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  :تعريف المادة
فيزيائية، أخذت بعد فني لتكون عنصر ثقافي له مكانته في الموسيقى ظاهرة علمية 

  .شتى مجاالت حياة المجتمع
 لكونها ظاهرة صوتية، تتحكم فيها قوانين علمية، ال تسمح بالتأويل في ةفيزيائي

 قيمة ثابتة نسبياً بين مختلف األصوات fréquencesفإن كان لتواتر الصوت . إصدارها
 أو الطبوع الموسيقية، التي منها تنبثق مختلف األلحان، المكونة للساللم أو المقامات

، زد على ذلك )الغناء(أو تؤدى بالحنجرة ) الموسيقى اآللية(سواء تعزف باآلالت 
عامل الزمن الذي يفرض نفسه، سواء في القيم الزمنية لألصوات أو فترات الصمت 

ة الموسيقية، حيث تؤدى التي تتخلل األلحان والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من التكوين
وفق قيم ثابتة تقاس بأجزاء أقل بكثير من الثانية، زد إلى ذلك مختلف التقنيات 

هذا كله ... المستعملة في التلحين، التوزيع اآللي، التدوين، صناعة اآلالت الموسيقية
يجعل للموسيقى بعد علمي ال يمكن تجاهله، خاصة في ميدان التربية الذي يفرض 

  .رسة هذا الفن بأسلوب علمي وبيداغوجي بحتعلينا مما
أما من جانب الفن، فإنه يظهر خاصة في كيفية تعامل الفنان مع مختلف مكونات 
الموسيقى، وكذا مزجها، مما يعطي أنواع من الموسيقى ال تعد وال تحصى عوض 

الساللم (أن تكون نوع واحد، حتى وإن كانت العناصر الموسيقية المستعملة 
 اإليقاع، اآلالت، اللغة التي يغنى بها، العامل الجغرافي والزمني الذي والطبوع،
ذلك لكون اإلبداع الموسيقي نابع من إلهام الفنان . من نفس النوع...) تنتمي إليه

  .وإحساسه الداخلي
نقول كذلك أن الموسيقى عنصر ثقافي، كونها تحمل قيم اجتماعية وثقافية تأثر وتتأثر 

ماعي الذي تكونت فيه، تتطور بتطور ثقافة المجتمع في شتى بواقع الوسط االجت
وما يجب اإلشارة إليه أن ... الميادين، سواء االقتصادية أو التكنولوجية أو العقائدية

  .هذه القيم قد تكون إيجابية أو سلبية في بناء المجتمع عامة و شخصية الفرد خاصة
اهم في النهوض بالموسيقى إلى لذا البد من ممارسة هذا الفن في إطار تربوي يس

مستوى طموحات المجتمع، ليكون عامل بناء ال عمل هدم، عامل ترقية ال عامل 
خاصة أن الموسيقى أصبحت كالهواء الذي ... تخلف، عامل توعية ال عامل تضليل

نستنشقه، فهي تفرض نفسها في شتى مجاالت حياة المجتمع سواء بإيجابياتها أو 
  .بسلبياتها
هم الفنان في تربية النشء، عبر ما تحمله كلماته من معاني وقيم تنقل إلى فكم سا

أعماق وجدان المستمع عبر موسيقاه الجميلة التي ترقق األحاسيس وتهذب النفوس، 
  .وتجعل أفكار وكلمات الفنان تصل إلى ذهن وفكر وكذلك قلب المستمع
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هدف من إدماج الموسيقى في لذا فإننا نستعمل مصطلح التربية الموسيقية، كون ال
الميدان التربوي، هو جعل المتعلم يستفيد من كل إيجابيات هذا الفن، والموسيقى 

فأهداف . ليست فقط هدفاً، بل وسيلة تربوية تساهم إيجاباً في مختلف نشاطات التربية
التربية الموسيقية عديدة ومتعددة ال يمكن حصرها، يكفي أن نقول أن الموسيقى 

ن ذو دقة جد متناهية، تجعل من ممارسها فرد يتميز بالتركيز، عادة اإلصغاء كونها ف
مما يساعده في ممارسة مختلف نشاطاته ... الجيد والواعي، فرد ذو ذاكرة قوية

اليومية خاصة الدراسية منها، كما أن الموسيقى تساهم في تطوير كل من جاهز 
االتصال االجتماعي، كما تربي السمع والنطق لدى اإلنسان اللذان يعتبران أساس 

ذوقه وإحساسه وترفع من مستواه الثقافي مما يجعل منه فرد ذواق وناقد ال يتقبل بما 
  .هو رديء، سواء من هذا الفن أو غيره

  .بذلك نقول أن الموسيقى فن وعلم وثقافة في نفس الوقت
  :أهداف المادة

  
  :قادرا على  تجعل التلميذهاالتربية الموسيقية أنإن من أهداف 

  
ε  الموسيقى فهم جانبها النظري أو التطبيقي، ليتمكن بعدها من من سواء

استعمال تلك المفاهيم في تسمية ومقارنة وتحليل وتدوين وأداء مختلف 
 .العناصر الموسيقية

ε  تحليل أعمال موسيقية إلى مكوناتها األساسية مع اكتشاف مواطن
  .يها ثم نقدها و إصدار الحكم عل, الجمال فيها

ε  توظيف عناصر اللغة الموسيقية في ابتكار جمل موسيقية تعبر عن
 .مشاعره و أحاسيسه

  
  :ملمح التخرج في نهاية الطور الثانوي

  :علىالقدرة لتلميذ نهاية الطور الثانوي تكون لفي 
Ø           إدراك وتمييز وتسمية ومقارنة وتحليل مختلف األنواع الموسـيقية، المدرجـة

و ذلك باستغالل القـدرات المكتـسبة خـالل     مبرمجة،خالل المحاور الستة ال   
 .األطوار السابقة

Ø   في تفكيره أو تقييمه لمختلـف المواقـف الفنيـة             اكتساب سلوكاً إيجابياً سواء
 .....واالجتماعية والعلمية والثقافية
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  :الطريقة المنتهجة
  : المقاربة الجديدة في بناء منهاج مادة التربية الموسيقية 

تعتمـد عملية التعليم الحديثة على استثمار كل ما يؤخذ في الميدان التربوي                    
في شكل اكتساب لمجموعات كبيرة من الكفاءات يستفيد منها المتعلم ويوظفهـا فـي           

  .حياته اليومية
و إن اختيار المقاربة الجديدة في بناء مناهج التربية الموسيقية يصبو إلى تحقيق جيل              

تع بقيم جمالية وإنسانية ومكتـسبا لمجموعـة مـن الكفـاءات            متكامل الشخصية يتم  
  :المتنوعة نذكر منها

  .الكفاءات المستهدفــة  -
  الكفاءات الفنيــة 

  الكفاءات الثقافية
 الكفاءات السلوكية 
  الكفاءات المنهجية 

 :الكفاءات المستعرضـة -
 هر هذه الكفاءات في تعارضها األفقي مع كفاءات و وضعيات متنوعـة فـي             وتظ

مواد أخرى كالتربية الرياضية والتربية اإلسالمية والتربية البيئية، واللغة العربية          
  ...والرياضيات الخ

 :المحور المركزي 
  : معنى المحور المركزي -1

 مـن   رسة مجموعة من النشاطات ذلك     مما يتناول األستاذ مادة التربية الموسيقية عبر     
وب يضمن التنسيق بين مختلف أبعاد      خالل محور رئيسي، تتداخل فيه النشاطات بأسل      

كما يهدف إلى تفادي تقليص المادة إلى سرد وتعليم رموز وتقنيات ال تعطي              . المادة
للتربية الموسيقية  بعدها الشامل والمتكامل، الذي يساهم في بناء الشخصية المتكاملة            

ـ               ه لدى المتعلم، ويمكنه من تنمية كفاءات في مختلف مجـاالت المـادة، ممـا يعطي
  .استقاللية في ممارسته لهذا النشاط الفني والعلمي والتربوي

  : منهجية التدريس عن طريق المحور الرئيسي -2
تعتمد هذه الطريقة على تحديد المحاور المركزية التي يتطرق لهـا المـتعلم خـالل       

  .مساره الدراسي، والتي تمتد إلى نهاية التعليم الثانوي
  :تتمثل المحاور في

Ø الموسيقى الجزائرية: ولالمحور األ. 
Ø الموسيقى العربية: المحور الثاني. 
Ø الموسيقى الكالسيكية األوروبية: المحور الثالث. 
Ø الموسيقى المعاصرة: المحور الرابع. 
Ø موسيقى الشعوب: المحور الخامس. 
Ø اإليقاع: المحور السادس. 
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  :المحور األول
  .الموسيقى الجزائرية  
  . خالل حصتين)الغرناطي والمالوف(الموسيقى األندلسية  - )1    

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  ماعن غيرههاتين المدرستين أن يميز خصائص  على المتعلم *

    .  خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهما وأن يؤدي نماذج منهالتدوين،
  

  معايير التقويم النشاطات المقترحة  المستهدفةالمعارف األهداف التعلمية
د مناطق تواجد  يحد-

  .اتين المدرستينه
 على هاذين تعرف  ي-

               بمجرد نيالنوع
  .مااالستماع إليه

الغرناطي تعريف مدرسة 
 وتحديد مناطق والمالوف
  .ا في الجزائرمتواجده

  . االستعانة بخريطة-
 إسماع التالميذ نموذج   -

 .هذين النوعين من

تواجد   معرفة مناطق-
  .ان النوعنهذا

عن هما  تمييز-
  .م من األنواعغيره

ب  يسمي، يميز ويرت-
أجزاء النوبة بمجرد 

  .االستماع إليها
  

شرح بنية النوبة في 
الغرناطي مدرسة 
غريب نوبة ال( والمالوف

  .)والسيكه

 تحديد أجزاء النوبة        -
  .وكيفية ترتيبها

ع إلى نوبة  االستما-
 .كاملة

   التسمية-
   التمييز-
   الترتيب-

يز الطبع المدروس  يم-
  .عن غيره عند االستماع

 تركيبة هذا  يعرف-
  .الطبع نظرياً

  . جيدالطبع يغني ا-

  
  

 طبع النوبة دراسة
 .المقترحة

  

 شرح السلم الخاص -
  .طبعالب

 االستماع إلى هذا الطبع -
  .بالعزف أو بآلة تسجيل

  ائي لهذا الطبع أداء غن-

  .والتمييز التسمية -
 األداء الغنائي -

  .السليم
  

  
 يعرف اآلالت الخاصة -

يزها  ويمارسبهذه المد
  .عن غيرها

  
التعرض إلى اآلالت 

الموسيقية المستعملة في 
  .ارسهذه المد

 تقديم صور خاصة      -
  .بهذه اآلالت

 االستماع إلىتسجيالت -
مع إبراز اآلالت المراد 

  .شرحها

  تسمية اآلالت -
  .والتمييز بينها  

  
يعرف كل فنان مع  -

  .ذكر أهم مؤلفاته
 يميز بين النوع الخاص -

  لمؤلفات كل فنان

  
  

شخصيات مدرسة أبرز 
  .الغرناطي والمالوف

 إعطاء لمحة تاريخية -
اة الفنية واألعمال عن الحي

 :ينخالخاصة بالشي
والحاج مصطفى بلخوجة 

   .محمد الطاهر فرقاني
تسجيالت   االستماع إلى-

  .خاصة بكل فنان

  
  

 تسمية ومعرفة -
  .الفنانين والتمييز بينهم
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  .الموسيقى الفلكلورية خالل ثالث حصص -)2
  .)، الشاوي، القبائليلبدوي الغربيالحوزي، ا( موسيقى       

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  ا، عن غيرهعانو األائص هذه على المتعلم أن يميز خص*

  .    خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهاالتدوين، وأن يؤدي نماذج منه

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
 عاألنوايز بين يم -

  . المدروسةالموسيقية
  . بعض األمثلةيغني -

  
  

الموسيقية    األشكالةدراس
  .وتحديد مميزاتها

  

 بهذه األنواع تعريفال -
  .الموسيقية

االستماع إلى نماذج من  -
  .موسيقيكل شكل 

أداء نموذج من كل  -
  .عانو األشكل من  هذه

  
  .التسمية
  .التمييز

  .األداء السليم

  
 أهم المقامات  يسمي-

وكذا اإليقاعات والطبوع 
  المستعملة

  . بينهازيميو كل نوعفي 
   النماذج المبرمجةيؤدي -

  .بطريقة سليمة

  
 المقاماتالطبوع، 
 ،المستعملة واإليقاعات

 أو طبعإيقاع وودراسة 
من كل نوع  مقام

  .موسيقي

 المقامات، تقديم الطبوع -
  المستعملةواإليقاعات 

تلك األنواع في 
  .الموسيقية

 االستماع لنماذج من -
  .عانو األهذه

 أداء قطع موسيقية من -
  .هذه األنواع

  التسمية الصحيحة-
  .التمييز الدقيق-
 األداء الصحيح-

للعناصر الموسيقية 
  .المتناولة

-الموسيقية رف اآلالت  يع
  .الخاصة بهذه األنواع

 يميزها عن غيرها من -
عن طريق اآلالت سواء 

  .االستماع أو الشكل

 .اآلالت المستعملة
  

 استعمال صور و أفالم  -
  .ةلآلالت المستعمل

 إحضار اآلالت التي -
  .تميز هذا النوع

 االستماع إلى تسجيالت -
  .تبرز هذه اآلالت

  
الدقة في تعريف 
  .اآلالت وتصنيفها

 
 

- ف ويميز هذه يعر
أعمال كذا والشخصيات 

  .كل واحد منها

  
دراسة الشخصيات 

عروفة في الموسيقية الم
 . الموسيقيةألنواعهذه ا

  
  

إعطاء لمحة تاريخية  -
أعمال عن حياة و

بعض الشخصيات 
 :مثل

 الشيخ محمد غافور -
 الشيخ حمادة -

 .شريفة -
  .عيسى الجرموني -

االستماع إلى نماذج من 
  .أعمال كل فنان

  
 التعريف -

  .الصحيح
 الدقة في -

  .المعلومات
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  :يالمحور الثان
  

   الموسيقى العربية
   خالل حصتين:    التأليف اآللي -)1    

  .التحميلة:  نوع التأليف            
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

 عن طريق االستماع أو التدوين، سواء غيرهعن هذا النوع  على المتعلم أن يميز خصائص *
  .   ، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعاده)بعض العناصر الموسيقية(ذج منه ووأن يؤدي نم

  معايير التقويم  لمقترحةالنشاطات ا  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

ية  يميز بين التآليف اآلل-
  .في الموسيقى العربية

 يستوعب الخانات -
  .تأليفال هذاالخاصة ب

 
التآليف اآللية في 
   الموسيقى العربية

 .التحميلة-

 
تعريف أنواع  -

اآللية  مع  التآليف
  .االستماع ألهمها

  

 معرفة أنواع -
  .التآليف

 التمييز -
 واالستيعاب

  .الجيد
من بين التحميلة  يميز -

  روسةالمدالتآليف الموسيقية 
 يستوعب الخانات -

  .ليف التآالخاصة بهذا
   .تأدية بعض األجزاء -

  
  

تعريفات بخصائص 
  . التحميلة

 

  
   ادراسة أجزائه -

  ).تحليل (  
االستماع إلى نموذج  -

 نوع منال من هذا
  .ليفالتآ

 معرفة -  
  .التأليف

  التمييز-
  .واالستيعاب

 األداء -  
  .السليم

  
متعلم على أن يتعرف ال -

بعض أشهر المؤلفين 
  .لهذا التأليف الموسيقي

أشهر أن يتعرف على  -
 الخاصة بهذا لاألعما

  .النوع

التعريف بأهم  -
 عا النوالشخصيات لهذ
 .الموسيقي

دراسة بعض األعمال  -
  .الخاصة بهذا النوع

    

دراسة حياة وأعمال  -
تلك الشخصيات 

  .الموسيقية
ستماع إلى نماذج اال -

من أعمال هذه 
  .الشخصيات

 التعريف -
الدقيق لهذه 
  .الشخصيات

 التمييز -
الصحيح 

لخصائص 
أعمال هذه 
  .الشخصيات
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   .خالل حصتين:   الغنائيالتأليف   - )2 
  الموشح :               نوع التأليف

  
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

سواء عن طريق االستماع أو التدوين،   على المتعلم أن يميز خصائص هذا النوع عن غيره*
  .   وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعاده

  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
 يميز بين التآليف -

الموسيقى الغنائية في 
  .العربية
  

  أنواع التآليف الغنائية

  
  

 تعريف أنواع التآليف -
الغنائية مع االستماع 

  .ألهمها
  

  
معرفة التأليف  -

الغنائي و 
 عن تمييزه

غيره من 
التآليف الغنائية 

  األخرى
  

 من باقي حيميز الموش -
التآليف الغنائية 

  .المدروسة
 أداء موشحا يؤدي  -

  .سليما

  الموشح

  
  دراسة أجزائه -

 تحليله و -
االستماع إلى نموذج -
  هذا النوع من التأليف من

  
 معرفة التأليف -

  .الغنائي
 التمييز -

  .واالستيعاب
  . األداء السليم-

  
  .حصتين خالل  الشخصيات الموسيقية العربية-)3

  فيروز  :              الشخصية المقترحة
     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

  .هذه الشخصية ليتذوق ويؤدي نماذج غنائية لهذه الفنانةتعرف على على المتعلم أن ي* 

معايير   النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية
  التقويم

 هذه  علىعرف يت-
  .الشخصية بكل سهولة

  دورهايتعرف على -
في عصرنة التراث 

  القديمالموسيقى
  .)الموشحات       ( 

  

 
  
 

  فيروزالمطربة  -
   هذه الشخصيةتعريف -
 إعادة يفدورها الكبير   -

     مجد التراث القديم 
ذج من االستماع إلى نما -

  .اموسيقاه

  
معرفة  -

الشخصية 
  .الموسيقية

  بينتمييزال -
 هاموسيقا

أنواع و
موسيقية 

  .أخرى
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  :                  المحور الثالث
     .الموسيقى الكالسيكية األوربية

     خالل حصتين: التأليف اآللي  -)1    
  Concerto  .الكونسيرتو :  نوع التأليف     

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو   على المتعلم أن يتعرف ويميز خصائص هذا التأليف عن غيره*

  . التدوين، وأن يتذوق جمالياته
  ايير التقويممع  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز بين التآليف اآللية في -
بية ضمن الموسيقى الغر

  مجموعة من نماذج مقترحة
 يستوعب الحركات -

  .الخاصة بكل تأليف

  
  

التآليف اآللية في 
  ربيةغالموسيقى ال

 
تعريف أنواع  -

  التآليف
اآللية  مع االستماع 

  .ألهمها
  

 معرفة أنواع -
  .التآليف

 التمييز -
  .واالستيعاب

من بين الكونسيرتو  يميز -
  التآليف الموسيقية المدروسة

 يستوعب الحركات -
  .الخاصة بهذا التأليف

  

  
  

  الكونسيرتوتأليف 

 إعطاء لمحة تاريخية -
الكونسيرتو عن تطور 

  .عبر المراحل المختلفة
 ذكر أهم مؤلفي هذا -

  .الشكل
  .اع إلى نموذج االستم-

 تحليل النموذج -
  .المقترح

  
  معرفة-
  .تأليفال
 التمييز -

  .واالستيعاب

  
  .حصة واحدة خالل:   لغنائيالتأليف ا  -)2

  ORATORIO   .األوراتوريو*      
  

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع   على المتعلم أن يتعرف ويميز خصائص هذا التأليف عن غيره*   

                                             . أو التدوين، وأن يتذوق جمالياته

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز بين التآليف -
الغنائية في الموسيقى 

  .الغربية

أنواع التآليف  -
  .الغنائية

   تعريف أنواع التآليف-
الغنائية  مع االستماع 

  .ألهمها

  الدقة في تسمية-
 و ة يف الغنائيلآالت

  .ا نظرياًتمييزه
 يميز هذا التأليف -

عن باقي التآليف 
 .المدروسة

 يعرف خصائص -
  .هذا النوع من التأليف

  . تعريف هذا النوع الغنائي-  األوراتوريو -
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .تطور هذا  الشكل
 االستماع ومشاهدة -

  .عروض مرئية

الدقة في تعريف 
  .هذا النوع
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  .خالل حصتين: الشخصيات الموسيقية -)3

   شوبان–هايدن              *  
   :الكفاءة المستهدفة خالل المحور

على المتعلم أن يتعرف على أهم فناني هذه الموسيقى، أن يتذوق فنهم ويؤدي نماذج منها  •
  .إن أمكن

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

- عرف هذه الشخصية ي
  .بكل سهولة

 يميز نوع الموسيقى -
  . بهةالخاص

  .هايدن-

  . استعمال صور للفنان-
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .حياة وأعمال الفنان
 االستماع إلى نماذج من -

  .مؤلفاته

معرفة الشخصية 
  .الموسيقية

تمييز موسيقاه من 
بين أنواع موسيقية 

  أخرى
  

يعرف هذه الشخصية  -
  .ولةبكل سه

 ةيميز نوع الموسيقى الخاص
  .بهذا الفنان

  .شوبان-

  . استعمال صور للفنان-
 إعطاء لمحة تاريخية عن -

  .حياة وأعمال الفنان
 االستماع إلى نماذج من -

  .مؤلفاته

معرفة الشخصية 
  .الموسيقية

تمييز موسيقاه من 
بين أنواع موسيقية 

  أخرى
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  :المحور الرابع

  الموسيقى المعاصرة 
  ) تتمة(اإلعالم اآللي بموسيقى ال+ موسيقى الراي + موسيقى الراب               *  
  

  . حصة خالل:  الرابموسيقى -)1
  

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق االستماع أو  على المتعلم أن يميز خصائص هذا النوع عن غيره •

  . ن يتذوق جماليات هذا الفن بكل أبعادهالتدوين، وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأ
  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية
  

ف هذه الموسيقى  يصن-
في إطارها النوعي 

  .مجرد االستماع إليهاب

  
  

  . الرابتعريف

 تحديد أماكن تواجد هذا -
  .النوع من الغناء

 التعريف بمميزات هذا -
  .لغناءالنوع من ا

 إسماع التالميذ لعينات -
  .من هذه الموسيقى

  
  .التسمية الصحيحة
  .التصنيف الحقيقي

 عن ةياف يعبر بك-
تاريخ هذا النوع 

  .الموسيقي
  

  
  

  .لمحة تاريخية

  
 تعريف التالميذ بتاريخ -

  .هروطوتالراب ظهور 

الدقة في 
المعلومات التي 

  .يقدمها التلميذ

الراب ف أنواع  يصن-
  بعد

  .تماع إليهااالس

  
  . الرابأنواع

تعريف التالميذ بأهم  -
  . الرابأنواع

  إسماعهم لهذه األنواع-

الدقة في تصنيف 
وتحديد هذه 

  .األنواع
  

  
أهم يتعرف على  -

  .الموسيقيةالفرق هذه 
د الشخصيات  يحد-

ر هنسب إليها أشالتي تُ
المقاطع من هذه 

  .العكسوالموسيقى أ

  
  
  
  

    الرابفرق

لفرق بأشهر االتعريف -
الممثلة لهذا النوع من 

  .الموسيقى
 االستماع إلى نماذج -

 .من إنجازاتهم الموسيقية
عرض صور وأفالم لهذه  -

  .الفرق

  
صحة المعلومات 

 المتعلم المقدمة من
إن الفرق حول هذه 

  .طلب منه ذلك
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  .خالل حصتين  .الموسيقى و اإلعالم اآللي-)3   

     :خالل المحورالكفاءة المستهدفة 
يتمكن على المتعلم أن في السنة األولى   هذا النشاط الفنيلمبادئ األولية منه لفهم إضافة إلى *

  . المبادئ األساسية لهذه التقنيةل اإلعالم اآللي قصد الخوض فيستعمامن ا
  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

  
ومــات  معلإعطــاء -

 عن هذا النـشاط   أوسع  
 خاصة مـن الجانـب    

  . الفنيكذاالتقني و

  
  

برامج اإلعالم  التعريف ب 
         .الموسيقىاآللي الخاصة ب  

Logiciels 

ــرامج ممارســة -  ب
ــي   ــالم اآلل اإلع

هـذا  في  المختارة  
ــدانال        .ميــــ

 : مثال
   .cakewalk   -    

.cubase   -    
.sound forge   -    

ــي  - ــة ف  الدق
علومات المقدمة  الم

  .طرف المتعلممن 
المتعلم  استعمال   -
هــذه التقنيــة  ل

  .بطريقة سليمة
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  .المحور الخامس
  
  

   .أربع حصص خالل    موسيقى الشعوب 
  
  :)الموسيقية البرازيلية واإليقاع في الموسيقى الكوبية (ةوأمريكيتينلالا الموسيقى -)1

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق  لم أن يميز خصائص هذا النوع الموسيقي عن غيره،على المتع •

االستماع أو التدوين، وأن يؤدي نماذج منه خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن 
  . بكل أبعاده

    

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 منفهم مزايا هذه األنواع سواءي -
  .الفني المكاني،الزمني أوجانبها

  . عن غيرهاعميز هذه األنوا ي-
تذوق مختارات من هذه ي -

  .األنواع

التعرف بخصائص 
 ةالموسيقية البرازيلي

وإيقاعات الموسيقى 
  .الكوبية

هذه  تقديم وتعريف -
  .الموسيقى

 االستعانة بخريطة -
  .لتحديد أماكن تواجدها

   االستماع إلى نماذج-
  .مختلفة

  
  

الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

  .عاألنوا
  
  

على أهم الفرق المتعلم تعرف  ي-
والشخصيات، إضافة إلى منتوجها 

  .في هذه األنواع من الموسيقى

أهم الفرق  -
  .والشخصيات الموسيقية

 تاريخ نشأة وتطور -
  . الموسيقيةعهذه األنوا

 تعريف التالميذ بأهم -
  .الشخصيات والفرق

ج  االستماع إلى نماذ-
  .خاصة بها

الدقة في تعريفه -
بأسماء وأعمال 
وكذا خصائص 

العناصر هذه 
  .الموسيقية
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  : )الفالمينكو والموسيقى الفلكلورية المجرية(األوروبية التقليدية  الموسيقى -)2

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
سواء عن طريق  ،ا الموسيقي عن غيرهأنواع هذهعلى المتعلم أن يميز خصائص  •

 خاصة الغناء، وأن يتذوق جماليات هذا الفن ااالستماع أو التدوين، وأن يؤدي نماذج منه
  .   بكل أبعاده

  

  معايير التقويم  النشاطات المقترحة  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

فهم مزايا هذه األنواع سواء من ي -
  .أوالفنيوالزمني .المكانيجانبها 

  . عن غيرهاعهذه األنواميز  ي-
  .مختارات من هذه األنواعتذوق ي -

األنواع الموسيقية 
  .في أوروباالتقليدية 

 تقديم وتعريف أهم -
أنواع الموسيقى 

  .التقليدية األوروبية
 االستعانة بخريطة -

  .لتحديد أماكن تواجدها
 االستماع إلى نماذج -

  .مختلفة

  
الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

ن  وأماكعاألنوا
  .تواجدها

  

 هذه طبوعيقاعات واإلفهم مزايا ي -
  .الموسيقى

  .ميزها عن غيرهاي -
  .تذوق مختارات منهاي -

  
  .اإليقاعات والطبوع

 شرح أهم خصائص -
هذه الطبوع 
  .واإليقاعات

  . االستماع إلى نماذج-
  .  أداء أمثلة منها-

الدقة في فهم 
وتعريف هذه 

  .العناصر
سالمة أداء ما تم 

ليه في التعرض إ
  .الجانب التطبيقي

فرق نماذج لتعرف على  ي-
إضافة إلى  موسيقية شخصياتو

  .منتوجها الموسيقي

  
أهم الفرق والشخصيات 

  .الموسيقية

 تعريف التالميذ بأهم -
  .الشخصيات والفرق

 االستماع إلى نماذج -
  .منها

الدقة في تعريفه 
بأسماء وأعمال 
وكذا خصائص 

هذه الفرق 
  .والشخصيات
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  . السادسالمحور

  . خالل حصتيناإليقــــاع
  :عربيةاإليقاعات ال 

     :الكفاءة المستهدفة خالل المحور
 ويتمكن من أدائها على المتعلم أن يتشبع بجماليات هذه اإليقاعات، وأن يدرك خصائصها*

   .بالطريقة السليمة
  

  معايير التقويم  ةالنشاطات المقترح  المعارف المستهدفة  األهداف التعلمية

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  

  المصمودي الكبير

 وذكر أنواع تعريفه  -
  .الموسيقى التي يظهر فيها

 إسماع التالميذ تسجيالت -
  .خاصة بهذا اإليقاع

 إظهار طريقة تدوينه -
بأشكال العالمات 

  .يقيةالموس

صحة  -
معلومات ال

حول هذا 
  .اإليقاع

تمييزه عن  -
  .غيره

  .األداءدقة  -
  
 يميز هذا -

اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  
  

  .السماعي الثقيل

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها
ت  إسماع التالميذ تسجيال-

  .هذا اإليقاعب خاصة
 إظهار طريقة تدوينه -

بأشكال العالمات 
  .الموسيقية

  
  

 معلوماته دقة
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  .دقة أدائه له

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

اإليقاع بطريقة 
  .سليمة

  
  
  

  .الدارج

 إعطاء تعريف له، وذكر -
نواع الموسيقى التي يظهر أ

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

  
صحة معلوماته 

حول هذا 
  .اإليقاع

تمييزه عن  -
  .غيره

  .دقة أدائه له -
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 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 
سواء باالستماع 

  .بةاأو الكت
 يؤدي هذا -

 اإليقاع بطريقة
  .سليمة

  

  
  
  

  .النوخت

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

صحة معلوماته 
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  .دقة أدائه له

 يميز هذا -
اإليقاع عن غيره 

ع سواء باالستما
  .بةاأو الكت

 يؤدي هذا -
اإليقاع بطريقة 

  .سليمة

  
  
  

  .المصمودي الصغير

 إعطاء تعريف له، وذكر -
أنواع الموسيقى التي يظهر 

  .فيها مثل هذا اإليقاع
 إسماع التالميذ -

  .لتسجيالت عن هذا اإليقاع
  . إظهار طريقة تدوينه-

صحة معلوماته 
حول هذا 

  .اإليقاع
تمييزه عن 

  .غيره
  . لهدقة أدائه

  
  

 :التقييم بالنسبة للمقاربة الجديدة -
 

توظيف عناصر اللغة الموسيقية في ابتكار جمـل موسـيقية            ويكون ه  :التقييم التشخيصي * 

ذا التقييم في بداية السنة الدراسية، أو قبل البـدء فـي            تعبر عن مشاعره و أحاسيسه      
ات موسيقي جديد أو وحدة تعليمية بغيـة التعـرف علـى قـدر        دراسة محور 

وكفاءات التالميذ ومستواهم ورصيدهم من الثقافة الموسيقية واستعداداتهم وذلك       
  .قصد تحديد الخبرات والمهارات الالزمة تنميتها

  
ويكون هذا التقييم أثناء ممارسة التالميذ الخبرات الموسيقية، :  التقييم التكويني*  -

ن يتعرف على مواطن على ضوء ما يتضح نتائج هذا التقييم فإن األستاذ يستطيع أ
  . الضعف والقوة ومعالجتها

و عملية التقييم في التربية الموسيقية تشمل جميع األنشطة التي تتكون منها  -
  الحصة انطالقا من كفاءات التالميذ المكتسبة،      

يقترح في هذا المجال االقتصار على االختبار الفصلي فقط : التقييم التحصيلي *   -
 .ة التقييم ضمن النشاط اليومي في القسم نظرا لطبيعة المادة، على أن تدمج عملي
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