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فاعلٌة استخدام المدخل الصوتً  لتدرٌس البرمجة بلغة البٌسك 
لطالب الفرقة الرابعة شعبة التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة 

 النوعٌة بأشمون علً التحصٌل واالتجاه 
 
 

 مقدمة :
ب الكمبيوتر دورا متزايددا فدش ىدتج مجدالح الحيدا  ومدن هداال المجدالح  مجداى الموسديقج   يلع

 ويستخدم الكمبيوتر فش الموسيقج بطرق متنوعة منها :
الرسم : حيث يظهر النغماح والمالحظاح الموسيقية علدج المددر   الموسديقج كتددريب علدج  -1

 قراء  الموسيقج .
أو السددددتكاتو  diatonicح الموسدددديقية ملددددى الدددددياتونج اختبددددار نطددددق وتعريدددد  الم ددددطلحا -2

Staccato . 
التدددريب علددج المدددر  الموسدديقج ملددى تقددديم رسددم للمدددر  الموسيقلددلج    لددم يقددوم الكمبيددوتر  -3

 باختيار النغمة التش يتم لمس مفتاحها.
ب فددش تدددريباح السددماعش : حيددث يقددوم الكمبيددوتر بعددز  النغمدداح الموسدديقية  ويختبددر الطددال -4

 التعر  عليها وعلج زمنها و غيرها من الم طلحاح  الموسيقية .
 تدريباح التعر  علج النغماح الخطأ. -5
 .Harmonyتدريباح التوافق  -6
 التدريباح علج الجيتار. -7
حيث يقدم للطالب لحن ق ير لنقلهلا  إلدش مفتداأ أخدر   لدم  Transpositionتدريباح النتقاى  -8

 بالتحقق من  حة النتقاى.يقوم الكمبيوتر 
تدددريباح اقيقدداث حيددث يتدددرب الطددالب علددج نمدداا  ل يقدداث علددج لوحددة  المفدداتي  لددم يقددوم -9

 الكمبيوتر بتحليى دقتها.
 التألي  الموسيقج : حيث تقدم له النغماح لم يقوم بعرض بعرضها  علج المدر  الموسيقج.-11
حيللث  يقوم بتسدجيى اغغدانش  solenoidولونيد يمكن إلحاق الكمبيوتر بالبيانو عن طريق س -11

بطريقة رقمية وتسجيى النغماح وعرضها فش سرعاح  مختلفة أو من الخل  لألمام أو بموسيقج 
 الستكاتو.

 التحكم فش اغلوان الضوئية ال ادر  ألناء عز  المقطوعاح  الموسيقية. -12
 وتسجيلها أيضا .  MIDI synthesizerيقوم بعز  الموسيقج من خالى موفق يسمج  -13
 

 The Computer Musicوقد ظهرح العديد من المجالح المتخ  ة فش هاا التجاال ملى مجلدة  

Journal ( 151: 24وتتضمن عز  الموسيقج والتألي   الموسيقج .... الخ) 
 

 وإحدى وسائى استخدام عز  الموسيقش هش البرمجة حيث يتم نقى الرموز المكتويدة بالنوتدة إلدش
رموز يفهمها الكمبيوتر لم يقوم الكمبيوتر بإ دار اباباح تلك النغماح وهاال النغماح تختل  من 
 حيث حجم ال وح   و إمكانية عز  أكلر من لحن فش نفس الوقح تبعا لنوث الجهاز ومكوناته. 

 
( أن خبدراح تقدديم الكمبيدوتر بالمددخى التقليددي الداي Lasso,1993) ( )18 :8-12ويقدوى لسدو 

يبدددأ بقواعددد بندداء الجمددى واغوامددر مددة أمللددة علميددة أو تجاريددة أو الحسدداباح ربمددا يفقددد الطددالب 
بسددرعة الحمدداس والهتمددام بدراسددة الكمبيددوتر   وأفضددى طريقددة لتحمدديس وتحفيددز الطددالب هددش 

 بتزويدهم بمعار  البرمجة من خالى أهدا  مباىر  وفورية فش مىروعاح يهتمون بها .
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علدددوم بالمكسددديك تسدددتخدم الموسددديقش لتقدددديم البرمجدددة بلغتدددش البيسدددك و اللوجدددو وفدددش أكاديميدددة ال

للمراهقين ويكون الهد  هو تح يى معار  موسيقية   وفش نفدس الوقدح تقددم عمليداح حسدابية 
 وبعض رياضياح الموسيقش . 2و استخالص الجار اللانش عىر للعدد 

   
كويدك بيسدك وتربوبيسدك علدج أوامدر وقد تضمنح بعض لغداح البرمجدة ملدى البيسدك واللوجدو و

لبرمجة الكمبيوتر لعز  الموسيقج لكش يتم برمجة  الكمبيوتر لعز  المقطوعاح الموسديقية مدن 
خالى لغة ما ينبغش أن يكون  لدى المبرمج المهار  فش قراء  النوتة الموسيقية حتج يمكن التعبير 

 عن النوتة الموسيقية بطريقة  حيحة .
 

ك باحتوائها علج العديد من اغوامر التش يمكدن مدن  خاللهدا التعبيدر عدن رمدوز وتتميز لغة البيس
التدددش  تعتبدددر لغدددة جزئيدددة للتعبيدددر عدددن المقطوعددداح  Playالنوتدددة الموسددديقية باسدددتخدام الجملدددة 

  Soundالموسيقية  فضال عن إمكانية  عز  النغماح بطريقة سريعة و مرنة من خالى اغمر 
 

 اإلحساس بالمشكلة :
ئح كليداح التربيدة النوعيدة بهدد  تخدريج معلدم ندوعج فدش مجدالح ملدلى  التربيدة الموسديقية أنى

 والتربية الفنية و القت اد المنزلش .... الخ 
( و تم إنىاء قسم التربية الموسيقية فش العديد من هاال الكلياح  علج أن تقبى الطدالب خريجدش 8)

   فش استخدام اآللح الموسيقية .القسم اغدبش و العلمش و تتوفر لديهم  المهار
و يددددرس الطدددالب العديدددد مدددن المقدددرراح الدراسدددية التدددش تسددداعد علدددج  إعددددادهم التربدددوي     

(   وهداال المداد  ل 9واغكاديمش   و من هاال المقرراح ماد  استخدام  الكمبيدوتر فدش الموسديقج )
بدداين المقددرراح مددن كليددة يوجددد لهددا أهدددا  تحددددها    فضددال عددن الفتقددار إلددش المتخ  ددين وت

غخللرى    فال يوجد تفا يى للمحتوى ومدن خدالى تفقدد المحتدوي بعدد  كليداح وجدد أنده يحتدوي 
ألندداء  علددش برمجددة الكمبيددوتر مددة بعددض التطبيقدداح لمقطوعدداح موسدديقية    وقددد لحددظ الباحددث

رامج  المختدار  تدريسه للجزء العملش  من ماد  استخدام الكمبيوتر فش الموسديقج   أن نوعيدة البد
التدش يتددرب عليهدا الطلبدلة    لوجدود أوامدر ضدمن تلدك البدرامج   IBMللطلبة ل تعمى مة أجهز  

مخ  ة غجهز  أخرى ملى أجهز   خر  وأجهز  كومودور   كما أن هداال البدرامج ل تعكدس 
  مددا يدرسدده الطالددب    فضددال عددن اىددتماى الموسدديقج العربيددة علددج أربدداث النغمدداح أو مددا يعددر 

 ومن هنا نىأح فكر   البحث الحالش وهج : playبالسيكا وهو ما تفتقدال جملة عز  الموسيقج 

فاعلٌة استخدام المدخل الصوتً  لتدرٌس البرمجة بلغة البٌسك لطالب الفرقة الرابعة شعبة  -*

 التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة بأشمون علً التحصٌل واالتجاه.
  

 مشكلة البحث :
 تتلخص مىكلة البحث فش محاولة اقجابة علج السؤاى التالش :

فاعلٌة استخدام المدخل الصوتً  لتدرٌس البرمجة بلغة البٌسك لطالب الفرقة الرابعة شععبة  ما

 ؟التربٌة الموسٌقٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة بأشمون علً التحصٌل واالتجاه نحو الكمبٌوتر 
 لتالية :ومن هاا السؤاى تتفرث اغسئلة ا

 كي  يمكن بناء المدخى ال وتش لتدريس البرمجة بلغة البيسك ؟ -1
ما فاعلية استخدام المدخى ال وتش  لتدريس البرمجة بلغة البيسك لطالب الفرقة الرابعة ىعبة -2

 التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بأىمون علش التح يى ؟
اهاح طالب الفرقة  الرابعة بىعبة التربيدة الموسديقية ما ألر تدريس المدخى المقترأ علج اتج -3

 بكلياح التربية النوعية نحو  الكمبيوتر ؟
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 أهمٌة البحث :
مددن المتوقددة أن يفيددد البحددث الحددالش طددالب الفرقددة الرابعددة ىددعبة التربيددة  الموسدديقية بكليدداح  -1

م علددج أداء التربيددة النوعيددة بتقديمدده مدددخى لبرمجددة الكمبيددوتر لعددز  الموسدديقج يسدداعده
 أدوارهم المرتقبة .

يقدددم البحددث الحددالش اختبددار تح دديليام و سلسددلة مددن المقطوعدداح  الموسدديقية المبرمجددة علددج  -2
 الكمبيوتر   قد  يفيد فش تقويم مستوى الطالب حاى  استخدام الوحد  الحالية.

موسديقية بكليدة يقدم البحث الحدالش مقيداس لتجاهداح طدالب الفرقدة الرابعدة ىدعبة  التربيدة ال -3
 التربية النوعية قد يفيد الباحلين فش إجراء مزيد من اغبحاث .

يقدددم البحددث الحددالش برنددامج ىددامى لعددز  الموسدديقج العربيددة والغربيددلة  مددن خددالى نمددوا   -4
 رياضش قد يفيد الطالب والمدرسين عند برمجة المقطوعاح  الموسيقية العربية .

 

 أهداف البحث :
 لش إلش :يهد  البحث الحا

 قياس فاعلية الوحد  المقترحة فش برمجة الكمبيوتر لعز  الموسيقج -1
 قياس اتجاهاح الطالب نحو الكمبيوتر . -2
 

 حدود البحث :
 يقت ر تطبيق البحث الحالش علج: 

 .عينة من كلية التربية النوعية بأىمون 
   وبعد الستمتاث .علش قياس بعدين فقط من التجاال نحو الكمبيوتر هما بعدا اغهمية 
   

 مصطلحات البحث : 
تدددريس لغددة البيسددك يحددوي تطبيقداح موسدديقية ويبدددأ لغددة المددخى ال ددوتش : هددو تنظدديم لمحتدوي 

 لموسيقش.اإخرا  ال وح وعز  من خالى المخرجاح ال وتية باستخدام جمى البيسك 
 

 الدراسات السابقة :
 م:Jones 1976دراسة جون - 1

 فش المدرسة العالية وتو لح  الدراسة إلش : CAIهدفح الدراسة إلش مس  حالة نظام 
 وجود نقص فش البرامج الكمبيوترية الحقيقية للموسيقج. -*
 عدم وجود منافا لبية البرامج . -*
 والمران التش تبتعد عن التعليم  البرنامجش . وجود عدد من برامج التدريب -*
 (.7265- 7264: 13وجود قلة من مدرسش الموسيقج الاين يدرسون أنظمة الكمبيوتر  ) -*

 

 مTURK 1985دراسة ترك  -2
هددددفح الدراسدددة إلدددش تنميدددة واختبدددار اسدددتراتيجية فدددش الموسددديقج السدددماعش    واسدددتخدم نظدددام  

اراح اقيقاث لطالب  المدرسة اللانوية العاليدة   واسدتخدمح أجهدز  الكمبيوتر التعليمش لتمييز مه
وقدد طبقدح البدرامج  مدة  Alpha Syntauriبالتداخى مة نظدام الفدا سدنتاورى    Apple II Plusأبى 
سنة مدن المتطدوعين    ودلدح النتدائج علدج أن  14سنة إلش  11طالب تتراوأ أعمارهم بين  31

 (.2436: 21بية مة البرامج  وأنها ساعدتهم علج فهم اقيقاث )الطالب استجابوا بطريقة إيجا
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 م :Dangelo 1985دراسة دانجٌلو  -3
علدج طدالب المدرسدة  البتدائيدة علدج تددريس  CBIهدفح الدراسة إلش تحديد ألر اسدتخدام نظدام 

عددام بعددض المفدداهيم الموسدديقية اغساسددية   بالمقارنددة  بالطريقددة التقليديددة وطبقددح الدراسددة فددش 
وتدم  سدنواح مدن المددارس الخا دة    11إلدش 8طالب تتللراوأ  أعمارهم بين  9م علج 1984
طددالب  رخددرون كمجموعددة ضددابطة درسددح بالطريقددة التقليديددة   ودرسددح المجموعددة   9اختيددار 

  وقد دلح النتائج علج عدم  تحقيق ري من المجموعتين  CAIالتجريبية باستخدام نظام الكمبيوتر 
 (.1551:  11فاء  )لمستوى الك

 

 م:2992دراسة حسن سالمة -4

هدددفح الدراسددة إلددش إعددداد برنددامج لتدددريس لغددة اللوجددو لمدرسددش الحاسددب  اآللددش وطالبهددم فددش 
ال دد  اغوى اللددانوي ودراسددة العالقددة بددين مفدداهيم  ومهدداراح المدرسددين وطالبهددم فددش نفددس 

طالدب  161آللدش بسدوها  ومدرس مدن مدرسدش الحاسدب ا16البرنامج   وطبقح الدراسة عللج 
طالب لكى  مددرس وتدم تددريس البرندامج بىدكى مكلد  للمدرسدين لدم قدام المدرسدون   11بواقة 

 بتدريس المقرر للطالب و دلح النتائج علج :
فعاليددة البرنددامج المقتددرأ علددج التح دديى لكددى مددن المدرسددين و الطددالب  حيددث بلغددح نسددبة  -*

 .علج الترتيب 1.66و 1.45الكسب المعدى 
 وجود تحسن داى إح ائيا فش جانبش المفاهيم والمهاراح بالنسبة  للمدرسين . -*
وجددود فددروق دالددة إح ددائيا بددين مسددتوياح فهددم الطددالب ومسددتوياح فهددم المدرسددين ل ددال   -*

 (.254-223:  2الطالب )
 

 م :2991دراسة شعبان أبو حمادى  -5
الب ال د  الرابدة  البتددائش وقيداس هدفح الدراسة إلش وضة مقرر مقترأ فش لغدة اللوجدو لطد

ألر البرندامج علدج مسدتوياح التفكيدر الهندسدش لفللدلان  هايدى والتجداال نحدو الكمبيدوتر   وطبقدح 
تلميدا  32تلميدا (   )الضدابطة : 32تلميدا    32تلميدا )التجريبيدة : 128الدراسة علج عيندة مدن 

 تلميا ( . 32
 و دلح نتائج البحث علج :

 امج المقترأ من حيث تحقيقه لألهدا  المحدد  له.فعالية البرن -*
أن لستخدام لغة اللوجو ألر إيجابش علج مستوياح فإن هايدى للتفكيدر الهندسدش والتجداال نحدو  -*

 الكمبيوتر وهو ألر يفوق الر الطريقة العادية فش التدريس .
فددش كددى مددن   ل توجددد فددروق ااح دللددة إح ددائية بددين الجنسددين فددش المجموعددة التجريبيددة -*

 (.4مستوياح التفكير الهندسش والتجاال نحو الكمبيوتر)
 

 Microworld( أنددده يمكدددن إنىددداء عدددالم م دددغر  23 :344-347) Newcomeوقدددد اكدددر نيدددوكم 
للموسيقج من خالى لغة اللوجو وعرض أمللدة لسدتخدام لغدة  اللوجدو لعدز  الموسديقج غجهدز  

 لألطفاى . Apple IIأبى 
 

( أن الطددالب أمكددنهم تعلددلم  برمجددة الموسدديقج 21 :318-318) Madeheim كمددا اكددر مادهددايم
 R/S COCOو كومدودور و TIبلغة البيسك واكر خبرته هو و طالبه مة أجهز  ابى  و أتدارى و 

والجدوى التالش يوضد  إمكانيداح بعدض أجهدز  الكمبيدوتر   IBMولكنه لم ياكر ىشء عن أجهز  
 بلغة البيسك : لعز  الموسيقلج  من خالى البرمجة

 

اسم الجهاز          عدد القنواح   درجدددددة تغيدددددر عدد     
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 ىد  ال وح   اغوكتافاح   
IBM        7 1 1 
Apple     8 6 6       
Atari      3 4 4 

 3 15 8  خر         
TI-99/4A    3 31 3       
Commodor 64 8 16 4       
BBC        8 16 4       

 
ر عدد القنواح إلش إمكانية عز  النغماح المتوافقة و درجة تغيلر  ىد  ال دوح تىدير إلدش وتىي

ل يمكن التعبير  IBMحجم ال وح متدرجا من ضعي  إلش قوى ومن الجدوى  نالحظ أن أجهز  
 عن درجة ال وح ول يمكن عز  سوى  نغمة واحد  فش نفس الوقح . 

 
فددش لغددة اللوجددو علددش   Toot( اندده اسددتخدم اغمددر 18  :8-12)  (Lasso,1993)وقددد اكددر لسددو 
فش لغدة اللوجدو علدش   Toneفش لغة البيسك أو  Sound وهو أمر ىبيه باغمر  611جهاز اتاري 

واغجهز  المتوافقة معها   حيدث يىدجة الطدالب للتعامدى مدة بارامتراتده واكتىدا   I.B.Mأجهز  
برامتدراح   وبسدرعة اكتىد  الطدالب اغ دواح الفروق فش النغماح الناتجة نتيجدة لتغيدر قديم ال

الحدداد  واغ ددواح الغليظددة والعالقددة بيندده وبددين البددارامتراح   لددم يىددجة الطددالب علددش عددز  
المقطوعاح التش يحبونها لم يقدم جددوى بالابداباح والنغمداح المقابلدة لهدا   ومدن خدالى البرمجدة 

فىيئا يكتبون البرامج   وبأسدلوب مىدابه وىيئا  إجراءاحالتركيبية يتم تعري  النغماح من خالى 
 Soundتم تدريس لغة البيسك مة مراعا  الفروق بين لغة البيسك ولغة اللوجو  من خالى اغمدر 

  و إعددداد بددرامج تحددوى لوحددة المفدداتي  إلددش لوحددة مفدداتي  مىددابهة  64علددش أجهددز  كومددودور 
الب لدم يددمج بعدد الدك مدة الرسدم لمفاتي  البيانو   وقد وجد الباحدث أن الدك المددخى مىدوق للطد

 والحركة .
 

مما سبق يتض  أنه توجد مداخى مختلفدة لتددريس البرمجدة منهدا مددخى بنداء اغوامدر وعداد  يبددأ 
ومدخى الرسدم ويبددأ بالرسدوم التوضديحية ومددخى ال دوح والموسديقش   وتفتقدد  PRINTباغمر 

ة البيسدك علدش نفدس اغجهدز  حيدث أن لنفس اقمكاناح المتوفر  للغ IBMلغة اللوجو علش أجهز  
وتفدرد لغدة البيسدك بمكتبدة مدن اغوامدر الجزئيدة  SOUNDمىابه لعمى اغمر  TONEعمى اغمر 
ورغم أن لغة اللوجو لغة تركيبية إل أن لغة البيسك بها مدن وسدائى البرمجدة مدا  PLAYمة جملة 

سدو اسدتخدمح جهداز كومدودور يساعدها علش معالجة هاا الق ور ولو جزئيا   كما أن دراسة ل
وهمددا مددن اغجهددز  ااح اقمكاندداح فددش الددتحكم ال ددوتش علددش العكددس مددن  611وجهدداز أتدداري 

التش تفتقد إلش التحكم فش حجم ال وح و تحتوي علش قنا   وتية واحد  فقط   ممدا  IBMأجهز  
برمجدة يقلى من فرص برمجة اللحن الم احب فدش المقطوعداح الموسديقية   وتوجدد محداولح ل

م   أمدا 1993م ولسدو 1984م ومدادهيم 1984الكمبيوتر لعز  الموسيقج مللى  محاولة نيوكم 
م فقد اقت ر علش تدريباح فش لغة اللوجو للمدرسدين كمدا أن  دراسدة 1992دراسة حسن سالمة 

م  أيضددا اقت ددرح علددش اسددتخدام لغددة اللوجددو فددش تدددريس الرياضددياح 1993ىددعبان حمددادي 
د دراسداح عربيدة اسدتخدمح لغدة البرمجدة كمددخى لدتعلم البرمجدة للمتخ  دين وبالتالش ل توجد

 ملى الطالب المأموى تخرجهم ليكونوا مدرسش ماد  الموسيقش .

 الدراسة المٌدانٌة :
 بناء الوحدة :

 تحدٌد الموضوعات : -أ
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( فدددش  برمجدددة 24 22 19 17 15 14 13 1قدددام الباحدددث بمراجعدددة المراجدددة المتخ  دددة )
 لعز  الموسيقج وتم تحديد الموضوعاح التالية : الكمبيوتر

  SOUNDعز  الموسيقج باستخدام اغمر  -1
  PLAYعز  الموسيقج باستخدام الجملة  -2
 تطبيقاح  -3
 

 تحلٌل محتوى الموضوعات وصٌاغة األهداف السلوكٌة للوحدة : -ب
 ة  الموسيقية ملى الجملةبجمى تعبر عن المقطوعلللللل إماتنتج معظم اغجهز  ال وح بطريقتين 

"CDEFGAB "Play -  تنفرد بها لغة البيسللكIBM   عن لغة لوجوIBM-  أو بانتا  الاباباح وفق
إلدش  Fحيدث يىدير  SOUND F,Dبتلك الميز  بداغمر   IBMمد  امنية محدد  وتتمتللة  لغة بيسك 

 إلش زمن عز  الابابة . Dالابابة  ويىير 
 

مكددددددددددن التعبيدددددددددددر عددددددددددن النغمددددددددددداح اغلنددددددددددج عىدددددددددددر   ي Playوباسددددددددددتخدام الجملدددددددددددة 
C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B  وعدددن سدددرعة اقيقددداثT  وعدددن رقدددم اغكتدددا   والسدددكتاح

بأزمنة تعادى أزمندة الروندد و الدبالنا والندوار والكدلروا    .... الدخ   ويمكدن عدز  النغمداح 
ج ما يعدر  بربدة النغمدة أو   ولكن الموسيقج العربية تحتوى عل 84إلش  1باستخدام أرقامها من 

  ولكددن يمكددن توليلددلد  ابددابتها  Playالسيكللددلا  ول يمكددن عددز  الربددة   نغمددة باسددتخدام الجملددة 
وهاال عملية تتطلب معرفة ابابة النغمة ومن  ال عب حفظ اباباح نغماح تزيد  SOUNDباغمر 
اى أرقددام النغمدداح ابابددة  ممددا دعددا الباحلددان إلددش  ت ددميم برنددامج بحيددث يمكددن إدخدد 168عددن 

 وفج نفس الوقح يمكنه عز  أرباث النغماح )السيكا( . PLAYالمستخدمة فش اغمر  
 

وفج ضدوء الدك قدام الباحلدان بتحديدد موضدوعاح الوحدد    لدم قامدا  بتحديدد  اغهددا  السدلوكية 
 ( وتقسيم الموضوعاح السابقة إلش  دروس وبيانها كالتالش :2للوحد  ملحق رقم )

 
 ح ة  SOUND        2الموسيقج باستخدام اغمر عز   -1
 ح ص PLAY          4عز  الموسيقج باستخدام الجملة  -2
 ح ص 8  تطبيقاح                                          -3
 

ونظرا لحتواء بعض المقطوعاح العربية المحتويدة علدج أربداث النغمداح  قدام الباحلدان بت دميم 
عز  الموسيقج المحتوية علج  أرباث النغماح وغيرها بطريقدة رقميدة وفيمدا يلدش برنامج يمكنه 

 موا فاح البرنامج :
 يمكن للطالب إدخاى النغماح بطريقة سهلة يمكن ت حيحها. -1
 عرض ىاىة غ ابة البيانو تظهر موضة النغمة المعزوفة . -2
 كتابة أسماء النغماح علج لوحة البيانو . -3
 وسيقج المعزوفة   ليجاتو   استكاتو   طبيعية .عرض نوث الم -4
 عرض رقم النغمة و ابابتها. -5
 عرض قائمة تضم اغغانش التش أدخلها الطالب . -6
 اقىار  إلش مؤل  المقطوعة .            -7
 إمكانية استخدام لوحة المفاتي  كلوحة بيانو . -8
 

و إخرا  البيانللدلاح  فقدد تدم توليدد الابداباح  ونظرا غن البرنامج يحتا  إلش نمط لابح فش إدخاى
 عن طريق الدالة الرياضية 

((((INT( P/12)+1)+((((P MOD 12)+1))-22)/12))              
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(1                                          ..........) F=55* 2^  
((((INT(P/12)+1)+((((P MOD 12)+1))-22)/24))     

(2.........)                                          . F=55* 2^  
 رقم مفتاأ البيانو   Pحيث 

( تولددد جميددة النغمدداح بمددا فيهددا أربدداث النغمدداح ولكددن نمددلط إدخدداى البياندداح سددو  2والمعادلددة )
يختل  نظر لوجود العديدد مدن المقطوعداح العربيدة  باقضدافة إلدش المقطوعداح الغربيدة التدش ل 

ربة نغمة  24( تعتبر أن اغكتا  يحتوى علج 2لش ربة النغمة نظرا غن  المعادلة رقم )تحتا  إ
ن د  نغمدة وهدو الدنمط  الىدائة وحتدج يمكدن  12( فتعتبر أن النغمداح هدم 1أما  المعادلة رقم )

( عند بناء البرنامج مة تخزين أربداث 1بسهولة ت حي  اغخطاء استعان الباحث بالمعادلة  رقم )
 ح فش م فوفة  وأن ا  النغماح فش م فوفة أخرى .النغما
 

 وتضمنح الوحد  لاللة أجزاء رئيسية :
 وتطبيقاح بسيطة عليها . SOUNDاغمر  -*
 وتطبيقاح بسيطة عليها . PLAYالجملة  -*
 تطبيقاح من واقة ما يدرسه الطالب . -*
 

 تحدٌد األنشطة وطرٌقة التدرٌس : -ج
فإن طريقة المناقىة تعتبر مناسبة    ونظرا لحتيا  معظم الدروس  نظرا للمرحلة العمرية للعينة

للتطبيدق العملدش تدم التددريس داخدى معمدى  الكمبيددوتر بحيدث يجلدس كدى طدالبين معدا علدج جهدداز 
 كمبيوتر واحد.

 إعداد أدواح تقويم الدروس : -ء
 تضمن كى درس مجموعة من اغسئلة علج موضوث الدرس. 

 أجابا عن السؤاى اغوى للبحث. وبالك يكون الباحلين قد

 بناء أدوات البحث : -2
استخدم الباحلان طريقة التقويم البنائش ألناء تدريس كى موضوث مدن  موضدوعاح الوحدد  وقامدا 
بإعداد اختبار تح ديلش يطبدق قبدى وبعدد تددريس  الوحدد  بهدد  قيداس فاعليدة الوحدد  المقترحدة 

 علج التح يى .

 : التحصٌلً)أ( اعداد االختبار  
الهد  من الختبار : يهد  الختبار إلش قياس مستوى تح يى طالب  الفرقدة الرابعدة بكليدة  -*

 التربية النوعية بأىمون ىعبة التربية  الموسيقية للمفاهيم والتطبيقاح الوارد  بالوحد  .
ين مفددرد  بطريقددة الختيددار مددن  متعدددد   ومفددردت 35إعددداد مفددرداح الختبددار : تددم  ددياغة  -*

و درجتيهمددا علددج  37والمفددرد  رقددم  36حددرتين بحيددث يتددرك للطالددب حلهمددا همددا المفددرد  رقددم 
 . 11   5الترتيب 

ال ور  اغولية لالختبار : بعد  ياغة مفرداح الختبدار تدم عدرض  الختبدار علدج مجموعدة -*
  وتدم من المحكمين المتخ  ين بغرض التأكد من  الحيللة  الختبار لقياس مستوى الطدالب 

 تعديى مفرداح الختبار فش ضوء  مالحظاتهم .
 

 التجربة االستطالعٌة : -*
طالدب وطالبدة مدن طدالب الفرقدة  الرابعدة ىدعبة  22تم إجراء تجربة استطالعية علج عينة مدن 
م تلددلم  خاللهددا تدددريس الوحددد  وتطبيددق 1993م 1992التربيددة الموسدديقية فددش العددام الجددامعش 

 ن الهد  هو :وكا التح يلشالختبار 
 . التح يلشتحليى مفرداح الختبار  -أ
 تحليى مفرداح مقياس التجاهاح . -ب
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 بحث إمكانية تدريس الوحد . - 
 

 تحلٌل مفردات االختبار : -أ

 االتساق الداخلً : -*
مددن خددالى تطبيددق الختبددار التح دديلج تددم حسدداب معددامالح السددهولة للمفللددلرداح  ومعددامالح 

فديمكن  1.69     1.45( و نظدرا غن معدامالح السدهولة تراوحدح بدين  2)تمييزها ملحدق رقدم 
القوى أن معامالح سدهولة الختبدار مناسدبة   كمدلا  أن معدامالح تمييدز المفدرداح تراوحدح بدين  

 (.329: 21وهج معامالح تمييللز  مناسبة ) 1.45   1.2
ة  الكليدة ووجدد أن معداملش و الدرجد 37   36كما تم حساب معدامالح الرتبداط بدين المفدردتين 

علج الترتيب   مما يؤكد  اتساق المفردتين مة باقش مفدرداح الختبدار  1.81   1.61ارتباطهما 
 .(3)انظر ملحق 

 

 ثبات االختبار : -*
(  113: 12يددوم وتددم اسددتخدام معادلددة  بيرسددون  ) 14تددم إعدداد  الختبددار علددج نفددس العينددة بعددد 

 وهو معامى لباح  مرتفة . 1.987ووجد أن معامى اللباح = 
 

 صدق االختبار : -*
استخدم الباحلان طريقدة  ددق المحتدوي  لالختبدار بعرضده علدج مجموعدة مدن  المحكمدين وقدد 
اتفدق المحكمدون بعدد تعدديى الختبددار علدج  ددق الختبدلار    تددم حسداب معامدى ال ددق الددااتش 

 ختبار  وهو معامى  دق مرتفة  ويدى علش  دق ال 1.99ووجد أنه  

 زمن االختبار :
تم تحديد زمن الختبار بر د الدزمن الداي اسدتغرقه كدى طالدب فدش اقجابدة  و تدم تحديدد الدزمن 

 دقيقة . 45دقيقة ري ما يلوازى  ساعة و  115المتوالش للعينة ووجد أنه 
 

 (1وبالك ي ب  الختبار  الحا لقياس مستوى تح يى الطالب )ملحق رقم 
 

 تجاهات :إعداد مقٌاس اال -ب
الهد  من المقياس : يهد  المقياس إلش قياس اتجاهاح طالب الفرقة  الرابعة ىعبة الموسيقج -*

 بكلية التربية النوعية نحو الكمبيوتر .
 11و   المقيداس : يتكدون المقيداس مدن بعددين اغوى هدو بعدد أهميدة  الكمبيدوتر ويتضدمن  -*

مفدرد  وبدالك يكدون العددد اقجمدالش  12ويتضدمن  مفرد  واللانش هو بعد السدتمتاث بدالكمبيوتر 
مفدرد    وقدد تدم تحديدد عددد السدتجاباح علدج المفدرد  بخمسدة اختيداراح    23لمفرداح المقياس 

 وفق طريقة ليكرح .
 

تم تطبيق المقياس علج عينة الدراسة الستطالعيلة  بعد انتهاء التددريس لهدم  ثبات المقٌاس : -*
 1.98يوم و وجدد أن معامدى اللبداح يسداوى  14اس علج نفس العينة بعد  وتم إعاد  تطبيق المقي

 وهو معامى لباح مرتفة .
 دددق المحتددوي : تددم عددرض المقيدداس علددج مجموعددة مددن المحكمددين للتأكلددلد  مددن سددالمة بندداء 
المفرداح ومناسبتها   وقد اتفق المحكمون بعد إجراء  التعديالح علج  دق المقياس   كما وجدد 

 وهو معامى  دق مرتفة . 1.98ال دق الااتش يبلللغ   أن معامى

: تدم حسداب معدامالح  الرتبداط بدين كدى حساب االتسعاق العداخلً لمفعردات مقٌعاس االتجاهعات 
وتتددراوأ 1.8و   1.41مفددرد  والمجمددوث الكلددج ووجددد أن معددامالح الرتبدداط  تراوحددح بددين 
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وهدو معامدى  1.8ط بدين بعددي المقيداس   كمدا بلدغ معامدى الرتبدا 1.11إلش   1.15دللتها بين 
ارتباط  مرتفة   وتم حدا  لدالث مفدرداح كاندح معدامالح ارتباطهدا غيدر دالدة إح دائيا وبدالك 

 مفرد  . 21أ ب  عدد مفرداح المقياس 
 

 (6وبالك يكون المقياس  الحا للتطبيق )أنظر ملحق رقم 
 

 بحث إمكانٌة تدرٌس الوحدة :-ج
لطددالب فددش كددى مفهددوم مددن المفدداهيم بغددرض  التعددر  علددج نقدداط تددم تدددريس الوحددد  ومناقىددة ا

ال عوبة وتبدين أن للموسديقج العربيدة مفداهيم إضدافية  تتطلدب إمكانداح خا دة ل يمكدن تنفيداها 
مما حددا بالباحلدلين  إلدش ت دميم برندامج بدديى يمكدن عدز  المقطوعداح العربيدة  PLAYبالجملة 

 PLAYونظددرا لحتددواء الجمللددلة SOUNDالجملددة  والغربيددة باسددتخدام نمددوا  رياضددش باسددتخدام
ولتوحيدد المفهدومين  تدم  84إلدش   1الاي يرتب نغماح مفداتي  البيدانو مدن  Nعلج اغمر الجزئش 

 ت ميم البرنامج وفق المعايير التالية:
عدددم التندداقض بددين التقسدديم اللنددج عىددري والتقسدديم اغربددة والعىددرينش بحيددث تكددون أرقددام  -*

 لتقسيمين هش نفسها.النغماح فش ا
و  1بدل من البدارامتر   2يتم تمييز نغماح السيكا عن النغماح اللنج عىر  بإضافة بارامتر  -*

ليجداتو (بالك ي ب  ىكى إدخاى البياناح النغمة كما يلش  رقم النغمة   زمنهدا   درجدة وضدوحها 
L  طبيعش  N   استكاتللو  S 1  ليس سيكا  2( ورتبتها )سيكا) 

يملددى العمددود اغوى  النغمدداح اللنددج عىددر   2×  84توليددد الابدداباح حجزهددا فددش م ددفوفة وتددم 
ويملى العمدود اللدانش ابداباح أربداث ولدالث أربدلاث  النغمداح )السديكا( وبدالك يكدون الباحلدان قدد 

 أجابا عن السؤاى اغوى للبحث.

 

 الدراسة التجرٌبٌة :
 عٌنة الدراسة :

طالب وطالبة مدن طدالب الفرقدة  24ب )سكىنين( عدد كى منهما تم اختيار مجموعتين من الطال
م   1993الرابعددة ىددعبة  التربيددة الموسدديقية بكليددة التربيددة النوعيددة بأىددمون فددش العددام الجددامعش  

 م  وتم تسمية أحدهما بالمجموعة التجريبية واغخر بالمجموعة الضابطة .1994
بينما درسح المجموعة الضابطة مة زميى  بالتدريس للمجموعة التجريبية   نيالباحل أحدوقد قام 

رخر المحتوي التقليدي الاي يدرسونه. وبالك اىتركح المجموعتان فش الجانب النظري وانفردح 
 المجموعة التجريبية بدراسة المدخى المقترأ .

 
وقبى البدء فش التجربلة تم تطبيق الختبدار التح ديلش علدش المجموعدة التجريبيدة بغدرض تحديدد 

أسددبوث  14لطددالب فددش موضددوث المدددخى المقتددرأ   لددم تددم تدددريس الوحددد  علددج مدددار مسددتوى ا
بواقة ح ة  أسبوعيا   وتم التدريس باستخدام أسلوب المناقىة والتطبيق الفوري علش الكمبيوتر 

   وفج نهاية  التجربة تم تطبيق أدواح البحث علش المجموعتين.

 

 نتائج البحث :
 التحصٌل : -أ

الوحددد  المقترحددة قددام الباحلددان بر ددد درجدداتهم فددش  الختبددار التح دديلج قبددى لتحديددد فاعليددة 
( وبلغدح 118: 6(واستخدما  معادلة بالك للكسب المعدى )5التدريس وبعد التدريس )ملحق رقم 

 2   1.2وهددج نسددبة عاليددة حيددث أن النسددبة المقبولددة تتددراوأ بددين  1.57نسددبة الكسددب المعدددى 
لية فعالة . وهاا يرجة إلش اهتمام الطدالب نظدرا غن  التطبيقداح التدش وبالللك  تكون الوحد  الحا
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درسوها اختيرح من مقرراح الموسيقج التش يدرسونها  وأن الطالب كانوا يطبقون ما يدرسدونه 
مباىددر  ممددا سدداعد علددج تلبيددح  المعلومدداح التددش درسددوها   وكددالك إلددش تعدددد طددرق برمجددة 

  وكلددر  التطبيقدداح   PLAYالمقتددرأ وسدديلة موازيددة للجملددة المقطوعدداح حيلددلث  يعتبددر البرنددامج 
 مما أدى إلش تاكر المعلوماح .

 

 وبذلك ٌكون الباحثٌن قد أجابا عن السؤال الثانً للبحث.
 

 االتجاهات : -ب
لتحديد الر الوحدد  المقترحدة علدج اتجاهداح الطدالب نحدو الكمبيدوتر وبعدلد  التأكدد مدن  دالحية 

ح والجددوى التدالش يوضد   -ح تدم استخدلدام   معادلدة  - ديغة اختبدار  درجاح العينة لسدتخدام
 الك :
 

 م. الدللة ح  -قيمة  النحرا  المعياري المتوسط الحسابش المجموعة

 1.111 16.77         9.57       45.96 الضابطة

                     6.52       77.25 التجريبية

 
لحالية ألرا إيجابيا علدج اتجاهداح الطدالب نحدو  الكمبيدوتر حيدث ومن الجدوى يتض  أن للوحد  ا

توجد دللة للفرق بين المتوسط الحسابش لدرجاح التطبيدق  البعددي والمتوسدط الحسدابش لمتوسدط 
 1.111درجاح التطبيق القبلش ل ال   التطبيق البعدي لمقياس التجاهاح عند مستوى دللة 

 

 السؤال الثالث للبحث . وبذلك ٌكون الباحثان قد أجابا عن
 

 ملخص البحث :
 - حسدب معادلدة بدالك   1.57للمدخى ألرا فعال علدش التح ديى حيدث ت دى نسدبة فاعليتده إلدش

 للكسب المعدى .
 - . للوحد  الحالية رلرا إيجابيا  علج اتجاهاح الطالب نحو الكمبيوتر 
 
 
 

 مناقشة النتائج :
ب معادلة بالك للكسب المعدى والدك يرجدة إلدش أن حس 1.57تبلغ نسبة فاعلية المدخى المقترأ  

المدخى قددم تطبيقداح عديدد  مدن خدالى برمجدة بعدض المقطوعداح الموسديقية الغربيدة و العربيدة 
ومن خالى البرنامج الاي تم إعدادال   وأن الطالب تعاملوا مة تطبيقداح يعرفونهدا ممدا سداهم فدش 

بمحتددوي المدددخى . وكلددر  التطبيقدداح والتنفيددا دقددة بندداء بددرامجهم واسددتيعابهم للمفدداهيم الددوارد  
 الفوري  مما أدى إلش تاكر المعلوماح .

 
وقددد أظهددرح النتددائج وجددود اتجدداال إيجددابش للمدددخى علددش اتجاهدداح الطددالب نحددو الكمبيددوتر وهددش 

م   والددك يرجددة لىددعور الطددالب بأهميددة 1993نتيجددة تتفددق مددة تو ددى إليددة ىددعبان حمددادي 
يامهم ببرمجة  المقطوعداح ودقدة الموسديقج التدش يعزفهدا الكمبيدوتر   المحتوى الاي يدرسونه وق

وطريقة التدريلس  التش استخدمح فش والتدريس فش المعمى   كما قد يرجة  إلدش اسدتمتاعهم بمدا  
 يدرسون   وإلش المد  الزمنية التش قضاها الطالب فش التعامى مة الكمبيوتر .
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 توصٌات البحث :
 - استخداماح الكمبيوتر فش الموسيقج و يمكن الستعانة بالمدخى الحالش  يجب الهتمام بمقرر

 فش التدريس .
 -  ضدددرور  التنسددديق بدددين مقدددرر اسدددتخداماح الكمبيدددوتر فدددش الموسددديقج و بيلدددلن  المقدددرراح

 التخ  ية الموازية ومقرراح الكمبيوتر السابقة . 
 - كمبيوتر.ضرور  الهتمام بالجوانب النفعالية عند تدريس مقرراح ال 
 - . ضرور  الهتمام بتقديم تطبيقاح الكمبيوتر تبعا للتخ ص الاي يدرسه الطالب 
 
 

 بحوث مقترحة :
 إعداد مقرر مقترأ فش ماد  استخداماح الكمبيوتر فش الموسيقج . -*
 دراسة ألر تدريس الوحد  الحالية علج مهاراح قراء  وكتابة  النوتة الموسيقية . -*
 ش الكمبيوتر لطالب الفرقة الرابعة ىعبة التربية  الموسيقية .إعداد برنامج ف -*
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 ( 1ملحق رقم )
 الختبار التح يلج                        

 زمن الختبار )ساعتين ون  (
 اسم الطالب / .................

 تعليماح الختبار :
 عزيزي الطالب 

يهد  الختبار الحالش إلش قياس مدى استيعابك للمفاهيم الوارد   بوحد  برمجة الكمبيوتر لعدز  
لتدش درستهدلا    ويجدب إتبداث التعليمداح التاليدة حتدج تدتمكن مدن اقجابدة المقطوعاح الموسديقية ا
 ال حيحة عن  الختبار :

 اقرأ اغسئلة بعناية ودقة. -1
 ل تجب علج ري سؤاى بأكلر من إجابة واحد . -2
 ضة خط أو عالمة علج اقجابة ال حيحة. -3
 ابدأ باقجابة عندما يؤان لك. -4

 واليك ملاى لطريقة الحى :
 س: يعبر عن نغمة دو باستخدام الرمز الالتينش :

 A -أ 
 B -ب 
* - C 
  D-ء 

 و اقجابة ال حيحة هش   لالك وضعنا بجوارها العالمة *
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االختبار التحصٌلً
  حيحة : SOUND( ري ال يغ التالية لألمر 1س )

 SOUND -45,-4 -أ
  SOUND  45, 0-ب
 -SOUND -45, 4  
  SOUND  45,-4-ء

( ال يغة ال حيحة لعز  نغمة دو فش اغكتا  اللالث بطوى زمنش  نوار باستخدام الجملة 2س)
PLAY  : هش 

    "PALY "O3 C2 -أ
    "PALY "O3 C4 -ب
 - PLAY "C4 O3"    
     "PLAY "O3 C1-ء

 فش اختيار: ML( يستخدم اغمر الجزئش 3س)
 طوى النغمة . -أ
 رقم اغكتا  . -ب
 موسيقج الليجاتو. - 
 سرعة اقيقاث . -ء

 فش اختيار: MN(  يستخدم اغمر الجزئش 4س)
 رقم النغمة . -أ
 سرعة اقيقاث . -ب
 السكتاح . - 



-15- 

 الموسيقج العادية. -ء
 فش اختيار: MS(  يستخدم اغمر الجزئش 5س)
 موسيقج الستكاتو . -أ
 موسيقج اليجاتو . -ب
 موسيقج  العادية . - 
 ما سبق خطأ .كى  -ء

 فش عز  : P( يستخدم اغمر الجزئش 6س)
 النغماح المنقطة . -أ
 السكتاح . -ب
 النغماح العادية . - 
 النغماح السريعة . -ء

 فش اختيار: N(  يستخدم اغمر الجزئش 7س)
 طوى النغمة المعزوفة . -أ
 النغمة المعزوفة . -ب
 رقم اغكتا  - 
 الموسيقج العادية . -ء

 فش اختيار: Lدم اغمر الجزئش ( يستخ8س)
 طوى النغمة المعزوفة . -أ
 رقم اغوكتا  . -ب
 سرعة اقيقاث . - 
 السكتاح . -ء

 فش اختيار : T( يستخدم اغمر الجزئش 9س)
 نوث الموسيقج  -أ
 طوى النغماح . -ب
 سرعة اقيقاث . - 
 رقم اغوكتا  . -ء

 هو : IBM( عدد اغوكتافاح المسموأ بعزفها فش جهاز 11س)
 5 -أ
 6 -ب
 - 7  
  8 -ء

 هو : PLAY( عدد النغماح المسموأ بعزفها بالجملة 11س)
  76 -أ
  80 -ب
 - 84  
  96 -ء

 فش عز  : MF( يستخدم اغمر الجزئش 12س)
 النغماح المتقطعة . -أ
 موسيقج الليجاتو . -ب
 موسيقج المقدمة . - 
 موسيقج الخلفية . -ء

 فش عز  : MB ( يستخدم اغمر الجزئش13س)
 الموسيقج العادية . -أ
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 موسيقج الخلفية . -ب
 النغماح المتوافقة . - 
 النغماح المتقطعة . -ء

 فش اختيار : O( يستخدم اغمر الجزئش 14س)
 رقم اغوكتا  . -أ
 النغمة المعزوفة. -ب
 نوث الموسيقج . - 
 سرعة اقيقاث . -ء

 اى لل :(  تستخدم عالمة < حينما نرغب فش النتق15س)
 غوكتا  التالش . -أ
 غوكتا   السابق . -ب
 لنغمة التالية . - 
 لنغمة السابقة . -ء

 ( تستخدم عالمة > لل النتقاى لل :16س)
 أوكتا  التالش . -أ
 أوكتا   السابق . -ب
 لنغمة التالية . - 
 نغمة السابقة . -ء

 عز  نغمة : "PLAY "G#4فش الجملة  #(  يستخدم الرمز 17س)
  وى العادية . -أ
  وى دييز . -ب
  وى بيكار . - 
  وى سيكا . -ء

 عز  نغمة : "PLAY "B-4فش الجملة  -(  يستخدم الرمز 18س)
 سج  العادية . -أ
 سج  دييز . -ب
 سج  بيكار . - 
 سج  سيكا . -ء

 لعز  نغمة : "PLAY "D+2(  يستخدم الرمز + فش الجملة 19س)
 رى  العادية . -أ
 . رى  دييز -ب
 رى  بيكار . - 
 رى  سيكا .                -ء

(  لمدد  لانيدة باسدتخدام 523( ال يغة ال حيحة لعز  نغمدة دو الوسدطج التدش ابدابتها )21س )
 هش : SOUNDاغمر 

 SOUND  523,18.2 -أ
  SOUND 18.2,523 -أ
  SOUND 523;18.2 -أ
  SOUND 523:18.2 -أ

  :بالنسبة للرمز اقيقاعش  PLAYالجملة ( يقاس زمن النغمة عند العز  ب21س )
 البالنا       -ا
 النوار       -ب

 جل الروند       
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 ءل الكروا 
 ( تعر  سرعة اقيقاث بالنسبة للكمبيوتر بانها :22س )

 عدد وحداح الكروا فش الدقيقة . -أ
 عدد وحداح الروند فش الدقيقة . -ب

 جل عدد وحداح البالنا فش الدقيقة .
 وحداح النوار فش الدقيقة . عدد -ء

 ( ال يغة الكمبيوترية لدالة حساب اباباح أ ابة البيانو هش :23س )
 F=55*2^(O+(P-22)/12)                              -أ       

 F=55*2^(INT(N/12)+1)+((N MOD 12)+1)-22)/12 -ب       
 F=55x2^(O+(P-22)/12)جل                                    

 F=55x2^(INT(N/12)+1)+((N MOD 12)+1)-22)/12 -ء       
 هو : 79( اسم و ابابة المفتاأ رقم 24س)
 9.591فا و ابابتها     -أ      

  3456دو و ابابتها      -ب      
 9.5919و ابابتها  #جل فا       
 523 وى و ابابتها      -ء      
 

 يتم العز  فش اغوكتا  الفعاى و هو :( عند عدم تحديد اغوكتا  25س)
 اغوى . -أ      
 اللانش . -ب      
 جل اللالث .      
 الرابة . -ء      
 نظرا لن : IBM( ل يتم عز  النغماح الهارمونش علج أجهز  26س )
 الجهاز يحتوى علج قنا  واحد  . -ا     
 الجهاز يحتوى علج قناتين . -ب    
 وى علج لالث قنواح .الجهاز يحت -     
 الجهاز يحتوى علج اربة قنواح  وتيه . -ء    
 ( تتراوأ سرعة اقيقاث التش يعزفها الكمبيوتر بين :27س )
  4إلش   1جل                        64و   1  -ا   
  3000إلش  200 -ء                    255و  32  -ب   
 هش :( القيمة الفعالة لسرعة اقيقاث 28س )
    4جل                               32 -أ   
 255 -ء                          120 -ب   
 ( تعز  نغماح موسيقج الليجاتو بطوى زمنش يساوى :29س )
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . \8 4 -أ   
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . \8 5 -ب   
 الزمنش للموسيقج العادية .من الطوى  8 6 -    
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . 8 \7 -ء   
 ( تعز  نغماح موسيقج الستكاتو بطوى زمنش يساوى :31س )
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . 4\ 1 -أ   
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . 4 \2 -أ   
 ادية .من الطوى الزمنش للموسيقج الع 4\ 3 -أ   
 من الطوى الزمنش للموسيقج العادية . \4 5 -أ   
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 فإن سرعة إيقاث المقطوعة هش : 189( إاا كان عدد النواراح فش الدقيقة هو 31س )
 بطيئة . -أ   
 متوسطة . -ب    
 جل سريعة .   
 سريعة جدا . -ء    
منهدا وفدق موسديقج فدإن ز 2.18( إاا كان زمن النغمة معزوفة وفق موسيقج العاديدة هدو 32س )

 الليجاتو هو :
  925.15 -ا    
  65.13  -ب    
  3.22جل       
  8.18   -ء    
فدإن زمدن عزفهدا وفدق  92.10( إاا كان زمن النغمة معزوفة وفق الموسيقج العاديدة هدو 33س )

 موسيقج الستكاتو هو :
  8.6   -أ   
  19.8 -ب    
 9.12 -جل    
 9.15  -ء    
فإن سرعة اقيقاث للنغمة المنقطة هش   1.9كانح سرعة اقيقاث للنغمة العادية هش  ( إاا 34س )
: 
           2.18  -أ

 4.36ب  
 - 65.13     
 60    -ء

و يرغدب فدش عدزفهم تريدولح فدإن زمدن  الكدروا الواحدد  3( إاا كان عدد الكروىاح 35س )
 هو :
  24 -أ   
  12 -ب   
  8جل    
  36ء     
 ارسم مدر  مفتاأ  وى و وزث عليها المعزوفة التالية :( 36س )

10 PLAY "F4 F8. C16 F4 ML F12 E12 F12" 
20 PLAY "MN G4. B-8 F4 A8 B-8" 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ترجم المقطوعة  التالية إلش برنامج كمبيوتر :37س )
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 ( 2ملحق رقم )
 األهداف السلوكٌة :

 . SOUNDلب  يغة اغمر أن يكتب الطا -1
 . SOUNDأن يحدد الطالب الزمن الالزم لعز  نغمة باستخدام اغمر  -2
 .SOUNDأن يحدد الطالب سرعة اقيقاث باستخدام اغمر  -3
 فش عز  السكتاح . SOUNDأن يستخدم الطالب اغمر  -4
 فش التعبير عن  وح وميض ىعاث . SOUNDأن يستخدم الطالب اغمر  -5
 فش التعبير عن  وح ىوى اللحوم . SOUNDيستخدم الطالب اغمر أن  -6
 فش التعبير عن  وح بوق سيار   الىرطة. SOUNDأن يستخدم الطالب اغمر  -7
 أن يكتب الطالب ابابة أحد مفاتي  البيانو بمعرفة رقمه . -8
 .PLAYأن يعبر الطالب عن النغماح باستخدام الجملة  -9
 أو + بعد النغمة . #ى العالمة أن ياكر الطالب مغز -11
 بعد النغمة. -أن ياكر الطالب مغزى كتابة العالمة  -11
 .Nأن يعبر الطالب عن رقم اغوكتا  باستخدام اغمر الجزئش  -12
 .Nأن يستخدم الطالب اغعداد لعز  النغماح باستخدام اغمر الجزئش  -13
 . Lجزئش أن يعبر الطالب طوى النغمة باستخدام اغمر ال -14
 . Tأن يعبر الطالب عن سرعة اقيقاث باستخدام اغمر الجزئش  -15
 .Pأن يعبر الطالب عن السكتاح باستخدام اغمر الجزئش  -16
 MLأن يعبر الطالب عن موسيقج اليجاتو باستخدام اغمر الجزئش  -17
 .MNأن يعبر الطالب عن الموسيقج الطبيعية باستخدام اغمر الجزئش  -18
 . MSأن يعبر الطالب عن موسيقج الستكاتو باستخدام اغمر الجزئش  -19
 .MFأن يعبر الطالب عن موسيقج المقدمة باستخدام اغمر الجزئش  -21
 .MBأن يعبر الطالب عن موسيقج الخلفية باستخدام اغمر الجزئش  -21
 أن يعبر الطالب عن النغماح المنقطة . -22
فداتي  إلدش لوحدة ىدبيهة بلوحدة مفداتي   البيدانو باسدتخدام الجملدة أن يحوى الطالدب لوحدة الم -23

SOUND. 
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 أن يحوى الطالب لوحة المفاتي  إلش لوحة ىبيهة بلوحة مفاتي   البيانو -24
 . PLAYباستخدام الجملة 

 .SOUNDلموزار إلش برنامج باستخدام اغمر   40أن يترجم الطالب المقطوعة  -25
 . PLAYعة زورونج كى سنة مر  إلش برنامج باستخدام  الجملة أن يترجم الطالب مقطو -26
 .PLAYأن يترجم الطالب مقطوعة الحلو  دى إلش برنامج باستخدام الجملة   -27
 .PLAYأن يترجم الطالب مقطوعة السالم الوطنج إلش برنامج باستخدام  الجملة  -28
 .PLAYخدام  الجملة أن يترجم الطالب مقطوعة ياعزيز عينج إلش برنامج باست -29
 . PLAYأن يترجم الطالب مقطوعة قولوا لعين الىمس إلش برنامج باستخدام  الجملة  -31
أن يعبر الطالب عن نغماح مقطوعة زورونج كى سنة مر  باغرقام فش  البرندامج المقتدرأ  -31
. 

 أ .أن يعبر الطالب عن نغماح مقطوعة الحلو  دى باغرقام فش البرنامج  المقتر -32
 أن يعبر الطالب عن نغماح مقطوعة السالم الوطنج باغرقام فش  البرنامج المقترأ . -28
 أن يعبر الطالب عن نغماح مقطوعة ياعزيز عينج باغرقام فش  البرنامج المقترأ . -33
 أن يعبر الطالب عن مقطوعة قولوا لعين الىمس باغرقام فش  البرنامج المقترأ . -34
 طالب عن مقطوعة سالمة يا سالمة باغرقام فش البرنامج  المقترأأن يعبر ال -35

 (1ملحق رقم )
 معامالت تمٌٌز وسهولة مفردات االختبار التحصٌلً

 

رقم 
 المفرد    

معامدددى  
 التمييز 

معامى السهولة الم ح  
 من ألر التخمين

رقم  
 المفرد   

معامى 
    التمييز

معامى السهولة الم ح  
 من ألر التخمين

    1    27    .     58      .   19      36  .      64      . 
    2    27    .     81  *   .   20       27  .      45      . 
    3    36    .     64      .   21       36  .      75      . 
    4    27    .     58      .   22       27  .      69      . 
    5    36    .     64      .   23       36  .      64      . 

    6    45    .     69      .   24       27  .      69      . 
    7    27    .     69      .   35       27  .      81  *   . 
    8    27    .     45      .   36       27  .      58      . 
9    36    .     64      .   37       27  .      45      . 
    10   27    .     58      .   38       36  .      64      . 
    11   36    .     75      .   39       45  .      69      . 
    12   45    .     58      .   30       27  .      45      . 
    13   18  *.     52      .   31       36  .      64      . 
    14   45    .     52      .   32       27  .      58      . 
    15   36    .     75      .   33       27  .      45      . 
    16   45    .     64      .   34       36  .      64      . 
    17   27    .     82  *   .   35       45  .      69      . 
    18   27    .     58      .   36                   6      . 
    19   36    .     64      .   37                  74      . 

  
 مفرداح تم إعاد   ياغتها . -*
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 (4ملحق رقم )
رجات مفردات مقٌاس االتجاهات بمجموع معامالت ارتباط د

 الدرجات الكلى 
  

 معامى الرتباط  ر.المفرد  معامى الرتباط  ر.المفرد 
    1           58 *** .       13          57 ***  . 
    2           27 .*       14          53.   *** 
    3           55 *** .       15          21.     * 
    4           49  ** .       16          74.   *** 
    5           80 *** .       17          50.   *** 
    6           80 *** .       18          47.    ** 
    7           22 .*         19          52 ***  . 
    8           50 *** .       20          48.    ** 
    9           47  ** .       21          58.   *** 
    10          50 *** .       22          56.   *** 
    11          63 *** .       23          41  **  . 
    12          51 *** .                             

  
 مفرد  تم حافها . -*
 05.0مستوى دللتها عند  -**

 .                               01*** مستوى دللتها عند 
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 (5ملحق رقم )
 درجاح الطالب فش التجربة النهائية

 مقياس التجاهاح   الختبار التح يلش رقم الطالب 
التطبيق   

 القبلش
التطبيق  

 البعدي
المجموعة 

 ضابطةال
المجموعة 
 التجريبية 

 1     1        48        44       71    
 2     2        46        56       79    
 3     0        45        66       91    
 4     0        46        59       85    
 5     3        48        43       66    
 6     0        43        39       81    
 7     2        40        61       83    
 8     0        42        61       88    
 9     1        38        51       69    
 10    0        39        39       70    
 11    3        47        33       76    
 12    2        38        40       68    
 13    0        30        45       72    
 14    1        42        52       77    
 15    2        27        55       77    
 16    0        33        33       81    
 17    0        35        37       75    
 18    0        44        39       83    
 19    2        43        43       79    
 20    0        42        35       84    
 21    0        28        49       71    
 22    0        30        40       76    
 23    0        32        44       73    
 24    1        45        39       79    
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 (6ملحق رقم )
 تعليماح المقياس :
 عزيزي الطالب /

يهد  هاا المقياس إلش تحديد اتجاهك نحو الكمبيوتر ول يوجد به عباراح تتطلب إجابدة  دواب 
أو إجابة خطدأ   فدالمطلوب مندك  تحديدد السدتجابة فدش كدى عبدار  باختيدار المسدتوى الدداى علدج 

 استجابتك 
 تجابتك .ل تترك أى عبار  بدون تحديد اس -*
 ضة عالمة واحد  أمام مستوى واحد لكى عبار  . -*
 بعد سماعك للتعليماح اقلب ال فحة . -*

 ملاى :
  
 لأوافق لأوافق غير   أوافق أوافق العبللللللللللللللللللللار    

 بىد           متأكد       بىد                                 
ام الكمبيددوتر لعددز  أىددعر بددالحترام نحددو اسددتخد 

 الموسيقج .       
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 مقٌاس االتجاهات
 من فضلك ضة عالمة    أمام المستوى الداى علج رأيك فيما يلش :

 
أوافق  العبارة ر

 بىد 
غير  أوافق

 متأكد  
ل 
 أوافق

ل أوافق 
 بىد  

 بعد األهمٌة : -أ  -1

 الكمبٌوتر ٌسهم بقوة فً دراسة الموسٌقى. أعتقد أن

                           

                            أود أن أرى الموسٌقٌٌن ٌستخدمون الكمبٌوتر فً أعمالهم   -2

أري أن معرفتً ببرمجة الكمبٌوتر لعزف الموسٌقى تساعدنً على   -3

 قراءة وكتابة النوتة الموسٌقٌة.

                           

                            أعتقد أن للكمبٌوتر دور متزاٌد فً شتى أنشطة الحٌاة.  -4

                            أعتقد أن تصمٌم برامج الكمبٌوتر عمل غٌر ابتكاري  -5

                            أرى أن الكمبٌوتر لٌس هام لدراسة الموسٌقى .          -6

                            حترام نحو علماء الكمبٌوتر الختراعهم الكمبٌوتر .أشعر باال  -7

                            أرى عدم ضرورة تدرٌس برمجة الكمبٌوتر لعزف الموسٌقً  .    -8

                                 أري أن ٌدرس جمٌع زمالئً برمجة الكمبٌوتر لعزف الموسٌقى   -9

                            فً تعلم االستخدامات األخرى للكمبٌوتر فً الموسٌقـى.أرغب  -11

 بعد االستمتاع : -ب -11

 أشعر أن درس الكمبٌوتر ممل وٌمر ببطء .

                                

                                 أحب أن أسمع الموسٌقى التً برمجت الكمبٌوتر بها. -12

أن برمجة الكمبٌوتر لعزف الموسٌقى عملٌعة ممتععة ومثٌعرة  أشعر -13

 بالنسبة لً .

                                

                            أرغب فً تعلم المزٌد عن  الكمبٌوتر  . -14

                                 أشعر بالرهبة من استخدام الكمبٌوتر . -15

                                 وتر  صعبة الفهم .               أعتقد أن دروس الكمبٌ -16

                                 أعتقد أن الكمبٌوتر ٌجعلنً عصبً ومتوتر.  -17

                                 أرى أن الكمبٌوتر شٌق جــدا بالنسبة لً . -18

      أشعر بالشوق لمحاضرة الكمبٌوتر . -19

      ب حضور جمٌع محاضرات الكمبٌوتر .أح -21

 
 
 


