
الوثيقـة املرافقـة

ملنهـاج مـادة الرتبيــة املو�سيقيــة

ال�سنـة الثانيـة متو�سـط



  
  
  

  الفھرس

 المقدمة  

   نشاطات الحصة الموسيقية و أھدافھا

 سير أنشطة الحصة     
  الوحدة الثانية الحصة الثانية    

  دليل المصطلحات    
      عائلة اآلالت الموسيقية

 

23



 

  في التربيــة الموسيقية الوثيقة المرافقة
  متوسط الثانية للسنة

  
  

  : مقــدمـة
امتدادا وثيقا  المتوسطمن التعليم  ھذه المرحلةتعتبــر حصة التربيــة الموسيقية في 

وحتى يتسنى .من حيث المحتويات و الطرائق المراحل السابقةكما قدم من تعليمات في 
أداء عمله بصورة جيدة، نضع بين يديه ھذا الدليل الذي يتضمن كيفية تحضير  لألستاذ

  : الوثائق البيداغوجية، وإعطاء فكرة و توجيھات عامة حـــول
  .نشاطات الحصة الموسيقية وأھدافھا •
 .سيـــر األنشطـــة في حصة التربيــة الموسيقية •

  
 ثالثةتتكون الحصة في التربيـة الموسيقية من   :نشاطات الحصة الموسيقية وأھدافھا

  :أنشطة رئيسية و ھي
  .التـــذوق الموسيقية
 .القـــواعــد الموسيقية
  .األغنيــة التربويــة

  

  نــشـــاط التذوق الموسيقي
  

ع بعد يعتبر  وين جمي ا في تك د عليھ االستماع من األنشطة الموسيقية الھامة التي يعتم
رتبط بحاسة السمع ل ال  .الخبرات األخرى التي ت ـدى الطف ة االستماع ل إن تنمي الطبع ف و ب

معية  يقية س رة الموس ا، ألن الخب يقية دون غيرھ رات الموس ديم الخب الل تق ن خ ون إال م يك
أي حاسة د  و. أخرى من الحواس ندركھا بآذاننا وليس ب ذي تعتم د االستماع األساسي ال بع

ى  ديمھا عل ريم و تق رآن الك ذه الحاسة في الق د ھ ا في تأكي رات اإلنسان يتضح جلي عليه خب
  .غيرھا من الحواس

يقية رات الموس  .ولعل من أصعب األمور تدريب مستمع الغد على كيفية استقبال المثي
ل ل اف الطف ى اكتش دف إل تماع يھ ة فاالس اھيم المرتبط وين المف ـة، وتك لخصائص الصوتيـ

يقية،  ه الموس ة قدرات ى تنمي ا إل بخصائص الصوت من خالل خطة معينة تھدف كخطوة فيھ
الي  ذوق الجم ى الت ؤدي إل الي ِت معه، و بالت ا يس ل بم تمتاع الطف ى اس ؤدي إل ة ِت ذه التنمي ھ

  .منة في أصواتھاـة و الھارمونيـة المتضينحلخصائص الموسيقى اإليقاعية و الل
ى  يقي إل ذوق الموس تماع و الت رات االس ـم خب ن تقسي ةويمك ل  أربع د ك ل تعتم مراح

  : سابقتھا، وھذه المراحل ھـيى مرحلة عل
  

I –  االستقبال الحســـي :  
ر ومن المعـر ـق حاسة السمع، و تعتب ـة عن طريـ رات الصوتيـ تقبل المثي ا نس ف أنن

الم الخارجي ھذه الحاسة أولى الحواس التي يست ل لالتصال بالع ا الطف ذ وجوده (فيد منھ من
ى ) جنينا في رحم األم ادرة عل وعندما يولد الطفل يكون جھازه السمعي كامال و تكون أذنه ق
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من خالل األذن نتيجة ه واالستجابة الحسية للمثير الصوتي تحدث عن طريق استقبال

، ثم تصل ھذه  الھتزاز مصدر الصوت فيتأثر الھواء المحيط بالجسم المھتز و يتموج
األذن حتى يتم نقل ھذا الموجات الصوتية إلى األذن حيث تتأثر طبلة األذن ثم باقي أجزاء 

، فتصل الرسالة العصبية إلى المخ و منه تصدر إشارة إلى  األثر إلى العصب السمعي
ومنه المعلم فـي ھذه . األعصاب المصدرة فتنتج االستجابة المرتبطة بھـذا المثير الصوتي

حسي المرحلة ھو تدريب الطفل على استقبال المثيرات الصوتية، حيث أن ھذا االستقبال ال
حساسية األفراد نتيجة  ىطبيعي عند كل الناس، إال أن ھناك اختالفا في الدرجة في مد

، وكذلك تنظيم تقديم ھذه الخبرات الحسية  اختالفھم في مكوناتھم الفسيولوجية لألذن
  .والتدرج بھـا تمھيـدا للمرحلـة التاليـة

  

II -  اإلدراك والتمييــز بيـن المثيرات الموسيقيـــة:  
  

فاإلدراك . اإلدراك ھـو وسيلـة الطفـل لالتصال بالعالـم الخارجـي ومعرفـة خصائصـه
فالطفـل يدرك أن صـوتا . عمليـة عقليــة يتـم فيھـا تأويـل المحسوسات إلى أشـياء لـھا معنى
أن ھـناك فرقـا بيـن  و. ما ھـو صـوت ديـــك أو صـوت إغالق بـاب أو صوت مفتاح

كــذلــك يستطيـع الطفـل تمييــز مصـدر الصوت، وأن  .لقـطصوت الديـك وصوت ا
ن أشـياء متشابھـة أو أشـياء مختلفــة ويتـدرج الطفـل في ھذا المستوى عاألصوات صـادرة 

   .اإلدراك حتى يصـل إلى بــناء أفــكار وتكويــن مفاھيـم عن األصـوات وخصائصـھا
  :وعمليــة اإلدراك تتكون من ثــالث مراحـل

  

  .حيـث يتــم إدراك الشيء كلـه: إجماليــــة: المرحلـة األولـــى •
ـة • ـة الثانيـ ـة: المرحلـ زاءه: تحليليـــ ى أج ـل إل ـذا الك ل ھ ـم تحلي ـه يت ، وإدراك  وفي

ذه األجـزاء ـن ھ ـه داخـل  العالقات القائمـة بي ى عالقت ـل جزء عل ـف معنى ك ، ويتوق
 .الكل

 .حيـث تتفاعـل األجزاء مرة أخرى مكونـة الكـل: تأليفيــــة:  المرحلــة الثالثــة •
 

III - تحليــل العمـل الموسيقــي إلى مكوناتـــه:  
إن  ـية ، ف ـم الموسيق ـكوين المفاھي ن تـ ـة م ـة السابق ي المرحل ـم ف ا ت ـى م ـناء عل وبـ

ادر ـح ق ـم يصب ـه  االمتعل ـي ومكونات ـل الموسيقـ ـة للعم ـة الموسيقيـ ى البنيـ ى التعرف عل عل
  .على اآلالت التي تؤدي ھــذه المكونات ، وعـلى الطابـع العام لــھذا العمـــل
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IV - النقـــد الموسيقــــي:  
ـة  وھـــو أرقـى مرحلــة لالستماع ، بحيـث يـتم فيـھا إعــطاء العمــل الموسيقــي قيمـ

ـة الخصائـص التي . ن حيـث الجودة والرداءةم ذا المسـتوى معرفـ ـي ھ ـم ف ويمكــن للمتعلـ
  .أدت إلى وصــول ھـذا العمـل إلى مستوى الجودة

ـن  .والمراحــل األربعــة السابقــة يمكــن االھتمام بھــا فـي مراحــل تعليميــة مختلفـــة ويمك
ذه  و. واحـدة أيــضا أن تقـدم فـي مرحلــة تعليميــة ـم ھ ـة تقـدي ـي كيفيـ ـن ف ـا يكم الفـرق ھنـ

ـة ـة المستخدمـ ادة التعليميـ ـل والم ـرات للطفــ ـرط أ الخب ى ن ، بشـ ـة إل ـل من مرحل ال تنتقـ
ـي المطـلوب الوصـول  ـم النھائ ـوھر التعلـ ى جـ ـم إل مرحلـة تليــھا إال بعـد وصــول المتعلـ

  .إليـه
  

V- والتذوق الموسيقــي  أھـــداف االستماع:  
ـم  ويمكـــن تقسيمــھا إلــى فئتيــن ـط باالستماع وتضـ ـھا ترتبـ كبيرتيـن، األولــى منـ

ـي وتضـم  ذوق الموسيق ـط بالت ـرى ترتبـ ـا، واألخـ ـق ذكرھمـ ـن الساب ـن األوليتيـ المرحلتيـ
  .المرحلـة الثالثـة والرابعـــة

  
  : األھــــداف العامـة المرتبـطة باالستماع : أوال 

  .اإلحســاس بوجــود صـوت معيـن. 1
 .التعــرف على مصـدر الصـوت. 2
  .اإلحــساس والتمييــز بيـن األصـوات المتشابھــة. 3
  .اإلحــساس والتمييــز بيـن األصـوات المختلفــة. 4
دار . 5 ـم إص ـم يمكنھـ ـفال أنھ اف األطـ ي اكتش ـك الت ن تل ـف ع ـه أو تختل ـوات تشب أص

  .يستمعـون إليـھا أو يـصدرھا آخرون
أن يــعرف األطــفال أنه يمكنھــم إصــدار أصــوات مختلفــة من مصـدر واحـد . 6

  .للصوت
  .أن يـعرف األطـفال أن األصـوات يمكن استـخدامـھا كوسيلـة لالتصال باآلخريـــن. 7
ـه يمكنھــم اســتخدام األصوات كوسيلـة لعـرض أفـكارھـم أو أن يـعرف األطــفال أن. 8

  .التعبيـر عن وجـدانھـم
  :األھـداف الخاصـة المرتبطـة باالستـــماع: ثانيا

ـم، ـودا من المعلـــ ـدف   إن تحقيـق ھــذه األھــداف السابقــة يتطلـب جھـ ـل ھـ ألن ك
ـر من األھـداف السابقــة يمكـن تحقيقــه من خـالل ت ـن أن تستم ـة يمكـ رات متنوعــ قديـم خب

  .وقــتا طويــال قـد يشمــل أكثـر من مرحلــة تعليميــة واحــدة
  :ويمكن تحديد ھذه األھداف الخاصة فيما يلي

  
  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم المرتبطة بالصوت كاآلتي -أ  
اع و االنخفاض: االرتفاع*   نتيجة )الحدة و الغلظة(تختلف درجة الصوت من حيث االرتف

ز في ,الھتزاز الجسم المصدر للصوت رددات الصادرة عن الجسم المھت فكلما زاد عدد الت
  .الثانية الواحدة زادت حدته و العكس صحيح

, أو قصيرا الصوت في زمن معين قد يكون طويال زمن *   وت(ال ة الص در ): ديموم يص
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د : شدة الصوت*  ا ولكن ق ا معين ين ويستمر زمن يمكن أن يصدر الصوت من مصدر مع
  .يكون قويا أو ضعيفا

ون *   ة الصوت(الل ة ): نوعي ا لصدوره من مصادر مختلف تختلف خصائص الصوت تبع
  ).آالت موسيقية مختلفة أو من آلة واحدة بطرق مختلفة(
  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم المرتبطة بالوحدة الموسيقية كاآلتي -ب  
دة*   ي  :الوح ة ف عر بالرغب ه يش تمع وتجعل دركھا المس ي ي ة الت ة المنتظم ك النبض ي تل ھ

  .التصفيق أو النقر المنتظم عند االستماع لفكرة موسيقية معينة
  .األخرى بطيئةالموسيقية تكون نبضاتھا سريعة و): المواضيع(بعض األفكار*  
ك , تكون قوية وبعضھا ضعيفة: بعض النبضات في الفكرة الموسيقية الواحدة*   ويحدث ذل

  .بطريقة منتظمة العرض فيحدث ما يسمى بالميزان
   

   :أن يعرف المتعلم المفاھيم المرتبطة بالسرعة وتتضمن -ج 
  .لموسيقيةيؤثر على سرعة الوحدة ا) الموضوع(أن سرعة عرض الفكرة الموسيقية * 
  .أن الفكرة الموسيقية يمكن أن تعرض بسرعة أو ببطء* 
  .أن الفكرة الموسيقية يمكن أن تعرض بسرعة واحدة أو سرعات مختلفة* 
  .أن سرعة عرض الفكرة الموسيقية يؤثر على الطابع العام لھا* 
  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم الموسيقية المرتبطة باإليقاع وتتضمن -د  

اذج أن *  ور نم ى ظھ ؤدي إل ين األصوات من حيث الطول والقصر ت ة ب ات الزمني العالق
  .إيقاعية

  .أن النماذج اإليقاعية تنتج عن تقسيم الوحدة الموسيقية إلى تقسيمات متساوية* 
  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم الموسيقية المرتبطة باللحن وتتضمن -ه  

ن ح*  وات م ين األص وتية ب ات الص ور أن العالق ى ظھ ؤدي إل تالف ت ابه واالخ ث التش ي
  .النماذج اللحنية

  .أن النموذج اللحني الواحد يمكن أن يصدر بعالقات زمنية متشابھة ومختلفة بين أصواته* 
  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم المرتبطة بالتلوين الصوتي من حيث القوة وتتضمن -و  
  .تصدر الفكرة بقوة معينة*  
رة المو*   دةالفك يقية الواح وة ) thème(س ا الق ب فيھ ة أو تتعاق وة معين ن أن تصدر بق يمك

  .فيكون جزء منھا قويا واآلخر ضعيف
  .تصدر األصوات بقوة معينة ويمكن أن تتغير فجأة*  
  .تصدر األصوات بقوة معينة ويمكن أن تتغير بالتدريج بالزيادة أو النقصان*  
  .لضعف يؤثر على الطابع العام للفكرة الموسيقيةالتغيير في األصوات من حيث القوة وا*  
  :أن يعرف المتعلم المفاھيم المرتبطة بتعدد األصوات وتتضمن -د   
  .يمكن أن تصدر أصوات مع بعضھا في وقت واحد*  
  .األصوات الصادرة مع بعضھا قد تكون بواسطة آلة واحدة أو عدة آالت*  

د *   .غناء المصاحب بآلة موسيقية أو أكثرتكون بال األصوات الصادرة مع بعضھا ق
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  :األھداف العامة المرتبطة بالتذوق والنقد الموسيقي: ثالثا  
و لذلك البد من تأكد  ,يعتمد التذوق الموسيقي على المعرفة السابقة للمفاھيم الموسيقية

يقية المرتبطة  األستاذ قبل تقديم الخبرات الخاصة بالتذوق من إتقان المتعلمين للمفاھيم الموس
د  ,باإلدراك ذوق و النق ى مرحلتي الت ال إل ان يمكن االنتق د من مستوى اإلتق ة التأك وفي حال

ى أن  ا إل ارة ھن ب اإلش ث يج نية، حي تعلم الس ائص الم تالءم و خص ا ي ديم م يقي بتق الموس
ال،اإلثراء أفضل دا رات لألطف ديم الخب ذلك من أن تحقيق  ئما من اإلسراع في تق د ك و التأك

ن  را م دا كبي ب جھ داف يتطل ذه األھ تاذھ ة، األس ة المتقدم ل التعليمي ى المراح د إل د يمت و  ق
  :ترتبط األھداف العامة للتذوق الموسيقي بفئتين أساسيتين للسلوك الموسيقي و ھما

  .يقي و طابعهالتعرف على طبيعة العمل الموس*  
  .التعرف على المكونات التي أدت إلى ھذه الطبيعة و الطابع*  
  

  :ويمكن تحقيق ھذين الھدفين من خالل تحقيق األھداف الخاصة التالية
كل *   ر بش زاء تظھ ن األج ة م ن مجموع ون م يقي يتك ل الموس تعلم أن العم رف الم أن يع

  ).قالب(معين
  .ي قد تكون متكررة أو غير متكررةأن األجزاء المكونة للعمل الموسيق*  
ررة أو *   د تكون أيضا متك ات ق أن األجزاء المكونة للعمل الموسيقي ھي مكونة من جزيئ

  .غير متكررة
ة*   يقى المختلف ل خصائص الموس د تتفاع زء الواح ي الج اع: أن ف دد , اإليق واللحن   و تع

  .األصوات لتعطي ھذا الجزء طبيعته الخاصة
أثر الطابع*   ذا  يت ؤدي ھ ي ت ة اآلالت الت وين الصوتي و نوعي ام للعمل الموسيقي والتل الع

  .العمل
يقي *  ة خصائص العمل الموس يقي من حيث مالءم ويم العمل الموس ل تق أن يستطيع الطف

  .لطابعه
ل *   ودة العم ى ج ؤدي إل ن أن ت ي يمك ات الت ى المكون رف عل ل التع تطيع الطف أن يس

  .الموسيقي أو رداءته
  

  :اختيار الموسيقى المالئمة لالستماع: رابعا  
ة التي  األستاذيعد اختيار النماذج الموسيقية التي يختارھا  لالستماع من األمور الھام

ا، ى تحقيقھ ا لضمان تحقيق األھداف التي يسعى إل ول أن نسعى  يجب مراعاتھ و يمكن الق
وأن نعينھم على االستماع  ,أوال و أخيرا إلى تفتيح آذان المتعلمين على عالم الجمال الصوتي

اره  و .و أالستمتاع الفعلي بالموسيقى وع من الموسيقى يمكن أن نخت ا ھي أي ن المشكلة ھن
  :و يمكن أن نشير إلى أن ھناك نوعين أساسيين من الموسيقى, للمتعلم

  .التراث الموسيقي الوطني والعربي •
  .التراث الموسيقي العالمي •

ذا  فمألووكمبدأ عام يجب البدء بما ھو  درج من ھ و قريب من خبرات المتعلم ثم الت
و على , المألوف إلى ما ھو غير مألوف ألن ھذا األخير يتطلب جھدا في التدريب و التركيز
يجب أن  ,أي حال فاختيار الموسيقى المالئمة سواء من التراث الوطني والعربي أ و العالمي

  :تتميز بخصائص نذكر منھا
  .و جيد و راقيأن نقدم دائما ما ھ* 

أن تكون ذات إيقاع واضح *   .تسھل مسايرته
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  االستماعالتذوق الموسيقي و  سير نشاط
  :الموسيقي التذوقتتبع المراحل اآلتية في تدريس نشاط 

راد  لالستماعتھيئة المتعلم   د الموضوع الم ك بتحدي ارة و ذل يقية مخت ة موس ى قطع إل
ه )نوع معين من الموسيقى أو شخصية موسيقية أوكدراسة آلة (معالجته  ، مع مطالبت
  .لتسجيل مالحظاته حول الموضوع المحدد انتباھهبتركيز 

  .أولي إلى القطعة الموسيقية استماع 
ات و   رض المالحظ اتع ا و  االنطباع حيح منھ دوين الص اة ت ع مراع ة، م الفردي

  .المناسبة للموضوع على السبورة
ى  مرة أخرى االستماعإعادة   ا ُدو استخراجللتوصل إل ام م ن   مالحظات أخرى إلتم

كلما أراد المعلم  االستماعينقطع (سابقا، و ذلك عن طريق طرح األسئلة على المتعلم 
 ).أو توجيه المتعلم األسئلةطرح 

  .إعداد خالصة بمشاركة المتعلم تتويجا لكل المالحظات المستخلصة 
  .اء تدوين الخالصة على الدفترنھائي إلى القطعة الموسيقية أثن استماع 

   :مالحظة ھامة
ة   ة للحص دة زمني ر م تماعتخصص أكب ى أن  لالس دة  ىال تطغو عل ا م عليھ

  . المناقشة
ى السبورة من طرف   دوين المالحظات عل تاذيراعى في ت أن  األس الوضوح، ك

 .يرسم جداول تصب فيھا المعلومات حسب خصوصياتھا

 

 

   

  اإلرشادات 
ى  تاذعل دا األس غاء جي ردود اإلص ون م ة ليك واحي التالي ي الن ون  أن يراع ، و ليك

تعلم مدروسة ، ولھذا  سرور المتعلم عظيما تقدم للم يقية التي س يجب أن تكون القطعة الموس
ا و اآلالت التي و،  جميع نواحيھامن قبل المعلم من  بتھا و مؤلفھ ه أن يعرف مناس يجب علي

  .إلخ…تشترك في أدائھا و إيقاعھا 
يلته  ♪ تواه و حص ث مس ن حي تعلم م يقية للم ة الموس ة القطع ي مالئم ب أن يراع يج

  .القطعة انتقائهالموسيقية و ذلك عند 
ة الم ♪ ى القطع يقية و يجب على المعلم تشجيع المتعلم على التعليق عل أويال توس ا  هت لھ

  .يتراء له بما
رم  ♪ تاذيجب أن يحت ه الخاصة في  األس تعلم طريقت تعلم، ألن لكل م  االستجابةرأي الم

  .إلى نفس القطعة الموسيقية
  :تركيز المتعلم حول القطعة الموسيقية بأسئلة من النوع اآلتي تنمية يعمل المعلم على ♪

  نوع اآللة أو اآلالت التي تعزف ؟  يھ ما 
وت    ؟  امرأةالمسموع صوت رجل أو  ل الص ل يمث ھ

  نوع الموسيقى  القالب نوع  نوع الحركة يةنفخآالت   آالت وترية آالت إيقاعية
األثر النفسي
  للموسيقى

             

29



 

 أوھناك مقاطع ضعيفة ھل األصوات جميعھا على درجة واحدة من الشدة، 
  و أخرى قوية ؟ ) لينة(

  ھل القطعة مفرحة أو محزنة ؟ 
  ھل القطعة ھادئة أو صاخبة ؟ 
  ھل ھي سريعة أم بطيئة ؟ 
  ؟ االركستراھو نوع  ھي اآلالت التي تعزف بصفة عامة و ما ما 
  ھي؟ ھل تحتوي القطعة على أجزاء متشابھة و ما 
  ھل ھي جديدة أم مألوفة ؟ 
  ھل تروي قصة ؟ 

ي و  ألواناعلى أن يقدم للمتعلم  األستاذو يحرص    أليف الموسيقي اآلل ة من الت مختلف
ه من  بالتراكيالغنائي من حيث األسلوب و  ى درجة تمكن المتعلم إل و من ثم الوصول ب

  :االستماعبمجرد  ييأتما تمييز 
مع تعيين اآلالت التي تقوم بالعزف، و تعيين نوع  ،مثال" الكونشرتو" تمييز نوع •

  .األركستراالمرافقة إن كانت من قبل البيانو أو من قبل 
ر،  كمان، كمان أوسط،(تمييز الموسيقى التي تكتب للرباعي الوتري  • ان  جھي كم

  ) .كمان أجھر
  .الخ …عن موسيقى األوبرا تمييز الموسيقى السنفونية  •

ن  ه م ة تمكن ى درج المتعلم إل درج ب ن الت ذا و يمك ذوقھ ؤلفين  ت اھير الم يقى مش موس
د نرياض الس -رافل -تشايكوفسكي-بتھوفن -موزات –باخ : الموسيقيين مثل مباطي محم

  .الخ…أحمد فؤاد حسن  -زكريا أحمد -محمد القصبجي –الوھاب  عبد
 
 
 

  :مالحظة
من  األستاذ، و يتمكن  الخبرة الموسيقية عنده بزيادةإن تذوق المتعلم للموسيقى ينمو     

الوقوف على مدى تفھم المتعلم للموسيقى و تذوقھا، و لو بصورة تقريبية عن طريق 
  :معالجة النواحي التالية

ه أم  -1 ا إذا كانت تأصلت في تعلم و دراسة م د الم دة عن مالحظة عادات اإلصغاء الجي
  ال؟
  ھل يستطيع إدراك إيقاع بعض القطع الموسيقية ؟  -2
  ھل يستطيع التعرف على قطع موسيقية كان قد سمعھا ؟  -3
  ھل يستطيع التعرف على اآلالت الموسيقية عن طريق تمييز طابعھا؟ -4

المتعلم بالموسيقى و ماذا تذوقه  اھتمامإلى غير ذلك من األسئلة التي تكشف عن مدى 
  .إياھا نتيجة تفھم و تعمق

  اإليقــاع
ّدة والغلظ وة و  ةتتفاعل األصوات الموسيقية سواء كانت متشابھة من حيث الح أو الق

وم : الضعف مع عنصر ثالث ھو العالقة الزمنية بين األصوات، ويؤدي ذلك إلى ظھور مفھ
ى االستجابة  اإليقــاع،: جديد في الموسيقى ھو ـة عل تعلم سابق د الم ـة عن واالستجابة اإليقاعي
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التدريب السمعي اإليقاعي يأخذ مكانة ھامة في تعليم المتعلم ألھميته في حياته، حيث  و
يرتبط ذلك بالتعلم اللغوي وصحـة إعطاء المقاطع اللفظيـة زمنـا محددا لتصدر الكلمـة 

  .بصورة أفضل
دريجيا ويتمثل اإليقاع في تعليم ال ع ت ة والتوقي راءة وكتاب متعلم العالمات الزمنية من حيث الق

ة ھرم  د معرف رح، وبع من العالمات البسيطة السھلة إلى المعقدة الصعبة وفق البرنامج المقت
ـة  ة بطريق ة اإليقاعي ق اللوح ن طري تھا ع امل تواصل دراس ات الش ـاري (العالم ـي ب ) إيم

ـةبإجراء تمارين تطبيقية وإمالء إيقا وازين البسيطة  .عيـة وشفھية، وكتابي ى الم والتطرق إل
افھا  وكذا التعرف إلى الضروب العربية والجزائرية المتداولة في التراث الموسيقي مع اكتش
أليف  ارة ضمن الت ال المخت في حصص نشاط التذوق الموسيقي واالستماع من خالل األعم

  الموسيقية الوطنية والعربية والعالمية 

  ــاجالصــولف
ا  ة ارتفاعھ ث درج ن حي يقية م وات الموس ة األص ي دراس اط ف ذا النش ل ھ ويتمث

دراستھا  وانخفاضھـا عن طريق الغناء الصولفائي أو اإلمالء الموسيقي الشفھي أو الكتابي و
ات  رر ضمن القواعد والنظري ا ھو مق تكون تدريجيا وفق البرنامج المقترح ويتماشى مع م

ة  ة بمعرف يقية بداي ات، الموس ـة الساللم والمقام ى غاي ـا إل افھا وأدائھ أسماء العالمات واكتش
ة  ا بطريق ى فك رموز الموسيقى وأدائھ ادرا عل تعلم ق ذا النشاط ھو جعل الم والھدف من ھ

 .علمية وعملية
  :نشاط القواعد الموسيقية

ابقين أي  اج النشاطين الس ة من نت وتكون مبسطة جّدا حيث تعطى المعلومات النظري
  .، مع بعض التعاريف الموجزة)الصولفاج الغنائي إليقاع وا(

اعي و ق اإليق ار التطبي ارج إط د خ ة القواع وال دراس ن األح ال م ي أي ح ق ف  وال يح
ـة  ـة ومصداقي ك قصد إعطـاء فعالي الصولفائي المقررين في البرنامج أو خالل الحصـة وذل

  .أكثـر للنشاط بصفة عامة
  

  التربويــةأھــداف نشــاط األغنيــة 
  .تنميــة اإلدراك الحســي لدى المتعلــم •
ليمة التي  • ة الس ذوق التراكيب اللغوي ة ويت اني الجميل جعـل التلميذ يشعـر بالمع

 .تؤدي إلى نمو المحصول اللغوي لديه
ارات األدبي • ى العب تماع إل ى االس ـم عل ـد المتعل ي  ةتعويـ ي تنمي ف ة الت الجميل

 .ه وقيمتـه الجمليـةنفسـه حـب الشعر وإدراك وزنـ
 .بث روح التعامـل والتكامـل والشعور بقيمـة العمـل الجماعـي •
ر  • نفس الغي تعويد المتعلـم على الغناء الصحيـح وتجنب الصراخ والسرعة والت

 .منتظم
ـي  • ـي والروح اعي والوطنـ ه االجتم ل ووعي دان الطف ة وج ي تنمي ھام ف اإلس

والشجاعة والشعور  ةكالصدق واألمانوترسيـخ القيـم االجتماعية واألخالقيـة 
 .بالمسؤولية والتمسك بالنظام وحبه

يد واألغاني  • را حرا من خالل األناش ـس تعبي تھيئـة الفرصـة للتعبيـر عن النف
 .التربوية
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  سيــر األنشطــة في حصــة التربيـة الموسيقيــة

  
  سيــر نشــاط التذوق الموسيقي واالستماع -1

ـة أو  :التمھيــد  ق قصـة أو لعب يكون التمھيـد لتھيئة الدخول إلى صميم الموضـوع عن طري
  .قطعـة موسيقيـة يكون قـد حضرھـا المعلـم مسبقا ويعرف جيـدا جميـع أطوارھا 

م بعض  زبعد القيام بعملية التھيئة والتي ال تتجاو :العــرض ـق يطرح المعل دتھا ستة دقائ م
 .ھادفـة في نفس الوقـتاألسئلة تكون محضرة محدودة و

  .تـكون األسئلة مسجلـة في مذكرة المعلم ومعھا األجوبـة الصحيحـة :مالحظــة
  ما اسم اآللـة الصـادر عنھــا ھـذا الصوت ؟: السؤال   :مثـــل 

  .اسم اآللة ھـو آلـة العود: الجواب
ـ :بتوجيـه من المعلم  ى اكتشاف النتيج ـم عل ـر المتعل ـذا األخيـ ـة : ة وھـي يشجـع ھ أن اآللـ

  .التي يصــدر عنـھا الصوت ھـي آلـة العود
  
  :سيـــر نشــاط القواعـد الموسيقيــة  -2

  :تتكون الموسيقية من عنصريـن أساسيين مرتبطين ارتباطا وثيقا وھمــا    
  :اإليقاع والنغـــم

ـا من حيث : فاإليقاع     ھـو عالقـة األصوات ببعضھـا البعض من حيـث استمرار كل منھ
  .الطول والقصـر

وفي عملية  ةفھـو عالقـة األصـوات ببعضھا البعض من حيث الحدة والغلظ :أمـا النغـم
التدريس يجب تنسيق عنصر اإليقاع قبـل النغــم لما لـه من أھميــة كي تكســب المتعلـم 

  .إيقاعـي يمكنه الربـط بيـن ھذين العنصريـن حس
  .بعـض النماذج لتقطيـع الكلمات وفق مقاطـع لفظيــة

يقــوم المعلـم بإعطاء تمرينات تھـدف إلى إدراك العالقـة الزمنيـة المصاحبـة للكلمات     
ثـم يعرض على المتعلـم مجموعة من النماذج ويطلـب منه ترديدھا وتكون ھذه األخيرة 

ناسبة لمستواه العقلي والزمنــي وتھدف ھذه التمرينات إلى تنميـة قدرته على التذكر م
اإليقاعي إذ يراعى عند إعطاء النماذج تكرارھا حتى يتم إتقانھـا إما بالتصفيـق أو النقر على 

  . الطاولة بقـلم آو قلميــن فـي نفـس الوقـت
  :سير نشاط األنشودة أو األغنية التربوية  – 3

  :وتشمل ھذه الطريقة
  دراسة النشيد لغويـا . 1                       
 .تدريبات التنفس. 2                       
 )لحنيـا(دراسة النشيد موسيقيا . 3                       

  :ويتبع في ذلك الخطوات التالية: دراسة النشيد لغويـا. 1
يكون تقديم موضوع النشيد من خالل حور يجريه المعلم مع المتعلم  :تقديم الموضوع •

  .مستعينا بصورة حول موضوع النشيد
يد بخط واضح : كتابة النشيد على السبورة • يكتب المعلم كلمات المقطع األول من النش

ادة  ك لزي ون واحد وذل رات المتحدة في اللحن الموسيقي من ل مشكول، ويجعل الفق
  .راسة اللحناإليضاح وتسھيل د
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  .يقرأ المعلم النشيد قراءة نموذجية، ويشرح الكلمات :دراسة كلمات النشيد •
يد • ع النش ك  :تقط ـا ذل ـا مصاحب ـا منتظم ا إيقاعي يد تقطيع ات النش م كلم ع المعل يقّط

ة  راءة إيقاعي يد ق راءة النش تعلم ق م يطلب من الم ة، ث بضرب األزمنة بصورة منتظم
  .مصحوبة بضرب األزمنة

ز : ةمالحظـ ى التميي يسھر المعلم على سالمة النطق وحسن مخارج الحروف، كما يسھر عل
  ).القراءة اإليقاعية تساعد على توضيح ذلك(بين الالم الشمسية والالم القمرية، 

  : تدريبات التنفس. 2
مية ة الجس ن الناحي ذلك م تعلم ل ة الم ي تھيئ يقيا ينبغ يد موس ة النش دء بدراس ل الب ك  .قب وذل

  :على حسن التنفس والتحكم فيه بإتباع ما يلـيبتدريبه 
  .تجديد ھواء القسم ووقوف التالميذ استعدادا لتدريبات التنفس

  
  
  

يتبع المتعلم إشارة المعلم الذي يرفع يده إلى األعلى بما يناسب سرعة  :الشھيق •
 .الشھيق الجماعي

 ثواني  4إلى  3يثبت المعلم يده في األعلى لمدة من  :حبس النفس •
 .ينزل المعلم يده بحركة بطيئة تالئم سرعة الزفير الجماعي :زفيرال •

يكرر المعلم ھذه التدريبات عدة مرات، مؤكدا على المتعلم ضرورة تطبيق قواعد استرخاء 
 العضالت أثناء الغناء

  ): لحنيـا(دراسة النشيد موسيقيا . 3
  :ويتبع في ذلك الخطوات التالية

ى إسماع  • م إل د يعمد المعل ـّدة مرات وبع ا ع يد عزف ين المقطع األّول من النش المتعلم
يد اء النش ى غن ّم يطلب . االنتھاء من السماع يشجع أصحاب المواھب الصوتية عل ث

  .من الجميع إعادة غناء النشيد
ى الكلمات  • ا يشير بالمسطرة إل ة بينم رة ثاني يد م يؤدي المعلم المقطع األّول من النش

م يطل ـاد، ث اء اإلنش يد،أثن ة من أصحاب المواھب الصوتية أداء النش را  ب ثاني وأخي
 .يطلب من جميع المتعلمين إعادة األداء عدة مرات

 .يطلب المعلم من المتعلمين مرافقة العزف باإلنشاد بصوت خافت •
ادة إسماع  • ة بإع ة الجزئي ين ويستعمل الطريق يالحظ المعلم نقاط الضعف عند المتعلم

 .تدارك األخطاء فيهالجزء من اللحن المطلوب ل
 .يطلب المعلم من ذوي المواھب اإلنشاد مع التسجيل ثم بدونه •

ين : مالحـظـة يمكن للمعلم إجراء التعديالت الالّزمـة في ھذه الطريقة حسب مستوى المتعلم
يقي ن الموس اط اللح رعة التق .وس
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  الموسيقية عائلة اآلالت*
  :، و تتمثل فيصنفت اآلالت الموسيقية إلى عائالت عمال بمبدأ التصويت فيھا 

  .عائلة اآلالت اإليقاعية •
  .عائلة اآلالت النفخية •
  عائلة اآلالت الوترية  •

 :مثال.الطرق أو الضرب أو النقر-:وھي آالت موسيقية يعتمد مبدأ التصويت فيھا على  :اآلالت اإليقاعية
  . التمباني، آلة الدف الكبير، آلة الدف الصغير

  .الباصون، آلة الغيطةآلة :مثال. النفخ- :وھي آالت موسيقية يعتمد مبدأ التصويت فيھا على :اآلالت النفخية
: مثال. نقر أو حك أو طرق األوتار- :وھي آالت موسيقية يعتمد مبدأ التصويت فيھا على :اآلالت الوترية
  .العودآلة الكمان، آلة 
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