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المعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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الموضوعات في األسبوع

الفرقة  /األولي
أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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2

3

4

5
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الموسيقى فن غير مباشر والفرق بينه وبين الجماليات والفنون اآلخرى

الصوت والموسيقى الدرامية والتأثيرية اللفظية والمؤثرات الصوتية

الموجات الصوتية وعالقتها االرتباطية بين حاستى السمع والنظر والخيال

عالقة التذوق عامة والموسيقى خاصة بالمخلوقات واإلنسان خاصة ثم الحياتية والفيلم
واإلعالن والتصوير خاصة .

عناصر الموسيقى والعوامل المؤثرة فى اللحن

األداء الموسيقى واألوركسترا وأسر اآلالت الموسيقية واألصوات البشرية

اختبار " نظري " منتصف الفصل الدراسي

الصياغة الموسيقية

 .أشكال المؤلفات المختلفة مثل الصوناتا والكونشرتو والسيمفونية والفارياشن وصوناتا اللجرو
فورم

 .العصور الموسيقية وعالقتها بفنون الصورة وأهم المؤلفين والمؤلفات وأسلوب العصر

كيفية الربط بين الصوت والصورة من خالل المونتاج والمكساج

االستماع و التحليل الموسيقى مع الربط بالصورة .

تطبيقات تشمل المونتاج الدرامى للصورة والصوت .

امتحان نهاية الفصل الدرسي

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

اختبار شفوي

المالحظة

المقابالت

التقويم الشخصي للطالب

7

ج -2يعرض الصورة الثابتة مصحوبة باملوسيقي املناسبة.
ج -3يميز اآلالت املوسيقية املستخدمة في املعزوفة املوسيقية .

8

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج 1يستخدم املقطوعات املوسيقية فى إضفاء جو درامي عند استخدامها مصاحبة
مع الصورة املتحركة .

9

ب - 6يميز االآلت املوسيقية املستخدمة في املعزوفة املوسيقية .

10

ب -4يفرق بين املوشحة والتقاسيم الشرقية .
ب -5يستكشف الجماليات املوجودة بالصوت و كيفية خروجة من االالت املوسيقية

11

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب-3يختار القطع املوسيقية التي تستخدم مع عرض الصور الثابتة و املتحركة .

12

أ -5يذكر أسر االالت املوسيقية املكونة لألوركسترا الغربي .
أ -6يصف القطع املوسيقية املختلفة وعالقتها بفنون الصورة وكيفية ربطهما .

13

أ -4يحدد أنواع املوسيقى فى القوميات املختلفة واملوسيقى اآللية والغنائية

14

أ - 3يحدد األشكال من املؤلفات املختلفة مثل السوناتا والكونشرتو والسيمفونية
والفارياشن وصوناتا اللجرو فورم .

15

أ - 2يذكر العصور املوسيقية وعالقتها بفنون الصورة وأهم املؤلفين واملؤلفات
وأسلوب كل عصر.

التقويم
الختامي أو
النهائي

ملف اإلنجاز

أنواع الموسيقى فى القوميات المختلفة والموسيقى اآللية والغنائية +إعالم الطالب
بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطالب للمقرر وخطة التحسين
أ -املعرفة والفهم :
أ -1يذكر العناصر األساسية للموسيقي .

مشاريع تطبيقية

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  :تذوق موسيقي

د .املهارات العامة .
د -1يقدم عروض فعالة
د -2يطور معارفه ومهاراته في مجال املوسيقي .
د-3يتواصل في حلقات املناقشة والتحليل الدائم للمقطوعات املوسيقية الفيلمية
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