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 ترجمة من مراجع أجنبية لم تفي بالغرض -1
 تدوين المصطلحات بشكل خاطيء -2
 الدليل ودفتر التلميذ غير مرفقه بتسجيالت صوتية -3
 أخطاء لغوية متعددة بكل صفحة -4
 الموسيقية بدفتر التلميذوضع كمية كبيرة من المدارج  -5
 غير قابل للتطبيق ) ال يوجد نتائج موثقة حول تطبيقاته في المدارس( -6
 في التعليم الرسمي لم يطبق بالكامل -7
 ربما يمكن استخدامه كمرجع!!! -8
 المضمون بغالبيته ليس له عالقة بعمر المتعلم . -9

 بشكل عام المنهاج جاف جدا ويفتقد للنشاطات المحفزة -10
 ديء طرائق التدريب.ال يراعي مبا -11
 معلومات مكثفه بدون هدف تربوي واضح. -12
 بعيد عن اهتمامات المتعلم -13
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 لم يتم التركيز على المهارات -15
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 جهيزات الموسيقية الضرورية غير متوفرة في المدرسة الرسميةالت -18
 المعلومات من ناحية الكم والنوع غير قابلة للتطبيق -19
 لم يلحظ المنهج القديم موضوع تصنيع اآلالت ) مشغل موسيقي( من  قبل المتعلمين بالمواد المتوفرة. -20
 المضمون لم يلحظ المفاهيم الجديدة والحديثة بالتربية -21
 المنهج عنصر التشويق للمتعلم ال يتضمن -22
 ال يوفر المنهج االتجاهات الحديثة في التربية. -23
 غير مناسب ألعمار المتعلمين. المحاور ال تشمل الحركةالجسدية واالبداع عند المتعلم وااليقاع الجسدي -24

 



 توصيات عامةثانيا: 
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 يجب توفر الممارسات العزفية في جميع الحلقات. -3
 تحديد مصطلح الموسيقى الشرقية )البلدان العربية وآسيا الصغرى وكل القارة األسيوية -4
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 الحركات الجسدية -8
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 زيادة االنشطة الغنائية والعزفية -10
زيادة أنشطة "تذوق موسيقي" ُيعرف بكبار الموسيقيين اللبنانيين والعرب على مستوى العزف والغناء  -11
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 المعلم( استخدام تكنولوجيا المعلومات في حصة الموسيقى ) من قبل -12
 اداء اناشيد لموضوعات انسانية مختلفة. -13
 ورش عمل تواكب العمل بالمنهج -14
 اداء اغنيات متدرجة الصعوبة بلغات متعدده وبطرق مختلفة. مثال: صوتين او اكثر -15
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