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التعلٌم االبتدائً امتدادا وثٌما لما لدم  نالرابعة م ةتعتبر حصة التربٌة الموسٌمٌة فً السن
ئك، وحتى ٌتسنى للمعلم أداء من نشاطات فً السنوات السابمة من حٌث المحتوٌات والطرا

عمله بصورة جٌدة وسهلة نضع بٌن ٌدٌه هذا الدلٌل الذي ٌتضمن كٌفٌة تحضٌر الوثائك 
 البٌداغوجٌة وإعطاء فكرة وتوجٌهات عامة حول:

 

 .أنشطة الحصة الموسٌمٌة وأهدافها 

 .سٌر األنشطة فً حصة التربٌة الموسٌمٌة 

 .األلعاب والمصص الموسٌمٌة 
 

I- انمىسيقية وأهذافها: أنشطة انحصة 
 

 تتكون الحصة فً التربٌة الموسٌمٌة من ثالث أنشطة رئٌسٌة هً:
 التذوق الموسٌمً واالستماع. -1
 المواعد الموسٌمٌة. -2

 األنشودة واألغنٌة التربوٌة. -3
 

 :َشاط انتزوق انًىصيقي -5

ٌساهم   ٌعتبر التذوق الموسٌمً من األنشطة الجد هامة فً حصة التربٌة الموسٌمٌة إذ
ً إٌماظ الفاعلٌات اإلبداعٌة عند المتعلم وٌسمح له بالتعبٌر عن ذاته وخٌاله وٌرفع من ف

 مستوى ثمافته الموسٌمٌة، وٌمكن التطرق فً هذا النشاط إلى ما ٌلً:
 

 * التمٌٌز بٌن مختلف األصوات وأنواعها من حٌث: 
 الطول والمصر. -
 الشدة واللٌن )الموة والضعـف( -

 الحدة والغلظ -

 لصوتًالطابع ا -

 الصعود والنزول -

 التكرار وعدم التكرار. -

 الحن(. -النفخ -كٌفٌة إصدار األصوات )النمر -

 الصوت الكالمً والغنائً. -
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 طابعها الصوتً –هالشك–*التمٌٌز بٌن بعض اآلالت الموسٌمٌة من حٌث: عائلتها
 الحوار. –اإلصغاء  –*تعلم آداب: االستماع 

 ٌن الفن الرالً والرديء.*المدرة على التعبٌر والتمٌٌز ب
 

 :أهذاف َشاط انتزوق انًىصيقي واالصتًاع-

 داب االستماع واإلصغاءآتعوٌد المتعلم على  -
تنمٌة الحس الجمالً عند المتعلم من خالل إسماعه ممطوعات موسٌمٌة تناسب  -

 مداركه وعمره الزمنً.

 تزوٌد المتعلم بمسط كاف من الثمافة الموسٌمٌة -

 أصوات اآلالت الموسٌمٌة.التمٌٌز بٌن مختلف  -
 

 :َشاط انقىاعذ انًىصيقيت -2

الموسٌمٌة من عنصرٌن أساسٌٌن مرتبطٌن ارتباطا وثٌما وهما، اإلٌماع  المواعد  تتكون
 والنغم.

هو عاللة األصوات ببعضها البعض من حٌث استمرار كل منها من حٌث  

 الطول والمصر.
المات الزمنٌة من حٌث المراءة والكتابة والتولٌع وٌتمثل اإلٌماع فً تعلٌم المتعلم الع

تدرٌجٌا من العالمات البسٌطة السهلة إلى المعمدة الصعبة وفك البرنامج الممترح، وبعد 
معرفة هرم العالمات الشامل تواصل دراستها عن طرٌك اللوحة اإلٌماعٌة بطرٌمة )إٌمً 

ابً مع التطرق إلى اإلٌماعات باري( بإجراء تمارٌن تطبٌمٌة وإمالء إٌماعً شفهً وكت
البسٌطة واكتشافها فً حصص نشاط التذوق الموسٌمً واالستماع من خالل األعمال 

 المختارة ضمن التآلٌف الموسٌمٌة الوطنٌة والعربٌة والعالمٌة.
 

وٌتمثل هذا  أما النغم فهو عاللة األصوات ببعضها البعض من حٌث الحدة والغلظة.
ت الموسٌمٌة من حٌث درجة ارتفاعها وانخفاضها عن طرٌك النشاط فً دراسة األصوا

الغناء الصولفائً أو اإلمالء الموسٌمً الشفهً أو الكتابً، ودراستها تكون تدرٌجٌا وفك 
البرنامج الممترح وٌتماشى مع ما هو ممرر ضمن المواعد والنظرٌات الموسٌمٌة بداٌة بمعرفة 

ج الموسٌمً وأدائها، والهدف من هذا النشاط هو أسماء النغمات واكتشاف موالعها على المدر
 جعل المتعلم لادرا على فن رموز الموسٌمى وأدائها بطرٌمة علمٌة وعملٌة.

 

 : أهذاف َشاط انقىاعذ انًىصيقيت -

 اإليقاع 

 اإلحساس بالنبض المنتظم وغٌر المنتظم. -
 مساٌرة نبض معٌن -

 اللا من سند موسٌمً.تعرف على نبض معٌن والتعبٌر عنه بالنمر انطال -

 التحكم فً نبض معٌن نمرا. -

 التحكم فً نبض معٌن مشٌا -
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 التمٌٌز بٌن النبر الموي والضعٌف -

 التحكم فً نبض متغٌر. -

 محاكاة تراكٌب إٌماعٌة بالتولٌع وبالصوت. -

 تدرٌب أعضاء الجسم من خالل ألعاب إٌماعٌة. -

 جماعٌة ثم فردٌا(.  تنمٌة اإلبداع واالبتكار )ابتكار إٌماعات -

 انُغى   

 تنمٌة اإلدران السمعً
 تعوٌد المتعلم على االنتباه والتركٌز -
 تحضٌر التلمٌذ إلى تدوٌن النغمات الموسٌمٌة ولراءاتها. -

 تنمٌة المدرة على الغناء. -

 كار )ابتكار ألحان جماعٌا وفردٌا(.تتنمٌة اإلبداع واألب -
 

 :تَشاط األَشىدة واألغُيت انتشبىي -3

تعتبر األنشودة واألغنٌة التربوٌة ثمرة الحصة الموسٌمٌة، بل ترتكز علٌها بناء الحصة 
وأنشطتها الثالثة إذ تكسب التلمٌذ التعبٌر الشفهً واكتشاف التراكٌب اإلٌماعٌة لألنشودة 
واالطالع على التراث األدبً والفنً من خالل وصف الطبٌعة ومفاتنها والمخلولات 

ٌوانٌة، كما تهدف األنشودة إلى تهذٌب ذوق التلمٌذ وإكسابه المهارة فً اإلنشاء اإلنسانٌة والح
واإلنشاد من خالل الكالم المنظوم الجمٌل والمناسب لمستوى لدراته العملٌة، الوجدانٌة 

 والنفسٌة.

 :أهذاف َشاط األَشىدة واألغُيت انتشبىيت -

 تنمٌة اإلدران الحسً لدى المتعلم. -
ذ ٌتذوق المعانً الجمٌلة وٌتمكن من التراكٌب اللغوٌة السلٌمة التً تإدي ل التلمٌجع -

 إلى نمو المحصول اللغوي لدٌه.

تعوٌد المتعلم على االستماع إلى العبارات األدبٌة الجمٌلة التً تنمً فً نفسه حب  -
 الشعر وإدران وزنه ولٌمته الجمالٌة.

 ل الجماعً.بث روح التعامل والتكامل والشعور بمٌمة العم -

 تعوٌد المتعلم على الغناء الصحٌح وتجنب الصراخ والسرعة والتنفس الغٌر منتظم. -

اإلسهام فً تنمٌة وجدان الطفل ووعٌه االجتماعً والوطنً والروحً وترسٌخ المٌم  -
والشجاعة والشعور بالمسإولٌة والتمسن  ةاالجتماعٌة واألخاللٌة كالصدق واألمان

 بالنظام وحبه.

 ئة الفرصة للتعبٌر عن النفس تعبٌرا حرا من خالل األناشٌد واألغانً التربوٌة.تهٌ -
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II- : سير األنشطة في حصة انترتية انمىسيقية 

 صيش َشاط انتزوق انًىصيقي واالصتًاع  -

 الموسٌمً: التذوقتتبع المراحل اآلتٌة فً تدرٌس نشاط 
وذلن بتحدٌد الموضوع المراد إلى لطعة موسٌمٌة مختارة  لالستماعتهٌئة المتعلم  -

موسٌمٌة(، مع مطالبته  لصةنوع معٌن من الموسٌمى أو  أو)كدراسة آلة  معالجته
 لتسجٌل مالحظاته حول الموضوع المحدد. انتباههبتركٌز 

 أولً إلى المطعة الموسٌمٌة. استماع -
مناسبة تدوٌن الصحٌح منها والالالفردٌة، مع مراعاة  االنطباعاتعرض المالحظات و -

 للموضوع على السبورة.
مالحظات أخرى إلتمام ما دُون  استخراجمرة أخرى للتوصل إلى  االستماعإعادة  -

كلما أراد المعلم  االستماعوذلن عن طرٌك طرح األسئلة على المتعلم )ٌنمطع  سابما،
 أو توجٌه المتعلم(. األسئلةطرح 

 ظات المستخلصة.إعداد خالصة بمشاركة المتعلم تتوٌجا لكل المالح -
 نهائً إلى المطعة الموسٌمٌة أثناء تدوٌن الخالصة على الدفتر. استماع -
 
 

 مالحظة هامة:
 علٌها مدة المنالشة.  ىال تطغوعلى أن  لالستماعتخصص أكبر مدة زمنٌة للحصة  -
ٌراعى فً تدوٌن المالحظات على السبورة من طرف المعلم الوضوح، كؤن ٌرسم  -

 المعلومات حسب خصوصٌاتها. جداول تصب فٌها
 

 مثال: 

 
 

 

على المعلم أن ٌراعً النواحً التالٌة لٌكون مردود اإلصغاء جٌدا، ولٌكون سرور 
مٌة التً ستمدم للمتعلم مدروسة من لبل ٌجب أن تكون المطعة الموسٌ، ولهذا المتعلم عظٌما

ٌجب علٌه أن ٌعرف مناسبتها ومإلفها واآلالت التً تشترن فً والمعلم من جمٌع نواحٌها، 
 إلخ.…أدائها وإٌماعها 

ٌجب أن ٌراعً مالئمة المطعة الموسٌمٌة للمتعلم من حٌث مستواه وحصٌلته الموسٌمٌة  -
 المطعة. انتمائهوذلن عند 
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 لها بما هتؤوٌال تمعلم تشجٌع المتعلم على التعلٌك على المطعة الموسٌمٌة وٌجب على ال -
 ٌتراء له.

إلى  االستجابةٌجب أن ٌحترم المعلم رأي المتعلم، ألن لكل متعلم طرٌمته الخاصة فً  -
 نفس المطعة الموسٌمٌة.

 وع اآلتً:المتعلم حول المطعة الموسٌمٌة بؤسئلة من الن انتباهٌعمل المعلم على تركٌز  -
 

 هو نوع اآللة أو اآلالت التً تعزف ؟  ما -
 ؟  امرأةهل ٌمثل الصوت المسموع صوت رجل أو  -
 أوهنان مماطع ضعٌفة هل األصوات جمٌعها على درجة واحدة من الشدة، -

 .)لٌنة(
 

 وأخرى لوٌة ؟ 
 هل المطعة مفرحة أو محزنة ؟ -
 هل المطعة هادئة أو صاخبة ؟ -
 م بطٌئة ؟هل هً سرٌعة أ -
 ؟ الفرلة الموسٌمٌةهو نوع  هً اآلالت التً تعزف بصفة عامة وما ما -
 هً؟ هل تحتوي المطعة على أجزاء متشابهة وما -
 هل هً جدٌدة أم مؤلوفة ؟ -
 هل تروي لصة ؟ -

 

مختلفة من التؤلٌف الموسٌمً اآللً  ألواناهذا وٌحرص المعلم على أن ٌمدم للمتعلم 
ومن ثم الوصول بالمتعلم إلى درجة تمكنه من تمٌٌز  بالتراكٌألسلوب ووالغنائً من حٌث ا

 :االستماعبمجرد  ًما ٌؤت
 .مع تعٌٌن اآلالت التً تموم بالعزف ،" مثال الفرلة الموسٌمٌة"  تمٌٌز نوع -
عزف منفرد، عزف ) لتشكٌالت الفرق الموسٌمٌة المختلفةتمٌٌز الموسٌمى التً تكتب  -

 (.ً، رباعًجماعً، ثنائً، ثالث
من حٌث انتمائها )موسٌمى أوروبٌة، موسٌمى عربٌة، موسٌمً تمٌٌز الموسٌمى  -

 .آسٌوٌة، موسٌمى إفرٌمٌة
 

الخبرة الموسٌمٌة عنده، وٌتمكن المعلم من  بزٌادةإن تذوق المتعلم للموسٌمى ٌنمو 
عن طرٌك معالجة الولوف على مدى تفهم المتعلم للموسٌمى وتذولها، ولو بصورة تمرٌبٌة 

 النواحً التالٌة:
مالحظة عادات اإلصغاء الجٌدة عند المتعلم ودراسة ما إذا كانت تؤصلت فٌه أم  -1

 ال؟
 هل ٌستطٌع إدران إٌماع بعض المطع الموسٌمٌة ؟  -2
 هل ٌستطٌع التعرف على لطع موسٌمٌة كان لد سمعها ؟  -3



 

 

 

................................ابتدائي.............. 5........................................ الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 565 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املوسوقوة

 بعها؟هل ٌستطٌع التعرف على اآلالت الموسٌمٌة عن طرٌك تمٌٌز طا -4
 

المتعلم بالموسٌمى وماذا تذوله  اهتمامإلى غٌر ذلن من األسئلة التً تكشف عن مدى 
 إٌاها نتٌجة تفهم وتعمك.

 

 : صيش َشاط انقىاعذ انًىصيقيت -5

 : اإليقاع

ٌستهل هذا النشاط بعملٌة ضبط اإلٌماع لتعوٌد المتعلم على التولٌع السلٌم والتحكم فً  -
 االنتظام.
الزمنٌة الجدٌدة لصد التعرف على شكلها، لٌمتها الزمنٌة، تسمٌتها،  لعالمةاتمدٌم 

لفظها ولراءتها بشكل معزول أوال.ثم ٌتم إدماجها فً اللوحة اإلٌماعٌة الشاملة أو فً 
جملة إٌماعٌة بحٌث تمرأ ضمن العالمات الزمنٌة األخرى لراءة جماعٌة ثم فردٌة )مع 

 تساهم فً تنمٌة الحس اإلٌماعً( ثانٌا. التركٌز على التراكٌب اإلٌماعٌة التً
إعطاء إمالء إٌماعً فً حدود العالمات الزمنٌة المدروسة مع احترام المراحل  -

 الخاصة بهذا النشاط.
   :انُغى

ٌستهل هذا النشاط فً البداٌة بعملٌة محاكاة )تملٌد( أصوات موسٌمٌة مختلفة فً الطبمة  -
المتعلم علىى االسىتماع السىلٌم وتنمٌىة ذاكرتىه  لصد تدرٌب االصوتٌة دون ذكر ألسمائه

 اللحنٌة.
تمدٌم نغمة جدٌدة بحٌث ٌتم التعرف على: اسمها )انطاللا من التسلسل النغمً الطبٌعً  -

للنغمات الموسٌمٌة(، ثم على مولعها فً المدرج الموسىٌمً، وصىوتها أي أدائهىا. وبعىد 
اللحنٌىىة تىىتم ممارنتهىىا مىىع النغمىىات التىىدرٌب الكىىافً علىىى أدائهىىا وتخزٌنهىىا فىىً الىىذاكرة 

 المدروسة من حٌث غلظتها أو حدتها، ثم تدمج فً جملة لحنٌة بسٌطة لألداء.
إعطاء إمىالء لحنىً فىً حىدود النغمىات المدروسىة مىع احتىرام المراحىل الخاصىة بهىذا  -

 النشاط وذلن "بطرٌمة الفونومٌمً" تارة وعلى المدرج الموسٌمً تارة أخرى.
       

 :ش َشاط األَشىدة أو األغُيت انتشبىيتصي –3

 وتشمل هذه الطرٌمة:
 دراسة النشٌد لغوٌـا -
 تدرٌبات التنفس. -

 دراسة النشٌد موسٌمٌا )لحنٌا( -
  

 

 وٌتبع فً ذلن الخطوات التالٌة:
ٌكون تمدٌم موضوع النشٌد من خالل حوار ٌجرٌه المعلم مع  

 متعلم مستعٌنا بصورة حول موضوع النشٌد.ال
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ٌكتب المعلم كلمات الممطع األول من النشٌد بخط  

واضح مشكول، وٌجعل الفمرات المتحدة فً اللحن الموسٌمً من لون واحد وذلن 
 لزٌادة اإلٌضاح وتسهٌل دراسة اللحن.

 لراءة نموذجٌة، وٌشرح الكلمات.ٌمرأ المعلم النشٌد  

ٌمّطع المعلم كلمات النشٌد تمطٌعا إٌماعٌا منتظما مصاحبا ذلن  

لراءة النشٌد لراءة إٌماعٌة  بضرب األزمنة بصورة منتظمة، ثم ٌطلب من المتعلم
 مصحوبة بضرب األزمنة.

حروف، كما ٌسهر على ٌسهر المعلم على سالمة النطك وحسن مخارج ال 

التمٌٌز بٌن الالم الشمسٌة والالم الممرٌة، )المراءة اإلٌماعٌة تساعد على 
 توضٌح ذلن(.

 

لبل البدء بدراسة النشٌد موسٌمٌا ٌنبغً تهٌئة المتعلم لذلن من الناحٌة الجسمٌة. وذلن 
 ً:بتدرٌبه على حسن التنفس والتحكم فٌه بإتباع ما ٌل

 تجدٌد هواء المسم  -
 ولوف التالمٌذ استعدادا لتدرٌبات التنفس. -

ٌتبع المتعلم إشارة المعلم الذي ٌرفع ٌده إلى األعلى بما ٌناسب سرعة   -

 الشهٌك الجماعً.

 ثوانً  4إلى  3ٌثبت المعلم ٌده فً األعلى لمدة من   -

 ة الزفٌر الجماعً.ٌنزل المعلم ٌده بحركة بطٌئة تالئم سرع  -

ٌكرر المعلم هذه التدرٌبات عدة مرات، مإكدا على المتعلم ضرورة تطبٌك لواعد  -
 استرخاء العضالت أثناء الغناء.

 

 

 وٌتبع فً ذلن الخطوات التالٌة:
عد ٌعمد المعلم إلى إسماع المتعلمٌن الممطع األّول من النشٌد المسجل عـدّة مرات وب -

االنتهاء من السماع ٌشجع أصحاب المواهب الصوتٌة على غناء النشٌد. ثّم ٌطلب 
 من الجمٌع إعادة غناء النشٌد.

ٌسمع المعلم المتعلمٌن الممطع األّول من النشٌد المسجل مرة ثانٌة بٌنما ٌشٌر  -
بالمسطرة إلى الكلمات أثناء اإلنشاد، ثم ٌطلب ثانٌة من أصحاب المواهب الصوتٌة 

 ء النشٌد، وأخٌرا ٌطلب من جمٌع المتعلمٌن إعادة األداء عدة مرات.أدا

 ٌطلب المعلم من المتعلمٌن مرافمة شرٌط التسجٌل باإلنشاد بصوت خافت. -

ٌالحظ المعلم نماط الضعف عند المتعلمٌن وٌستعمل الطرٌمة الجزئٌة بإعادة إسماع  -



 

 

 

................................ابتدائي.............. 5........................................ الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 563 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املوسوقوة

 الجزء من اللحن المطلوب لتدارن األخطاء فٌه.

 م من ذوي المواهب اإلنشاد مع التسجٌل ثم بدونه.ٌطلب المعل -

ٌمكن للمعلم إجراء التعدٌالت الالّزمة فً هذه الطرٌمة حسب مستوى  

 المتعلمٌن وسرعة التماط اللحن الموسٌمً.

III- : األنعاب انمىسيقية 
 

لعاب إّن الطفل بحكم طبٌعته التً خلمه هللا علٌها، ٌستجٌب بشكل تلمائً وطبٌعً لأل
 المتمٌّزة بالحركة، ومن هنـا استغلت التربٌة الموسٌمٌة هذا المٌل فً تربٌة الطفل وتعلٌمه.

 

وتهدف األلعاب الموسٌمٌة إلى تدرٌب األذن وتموٌة الحساسٌة الموسٌمٌة لإلٌماع والنغم، 
عالوة على بعث جو من المرح والسعادة وتدرٌبهم على الحركة الرٌاضٌة بما ٌساٌر مشاعر 

 الموسٌمى وألحانها وأوزانها.
 

 فمن خالل األلعاب الموسٌمٌة، نحمك للطفل: 
 التربٌة الجسمٌة )الحركة، النشاط، الجري، الوثب، الركض...الخ(. -أ  
 اإللمام بالمعارف العامة( –التربٌة العملٌة )الٌمضة واالنتباه  -ب 
معالجة المعلم  –بالسعادة اإلحساس  –التربٌة الخلمٌة )اندماج الطفل مع الجماعة  -ج 

 نواحً المصور فً الطفل( 
 أنواع األلعاب الموسٌمٌة: 

: )ألعاب النشاط الحر(، وتموم على االبتكار والمصاحبة الموسٌمٌة 

 المرتجلة 
 وتسٌر على تخطٌط سابك )وتعتبر الرلصات الشعبٌة امتدادا لها(.  

 تشجع الطفل على التعبٌر بحركات تمثٌلٌة وتنمسم إلى: 

ألعاب تعبٌرٌة )تعبٌر حركً عن جو األغنٌة أو النشٌد، مستوحى من  .1
 مضمون الكلمات(.

ألعاب تمثٌلٌة خٌالٌة: تمترن بمصة خٌالٌة، أو مشهد تمثٌلً من الحٌاة وٌكون  .2
 التطبٌك تلمائٌا تبعا لخٌال الطفل.

 

لومىات الموسىٌمٌة للطفىل، سىواء فىً عوسٌلة مباشرة لتلمٌن الم وهً 

 المفاهٌم اإلٌماعٌة أو اللحنٌة، أو الخاصة بالتظلٌل...الخ 
ٌجب االختٌار الدلٌك لأللعاب الموسٌمٌة التً تتناسب مع األعمار ومختلف  

 الفرق الدراسٌة.
موسٌمى عن طرٌك األلعاب بإمكاننا فً المرحلة االبتدائٌة تنفٌذ جمٌع فروع ال

 الموسٌمٌة.

 منهجية تذريس انمادة
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 انهىحة اإليقاعية

وهً إحدى الوسائل الهامة الشائعة االستعمال فً المراءة اإلٌماعٌة والتدرٌب علٌها. 
وهً عبارة عن مستطٌل ٌرسم على السبورة أو على الورق المموى وبه العالمات اإلٌماعٌة 

تدرجا من السهولة إلى الصعوبة بحٌث تشمل الوحدة وأجزائها المختلفة مرتبة ترتٌبا م
 ومضاعفاتها.

 

إن العالمات اإلٌماعٌة المرسومة داخل اللوحة اإلٌماعٌة تسمى ب "الخالٌا اإلٌماعٌة" وهً 
عبارة عن تسمٌات زمنٌة مثل ) تا، تآ ، تآآ ، وتاتً إلخ...( تعبر عن مدد زمنٌة محددة ٌلفظها 

 لتحدٌد المدة الزمنٌة التً ٌستغرلها الصوت بطرٌمة سهلة ومشولة.المتعلم بانتظام 
 

وتتم المراءة اإلٌماعٌة من خالل اللوحة اإلٌماعٌة بصورة جماعٌة أو فردٌة بحٌث ٌلفظ 
مرة واحدة  مالمتعلمون التسمٌات اإلٌماعٌة مصاحبٌن لراءتهم إما بالتصفٌك أو النمر باأللال

 مع كل زمن )مع كل نبضة(.
 

تتم طرٌمة استخدام اللوحة اإلٌماعٌة بؤن ٌحدد المعلم سىرعة المىراءة بإعطىاء نمىوذج  كما
)بالمإشر( إلىى إحىدى الخالٌىا اإلٌماعٌىة  ثم ٌشٌر لذلن من خالل تصفٌمه بالسرعة الممصودة،

فٌبىىدأ المتعلمىىون بمىىراءة التسىىمٌات الزمنٌىىة مصىىاحبٌن ذلىىن إمىىا بالتصىىفٌك أو النمىىر بىىاأللالم 
ن مإشر المعلم الذي ٌنتمل بٌن الخالٌا اإلٌماعٌة.متبعٌن فً ذل

المإشر هو عبارة عن عصا أو مسطرة ٌكىون لونهىا مخىالف للىون السىبورة  

 أو خلفٌة الورق المموى ٌستعملها المعلم لٌشٌر إلى الخالٌا اإلٌماعٌة. 
 

سمٌات الخاصىة بكىل األشكال التالٌة ترمز إلى نموذج للوحة اإلٌماعٌة الشاملة، ثم إلى الت
 خلٌة إٌماعٌة:
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               المإشر                

 اإلمالء اإليقاعي وانهحني
 

شطة الالزمة فً حصة التربٌة الموسٌمٌة، ٌعتبر اإلمالء اإلٌماعً واللحنً أحد األن
 والهدف منه معرفة مدى تمٌٌز المتعلم بٌن األصوات الموسٌمٌة من حٌث: 

 : أي الطول والمصر. -

 أي الحدة والغلظة. -
 

 وٌنمسم إلى عدة أنواع منها: -1
 

 ملٌه علٌه المعلم بالتدوٌن الموسٌمً.إمالء ٌموم بكتابته المتعلم تبعا لما ٌ -أ
وهو عبارة عن خط إٌماعً ٌدون علٌه المتعلم أشكال العالمات الزمنٌة الممالة 

 علٌه.
 مثال:

 
 

 

إمالء مكتوب ٌموم المتعلم بمتابعتها أثناء إمالء المعلم لها وعلٌه ٌحدد إما:  -ب
 المتعمد.الترتٌب، أو أماكن االختالف، أو الخطؤ 

 مثال: إمالء لتراكٌب إٌماعٌة مختارة ٌجب ترتٌبها حسب تداولها فً اإلمالء: 
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رتبها اكمتراكٌب إٌماعٌة    
 المتعلم وفك إمالء المعلم

رتبها  اتراكٌب إٌماعٌة كم
 المعلم لإلمالء

 
 

          

      

               

تكتب التراكٌب اإلٌماعٌة على السبورة بدون ترلٌم، وعلى المتعلم أن ٌرلمها  

 وفك الترتٌب الممترح من المعلم أثناء اإلمالء.
 

 

تتم عملٌة اإلمالء من خالل النمر أو التصفٌك أو بواسطة آلة موسٌمٌة بسٌطة  

العزف علٌها(، بحٌث ٌموم المعلم  )صفارة، مزمار، أو آلة أخرى إذا كان المعلم ٌحسن
 إلى نمرات أو تصفٌمات أو عزفا )إذا أمكن ذلن(.    ةبترجمة التراكٌب اإلٌماعٌ

 

 انًشاحم انخاصت بإعطاء اإليالء اإليقاعي -

 

تملى الخالٌا اإلٌماعٌة الموجودة على الخط اإلٌماعً على مسامع المتعلم فً البداٌة  -
 احدة لوضعه فً الصورة.      جملة و

 ٌطلب من المتعلم كتابة الممٌاس فً بداٌة الخط اإلٌماعً. -
 مرات. 3إمالء الحمل األول  -
 مرات(. 3والثانً  1إمالء الحمل األول والثانً )األول مرة -
 مرات(.  3والثالث  1إمالء الحمل األول والثانً والثالث )األول والثانً مرة -
 مرات(. 3 ع)األول والثانً والثالث مرة والراب عاألول والثانً والثالث والراب إمالء الحمل -

 إعادة اإلمالء من أوله إلى آخره. -
 ٌتم التصحٌح الجماعً والذاتً. -
 

 تكتب التراكٌب اإلٌماعٌة على السبورة بدون ترلٌم. -
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 مرات. 3 لٌملى التركٌب اإلٌماعً األو -
 مرات. 3ٌملى التركٌب اإلٌماعً الثانً  -
 تملى التراكٌب اإلٌماعٌة البالٌة بنفس الطرٌمة السابمة. -
 .ٌتم التصحٌح الجماعً والذاتً -

 

 * الخلٌة اإلٌماعٌة: و تتكون من واحدة أو مجموعة من العالمات الزمنٌة.مثال:

  += السن  خلٌة إٌماعٌة مكونة من عالمتٌن زمنٌتٌن من ذات    
 

 . مثال:ة* التركٌب اإلٌماعً: وٌتكون من مجموعة من الخالٌا اإلٌماعٌ

     ةخالٌا إٌماعٌ 4تركٌب إٌماعً مكون من    
                       

                                                                
 
 

         
         

            
 اإليالء انهحُي أو تشبيت األرٌ نحُيا: -2

ٌمً اللحنً( البد لبل البدء بشرح طرٌمة إعطاء تمارٌن تربٌة األذن لحنٌا )اإلمالء الموس
من التذكٌر بؤن هذه التمارٌن تعتمد على استخدام اإلشارات الصوتٌة )الفونومٌمً(، كما تعتمد 
على طرٌمة التصوٌت بلفظة )ال(، أي أداء اللحن غنائٌا بلفظة )ال( بدون لفظ أسماء العالمات 

 الموسٌمٌة.

بطرٌمة  شرٌط( مثل: بال ةٌإدي المعلم تركٌبا لحنٌا بسٌطا )باالستعان

الصولفٌج الغنائً المصحوب باإلشارات الصوتٌة، مستعٌنا بالشرٌط )أو بآلة موسٌمٌة 
بسٌطة(، وٌطلب من المتعلم إعادة غناء هذا التركٌب اللحنً بطرٌمة الغناء المصحوب 

لتركٌب اللحنً حفظا باإلشارات الصوتٌة وذلن عدة مرات حتى ٌتؤكد من أن المتعلم لد حفظ ا
 جٌدا.

 وبنفس هذه الطرٌمة ٌنتمل المعلم إلى إعطاء تركٌب لحنً ثان وثالث مثل: 

، وٌطلب من المتعلم تكرار األداء بعد إعطاء كل تركٌب لحنً رلما 

 متسلسال بحٌث ٌمترن كل تركٌب بالرلم الخاص به فً ذاكرة المتعلم مثال:

                  (1 )  
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                            (2 ) 

                             (3 ) 

وبعد االنتهاء من التدرٌب والتؤكد من أن المتعلم لد حفظ التراكٌب اللحنٌة الثالثة حفظا 
 جٌدا، ٌبدأ بإعطاء اإلمالء اللحنً هكذا:

لى أداء أحد التراكٌب اللحنٌة الثالثة السابمة وذلن بطرٌمة التصوٌت ٌعمد المعلم إ -1
 بلفظة )ال( مستعٌنا بالشرٌط )أو بآلة موسٌمٌة بسٌطة(.

وٌطلب المعلم من المتعلم إعادة غناء هذا التركٌب اللحنً بطرٌمة التصوٌت بلفظة   -2
إلشارات )ال(، شرٌطة أن ٌكون مغمض العٌنٌن، وعلى أن ٌكون األداء مصحوبا با

. ثم ٌطلب منه بالصوتٌة التً ٌتراءى للمتعلم أنها تالئم التركٌب اللحنً المطلو
إعادة األداء عدة مرات بٌنما ٌموم بمرالبة اإلشارات الصوتٌة وإعطاء المالحظات 
الالزمة عند الخطؤ متٌحا الفرصة لتصحٌح األخطاء آنٌا تحمٌما للفائدة المرجوة من 

 اإلمالء اللحنً.

المعلم إلى تركٌب لحنً آخر من بٌن التراكٌب الثالثة وٌتخذه موضوعا  ٌنتمل -3
 لتدرٌب جدٌد بطرٌمة اإلمالء وهكذا.....

ٌعمد المعلم فً كل فترة جدٌدة من الفترات المخصصة لإلمالء الموسٌمً اللحنً إلى  -4
 إعطاء ثالثة تراكٌب لحنٌة جدٌدة بنفس الطرٌمة السابمة.

 

 الموسٌمً اللحنً: ءلإلمال حراكٌب اللحنٌة المتدرجة تصلوفٌما ٌلً مجموعة من الت
 

                      -أ

 ص  ص    د      د                                   

 د     د    ص    ص                                   

 د      ص   د     د                                   

 د     ص   ص   ص                                   

 ص   د     ص    د                                   

 د    ص   د      ص                                   
 

    :                   -ب

 ص    م      د       ص                                    



 

 

 

................................ابتدائي.............. 5........................................ الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 569 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املوسوقوة

    ص      ص        م          د                                                              

 م      ص    م      د                                                               

  د      ص    م      د                                     

 ص    م      م      د                                      

      ص      م            م          د                                     

وعلى هذا المنوال ٌمكن ابتكار عدد ما ال نهاٌة من التمارٌن المماثلة وفً حدود األصوات 
 ة )دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً(.الموسٌمٌة المدروسة وعددها سبع

           

 اإلشارات انصىتية

( هً إشارات مختلفة ٌموم بها الطفل بٌده الٌمنى أثناء اإلشارات الصوتٌة )الفونومٌمً
محاكٌا فً ذلن اإلشارات المماثلة التً ٌموم بها المعلم. والغاٌة من هذه  ًالغناء الصولفائ

فً مرحلة ما لبل التدوٌن الموسٌمً  ًراسة الغناء الصولفائاإلشارات الصوتٌة هً تسهٌل د
 فً التعلٌم االبتدائً.

اإلشارات الصوتٌة تمهد ألعداد المتعلم لمراءة تمارٌن الصولفٌج الغنائً وفك التدوٌن  إن
الموسٌمً المؤلوف. ولمد برهنت التجربة أن هذه اإلشارات تمكن المعلم من إعطاء اإلمالء 

 ي الذي ٌعتبر من أهم عناصر التربٌة الموسٌمٌة وتربٌة األذن لحنٌا.الموسٌمً الشفو
 

ولكً ٌسهل شرح هذه اإلشارات، سنعمد إلى رسم مخطط لجسم اإلنسان ٌمر فً 
على هذا منتصفه محور عمودي )ا، ب( لنستعٌن به على تمٌٌز األوضاع التً تمع فٌها "

 المحور:

 لٌد أفمٌة وبمحاذاة البطن.الدرجة الموسٌمٌة األولى )دو(: ا -

 الدرجة الموسٌمٌة الثانٌة )ري(: الٌد أفمٌة وبمحاذاة الصدر. -

 الدرجة الموسٌمٌة الثالثة )مً(: الٌد أفمٌة وبمحاذاة أسفل الذلن. -

 الدرجة الموسٌمٌة الرابعة )فا(: الٌد أفمٌة وبمحاذاة األنف. -

 وبمحاذاة الجبٌن.الدرجة الموسٌمٌة الخامسة )صول(: الٌد أفمٌة  -

 الدرجة الموسٌمٌة السادسة )ال(: الٌد أفمٌة فوق الرأس. -

 الدرجة الموسٌمٌة السابعة )سً(: الٌد مائلة أعلى بملٌل من الرأس. -

 الدرجة الموسٌمٌة الثامنة )دو الحادة(: الٌد أفمٌة أعلى بملٌل من الرأس. -
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ٌة، أن تكون مبسوطة وأفمٌة وذلن وٌشترط فً وضع الٌد أثناء المٌام باإلشارات الصوت
 بالنسبة لجمٌع درجات السلم الموسٌمً ماعدا نغمة "سً" فتكون مائلة للٌال.

                                                                  

 ري        مً           فا          صول        ال          سً                    
 

ٌراعً المعلم التدرج فً إعطاء اإلشارات الصوتٌة وفك التدرج الخاص بتمارٌن  -
 ٌج الغنائً.الصولف

 ٌشجع المعلم المتعلم على ابتكار تمارٌن صولفائٌة مصحوبة باإلشارات الصوتٌة. -
 

 وٌنمسم إلى عدة أنواع منها:

 إمالء ٌموم بكتابته المتعلم تبعا لما ٌملٌه علٌه المعلم بالتدوٌن الموسٌمً. -أ
 علم النغمات الممالة علٌه.وهو عبارة عن مدرج موسٌمً ٌدون علٌه المت

 مثال:
 

 
 

 

وعلٌه ٌحدد إما: الترتٌب، أو أماكن  أثناء إمالء المعلمالمتعلم تابعه إمالء مكتوب ٌ -ب
 االختالف، أو الخطؤ المتعمد.

 مثال: إمالء لتراكٌب لحنٌة مختارة ٌجب ترتٌبها حسب تداولها فً اإلمالء:
 
 
 
 
 
 

 

تبهاما ركتراكٌب لحنٌة   
 المتعلم وفك إمالء المعلم

رتبها المعلم  اتراكٌب لحنٌة كم
 لإلمالء
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تكتب التراكٌب اللحنٌة على السبورة بدون ترلٌم، وعلى المتعلم أن ٌرلمها وفك   

 الترتٌب الممترح من المعلم أثناء اإلمالء.
 

تم عملٌة اإلمالء من خالل االستماع إلى الشرٌط المسجل أو العزف بواسطة آلة ت 

 موسٌمٌة بسٌطة )صفارة، مزمار، أو آلة أخرى إذا كان المعلم ٌحسن العزف علٌها(. 

 
 تتبع نفس الخطوات البالٌة والخاصة باإلمالء اإلٌماعً. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مهحق تكىيني
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 معايير انصىت
 

 لصوت بمعاٌٌره األربعة وهً:ٌمٌز ا
أي المدة الزمنٌة التً ٌستغرلها الصوت، فٌكون الصوت إما  5

 طوٌال أو لصٌرا أو متوسطا. 
: ٌكون الصوت مرتفعا]حـادا أي رفٌعا أو رلٌما[، ٌكون الصوت 2

 منخفضا]أي غلٌظا أي خشنا[ أو متوسطا.
 إما لوٌا]الشدة[ أو ضعٌفا]اللٌن[ أو متوسطا.ٌكون الصوت 3

أي رنٌنه، كل ما ٌمٌزه عن غٌره من األصوات األخرى ]لٌس  4

من ناحٌة حدته أو غلظته[ بل من ناحٌة أصله ومنشئه ]مثال صوت خشبً،صوت 
 معدنً،نبرات ممٌزة الخ...[.

 

 الصوت موسٌمٌا كالتالً: رٌتم تمثٌل معاٌٌ
 

 
  

 
أشكال العالمات  -

    الزمنٌة

مولع النغمات على  -
 المدرج الموسٌمً

 

 

 التعبٌر الموسٌمً -

 

صوت اآلالت  -
                  الموسٌمٌة وعائالتها

  

 
                                     

 تكتب الموسٌمى على المدرج.
فراغات. وهذه الخطوط  4خطوط متوازٌة تفصل بٌنها  5وٌتكون المدرج الموسٌمً من 

 األعلى. والفراغات تعد من األسفل إلى 
                                       

http://www.khaledtrm.com/nuke/modules.php?name=Sections&sop=listarticles&secid=5
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 .تكتب النغمات الموسٌمٌة )األصوات الموسٌمٌة( على خطوط المدرج أو داخل الفراغات
                                                              

 
            

 

الموسٌمٌة نحتاج إلى وضع مفتاح فً بداٌة المدرج لتحدٌد الطبمة الصوتٌة. لمراءة النغمات 
 مفاتٌح أهمها مفتاح "صول". 7وهنان 

 

ٌعطً مفتاح "صول" اسمه للنغمة الموسٌمٌة " صول " التً ترسم على الخط الثانً من 
لٌة األسماء المدرج)الذي ٌبدأ منه رسم مفتاح " صول "(، وتحمل بالً النغمات الموسٌمٌة المتتا

نغمات تتكرر بالشكل التالً:  7التً تعرف بها فً نظام التسلسل الطبٌعً للنغمات وهو عبارة عن 

 ....إلخ .  
                                                                

 

 
  

 مدرج وفك التسلسل النغمً الطبٌعً :النغمات الموسٌمٌة على ال
                   

  
ومن هذه النغمات تتؤلف جمٌع األلحان الموسٌمٌة سواء صدرت عن اآلالت الموسٌمٌة 

 أو عن الصوت البشري.
 

الموسٌمٌة تضاف خطوط أخرى لصٌرة  عندما ال تكفً خطوط المدرج لكتابة النغمات
 )أسفل أو أعلى المدرج( تسمى بالخطوط اإلضافٌة:
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 اإليقـــاع
  

زمنة عن تعالب األ ةوهو العنصر األساسً المكون للموسٌمى )مع اللحن(، وهو عبار
المختلفة من حٌث المصر والطول، و وظٌفته تنظٌم اللحن زمنٌا،و ذلن حسب مدد زمنٌة معٌنة، 

 وحسب تمطٌع زمنً بالحمول واستعمال أمكنة للنبر]أي الموة[.
الوثٌرة  سوٌشمل اإلٌماع ما ٌسمى بالنبض: وهو عبارة عن دلات منتظمة ومستمرة على نف

 لخ[.]مثال: دلات الملب، دلات الساعة إ
 إن األصوات الموسٌمٌة تماس بالزمن. والزمن هو المدة الفاصلة بٌن نبضتٌن.

، 7وتمثل المدد الزمنٌة فً الموسٌمى برموز تسمى "بؤشكال العالمات الزمنٌة" وعددها 
 منها: 4وسنمتصر على 

                                            

   

4 
 

 

2  
 

 

1  
 

 

 
 

 

 

 

الصوت( وتشمل اللغة الموسٌمٌة إضافة إلى "الصوت" مكان للصمت )أي انمطاع 
وٌرمز له بؤشكال خاصة ومطابمة للمدد الزمنٌة الموجودة فً الجدول أعاله، وعددها كذلن 

 منها : 4، وسنمتصر على 7
 

   

4 
 

 

2    

1  
 

 

 
 

 

 
 

 انقيًت انُضبيت نكم شكم يٍ انعالياث انزيُيت

 تعتبر كل عالمة زمنٌة ضعف العالمة التً تلٌها )بعدها(. 
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 أو   مثال:  -
 تعتبر كل عالمة زمنٌة نصف العالمة التً لبلها. 

 أو   مثال:   -
" الرسم التالً ٌبٌن النسب الزمنٌة الموجودة بٌن أشكال العالمات الزمنٌة وٌسمى      

 ":بهرم العالمات الزمنية 
 

 
 

 تًذيذ انقيًت انزيُيت نشكم يٍ انعالياث انزيُيت
 

 لتمدٌد المٌمة الزمنٌة لشكل من العالمات الزمنٌة تستعمل بعض اإلشارات نختار منها:
)ٌصل( عالمة زمنٌة  طالرباط الزمنً )أو الوصلة الزمنٌة(: وهً عبارة عن لوس ٌرب

فتصبح  من نفس االسم  أن تكون األصوات الممترنة بها )أي النغمات( طأو أكثر بشر
 المدة الزمنٌة مجموع العالمات الزمنٌة الموصولة فٌما بٌنها.  

 

تتمٌز الجملة الموسٌمٌة بؤنها تمسم إلى أجزاء متساوٌة ٌسمى كل منها "حمل" وٌكون 
 محصورا بٌن حاجزٌن. تكون الحمول متساوٌة فً عدد األزمنة التً تحتوي علٌها.

                

 
 

 انًقياس
 

جزء "زمن".  ٌمسم الحمل إلى أجزاء متساوٌة من حٌث المدة الزمنٌة، وٌسمى كل
مثال، ٌمسم إلى جزأٌن متساوٌٌن، أي إلى  فالممٌاس الذي تكون وحدته عالمة البٌضاء

 أو ما ٌعادلهما من العالمات الزمنٌة األخرى: نوع السوداء  عالمتٌن من
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ٌدل على الزمن   ٌدل على الزمن األول فً كل حمل، الرلم   الرلم  

 حقم. الثانً فً كل
 

 دنيم انًقياس
 

ٌدل على وجود عدد معٌن من األزمنة فً كل حمل. وٌرمز له برلمٌن على شكل         

األزمنة فً كل حمل، وٌدل الرلم  بحٌث ٌدل الرلم العلوي على عدد كسر عادي مثل 
كانت  4السفلً على نوع العالمة التً اتخذت كوحدة أساسٌة للمٌاس. فإذا كان الرلم السفلً 

"  )وهً ربع وحدة أساسٌة أكبر تسمى بالمستدٌرة " الوحدة األساسٌة هً عالمة السوداء
 أجل تدرٌسها إلى مراحل أخرى(.

        
 
 

وٌكتب دلٌل الممٌاس فً بداٌة المدرج الموسٌمً بعد مفتاح صول. وهذا مثال على 

 : الممٌاس الثنائً

 
 

تسٌر المراءة الموسٌمٌة أو العزف على اآلالت الموسٌمٌة وفك نبضات إٌماعٌة        
منتظمة، وكل نبضة واحدة منها تسمى "زمنا"، وال تكون أزمنة المماٌٌس متساوٌة من حٌث 

ٌكون الزمن األول لوي  الموة والضعف، فهنان لوانٌن تحددها. مثال: فً الممٌاس الثنائً 
 والزمن الثانً ضعٌف:

 
       

 ق: لوي       ض: ضعٌف 
 

 : الممٌاس الثالثً

 أزمنة فً كل حمل. وٌرمز له برلمٌن على شكل كسر عادي مثل  3وٌدل على وجود 
لى عدد األزمنة فً كل حمل، وٌدل الرلم السفلً على نوع العالمة بحٌث ٌدل الرلم العلوي ع

كانت الوحدة األساسٌة هً  4التً اتخذت كوحدة أساسٌة للمٌاس. فإذا كان الرلم السفلً 
" أجل تدرٌسها إلى  )وهً ربع وحدة أساسٌة أكبر تسمى بالمستدٌرة " عالمة السوداء

 مراحل أخرى(.
       



 

 

 

................................ابتدائي.............. 5........................................ الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 577 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املوسوقوة

               
   

أزمنة  3تعوض السوداء المربوطة بالبٌضاء بنمطة. فتتكون عالمة زمنٌة تساوي 

 : وتسمى البٌضاء المنموطة 
                    

                                     

 
 . لاعدة : تساوي النمطة نصف العالمة الزمنٌة التً تسبمها

    

 الث ضعٌفا:الممٌاس الثالثً لوٌا و الزمن الثانً و الث ًٌكون الزمن األول ف :مالحظة

 

 

 :  الممٌاس الرباعً

 أزمنة فً كل حمل. وٌرمز له برلمٌن على شكل كسر عادي مثل  4وٌدل على وجود 
بحٌث ٌدل الرلم العلوي على عدد األزمنة فً كل حمل، و ٌدل الرلم السفلً على نوع 

كانت الوحدة األساسٌة  4وحدة أساسٌة للمٌاس. فإذا كان الرلم السفلً العالمة التً اتخذت ك

 ". ة أكبر تسمى بالمستدٌرة ")وهً ربع وحدة أساسٌ هً عالمة السوداء
 

الممٌاس الرباعً لوٌا والزمن الثانً ضعٌفا والزمن  ًٌكون الزمن األول ف : 

 الثالث نصف لوي و الزمن الرابع ضعٌفا:

 
                                           

 
 

 

 إيقاع انفانـــش
 

وحدات من السوداء األولى لوٌة وتلفظ ب"دم"،  3وهو إٌماع غربً بسٌط ٌتكون من 

  والثانٌة والثالثة ضعٌفتان وتلفظان ب " تن" وتدون كاآلتً:  
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 يفهىو انضهى انًىصيقي

نغمات +  7عة وفما للتسلسل النغمً )أي نغمات موسٌمٌة متتاب 8ٌتكون السلم الموسٌمً من 
 تحمل نفس اسم النغمة األولى. 8نغمة 

 
 بعبارة أخرى ٌنتهً السلم الموسٌمً بنفس النغمة التً بدأ بها مثال:

 
 

 
 

 ٌمكن تكوٌن سلم موسٌمً انطاللا من أي نغمة موسٌمٌة مثال: -
 

 

 
  

                                   

 
 

 يفهىو انبعذ
 

ٌفصل بٌن كل نغمة ونغمة مسافة صوتٌة تماس بمعٌار ٌسمى "البعد "، وٌعتبر كوحدة 
دة بٌن نغمتٌن وٌرمز إلٌه بموس ٌربط ولٌاس تستعمل فً لٌاس المسافات الصوتٌة الموج

 النغمتٌن من أعلى مثال:
      

                                         

وٌرمز إلى البعد الغٌر الكامل وٌسمى " بنصف البعد " بمثلث متوازي األضالع معكوس 
 ولاعدته العلٌا مفتوحة مثال: 

                                       
 

 

 

 

 سلم "دو"

 سلم "ري"

 سلم "فا"
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 صهى " دو " انكبيش
   

بٌر سلما طبٌعٌا وأساسٌا فً الموسٌمى العالمٌة. وٌتمٌز باألبعاد ٌعتبر سلم " دو " الك
أبعاد كاملة  5المتواجدة بٌن النغمات المكونة له، وتحسب بالبعد والنصف البعد، وعددها: 

  بعد(. مثال عن ذلن بالخطوط البٌانٌة:½ بعد و)½ ونصفٌن من البعد 

 

  
 

 .8و  7ثم بٌن  4و 3بٌن النغمة  تمع أنصاف األبعاد 
 

 
 

ٌمدم سلم " دو " الكبٌر)مع األبعاد المكونة له( عن طرٌك الخطوط  5

البٌانٌة أوال لالستٌعاب )عد إلى الرسومات فوق(، ثم عن طرٌك الكتابة الموسٌمٌة على المدرج 
 الموسٌمً كالتالً :
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تتم لراءة وأداء السلم صعودا ونزوال كتطبٌك لترسٌخ األبعاد  2

 لحنٌا فً الذاكرة اللحنٌة. 
 

 يفهىو انًضافت انًىصيقيت
 

، أي نمطة "ا" )نمطة بداٌة ونمطة نهاٌة بٌن نمطتٌن لالبعد الفاصالمسافة هً ذلن  -
 . (ونمطة "ب"

الموسٌمٌة:فهً البعد الفاصل بٌن نغمتٌن مختلفتٌن من حٌث معٌار االرتفاع  ةالمسافأما 
 )فتكون واحدة منهما غلٌظة واألخرى حادة(. مثال:

 بالنغمة الحادة. تتكون المسافة الموسٌمٌة صاعدة إذا بدأت بالنغمة الغلٌظة وانته -
 بالنغمة الغلٌظة. توانته تكون المسافة الموسٌمٌة نازلة إذا بدأت بالنغمة الحادة -

 

* تسمى المسافة حسب الدرجات الصوتٌة )النغمات الموسٌمٌة( التً تكونها وفك 
 الموسٌمٌة: ةالتسلسل النغمً. فمثال المساف

 "المسافة الثانٌة".  مري دو تتكون من نغمتٌن فٌطلك علٌها اس -
 سافة الثالثة"."الم منغمات )دو، ري، مً( فٌطلك علٌها اس 3مً دو تتكون من  -

 

 مثال عن المسافة " الثالثة " الصاعدة والنازلة، والمسافة "الخامسة" الصاعدة والنازلة:
 

 
 

 
 

 

 إشاسة اإلعادة
 

تستعمل إشارة اإلعادة أداء أو عزف جملة موسٌمٌة مهما كان طولها. وهً عبارة عن 
 خطان عمودٌان واحد منهما رفٌع السمن والثانً أغلظ. مثال:نمطتٌن مزدوجتٌن ٌلٌهما 
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 تكتب إشارة اإلعادة فً آخر الجملة الموسٌمٌة التً ٌراد إعادتها.
 

 دنيم انمصطهحات

 انجاَب انًعشفي انعهًي

وهو ما ٌنشؤ عن اهتزازات دلائك األجسام فٌنتمل إلى األذن بواسطة 

 الهواء.
 الشًء الذي ٌصدر عنه الصوت. 

كٌفٌة حدوث الصوت )تصادم أجسام، احتكان أجسام، نمر  

  أجسام، نفخ فً أجسام.

 خصائص الصوت.  * 

أي المدة الزمنٌة التً ٌستغرلها الصوت، فٌكون الصوت إما  

 ا.طوٌال أو لصٌرا أو متوسط
: ٌكون الصوت مرتفعا ]حـادا أي رفٌعا أو رلٌما[، ٌكون الصوت 

 منخفضا ]أي غلٌظا أي خشنا[ أو متوسطا.
 ٌكون الصوت إما لوٌا ]الشدة[ أو ضعٌفا ]اللٌن[ أو متوسطا.

أي رنٌنه، كل ما ٌمٌزه عن غٌره من األصوات األخرى ]لٌس  

ه أو غلظته[ بل من ناحٌة أصله ومنشئه ]مثال صوت خشبً، من ناحٌة حدت
 صوت معدنً، نبرات ممٌزة الخ...[.

 ن: ما ٌصدر من أصوات عن البٌئة المحٌطة، وتشمل كل مٌادٌ -

األلٌفة، وأصوات المنزل،  تالحٌاة الٌومٌة لإلنسان ]أصوات البشر والحٌوانا
 سة الخ...[.واألسواق، والمدر

: ما ٌصدر من أصوات عن الطبٌعة ]كصوت الرعد، وصوت 

 المتوحشة إلخ..[. تالرٌح، وهدٌر األمواج، وأصوات الحٌوانا
ما ٌصدر من أصوات عن اإلنسان ]رجل أو امرأة أو طفل[  

 أنواع: 3وهو
 ء، والصٌاح[.الصوت الذي ال تهجئة كالمٌة له: ]كالضحن، والبكا-1
 الصوت الكالمً: الصوت الذي ٌنتج عن الكالم المهجؤ.-2
 الصوت المغنى: الصوت الذي ٌنتج عن الترنم بؤلحان موسٌمٌة.-3
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: إذا استمر الصوت فً التحرن فً اتجاه األصوات الحادة تسمى 

 حركته اللحنٌة صاعدة.
: إذا استمر الصوت فً التحرن فً اتجاه األصوات الغلٌظة تسمى 

 حركته اللحنٌة نازلة. 
 

 انجاَب انتشبىي انًُهجي:

 هو عملٌة فرز شًء من شًء آخر انطاللا من خصائص معٌنة. -

: وهو عملٌة تمٌٌز مصدر الصوت.

 [.تملٌد ]محاكاة صوت معٌن = تملٌده 

 : هً عملٌة التولٌع بوثٌرة منتظمة. -

تمطٌع كلمات أو عبارات تمطٌعا شبه عروضٌا   -

 وفك إٌماع مناسب.
 

 مصطهحات أخري
   

: إذا استمرت حركة الصوت فً أوضاع مختلفة، تصبح 

 األصوات غٌر متكررة.
 .وجود ألي صوت : هو ال 

عن تعالب األزمنة المختلفة من حٌث المصر والطول، و وظٌفته  ة: وهو عبار

تنظٌم اللحن زمنٌا، وذلن حسب مدد زمنٌة معٌنة، وحسب تمطٌع زمنً بالحمول 
 واستعمال أمكنة للنبر ]أي الموة[.

لات الملب، الوثٌرة ]مثال: د سعبارة عن دلات منتظمة ومستمرة على نف

 دلات الساعة إلخ[.
 وهو المحافظة على نفس الوثٌرة  -

 وتكون عن طرٌك تنفٌذ عمل بطرٌمة سرٌعة.  -

 : وتكون عن طرٌك تنفٌذ عمل بطرٌمة بطٌئة.

لٌاس  [: وهً وحدة المٌاس األساسٌة المستعملة فً -

 المدة الزمنٌة التً ٌستغرلها الصوت.
 مولع لوة الصوت ]و ٌسمى كذلن بالنبر الموي[ 

 مولع ضعف الصوت ]و ٌسمى كذلن بالنبر الضعٌف[  -

: تتكون الخلٌة اإلٌماعٌة من جملة من العالمات الزمنٌة ]أي المدد  -

 الزمنٌة المختلفة[
هً عبارة عن مجموعة من العالمات الزمنٌة )اإلٌماعٌة( مرتبة  
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 ترتٌبا معٌنا وفك ممٌاس معٌن.
 ٌدل على وجود عدد معٌن من األزمنة فً كل حمل. -

ٌمسم الخط اإلٌماعً أو الجملة اإلٌماعٌة إلى أجزاء متساوٌة ٌسمى كل جزء  -

 ٌحدد نهاٌته.ٌنتهً بحاجز 

 هو عبارة عن خط عمودي ٌفصل بٌن الحمل واألخر.

هو عبارة عن لوس ٌربط عالمتٌن أو نغمتٌن أو أكثر فٌوحدها زمنٌا 

عالمة واحدة مدتها الزمنٌة تساوي مجموع لٌمة العالمات  توجعلها كما لو كان
تكون العالمات المربوطة بالموس من المتصلة بالرباط الزمنً، وٌشترط فً هذا أن 

نفس النغمة. 
( فً كل حمل.2هو ممٌاس ٌدل على وجود زمنٌن ) -

األصوات الموسٌمٌة المرتبة بطرٌمة منظمة هً جملة من

ومنسجمة بحٌث تكون لحنا معٌنا ترتاح األذن لسماعه. ولكل موسٌمى من موسٌمى 
وب جمل موسٌمٌة ممٌزة تمٌزها عن غٌرها )فالجملة الموسٌمٌة العربٌة ل تشبه الشع

الجملة الموسٌمٌة الغربٌة مثال نظرا للصٌاغات المختلفة(.
 نوهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن والذٌن ٌعزفو -

 على آالت موسٌمٌة متنوعة ممطوعات من موسٌمى معٌنة.
وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن والذٌن  -

 على آالت موسٌمٌة عربٌة ممطوعات من الموسٌمى العربٌة. نٌعزفو

وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن والذٌن  -

 ى األوروبٌة العالمٌة.على آالت موسٌمٌة غربٌة ممطوعات من الموسٌم نٌعزفو
 

وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن 

على آالت موسٌمٌة عربٌة وغربٌة ممطوعات من التراث الموسٌمً  نوالذٌن ٌعزفو
 األندلس.

 وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن والذٌن -

على آالت موسٌمٌة تملٌدٌة ومحلٌة ممطوعات من التراث الموسٌمً المحلً  نٌعزفو
 والتملٌدي النابع من بٌئة وحضارات الشعوب.
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 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً: )
 أسفل المدرج.

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

سً( وتكتب نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً: )دو، ري، مً، فا، صول، ال، 
 تحت الخط األول من المدرج

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً: )دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب 
 .من المدرج 

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

وهً كما ٌلً: )دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب  ةنغمات متتالٌ
 من المدرج. 

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً: )دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب 
 من المدرج. 

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

)دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب  نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً:
 من المدرج. 

 
 

 7فً التسلسل النغمً الذي ٌشمل  نغمة موسٌمٌة تحتل الرتبة  -

نغمات متتالٌة وهً كما ٌلً: )دو، ري، مً، فا، صول، ال، سً( وتكتب 
 من المدرج. 
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 سنذات
 

 

 آنت انتًباَي )انتًبال(
 

 

 

الحجم ظهرت فً وهً آلة إٌماعٌة كبٌرة 
، وكانت تصاحب عادة 15أوروبا فً المرن 

الموسٌمى العسكرٌة. وبعد تطوٌرها أصبحت اآللة 
اإلٌماعٌة األكثر استعماال فً الفرق الموسٌمٌة 

 العالمٌة )األوركسترا السمفونً(.
 

شكلها نصف كروي مغطاة بجلد البمر 
مفاتٌح لتعدٌل الطبمة  8أو  6ومحاطة عادة ب

 الصوتٌة.
 

كٌفٌة العزف علٌها: ٌستعمل للتولٌع علٌها 
مضربٌن خشبٌٌن ٌكون رأس كل منهما مغطى إما 

 باللباد أو الفلٌن أو الكوتشو.
 

 تعبر هذه اآللة موسٌمٌا عن الموة والحماس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 انُقاساثآنت 
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تملٌدٌة مكونة من  ةعن آلة إٌماعٌ وهً عبارة
ن الفخار شكلهما نصف مصنوعتٌن م لطعتٌن

  كروي وشد أعالهما جلد حٌوانً.
 

وغالبا ما تكونان مربوطتٌن بحبل من الجلد 
ٌضمهما إلى بعضهما البعض، أما فً بعض 
األحٌان لد تكونان منفصلتٌن ومحمولتٌن على 

 حامل خاص بهما.
 ٌعزف علٌهما بمضربٌن صغٌرٌن.

 

وفً الموسٌمى األندلسٌة ن  دٌة عامةهذه اآللة كثٌرة االستعمال فً الموسٌمى التملٌ
 "المالوف" مثال.

 

 نجدها منتشرة فً المغرب العربً خاصة وفً بعض الدول العربٌة واإلسالمٌة عامة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انضاكضىفىٌ آنت
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عبارة عن آلة موسٌمٌة نفخٌة ذات لسان منفرد تنتهً بصوان ٌضخم الصوت. هو 
ل مفاتٌح كوسٌلة للحصول على النغمات الموسٌمٌة وذلن عن طرٌك التحكم فً ممدار تشم

تسرب الهواء فً األنبوب. وتصنف ضمن عائلة اآلالت النفخٌة الخشبٌة رغم أنها مصنوعة 
 من النحاس وذلن نظرا لدفء صوتها الذي ٌشبه صوت اآلالت النفخٌة الخشبٌة.

 

  .1841 عام ٌدعى آدولف ساكس فًبلجٌكً  موسٌمٌة صانع آالت هذه اآللة اخترع

طورت هذه اآللة واخترعت من عدة أحجام من الصغٌر الذي ٌحدث صوتا حادا إلى الكبٌر 
الذي ٌحدث صوتا غلٌظا. ولمد عم استعمالها فً جمٌع المٌادٌن الموسٌمٌة بدءا من الفرق 

 العسكرٌة والكالسٌكٌة.
 

وتزامن  رٌن وخصوصا فً الوالٌات المتحدةانتشر استخدام الساكسفون فً المرن العش
 .مرمولٌن انتشارها مع تطور موسٌمى الجاز وصار مالزما لها وظهر عازفو ساكسفون
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الناي إال أنها  ةنفخٌة تصنع من شجر الغاب )المصب(، شبٌهة بآل هً آلة موسٌمٌة
 تختلف عنه فً الحجم )السمن والطول(.

 

ثموب فً أسفل الجهة األمامٌة. وغالبا  6وهً عبارة عن أنبوب مفتوح من الجانبٌن، به 
 ما ٌعمد صانعً هذه اآللة إلى تزٌٌنها برسوم مزركشة.

 

ثل الناي. ٌتمٌز صوتها بالعمك والحزن الدال على ٌتم العزف علٌها بطرٌمة مائلة م
 الشكوى.

 

وتلعب هذه اآللة دورا رئٌسٌا فً مصاحبة الغناء بؤنواعه المختلفة، بحٌث نجدها 
منتشرة فً كل ربوع المطر الجزائري، فهً ال تنتمً إلى منطمة معٌنة أو نوع موسٌمً 

 أم رٌفٌة أم بدوٌة. معٌن، إنها متواجدة فً كل أنواع الموسٌمى حضرٌة كانت

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انكًاٌ انجهيش )انتشيههى(
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آلة وترٌة من عائلة الكمان ذات حجم كبٌر نسبٌاً 
 .الخشب ولها أربعة أوتار تصنع من

 

العازف  أثناء العزف بٌن ركبتًالكمان الجهٌر ٌوضع 
معدنً مثبت فً  لضٌبوٌستند إلى األرض عن طرٌك 

  .لاعدته
فً إٌطالٌا  1561ألول مرة فً عام الكمان الجهٌر ظهر 

أندرٌا أماتً، وبمً حتى  على ٌد صانع آالت كمان ٌدعى
تعطً  أواخر المرن التاسع عشر ٌستخدم كآلة مساندة

 .فً الفرلة الموسٌمٌة الغلٌظةنغمات البعض 
 

فؤصبحت تإلف  المختلفةر وعصال أثناءلوضع تغٌر ولكن ا
خاصة به، وأصبح ال ٌستغنى عنه فً الفرق ممطوعات  له

 الموسٌمٌة.
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 المصرٌٌن ولدماء اآلشورٌٌن عند عرفت لدٌمة، وترٌة آلة أصله: القانىن
 .واألندلس بالعراق هجرةلل الرابع المرن فً العرب عند وظهرت

 

 والمانون ،"المعنى" سمٌت المانون فصٌلة من آلة األرموي الدٌن حنفً واخترع      
 فارس بالد فً المانون تشبه التً اآلالت ومن العباسً العصر إلى ٌرجع الحالً بشكله

 .خشبٌة بمطارق األوتار رمن اسطةبو علٌها وٌعزف نطورسال آلة وتركٌا
  

 بالٌدٌن علٌه ٌعزف وترا، 78 أوتار عدد وٌبلغ دواوٌن ثالثة من المانون وٌتؤلف      
 بدء عند العازف وكان السبابة، إصبعً فً ٌلبسان كستبانٌن بواسطة مثبتٌن برٌشتٌن

 ومن وت،الص لرفع األوتار لتمصٌر الٌسرى ٌده بإبهام البصم ٌستعمل المانون ظهور
 الكبٌر، العماد دمحم المحترفٌن من الطرٌمة هذه ٌتبعون كانوا الذٌن المصرٌٌن العازفٌن

 لطع وهً العشرٌن المرن أوائل فً" ربعال" استعملت ولد. رضا مصطفى الهواة ومن
 إطالته أو الوتر تمصٌر فً العازف وٌستخدمها األنف عند تركب صغٌرة معدنٌة
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وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن والذٌن 

 على آالت موسٌمٌة متنوعة ممطوعات من موسٌمى معٌنة. نٌعزفو
 

وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن 

ن التراث الموسٌمً على آالت موسٌمٌة تملٌدٌة ومحلٌة ممطوعات م نوالذٌن ٌعزفو
 المحلً والتملٌدي النابع من بٌئة وحضارات الشعوب.

وهً عبارة عن مجموعة من العازفٌن الموسٌمٌٌن 

على آالت موسٌمٌة عربٌة وغربٌة ممطوعات من التراث الموسٌمً  نوالذٌن ٌعزفو
 األندلسً.
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 األشكال انمىسيقيةانقىانة و

 

 انذوالب

 

تركٌة مإلفة من عدد بسٌط مىن الجمىل  -وهو عبارة عن ممدمة موسٌمٌة آلٌة عربٌة
الموسٌمٌة تستهل بها الوصلة الموسٌمٌة )الحفىل الموسىٌمً لىدٌما( و وظٌفتىه تهٌئىة الجىو 
للمغنً وللمسىتمعٌن لالسىتماع إلىى أنىواع مىن الغنىاء تشىترن فىً لحىن ممٌىز ٌسىمى ب" 

 مام ".الم
 
 

 انفانــس

وهً عبارة عن لطعة موسٌمٌة آلٌة غربٌة، كانت تعزف لدٌما من أجل رلصة 
مستملة عن الرلص وأدخلت مع  امعٌنة. وسرعان ما تطورت وأصبحت موسٌماه

الموسٌمى الجادة المابلة لالستماع والتذوق. طابعها مرح و نشٌط وتولع على الممٌاس 
 راوس".الثالثً. من أشهر مإلفٌها " ست

 

 انتىشية

 

وهً عبارة عن لطعة موسٌمٌة آلٌة أندلسٌة تتركب من مماطع مستوحاة من 
مختلف أجزاء النوبة األندلسٌة. ٌشارن فً أدائها جمٌع العازفٌن بطرٌمة خالٌة من كل 
تزوٌك )كل النوبات لها توشٌة ماعدا نوبة "الرصد" و "المجنبة " اللتٌن ٌستعران توشٌة 

 بالنسبة لألولى وتوشٌة نوبة "غرٌبة الحسٌن" بالنسبة للثانٌة (. نوبة "المزموم"
 

 



 

 

 

................................ابتدائي.............. 5........................................ الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 593 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة املوسوقوة

 
 االتتذائيمن انتعهيم  انخامسةهسنة تىزيع سنىي ن

 

 

 

 

 

  القىاعد المىسيقية الصىلفيـج الغنائي اإليقاع التذوق المىسيقي الحصص

5 
تشخٌص للمكتسبات 

 السابمة

 الموسٌمً+مفتاح صولالمدرج  مراجعة للتسلسل النغمً اإلٌماع طعملٌة ضب

 

 

 الحمل والحاجز صول -مً -أداء النغمات دو  مفهوم الفرلة الموسٌمٌة 2

 2/4الممٌاس الثنائً  صول -مً -أداء النغمات دو  مفهوم الفرلة الموسٌمٌة 3

 2/4الزمن الموي والضعٌف فً صول -مً -أداء النغمات دو  الفرلة الفلكلورٌة 4

 مفهوم المسافة الموسٌمٌة صول -مً -ري -أداء النغمات دو  الفرلة الفلكلورٌة 5

 الصاعدة 3المسافة الموسٌمٌة  صول -مً -ري -أداء النغمات دو  الفرلة األندلسٌة 6

 

 النازلة 3المسافة الموسٌمٌة  صول -مً -ري -أداء النغمات دو  الفرلة األندلسٌة 7

 3/4الممٌاس الثالثً  صول -مً -ري -أداء النغمات دو  آلة إٌماعٌة "ااتمبانً " 8

 3/4الزمن الموي والضعٌف فً صول -مً -ري -أداء النغمات دو  آلة إٌماعٌة "ااتمبانً " 9

 النمطة صول -فا -مً -ري -أداء النغمات دو  آلة إٌماعٌة" النمارات " 51

 

 النمطة ولص -فا -مً -ري -أداء النغمات دو  آلة إٌماعٌة" النمارات " 55

52 
لالب موسٌمً غربً 

 "الفالس"
 إٌماع الفالس صول -فا -مً -ري -أداء النغمات دو 

53 
لالب موسٌمً غربً 

 "الفالس"
 إٌماع الفالس صول -فا -مً -ري -أداء النغمات دو 

54  

55  
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آلة نفخٌة غربٌة  56
كسوفون""السا  

 الصاعدة 5المسافة الموسٌمٌة  صول -فا -مً -ري -أداء النغمات دو 
 

آلة نفخٌة غربٌة  57
 "الساكسوفون"

 النازلة 5المسافة الموسٌمٌة  صول -فا -مً -ري -أداء النغمات دو 

آلة نفخٌة عربٌة  58
""المصبة  

 4/4الممٌاس الرباعً  ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو 

آلة نفخٌة عربٌة  59
 "المصبة"

 4/4الزمن الموي والضعٌف فً ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو 

لالب موسٌمً عربً  21
 )الدوالب(

 إشارة اإلعادة )المرجعات( سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو 

 

لالب موسٌمً عربً  25
 )الدوالب(

 إشارة اإلعادة )المرجعات( سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء  دو 

 

22  

23  
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آلة وترٌة " الكمان  24
 مفهوم السلم الموسٌمً دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -داء دوأ  الجهٌر "

 

آلة وترٌة " الكمان  25
 مفهوم السلم الموسٌمً دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو  الجهٌر "

 سلم "دو" الكبٌر و أبعاده دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو  آلة وترٌة " المانون " 26
 سلم "دو" الكبٌر و أبعاده دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو  آلة وترٌة " المانون " 27
28 

لالب موسٌمً 
 جزائري "التوشٌة"

 سلم "دو" الكبٌر و أبعاده دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو مراجعة عمة

 

29 
لالب موسٌمً 

 جزائري "التوشٌة"
 سلم "دو" الكبٌر و أبعاده دو -سً-ال -صول -فا -مً -ري -أداء دو مراجعة عمة

 

 إختبار 31

 


