المرحلة الثانوية
تربية موسيقية

للعام الدراسى 2022 / 2021
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توزيع المقررات الدراسية لمادة التربية الموسيقية

للصف األول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2021
الفصل الدراسى األول

الشهر

الموضــــــــــــــــــــوع
 عرض موجز لنشأة وتطوير الموسيقى حتى عصر الباروك .
 االستماع إلى الحان بسيطة تساعد على إدراك االختالف بين العصور .


يتعرف العالمات اإليقاعية اآلتية :

 تدريبات على قواعد وأصول أخذ النفس .

 يتعرف أساسيات اآلالت اآلتية  :أكورديون واحدى اآلالت الوترية.
 فكرة مبسطة عن عصر الباروك.
 االستماع إلى موسيقى عصر الباروك ويوهان سباستيان باخ .
 يتعرف ( المازورة ـ الفاصل ـ خطى النهاية ـ الموازين البسيطة ).

نوفمبر

2021

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

أكتوبر

2021

الفروع

 يتعـــرف المــــدري الموســــيقى ومفتــــاد صـــول وأســــما الــــدرجات مــــن (دو)

تربية صوت
عزف
تاريخ وتذوق
صولفيج و نظريات

الوسطي حتى ( صول .) 1

 ـ يغنى تمارين فى حدود نغمات البنتاكورد من اللوحة الصوتية

 تبعاً إلرشادات ( جون كيرون ) في حدود األشكال السابقة .
 يتعرف على سلم دو الكبير وابعاده .

 يقـــ أر تمرينـــات إيقاعيـــة وصــــولفالية للعالمـــات الســـابقة واضـــافة .
 تدوين تمرين إيقاعى بسيط من خالل االشكال االيقاعية المدروسة .
 يتعرف وسالل التلوين الصوتي و يغنى نشيد.
 يؤدى تدريبات تكنيكية على آلته .
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تربية صوت
عزف

ديسمبر
2021

 نبذة عن حياة باخ واالستماع لنماذي من موسيقاه .
 يتدرب على الموازين الموسيقية واشارات المي ازن
 يدون تمرين إيقاعى فى موازين مختلفة مستخدماً االشـكال اإليقاعيـة

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

التى تم دراستها .

درسها .
 يتعرف على السكتات المقابلة للعالمات اإليقاعية التي تم ا

 يتعرف الرباط الزمني والنقطة .
 يق أر تمرينات إيقاعية للعالمات والسكتات اآلتية مع إشارات الميزان .
 يق أر تمرينات صولفالية فى حدود سلم ( دو ) الكبير .
 يـــؤدى تـــدريبات علـــي كيفيـــة اخـــذ الـــنفس اثنـــا الغنـــا الفـــردي و
الجماعي .
 يغنى نشيد .
 يؤدى سلم دو الكبير على آلته التى يدرسها .

يناير 2022

-

تربية صوت
عزف

تدريبات وتطبيقات على المفاهيم السابق دراستها .

الفصل الدراسى الثانى
الشهر

الموضــــــــــــــــــــوع

الفروع

فبراير

 -يتعــرف التخــت العربــى وتكوينــه وآالتــه و يســتمع إلــى مقطوعــات بســيطة

تاريخ وتذوق

2022

للتخت الشرقى .
 -يق أر تمرينات إيقاعية وصولفالية مع إشارات الميزان .

عزف

 -يــؤدى تــدريبات علــى الضــروب الســابق دراســتها بالمرحلــة الثانيــة مــن التعلــيم

تذوق

 -يؤدى تدريبات وتمرينات تكنيك على آلته .

مارس

2022

صولفيج ونظريات

االساسى ( سربند ـ داري ـ المصمودى وأنواعه ).
 -يتعرف ضرب السماعي الثقيل .

صولفيج ونظريات

 -يتعرف إشارات االختصار .

 عزف تمرين بسيط مدون بإشارات االختصار بعد ق ار ته جيداً . -يق أر تمرينات إيقاعية للعالمات األتية :

 يق أر تمرينات صولفالية متدرجة الصعوبة.-

يغنى أغنية شعبية مع استخدام االيقاع المناسب .

 -يعزف مقطوعة موسيقية .
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تربية صوت
عزف

إبريل

2022

تذوق

 يتعرف على الدوالب  ،السماعي  ،الطقطوقة .-

يتعرف المرجعات .

صولفيج ونظريات

 يق أر تمرينات إيقاعية وصولفالية . -إمال ايقاعية ولحنية فى حدود ما درس .

تربية صوت

-

يغنى نشيد .

-

يؤدى المقطوعات والتدريبات المرسلة مـن مكتـب مـدير عـام تنميـة

عزف

التربية الموسيقية.

مايو

 تدريبات على المفاهيم السابق دراستها .

2022
خبير المادة
أ.هيتى عماد يوسف

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

الموجه العام
أ.عبير عدلى عطية

أ  .عبير عدلى عطية
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توزيع المقررات الدراسية لمادة التربية الموسيقية للصف الثاني الثانوي
للعام الدراسي 2022 / 2021
الفصل الدراسى األول
الموضــــــــــــــــــــوع

الفروع

الشهر

 -فكرة مبسطة عن نشأة الموسيقى ( قدماء المصريين –

تاريخ وتذوق

اإلغريق – الرومان – عصر النهضة  -عصر الباروك )
أكتوبر

2021

 -يدرس السلم الكبير وأبعاده ( سلم دو الكبير ) .

 -التدريب على المدرج الموسيقي والخطوط اإلضافية .

تربية صوت

 يغنى تمرينات بسيطة في سلم ( دو ) الكبير . يتدرب على اآللة التي سبق له دراستها .نوفمبر

2021

عزف

 نب ذ ذذسة مبس ذ ذذطة ع ذ ذذن العص ذ ذذر الك س ذ ذذيكى وأس ذ ذذماء بعذ ذ ذالمذ ذذنل ين واالسذ ذذتماى بلذ ذذى بع ذ ذ

انلنذ ذذان لذ ذذبع

صولفيج ونظريات

فنذ ذذانى

تاريخ وتذوق

العصر .

 -عر

موجز لنيذاة موتسذارت ويايذدن ويسذتم بلذى نمذاسج

مختارة لهم .

 يق أر تمرينات بيقاعية باستخدام انشكال السابق دراستها . -يتعرف اشارات االختصار والتكرار واإلعادة .

 -يتعذ ذذرف بشذ ذذارات االختصذ ذذار الخاصذ ذذة بالطبقذ ذذة……8va

صولفيج ونظريات

أعلى وأس ل المدرج .

 يتعرف ع مات التنويل . -سلم ( ال ) الصغير .

 يتعرف على الجهاز التن سي والجهاز الصوتي . -يغني نشيد .

 يعزف سلم ( دو ) الكبير وسلم ( ال ) الصغير -يعزف مقطوعات موسيقية بآلته المختارة .
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تربية صوت
عزف

ديسمبر
2021

 اخذذت ف انص ذوات مذذن ني ذالنبر القوى والضعيف ).

( الدرجذذة  ،الشذذدة  ،النذذوى ،

 الق ت الموسيقية – الجملة والعبارة الموسيقية .-

يق أر تمرينات فى سلم ( دو ) الكبير أكثر تقدما.

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

 يغنى تمرينات فى سلم ( دو ) الكبيذر سات تذدرجات سذلميةأو ف ذذى ن ذذدود ق ذ ذزات انرب ذذي ف ذذى المنطق ذذة الص ذذوتية وف ذذى

ندود انشكال :

 وفي الموازين يتعرف على أماكن الرنين . يعزف مقطوعة بآلته المختارة .يناير

-

تدريبات وتطبيقات على المفاهيم السابق دراستها .

2022
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تربية صوت
عزف

تابع الصف الثاني الثانوي للعام الدراسى 2022 / 2021
الفصل الدراسى الثانى

الشهر
فبراير

2022

الفروع

الموضــــــــــــــــــــوع
 يكون فكرة عامة عن تكوين االوركست ار السيم وني والطذابالمميز لآلالت .

 -يق أر تمرينات بيقاعية باستخدام الموازين البسيطة.

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

 يدون تمرين صول ائى بسيط فى ندود سلم دو الكبير . يغنى تمارين متدرجة الصعوبة فى سلم ( دو )الكبير .-

مارس

2022

يعزف مقطوعة موسيقية بآلته المختارة .

عزف

تاريخ وتذوق

 يتسكر الضروب السابق دراستها -يتعرف المازورة المتكاملة .

صولفيج ونظريات

 يق أر تمرينات بيقاعية وصول ائية أكثر تقدما . -يغني أغنية موزعة كوراليا .

تربية صوت

 يغنى موشح .-

إبريل

2022

يعزف مقطوعة موسيقية على آلته المختارة .

عزف
تاريخ وتذوق

 -يتدرب على الضروب السابق دراستها .

 -يق أر تمرينات بيقاعية وصول ائية أكثر تقدما .

صولفيج ونظريات
تربية صوت

 -يغني موشح م استخدام الضرب المناسب .

عزف

 يعزف مقطوعة موسيقية على آلته المختارة .مايو

2022
خبير المادة
أ.هيتى عماد يوسف

تربية صوت

 -غناء جمي انناشيد والموشنات السابق دراستها .

 يعزف جمي ما سبق دراسته من مقطوعات موسيقيةالموجه العام

تربية صوت

عزف

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

أ.عبير عدلى عطية

أ  .عبير عدلى عطية
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توزيع المقررات الدراسية لمادة التربية الموسيقية للصف الثالث الثانوي
للعام الدراسي 2022 / 2021
الفصل الدراسى األول
الموضــــــــــــــــــــوع

الشهر
-

نبذة مبسطة عن العصر الرومانتيكي وأسما المؤلفين .

-

يق أر تمرينات إيقاعية متدرجة الصعوبة في حدود األشكال .

أكتوبر

2021

-

يتعرف على الصوت البشري والطبقات الصوتية .

-

يتدرب على اآللة التي سبق له دراستها .

-

يتعرف بعض المالمح من حياة فردي وموسيقاه .

يق أر تمرينات صولفالية مستخدماً العالمات والسكتات واألشكال اآلتية .

-

يدرس قواعد وأصول أخذ النفس.

-

يتعرف على التوازن الداخلي لفريق الكورال .

-

يغني نشيد .

تدريبات تكنيكية على آلته .

2022

عزف

تاريخ وتذوق

صولفيج ونظريات

تربية صوت

يعزف مقطوعات موسيقية بآلته المختارة .

 -يدرك أماكن التشابه واالختالف أللحان قصيرة .

 يدون سلم ( صول ) الكبير وسلم ( رى ) الكبير . -يؤدي تمرينات تهدف إلى اتساع المنطقة الصوتية .

 -يعزف سلم صول الكبير والتدريبات التكنيكية على آلته الموسيقية المختارة

يناير

تربية صوت

عزف

 -الموسيقى في القرن العشرين .

2021

صولفيج ونظريات

مع استخدام اشارات اليد الدالة على الميزان في حدود الموازين

2021

ديسمبر

تاريخ وتذوق

مع استخدام الموازين

-

نوفمبر

الفروع

تدريبات وتطبيقات على المفاهيم السابق دراستها .
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تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات
تربية صوت
عزف

تابع الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى 2022 / 2021
الفصل الدراسى الثانى

الشهر

الموضــــــــــــــــــــوع
-

فبراير

2022

-

يؤدي تدريبات النفس التي يتطلبها األدا المتصل والمتقطع

أ.هيتى عماد يوسف

عزف

-

-

الصيغ الموسيقية ( الثنالية – الثالثية – الروندو )

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

يدرس سلم ( ال ) الصغير اللحني .

يستنتج ويدون نماذي لحنية قصيرة في حدود العالمات :
وفي الموازين

غنا نشيد .

-

يعزف مقطوعة موسيقية على آلته المختارة .

-

يتذكر خصالص الطابع المميز آلالت التخت العربي .

-

يتذكر الضروب السابق دراستها

-

يتعرف عالمة اإلطالة (

-

يق أر تمرينات صولفالية أكثر تقدماً .

-

خبير المادة

تربية صوت

يتعرف على بعض مالمح من حياة زكريا أحمد ونماذي من موسيقاه .

-

2022

) الكبير .

-

-

مايو

صولفيج ونظريات

عزف مقطوعة موسيقية بآلته المختارة .

2022

2022

لمحة عن األوب ار وتطورها .

-

-

إبريل

تاريخ وتذوق

يدون سلم ( فا ) الكبير وسلم ( سىb

-

مارس

الفروع

تربية صوت

عزف

تاريخ وتذوق
صولفيج ونظريات

).

يميز المسافات الميلودية والهارمونية .

تربية صوت

يغني موشح مع اختيار الضرب المناسب .

عزف

يعزف مقطوعة موسيقية على آلته المختارة .

 -غناء جمي انناشيد والموشنات السابق دراستها .

 يعزف جمي ما سبق دراسته من مقطوعات موسيقيةالموجه العام

تربية صوت

عزف

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

أ.عبير عدلى عطية

أ  .عبير عدلى عطية
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