
 

 

 

 الثالثة الفرقة  :                 كلية التربية النوعية     

 0251يناير   : دور          قسم  التربية  الموسيقية    

 ساعتيه  :الزمه                      

  02الذرجة :         

 مناهج التخصصامتحان مادة اجابة 

 -: االسئلة التاليه اجب عن
 

 (01)                                                              األولالسؤال 
 

  . (أمام العبارات الخاطئةxأمام العبارات الصحيحة وعالمة )√(ضع عالمة ) 

 . ) √(المنهج هو احد مقومات وركائز العملية التعليمية .1

 . (x)المظهر الشخصي هو أحد الخصائص المهنية للمعلم .2

 .  ) √(الصولفيج الغنائي تدريسطريقة موريس شوفيه أحد طرق  .3

 . (x)الطريقة الكلية هي أحد طرق تدريس الصولفيج االيقاعي .4

 .(x)االعداد والتخطيط للدرس أحد الطرق المستخدمة في التدريس  .5

   (01)                   الثانيالسؤل 

         أكمل الجمل التالية .
                           

 تعليمية،  نفسية،  اجتماعيةئلة في الفصل ألهداف  يستخدم المدرس االس .1

 الوجداني،  النفسحركي،  المعرفي  تنقسم االهداف التربوية الى ثالث مجاالت هى .2

،  االلمام بالنواحي التربوية هي التي يجب ان تتوافر في المعلم المهنيةالخصائص من  .3

 التقييم والتقويم،  االعداد والتخطيط للدرس

 المنهج،  التلميذ،  المعلمالى  العملية التعليمية مقومات  تنقسم .4

 البيان العملي،  المناقشة،  المحاضرةمن اهم الطرق المستخدمة في التدريس  .5

 ( 01)            الثالثالسؤل 

 اكتب ماتعرفه عن
تتعودد طورق تودريس  .مو  شورط طوريقتين مون أهوم طورق تدريسوهالصوولفيج الغنوائي  -1

 -وتشمل : الغنائيالصولفيج 

 طرٌقة القرار دو 

 طرٌقة دو المتحركة 

 طرٌقة دو الثابتة 



 الطرٌقة العددٌة 

 طرٌقة مورٌس شوفٌه 

 طرٌقة المسافات 

 ًطرٌقة دٌكرول 

 ًدالكروز والصولفٌج الغنائ 

 

 

 الصولفيج االيقاعي م  شرط طريقتين من أهم طرق تدريسه. -2

 -تتعدد طرق تدريس الصولفيج االيقاعي وتشمل :

 طرٌقة اٌمً باري فً تدرٌس االٌقاع -3

 اللوحة االٌقاعٌة -4

 الزمن -اشارات الٌد الدالة على االٌقاع  -5

 طرٌقة كتابة االٌقاعات باالختزال -6

 البطاقات االٌقاعٌة -7

 حا بها اعطي نموذج لتحضيرحصة شاملة في مجال التخصص موض -3

 حصة شاملة بعنوان ( .التقييم  - خطوات الدرس -االهداف  - العنوان)
 العزف على االت الباند

 -الهدف العام :

 العزف 
 -: الخاصالهدف 

 تدرٌس االت الباند 
 -: االهداف الموسٌقٌة التربوٌة

 المجال المعرفً :

 ان ٌتعرف التالمٌذ على اشكال االت الباند واسمائها 

 ان ٌتعرف التالمٌذ على طرٌقة مسك االت الباند وكٌفٌة االداء علٌها 
 المجال النفس حركً :

  ان ٌعزف التالمٌذ على االت الباند 

 ان ٌصاحب بعض التالمٌذ التمرٌن باالت الباند 
 المجال الوجدانً :

 على االت الباند ان ٌشارك التالمٌذ بعض فً العزف 

 ان ٌحترم التالمٌذ اداء االخرٌن 
 المجال الوجدانً :



 لوحة مكتوب علٌها تمرٌن اٌقاعً موزع على االت الباند 

 االت الباند 

 لسبورة والطباشٌرا 
 خطوات الدرس :

 الدخول بنظام على مارش 

 عمل تنشٌط والقاء تحٌة الصباح 

 ان ٌتعرف التالمٌذ على االت الباند من خالل مناقشة 

 ٌشرح المعلم كٌفٌة االداء على االت الباند 

 ٌقوم المعلم بتأدٌة التمرٌن بعزفة على االت الباند اكثر من مرة 

 جموعات تقوم بعزف التمرٌن وباق الفصل ٌقسم المعلم الفصل الى م
 ٌصفق اٌقاع التمرٌن

 ٌقوم المعلم بتغٌٌر المجموعات 

 ٌشكر المعلم التالمٌذ على التزامهم وادائهم بالحصة 

 الخروج بنظام على مارش 
 التقٌٌم :

 ٌطلب المعلم من الطالب اداء تمارٌن اٌقاعٌة اخرى باستخدام االت الباند 

 د من مدى فهم التالمٌذ للدرسٌطرح المعلم اسئلة للتأك 
 

With my best wishes 

Hany shehta 

 

 


