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  ادةــــــــدیم المــتق
ّ عالقة التربیة الموسیقیة بالتربیة  عالقة وثیقة وعریقة منذ القدم فكالھما بمفھومھا العام إن

ّ التربیة ھي التي یقصد بھا تغییر سلوك التالمیذ إلى أنماط یقبلھا المجتمع.یكمّ    ل اآلخر، وبما أن

 التي تستحقھافالتربیة الموسیقیة من الوسائل التربویة التي تحقق ذلك، لذا حظیت باألھمیة 

حیث تعمل التربیة  .األخرى ضمن منھاج المنظومة التربویة واألنشطة التعلیمیةبین المواد 

ا فنیًا یوقظ فیھم األحاسیس  ً ّھمالموسیقیة على اكتساب التالمیذ تعلیم ساھمة من الم الجمالیة ویمكن

والعمل على تشجیع نموھا.  ،في الحیاة الثقافیة ویؤدي إلى إبراز المواھب المختلفة في ھذا المیدان

ّفوس راثن نمي المدارك وتنتشل األجیال من بوتصقل المواھب وت ،فالتربیة الموسیقیة تھذب الن

مات الثقافیة للشخصیاألمة، باعتبارھا الذي ھو آفة  الجھل الموسیقي ّ   ة الجزائریة.أحد المقو

ّ التربیة الموسیقیة لغة عالمیة  تخاطب جمیع األجناس بلسان واحد وكونھا  مادة  علمیّ  ة إن

ّا لما تتركھ  تعتمد على إدراجھا  لذا تممن أثر جمالي في شخصیة المتعلم، الصوت ومكوناتھ وفن

الستغناء عنھا في تربویة واعتبارھا من أھم الوسائل  التي ال یمكن االضمن المناھج التعلیمیة 

زنة وإكسابھم المھارات الفنیة النظام التربوي ، حیث تقوم  بتربیة األجیال تربیة متكاملة ومتّ 

مثلة أساسًا في تنمیة اآلداءات العلمیة، الثقافیة ، الفكریة والترفیھیة، وكذا تفعیل المختلفة المت

  .النشاط الثقافي في الوسط المدرسي من خالل األنشطة الالصفیة
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  في التعلیم االبتدائي للتربیة الموسیقیة ةــــــداف العامـــاألھ
 بجمیع نواحیھا وإشاعة جو المرح والسرور في الوسط العملیة التربویة اإلسھام في -1

  المدرسي.

إلى  تقویة شخصیة التلمیذ وثقتھ بنفسھ وتعویده على النظام والسلوك السلیم واالستجابة -2

  .التربیة الجمالیة

الموضوعي  والنقد العلمي ة في المالحظة والتجریب والتحلیلقتعوید التالمیذ على الدّ  -3

  .نشاط التذوق الموسیقيخالل    من

  التوازن والنضج االنفعالي.واالنسجام وأسباب اإلسھام في ترسیخ روح التوافق  -4

 شید في النشاطتدریب التالمیذ على العمل الجماعي والمشاركة الوجدانیة عبر األنا -5

  صفي (نشاطات المؤسسة).الصفي (في القسم) أو الالّ 

ّغویة المختلفة خالل دروس األناشید واألغاني التربویة الجماعیة -6 مع  تحقیق األھداف الل

  الشعري. توضیح اإلیقاعفي  استخدام الموسیقى

وعة من متنلدى التالمیذ من خالل االستماع إلى مختارات  الذوق الموسیقيتربیة  -7

  .الموسیقى المألوفة والمحلیة والعالمیة

  اكتشاف المواھب الموسیقیة الممتازة لدى التالمیذ وتشجیعھا وتنمیة مھاراتھم. -8

 المشاركة الفعالة عن طریق تشجیع التالمیذ على التعبیر الحر واالبتكار من خالل -9

 الفنیة الموسیقیة. بسیطةالغناء، والتوقیع اإلیقاعي والتمتع ببعض التجارب العلمیة ال
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  :مالحظة

استناد التصرف مع مراعاة التدرج وخصوصیة كل بالمنوال على األطوار الثالث  بنفس

  طور من حیث الصعوبة وقدرات التالمیذ.

  

  

 ھیكلــــــة حصة التربیة الموسیقیة

 میــدان التـذوق الموسیقى
 واالستماع

 واألغنیة التربویةشید النّ میدان 

  ألعـــابألعـــاب
 موسیقیةموسیقیة

  إیقـاعاتإیقـاعات
  حركیةحركیة

  قصةقصة
  موسیقیةموسیقیة

 األسس التعلیمیة للمادة
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 وظائف التربیة الموسیقیة

 فنیةالة الوظیف تربویةالة الوظیف

مواد خدمة باقي ال
 الدراسیة

 تنمیة اإلدراك

الوسط  ل النشاط فيتفعی
التلمیذ  المدرسي وتحبیب
 للمدرسة

 تربیة حاسة السمع

الوعي تنمیة 
 االجتماعي

   روح التعاون والعملتنمیة 
 وترسیخ القیمالجماعي 

 التعبیر   عن المكبوتات

التعرف على 
 عناصر الموسیقى

آداب إرساء 
 االستماع

المواھب  الكشف عن
 والتوجیھ والعنایة
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  وأنشطتھا (المیادین)حصة التربیة الموسیقیة 
ا في تكوین شخصیة  تتشكل حصة ً ا كبیر ً التربیة الموسیقیة من میدانین مختلفین یلعبان دور

م من الناحیة العلمیة والثقافیة والترفیھیة وھما: التذوق  ّ  الموسیقي واالستماع واألنشودةالمتعل

  واألغنیة التربویة.

I. - / التذوق الموسیقي واالستماعمیدان:  
م القدرة على االستماع الجیّد، وھذا وھو التدریب التعلیمي/ التعلمي الذي یك ّ سب المتعل

یكمن في  التذوق الموسیقيبإدراك وفھم ما یسمعھ من موسیقى والتمتع بھا برغبة وإرادة ودور 

للتعبیر  إطالق العنان لخیالھ الخصبنھ من كإیقاظ الطاقات اإلبداعیة عند الطفل /التلمیذ/ التي تم

  الموسیقى. مستواه الثقافي فيفع حاجاتھ لھذا الفن ور عن ذاتھ وإشباع

  أھداف میدان التذوق الموسیقي -

  م من خالل االستماع ّ  إلى مختلفتربیة األذن الموسیقیة والذوق الموسیقي عند المتعل

  األصوات

 ممارسة آداب االستماع واإلصغاء والحوار  

  مقطوعات موسیقیةتنمیة قدرة المتعلم على التعبیر عن أفكاره من خالل إسماعھ 

  بسیطة تناسب مداركھ وعمره الزمني.

 التمییز بین أصوات مختلف اآلالت الموسیقیة. 
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  تعلمیة اقتراح لوضعیات

 السنة األولى ابتدائي
  الوضعیة:نص 

بعض من ھذه األصوات مزعج  مختلفة،تتواجد من حولنا أصوات متنوعة من مصادر            
   لسماعھ.نرتاح  اآلخر والبعضوبعضھا یمكن أن نتحملھ  جدا،

ما تتركھ من أثر في  بیتك حسبارسم بمساعدة معلمك جدوال تصنف فیھ األصوات المتواجدة في 
  نفسك.

  السنة الثانیة ابتدائي 
                                        الوضعیة:نص 

وسیقى یعبر من الملھ أیضا نوع  غیره،مثلما لكل شعب من الشعوب لباسھ الخاص یتمیز بھ عن 
بمساعدة أصدقائك و عائلتك حاول  الشعبي،وھو ما یسمى بالتراث اإلنساني أو  بھا عن أحاسیسھ

  ( كنموذج) في قسمك .  تجمیع بعض األلحان الخاصة بمناطقنا الجزائریة و ذلك لتقدیمھا
  السنة الثالثة ابتدائي

  الوضعیة:نص 
من عدة تشكل كذلك الفرق الموسیقیة ت ن،عبیالالّ مثل الفرق الریاضیة المتكونة من عدد من 

   الموسیقى.لتؤدي نوعا خاصا من  عازفین
ارسم جدوال تصنف فیھ نوع  علیھا،بعد اطالعك على أنواع الموسیقى التي تعرفت         

لھا قصد تقدیمھا كوثیقة یستفید منھا أصدقاؤك للتعرف على التشكیالت  وعدد المنفذینالموسیقى 
  الموسیقیة.

  ة الرابعة ابتدائيالسن
  الوضعیة:نص 

كتبت بالنغمات  ومنھا ما الكتب،، ھناك ما كتبت بالكلمات ونقرأھا في من القصص الجمیلة      
  موسیقیة.الموسیقیة ونتمتع باالستماع إلیھا وسمیت قصة 

قم أنت وبعض أصدقاؤك بالبحث عن عناوین بعض القصص الموسیقیة التي وضعت من      
  إلیھا.ینتمي  والبلد الذيالصغار مع ذكر مؤلفھا أجل األطفال 

  السنة الخامسة ابتدائي
  الوضعیة:نص 

للموسیقى أشكال خاصة بھا منھ  قوالب،مثل جمیع اللغات التي یعبر بھا من خالل أشكال أو 
خالل مشاھدتك للتلفزیون أو  والمرفھ الخ.... منالمعبر  والمركب،البسیط  والقصیر،الطویل 

 والدول العربیة.ذاعة صمم قائمة لألشكال الموسیقیة القصیرة المتواجدة ببالدنا استماعك لإل
   عائلتك. أفراد وأیمكنك االستعانة باألصدقاء 

  مالحظة:
  .كوضعیات تقییمیة العمل بھایمكن 
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  األلعاب الموسیقیة

  :أنواع األلعاب الموسیقیة -1
  والجماعي واللعب الحر التلقائي.عاب، فھناك الفردي ھناك أنواع مختلفة من األل

  ألعاب  النشاط  الحر مع  الموسیقى: -أ
  :وھي التي تھدف الحركة فیھا إلى

على جاذبیة الطفل وتلقائیتھ، وتساعده جسمیة الحركیة للطفل مع التأكید تنمیة الجوانب ال -

  على االنطالق والتخیّل.

  فاھیم الموسیقیة وغیر الموسیقیة.عن بعض الم الحركة للتعبیراستخدام  -

  یصدرھا    لغلیظة ثم الدقیقة) عبر تعلیماتتنمیة العضالت المصدرة لالستجابات (ا -

م كالمفردات التالیة: مفرد ّ   ضعیف...، ...قوي منخفض، مرتفع، أعلى، فوق، مثنى، المعل

م االستعانة نماذج لوضعیات یمكنبعض  ّ   :بھا أو االبتكار على منوالھا للمعل
  م یطلب ّ   ، ملتویة بذراعھعصا  األطفال محاكاة عصا مستقیمة بذراعھ أو من المعل
  ىأخرمرة  ثم بذراعین ةواحد   یؤدي خطا منحنیا ببطء بذراع.  

  واحدیسیر األطفال في القسم على موسیقى واضحة الوحدات بحیث یتخیل كل   

  ما ممیزة أو طیر أو حیوان مؤدیًا الحركات الخاصة بھ. شخصیة

  :مفھوم القوة والضعفلعبة  -ب 
م جمال موسیقیة (أو إیقاعیة) قویة أو ضعیفة  ّ   األطفال أن: ویطلب منیسمع المعل

ّھم أسود تسیر في حدیقة الحیوانات  - ّ بقوة، یسیروا في القسم متخیلین أن ّھم كالقططثم    أن

  الضعف. األلیفة التي تمشي بھدوء مع

ّھم عمالقة تسیر بخطى واسعة م - ّ ، ع رفع األیدي أعلى مع القوةیتخیل أن ّھم أقزامثم    أن

  صغیرة ھادئة مع الضعف.

     .یرتبون على فخوذھم مع الضعفو ثمّ مع القوة،یصفق إلى أعلى  -

ّ القوة،  كالرعد) معبالقدم بشدة (یدبون  -   قوط  سیؤدون حركة خفیفة بأیدیھم للتعبیر عن ثم

  قطرات مطر قلیلة مع الضعف.

  ال أفكار أخرى تعبر عن القوة والضعف.یطلب المعلم من األطف

  :مفھوم الحدة والغلظلعبة  -ج 
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ًا على الطبقة الحادة، ثم آخر على الطبقة الغلیظة، ویطلب من األطفال    یسمع المعلم لحن

  أداء حركات تعبر عن ذلك بأن:

  األرض بأرجلھم.یصفقون إلى أعلى، ثم یضربون  -

  ینظرون إلى السمك في البحیرة السماء ثم  النجوم في التطلع إلىیتخیلون  -

  من األرض ر من أعلى الشجرة، ثم األزھار یتخیلون اإلمساك بسلة واضعین فیھا الثما -

  الحدة والغلظ  ترتبط بمفھومیطلب من األطفال أفكار أخرى  -

  :مفھوم الطول والقصرلعبة  -د 
ًا یتخیل األطفال مال یسمع ًا بطیئ ًا یلیھ لحن ًا سریع م التالمیذ لحن ّ   ما یلي:عل

ّھم یجرون في الحدیقة،  - ّ أن ّھم یمشون على رصیف الطریق بخطى ثابتة للعودة ثم   لى إأن

  منازلھم

ّھم أرانب تجري على العشب،  - ّ أن ّھم ذئاب تمشي داخل القفص.ثم   أن

  س باالتجاھات المختلفة للحناإلحسالعبة  -ه

  ما یلي: المسموع بأداءیتابع األطفال اللحن 

ّحن  -   الصاعد یشیر كل طفل بذراعیھ إلى األعلى بالتدرج.عند سماع الل

ّح -   كل طفل بذراعیھ إلى األسفل بالتدرج. النازل، یشیرن عند سماع الل

   عند العش ویغنيبدأ إذا سمع الطفل لحنًا صاعدًا أدى حركة تصاعدیة بیده الیمنى ت -

  "  العصفور خرج"

ّحن النازل ویغني " -   ".ور دخلالعصفیؤدي عكس ما سبق على الل

  ویمكن تزوید األطفال بعدة وضعیات من ھذا القبیل. -
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  وضعیات ألنشطة تعلمیة -2
  

 رف على أصوات من البیئة  المحیطةالتع.  
  :أصوات من خالل الماء       

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  سنلعب اآلن مع الماء الذي یخرج من الحنفیة، افتح الحنفیة ببطء واستمع جیدًا إلى 

  .لماء، افتح ھذه المرة بقوة واستمع إلى الماء من جدیدصوت ا

    فتحنا بقوةقارن اآلن بین صوت الماء عندما فتحنا بھدوء، كیف كان الصوت وعندما 

ّھ الصمت، فالصوت   صاركیف     الصوت، وإذا أغلقت الحنفیة ال نسمع أي صوت، إن

ا حركاتك حاول أن تغیر مختلف األواني من البالس ً ملئھا  ثم ...إلختیك، من النحاس یتبع دائم

  .بالماء

   ؟لف األصواتتفھل تخ

ًا خاص اناءفھناك أصوات من حیث القوة والضعف، وكذلك كل    بھ. ایصدر صوت

   تطبیق:

  بیدك في كل اتجاه وأنجز عدة أصوات. ھبالستیكیًا بالماء وحركاناء  امأل -

ًاو امستطیلة الشكل كمیة من العدس، واألرز أعلبة  ضع بداخل -    لقمح وحركھ یمین

ا بھدوء ثم بسرعة  ً   الخ المطر، الرعد ... محاكاة صوتحاول وخفة, ثم یسار
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 یة موسیقیةتجربة علم.  
  : كما ھو مبین في الصورة بالماء بالتدرج زجاجكؤوس من  05امأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكؤوس من نفس الشكل والطول:  -

  أكید ستستمتع بتسلسل نغمي جمیل  05إلى  01ثم نوقع على الكأس بملعقة قھوة من 

  إلیك ھذا التطبیق ... فأنت اآلن عازف ماھر: 

 03وأخیرا واحدة على  05ن على یثم نقرت 03ثم على الكأس رقم  5م ن على الكأس رقیانقر نقرت

  المقابلالشكل: بصوت طویل حسب 

  

  

  

  إنھا أنشودة عمي منصور النجار 

   .لنشكل السلم الموسیقي 08نوسع عدد الكؤوس إلى  بعد نجاح التجربة وفھمھا یمكن أن
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 لعبة الصوت القوي والصوت الضعیف:  

  

    نصفق بصوت قوي ونرمز لھذا الصوت بخط طویل   -

         بخط قصیرعلى نصف كف الید ونرمز لھ بشكل ضعیف ونصفق  -

ا یلي: وتكتب بالخطوط كم )ضعیف ضعیف) (قويقوي ضعیف) (قوي (ثنائیة  ونتحصل على

  من الیسار إلى الیمین نضع بین كل ثنائیة خط على شكل حاجز

  

  

  

  

  حمر بلون أخضر مثال واللون الضعیف باألزرق والحاجز باأل تلوین الخط الطویل مالحظة:

   )قوي ضعیف ضعیف( )قوي ضعیف ضعیف( )قوي ضعیف ضعیف(بنفس الطریقة ثالثیة أي

  وبالخطوط  )ض ض ق( )ض ض ق( )ض ض ق(ومن الیسار إلى الیمین بالحروف 

  

  

  

  

  

  بنفس الطریقة الرباعیة 

) قوي ضعیف ضعیف ضعیفضعیف) (قوي ضعیف ضعیف ضعیف) (قوي ضعیف ضعیف (

  / ض ض ض ق/ ض ض ض ق/ ض ض ض ق وبالخطوط  بالحروف ومن الیسار إلى الیمین
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 عیةلعبة الكلمات االیقا  

  
  ) وتدربوا على نقرھا    ،          ،             (   ت القوي والضعیفلتالمیذ الصوبعد أن درس ا

وذلك بتقسیم (زمن واحد) أي نقرة إلى نقرتین  علىأأو بالتصفیق ینتقل إلى مستوى باألقالم 

                       أو =        ماما ى الكلمات: مثالونطبقھا عل   =   (  ) أسرع أي  صغیرتین بشكل 

      =    علم          جدي  

  والقراءة والكتابة من الیسار إلى الیمین. تمــــارس ھذه التمـــارین بالنقـــــر أو التصفیق 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بالتصفیق

 باألقـــالم
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 :تمارین مختلفة  
   .لمات المناسبةوقع األشكال اآلتیة مع وضع الك -1

  

        

  

        

  
  ة لصعوبامثل ھذه الوضعیات تكون للطور الثاني بالتبسیط والثالث بالتدرج في  :مالحظة

  

 ت نحاول اآلن أن نجسد ھذه الخطوط بالضرب على الصدر كصوت قوي والید كصو -2

 .ضعیف ونؤدي التمرین المقدم

 

 

 

 

   

  ن طریق المشي أو الجري ونؤكد على الصوت القوي أو ع

أي نسیر أو تقفز ثالث خطوات  )قوي ضعیف ضعیف(ونحاول أیضا أن نجسد الثالثیة 

  وتتوقف ... 

  الطابع الصوتيلعبة  
 ،مسطرة ،ممسحة ، نقود ...یغمض األطفال أعینھم، ویقوم األستاذ بإسقاط شيء ما (مفتاح

  معرفة صوت الشيء الذي سقط  أقالم ...) ویطلب من التالمیذ
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 (في شكل لعبة) وضعیات تقویمیة

 لعبة اكتشاف األصوات  
من خالل ما سمعتھ من أصوات سواء في البیت أو في الشارع أو في التلفاز ... ضع إشارة  

  األذان.لألصوات التي ترتاح لھا  اعلى الكلمات التي تمثل مصدر (+)

  

o  السیارة 

  

o الدق على الخشب 

  

o وسیقیة آلة م 

  

o صوت الحمار 

   

o  آلة البیانو 

  

o  صوت المغني 

  

o  الجرس 
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  كل آلة موسیقیة بعائلتھالعبة ربط  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

ینتھي بمربع وعلیھم  لھا مستطیال وأضفت 8ن على شكل رقم یرسمت دائرت إذا لغز:

   علیھا؟لة التي تتحصل ھي اآل خطوط. ما

  : الجواب

  

  : نحصل على

  

  

  

  

لة وتریةآ  

لة نفخیةآ  

لة ایقاعیةآ  

+ + 

القیثارةآلة   

142

 

 

 



  

 :لعبة ربط الصوت بمصدره  
  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة موسیقیةـــآل  

 أصوات منزلیة

 من البیئة الحیوانات

 من الطبیعة

 أصوات بشریة
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II.  األنشودة واألغنیة التربویة/میدان  
بھدف تعلیم األناشید واألغاني التربویة إلى توسیع خبرات التالمیذ وتعمیق فھمھم لحیاة 

تساعدھم على  الناس والمجتمع والطبیعة من حولھم، ومساعدتھم على اشتقاق معان جدیدة للحیاة

تحسین ھذه الحیاة وتجمیلھا وتعرفھم بالقیم الجمالیة، كما یھدف إلى التغلب على الخجل والتردد 

لدى التالمیذ الذین یتھیبون النطق منفردین، وبعث السرور في نفوسھم، وتجدید نشاطھم من خالل 

تجوید النطق  لمساعدة علىاللحن العذب والنغم الطروب، وإشباعھم بالقیم النبیلة والمثل العلیا وا

ن مخارجھا بأداء سلیم وإثارة الحماسة وتقویة الشخصیة إضافة إلى تنمیة وإخراج الحروف م

الكفاءات اللغویة بصورة محببة ومشوقة وتعویدھم على استعمال اللغة الفصحى والتفتح على 

تدریبھا من خالل تربیة حبالھم الصوتیة وأیھدف تعلیم األناشید إلى ترویض  اللغات األجنبیة، كما

الصوت، خلق االنسجام داخل الجماعة، في القسم، والتحلي باألحاسیس الجمالیة الراقیة التي 

النافعة تجعل منھ فردا میاال إلى اإلبداع حریصا على اإلتقان، یساھم على تقدیم المبادرات 

  .للمجتمع الذي ینتمي إلیھ

مھارات  سابو الوصول بالتالمیذ إلى اكتنائي ھالغالمنتظرة من األداء  ومن األھداف

وھو  .)، التعبیر، والنطق السلیم...، اإلیقاع(اللحنیعتمد فیھا عنصر التدرج في مجاالت  كفاءاتو

  كاآلتي:

التعابیر مختلفة  تربویةوأناشید عشرة أغاني  من وأداء سلیم لرصیدحفظ  األول:الطور 

  .ھزلیة، راقصة...) (مرحة،

التمكن من دقة مع أغنیة وأنشودة تربویة عشر  ةوحفظ أكثر من خمسء أدا الثاني:الطور 

  .وضبط االیقاعالصوت 

األداء التحكم في الدقة في التعبیر و لوصول الىأغاني ل وحفظ مجموعةأداء  الثالث:الطور 

 ّ   .وإرساء الصوت حنيالل
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  طرائق تعلیم النشید واألغنیة التربویة 
یتعلم التلمیذ إطالق األصوات مع حسن المخارج للحروف والتنفس بطریقة أوال یجب ان 

   .منظمة ولفظ الكلمات بوضوح

  التنفس 

 : التمرین األول
 القامة  يیقف التلمیذ مع تدل -

 الشھیق) الھواء (یستنشق كمیة كبیرة من  -

 م مفتوح مع تكرار ذلك عدة مرات ج الھواء بسرعة مع غناء (ال) وبفیخر -

  : لثانيالتمرین ا
 وعمق  ببطءإدخال كمیة من الھواء عن طریق الشھیق من األنف  -

 یتم احتجاز الھواء داخل الرئتین ألكبر مدة زمنیة ممكنة  -

یتم إخراج الھواء على دفعات مع استعمال الحرف (ف) وبسرعة مع تكرار ذلك عدة  -

 مرات 

  طریقة التلقین وھي ثالثة أنواع                 
یغني المعلم النشید بأكملھ بصوت خافت مطبقا أسلوب األداء والتعبیر  :یةالطریقة الجزئ -

ھ الجید یتوصل إلى فرض الھدوء إلیھ في نھایة الحصة، وبفضل أدائ المراد الوصول

 وضبط االنتباه 

یغني المعلم (أو عن طریق القرص) الجملة الموسیقیة األولى التي یمكن أن تتوافق مع  -

الشعري یكررھا التالمیذ بصوت ھادئ ومعبر، یغني المعلم الشطر األول من البیت 

  .الجملة الثانیة ثم یكررھا التالمیذ

 عدم االنتقال إلى الجزء وھنا یراعيیغني المعلم الجملة األولى والثانیة ثم یكررھا التالمیذ  -

  .الجزء األول على أتم وجھ التالمیذ أداء الثاني ما لم یؤد

ین ینتقل المعلم إلى الجزء الموالي ویدرسھ أسلیم والربط بین الجزبعد التأكد من األداء ال -

  .بنفس الطریقة
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  .ینتقل إلى الجزء الثالث ویربط بین األجزاء الثالثة وھكذا حتى نھایة النشید -

  : مالحظات

  .على فترات إذا كان النشید طویال یفضل تقدیمھ -

یقاع ولفت التالمیذ إلى إظھار ن على المعلم مصاحبة اللحن بحركات یده لضبط اإلیستحس -

  .ة القویة والضعیفةناألزم

  الطریقة الكلیة: -

ع التالمیذ إلى األغنیة أو النشید ككل عدة مرات وذلك باستخدام شریط في ھذه الطریقة یستم

التسجیل ثم یقومون بغنائھا، فبعد قراءتھ وشرحھ یدرس اللحن بھذه الطریقة التي تقتصد كثیر من 

تدریس النشید على فترتین أو أكثر، ومن عیوب ھذه الطریقة أنھا تھمل تصحیح  ویمكن ،الوقت

  األخطاء لحظة وقوعھا 

: وفیھا یختار األستاذ األجزاء التي تحتاج إلى مزید من التدریب ثم یقوم طریقة تحلیلیة -

 التالمیذ بالتدریب علیھا منفصلة ثم یدخلھا داخل الكل.

 ب استعدادھم تصنیف تالمیذ القسم إلى فئات حس -

ّ یقوم األستاذ بتلقین أحد األناشید البسیطة ثم یطالبھم بإنشاده فرادى  جماعات وبعد ذلك ثم

  یصنفھم حسب صحة أصواتھم وسرعة التقاط اللحن.

لھم االستعداد الصوتي الجید من أصحاب األذن الموسیقیة الذین یستطیعون  :الفئة األولى

  .الغناء الصحیح فرادى وجماعات ویلتقطون عادة اللحن بسھولة

یستطیعون الغناء الصحیح ولكن بصورة جماعیة فقط وبمساعدة فئة األولى  الفئة الثانیة:

   .ویجدون صعوبة في الغالب في التقاط اللحن

والذین یقدرون على تقلید الصوت  ،یستطیعون غناء بعض مقاطع النشید فقط :ثةالفئة الثال

 ،نوعا ما مع النشاز قلیال برفع طبقة الصوت أو حفظھا وعادة ھذه الفئة یحفظون الصوت قلیال

  ویسودھم عدم التأكد من لحن النشید وخاصة المقاطع الصعبة منھ.

سبب عدم مطابقة أصواتھم مع اللحن وھم ال یستطیعون الغناء الصحیح ب :الفئة الرابعة

  :نوعان

ذوي الصعوبات الفیزیولوجیة والنفسیة یجدون صعوبات في تقلید االصوات  بعض التالمیذ 

 ومحاكاتھا 
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  التالمیذ أثناء الغناء یةوضع
غنائیة الممیزة على إن تربیة الصوت فن یسعى إلى العنایة بالحناجر حتى تؤدي وظیفتھا ال

جلسة مریحة أثناء الغناء وأثناء االستعداد للغناء، دون تصلب أو ضغط  جلوسھ الوجھ األكمل

على التلمیذ الواقف أن یكون تاركا فراغا بین قدمیھ مرتكزا علیھما معا، مستدال ذراعیھ حتى ال 

یتعب الحجاب الحاجز، ویكون الرأس في وضعیة مستقیمة مع الجسم، كما تعلو ابتسامة خفیفة 

اء العضالت وتساعد على إخراج الصوت بوضوح، ویمكن أن یتم الغناء في تؤدي على ارتخ

  حالة الجلوس شریطة أن یحافظ الجسم على االستقامة وتجنب كل ما یعیق عملیة التنفس.

  :وضع المدرس (ة) أثناء الغناء

 ؛أن یكون في وضع یمكنھ من مالحظة التالمیذ جمیعھم وكذلك یسمح للتالمیذ برؤیتھ -

ثقة في نفوسھم إلى جانب إعطاء التعلیمات الخاصة باألداء، عن طریق الحركة أن یبعث ال -

  .من جسمھ أو یدیھ أو تعابیر وجھھ وال تكون أبدا شفویة

  :تنفیذ تدریس األغاني واألناشید
عن ففي نفوس التالمیذ  اكبیر اأثر بویة جدیدة نجد أن للمقدمةعند تدریس نشید أو أغنیة تر

ویوجھھم إلى موضوع النشید أو األغنیة وذلك من خالل  ھمس انتباھطریقھا یجتذب المدر

  إیضاح.ادثة، أو سرد قصة أو عرض وسیلة المح

  عرض وسیلة اإلیضاح (نموذج مجسم، أو صورة، أو نموذج مكتوب علیھ النشید 

أو الثالث معا) وقد یكتب المدرس النشید على السبورة على أن یكون واضحا ومشكال 

  .تشكیال صحیحا

  ئیامتكامال من المدرس موسیقیا وغنا عرض النشید عرضا -

 بوحدات إیقاعیة واضحة  قراءة كلمات النشید -

 شرح كلمات النشید ومعناھا بإیجاز واضح  -

 نموذجا لتالمیذه غنائھ وقراءتھ بصورة جیدة لیكون یقوم المدرس ب -

 ینقد النشید بطریقة جزئیة  -

قسم القسم إلى مجموعات، یقوم كل منھا بغناء النشید بعد إتقان النشید أو األغنیة یمكن أن ی -

 أو جزء منھ وتشجیع الغناء الفردي 
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  مراحل تنفیذ أداء غنائي
  التسخین العضلي والصوتي.  المرحلة األولى: 

  ، ن علیھاالموجودة في النص والتمرباستخراج كل الصعوبات ة وتحلیل النص قراء المرحلة الثانیة :

   واإلیماءالرتفاع إلى الخفض ثم الوشوشة لى تغییر الحدة، من اتؤدى الجمل باللعب ع

  إلى القط...  ومن الدجاجةتقلیدا لحیوان، فمن الفیل إلى األسد  ونواحا أوبتغییر لون الصوت، ضحكا 

  ...ر الطبقة، من الغلیظ إلى الحادإلى األسرع بتغبی ومن المعتدللبطيء بتغییر الوتیرة، من السریع إلى ا

  األرجل باألیدي أو بیكون التمرن علیھا بالنقر فقاع: یمكن أن تكون التراكیب اإلیقاعیة صعبة المنال، اإلی -

مكانھ أثناء تعلم  ووضعھ في، المشي على الوتیرة بالوقف على الصمت، مھم جدا قراءة الصمت والصدر

  .األغنیة أو النشید

  قراءة النص قراءة إیقاعیة    -

  في شاكلة لعبة إیقاعیة مصاتة  ةقد تكون صعبة المنال أو الحفظ، أداءھا على حد بعض المسافات اللحن: -

  على مخارج حروف متنوعة ذ أیضا أداء الجمل اللحنیة كاملةیحب

  التعلم جملة بعد جملة على المرآة بالتلقین المرحلة الثالثة: -

  أفراد. أو في مجموعات مصغرة أو ةعیدھا التالمیذ جماعملة ییؤدي األستاذ ج -

  .عادةواإل وبین النھایةالربط بین الجمل  على التمكن من ھرسال -

لك فیطلب من التالمیذ ذا لم یمكن ذإو النغمة األساسیة)( النطالقعلى درجة ااستعمال آلة تدل  احبذای -

  .إصابة الطبقة الالئقة بأصواتھممن لألطفال عفویة تلقائیة تمكنھم . االنطالق في األداء

  رحلة الرابعة :الم -4  

مراعاة االنسجام فى تسجیل لمصاحبة لحنیة أو موزعة،  یمكن مصاحبة التالمیذ بآلة موسیقیة أو باالستناد على

من لدن كل  حتى یتمكن التلمیذ من سماع صوتھواالیقاع والوتیرة والتعبیر األداء الصوتي من حیث الشدة 

االكتفاء باألداء الصوتي دون مرافقة آلیة حینئذ یمكن لك ذیمكن المتعة وواالتقان األصوات قصد التحكم و

   بداء الرأي فیھ.إنتاجھم الفني وللتالمیذ من نقد إ

  المرحلة الخامسة : -5  

التالمیذ على أساس دقة الصوت مكونة من من طرف لجنة  او فردیأو بمجموعات مصغرة أیتم التقویم جماعیا  

   نطق.صحة الوالضبط االیقاعي وداللة األداء و
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  أناشید مختارة

  

  الفنان الصغیر

  كلمات: سلیمان عیسى                                                                        

  ألحان: رابح االصقع     

  ارسم ماما 

  باأللوان        ارسم بابا   

  ارسم علمى 

  أنا فنان        فوق القمم   

  لساحر أنا صیاد اللون ا

  أرض بالدي كنز مناظر 

  دعني ارسم ضوء النجم 

  دعني ارسم لون الكرم 

  اكتب شعرا باأللوان 

  أحیا حرا أنا فنان 

  ان ــــــــــــــــأنا فن

  ان ــــــــــــــــأنا فن
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  دعاء الطفل    
  یا مجیب الدعوات    یا االھي یا االھي

  وكثیر البركات    اجعل الیوم سعیدا

  وفمي بالبسمات    وامأل الصدر انشراحا

  وأداء الواجبات    واعني في دروسي

  بالعلوم النافعات    وأنر عقلي وقلبي

  

  المئزر
  مئزري نظیف یقیني من األوساخ

  رمزه شریف یعني الجد ال التراخ

  وقفتنا جلستنا فیھا نظام وانسجام

  في المخبر في المعمل دوما بالجد على الدوام

  ، دق، دقوتارة ندق دق

  شقش قش قوتارة نشق  

  وندرس الموسیقى دو غي مي فا صول

  بأحسن طریقة  طات یطان طا

===================  

 كلمات وألحان عبد المالك بودعكار

  درب السیارات خطیر
  أبدا لست علیھ أسیر  درب السیارات خطیر

  كم جاءت منھ مأساة  تسرع فیھ السیارات
  درب السیارات خطیر

  

  .في قرص مضغوط الحقا )الزبون(لحان األناشید واألغاني أتجدون  ظة:مالح
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  فنیة  بعض نماذج لمذكرات

    ابتدائي األولىالسنة 

  وضعیة تعلمیة

  میدان التذوق الموسیقي 
 : الصوت الكالمي و الصوت المغنى ( أصوات البشریة ) النشاط التعلمي )1
 الصوت الكالمي و الصوت المغنى على التعرف:  الھدف التعلمي )2

 یز المتعلم بین الكالم و الغناءأن یم و
  

  ]من أنماط النشاطات [ النشاط المقترح           
 یتمرن  ،انطالقا من االستماع الى نماذج من الصوت الكالمي و الصوت المغنى

 .المتعلم على التمییز بینھما و محاكا تھما
  صوات و التمییز بینھاعرف على األالتلى إالوصول بالمتعلم 

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ 
یقدم المعلم نماذج من األصوات  -

في إطار قراءات شعریة أو ترتیل 
فردیة  وأخرى أدواتن تارة للقرآ

با أو أناشید طال ألغاني ،وجماعیة
 منھم تحدید الفرق بین كل النماذج.

  

لھ ، محاولة تفسیر و تحدید ما قدم  -
 .قصد التمییز بین الكالم و الغناء

  
تطبیقات عن طریق االلعاب في  -

  .وغنائیةحوارات كالمیة 
 
 

 
  
  

  : ھیا نلعب
 البطيء. المشيو (الھرولة)یقوم المتعلم بحركات مختلفة تدل على المشي السریع  -
 منتظمة.و نبضات  البطيء بإیعازالتصفیق السریع و  -
  .  البطءو التدرج في السرعة و تقلید حركات إیمائیة ومحاكاة ،  -
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  غنیة التربویة و النشیدمیدان األ 
 ناشید التربویة: األالنشاط التعلمي )1
 األداء السلیم  للمقطع األول  من األنشودة: الھدف التعلمي )2

 أن یؤدي المتعلم  المقطع األول من األنشودة أداء سلیما و

  

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ
للموضوع عن طریق اسئلة مھد یُ  -

 بسیطة 
سمع المتعلمین المقطع االول من یُ  -

 االنشودة عدة مرات 
 مثالیةیقرأ المتعلم الكلمات قراءة  -

  ویشرح معانیھا
 ویطلب منیعید االستماع  -

المتعلمین مرافقة شریط التسجیل 
 و بصوت خافت  باإلنشاد

یالحظ نقاط الضعف عند المتعلم  -
ة بإعادة و یستعمل الطریقة الجزئی

سماعھم الجزء المستعصي أ
  لتدارك االخطاء فیھ 

 یجیب على االسئلة -
  

یستمع الى المقطع االول من  -
  االنشودة

یرافق الشریط باإلنشاد بصوت  -
 خافت 

نشودة أیحاول المتعلم غناء  -
 المقطع االول 

  
  خطاءیصحح األ -
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    ابتدائي ثانیةالسنة ال                                  

  وضعیة تعلمیة     

  

  میدان التذوق الموسیقي 
 : موسیقى جزائریة محلیة أمازیغیةالنشاط التعلمي )1
 : محاكاة جملة موسیقیة أمازیغیةالھدف التعلمي )2

سیقیة جملة مو المتعلم یمیزأن  و أن یحاكي المتعلم جملة موسیقیة أمازیغیة                     
 أمازیغیة ( محلیة ) عن غیرھا

  
  ]من أنماط النشاطات [ النشاط المقترح           

  . االستماع الى جملة موسیقیة أمازیغیة ( محلیة )  و محاكا تھا من طرف المتعلم 
  لى استنتاج نوع الجملة .إالوصول بالمتعلم عن طریق الحوار 

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ
المعلم المتعلم قطعة موسیقیة  سمعیُ  -

 أمازیغیة محلیة
 مطالبة المتعلم تحدید نوع ھذه القطعة -

  
 

یحث المعلم المتعلم محاكاة ھذه  -
  المقطوعة 

 لى المنتوج المقترحإیستمع المتعلم  -
  

یحدد المتعلم النوع ، اللون الذي  -
 استمع إلیھ

 
-  ّ  حن دون الكلمةیحاكي ، یقلد الل

 
 

  
 

 
  

  : ھیا نلعب
  لدیناة ( إلقاء ) من اختیارك ذات قیم و أخالق تحث على طاعة الوسرد قص -
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  میدان االغنیة التربویة و النشید 
 ناشید التربویة ( مدرستي الحبیبة ): األالنشاط التعلمي )1
 : أداء أنشودة مدرستي الحبیبة أداء سلیماالھدف التعلمي )2

 ول من نشید مدرستي الحبیبةمقطع األال أن یحفظ المتعلم  -                                   
 أن یؤدي المتعلم  المقطع األول من األنشودة أداء سلیما -        

                                                  

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ
سرد قصة قصیرة من طرف  -

عرض صورة لھا  المعلم أو
 .عالقة بالموضوع

د باستعمال جھاز یتلقین النش -
 CD. والقرص التسجیل 

 
  

یعود المتعلم على طریقة الحفظ  -
 التلقین الجزئيو

یشرع في تحفیظ الجزء األول  -
  .كامال ثم یربط بینھا

أطوار ویستمع المتعلم الى مراحل  -
 .القصة

 
اللحن الممیز  استیعاب محاولة -

من خالل االستماع  لألنشودة
 .الجید

 
طریقة في یرافق المتعلم المعلم  -

 .الحفظ 
 

  .سلیم بأداءیحاول غناء المقطع  -
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    ابتدائيثالثة السنة ال

  

  وضعیة تعلمیة         

  میدان التذوق الموسیقي 
 الموسیقیة (آلة الطبل الكبیر ) اآلالت:  النشاط التعلمي )1
 بیر : التعرف على صوت آلة الطبل الكالھدف التعلمي )2

 أن یربط المتعلم العالقة بین صوت اآللة االیقاعیة  و
 .و صورتھا 

  ]من أنماط النشاطات [ النشاط المقترح                             
   لة الطبل الكبیر یتم التعرف على صوتھا و حث  آمن خالل االستماع الى صوت

 الت االخرى .على تعیین صورتھا من بین صور اآل المتعلم
 صدار الصوت وتمثیلھا حركیا .إتشاف كیفیة اك 

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ
یسمع المعلم المتعلم قطعة موسیقیة  -

 .تحتوي على آلة الطبل الكبیر
یعرض المعلم مجموعة من الصور  -

 .اإلیقاعیة
یركز على صوت آلة الطبل الكبیر طالبا  -

من المتعلم تمییز الصوت و ربطھ 
  .بالصورة

لى القطعة إع المتعلم یستم -
الموسیقیة بانتباه و تركیز 

محاوال تحدید نوع اآللة 
  .المقصودة

ین المتعلم صورة الطبل یع -
یر من بین اآلالت الكب

  .ةالمعروض
 .یربط المتعلم الصوت بالصورة -

 
  

  ھیا نلعب :

 من اآلالت الموسیقیة اإلیقاعیة .نقترح علیك ابتكار آلة موسیقیة جدیدة 

قص لقطع الجزء السفلي رات ماء فارغة كبیرة لصنع آلة إیقاعیة مستعمال المروااستعمل ق -
شرائح متساویة في الطول ال یتجاوز  األعلى إلى األسفل( القاعدة ) ، ثم قص من منھا
cm 8 حیث یقدر حجمھا بة بشریطة  أن ال تكون عریض cm 1. 

بعض ، تتحصل على رورتین ببعضھما الارورة في كل ید و حاول حك شرائح القاخذ ق -
 .صوت إیقاعي
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  غنیة التربویة و النشیدمیدان األ 
 طفال صغار)أناشید التربویة (نحن : األالنشاط التعلمي )1
 أداء سلیما )طفال صغارأنحن (: أداء أنشودة الھدف التعلمي )2

 أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني من األنشودة أداء سلیماو

                                                  

  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ
النشید مع یراجع الجزء االول من  -

 المتعلم بمصاحبة القرص.
 

سماع المتعلم المقطع الثاني من إ -
ثم  CD قرصالنشید عن طریق ال

 .أداؤه
 

یشرع في تحفیظ المقطع الثاني   -
كامال بالطریقة المعھودة           

  .( التلقین )

جع المتعلم كلمات و لحن یستر -
 .األنشودة 

 
یرافق المتعلم المقطع الثاني من  -

النشید بمصاحبة الشریط و باداء 
 .سلیم

 
 بالتأنيیربط المتعلم المقطع األول  -

 
   .داءأكلمة و لحنا و   -
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    ابتدائيرابعة السنة ال

              

  وضعیة تعلمیة

  میدان التذوق الموسیقي 
 الت الموسیقیة :  اآلالنشاط التعلمي )1
 .عائالت إلىالت الموسیقیة تصنیف اآل: الھدف التعلمي )2

أن یمثل  وأن یربط المتعلم العالقة بین صوت اآلالت و صورھا و 
 .الصوت بحركاتھ إصدارالمتعلم كیفیة 

  
  ]من أنماط النشاطات النشاط المقترح [           

  لمتعلم على التعرف الت الموسیقیة یتمرن اقا من االستماع الى نماذج من اآلانطال
 الت الموسیقیة مع تحدید مبدأ التصویت فیھا و تصنیفھا .على  عائلة اآل

 
  وضعیة بناء التعلیمات  وضعیة انطالقیھ

یسمع المعلم المتعلم نماذج من  -
  .الموسیقیة المختلفة اآلالتصوات أ

  
على تعیین  حث المعلم المتعلم -

ھا من خالل االصوات صور
 .لة الممیزة لكل آ

 
یطلب المعلم من المتعلم اكتشاف  -

كیفیة العزف علیھا و تصنیفھا الى 
  .عائالت

لى ھذه النماذج من إیستمع المتعلم  -
 .االالت الموسیقیة بتمعن و تركیز 

  
  .یربط المتعلم الصوت بالصورة -

 
 

یصنف االالت الموسیقیة الى  -
 قاعیة )یإ –فخیة ن -تریةوعائالت ( 

 
 

 

  
  ھیا نلعب :

سرد قصة ( إلقاء ) من اختیارك ذات قیم و أخالق تحث على االھتمام بالشجرة و دورھا             -
  .في تزیین المحیط
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  غنیة التربویة و النشیدمیدان األ 
 الدیك : شودةن: األالنشاط التعلمي)1
أن یؤدي المتعلم   و ا: أداء أنشودة الدیك أداء سلیمالھدف التعلمي)2

 المقطع األول من األنشودة أداء سلیما
                                            

  ]من أنماط النشاطات [ النشاط المقترح           
 نشودة الدیك بمصاحبة اللحن المسجل على الشریطأداء أ 
  یقاع انشودة الدیك بالتصفیقإمسایرة  

  ء التعلیماتوضعیة بنا  وضعیة انطالقیھ
یمھد للموضوع عن طریق اسئلة  -

 بسیطة 
ول من یسمع المتعلمین المقطع األ -

 االنشودة عدة مرات 
 مثالیةیقرأ المتعلم الكلمات قراءة  -

 و یشرح معانیھا 
یعید االستماع و یطلب من  -

المتعلمین مرافقة شریط التسجیل 
 و بصوت خافت  باإلنشاد

یالحظ نقاط الضعف عند المتعلم 
تعمل الطریقة الجزئیة بإعادة سو ی

سماعھم الجزء المستعصي أ
  لتدارك االخطاء فیھ

 سئلةیجیب على األ -
  

ول من لى المقطع األإیستمع  -
  االنشودة

یرافق الشریط باإلنشاد بصوت  -
 خافت 

 األنشودةیحاول المتعلم غناء  -
  األول)المقطع (

  
  األخطاء.یصحح  -
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  السنة الخامسة ابتدائي

  ضعیة تعلمیةو
 

    النشید و األغنیة التربویة : میدان               

 األغنیة التربویة :النشاط التعلمي . 1
 أداء أنشودة (طلع البدر علینا) أداء سلیما.: الھدف التعلمي . 2

  
 . سلیما أن یؤدي المتعلم النشید أداء - 1 -                   
   الكلمات نطقا صحیحا.أن ینطق المتعلم  – 2 -                   

  أن یسایر اإلیقاع بانتظام -3 -                    
                     

  النشاط المقترح : ( أنماط النشاطات)    
  متبوع بحوار موجھ یصل المعلم  بالمتعلم إلى:   -طلع البدر علینا  –انطالقا من االستماع لنشید  -

 أداء النشید أداء سلیما  .1
 .اظھ المتعلم تلفظا صحیحأن یتلف  .2
 .اینطق المتعلم نطقا صحیح أن  .3
  أن یسایر اإلیقاع بانتظام. .4

    ، معلقات إلخ.....)cd، vcdالسند : ( صورة ، قرص ، 

  الفرقة الموسیقیة (لإلنشاد).  -الفرق المستھدفة :         

  حوار متبادل   : الطریقة

 وضعیة انطالقیھ وضعیة بناء التعلیمات
النشید المفترح. یستمع إلى  

 یؤدي النشید المفترح.

 یتمرن على األداء الصحیح..

.المسایرة المنتظمة لإلیقاع  

یتعرف على المناسبة التي تم أداء فیھا ھذا النشید 
 إلخ.......

  إسماع المتعلم النشید المختار.

  أداء المعلم للنشید المختار.

الوصول  بالمتعلم إلى األداء السلیم و النطق 
  ح.الصحی

 یشرح للمتعلم سبب إلقاء ھذا الشعر.
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