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 استخدام السبورة الذكية في سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولڤيج الغنائي

 عدادإ
 عبده ميا عبد الكريم عبد السميع محمدأ/ 

يقاع  رتجال باحثة دكتوراه قسم التربية الموسيقية تخصص صولڤيج وا  جامعة  -كمية التربية النوعية -حركي وا 
 بورسعيد

 أ.د / أميرة سيد فرج
 جامعة حموان -أستاذ الصولڤيج واإليقاع الحركي واإلرتجال والعميد األسبق لكمية التربية الموسيقية 

 د/ سعيد محمد السعيد برغوث
 جامعة بورسعيد - مية التربية النوعيةك -اإليقاع الحركى واإلرتجال قسم التربية الموسيقية مدرس الصولڤيج و 

 د/ مروة محمد مصطفى الطويل
 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -مدرس الغناء بقسم التربية الموسيقية 

 :المستخمص
 ولڤيجيتناول ىذا البحث استخدام السبورة الذكية في سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمص

ألطفال مع سرعة اندماج االباحثة من خبلل عمميا بالتدريس لمرحمة التعميم األساسى  الحظتإذ  الغنائي
أثرىا في سرعة استيعابيم لممعمومات الدراسية مما دعا الباحثة لمقيام بيذا البحث الذي التكنولوجيا الحديثة و 

ولي لمصولڤيج الغنائي، حمة األ استخدام السبورة الذكية ف سرعة استيعاب أطفال المر قياس فاعمية ييدف إلي 
صولڤيج سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمتفعيل إستخدام السبورة الذكية لتعد أىمية البحث إلي و 
ويقصد بو ذلك " المنيج الذي يتضح منو اتبع البحث المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة غنائي، و ال

ة النو يتضمن تنظيمًا لجمع البراىين بطريقة تسمح باختبار معالم الطريقة العممية في التفكير بصورة واضح
الوصول الى العبلقات و لبحث الفروض والتحكم في مختمف العوامل التي يمكن ان تؤثر في الظاىرة موضوع ا

الذي تم تناولو من خبلل جمسات اإلطار التطبيقي يحتوي البحث عمي اإلطار النظري و و  بين االسباب والنتائج
 م اختتم البحث بالنتائج و التوصيات.ثتعميمية 

 :الكممات المفتاحية
 .أطفال المرحمة األولي ،لصولڤيج الغنائي، االسبورة الذكية
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Abstract: - 
 This study deals with the use of the smart board in the speed of 

absorption of the children of the first stage of the melodic solfeggio. The 

researcher noted through her teaching of the basic education stage the speed of 

integration of children with modern technology and their impact on the speed of 

their absorption of the study information, which called the researcher to do this 

research, which aims to measure the effectiveness of the use of blackboard And 

the importance of research to activate the use of the smart board for the speed of 

absorption of children of the first stage of the melodic solfeggio, The research 

follows the semi-empirical approach of the same group, which means "the 

approach, which is clear from the scientific method of thinking in a clear way 

because it includes a structured collection of evidence in a way that allows testing 

hypotheses and control the various factors that can affect the phenomenon of the 

subject of research and access to the relations between Reasons and results The 

research includes the theoretical framework and the applied framework which 

was addressed through educational sessions and concluded the research with the 

results and recommendations. 
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 مقدمة:
ية لدى لوسائل األساستعتبر أحد أىم امن أحدث اإلكتشافات التعميمية، و تعد السبورة الذكية 
لتقميدية إلى سبورة السبورة ا واالكتشافات الحديثة تم تطويرالتكنولوجى  المعممين، ومع تطور العصر

مرور ىذه الوسائل بعدة مراحل ابتدأت فى مدارسنا بالكتابة عمى الموح بالطباشير، لتنتقل بعدىا إلكترونية، و 
عمييا تارة اخرى تسمى السبورة التفاعمية ويكتب يرة و ىى تعرف بالسبورة الذكية و إلى السبورة البيضاء الشي
أيضًا يمكن لممستخدم أن يكتب بيا عن طريق قمم خاص ليا، كما بإستطاعتو أن باألقبلم القابمة لممسح، و 

أجيزة العرض ه مجيزة لئلتصال بالحاسب اآللى و ىذه الممحامحاه خاصة بيا و يمحو ما كتبو عن طريق م
 األخرى.

بيا سواء كانت جسمية أو عقمية أو يمعب الغناء دورًا ىامًا في تنمية شخصية الطفل من جميع جوان
 .م(022٢،خميل حسين آمال) وجدانية أو اجتماعية

وتعد مادة الصولڤيج الغربى من أىم المواد الموسيقية التى تؤىل دارس الموسيقى إلى إستماع وفيم 
متبلك ىذه المغة. فمادة الصولڤيج تعد بمثابة ا ، الموسيقى لمبنة األساسية فى بناء متكامل وىو لغةوتحميل وا 

من فيم الفروع المختمفة بنودىا تمكن بالتبعية تمكن الدارس من مادة الصولڤيج واتقن مفرداتيا و  فإذا
ىي "اإليقاع، المحن، وسيقى من خبلل عدة بنود مختمفة و ، فالصولڤيج كمادة تيتم بتدريب دارس الملمموسيقى

 .(م0222، بدراوي ىشام) القراءة الصولڤائية وتدريب السمع
 مشكمة البحث:

الحظت الباحثة من خبلل عمميا بالتدريس لمرحمة التعميم األساسى أن ىناك بعض أوجو القصور فى 
غنائيم لمنغمات و ، مما يعوق  الغنائي ولڤيجلمص التعميم األساسى من سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي

استخدام السبورة الذكية في لذي ييدف إلى ، مما دفع الباحثة إلى إعداد البحث الراىن وا األلحان بسيولة
 .الغنائي ولڤيجسرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمص

 تساؤالت البحث:
 ؟الستخدام السبورة الذكية في سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولڤيج الغنائيما التصور  .2
 ؟ة األولي لمصولڤيج الغنائياستخدام السبورة الذكية في سرعة استيعاب أطفال المرحمما فاعمية  .0

 أىداف البحث:
 ييدف البحث إلى:

 .في سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولفيج الغنائيتصميم برنامج يستخدم السبورة الذكية  .2
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 .استخدام السبورة الذكية في سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولفيج الغنائيقياس  .0
 أىمية البحث:

 البحث إلى:ترجع أىمية  
 غنائي.صولڤيج السرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمتفعيل إستخدام السبورة الذكية ل .2
 .ألطفال المرحمة األوليميارات فى التدريس القدرات و الإمداد اإلدارات التعميمية بأفكار جديدة لتنمية  .0

 فرض البحث:
فى استخدام السبورة الذكية في  2,2٢تفترض الباحثة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بنسبة  

 .سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولفيج الغنائي
 حدود البحث:

 -حدود مكانية:  
 أحد مدارس دولة الكويت.  
 -حدود زمانية:  
 م.0223م / 0222العام الدراسى   

 إجراءات البحث:
 منيج البحث

الواحدة ويقصد بو ذلك " المنيج الذي يتضح  التجريبي ذو المجموعةشبو يتبع ىذا البحث المنيج 
منو معالم الطريقة العممية في التفكير بصورة واضحة النو يتضمن تنظيمًا لجمع البراىين بطريقة تسمح 

و الوصول الى لبحث باختبار الفروض والتحكم في مختمف العوامل التي يمكن ان تؤثر في الظاىرة موضوع ا
 .(32 ص، م2332، حطب أبو فؤاد – صادق آمال)ئج"العبلقات بين االسباب والنتا

 عينة البحث:
 أطفال من مرحمة التعميم االبتدائي. 22أطفال المرحمة األولي و عددىم 

 أدوات البحث
 السبورة الذكية.

 البرنامج.
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 مصطمحات البحث:
 :السبورة الذكية

  شو"  داتا " البيانات عرض وجياز الحاسوب أجيزة مع بالتوافق مسطحة، وتعمل إلكترونية "شاشة
Data Show ضبطيا يمكن لمحاسوب، بحيث واضحة صورة وتقدم لمتعميم، قوية فعالة أداة إلى وتحوليا 

 حافظة من قمم واستخدام الحاسوب عمل في ويمكن التحكم الممس، وبواسطة الكبير، حجميا عمى ببساطة
، pixels (400 X 400إلى) تصل عالي   ونقاء الشاشة بوضوح عمى ما بدرجة تعرض أيضًا،وىي الذاتية القمم
 في سريع بشكل وتغييرىا الصفحات إيضاح المرء فيستطيع المستخدم، قبل من بالممس تعمل السبورة ىذه وألن

 يعرض عرض، بجياز مزودة وىي الممس، بمجرد أخرى تطبيقات أي أو البوربوينت، برامج رسوم عرض
 .(022٢،، خميل حسين آمال  ) المحمول" المحاضر كمبيوتر عمى األمر تنفيذ يتم أن بمجرد المتغيرة الصور

 -:غنائيالصولڤيج ال
س اليدف األساسي لو ىو تنمية القدرة عمي غناء األصوات الموسيقية )النغمات( بناء عمي األحسا

 .(م0222، بدراوي ىشام) التتابع المحنيبيا من حيث الحدة أو الغمظ، ومعرفة الدرجة الصوتية و 
 أواًل الدراسات السابقة: 

 .(م0223، الجوير بنت أمانى)الدراسة األولى بعنوان "أثر استخدام السبورة الذكية عمى التدريس الجماعى"
سبورة الذكية فى ىدفت تمك الدراسة معرفة أثر استخدام برنامج حاسوبى متعدد الوسائط من خبلل ال

، وتكونت عينة لدى تمميذات المرحمة االبتدائية التجاىاتاتنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير المعرفية و 
( طالبة مجموعة 02)( طالبة مجموعة تجريبية و02( طالبة وقد تم تقسيميم إلى )22البحث من عدد )

اسفرت النتائج إلى ان تجريبى ذو المجموعتين )تجريبية وضابطة(، و ، واتبعت الدراسة المنيج الضابطة
تفاعل تنمية ميارات التفكير المعرفية و يساعد فى مناسب لبيئة العمل الجماعى و كية استخدام السبورة الذ

 المتعممين فى الموقف التعميمى.
بعنوان "فعالية برنامج قائم عمى السبورة الذكية فى تنمية بعض ميارات التدريس اإللكترونى الدراسة الثانية 

 .(م0222، الحنفى أمل)لدى الطبلب المعممين بشعبة الرياضيات"
تنمية ميارات التدريس اإللكترونى فى الرياضيات ة إلى تحديد الميارات األساسية و ىدفت تمك الدراس

طالبة من طبلب الفرقة ( طالب و 02بحث من عدد )تكونت عينة الالمعممين بكمية التربية، و  ى الطبلبلد
لمجموعة المنيج شبو التجريبى ذو ا ، واتبعت الدراسةات بكمية التربية جامعة المنوفيةالثانية بشعبة الرياضي

اسفرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات مجموعة الواحدة والمنيج الوصفى، و 
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البعدى لممكون المعرفى لميارات التدريس اإللكترونى لصالح اإلختبار ار التحصيمى القبمى و البحث لبلختب
 البعدى.

عن  الكونسرفاتوارأثر استخدام برنامج تجريبي مقترح في تدريس الصولڤيج لطفل بعنوان " لثةالدراسة الثا
 (.233٢، سعد أماني) طريق الكمبيوتر"

وتكونت عينة البحث من  الصولڤيج،ىدفت تمك الدراسة إلى استخدام الكمبيوتر في تدريس مادة 
واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو  بالكونسرفاتوار،تبلميذ الفرقة األولى من مرحمة اإلعدادي الموسيقى 

 الصولڤيجومجموعة ضابطة تدرس  الكمبيوتر،عن طريق  الصولڤيجمجموعة تجريبية وتدرس  المجموعتين،
تفوق طبلب المجموعة التجريبية بمقارنتيا بدرجات طبلب المجموعة عمى وأسفرت النتائج  المتبعة،بالطريقة 
 الضابطة.

 -ثانيا اإلطار النظري: 
 - :الذكيةالسبورة 

م من قبل كل من ديفيد مارتن وزوجتو نانسي 2321بدأ التفكير في تصميم الموحة الذكية في عام 
المتحدة األمريكية، وبدأت  والوالياتنولتون في إحـــــدى الشركات الكبرى الرائدة في تكنولوجيا التعميم في كندا 

ان اإلنتاج الفعمي ألول لوحة ذكية من قبل شركة سمارت في ثم ك تتواصل،األبحاث عمى جـدوى المـوحة الذكية 
وقد مرت السبورة الذكية بمراحل تطوير عديدة خبلل السنوات األخيرة حتى أصبحت كما نراىا  م،2332عام 
 (.م0223، الحميد عبد فاطمة)حالياً 

" األمريكية أدى إلى Intelم شكمت شركة سمارت تحالفًا استراتيجيًا مع شركة إنتل "2330عام  في
سعت الشركة  وقد سمارت،األسيم فى شركة إنتل  وممكيةالتسويق المشترك  وجيودتطوير المنتجات المشتركة 

التنفيذى "رأينا منذ أن تم  والرئيسديفيد مارتن المؤسس المشارك لشركة سمارت  وقاللتمبية الطمب العالمى 
مية السبورة العمبلء الذين يقدرون أى وعددعممية التعميم فى  وفعالةإصدار أول سبورة ذكية أنيا مجزية 

أيضًا  Notebook  م تم تطوير النظام ليس فقط عمى الحاسوب بل عمى2332فى عام الذكية فى إزدياد. و 
 م تم بيعيا فى األسواق.2333فى عام و 

فى عام و م . 0222لذكية وتم تسويقو عام الصوت إلى السبورة ام أدخل التسجيل و 0222عام  فىو 
الذى يتيح لممستخدمين التعامل  م كشف النقاب عن الئحة السبورة الذكية البلسمكية ، قرص الحاسوب022٢

نشاء و ، و د الكائنات التى تظير عمى الشاشةتحديو   حفظ المبلحظات وبدء تشغيل التطبيقات.ا 
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األوسط، وأوصمت سمارت  سبورة ذكية فى منطقة الشرق 1222م تم بيع اكثر من 0220فى العام و 
استمرت خطوات م االجيزة وتطوير البرمجيات، و تصميالكتابة الذكية عن طريق تحسين و  صقل ألواحتطوير و 
، الرشيدي شقران) اإلضافة لمسبورة الذكية لتصل إلى الشكل االخير المستخدم فى الوقت الراىنالتطوير و 
 (.م0220

 مفيوم السبورة الذكية:
جياز عرض يعرض سطح رض كبيرة مرتبطة بجياز الحاسوب و عبارة عن وسيمة عالسبورة الذكية  

 يتم التخطيط بعناصر السبورة بإستخدام أقبلم خاصة أو بالممسكتب لجياز الحاسوب عمى السبورة و الم
(Campbell, C, 2010). 

 لمتفاعل بينىى وسيمة سبورة بيضاء بسيطة تعمل بالممس و يعرفيا الفرماوى بأنيا "عبارة عن و 
يقوم المعمم ببساطة بممس تشد إنتباه المتعمم طوال الحصة و ممتعة بحيث المعمم و المتعمم بطريقة شيقة و 

 (.م0222، الفرماوى) السبورة ليتحكم بجميع تطبيقات الكمبيوتر"
ا يتم التعامل معيا بالممس كمو  تعرفيا أمل سويدان بأنيا "سبورة يكتب عمييا بشكل إلكترونى،و 

عن شاشة  ىى عبارةبأدوات التأشير المختمفة، و مم و التفاعل معيا أيضًا بالقتخدم لمتطبيقات الحاسوبية، و تس
، سويدان امل) حفظو بأكثر من طريقةلرجوع إلى المحفوظ بيا بعد ذلك و يمكن اتحتفظ بما يكتب عمييا و 

 .(م0222
التى يتم التعامل معيا بالممس ويتم تعرف أيضًا بأنيا "نوع خاص من الموحات أو السبورات البيضاء و  

الصف الدراسى وفى اإلجتماعات  تستخدم فىشة الحاسوب من تطبيقات متنوعة، و إستخداميا لنقل ما عمى شا
فى التواصل من خبلل اإلنترنت وتتيح إمكانية حفظ الممفات المختمفة والمؤتمرات والندوات وورش العمل و 

رسال ما تم شرحو لآلخرين عن طريق البريد اإللكترونى فى باعتيا و ة والصور وتنظيميا وطالصوتيصية و الن ا 
الزمان، كما انيا تتميز بإمكانية إستخدام من الحضور إلى الغرفة الدراسية وفى نفس المكان و عدم تمكنيم 
 ص، 0223، عبود حارث) تمكن من اإلبحار فى اإلنترنت بكل حريةو  Microsoft Officeمعظم برامج 

0٢3.) 
 مسميات السبورة الذكية:

لقد حدد سرايا أبو العينين مجموعة متنوعة من المسميات التى اطمقتيا الشركة الموزعة لمسبورة  
 :(م0222، سرايا عادل) الذكية وىى

 Smart Boardالسبورة الذكية  .2
 Interactive Explicating boardشاشة التشرح التفاعمى  .0
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 Interactive touch screenشاشة الممس التفاعمى  .2
 Electronic board / Screenشاشة / السبورة اإللكترونية  .0
 Digital board / Screenالشاشة / السبورة الرقمية  .٢
 Interactive White boardالسبورة البيضاء التفاعمية  .2

 لتعريف اإلجرائى لمسبورة الذكية:ا
كبة التطور ذلك لمواالبيضاء و السبورة طور الحديث لمسبورة الطباشيرية و "السبورة الذكية ىى الت 

يتم ىى عبارة عن شاشة كبيرة عمى شكل سبورة بيضاء تعمل بالممس أو بأقبلم خاصة و التكنولوجى السريع، و 
 األيباد".بو فى إستخداميا أجيزة التابمت و ىى تشلكتابة عمييا بطريقة إلكترونية و اتوصيميا بجياز الحاسوب و 

 :الذكيةفوائد السبورة 
عمى كل من الطالب ة  وتسيل التعميمية،تدعم العممية  التيإن لمسبورة الذكية العديد من الفوائد  

 :كاآلتي وىيعن بعض فوائدىا  وسأتحدث التعميمية،المعمم سير العممية 
 :(م0222، الزعبى شيخة) بعض فوائد السبورة الذكية وىذه
 المتعممين. اىتمامإن السبورة الذكية تثير  .2
 زيادة خبرة المتعمم. فيتساىم  .0
 تقوم بتفعيل الخبرات التعميمية. .2
 من طرق التدريس. وتنوعتزيد  .0
 من خبلل الممف المخزن بالسبورة التفاعمية. تفاصيمو،تزويد الطالب الغائب بنسخة شرح الدرس بكل  .٢
ية التفاعل داخل الحصة الدراس وزيادةمن خبلل شد انتباه الطمبة  الدراسيتساعد عمى إدارة الفصل  .2

 .والطمبةسواء بين الطمبة بعضيم البعض أو بين المعمم 
مما يساعد عمى استثارة الدافعية لدى  ومشوقلمسبورة الذكية القدرة عمى عرض الدروس بشكل جميل  .1

قباليمالطمبة   أكبر.عمى التعمم بشكل  وا 
ذات إمكانات كبيرة عمى  سبورة فيي حصرىا،لمسبورة الذكية فوائد متعددة ال نبالغ إذا ذكرنا أنو من الصعب 

لذلك فإن اقتناءىا  ككل، والتعميم والمتعمممذىمة عمى المعمم  وعوائدالرغم من بساطة فكرتيا لكنيا ذات نتائج 
أشرف ) واعد ومستقبلمن شأنو أن يرقى بنا نحو تقدم  والجامعاتجميع المدارس  فيكوسيمة تعميمية 

 (..activboard.html--environments/254-academy.com/immersive-arab-elearninghttp://www  ،سماحة

 
 

http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
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 مكونات السبورة الذكية:
منيا بشكل كبير حيث أنيا تنقسم إلى  االستفادةإن لمسبورة الذكية مكونات عديدة حيث يمكن  

 ".Softwareقياسية أو برمجية " ومكونات  ”Hardwareأيضًا بالمكونات المادية " وتسمىمكونات أساسية 
 :"Hardwareأوال المكونات األساسية أو المادية "

 المشاركة لممادة العممية.ورة الذكية : لمتمكين من العرض و شاشة السب
 من الكتابة المباشرة عمى شاشة السبورة الذكية أثناء إجراء األنشطة.القمم : لمتمكين 

 .Smart Pen Trayاألدوات و يسمى الدرج الخاص باألقبلم و 
 .USBمكان توصيل كابل 

 التعميمات.أزرار التحكم بموحة المفاتيح والفأرة و 
 مكان وضع األقبلم.

 ىو مزود بمستشعرات الممس.سطح الجياز و 
 يت أدوات إضافية فى الجياز.مكان مخصص لتثب

 ىى كاآلتى :وىناك بعض الممحقات القياسية و 
ذا كان الكابل ليس طويبًل بما يكفى فإنو أمتار ٢ن ال يزيد طول الكابل عن يجب أ: و  USBكابل  ، وا 

 .USBلتمديد اتصال   Smartالعممى من  USB يمكنك استخدام محول يعمل كناقل مثل كابل تمديد 
 أقبلم ممونة.

 م(.0222)شيخة محمد صغيرالزعبى،  أو ممحاه ماسحة
 : "Softwareثانيا المكونات البرمجية "

 ىى :خاصة إلنتاج الدروس التفاعمية و  لممكونات البرمجية برامج 
و من أىم برامج السبورة الذكية ويستخدم إلعداد دروس ى: و  Notebookبرنامج دفتر المبلحئات 

كبير برنامج الباوربوينت لكنو يمتاز بخصائص تميزه عنو كإمكانية تحريك الصور ، وىو يشبو إلى حد تفاعمية
 مثبًل.

عند تشغيمو يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات التى يسجميا المعمم عمى : و Recorderبرنامج المسجل 
 الشاشة مع الصوت.

جياز الحاسب : يقوم بتشغيل ممفات الفيديو الموجودة عمى Video Playerبرنامج مشغل الفيديو 
، كما ن اإلنترنت أو البرامج التعميميةسواء التى تم تسجيميا من خبلل السبورة نفسيا أو التى تم حفظيا م

 .(م0223، سرايا عادل) يتيح البرنامج الكتابة و الرسم فوق الفيديو
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يمكن من ح الموجودة عمى السبورة الذكية و ىى عبارة عن لوحة المفاتي: و  Screen Keyboardبرنامج 
تابة مطبوعة فى جياز الكمبيوتر تحويل خط اليد من السبورة الذكية إلى خط كطباعة األرقام والرموز و خبلليا 

 م(.0223)فاطمة عبد الحميد،  بالتالى عند طباعتيا تطبع كإنيا من جياز الكمبيوتر مباشرةو 

 : يستخدم لتغيير لون أو حجم خط الكتابة. Control Panelبرنامج 
ومنيا Office من الممكن استخدام اى تطبيق من تطبيقات الكمبيوتر عن طريق الممس كتطبيقات األوفيس 

 م(.0222)الفرماوى،  برامج اإلنترنتالباوربوينت واإلكسل والوورد و 

 -الصولڤيج : 
يج و تدريب السمع ىى المادة التى تعد الدارس لمتمكن من إتقان مفردات لغة ڤتعتبر مادة الصول 

 الموسيقى من قراءة و كتابة و آداء و تذوق و تحميل.
 فيالغناء وأصول وعناصر ونظريات الموسيقى والمعمومات  ( بالفرنسية وتعنىSolfègeكممة )

 التيلمقراءة الوىمية  أسموب( وتعنى نظام أو Solféggio، وباإليطالية )(م022٢، خميل آمال) التدريس
 .(Yehhudi Menuhim, 1977, P.177) ائيةڤتستخدم فييا المقاطع الصول

 المسافات،القراءة والكتابة الموسيقية بمعنى دراسة  مبادئ( يعنى تعميم Solfègeوالمصطمح )
  .وغيرىاالموسيقية  الموازين الموسيقية،اإليقاعات، المفاتيح 

دراسة الموسيقى  فيكما انو من أىم األساسيات األولى  الموسيقية،وىو أيضًا عمم قراءة النغمات 
 فيواإللمام بالرموز والعبلمات المستخدمة  صحيحة،عزفًا أوغناءًا لتدريب وتربية وسماع النغمات بطريقة 

 أحمد) تحكميا من حيث ضبط النغمات والقيم الزمنية من حيث الطول والقصر التيكتابة الموسيقى والقواعد 
 .(002 ص م،2330، بيومي

تكسب الطالب القدرة عمى قراءة وكتابة المدونات  التيىو "المادة  الصولڤيجوتذكر أميرة فرج أن 
 .(م2312، فرج أميرة) "الموسيقية وترديدىا إما عن طريق الغناء أو عن طريق الكتابة
يختص بتزويد الطالب  الموسيقى، ألنودراسة  فيكما تعرفو أيضًا بأنو "فرع من الفروع الموسيقية ال غنى عنو 

يقاعًا،تمكنو من قراءة وغناء النوتة الموسيقية لحنًا  التيبجميع المعمومات   "وثم تدوين ما يتم التعرف عمي وا 
 .(م2312، فرج أميرة)

 يج:لڤالتعريف اإلجرائى لمصو
 "ىو العمم المسئول عن تعميم مبادىء وأساسيات الموسيقى من إيقاعات ونغمات ومفاىيم موسيقية". 

 : م(022٢)آمال خميل،  يج الغربيلڤأىداف مادة الصو
 أن يتعرف الدارس عمى عناصر المغة الموسيقية قراءة و كتابة بصورة مبسطة. .2



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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 تنمية التذوق الموسيقى. تدريب حاسة السمع إلدراك العناصر المكونة لمموسيقى و .0
 تنمية القدرة عمى اإلبداع الموسيقى. .2
 التخيل.تنمية القدرة عمى التذكر و  .0
 يج أربعة أنواع ىى:لڤتتضمن دراسة الصوو 
 ج اإليقاعى.ڤيالصول .2
 يج القرائى.ڤالصول .0
 .غنائييج الڤالصول .2
 تدريب السمع. .0

 -: غنائيالصولڤيج ال
 .(م2۷۸۹، أحمد خميل ىويدا) وتدوينياوىو الفرع الذى ينمى غناء األلحان 

 -ثانيًا : طرق تدريس الصولڤيج الغنائى :
ابتكر المربون الموسيقيون طرق وأساليب متعددة لتدريس ىذه المادة بيدف تحقيق اىدافيا ، ونجد 

 أن بعض ىذه الطرق يحدد عمى أساس استخدام المدرج الموسيقى أو عدم استخدامو.
 :التى ال تستخدم المدرج الموسيقى أواًل : الطرق

 :  "ylloreeDطريقة ديكرولى " -2
" حيث بنى ylloreeDيرجع ابتكار ىذه الطريقة إلى المربى الموسيقى الفرنسى األصل ديكرولى "

اه طريقتو عمى أساس تنمية اإلحساس بالمنطقة الصوتية من حيث االرتفاع واالنخفاض والتكرار ومعرفة اتج
، وذلك عن طريق وضع كل عبلمة صوتية داخل مربع ويتم توصيل ىذه لصعود إلى اليبوطالنغمات من ا

المربعات بعضيا ببعض ويستخدم الشكل البيانى لتوضيح موقع كل درجة بالنسبة لؤلخرى تبعا لمحدة والغمظة 
 :م(022٢)آمال حسين خميل،  والتكرار واتجاه النغمات كما يمى

 
 طشٌقت دٌكشونى (١شكم سقى )



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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نبلحظ مما سبق أن ىذه الطريقة تفتقد التدوين اإليقاعى أى العبلقات الزمنية بين األصوات ، فتعتبر 
طريقة ديكرولى من الطرق التى تتناسب مع مرحمة رياض األطفال فيمكن تمرين الطفل عمييا كبداية لتعمم 

 .(م2322، مختار أحمد آمال صبرى، عائشة) التدوين الموسيقى
 -التى تستخدم المدرج الموسيقى: ثانيًا : الطرق

 ":ciluah  iavohlطريقة موريس شوفيو " -2
ى وضعت " من أىم الطرق التciluah  ,iavohlتعتبر طريقة المربى الفرنسى موريس شوفيو "

، عمى أساس اتباع خطوات متدرجة لدراسة سمم " دو الكبير" وتطبيقو ثم االنتقال لتنمية اإلحساس بالمقامية
 السبللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة ، كما اىتم ىذا المربى الفرنسى بدراسة المسافات داخل السمم.منو إلى 

 يج الغنائى فى الخطوات التالية:لڤوتتمخص ىذه الطريقة لدراسة الصو
صول( ثم  –صول( وذلك بتدريس مسافة الخامسة التامة )دو  –مى  –تدريس تآلفات الدرجة األولى )دو  -۱

 النغمة )مى(.إضافة 
 فا( وبذلك تكون الخمس نغمات األولى من سمم "دو الكبير" قد اكتممت دراستيا. -تدريس النغمتين )رى -۲
 (.۱دو -سى  -إستكمال درجات السمم بإضافة النغمات )ال -2
 فى الطبقة الصوتية الحادة والنغمة )سى( فى الطبقة الصوتية الغميظة.  (۱مى - ۱تدرس النغمات)رى -0
تعطى تمارين متدرجة من مسافة الثانية إلى مسافة السابعة وتكون ىذه التمارين تكنيكية أوال ثم لحنية  -٢

 .(م۱۷۸۱، سامى جاذبية أمين، أميمة مطر، إكرام) مع مبلحظة تدريس المسافة صعودا وىبوطا

 ثالثا البرنامج المعد:
 الجمسة األولى

 موضوع الجمسة: التعرف عمى السبورة الذكية.
 :أساليب التدريس المستخدمة

 ، إسموب العرض أو البيان العممى.الطريقة الوصفية 
   :األىداف اإلجرائية

 :قادرًا عمى الطفلفى نياية الجمسة يكون 
 التعرف عمى السبورة الذكية. .2
 التعرف عمى مكونات السبورة الذكية. .0
 فتح و غمق السبورة الذكية. .2



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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 :الوسائل التعميمية
 .السبورة الذكية 

 :الخطوات التنفيذية لمجمسة
 التمييد:

 أىميتو.ة بتوضيح عنوان البحث وأىدافو و قامت الباحث -
 اليدف منيا.مت الباحثة بتوضيح عدد الجمسات وموضوع كل جمسة و قا -

 :الدرس األساسي
 التدريب األول:

 أوضحت الباحثة لعينة البحث معمومات عن السبورة الذكية وشكميا ومكوناتيا. -
الباحثة بشرح كيفية فتح السبورة الذكية من خبلل جياز الكمبيوتر الخاص بالسبورة ثم تشغيل قامت  -

 جياز البروجيكتور المتصل بيا.
قامت الباحثة بشرح كيفية غمق السبورة الذكية من خبلل غمق جياز الكمبيوتر المتصل بيا ثم غمق  -

 جياز البروجيكتور المتصل بيا.
 غمق السبورة الذكية.تح و فاألطفال طمبت الباحثة من  -

 التنويع )الخاتمة(:
البحث عن فوائدىا لتنمية ىميتيا و أونات السبورة الذكية و ذكر مك األطفالالباحثة من  طمبت

 المعمومات لدييم.
 :التعميق والتقييم
 عمى السبورة الذكية و مكوناتيا و كيفية فتح و غمق السبورة الذكية. األطفالتعرف 

 التقويم:
 مشاىدة بعض الفيديوىات من خبلل االنترنت عن السبورة الذكية. األطفالطمبت الباحثة من 

 انيةالجمسة الث
 موضوع الجمسة: التعرف عمى برامج السبورة الذكية.

 أساليب التدريس المستخدمة:
سموب العرض أو البيان العممى.  الطريقة الوصفية وا 

 األىداف اإلجرائية:
 :قادرًا عمى الطفل فى نياية الجمسة يكون



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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 التعرف عمى برامج السبورة الذكية. .2
 التعرف عمى أىمية كل برنامج. .0
 استخدام برامج السبورة الذكية. .2

 الوسائل التعميمية:
 .السبورة الذكية

 الخطوات التنفيذية لمجمسة:
 التمييد:

 .لمسبورة الذكيةحول البرامج اليامة  األطفالتناقشت الباحثة مع  -
 الدرس األساسي:
 :التدريب األول

 فتح السبورة الذكية. األطفالطمبت الباحثة من  -
نامج مسئول عن كتابة ىو بر و  Notebookأوضحت الباحثة كيفية تشغيل برنامج دفتر المبلحظات  -

عداد دروس تفاعمية لمسبورة الذكية.المبلحظات و   ا 
 عمى السبورة الذكية و حفظيا. Recorderأوضحت الباحثة كيفية تشغيل برنامج المسجل  -
وتشغيل ممفات الفيديو من  Video player أوضحت الباحثة كيفية تشغيل برنامج مشغل الفيديو  -

أيضًا و  usb flash driveخبلل جياز الحاسب اآللى المتصل بالسبورة وتشغيل فيديو من خبلل 
من  onlineعرضو الذكية و ن االنترنت عمى السبورة م  YouTubeكيفية تحميل فيديو من موقع 

 االنترنت مباشرًة عمى السبورة الذكية.
يديوىات خاصة بتعميم فى عرض ف Video playerأوضحت الباحثة أىمية برنامج مشغل الفيديو  -

 عرض أفبلم كارتونية موسيقية قصيرة خبلل الحصص الدراسية. الموسيقى أو
 التنويع )الخاتمة(:

فاعل مع السبورة الذكية واستخدام البرامج السابق عرضيا وابتكار بحث التطمبت الباحثة من عينة ال
 حفظيا عمى السبورة الذكية.عروض مشوقة و 
 التعميق والتقييم:
الميارات الجديدة بالتفاعل الجيد و ظيور السعادة والرضا فى اكتساب المعمومات و األطفال قام 

 والتفاعل مع السبورة الذكية أثناء الجمسة بشكل إيجابى.
 



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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 التقويم:
 من خبلل السبورة الذكية قم بوضع دائرة حول األشكال الموسيقية.

 
 ( بعض انصىس انًختهفت٢) شكم سقى

 

 الثةالجمسة الث
 .صولڤيج غنائي: موضوع الجمسة

 أساليب التدريس المستخدمة:
 طريقة العرض أو البيان العممى.، الطريقة الوصفية طريقة المحاضرة ،  
 :اإلجرائيةاألىداف 

 قادرًا عمى:الطفل فى نياية الجمسة يكون 
 النغمات الموسيقية عمى المدرج الموسيقى. غناء .2
 .الصولڤيج الغنائي ألطفال المرحمة األوليتنمية  .0

 الوسائل التعميمية:
 جياز األيباد. –السبورة الذكية  

 :الخطوات التنفيذية لمجمسة
 التمييد:

 الكبير صعودًا و ىبوطًا عدة مرات.بعزف سمم دو قامت الباحثة  -
 الدرس األساسي:

 عرضت الباحثة عمي السبورة الذكية صورة لسمم دو الكبير. -



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( سهى دو انكبٍش٣شكم سقى )

 عزفت الباحثة الخمس نغمات األولي صعودًا و ىبوطًا عدة مرات حتي يستطيع األطفال غنائيا. -
 صحيحة. قام األطفال بغناء الخمس نغمات األولي بطريقة -
 قامت الباحثة بإضافة باقي نغمات السمم و قامت بعزفيم عدة مرات. -
 قام األطفال بغناء سمم دو الكبير كامبًل بطريقة صحيحة. -
عرضت الباحثة عمي السبورة الذكية فيديو لغناء سمم دو الكبير صعودًا و ىبوطًا عدة مرات مع تغيير  -

 اسم النغمات أللوان و حروف و ارقام.
 )الخاتمة(: التنويع

 طمبت الباحثة من األطفال ترتيب نغمات سمم دو الكبير عمي المدرج الموسيقي.
 التعميق والتقييم:
بالتفاعل الجيد و ظيور السعادة و الرضا فى اكتساب المعمومات والميارات الجديدة  األطفالقام 

 والتفاعل مع السبورة الذكية أثناء الجمسة بشكل إيجابى.
 التقويم:

 ناء سمم دو الكبير صعودًا و ىبوطًا.قم بغ
 رابعةالجمسة ال

 .صولڤيج غنائي: موضوع الجمسة
 :أساليب التدريس المستخدمة

 طريقة العرض أو البيان العممى.، الطريقة الوصفية، طريقة المحاولة والخطأ 
   :األىداف اإلجرائية

 :قادرًا عمى الطفلفى نياية الجمسة يكون 
 النغمات الموسيقية عمى المدرج الموسيقى. غناء .2
 من خبلل السبورة الذكية. غنائيةآداء تمارين  .0



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير  – الثالث عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 202 - | 
P a g e 

 .الصولڤيج الغنائي ألطفال المرحمة األوليتنمية  .2
 الوسائل التعميمية:

 جياز األيباد. –السبورة الذكية  
 الخطوات التنفيذية لمجمسة:

 ييد:التم
 ع األطفال.قامت الباحثة بمراجعة غناء سمم دو الكبير م -

 الدرس األساسي:
 قامت الباحثة بعرض لحن بسيط عمي السبورة الذكية و طمبت من األطفال االستماع لو جيدًا. -

 
 ( تمرين صولفائى0شكل رقم )

 حاول األطفال غناء المحن بمفردىم بدون مصاحبة لحنية. -
 قامت الباحثة بعزف المحن لمساعدة األطفال عمي غناءه بسيولة. -
 األطفال بغناء المحن عدة مرات حتي استطاعوا غناءه بسيولة.قام  -

 التنويع )الخاتمة(:
 غنائيا بالمقطع )ال(.األطفال االستماع إلي النغمات و  طمبت الباحثة من

 التعميق والتقييم:
 التفاعل مع السبورة الذكية أثناء الجمسة بشكل إيجابى.و بآداء المطموب منيم  األطفالقام 

 التقويم:
 لعبة موسيقية من خبلل السبورة الذكية.

 خامسةالجمسة ال
 .المحن المتشابو و المحن المختمف: موضوع الجمسة

 



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أساليب التدريس المستخدمة:
 طريقة العرض أو البيان العممى.الخطأ، طريقة المحاولة و  

   :األىداف اإلجرائية
 :قادرًا عمى الطفلفى نياية الجمسة يكون 

 المتشابو و المحن المختمف.يميز بين المحن  -
 .يغني نشيد المحن المتشابو و المحن المختمف -
 يستخدم التموين الصوتي أثناء الغناء. -

 الوسائل التعميمية:
 السبورة الذكية. 

 الخطوات التنفيذية لمجمسة:
 :التمييد

 الفرق.قامت الباحثة بشرح المحن المتشابو و المحن المختمف مع عزف ألحان عمي البيانو لتوضيح  -
 الدرس األساسي:

عزفت الباحثة أغنية األلحان المتشابية والمختمفة مرة ثم قامت بغنائيا عدة مرات متتالية حتى يسيل  -
 حفظيا وترديدىا. األطفالعمى 

 األطفالقسمت الباحثة األغنية إلى أجزاء ليسيل حفظيا وقامت بغناء كل جزء عدة مرات وطمبت من  -
 غناء كل جزء منيا.

 غناء األغنية كاممة بمفردىما خبلل عزفيا لمحن األساسى عمى آلة األورج. األطفالباحثة من طمبت ال -
إختيار آلة من آالت الفرقة اإليقاعية وعزف العبلمة اإليقاعية النوارعمييا األطفال طمبت الباحثة من  -

العبلمة مع غناء األغنية خبلل عزفيا المحن األساسى عمى آلة األورج ثم طمبت منيما تصفيق 
 اإليقاعية النوار مرة ثم بالعزف عمى آالت الفرقة اإليقاعية مرة أخرى.

 
 ( لحن أغنية المحن المتشابو والمحن المختمف٢شكل رقم )



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( :كممات األغنية )
 المحن المتشـابـو                   فيو نغمات متشابو
 والمحن المختمف                   فيو نغمات مختمفة

 يبل وميٍّز                    وغنى بسرعة كمانإسمع 
 المحن المتشابو                    والمحن المختمف

 :التنويع )الخاتمة(
رفع أيدييما ألعمى عند اإلستماع إلى لحن متشابو وخفض أيدييما ألسفل  طمبت الباحثة من األطفال
 عند اإلستماع إلى لحن مختمف.

 التعميق والتقييم:
 األطفال كل ما ىو مطموب منيم خبلل الجمسة و قاموا بغناء األغنية بطريقة صحيحة.أدي 

 التقويم:
 قم بتوصيل األشكال المتشابية معًا.

 
 ( بعض األشكال المختمفة2شكل رقم )

  
                                                           


 كلمات وألحان / الباحثة. 



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتائج البحثرابعًا 
الذكية في فى استخدام السبورة  2,2٢تفترض الباحثة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بنسبة  

 .سرعة استيعاب أطفال المرحمة األولي لمصولڤيج الغنائي
 (١خذول سقى )

ٌىضح انفشوق راث انذالنت اإلحصائٍت بٍٍ يتىسطاث انعٍُت انبحثٍت َحى االختباساث انقبهٍت وانبعذٌت فً 

 (١٢استخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهصىنفٍح انغُائً )ٌ = 

 انصىنفٍح انغشبً
 انبعذي انقبهً

 دالنت ث
َسبت 

 ع± س ع± س انتحسٍ

 ١..١ ٣2.٢3 ٢..٢ ١٣.1 انصىنڤٍح انغُائً
٣2.٢2.*

* 
 ..١.8 دال

 2.222=   2.22ت الجدولية عند        0.022=  2.2٢ت الجدولية عند 
 2.22**: دال عند      2.2٢*: دال عند 

، ونبلحظ من ىذا لغنائيالدرجات واإلنحراف المعياري لمصولفيج ايوضح الجدول السابق متوسطات 
الجدول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب اإلختبار القبمى ومتوسط رتب اإلختبار البعدى 

لدى  غنائي( لصالح متوسط رتب اإلختبار البعدى ،مما يدل عمى تحسين الصولڤيج ال2.2٢عند مستوى داللة )
 )عينة الدراسة( فى اإلختبار البعدى. المرحمة األوليأطفال 

 
ٌىضح انفشوق راث انذالنت اإلحصائٍت بٍٍ يتىسطاث انعٍُت انبحثٍت َحى االختباساث انقبهٍت   (:٢شكم سقى )

 (١٢وانبعذٌت نهًهاساث انتذسٌسٍت نهصىنڤٍح انغشبً )ٌ = 

 



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -التوصيات:
 الحالي ، توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات ىي:في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث 

 .االىتمام بتوفر السبورة الذكية في المدارس و خاصة في حجرة التربية الموسيقية 
 .االىتمام بتعميم األطفال الصولڤيج الغنائي من خبلل السبورة الذكية 
 .االىتمام بتنمية جيل مبدع موسيقيًا 
 ا ألطفال المرحمة األولي.تنوع األنشطة الموسيقية و طرق تدريسي 

  



  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
 انطىٌم يصطفى يحًذ يشوة/ د، بشغىث انسعٍذ يحًذ سعٍذ/ د، فشج سٍذ أيٍشة/  د.أإعذاد/ 

 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع:
 .في القومي، دار األوبرا المصريةالقاموس الموسيقى، وزارة الثقافة، المركز الثقا :(م2330) أحمد بيومي

-http://www.elearning-arabأشرف سماحة: السبورة الذكية )التفاعمية( اإلنترنت 

academy.com/immersive-environments/254--activboard.html 
لممعممين ية الموسيقية : الطرق الخاصة فى الترب(م۱۷۸۱) ، جاذبية سامىإكرام مطر، أميمة أمين

 . ية والوسائل التعميمية، القاىرة ، الجياز المركزى لمكتب الجامعية والمدرسوالمعممات
من الموقع اإللكتروني  يا التعميم، دار الكتاب الجامعي،أجيزه العروض في تكنولوج :(م0222) الفرماوى

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/topics/73130/posts/146625 
ستراتيجيات تدريس التربية الموسيقية، دار الثقافة العممية، (م022٢) آمال حسين خميل : اإلبداع وا 

 األسكندرية.
العموم النفسية : "مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائى فى (م2332) فؤاد أبو حطب ،آمال صادق

 ."، مكتبة األنجمو، القاىرة والتربوية و اإلجتماعية
، المممكة ة األميرة نورة بالمدينة المنورة، جامعرسالة ماجستير (:م0223) أمانى بنت عبد اهلل الجوير
 العربية السعودية.

أكاديمية الفنون، كمية : رسالة ماجستير، المعيد العالي لمموسيقى، الكونسرفاتوار، (233٢) أماني سعد عمي
 التربية الموسيقية، جامعة حموان، القاىرة.

: تصميم برنامج قائم عمى األنشطة اإللكترونية بإستخدام السبورة (م0222)امل عبد الفتاح أحمد سويدان 
أثر ذلك فى لتفاعمية لمعممات رياض األطفال و الذكية لتنمية ميارات إنتاج البرمجيات التعميمية ا

 .يم، معيد الدراسات التربوية، مصرارات التفكير، تكنولوجيا التعمتنمية مي
، جميورية مصر رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنوفية (:م0222) أمل محمد مختار الحنفى

 العربية.
: أثر تدريس مادة الصولفيج وتربية األذن بطريقة معينة في استيعاب الطمبة (م2312)أميرة سيد فرج 
، كمية يل الموسيقى بطريقة أكثر موسيقية، رسالة ماجستير غير منشورةاليارموني والتحم لمادتي

 ، القاىرة. التربية الموسيقية، جامعة حموان
، كمية حداث المنحرفين"، رسالة دكتوراهالتربية الموسيقية وأثرىا في تقويم األ :(م2312)أميرة سيد فرج 

 .القاىرةوسيقية، جامعة حموان، التربية الم
  .ميم المستقبمي، دار وائل ،عمان: تكنولوجيا التع(0223) حارث عبود

http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
http://www.elearning-arab-academy.com/immersive-environments/254--activboard.html
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/topics/73130/posts/146625
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/topics/73130/posts/146625


  انغُائً ىنڤٍحاستخذاو انسبىسة انزكٍت فً سشعت استٍعاب أطفال انًشحهت األونً نهص
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 يها عبذانكشٌى عبذانسًٍع يحًذ عبذِ أ/             
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المبتدئين   ربى إبراىيم محمود أبو العينين : أثر الّسبورة التفاعمية عمى تحصيل الطبلب غير الناطقين
سية والمنتظمين  في مادة المغة العربية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب والتربية، قسم العموم النف

  .ة العربية المفتوحة في الدنماركوالتربوية، األكاديمي
  .لتدريب باستخدام المؤثرات الخاصة: السبورة التفاعمية وا(م0220) شقران الرشيدي

: أثر برنامج تعميمى باستخدام السبورة التفاعمية فى التحصيل الدراسى (م0222) الزعبى شيخة محمد صغير
 .الصف الخامس اإلبتدائى بدولة الكويت، رسالة ماجستير، جامعة الكويتلمادة العموم لدى تبلميذ 

 .كتبة األنجمو المصرية، القاىرة :طرق تعميم الموسيقى، م (:م2322)، آمال أحمد مختارعائشة صبرى
، مكتبة الرشد جيا التعميم و الوسائل التعميمية، الرياضمنظومة تكنولو  :(م0222) عادل سرايا أبو العنين
 . لمنشر والتوزيع

الثانى،  ، الجزءلتعمم اإللكترونى مفاىيم نظرية وعمميةمصادر ا: تكنولوجيا التعميم و (م0223) عادل سرايا
 .مكتبة الرشد، الرياض

 .عمية، مجمة التعميم اإللكتروني: السبورة الذكية التفا(م0223) فاطمة عبد الحميد
ض ريقة مبتكرة لتدريس الصولڤيج من خبلل توظيف بع: مدى فاعمية ط(م0222) ىشام بدراوي عبدالعزيز

 ، كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس، القاىرة.الطرق الحديثة، رسالة دكتوراه
، س الصولفيج لمطفل ،رسالة ماجستير: دراسة طريقة سمطان كوداى فى تدري(م2۷۸۹) ىويدا خميل أحمد

 .موان، القاىرةكمية التربية الموسيقية ، جامعة ح
 المراجع األجنبية
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