
 التعبير الووسيمي للطفلالوادة/  رياض أطفاللسن /  

 م 220كود الوادة/  2020-2012العام الدراسى 

 ساعتاى  الزهي/  األولالفصل الدراسى / 

 درجت 60درجت االهتحاى/  الثاًيتالفرلت/ 

 ( التعبير الووسيمي للطفلهادة )اهتحاى 

 (1ًووذج رلن )

  -اجب عن االسئلة التالية:
 .(امام العبارات الخاطئةx(امام العبارات الصحيحة وعالمة )√مة )ضع عال

 (x) . طعة الموسٌقٌةالمٌزان الموسٌقً هو ترقٌم ٌوضع فً نهاٌة الق -1

 (√) . المدرج الموسٌقً عبارة عن خمس خطوط وأربع مسافات -2

 (√).  للموسٌقى الزمنًاإلٌقاع هو الشق  -3

 (x) . موسٌقى العربٌةالسماعً أحد أنواع المؤلفات الغنائٌة فً ال -4

 (√).  الكونشٌرتو أحد أنواع القوالب اآللٌة الغربٌة -5

 (x)الغناء هوأداء الصوت البشري لمؤلف موسٌقً ٌحمع بٌن الموسٌقً والنص اللحنً. -6

 (√) .اللعب هو أي سلوك ٌقوم به الفرد بدون غاٌة عملٌة مسبقة -7

 (x) ٌتضمن البناء الموسٌقً لألغانً كلمات األغنٌة. -8

 (√) .األلعاب الموسٌقٌة لعاب الخاصة بالتعبٌر الحر أحد أنواع األ  -9

 (x) الكاستانٌت من آالت الباند اإلٌقاعٌة التً تصدر نغمات . -11

 (√) .تعتمد طرٌقة سوزوكً على اإلنصات الجٌد وتقلٌد األصوات -11

 (√) . القصص الخٌالٌة أحد أنواع القصص الموسٌقٌة الحركٌة -12

  (x) .من األنشطة الهامة التً تتٌح للطفل التفرد واإلنعزال  عٌةتعد آالت الفرق اإلٌقا -13

  (x) . تعتبر آلة الكالرٌنٌت من آالت النفخ النحاسٌة -14

  √من الوسائل السمعٌة والبصرٌة المستخدمة فً دروس اإلستماع والتذوقاالسطوانات  -15

 (√).  تعتبر آلة األكسلٌفون من اآلالت اإلٌقاعٌة -16

 (√) . و من اآلالت الوترٌةتعتبر آلة البٌان -17

  (x) . لٌس شرطاً أن ٌتناسب المدى اللحنً لألغنٌة مع المدى الصوتً للطفل -18

  (√) .ٌعد األستماع والتذوق من األنشطة الموسٌقً الهامة التً تعتمد على حاسة السمع -19

 (√) . تعتبر آلة الفلوت من آالت النفخ الخشبٌة -21

 (x) . موسٌقى واللغةال ٌوجد أي وجه تشابه فٌما بٌن ال-21

 )√(النشاط الموسٌقً ٌحرر الطفل من روح األنانٌة واالنسحابٌة والعدوانٌة.-22

  (x) .ٌمٌل الطفل الصغٌر الى النشاط الموسٌقً الجماعً أكثر من الطفل الكبٌر -23

 (√) ٌتعلم األطفال الموسٌقى نتٌجة للخبرات الموسٌقٌة . -24

  (x)ألطفال على النشاط الصباحً .ٌقتصر دور التربٌة الموسٌقٌة فً رٌاض ا -25

 (√) . النغم هو الشق اللحنً للموسٌقى-26

  (x) .ٌشٌر )جلوفر( أن الموسٌقً تعمل على تشتٌت انتباه األطفال -27

 (√) . توجد عالقة وثٌقة بٌن الموسٌقً ونمو المخ وتطوره -28

 (x) . آالت نفخ( -تنقسم آالت األوركسترا السٌمفونً الً قسمٌن )آالت وترٌة-29

 (√) من أحد أدوار التربٌة الموسٌقٌة تأكٌد وتدعٌم الهوٌة العربٌة . -31



 .اختيار مما بين القوسين
 

 ٌستخدم المدرج الموسٌقً فً تدوٌن  31

A لنغماتا b األرقام c العبارات 

 معنى كلمة هارمونً 32

A الدرجة b توافق األصوات c األذن الموسٌقٌة 

 السالم الموسٌقً هو تسلسل ل 33

A ست نغمات b  سبع نغمات c ثمان نغمات 

 ٌطلق على البعد بٌن صوتٌن متتالٌن صعوداً أو هبوطاً اسم 34

A األنشطة الموسٌقٌة b المسافة الموسٌقٌة c الخط الفاصل 

 ٌطلق على العالمات التً توضع على ٌسار النغمة لتحوٌلها عن مكانها اسم 35

A عالمات التحوٌل b عالمات التظلٌل c المرجعات 

 تتكون الجملة الموسٌقٌة من عبارتٌن فً الغالب كل عبارة 36

A 4 موازٌر b 5 موازٌر c 6 موازٌر 

 تقسم القطعة الموسٌقٌة الى أجزاء متساوٌة ٌسمى كل جزء منها 37

A عبارة b مقام c مازورة 

 من أحد أنواع القوالب اآللٌة الغربٌة 38

A البشرف b السوناتا c جااللون 

 تغنً من أولها الى آخرها هً لفظ إٌطالً معناه )دراما مسرحٌة( 39

A األفتتاحٌة b السٌمفونٌة c األوبرا 

  ةٌعتبر ......من أنواع األلعاب الموسٌقٌ 41

A ًالتعبٌر الحرك b األلعاب التعبٌرٌة المنظمة c األلعاب الفردٌة 

 ى بعالمةالعالمة التً تقوم برفع الصوت نصف درجة تسم 41

A البٌمول b الدٌٌز c البٌكار 

 نوع من القصص نجد أحداثها تدور حول الحكاٌات الشائعة  42

A القصص الشعبٌة b القصص الدٌنٌة c القصص التارٌخٌة 

  من اآلالت االٌقاعٌة التً تصدر نغمات 43

A الجالجل b الصنوج c األكسلٌفون 

 الى اع األغنٌة ولحن األغنٌة باالضافةقٌتضمن البناء الموسٌقً لألغنٌة اٌ 44

A الكلمات b المصاحبة c الرقص 

 االستماع والتذوق الموسٌقً أحد أنواع 45

A الفنون المسرحٌة b الفنون الٌدوٌة c األنشطة الموسٌقٌة 

 األوبوا أحد أنواع آالت النفخ ..... فً االوركسترا السٌمفونً 46

A الخشبٌة b النحاسٌة c ٌن معاً األثن 

 ٌعتبر أحد أنواع اآلالت االٌقاعٌة فً االوركسترا السٌمفونً 47

A الفٌوال b ًالتٌمبان c الهارب 



 ٌعتبر .......أحد أنواع آالت النفخ النحاسٌة 48

A البٌكالو b الفاجوت c الترمبون 

 تتكون آالت األوركسترا السٌمفونً من أربع أقسام منها 49

A اآلالت الوترٌة b اآلالت المعدنٌة c اآلالت الموسٌقٌة 

 أحد أوجه النشاط الموسٌقً فً الروضة 51

A الحفالت b المناسبات c  ًاالثنٌن معا 

 الى .... كروش دتقسم العالمة الزمنٌة الرون 51

A اربعة b ثمانٌة c ستة عشر 

 ......( -ثالثً  –الموازٌن الموسٌقٌة ثالثة )ثنائً  52

A ًرباع b احادي c عرجاء 

 هو ترقٌم ٌوضع فً بداٌة القطعة الموسٌقٌة وٌتكون من رقمٌن فوق بعضهما 53

A ًالمدرج الموسٌق b د الموازٌراعد c ًالمٌزان الموسٌق 

 ٌرسم على المدرج وٌستخدم لتدوٌن النغمات واألصوات 54

A مفتاح ري b مفتاح صول c ًمفتاح س 

 بارة أربع موازٌرتتكون من عبارتٌن فً الغالب كل ع 55

A اللوحة الموسٌقٌة b الجملة الموسٌقٌة c القطعة الموسٌقٌة 

 تقوم بخفض الصوت  bعالمة الخفض  56

A نصف درجة b درجة كاملة c  ًاإلثنٌن معا 

 هوتسلسل لثمان نغمات تبدأ بأساس السلم وتنتهً بجواب األساس  57

A ًالسلم الموسٌق b ًالسلم الكرومات c  التربٌعًالسلم 

 رقصة شعبٌة فً أوائل القرن التاسع عشر وانتشرت فً اوروبا 58

A التحمٌلة b الالزمة الموسٌقٌة c البولٌكا 

  عازف 111هً قالب موسٌقً عالمً ٌؤدٌة أوركسترا كبٌرة تتألف من حوالى  59

A األوبرٌت b األوركسترا c السٌمفونٌة 

 دمة لألدوار أو الموشحات أو األغانًهو مقطوعة موسٌقٌة صغٌرة تعزف كمق 61

A الدوالب b المارش c التحمٌلة 
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 التعبير الووسيمي للطفلالوادة/  رياض أطفاللسن /  

 م 220كود الوادة/  2020-2012العام الدراسى 

 ساعتاى  الزهي/  األولالفصل الدراسى / 

 درجت 60درجت االهتحاى/  الثاًيتالفرلت/ 

 ( التعبير الووسيمي للطفلهادة )اهتحاى 

 (2ًووذج رلن )

  -اجب عن االسئلة التالية:
 .(امام العبارات الخاطئةx(امام العبارات الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة )

 (√).  د أنواع القوالب اآللٌة الغربٌةالكونشٌرتو أح -1

 (x)الغناء هوأداء الصوت البشري لمؤلف موسٌقً ٌحمع بٌن الموسٌقً والنص اللحنً. -2

 (√) .اللعب هو أي سلوك ٌقوم به الفرد بدون غاٌة عملٌة مسبقة -3

 (x) ٌتضمن البناء الموسٌقً لألغانً كلمات األغنٌة. -4

 (x) . ٌة القطعة الموسٌقٌةالمٌزان الموسٌقً هو ترقٌم ٌوضع فً نها -5

 (√) . المدرج الموسٌقً عبارة عن خمس خطوط وأربع مسافات -6

 (√).  اإلٌقاع هو الشق الزمنً للموسٌقى -7

 (x) . السماعً أحد أنواع المؤلفات الغنائٌة فً الموسٌقى العربٌة -8

  (x) . لٌس شرطاً أن ٌتناسب المدى اللحنً لألغنٌة مع المدى الصوتً للطفل -9

  (√) .ستماع والتذوق من األنشطة الموسٌقً الهامة التً تعتمد على حاسة السمعٌعد األ -11

 (√) . تعتبر آلة الفلوت من آالت النفخ الخشبٌة -11

 (x) . ال ٌوجد أي وجه تشابه فٌما بٌن الموسٌقى واللغة -12

 )√(.النشاط الموسٌقً ٌحرر الطفل من روح األنانٌة واالنسحابٌة والعدوانٌة -13

  (x) .ر الى النشاط الموسٌقً الجماعً أكثر من الطفل الكبٌرٌمٌل الطفل الصغٌ -14

 (√) . النغم هو الشق اللحنً للموسٌقى -15

  (x) .ٌشٌر )جلوفر( أن الموسٌقً تعمل على تشتٌت انتباه األطفال -16

 (√) . توجد عالقة وثٌقة بٌن الموسٌقً ونمو المخ وتطوره -17

 (x) . آالت نفخ( -ترٌةتنقسم آالت األوركسترا السٌمفونً الً قسمٌن )آالت و -18

 (√).  تعتبر آلة األكسلٌفون من اآلالت اإلٌقاعٌة -19

 (√) . تعتبر آلة البٌانو من اآلالت الوترٌة -21

 (√) ٌتعلم األطفال الموسٌقى نتٌجة للخبرات الموسٌقٌة . -21

  (x)ٌقتصر دور التربٌة الموسٌقٌة فً رٌاض األطفال على النشاط الصباحً . -22

 (√) .األلعاب الموسٌقٌة الحر أحد أنواع  األلعاب الخاصة بالتعبٌر -23

 (x) الكاستانٌت من آالت الباند اإلٌقاعٌة التً تصدر نغمات . -24

 (√) .تعتمد طرٌقة سوزوكً على اإلنصات الجٌد وتقلٌد األصوات -25

 (√) . القصص الخٌالٌة أحد أنواع القصص الموسٌقٌة الحركٌة -26

  (x) .ً تتٌح للطفل التفرد واإلنعزال من األنشطة الهامة الت تعد آالت الفرق اإلٌقاعٌة -27

  (x) . تعتبر آلة الكالرٌنٌت من آالت النفخ النحاسٌة -28

  √االسطوانات من الوسائل السمعٌة والبصرٌة المستخدمة فً دروس اإلستماع والتذوق -29

 (√) من أحد أدوار التربٌة الموسٌقٌة تأكٌد وتدعٌم الهوٌة العربٌة . -31



 .اختيار مما بين القوسين
 

 أحد أوجه النشاط الموسٌقً فً الروضة 31

A الحفالت b المناسبات c  ًاالثنٌن معا 

 الى .... كروش دتقسم العالمة الزمنٌة الرون 32

A اربعة b ثمانٌة c ستة عشر 

 ......( -ثالثً  –الموازٌن الموسٌقٌة ثالثة )ثنائً  33

A ًرباع b احادي c عرجاء 

 قطعة الموسٌقٌة وٌتكون من رقمٌن فوق بعضهماهو ترقٌم ٌوضع فً بداٌة ال 34

A ًالمدرج الموسٌق b د الموازٌراعد c ًالمٌزان الموسٌق 

 ٌرسم على المدرج وٌستخدم لتدوٌن النغمات واألصوات 35

A مفتاح ري b مفتاح صول c ًمفتاح س 

 هً لفظ إٌطالً معناه )دراما مسرحٌة( تغنً من أولها الى آخرها 36

A حٌةاألفتتا b السٌمفونٌة c األوبرا 

 االستماع والتذوق الموسٌقً أحد أنواع 37

A الفنون المسرحٌة b الفنون الٌدوٌة c األنشطة الموسٌقٌة 

 األوبوا أحد أنواع آالت النفخ ..... فً االوركسترا السٌمفونً 38

A الخشبٌة b النحاسٌة c  ًاألثنٌن معا 

 عٌة فً االوركسترا السٌمفونًٌعتبر أحد أنواع اآلالت االٌقا 39

A الفٌوال b ًالتٌمبان c الهارب 

 تقوم بخفض الصوت  bعالمة الخفض  41

A نصف درجة b درجة كاملة c  ًاإلثنٌن معا 

 هوتسلسل لثمان نغمات تبدأ بأساس السلم وتنتهً بجواب األساس  41

A ًالسلم الموسٌق b ًالسلم الكرومات c ًالسلم التربٌع 

 صة شعبٌة فً أوائل القرن التاسع عشر وانتشرت فً اوروبارق 42

A التحمٌلة b الالزمة الموسٌقٌة c البولٌكا 

  عازف 111هً قالب موسٌقً عالمً ٌؤدٌة أوركسترا كبٌرة تتألف من حوالى  43

A األوبرٌت b األوركسترا c السٌمفونٌة 

  من اآلالت االٌقاعٌة التً تصدر نغمات 44

A الجالجل b الصنوج c األكسلٌفون 

 ٌعتبر .......أحد أنواع آالت النفخ النحاسٌة 45

A البٌكالو b الفاجوت c الترمبون 

 تتكون آالت األوركسترا السٌمفونً من أربع أقسام منها 46

A اآلالت الوترٌة b اآلالت المعدنٌة c اآلالت الموسٌقٌة 

  ةٌعتبر ......من أنواع األلعاب الموسٌقٌ 47

A ًالتعبٌر الحرك b األلعاب التعبٌرٌة المنظمة c األلعاب الفردٌة 



 العالمة التً تقوم برفع الصوت نصف درجة تسمى بعالمة 48

A البٌمول b الدٌٌز c البٌكار 

 نوع من القصص نجد أحداثها تدور حول الحكاٌات الشائعة  49

A القصص الشعبٌة b القصص الدٌنٌة c القصص التارٌخٌة 

 الى اع األغنٌة ولحن األغنٌة باالضافةٌتضمن البناء الموسٌقً لألغنٌة اٌق 51

A الكلمات b المصاحبة c الرقص 

 تتكون من عبارتٌن فً الغالب كل عبارة أربع موازٌر 51

A اللوحة الموسٌقٌة b الجملة الموسٌقٌة c القطعة الموسٌقٌة 

 دوار أو الموشحات أو األغانًهو مقطوعة موسٌقٌة صغٌرة تعزف كمقدمة لأل 52

A الدوالب b المارش c التحمٌلة 

 ٌستخدم المدرج الموسٌقً فً تدوٌن  53

A لنغماتا b األرقام c العبارات 

 معنى كلمة هارمونً 54

A الدرجة b توافق األصوات c األذن الموسٌقٌة 

 السالم الموسٌقً هو تسلسل ل 55

A ست نغمات b  سبع نغمات c ن نغماتثما 

 ٌطلق على البعد بٌن صوتٌن متتالٌن صعوداً أو هبوطاً اسم 56

A األنشطة الموسٌقٌة b المسافة الموسٌقٌة c الخط الفاصل 

 ٌطلق على العالمات التً توضع على ٌسار النغمة لتحوٌلها عن مكانها اسم 57

A عالمات التحوٌل b عالمات التظلٌل c المرجعات 

 لموسٌقٌة من عبارتٌن فً الغالب كل عبارةتتكون الجملة ا 58

A 4 موازٌر b 5 موازٌر c 6 موازٌر 

 تقسم القطعة الموسٌقٌة الى أجزاء متساوٌة ٌسمى كل جزء منها 59

A عبارة b مقام c مازورة 

 من أحد أنواع القوالب اآللٌة الغربٌة 61

A البشرف b السوناتا c اللونجا 
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