
 قسم رياض األطفال                    
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 امتحان مادة التعبير الموسيقى للطفلاجابة 
 5105يناير  لثانية ( دور/)الفرقة ا

 
 -اكتبي ماتعرفينه عن :

 
 . لطفل الروضة التذوق الموسيقي -0

  تعريف التذوق
 -هناك العديد من التعريفات منها :

أنه التدريب التعليميي اليذي يهيدل  ليى أن يهيذب ديي اليدارس القيدرة مليى ا سيتماع  -
 الجاد ودهم للموسيقى  .

لمتلقيييي اسيييتجابة لعميييل موسييييقى بعيييد تر ييييز أنيييه الن ييياط ا يجيييابي اليييذي يقيييوم بيييه ا -
ا ستماع  ليه وتفامله معيه مقلييًا ووجيدانيًا مليى نحيو يسيتطيق بيه تقيديرح ليه والح يم 
مليييييه ويتذييييذ هييييذا الن يييياط أ يييي اً  واضييييحة ومذتلفيييية ميييين السييييلوك وهييييذح ا  يييي ال 
المذتلفييية مييين السيييلوك هيييي التيييي يم ييين قياسيييها بثبيييات وتقيييدير نسيييبة التيييذوق مليييى 

 تقديرًا  ميًا وموضوميًا " . أساسها
 أهمية التذوق الموسيقى لطفل الروضة : -1

يعيييد التيييذوق الموسييييقى مييين أهيييم ا ن يييطة الموسييييقية التيييى يعتميييد مليهيييا ديييي ت يييوين جمييييق         
الذبييرات الموسيييقية ا ذييرى والتييى تييرتبط بحاسيية السييمق س دييالذبرة الموسيييقية ذبييرح سييمعيه 

 اسة أذرى من الحواس ندر ها بآذاننا وليس بأي ح
دالطفييل منييذ مولييدح يجييب أن يسييتمق  لييى أ بيير قييدر ميين أنييواع الموسيييقى المذتلفيية و        

يقتصيير ذلييك ملييى أوقييات معينيية ويم يين تقسيييم ذبييرة التييذوق الموسيييقى لطفييل الروضيية  لييى 
  -أربعة مراحل هي: 

 



 االستقبال عن طريق الحواس  -أ
 -الموسيقية :اإلدراك والتمييز بين المثيرات -ب
 -تحميل العمل الموسيقى إلى مكوناته : -جـ
 -النقد الموسيقى :-د
 -أهداف التذوق الموسيقى لطفل الروضة:     
 أن يتعرل ملى المفاهيم المرتبطة بالصوت  -(0)
 أن يتعرل ملى المفاهيم المرتبطة بالوحدة الموسيقية  -(5)
 والبطء  اآلتي أن يتعرل ملى المفاهيم امرتبطة بالسرمة -(3) 
 ( أن يتعرل ملى المفاهيم المرتبطة بالتلوين الصوتي 4)
 أن يتعرل ملى المفاهيم المرتبطة بالتعدد الصوتي  -(5) 
 مكونات المادة الخام لمموسيقى : -2
 الصوت -أ

 درجة الصوت   -ب
 شدة الصوت   -جـ
 التموين الصوتي   -د
 زمن الصوت   -هـ
 قى :العناصر المكونة لمموسي -3
 Rythmeا يقاع :  - أ
 (   Melodyاللحن )  -ب
 (  Harmonyالهارموني )  -جي
 -كيفية اختيار الموسيقى المالئمة لالستماع والتذوق الموسيقى : -4

دقيييد أ يييدت  ويعيييد اذتييييار النمييياذج الموسييييقية مييين ا ميييور الهامييية التيييى يجيييب مراماتهيييا     
 العديد من الدراسات ملى :

بنيوع الموسييقى التيى يفضيلها الطفيل ولييس بميا يتصيورح ال بيار أنيه أننا يجيب أن نبيدأ   -
 مناسب للطفل س 

هييذا الييى جانييب أهمييية سييرس الموسيييقى ال ييعبية والعالمييية الذفيفيية دييي بييرام  الطفوليية  -
 المب رة لتنمية ا حساس بالتذوق الموسيقى س

 -الموسيقى المقدمة للطفل يجب أن تتوادر بها بعض الصفات  ما يلي : 



ن نقدم دائمًا الموسيقى الجيدة ا صلية سواء من التراث الموسييقى العربيي المحييط أ -0
 بالطفل أو التراث الموسيقى العالمي .

ثانييية دقييط  41أن ت ييون الموسيييقى قصيييرة وأ  تزيييد مييدة مرضييها دييي البداييية ميين  -5
تتدرج بالزيادة حتى تصل الى دقيقة أو أ ثر قلياًل ويرجق سبب ذلك  لى ضيق ميدة 

 انتباح ا طفال وذصوصًا طفل الروضة .
ت يييييون ألحيييييان موسييييييقى اآل ت بسييييييطة و يييييبيهة بال نييييياء س حتيييييى يم ييييين ل طفيييييال  -3

همهمتهيييا وسنائهيييا س  ن ذليييك يهيييي  صيييلة المحبييية والميييودة بيييين أصيييواتهم ال نائيييية 
 وصوت اآل ت الموسيقية مثل ) ال مان س الفلوت ( .

ضح ومحدد س دالناس ممومًا وا طفال يجب أن ت ون الموسيقى ذات لحن جميل وا -4
ملى وجه الذصوص سريعوا التأثير بالن مية منيدما تلتقيي بيا ذن س وهيم يسيتجيبون 

 لجمال ا لحان البديعة التى تعزدها اآل ت .
 أن توحي الموسيقى بقوة الطابق س لي ون  عور ا ستجابة لها واضحًا مثل  -5

 ) حزين س مفرح ( .
 يقيييياع واضييييح يسييييهل مسييييايرته وذلييييك  ن ا يقيييياع هييييو أن ت ييييون الموسيييييقى ذات  -6

 العنصر الذي يتجاوب معه الطفل تلقائيًا مندما يستمق لمثل هذح الموسيقى .
الموسييقى القصصييية التييى تمتيياز بالطييابق الوصيفي س دا طفييال يحبييون هييذح ا نييواع  -7

 ميين الموسيييقى س  نهييم يحبييون التعبييير بأنفسييهم وبحر يياتهم ميين الموسيييقى س ديجييب
 ت جيعهم ملى ذلك مادام التعبير موادقًا للموسيقى المسمومة .

 .ومدى اهميتها بالنسبة لطفل الروضةا ن طة الموسيقية  -5
 األنشطة الموسيقية

ت ييي ل الموسييييقى جيييزءا هاميييا مييين حيييياة الطفيييلس دالطفيييل يحتييياج  ليهيييا ديييي وجيييودح  
ميية أثنياء هدهدتيهس يلعيب اليوميس دهو يسيتمق  ليهيا ديي سنياء أميهس ويسيتمتق بالحر ية ا يقا

ذا أرد  ييئا دهيو يصيدر صيوتا ديجيد هيذا ال ي س والطفيل  بصوته ويسيمق أصيواتا محيطيةس وا 
ينيياسى وي نييىس وقييد ي ييون سنيياء   معنييى لييه ول نييه سنيياء يعبيير ميين سييعادتهس ويسييعى  لييى 
مزل اآل ت أن وجدتس يرقص ملى ن مات الموسيقى مندما يستمق لهاس دالطفل الص ير 

عديد من ا نفعا ت ذاللها وبذلك دهي تعمل ملى تنمية  ذصيته بطريقة متوازنية يظهر ال
 ومت املة من جميق م وناتها.



ونظييرا  همييية الموسيييقى دييي حييياة الطفييل ومييا لهييا ميين دور بييارز دييي تنمييية قدراتييه  
العقلييية والل وييية والحر يييةس دهنيياك أنييواع ميين ا ن ييطة الموسيييقية التييي تتناسييب مييق هيي  ء 

 -طفال سيتم مرضها  التالى:ا 
 -االغاني واالناشيد :-1

التييي يسييتجيب لهييا الفييرد ابتييدءا ميين مرحليية  الموسيييقيةميين أهييم ا ن ييطة ال نيياء  يعتبيير
الطفولة س حيث يستجيب الطفل لل ناء دطريا وتعتبر ا سنية هي مالمة السعيد المرح الذي 

 .يتفامل معه مضويا ووجدانيا 
 تعريف الغناء:

 و أداء الصوت الب رى لم لل موسيقى يجمق بين الموسيقى والنص ا دبي.ال ناء ه
هيييو ا داة التيييي وهبهيييا اع ليييهس للتعبيييير مييين انفعا تيييه مييين ذيييالل ا سييياني  الفيييردوصيييوت 

 . دي استذدام صوته منذ مولدح الفردالمذتلفةس ويبدأ 
 أهمية الغناء 

فيييةس والتيييي تسيييامد مليييى النميييو ديييي [ يعتبييير ال نييياء مييين ا ن يييطة ال نيييية بيييالذبرات المذتل0
 جوانب متعددة  الل ة والنطق الصحيح لل لمات وحفظ المعلومة.

[ ويم يييين ميييين ذييييالل ال نيييياء تنمييييية الجوانييييب ا جتمامييييية مثييييل الثقيييية بييييالنفس والتعيييياون 5
 الجمامي.

 [ ا سنية وسيلة لإلمتاع والترديه والسرور.3
لسيييرور والفيييرح والحيييزن وا ليييمس أو  يييعور نفعيييا ت س  اا [ ا سنيييية وسييييلة للتعبيييير مييين 4

 بالذول والرهبة  لى سير ذلك من ا نفعا ت العديدة.
وأسمى ما ديي ا نسيان  تذاطب العواطل  يالفنيس ده الفرد[ ا سنية وسيلة تسمو بحس 5

 دتوقظ أحاسيسه وتبرز ما دي الحياة من جمال.
 .وتذوقه ا دبي فرد[ ا سنية وسيلة لالرتقاء بل ة ال6
 وقيمه ومثله العليا. فرد[ ا سنية وسيلة لنمو وت وين اتجاهات ال7
درصة طيبة ل ي يعرل  يل يسيتعمل صيوتا من مياس وهيذح أول  فردم يقدم لل [ ال الم المن8

 ذطوة دي تعليم مادات ال الم.
نحيييو الممارسيييات السيييلو ية الحمييييدةس وذليييك بميييا تحتيييوى ملييييه مييين  فيييرد[ توجيييه ا سنيييية ال9

 أذالقية أو اجتمامية أو دينية.مضامين 



 [ ا سنية تعتبر مجا  ميسرا ملى الحفظ والتذ ر.01
 .فرد[ ال ناء هو أ ثر ا ن طة الموسيقية قدرة ملى ت يير السلوك ا جتمامي لل00
[ أن ما يعطيه ال ناء للطفل مين  حسياس بالسيعادة والبهجية والميرح   يعطييه أي ن ياط 05

 موسيقى اذر.
 ل ناء ملى توسيق مدى انتباح الطفل وتقويه ذا رته وتنظيم نفسه.[ يعمل ا03
 [ يستذدم ال ناء بنجاح دي تعليم ا طفال القراءة وتحسين ل ة الحديث.04

 ألغنية ل الخصائص الموسيقية
 ل سنية الجيدة العديد من الذصائص الموسيقية ل ي ترتقي  لى المستوى المطلوب وهي :

o لمات ا سنية  
o لموسيقي ل سنيةالبناء ا 
o  يقاع ا سنية  
o لحن ا سنية 
o المصاحبة 

 اإلستماع والتذوق الموسيقى-2
عتميد مليهيا ديي ت يوين يعد ا ستماع والتذوق مين ا ن يطة الموسييقية الهامية التيي يٌ  

 جميق الذبرات ا ذرى التي ترتبط بحاسة السمق.
 أهدال ا ستماع والتذوق الموسيقى:

 ن.[ ا حساس بوجود صوت معي0
 [ التعرل ملى مصدر الصوت.5
 [ ا حساس والتمييز بين ا صوات المت ابهة.3
 [ ا حساس والتمييز بين ا صوات المذتلفة.4
أنهم يم نهم  صدار أصوات ت به أو تذتلل مين تليك التيي يسيتمعون  ا طفال[ ا ت ال 5

  ليها أو يصدرها اذرون.
 ن مصدر واحد للصوت.أنه يم ن  صدار أصوات مذتلفة مملى  التعرل[ 6
 أن ا صوات يم ن استذدامها  وسيلة لالتصال باآلذرين.ملى  التعرل[ 7
د يييار أو التعبيييير مييين ا عيييرض لأنيييه يم ييين اسيييتذدام ا صيييوات  وسييييلة مليييى  التعيييرل[ 8
 . وجودال



المفياهيم المرتبطية بالصيوت وهيى نوميية الصيوتس ديمومية الصيوتس  يدة مليى  التعيرل[ 9
 وت.الصوتس ودرجة الص

المفييييياهيم المرتبطييييية بالوحيييييدة الموسييييييقية مييييين حييييييث السيييييرمةس اليييييبطءس مليييييى  التعيييييرل[ 01
 والموازين.

 المفاهيم المرتبطة با يقاع من حيث الطول والقصر.ملى  التعرل[ 00
 المفاهيم المرتبطة باللحن من حيث الت ابه وا ذتالل.ملى  التعرل[ 05
 ين الصوتي من حيث وسائل التظليل المذتلفة.المفاهيم المرتبطة بالتلو ملى  التعرل[ 03
المفيييياهيم المرتبطيييية بالتعييييدد الصييييوتي والتييييي تتضييييمن التعييييدد الذيييياص ملييييى  التعييييرل[ 04

 باآل ت أو با صوات الب رية.
 أسس اختيار الموسيقى المالئمة لالستماع

ليى ( ثانيية تيزداد بالتيدري  حتيى تصيل  41[ أن ت ون قصيرة وأ  تزيد مدة مرضها مين )0
 ملى ا نتباح لمدة طويلة. فرددقيقة أو أ ثر أو اقل ويرجق ذلك  لى مدم قدرة ال

 [ أن ت ون ذات  يقاع واضح يسهل مسايرته.5
 ( نوار دي الدقيقة.61[    تتجاوز سرمة الوحدة )3
 . [ أن يت رر مرض النموذج  ن الت رار ي دى  لى ا لفة بالعمل الموسيقى4
 [ البدء بالمألول سواء من التراث العالمي أو التراث العربي.5
 [ استذدم المسجل لعرض الموسيقى وأن  ان مزل المعلم ي ون أ ثر داملية.6

 بعض النماذج التي يم ن ا ستعانة بها
 [ ا حساس بوحدة ا صوات والتعرل ملى مصدرها والتمييز بينها.0
 وال لظس والسرمة والبطءس وال دة والذفوت. [ تحديد ذصائص الصوت من حيث الحدة5
 [ تحديد ذصائص الصوت من حيث العالقات الزمنية )الطول والقصر(.3
 [ التمييز بين ا صوات الصامدة والهابطة.4
 [ التمييز بين ا داء المتقطق وا داء المتصل.5
 قوة(. –حزن  – مرح -[ ا حساس بالطابق العام للمقطومة)هدوء6

 ا ستماعاستجابات 
 [ استجابة جسمية حر ية مثل الدق بالقدم ملى الوحدة والتمايل.0
 [ استجابة انفعالية مثل القول أن الموسيقى مرحة أو حزينة.5
 [ استجابة ذيالية ومعناها استثارة ذيال المستمق.3



[ استجابة مقلية معردية وهى ساية دروس ا ستماعس  نهيا تتمثيل ديي ال يعور با سيتماع 4
 الفهم. مق

 الوسائل السمعية والبصرية المستذدمة دي دروس ا ستماع والتذوق.
 ا سطوانات. -
 ال تب الموسيقية. -
 صور أمالم الموسيقى. -
 ا ت يعزل مليها المدرس. -
 آالت الفرق اإليقاعية-3

الم يار ة الجماميية للطفل تعد ا ت الفرق ا يقامية من ا ن طة الهامة التي تتيح  
ثيير أن ييطة التربييية الموسيييقية المحبوبيية لييدى الطفييل ويم يين أن يتعلمهييا ب يي ل دعلييي ميين أ 

بسهولة وذلك لسهولة حملها وسهولة العزل مليها س دهي من أهم وسائط الن ياط الجميامي 
 ومن أهم الوسائل التي تسامد ملى تنمية ا بت ارية 

 العامة لتعليم العزل ملى ا ت الباند ا يقاميةا هدال 
 ذتلل اآل ت ا يقامية المناسبة و ذلك طريقة العزل مليها.التعرل ملى م 
 . ثراء ا ن طة الموسيقية المذتلفة من ذالل العزل ملى اآل ت ا يقامية  
  . ا تساب المهارات العزدية المرتبطة بآ ت ا يقاع 
 الخاصة لتعميم العزف عمى آالت الباند اإليقاعيةاألهداف  

  أدا ها مق ال ناء .مسايرة الوحدة الموسيقية و 
 . مصاحبة ال ناء بعزل نماذج  يقامية مناسبة 
 . أداء نماذج  يقامية ملى الة معينة بعد أداء المعلمة لها 
 . ابت ار مصاحبات  يقامية ل ساني التي يتعلمها الطفل 

 وتنقسم اآل ت ا يقامية  لى قسمين : 
 آالت إيقاعية تصدر صوت واحد  -

 لث والجالجل والمرا ش وال استانيت والصنوج وهي الطبل والدل و المث
 آالت إيقاعية تصدر نغمات -

 ومنها ا  سليفون بأنوامه ) الذ بي والمعدني والهوائي ( وا جراس الموسيقية 
 القصة الموسيقية الحركية -4



تعيييد القصييية مامييية س والقصييية الموسييييقية الحر يييية ذاصييية س مييين الوسيييائل المحببييية  
واقييل المذتلفيية انتبيياح الطفلس نهييا تتضييمن أحييداثا متتالييية ي ييون ل طفييالس حيييث تسييتثير الم

يجيب أن تتناسيب  للطفلوالقصة الموسيقية الحر ية المقدمة  الطفل   ودا لمعردة نهايتهاس
مق سنه دنجد أنها تأذذ   ال ومضيمونا ذيالييا ديي مرحلية الطفولية المب يرة س ثيم تتيدرج  ليي 

 . ح الواقعية متناسبة مق نمو 
 ف التربوية والتعميمية لمقصص  األهدا

وسييائل التعبييير ميين الييذات س ميين ذييالل أدوار أبطييال القصيية س ممييا تعتبيير وسيييلة ميين  -0
 حاجات متعددة .  الفردي بق دي 

قيما واتجاهات سيلو ية ايجابيية س مين ذيالل أحيداث القصية وتصيردات  فردت رس دي ال -5
 أبطالها .

 بت ارية والذيالية.درصا لتنمية قدراته ا للفرد تودر  -3
 القصة. أحداثوسيلة لتنمية ذا رته من ذالل تذ ر  فردتقدم لل -4
 .وجذابةمعلومات موسيقية بطريقة  يقة  فردتقدم لل-5

 أنواع القصص 
   القصص الخيالية -
  القصص التاريخية : -
 :  القصص الدينية -
 القصص الشعبية : -
 األلعاب الموسيقية  -5

تييان منييذ ا زل س حيييث يييرتبط اللعييب بمرحليية الطفوليية الطفييل واللعييب  لمتييان متالزم 
بامتبارهيا مرحلية ا نطيالق والن ياط الحر يي المسيتمر س وليذلك نجيد اللعيب يمثيل بعيدا هاميا 

مين حوليه س  دضيال مين  دي الحياة اليومية للطفل  نه من أهم وسيائله للتعيرل مليي العيالم
ميين نفسييه س بييل يعتبييرح الييبعض مهنيية أن اللعييب أحييد الوسييائل الهاميية التييي يعبيير بهييا الطفييل 

 الطفل . 
 أهداف األلعاب الموسيقية 

 جسم .المامال م ديا للنمو السليم لعضالت  -0
 وسيلة لتدريب الحواس .  -5



 للتعبير من دوادعه وميوله الذاصة . فردوسيلة تعبيرية يمارسها ال -3
 ن اط  .الوسيلة لتجديد  -4
 نتباح .ا وجذب  هتماما مامال مسامدا  ثارة  -5
 العصبية  زالة التوتر.  فرد طالق طاقة ال -6
 . لفردمذرج ومالج لمواقل ا حباط التي يتعرض لها ا -7
 يفيد دي النمو العقلي وذاصة نمو ا دراك . -8
المهييارات الحر ييية المذتلفيية  الم ييي بطريقيية صييحيحة والجييري والقفييز س الفييرد   سيياب  -9

لي الفذذين ودرقعة ا صيابق س دضيال مين ا تسياب مهيارة التيآزر و ذلك التصفيق والربت م
 الحر ي بين اليدين والقدمين .

للتعييود ملييي القييبض ملييي ا  ييياء  ييال رة وال ييرائط  فييردتنمييية العضييالت الصيي يرة لل -01
 وا ت الفرقة ا يقامية .

 مجمومة ن ا ندماج والتصرل دي الالتعود ملي الم ار ة الجمامية وحس ديسامد ي -00
ا تسيياب أنمياط سييلو ية وأذالقييية مرسوبيية  يالتعود ملييي النظييام والتعيياون  يسيامد ملييى -05

 وحب اآلذرين وتعديل السلوك ال ير سوي  العدوان وا نانية وا نطواء .
درا هييا والتعبييير  فييرد  سيياب ال -03 معلومييات موسيييقية  ا حسيياس بالعناصيير الموسيييقية وا 

 منها .
 مق والقدرة ملي التذيل والقدرة ملي ا بت ار.تنمية حاسة الس -04

 أنواع األلعاب الموسيقية  
 األلعاب الخاصة بالتعبير الحر :  -1
 األلعاب المعبرة عن الكممات : -2
 األلعاب ذات األهداف التعميمية : -3
 األلعاب التعبيرية المنظمة : -4

المعلومييات والمهييارات  وبعييد التعييرض  هييدال ا لعيياب الموسيييقية وأنوامهييا س نحييدد 
 الموسيقية الم تسبة من ذالل هذح ا لعاب : 

 *  تنمية ا حساس بالنبر المنتظم بميزان ثنائي بسيط .
 *  تنمية ا حساس بالصوت الموسيقي من حيث ال دة والنوع.

 *  تنمية ا حساس بالعبارات الموسيقية .



الل ويية س  الفيردديي حيدود حصييلة  تدريب ملي التقطيق الل وي ل لمات أو جمل بسييطةال* 
 تدريب ملي الحوار ا يقامي .المق 
 تدريب ملي العزل ملي اآل ت ا يقامية المذتلفة .ال* 
 الل وية .  الفرد  تدريب ملي سناء ا ساني البسيطة التي تناسب حصيلةال* 
 دي ا ور سترا السيفوني . المستذدمة ا  ت الموسيقيةأهم  -3

 السيمفوني األوركسترا آالت تكوين
 : أقسام أربعة  لى السيمفوني ا ور سترا ا ت تنقسم

 . الذ بية النفخ ا ت. 0
 . النحاسية النفخ ا ت. 5
 . والنقر ا يقاع ا ت. 3
 . الوترية اآل ت. 4

 : الخشبية النفخ آالت. 0
 0 مدد                      Piccolo البي الو    
 5 مدد               Flute الفلوت    
 5 مدد               Oboe ا وبوا    
   Cur Anglia's ا نجليزي ال ورنو    

      
 0 مدد

          Clarinet  ال الرنيت    
  

 5 مدد
 Base Clarinet  النيت الباص    

   
 0 مدد

 5 مدد               Fagot         الفاجوتو    
  Contra Fagot          وتوداج ال ونترا    

  
 0 مدد
 

   : النحاسية النفخ آالت. 2
  French Horn     الفرنسي ال ورنو    

   
 4 مدد

         Trumpet الترومبيت    
  

 5 مدد
      Trombone        الترومبون    

   
 5 مدد

        Base   ترومبون الباص    
Trombone  

 0 مدد
              Tuba           التوبا    

 0 مدد   

   : والنقر اإليقاع آالت. 3



 0 مدد  Grosse Cuisse ال بيرة الطبلة    
  Tambour الحربية الطبلة    

Military  
 0 مدد

 0 مدد  Triangle المثلث    
 0 مدد  Patti ال اسات    
 0 مدد Gong الجون     
 5 مدد  Timpani التيمبان    
 0 مدد  Xylophone ال سيلفون    
   : الوترية اآل ت. 4

 5 مدد  Harp الهارب    
 0 مدد  Piano البيانو    
 06 مدد  Violin 1 أول الفيولينة    
 04 مدد  Violin 2 ثان الفيولينة    
 01 مدد  Viola الفيو     
 01 مدد   Cello لونسيل الفيو    
 8 مدد Contra Basso باص ال وانترا    
 القوالب ا لية ال ربية والعربية .أهم  -4
 : الغربية اآللية القوالب -

    Ouverture االفتتاحية

   Sonata   السوناتا

   Concerto  الكونشيرتو 

 :    Symphony   السمفونية

 : واألوبريت األوبرا
 : العربية اآللية القوالب -

  : البشرف
  السماعي

 .: المونجا
 : قاسيمالت

 البولكاً 

  التحميلة
 ا هر أمالم الموسيقى ال ربية والعربية . -5
 ا هر أمالم الموسيقى ال ربية -اوً  :



 موتسارت–دردي  –درانز جوزيل هايدن  –جوهان سبستيان باخ 
 ربيةعا هر أمالم الموسيقى ال -: ثانياً 

 رياض السنباطي –محمد مبد الوهاب  –محمد القصبجي  –سيد درويش 
 هم ا صطالحات الموسيقية التي درستها .أ -6

أجىزا   اا  ازمةىة متسىاوية ط قىا لاميىزام وتسىم   : تقسم القطعة  الموسيقية الى  المازوره

  هاه االجزا  موازير.

 : هو خط عامودي يفصل  يم كل مازورة والتي تايها .الفاصل 

 طاق عايهما خطا الةهاية : يوضع في ةهاية القطعة الموسيقية خطام عاموديام ي خطا الةهاية

 اسما  الخطوط واسما  المسافا  عا  المدرج .

 فا ( -رى  –سي  –صول  –اسماء الخطوط : ) مى 
 

  مي( -دو  -ال  -اسماء  المسافات : )فا 

 المدرج الموسيقي .

خطوووط مسووة أمق ةف أووق مةواحأووق  ةاصوور رأساووا ارروو  مسووافات  خموو هووو ارووارن  اوو  

 . مسة أمق اف أق مةواحأق

 الميزام الموسيقي .

هو ترقيم يوضع في  داية القطعة الموسيقية ويتكىوم مىم رقمىيم امىدهما   سىط واالخىر 

مقىىام ا ال سىىط يمدىىل عىىدد الومىىدا  الموسىىيقية داخىىل كىىل مىىازورة ا والمقىىام يمدىىل ةىىو  تاىى  

 الومدا  .

 

 
 

With my best wishes 

Hany shehta 

 


