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 מהטה-ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן

 
 

 

 יסודות המרקם והצורה א'שם הקורס: 

Fundamentals of Musical Styles and Forms I 

 
 ע"התש שנתי,

 ש"ס 4שו"ת, 

 
 ענבל גוטרד"ר  שם המרצה:

 esearch.haifa.ac.iliguter@r דואר אלקטרוני:  7844587450טלפון:    

     
 

 שעות קבלה
    04:47-00:77 ה', 

 
         

  

 בטלפון/דוא"ללפי תאום מראש 

 
 
 
 

 תאור הקורס   

פי -על אילתורנגינת בס מסופרר, להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, שנתי -הדומטרת הקורס 

המסורתית. לצד היכרות עם  הטונאליתוניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה מודלים 

תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה 

בשנה הראשונה יתמקד הקורס  מוזיקלי.היצירתיות לביצוע  ותפרספקטיבועל לאינטרפרטציה 

 .ובמבוא לניתוח ביסודות ההרמוניה

The two-year course is aimed at developing basic skills in writing, figured bass 

realization, model-based improvisation and analysis of works in various traditional 

tonal styles. Students will acquire a basic command of counterpoint and harmony as 

well as knowledge of musical forms. Special attention will be given to issues of 

analysis and interpretation and to creative perspectives on musical interpretation. The 

first year will focus on fundamentals of harmony as well as an introduction to music 

analysis. 

 

 דרישות הקורס 

, , ניתוח ונגינהתרגילים בכתיבההגשה סדירה של , פעילה בכיתה השתתפותבשיעורים, נוכחות 

)בהתאם למידת ההתקדמות( שנתי  , מבחן מעשיבכתבומבחן שנתי סמסטריאלי  מבחןעמידה ב

  ועבודת גמר שנתית.
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 דרישות קדם

רשימת  .מוזיקלייםבמונחי יסוד יטה מותנית בשל יסודות המרקם והצורה א'ההשתתפות בקורס 

בתחילת שנת  תיבדקהשליטה במונחים אלה  .עצמי מופיעה בהמשך מסמך זה ללימודהמונחים 

 .הלימודים

 

 

 מרכיבי הציון הסופי 

  .בכיתהפעילה השתתפות ושבועיים  הגשת תרגילים 87%, ועבודת גמר מבחנים 87%

 

  בחינה

מרכיב  . מבחן הגמר יכלולוניתוח בכתבמטלות הירמון  ולהסמסטריאלי ומבחן הגמר יכלמבחן ה

 .(בקורס )בהתאם למידת ההתקדמותנגינה במעשי 

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 

תנועות הרמוניות, קדנצות, , )קוד טונאלי, אקורדים, היפוכים ופונקציות כללי יסוד בהרמוניה

 תורת, בסגנונות שונים קישוטיםוכתיבת אילתור בהולכת קולות, כללי יסוד  ,(צלילים זרים

מבוא , בארבעה קולותובלתי מסופררים מסופררים הפיסוק המוזיקלי, הירמון בסים המטריקה ו

האוקטבה", סכמות  "חוקי :בסיסיות תרגול סכמותולמסורת הפרטימנטו האיטלקית 

בס נגינת מהלכים הרמוניים סטנדרטיים ו ,קדנציאליות, טיפול בדיסוננסים והשהיות וכו'

היכרות כללית והרמוני , מבוא לניתוח מבוא לתורת המודולציה ומודולציות דיאטוניותמסופרר, 

תקופת ההרמוניה מניתוח מבחר יצירות אימון בניתוח משמיעה, עם שיטות ניתוח מקובלות, 

 . הטונאלית

 

 )נתון לשינויים(רשימת ספרות 
I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed. 

Yanetz, 1980). 

S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 
3
1995). 

 

 .ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס

 

 מוזיקה ללימוד עצמייסוד במונחי רשימת 

ורה של מונחי הינכם נדרשים לשלוט בשקורס יסודות המרקם והצורה א' לימודיכם ב לקראת

ומהווים תשתית חשובה ללימודי המוזיקה ברמה יסוד במוזיקה, הנמצאים בשימוש שוטף בקורס 

בוחן בכתב בתחילת שנת הלימודים ביה"ס. היכרותכם עם המונחים תיבדק במסגרת הנדרשת ב

מונחים התתבקשו להגדיר מבחר מתוך רשימת  בבוחן זה. )במסגרת השיעור השני של הקורס(

 . ת לעילהמפורט

", הניתנת להורדה לתלמידי תיכון תיאוריה של המוזיקהרבים מן המונחים מוסברים בחוברת "

 בחינם מאתר משרד החינוך והתרבות בלינק הבא:

4656EDC8063D/118773/TheBookU.pdf-92A4-4AF9-7DD8-.education.gov.il/NR/rdonlyres/A943545Fhttp://cms  

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A943545F-7DD8-4AF9-92A4-4656EDC8063D/118773/TheBookU.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A943545F-7DD8-4AF9-92A4-4656EDC8063D/118773/TheBookU.pdf


 

 

3 

הסברים מפורטים יותר בשפה האנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של אנציקלופדית המוזיקה 

(. ניתן להתחבר לאתר זה מכל מחשבי e.comhttp://www.oxfordmusiconlin)  של גרוב

 אוניברסיטת ת"א.

 

 להלן מונחי המוזיקה ללימוד בחלוקה לפי נושאים:

 

 :בתיאוריה של המוזיקהכלליים מושגי יסוד  .0

 (a capellaקאפלה )-א

 (unisonאוניסון )

 ( alla breveברווה )-אלה

 (acousticsאקוסטיקה )

 (chordאקורד )

 (triadאקורד משולש )

 (articulationארטיקולציה )

 (basso continuo, figured bass, בסו קונטינואו )סופררבס מ

 (dupletדואולה )

 (duetדואט )

 (dominantדומיננטה )

 (dynamicsדינאמיקה )

 (dissonanceדיסוננס )

 (harmonyהרמוניה )

 (homophonyהומופוניה )

 (tuttiטוטי )

 (tonalityטונאליות )

 (tonicטוניקה )

 (tempoטמפו )מפעם( )

 (trioטריו )

 (tripletטריולה )

 (librettoליברטו )

 (modulationמודולציה  )

 (modeמודוס  )

 (chamber musicמוזיקה קאמרית )

 (motifמוטיב )

 (monophonyחד קוליות )מונופוניה( )

 (melodyמלודיה  )

 (range, e.g. vocal range, ambitusמנעד, דיאפאזון )

 (cycle of fifthsמעגל הקווינטות )

 (rhythmמקצב, ריתמוס )

 (meterמשקל, מטרום )

 (subdominantדומיננטה )-סוב

http://www.oxfordmusiconline.com/
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, (whole tone scaleסולם טונים שלמים ), (diatonic scaleסולם דיאטוני ), (key, scaleסולם  )

, (minor modeרי )סולם מינו, (major modeסולם מז'ורי ), (chromatic scaleסולם כרומטי )

 (pentatonic scaleסולם פנטטוני )

 (syncope, syncopationסינקופה )

 (harmonic/melodic sequenceסקוונצה הרמונית/מלודית )

 (mute, sordinoעמעם, סורדינו )

 (beatפעמה )

 (musical phraseפרזה מוזיקלית )

 ( overtoneצליל עילי )

 ( upbeatקדמה )

 (counterpointקונטרפונקט )

 (consonanceקונסוננס )

 (polyphonyקוליות )פוליפוניה( )-רב

 (orchestrationתזמור )

 

 :. סימני יסוד בתיווי המוזיקלי8

 (old and modern clefsמפתחות מודרניים ועתיקים 

 (repetition and orientation signsסימני חזרה ו"ניווט" בטקסט המוזיקלי )

 (fermataפרמטה  )

 (rhythmic valuesכים רתמיים )ער

 (restsהפסקות )

 (accidentalsסימני היתק )

 (scoreפרטיטורה )

 (trillטריל )

 (tremoloטרמולו )

 (mordentמורדנט )

 (pedalסימני פדל )

 (glissandoסימן גליסנדו )

 (arpeggioסימן ארפג'יו )

 (up-bow, down-bowסימוני קשתות )

 (tieקשת מאריכה )

 (articulation signsרטיקולציה )סימני א

 

 :. מבחר הוראות ביצוע, הבעה, עוצמה, טמפו, ארטיקולציה וקישוטים4

 (ad libitumאד ליביטום )

 (Adagioאדג'יו )

 (allargandoאלארגנדו )

 (Allegroאלגרו )

 (Allegrettoאלגרטו )

 (Andanteאנדנטה )
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 (accelerandoאצ'לרנדו )

 (arcoארקו )

 (decrescendoדקרשצ'נדו ), (diminuendoדימינואנדו )

 (tenutoטנוטו )

 (legatoלגאטו )

 (Largoלרגו )

 (Larghettoלרגטו )

 (Moderatoמודראטו )

 (mezzo forteפורטה )-מצו

 (mezzo pianoפיאנו )-מצו

 (marcatoמרקטו )

 (sostenutoסוסטנוטו )

 (staccatoסטקטו )

 (sforzandoספורצנדו )

 (forteפורטה )

 (fortissimoרטיסימו )פו

 (portamentoפורטמנטו )

 (pianoפיאנו )

 (pianissimoפיאניסימו )

 (pizzicatoפיציקאטו )

 (Prestoפרסטו )

 (Prestissimoפרסטיסימו )

 (crescendoקרשנדו, קרשצ'נדו  )

 (rubatoרובאטו, טמפו רובאטו )

 (ritardando/ritenutoריטנוטו/ריטרדנדו )

 

 :)יש להכיר את הכלים הסטנדרטיים בכל קטגוריה( זיקליים סטנדרטיים. כלים וגופים מו4

 (bowed string instrumentsכלי מיתר )במובן של:( כלי קשת )

 (woodwind instrumentsכלי נשיפה מעץ )

 (brass instrumentsכלי נשיפה ממתכת )

 (percussion instrumentsכלי הקשה )

 (plucked string instrumentsכלי פריטה )

 (keyboard instrumentsכלי מקלדת )

טנור, טנור, בריטון, -סופרן, אלט, קונטרה-: סופרן, מצו(vocal types and rangesסוגי קולות )

 בס

 (symphony orchestraתזמורת סימפונית )

 (chamber orchestraתזמורת קאמרית )

 (oratorio choirמקהלה אורטורית )

 (chamber choirמקהלה קאמרית )
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 . צורות מוזיקליות סטנדרטיות:8

 (operaאופרה )

 (oratorioאורטוריה )

 ( allemandeאלמנד )

 (ariaאריה )

 (balletבלט )

 ( gigueג'יג )

 (waltzולס )

 (choraleכוראל )

 (Lied, art song) , שיר אמנותיליד

 (marchמארש )

 (motetמוטט )

 (massמיסה )

 (minuetמנואט )

 (theme and variationsציות )נושא וואריא

 (suiteסוויטה )

 (sonataסונטה )

 (symphonyסימפוניה )

 ( scherzoסקרצו )

 ( sarabandeסרבנד )

 (serenadeסרנדה )

 (fugueפוגה )

 (preludeפרלוד )

 (codaקודה )

 (concertoקונצ'רטו )

 (concerto grossoקונצ'רטו גרוסו )

 ( couranteקורנט )

 (canonקנון )

 (cantataקנטטה )

 (recitativeרצ'יטטיב  )


