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 زمن االمتحان: ساعتان       (  1ئي )التوزيع اآللي والغناامتحان مادة 
 درجات( 13السؤال األول : )

 أذكر ما تعرفه عن: 
 درجات( 5التوزيع األوركسترالي ومراحمه ومما تتكون األوركسترا  )  - أ
 درجات( 5أنواع التأليف الموسيقي العربي مع توضيح نماذج لها    )  -ب   

 (اتدرج 7السؤال الثاني : )
 كمان وفصيمتها أساليب فنية مختمفة .لألداء عمى آلة ال

 أذكر بالتفصيل ما ال يقل عن أثنين منهم 
 عن سؤالين فقط مما يمي:  أجب

 
 

 

 درجات( 8)  السؤال الثالث:
 ما هي العوامل المؤثرة في تنظيم وترتيب مقاعد الجموس ألعضاء األوركسترا ؟

 ( درجات 8 السؤال الرابع: )
 التي مر بها التأليف الموسيقي ؟  ما هي أهم المذاهب والتيارات

 

 (درجات 8السؤال الخامس: )
 عرف بإيجاز أثنين من اآلالت الموسيقية التالية: 

 الترومبيت ( –األبوا  –) األكورديون 
 

 والنجاح التوفيقمع تمنياتي بكل 

 
 أستاذ المادة   

 معروف  عبداهلل د/ أحمد    
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 (1التوزيع اآللي والغنائي )مادة نموذج إجابة 
 درجات( 13السؤال األول : )

 أذكر ما تعرفه عن: 
 درجات( 5)  التوزيع األوركسترالي ومراحمه ومما تتكون األوركسترا  - ب

 درجات( 5أنواع التأليف الموسيقي العربي مع توضيح نماذج لها    )  -ب   
 إجابة السؤال األول :

 -أ

 



 

 

 
 



 



 
 



 
 
 



 -ب

 



 



 



 



 
 



 (اتدرج 7السؤال الثاني : )
 فصيمتها أساليب فنية مختمفة .لألداء عمى آلة الكمان و 

 أذكر بالتفصيل ما ال يقل عن أثنين منهم 
 إجابة السؤال الثاني : 

 



 
 

 عن سؤالين فقط مما يمي:  أجب
 
 

 

 درجات( 8)  السؤال الثالث:
 ما هي العوامل المؤثرة في تنظيم وترتيب مقاعد الجموس ألعضاء األوركسترا ؟

 :إجابة السؤال الثالث

 



 ( درجات 8 رابع: )السؤال ال
 ما هي أهم المذاهب والتيارات التي مر بها التأليف الموسيقي ؟ 

 
 إجابة السؤال الرابع :

 

 



 



 
 
 
 



 (درجات 8السؤال الخامس: )
 عرف بإيجاز أثنين من اآلالت الموسيقية التالية: 

 الترومبيت ( –األبوا  –) األكورديون 
 إجابة السؤال الخامس: 

 



 
 

 
 

 والنجاح التوفيقاتي بكل مع تمني

 
 أستاذ المادة   

 معروف  عبداهلل د/ أحمد    


