
  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  



  

  2    سمّية للّدرجة األولى من الّتعليم األساسيالبرامج الّر

  
  

  وىـتـحـالم
  

  
  
 عّلمالّت

  :ة الّتربية الموسيقّي 
  منزلة الماّدة •
 الّتمّشيات البيداغوجّية •
 المحتويات / زة األهداف الممّي/ الكفاية الّنهائّية  •
   قييمالّت
  المعايير/ المنتوج المنتظر في نهاية الّدرجة : ة ربية الموسيقّيالّت* 

 



  

  3    سمّية للّدرجة األولى من الّتعليم األساسيالبرامج الّر

  ربية الموسيقّيةمنزلة ماّدة الّت
  ودورها في تحقيق الكفايات األفقّية

  
  

تالزم الموسيقى اإلنسان طيلة فترات حياته وفي مختلف مجاالت نشـاطه  
  .بأشكال متنّوعة مساهمة في نفس الوقت في تسليته وفي نحت شخصّيته

  
ومّما ال شّك فيه أّن نشاط التّربية الموسيقّية يسهم كغيره مـن األنشـطة     
  :ة في تحقيق الكفايات األفقّية المستهدفة لدى النّاشئة إذ التّربوّي

يساعد المتعلّم على توظيف حواّسه الّسمعّية فـي اسـتماعه للموسـيقى     )1
 .وممارسة الفكر النّقدي

يمكّن المتعلّم من تقنيات ومهارات يحلّل بواسـطتها األثـر الموسـيقي     )2
 .ليتعّرف مكّوناتها ويحسن توظيفها في أدائه للموسيقى

يساعد المتعلّم على التّواصل والعمل مع اآلخرين تحقيقا لتفاعل الفرد مع  )3
 .المجموعة وذلك من خالل مختلف األنشطة التي يمارسها

يسهم في تجذير المتعلّم في هوّيته الوطنّية من خـالل تعـّرف التّـراث     )4
الموسيقّي وفي تفتّحه على اآلخر عبر استماعه إلـى موسـيقى شـعوب    

 .متنّوعة
في إرساء فكر منهجّي ناجع لدى المتعلّم وذلك بتدريبه على االلتزام  يسهم )5

 .والتّركيز والّدقّة في التّعامل مع األثر الموسيقي
يؤنس المتعلّم على توظيف الوسائل التّكنولوجّية الحديثة في التّعامل مـع   )6

  .البرمجّيات الخاّصة بالميدان الموسيقي
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  التمّشيات البيداغوجّية
  

المتعلّم في ماّدة التّربية الموسيقّية خالل المرحلة األولى من التّعليم يتمكّن   
  :األساسّي من 

 اإلنشاد المساير باألنشطة اإليقاعّية 
 االستماع والتذّوق 
 تعّرف اآلالت الموسيقّية والتّمييز بينها 
 اكتساب معرفة موسيقّية مالئمة لقدراته 
 .التّعبير والتّواصل باللّغة الموسيقّية 

  
حتّى يتوّصل المتعلّم إلى الّسيطرة على الكفايات المدرجة للغرض يحسن و

 :بالمعلّم االستعانة بالتّوجيهات التّالية 
العمل على أن يكون أداء األناشيد أداء سليما من حيث االنسجام والنّطق  

ـّس أثناء اإلنشاد  .وكيفّية التّنف
ل النّشيد وباعتمـاد  يكون التّحسيس باألصوات الّصاعدة والنّازلة من خال 

 .اإلشارات اليدوّية المبرزة لحركة الّصوت
تجسيم اإليقاع عن طريق النّقر أو التّصفيق الخفيفين أو المشي باعتماد  

حركات جسمانّية أو وسائل وآالت إيقاعّية صغيرة الحجم تكون مناسبة 
 .لطبيعة الطّفل وتتالءم مع الجّو المدرسي

ع لنماذج من أعمال موسيقّية مسّجلة لتربية تمكين المتعلّمين من االستما 
 الذوق الّسليم لديهم

اعتماد جمل موسيقّية معروفة ذات هدف تعليمّي إلبراز االستقرار في  
 الّصوت إلى جانب حركتي الّصعود والنّزول

 .تمكين المتعلّم من ممارسة ألعاب توظّف المفاهيم الموسيقّية 
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 .التّعبير والتّواصل بتوظيف القدرات الّصوتّية واإليقاعّية الماّدة كفاية ماّدة التّربية الموسيقّية
 تطّور مكّونات آفاية الماّدة والمفاهيم المتعّلقة بها عبر الّدرجات الثـّالث

  

ـّانيةاألولىالّدرجة ـّالثةالث الث

المكّون

يعّبر المتعلّم ويتواصل بتوظيف 
القدرات الصـوتّية واإليقاعيـة   

  :المفاهيم التالية ذات الصلة ب

يعّبر المتعلّم ويتواصـل بتوظيـف القـدرات    
الصوتّية واإليقاعيـة ذات الّصـلة بالمفـاهيم    

 :واألنشطة التالية 

ــيد  ــد لألناش األداء الجّي
 .واإليقاعات

ــبات  ــف المكتس توظي
الموسيقّية النّاتجة عـن  

 .التّذّوق واالستماع

ـم
ـ
ـ
ـ
ـ
المفاهي

 

الّصــــــــــوت  •
  الّصوت المرتفع/المنخفض

 الوحدة اإليقاعّية •
تجسيم اإلنشـاد بالوحـدة    •

 اإليقاعّية
 اإليقاع اللّحني •
اإليقـاع  / اإليقاع المنتظم •

 غير المنتظم
الجملـة  / الجملة المرتفعة •

 المنخفضة
 :مسايرة اإلنشاد بـ  •
  وزن الخطوة -
  وزن الوحدة المبّسطة -

  الحركة الّصوتّية الّصاعدة •
 الحركة الّصوتّية النّازلة •
 الّصوت القصيرالّصوت الطّويل و •
 الخاليا اإليقاعّية •
  الوحدة -
 نصف الوحدة -
  مسايرة اإلنشاد بالخاليا اإليقاعّية •
 وزن الخطوة المقسومة •
التّمييز بين مختلف األوزان المدروسـة   •

الوحـدة  /الخطـوة المقسـومة  /الخطوة(
 ...)المبّسطة

الحركة الّصاعدة والحركـة  / االستقرار  •
 النّازلة

 وزن الختم •
 :تلف األوزان التّمييز بين مخ •
  الوحدة المبّسطة -
 الخطوة المقسومة -
  الختم -

ــاء دون  • الغنـــ
  مصاحبة

الغناء دون مساعدة  •
 خارجّية

المقامات الموسيقّية  •
 العربّية

 الخاليا اإليقاعّية •
  الوقت -
 نصفي الوقت -
اإلنشـاد  (المسايرة  •

 )باإليقاع
تطبيق المـوازين   •

 والخاليا اإليقاعّية 
  الوقت ونصفيه -
  النّفس -

ــي  • ــز ب ن التّميي
مختلف اإليقاعات 

  المكتسبة
التّمييز سمعا بين  •

 اآلالت الموسيقّية
ــى  • ــتماع إل االس

القطـع  / األنغام 
الموسيقّية المثيرة 
ــر  للعناصـــ

 المدروسة
  



  

  6    سمّية للّدرجة األولى من الّتعليم األساسيالبرامج الّر

  مجال الّتعّلم
  

 التّعبير عن األحاسيس والتصّورات واألفكار والمواقف والتّواصُل بصيغ مختلفة كفاية المجال -1
    

التّعبير والتّواصل بتوظيف القدرات الّصوتّية واإليقاعّية الموسيقّية كفاية التّربية -2
  

 الّسنة المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية
1 2 

ف 
ظي
تو
 ب
صل

وا
ويت

م 
علّ
مت
 ال
ّبر
ُيع

ت 
 ذا
ّية
اع
يق
اإل
 و
ّية
وت
ّص
 ال
ت
را
قد
ال

ة 
الي
التّ

ت 
ويا
حت
لم
وا

ف 
هدا
األ
 ب
لة
ّص
ال

:  

  

  دة األداء الّسليم لألنشو -
  أداء الّصوت المنخفض والّصوت المرتفع -
  مسايرة اإلنشاد بالوحدة اإليقاعّية -
  حنيتجسيم جمل موسيقية باإليقاع اللّ -
  التّمييز بين اإليقاع المنتظم وغير المنتظم -
  .التعّرف إلى بعض األصوات -
  

  

  أناشيد -
  الّصوت المنخفض والّصوت المرتفع -
  الوحدة اإليقاعّية -
  حنيقاع اللّاإلي -
  اإليقاع المنتظم وغير المنتظم -
  .طابع الّصوت -

  

×  
×  
×  
×  
×  
×  

  

×  
×  
×  
×  
×  
×  

  

  أداء الّصوت القوي والّصوت الّضعيف -
  أداء الجملة المرتفعة والجملة المنخفضة -
  مسايرة اإلنشاد بوزن الخطوة -
  .مسايرة اإلنشاد بوزن الوحدة المبّسطة  -

  

  الّضعيفالصوت القوّي والّصوت  -
  الجملة المرتفعة والجملة المنخفضة -
  وزن الخطوة -
   .وزن الوحدة المبّسطة -

    

×  
×  
×  
×  
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  مجال الّتقييم
  

 .يساير المتعلّم أداءه فردّيا أو جماعّيا بالوزن المناسب :في نهاية الّدرجة  األداء المنتظر
  

 .يساير المتعلّم أداءه فردّيا أو جماعّيا بإيقاع بسيط تعلّمه :في نهاية الّسنة األولى 
  

  معايير التّقييم ومؤشّراتها
  

 بعض مؤشّراته نّص المعيار المعيار

1 
تمييز مكّونـات الجمـل

 الموسيقّية

 األداء الّسليم لألصوات •

 مسايرة اإلنشاد باإليقاع المناسب •
•  ... 

 األداء الّسليم لألناشيد 2

 مالنّطق الّسلي •
 االنسجام مع المجموعة عند اإلنشاد •

 التّنفّس الّسليم أثناء اإلنشاد •
• ... 

  


