ال لنية قالمشط لل ارج مع مد الجسم .

  الوضللع الرابللع: الووللوف  تصللاً وللدم امامللاً قاالخللرن خلنللاً بصيللث يكللون مشللط

 القدم االمامي موازح لكام  القدم ال لنية.

  الرابع الوووف ضماً.الوضع ال اما: ننا الوضع 

 
 


