
 

 

 

 الثالثة الفرقة  :                 كلية التربية النوعية     

 4102يناير   : دور          قسم  التربية  الموسيقية    

 ساعتين  :الزمن                      

  21الذرخة :         

 مناهح التخصصمادة  نمورج اخابة

 

 -: االسئلة التاليه اجب عن
 

                                                               األولالسؤال 
 

  (51)       أكمل الجمل التالية .
                           

،  تحضٌر الدروس التي يمكن ان يستفيد بها المعلم فى التدريس من بين التوجيهات .1

 تقوٌم التالمٌذ ....الخ،  اسلوب مخاطبة ومعاملة التالمٌذ

 المجال النفسحركً, المجال المعرفً  ف التربوية الى ثالث مجاالت هىتنقسم االهدا .2

   المجال الوجدانً، 

،  القٌادة،  االتزان االنفعالً الخصائص الشخصية التي يجب ان تتوافر في المعلممن  .3

 الحٌوٌة والنشاط فً العمل

 سةالمنهج ، المدر،  التلمٌذ،  المعلمالى  مقومات العملية التعليمية  تنقسم .4

 االلمام بالنواحً االكادٌمٌة  الخصائص المهنية التي يجب ان تتوافر في المعلممن  .5

 االبتكار والتجدٌد والتجرٌب ....الخ،  االعداد والتخطٌط للدرس، والتربوٌة 

 
 ( 51)          الثانًالسؤل 

 طرق تدريس الصولفيج الغنائي ووضح الفرق بينهم .من  اثنينتخير  -1

 -وتشمل : الغنائيالصولفيج  تتعدد طرق تدريس

 طرٌقة القرار دو 

 طرٌقة دو المتحركة 

 طرٌقة دو الثابتة 

 الطرٌقة العددٌة 

 طرٌقة مورٌس شوفٌه 



 طرٌقة المسافات 

 ًطرٌقة دٌكرول 

 ًدالكروز والصولفٌج الغنائ 

 

 تخير اثنين من طرق تدريس الصولفيج االيقاعي ووضح الفرق بينهم . -2

 -يقاعي وتشمل :تتعدد طرق تدريس الصولفيج اال

 طرٌقة اٌمً باري فً تدرٌس االٌقاع 

 اللوحة االٌقاعٌة 

  الزمن -اشارات الٌد الدالة على االٌقاع 

 طرٌقة كتابة االٌقاعات باالختزال 

 البطاقات االٌقاعٌة 

 

 تخير اثنين من طرق تدريس االناشيد ووضح الفرق بينهم . -3

 -وتشمل : االناشيدتتعدد طرق تدريس 

  الحفظ الصمطرٌقة 

 الطرٌقة الجزئٌة فً تدرٌس النشٌد 

  الطرٌقة الكلٌة فً تدرٌس النشٌد 

 الطرٌقة التحلٌلٌة فً تدرٌس النشٌد 

 

    ( 51)          الثالثالسؤل 

 

 -اعطي نموذج لتحضيرحصة شاملة في مجال التخصص موضحا بها:

 العنوان -1
 االهداف )العامة ، الخاصة ، الموسيقية( -2
 خطوات الدرس -3
 تقييم ال -4

 

 
 



 حصة شاملة بعنوان
 العزف على االت الباند

 -الهدف العام :

 العزف 
 -: الخاصالهدف 

 تدرٌس االت الباند 
 -: االهداف الموسٌقٌة التربوٌة

 المجال المعرفً :

 ان ٌتعرف التالمٌذ على اشكال االت الباند واسمائها 

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

 االت الباند لوحة مكتوب علٌها تمرٌن اٌقاعً موزع على 

 االت الباند 

 السبورة والطباشٌر 
 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 

 رةٌقوم المعلم بتأدٌة التمرٌن بعزفة على االت الباند اكثر من م 

  ٌقسم المعلم الفصل الى مجموعات تقوم بعزف التمرٌن وباق الفصل
 ٌصفق اٌقاع التمرٌن

 ٌقوم المعلم بتغٌٌر المجموعات 

 ٌشكر المعلم التالمٌذ على التزامهم وادائهم بالحصة 

 الخروج بنظام على مارش 
 التقٌٌم :

 ندٌطلب المعلم من الطالب اداء تمارٌن اٌقاعٌة اخرى باستخدام االت البا 

 ٌطرح المعلم اسئلة للتأكد من مدى فهم التالمٌذ للدرس 
 

With my best wishes 

Hany shehta 


