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 تعليمية مادة التربية التشكيلية

 دواعـي البحـث والـدراسـة 

     لقد ثبت أنـه من الضروري مالحظـة الصعوبـات التي تقدم بها مادة التربية 

 بحكم أن المعلمين لم يتلقوا تكوينا في هذا المجال وأن هذه االبتدائيالتشكيلية في التعليم 

 فالتالميذ .الدراسيائمة بحد ذاتها ضمن البرنامج المـادة المغيبة لم ترق ألن تكون مادة ق

يلهثون في البحـث وتكوين أعمـالهـم عبر وسائل اإلعالم المختلفة في حين المعلمون 

 أعطت االبتدائيةيدفعون دائما إلى المزيد من التهميش والالمباالة رغـم أن المـدرسة 

فـل باألدوات األوليـة في حيزا مناسبا ونصوصا واضحة في هذا المجال قصد تزويد الط

 مع العلم أن ممارسة الفنون التشكيلية كغيره من المواد .التشكيليةالتربية الفنية 

 فإن العمليات العقلية من إدراك حقيقية،التـدريسيـة األخرى إذا ما زاوله المتعلم كخبرة 

كوحدة ال  والعمليـات الحسية والجسمية البد وأن تتفاعل وتنمو .ووعـيوتفكير وتذكر 

 .النفس هذا ما يتوافق مع األسس العلمية لفلسفة التربية الحديثة ومبادئ علم .كأجزاء

     إن ممارسة الفنون التشكيلية بشتى مجاالته يوفر ويكسب الطفل أحد ألوان التعبير عن 

 كما تمكنه من إدراك اإلمكانيات التعبيرية .والخاماتالنفس بواسطة األشكال واأللوان 

ينـة وتنميـة الرغبـات والقدرات اإلبداعية قصد تزويده باألسس األولية للثقافة الدف

 .الفنية

 أالحقا، تنشـ     إن التعبير التشكيلي في شتى أنواعه وميادينه التي سوف تتعرض إليها 

ة والمسترجعة ويكشف .والرسملـدى الطفـل مع الممارسة واالحتكاك بالمادة والخامات

بها يأخذ .بسيطةللذة من خـالل ألعاب وحركات وحسية حركية وقواعد حينئذ المتعة وا

المربي بيد التلميذ تدريجيا إلى مستوى التحكم في كل حركاته مع كسبه تكوينا في الخط 

 .والرسموالتسطير والممارسة اليدوية ثم الكتابة 

ن التشكيلية في  وسعيا منا لتحسيس المعلم بأهمية الفنوالتربوية،     ومن هذه المنطلقات 

 اعاطفية، أدرجنبنـاء جوانب الشخصية للطفل المعرفية منها والحس حركية والوجدان 
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زميلي المعلـم هـذا الكتيب المتواضع استجابة لرغبتك في التكوين من جهة ولتعريفكم 

 التشكيليــة بكل أنواعهـا مادامت هذه المــادة نالفنوبالتربية عن طريق ممارسة 

المربين والمشرفين سواء من حيث المحتويات والمضامين واألبعاد التربوية  اهتماممحل 

 .خاللهــاوالبيداغوجية المستهدفة من 

 :التشكيليةما المقصود بالتربية 

     إن تطور التربية الفنية كان مرتبطا ارتبـاطـا وثيقا بتطور وتطلعات المجتمعات 

 العلمية في علم النفـس وعلـوم التربية  وتطور األبحاث والدراساتوحاجياتها،الغربية 

بالموازاة مع تطور وبروز حركات ومدارس وممارسات فنية حديثة خاصة في مطلع 

والتذوق الفني واألسس الجمالية " في علم الجمال " القرن العشريـن مع ظهور نظريات 

تقال التربية  حيث ساهمت كل هذه النظريات في انالفني،والمعايير التي يقوم عليها النقد 

 باعتباره تقنيـة إلى مفاهيم وأحداث أخرى كانت DESSIN" الرسم"الفنية من مفهوم 

" نتيجتها التخلص من فكرة الرسم كغاية في حد ذاته إلى تعليم الفنـون كوسيلة تربوية أو 

 HERBERTوكان هذا االنتقال على يد المفكـر البريطـاني " التربية عن طريق الفن 

READ1945ـابـه الذي صـدر سنــة  كت في. 

مراحل االبتدائيـة .1968     وبذلك كانت البدايـة بتعليـم الرسـم والتصميـم

والمتوسطة ثم أنشأت كليات ومعاهد متخصصة في تدريس الفن باختصاصاته ولم يكن 

المرور من الرسم إلى الفنون التشكيلية انتقاال مفاجئا أو وليـد قـرار رسمي وإنما كان 

 .1968 سنــة AMIENتم تجسيده رسميا في ملتقـى أميان .المدىيجة نضج طويل نت

     وفي ظل تطور وبـروز التربيـة الحديثـة التي ترمي إلى التنميـة الشاملة للطفل 

 أن منطلق نالسليمة، وم االجتماعيةالجسمية والعقلية والوجدانية قصد توجيههم الوجهة 

 نصيب كل مادة في هذه المسؤولية نالتالميذ، فإفي تربية جميع المواد الدراسية مسؤولة 

(  مثال تختلف وظيفتها عن الرياضة كما أن التربية الطبيعية ةاألخرى، فاللغيختلف عن 
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ولوال هذا االختالف ) الرسم ( تختلف أهدافها عن وظائف التربية التشكيلية ) العلوم 

 ط المدرسي الستغنينا عن مجموعة كثيرة من المواد في المخط

ـ       من جهة أخرى هناك من ينادي بأن تكون التربية التشكيلية مادة              ةاختيارية، فالحقيق

 هذه المادة كغيرها من المواد األخرى تسعى إلى بنــاء           أنأن هذا االعتقاد خاطئ بحكم      

التكامـل الشخصـي للطفل مع تنميـة الـذوق لديـه علـى غـرار المـواد األخـرى           

لجوانـب   ) GLOBAL(  إال وسـائـل تعمل في منظومة واحـدة واتجـاه         يما ه التي  

 العربية مثال ال تهدف إلى تدريب التالميذ على قواعد اللغــة بقـدر مـا                ةالطفل، فاللغ 

 التربية التشكيلية تسـعى إلـى تربيـة         كالسليـم، وكذل تساعدهـم على التعبيـر اللغوي     

التالميذ وتعديل سـلوكهم واكتسـابهم      

 والعـادات واالتجاهـات     بعض القـيم  

والميول وتدريبهم على المهارات الفنية     

المتعددة وذلك عن طريق الممارسـة      

 .بهاللفنون التشكيلية واالستمتاع 

ـ  إن الشخصية المتكاملة      فـي   يما ه

الحقيقة إال تلك العالقات المنسجمة بين      

الحواس وبين العالم الخـارجي التـي       

 وبـدون ذلـك   غيره ومع بيئته والعالم المحيط به        عنفسه، م يكون فيها الفرد منسجما مع      

التكامل في بناء الشخصية فإن الخطر يكمن في ظهور أنماط من الشخصية الغير متوازنة              

 العنف الفكري نفسيا بل أخطر من ذلك ظهور أنماط ونظم تعسفية للفكـر يكون أساسهـا             

 .الغيـروعدم التسامح وتقبل 

  :كيليةالتشاألبعاد التربوية للتربية 

ـ       إن الفن وسيلة حسية تحقق        الفنية التشكيلية في العالم المدرسي      ةالمعـرفة، والتربي

تسعى إلى أنسنة اإلنسان من خالل ما نغرسه وننميه في الفرد من عادات جديدة وإكسابـه               

 

 البعد املعريف البعد املهاري

الشخصية

 البعد الوجداين
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 وتعرف الفنون التشكيلية على أنها مجموع الفنون لتي تمول المادة إلـى          .متعددةكفـاءات  

صـور وأشـكال ذات     (  تحف فنية    وإنتاج بغرض خلق    ةوظيفية، جملي كيالت تعبيرية   تش

 وتشمل الفنـون التشكيلية الفنون الجميلـة       .للفنـانوفن الرؤية الخاصة    ) بعدين أو ثالث  

  :تقليدياالمعروفة 

  .الفوتوغرافي فن التصوير النحت، التصوير، الرسم، – 1  

 .الزخرفية والفنون ،)الغرافيك( فن التخطيط اإلشهار، الفنون التطبيقية – 2  

 .التقليدية الفنون – 3  

ــة  ــاج التربي ــ     منه ــى  ةالفني ــين عل ــاعدة المتعلم ــى مس ــدف إل ــكيلية يه  التش

 المرئيـة،اإلبـداعيــة واالتصاليـة والتـواصل باستعمـال الوسائـل      .االبتدائيتطوير

حسي والتحليـل والوصـف قصد    وفي نفس الوقت تحريك حاسـة المالحظة واإلدراك ال       

 بانتمـائهم   يتمثيلهـا، والـوع   الوصول بهم إلى فهم وتذوق مختلف أشكال الفن وطـرق           

إن تحقيق هذه الكفـاءات     .األخـرىالحضاري والثقافي وتحسيسهـم بالثقافـات العالمية      

ـ       .االبتدائيالمنتظرة في منهاج التربية الفنية من التعليم         ى  يتطلب الوصـول بالتالميـذ إل

 والتعلمـات  .القاعديةاكتساب مجموعة من المعارف وترجمتها في تطبيقات تؤكد كفاءاتهم      

  :علىالتي يقترحها المنهاج ترتكز 

 )، متقطعة، ملتوية، حلزونية   ة، منحني ة، منكسر مستقيمة( التعرف على أنواع الخطوط      -

 وتسطيرها 

ـ  ء، فضـا  ل، أشـكا  خطوط( أنواع من العناصر األساسية    اكتشاف - ، ن، ألـوا  س، مالب

   الخ .غفرا

، ورق شـجر  (استعمال واستغالل أنواع من المواد نجدها في الطبيعة أو مسـترجعة           -

 .الخ...أخرى ء، أشيا تغليف، علبق، ورطخيو

 .اليوميةتحديد موضوع لإلبداعات التشكيلية وربطها باألحداث  -
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ـ           - التعليمـي،  اره  تعويد المتعلم على االحتكاك بالتحف الفنية وأساليبها المخلفة أثناء مس

 ن، الفنـو  ر، تصوي م، رس ةالنحت، العمار ( على أن تكون هذه التحف تتعل بـ         يالتعلم

 شـيئا فشـيئا إلـى التحـف         ع، والتوس  المحلية والوطنية  فوالتقليدية، التح التطبيقية  

 ).العالمية

تعويد المتعلم على االستعمال المتناسـب واألحسـن واألمنـي للوسـائل والمــواد               -

  ).الوسائل الحادة والقاطع مثل لمقص أثناء النشاطات التشكيلية ( والخامات

    :المـــادةتعليميــة 

     إن ما ينبغي لمدرس التربية التشكيلية أن يدركه موقفه كمرب قبل أن يكون مـدرس               

دة في حد ذاتها ال قيمة لها وإنما وجدت لتكوين وسيلة يعتدل الناشـئ عـن                مادة ألن الما  

بهذا المعنى ال تكون مهمة مدرس التربية التشكيلية        .طريقها ويتشرب منها الكثير من القيم     

فعلى المعلم أن يعي هذا وهو يواجه التالميـذ         .تدريس المادة بل تربية التالميذ عن طريقها      

إن بلوغ هذه األهداف ليس بالمشـكلة       . اض التربويـة للمادة   األغـر سعيه لتحقيـق عند  

 يتحتم على المعلم التعرف عل األسس والمبادئ التي يجب إتباعها ومن هـذه              االيسيرة، لذ 

األسس رسم خطة أو استراتيجية عمل والخطة في معناهـا عبارة عــن سلسـلة مـن                

تالميذ بعضا من األغـراض     الدروس تعـالج مشكلة فنية وعند إيجاد حلول لها يكتسب ال         

  .المادةالتي تهدف إليها 

  :التربويةوسائل تنفيذ الخطة 

 .التالميذ أن يبدأ تفكيره بتحديد الغرض الفني للتدريس بعد الكشف على أعمال - 1

 يختار الموضوع أو النشاط الذي يتناسب مع هذا الغرض الفني وتتفق مـع بيئتـه                - 2

 .وميوله

 .التلميذ الخاصة التي تناسب الغرض الفني وتتفق مع قدرات  الوسيلة أواختيار - 3

 نوع اإلثارة أو التوجيه الذي يالئم الغـرض الفنـي والمسـتوى الفكـري               اختيار – 4

 .واإلدراكي
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 تقويم النتيجة بالنسبة للغرض الفني وبالنسبة لخبرات التالميذ السـابقة ومسـتوى             – 5

 على المعلمين والمعلمات أن يهـدفوا       تشكيلية،الأعمارهم العقلية أثناء تخطيط النشاطات      

إلى مساعــدة المتعلمين في تطوير معارفهم واكتسابهم كفاءات قاعدية تـدفعهم إلـى             

  .الفنونتذوق وتقييم التعبير الفني والمشاركة بطريقة إبداعية وفعالة في عالم 

و األشـياء       كما يمكن للمعلم أن يخطط لحصصه وفق المحاور والمجـاالت الفنيـة أ            

 أن  ةالمعاينة، شريط والظواهر الطبيعية والمرئية وليس حسب اإلشكاليات المطروحة بعد         

تكون هذه النشاطات التشكيلية مـأخوذة من المنهاج التربوي وتخدم القدرات والكفـاءات            

 نقترح عليك زميلي المعلم مسـلكين األول مـن          اقاعدية، لذ المقصود تنميتها لبناء كفاءات     

األمـر،   وفي حقيقة    .والكفاءاتمحتويات والمضامين والثاني من منطلق القدرات       منطق ال 

 :  الغوص في الفنون التشكيلية والمصنفة إلىاالمضامين، يجرن عن ثالحدي

  :والخاماتالتقنيات 

  MATIERESETاأللوان والخامات                -

 TRANSPARENCEالشفافية                           -

  SCULPTURE                       النحت    -

 FIL ET STRUCTURE LINEAIRES الخيط والسلك المهيكل            -

  GRAPHISMEفن التخطيط                     -

 DECOPAGE ET COLLAGEالقص واللصق                    -

 AQUARELLE ET LAVISألوان مائية وحبر                  -

 PHOTO GRAPHIE            فن الصورة            -

 POCHOIRالطبع في الفراغ                   -

 GRATTEالخدش                            -

  VALEURS ET LUMIEREقيم وأضواء                       -
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  :المرئياألشياء والعالم  

ــب - ــر       /   BOITE عل ــذب/     LUNEقم /    TURBULENCE    تذب

 PARELLELE     التوازي

   STRUCTUREهيكلـة    /  REYONMEMEUTشعاع    /  CARRE مربع   -

   EQEUEكوس    / 

لــون حــار  /COULEURES FROIDEلــون بــارد  / BALLON كريــات  -

COULEURES CHOUDE /   أمطارPLUIE.  

ــاش   - ــزح       /   TISUS قم ــوس ق ــة      /    ARC EN CIELق  قري

VILLAGE /     ميناءPORT 

   UINEمصـنع        /    NEIGEثلج         /   RUEشارع         /   CITE حي         -

  ETEصيف  /   

   PORTAILبوابـة         /    MOSAIQUEفسيفساء     /   PLAIRE سهل    -

  RUBANشريط  /   

ــارة   - ــوب     /  BATIMENT عم    /   BOULOIRرواق      /  TUBEأنب

  COLORMESأعمدة    

   /   ESCALIERمصعد         /   VOLUMEحجم         /   BRIQUESجر       اآل -

 TACHEبقعة   

 /    POUPEE    دميـة       /   TAPISSERIEنسيج     /  REYURES شطب  -

  VISAGEوجه    

   /    BOUQUETباقـة             /   HIBNبومة            /   ANIMAUX حيوان         -

 FLEURSأزهار    
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  PAYSAGEمنظـر                /    PARCحضيرة          /     ARBRES شجر         -

 . الخ / ... 

 االختيـار      والجدير بالذكر أن توظيف وتطبيق تقنية فنية ال يكون إال علـى أسـاس               

  والمتمثـل فـي   SUPPERT PEDAGOGIQUEالـذكي والمناسب لسنه التربوي 

 . األشياء المرئية والظواهر الطبيعية 

 من مذكرات تربوية من منطلقـات مختلـف حتـى      جالمعلم، نماذ ي   زميل كوعليه، إلي     

 .واحدنفيدكم بالسيرورة المرحلية لنشاط التشكيلي بمعية المعلم والتلميذ في آن 

 .بالتقنيات المنطلق :األول المسلك – 1  

 .والمضامين المنطلق بالمحتويات :الثاني المسلك – 2  

  .تبالكفاءا المنطلق :الثالث المسلك – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 التشكيليةمادة التربية تعليمية                                                  ين مستخدمي التربية              المعهد الوطني لتكو

 

 

 بالتقنيــات المنطلــق 

 المذكــرة 

  :المستوى

 .خفيفة تصاميم خطية على مساحة لونية :التشكيليالنشاط 

 .مقوى ورق مشط، حاد، قلم لباد قلم، أنبوب :الوسائالتقنية

 . وضع ألوان مختلفة سائلة على مساحة الورقة – 1 : تنفيذ التقنية

 وضع أشـكال وخطـوط عشـوائية       إليها،عمال الوسائل المشار     باست – 2                

 :غرافيكيتجريدية بأسلوب 

 .عشوائيةحصل على أشكال .الطريقة السائل بأنبوب ناللو النفخ على –  أ 

 . استعمال المشط لنفس الغرض وبنفس الطريقة -  ب

  مسـطح للتحصـل علـى               حـاد،  وضع لمسـات خفيفـة باسـتعمال الـريش ب          –   ج  

 .الورقةأشكال مبعثرة على مساحة 

 .  تحديد األشكال المنجزة بقلم لباد حاد ، بعد أن تكون جافة –    د 

 التقويم يرتكز أساسا على طريقة التنفيـذ للتقنيـة أي مـدى اسـتعمال األدوات                :التقويم

 .اإلنجازوالمهارات التي تصرف بها التلميذ خالل 

 كل عمل فني ينجزه التلميذ يمتاز       نبالغة، أل  فال تكتسي أهمية     النتيجة،إلنجاز أو        أما ا 

ـ   باألصالــة والخصوصية والحكم عليه يخضع إلى أسس موضوعية أو            بذاتيـة، حس

 .التشكيليةمستوى المعلم الفني وتكوينه في الفنون 

 ) المحيط (  باألشيــاء والظـواهـر الطبيعية:الشعاع

 BYONNERUEUT:  الشعاع  

 .الشكلخطوط مستقيمة بالمسطرة شعاعية :الهداإلنجاز
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  : سير اإلنجاز

 رسم خط ملتوي مغلق بقلم الرصاص خفيف بشكل كيس تجريـدي يغطـي كـل                – 1  

 . مساحة الورقة

 خط ملتوي مغلق آخر يتوسط الشكل األول مع وضع أشكال أخرى مصغرة داخل              .الثاني 

 .الشكل الثاني 

 .األولطة مركزية بالتقريب للشكل  تحديد نق– 3  

 من النقطة المركزية وباستعمال المسطرة وضع خطوط بقلم اللبـاد تبدأ من            انطالقا – 4  

 .الساعةحافـة الشكل الثاني لتتوقف على مستوى الشكل األول مل عقارب 

 .االتجاهألشكال الصغيرة بخطوط لها نفس :مالحظـة  

 .أقالم لها ألوان مختلفة يمكن تكرير العملية ب : مالحظـة

بارز في وسط الشكل األول ليقدم للمشاهـد تعبيـرا        ) الورقة  (  اللون األبيض  :التعليــق

 .واللمعـانعن الضوء 

 يكـون على أسـاس نوعيـة األداء ومدى التنفيـذ الغرافيكي إلظهـار الشعاع           :التقويم

 .واللمعان
 



  التشكيليةمادة التربيةتعليمية                                                                                                                  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                        

 

13

 هيكلة تطــور الكفـــاءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أربع وحدات تعليمية يف جمال الرسم والتلوين

"الرسم والتلوين"كفاءة مرحلية يف جمال
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. دقيقـة لكـل حصـة50 حصــة تعليميـة مبعدل36 . دقيقـة لكـل حصـة50 حصــة تعليميـة مبعدل36

أهداف تعليمية أهداف تعليمية أهداف تعليمية أهداف تعليمية أهداف تعليمية أهداف تعليمية

اكتساب معـارف أوليـة تتعلـق باخلامـات، واألسس التشكيليـة اخلطيـة واللونيـة وتطبيـق : والتلويـنالكفـاءة املرحليـة يف جمـال الرسـم 
 .تقنيـاــا يف أعمـال فنيـة

  1الكفـاءة القاعديـة 
التعبري مبختلف اخلامات اخلاصة 
بفن الرسم والتلوين واستكشاف 

خصائصها ومميزاـا

  4الكفـاءة القاعديـة 
واسطة األلوان حسب التعبري ب

 خصائصها ومميزاا 

 3الكفـاءة القاعديـة 
توظيف أنواع اخلطوط يف 
إجناز أعمال فنية تشكيلية 

  2الكفـاءة القاعديـة 
توظيف األدوات املدرسية اخلاصة 

بفن الرسم والتلوين يف إجناز 
 أعمال فنية تشكيليـة

  1الوحدة رقم 
خـامات فن الرسم

 4دة رقمالوح
 األلــوان

  3الوحدة رقم 
اخلطــوط املتنـوعـة

  2الوحدة رقم 
وسـائل فـن الرسم والتلـوين
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 معــارف أولية تتعلــق بالخــامــات واألسس      اكتساب: الكفــاءة المرحليــة 

وتطبيــق تقنيـاتهــا فـي أعمــــال      ) الخطيــة اللـونيــة   ( التشكيليــة  

 فنـيــــة

  دقيقة لكل حصة50 مبعدل 36احلصص  وحدات التعلمرقم الوحدة

الوحدة 
 األوىل

اخلامات اخلاصة بفن الرسم 
 نوالتلوي

أتعرف على بعض اخلامات واملواد اخلاصة بفن  -
 .والتلوينلرسم 

 .وأوظفهاأستكشف تقنيات اخلامات  -
  .والتصويرلى اخلامات اخلاصة بفن الرسم  نشاط- -

 .  نشاط إدماجي -

الوحدة 
 الثانية

أدوايت املدرسية اخلاصة 
 بالتربية الفنية التشكيلية

 أتعرف على بعض األدوات اخلاصة بفن لرسم -
 .والتلوين

 .باملادة األدوات اخلاصة استعمل -
  نشاط -              .املدرسيةأدوايت  نشاط- -

 .إدماجي 

الوحدة 
 الثالثة

أعرب تشكيليا باخلطوط 
 املتنوعة

 .اخلطوط أنواع وأميزأتعرف  -
أوظف أنواع اخلطوط يف رسومات تشكيلية حرة  -

 .وعفوية
 .الفنيةأحافظ على نظافة أعمايل  -
 .يإدماجنشاط  -

الوحدة 
 الرابعة

 أعرب باأللوان

  .األساسيةأتعرف على األلوان  -
 حبرية يف إنتاج أعمال فنية تشكيلية ناأللواأوظف  -

 .ذاتية
 .األلوانأتذوق مجال  -
 .إدماجينشاط  -

 محتـويـات مجــال تعلــم الرســم والتلـويــن
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  01الـوحــــدة رقــم 
 التعبيــر بمختلــف الخـامــات بفـن الرسـم :القـاعديـــةالكفــاءة 

 .ومميـزاتهـــااف خصـائصهـا  واستكشـوالتلويـن،

مجال 

 التعلم

مواضيع 

 الحصص

أنشطة التعليم 

 المقترحة

  األداءمعايير  المعارف المستهدفة

المعرفة 

 المفهمية

أتعرف 

على 

بعض 

الخامات 

والمواد 

الخاصة 

بفن 

الرسم 

 والتلوين

 يصنف -

الخامات 

الموجودة في 

المحفظة، 

 على فوالتعر

الخامات 

الخاصة بالتربية 

: الفنية التشكيلية

طباشير ملون 

 مزيتي، أقال

ملونة، أقالم 

لباد، ألوان 

مائية، ألوان 

ترابية أوراق 

 .... .ملونة

 خصائص ومميزات -

الخامات الخاصة بالرسم 

، ة، مائي رصاصية:والتلوين

 صلبة،، ة، لينة، شمعيةجصي

 ...عتمةشفافة، 

 يعرف -

الخامات ويبرز 

 –خصائصها 

يميز العالقة 

ية الحس

واالنفعاالت 

لبعض 

الخامات على 

أساس مظهرها 

 عتمة، شفافة،

 فاتحة، قاتمة 
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المعرفة 

 التطبيقية

استكشف 

تقنيات 

الخامات 

 وأوظفها

 يستكشف -

بعض الخامات 

الخاصة بفن 

 :والتلوينالرسم 

ألوان مائية، 

أقالم ملونة، 

أقالم اللباد، 

أقالم الرصاص 

 التقنيات المختلفة في الرسم -

اللطخ،  :منها وينوالتل

، التنقيط، الشفافية، رالتهشي

 ، الفراغ الملء

 يعرف -

الخامات ويبرز 

 –خصائصها 

يميز العالقة 

الحسية 

واالنفعاالت 

لبعض 

الخامات على 

أساس مظهرها 

 عتمة، شفافة،

 ...قاتمةفاتحة، 

المعرفة 

 الوجدانية

أحافظ 

على 

الخامات 

الخاصة 

بفن 

الرسم 

والتصو

 ير 

 يعاين -

امات الفاسدة الخ

ويقدم أسباب 

 ألوان :فسادها

جافة نتيجة عدم 

 .القفلإغالق 

 صيانة -

الخامات 

والمحافظة 

 عليها 

 الحفاظ على الخامات من -

التلف بعزلها عن الحرارة 

 أهمية -المرتفعة والرطوبة

النظافة تكمن في عدم استعمال 

الخامات في غير محلها 

( كتوسيخ الطاوالت والجدران 

 ).ارج المدرسة داخل وخ

 يعرف -

الخامات ويبرز 

 –خصائصها 

يميز العالقة 

الحسية 

واالنفعاالت 

لبعض 

الخامات على 

أساس مظهرها 

 عتمة، شفافة،

 ...قاتمةفاتحة، 
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  :التعليمـيـــةالوحـــدة     

 التعلم، تتضمن أهداف واحدة،الوحدة التعليمية هي مخطط تتحقق فيه كفاءة قاعدية 

 .التقويم تعليمية ونماذج ووضعيات تعلمية

 لكل حصة أهداف تعلمية ذات طبيعة .الحصصكما تشمل الوحدة التعلمية مجموعة من 

 .لألداء أو معايير تللكفاءاإجرائية محددة بمؤشرات 

ويعتبر مؤشر الكفاءة المقطع السلوكي الذي يبرز النتيجة الفورية خالل الحصة التعليمية، 

  .اإلدماجولكل وحدة تعلمية نشاط إدماجي ومستوى . فةويبين تطور الكفاءة المستهد

 

 هـو نشـاط تطبيقـي تدمـج وتقـوم فيـه األنشطـة التعلميـة لوحـدة :إدمـاجـي نشـاط 

 .مـركبتعلميـة كاملـة وهـو نشـاط 

  يف تعلمـات وإجنازات فنيـةومكتسباتـه؛                            يدمـج فيـه املتعلـم معارفـه 

 .املنتظـرة جتسـد الكفـاءة القاعديـة جديـدة،

 

 .املستهـدفــة هو خالصـة للمعــارف :اإلدمـاج  مستــوى 

                               أي أنـه يلخـص مستـوى البعـد الفـين التشكيلـي الـذي 

 . يستهـدف كيفيـة تـوظيـف الكفاءات يف احليـاة اليومية
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                 :احلصة                                         :رقمعلم وحدة الت
  دقيقة50 :احلصةمدة 

  :القاعدية   الكفاءة 
                                                                                     :املوضـوع

 :الكفـاءةمؤشـر 
  :الوسـائـل

سيــرورة 
 احلصــة

الوضعيــة 
 التشكيليــة

)عنـاصر الكفـاءة ( 

التعلمــات 
 املستهدفــة

معـاييـــر 
 األداء

 وضعيـة – 01
 االنطالق
 إثـارة :مرحلة

 الوضعيــة

   

 وضعيـة – 02
بنــاء التعلــم

 :مرحلتني
  التجريب– أ 

  التجسيد-  ب 

   

ية  وضع– 03
استثمار املكتسبات

   

 مخطـط الحصــة التـعلميـة
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 إعادة :مرحلة
 االستثمار

          01 :رقم                                        احلصة 03  :رقموحدة التعلم 
  دقيقة50 :احلصةمدة 

 .ملتنوعةا أن يكون قادرا على أن يعرب تشكيليا بواسطة اخلطوط :القاعدية   الكفاءة 
 أتعرف وأميز أنواع اخلطوط                                               مؤشـر :املوضـوع
 .رمسها مييز بني خمتلف أنواع اخلطوط والتحكم يف :الكفـاءة

 .سلك خيط، طباشري، لباد، قلم الرصاص،  قلم :الوسـائـل

سيــرورة 
 احلصــة

الوضعيــة 
 التشكيليــة

)لكفـاءة عنـاصر ا( 

التعلمــات 
 املستهدفــة

معـاييـــر 
 األداء

 وضعيـة – 01
 االنطالق
 إثـارة :مرحلة

 الوضعيــة
 

عرض عناصر اصطناعية 
وطبيعية على التالميذ 
حيث ختتلف أشكاهلا 

وميكن استغالل بعض من 
 .املدرسيةاألدوات 

بواسطة اللمس 
واملالحظة يدرك 
أشكاهلا ويقترح 

مثيال لكل عنصر له 
 .الشكلنفس 

 أن الشكل  يدرك-
 .اخلطقاعدته 

 كل خط  يصف-
حسب نظرته 

 .الذاتية
 وضعيـة – 02

بنــاء التعلــم
 :مرحلتني

  التجريب– أ 
  التجسيد-ب 

 
 

بواسطة خيط يصور  -
شكل العناصر على 

 .الطاولةسطح 
رسم كل شكل على  -

 .بيضاءورقة 

يسمي كل خط  -
 حسب صفته 

يقترح أشكاال  -
أخرى بعد 
اف عناصر استكش

 .احمليطأخرى من 

 بني أنواع  مييز-
 .اخلطوط

 عناصر  استغالل-
أخرى وذكر أنواع 

.لهاخلطوط املشكلة 
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 وضعية – 03
استثمار املكتسبات

 إعادة :مرحلة
 االستثمار

 

باستعمال اخليط أو  -
 التالميذ عالسلك، يبد

أشكاال خطية عفوية 
 ومتنوعة 

 بيضاء،على ورقة  -
خيططها بقلم من اختيار 

 .التلميذ

استغالل أنواع  -
اخلطوط يف إنتاج 

 .عفويةأعمال فنية 
إدراك احلركية  -

اخلطوط، يف منحىن 
 منكسر،، ممستقي
 غليظ، منحىن،
 .رفيع

التحكم يف رسم كل 
أنواع اخلطوط دون 

استعمال املسطرة 
 .األقالممع خمتلف 

          02 :رقم                  احلصة                       03  :رقموحدة التعلم 
  دقيقة50 :احلصةمدة 

 .املختلفة أن يكون قادرا على أن يعرب تشكيليا بواسطة اخلطوط :القاعدية   الكفاءة 
يوظف : مؤشـر الكفـاءة /   فنية تشكيلية  أعمال أوظف اخلطوط املتنوعة يف :املوضـوع

طوطا على أساس أنواعها وخصائصها ويتحكم يف رسم اخلطوط خ
 ...)الصلبة ، اللينة ( 

 .قلم الرصاص، قلم اللباد، قلم مشعي، طباشري، عجني:  ئـلالوسـا

سيــرورة 
 احلصــة

الوضعيــة 
 التشكيليــة

)عنـاصر الكفـاءة ( 

التعلمــات 
 املستهدفــة

معـاييـــر 
 األداء

 وضعيـة – 01
 االنطالق
 إثـارة :مرحلة

 الوضعيــة
 

يذكر بعض اخلطوط . 
 اليت يعرفها 

يكتشف أنواع اخلطوط . 
يف العناصر العضوية 

 املوجودة واالصطناعية

 :اخلطوطأنواع 
 منحين، مستقيم،
 دائري، منكسر،
 .أفقي مائل،

 :تشخيصيتقومي 
واع  يذكر أن

اخلطوط من خالل 
 .القبليةمكتسباته 
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 يف حميطه 

 وضعيـة – 02
بنــاء التعلــم

 مرحلتني 
  التجريب–أ : 

  التجسيد-  ب 
 

يرسم خطوط متنوعة . 
مستوحاة من وسائل 

 .القسم
ينجز خطوطا ذاتية . 

متنوع وخمتلفة حسب 
 مميزاا يف أعمال فنية 

أنواع اخلطوط . 
حسب نوعية 
 عملةاخلاصة املست

) ،  صلبني،لقلم (
اخلطوط مميزات . 

من حيث الضغط 
على القلم 

 ) السمك(

  :تكويينتقومي 
يوظف خطوط . 

على أساس مميزاا 
 يتحكم وخصائصها،

يف رسم اخلطوط 
 السميكة والرفيعة

 وضعية – 03
استثمار املكتسبات

 إعادة :مرحلة
 االستثمار

 

  .خمتلفةيرسم أشكاال . 
يربز فيها أنواع . 

 .اخلطوط
 يبدي رأيه يف رسومات .

 زمالئه دوء 

توظيف اخلطوط . 
املخلفة يف إجنازاته 

 .الذاتية

 :حتصيليتقومي 
يكتسب مهارات . 

يدوية ويوظفها يف 
 .خمتلفةوضعيات 

 خطوات بناء األنشطة التعلمية 

     يطلب من المعلم الذي يريد بناء نشاط تعليمي أن يحترم سيرورة تعلم المتعلمين وان 

رح عليهم نشاطات تعلمية، أغلبيتها مستمدة من المنهاج وبإمكان المعلم تجنيد طاقة يقت

  :هيالمتعلم وذلك بتحفيزه وجعله في وضعيات ثالثة مركبة من أربع مراحل 
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 .الوضعيةإثار                    االنطالقوضعية  – 1 

  .التجريد                                          

  وضعية بناء التعلم – 2 

 .التجسيد                                          

 

 .االستثمارإعادة  استثمار المكتسبات             وضعية– 3 

 .الوضعيةإثارة  :االنطالقوضعية  – 1

 الـوسائـــل املـرامـي 

 .املتعلمجتنيد طاقة  -

 .مناسبةتوفري روابط وجدانية  -

 .اسبمنتوفري جو معريف  -

 .التعلميتوجيه سري النشاط التشكيلي  -

توفري شروط ضرورية لسري النشاط  -

 التعلمي 

) إثارة الفضول واالهتمام، وضع حتد (  اإلثارة -

). بالنجاح ، التذكريع، التشجيالثقة(  الطمأنة -

 ف، تعريإعطاء تعليمات دقيقة(  التوضيح -

 منتوج منتظر مثال عن ء، إعطااملصطلحات

 ).واعد التقومي تدقيق ق

 التعليمات، م، فهم، التنظياألدوات(  املراقبة -

 ).التحكم يف املكتسبات 

 ت، استراتيجيامعارف(  التذكري باملكتسبات -

 ).سابقة ختدم النشاط 
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 .التجريب :التعلممرحلة بناء  – 2

 الوسائل  املرامي

 .املهمةاحلث على تنفيذ  -

 .ليلها فيما بعدتوفري عناصر جتربة ملموسة لتح -

 .فرضياتتشجيع وضع  -

 .واخلطأالسماح باحملاولة  -

 "استراتيجيات " السماح بتطوير  -

 .الصائبةتسهيل إدماج العارف  -

تنظيم النشاط التعلمي، إسناد وتوزيع (  املعاينة -

 ). الوقت ة، مراقب حل املشكالت التنظيميةاملهام،

 عأسئلة، تشجيطرح ( االكتشاف تسهيل -

 ). وضع فرضيات واالستعماالت، احملاوالت

 سبل التذكري ح، اقتراتقدمي مؤشرات( املساعدة-

  ). األدوات ، توفريمبنهجية

تقدمي عـروض، توفيـر نصوص تقدمي (  اإلعالم-

 ).أدوات مناسبة 

 ، توفريالدعوة للتحسني(  تشجيع النجاحات-

 على تشخيص ة، املساعدوسائل التصحيح الذايت

   ).ا األخطاء واستعماهل

 . التجسيــد-

 الوسائل  املرامي

 .حصيلةتقدمي  -

 .السعيتقومي  -

 .استخراج منوذج القوانني -

 .احملصلةهيكلة املعارف  -

 .اإلدماجيةاستنباط املفاهيم  -

 .أساسياستنباط ما هو  -

،  مسعىف، وصة، روايطرح أسئلة(  التقدمي الشفوي-

 ). عن أحاسيس التعبري

 والنتائج، املسائل ة مقارن،ضم األشياء(  إثارة التبادل-

 ).احلوار والنقد 

حتديد املفردات واملفاهيم والقواعد واإلجراءات، (  البناء-

 تواالستراتيجيات، واألدواالتعميم، تسمية املهارات 

 )املنهجية املستعملة 
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 التطبيقات بدقة، د، حتديالتصرف بأمثلة مناقضة( التمييز-

 ) تقدمي استثناءات 

 حتصيلي من ، تقومي بواسطة اآلخرين، تقومييت التقومي ذا-

 )املعلم طرف 

 يومي،إجناز أو أمر بإجناز خالصة إمتام سجل ( التسجيل-

 .املهمتسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26    ادة التربية التشكيليةالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                               تعليمية م

  االستثمارإعـادة  :المكتسبات استثمار – 3

 الوسائـــل األهــداف

 .املهاماحلث على التعمق يف  -

 .فةاملختلاحلث على إاء املهام  -

 .التعلمالتخلي عن نسق  -

  .وانتقاهلاتفضيل وحتويل املهارات  -

 .املهاراتتقوية  -

 .الذاتية االستقالليةتدعيم  -

 اقتراح أخرى،احلث على إجياد أمثلة (  توسيع اال-

 )  إدخال حاالت أكثر تعقيدا ومدققة،أمثلة متنوعة 

تقدمي تدريبات احلث على إجناز (  احلث على التطبيق -

 ).ن متاري

اقتراح امتداد يف منهاج آخر أو نشاط (  اإلدماج -

 اقتراح مشروع إدماجي يكون فيه التعلم آخر،تعلمي 

 ) أخرى تيابتعلممرتبطا 
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 التربية الموسيقيةتعليميــة 
 :المقدمــة

وكل واحد . الشخصية     كل شخص يخفي رغبة كبرى في اإلبداع والتعبير بصورته 

يشعر بذاته هذه القدرة، أي الرغبـة في اإلبداع، ألنه قبل كل شيء طموح في التعبير 

. الحاجـةه  والطفـل يشعر بهـذ.منشؤهواالتصال باآلخرين بما وراء اللغة، وهذا منذ 

 .وما للمدرسة إال وفير المجال المتراكم في األصوات واأللحان ليعبر بها 

 :االبتدائيالغاية في تدريس التربية الموسيقية في التعليم 

فتح مجال لعقل الطفل الستقبال عالم األصوات والطوابع الصوتية واإليقاعات  •

 .بكيفية عقالنية

 .البسيطة الغناء أو العزف على اآلالت  التعبيرية عن طريقاالحتياجاتتدعيم  •

 .لديهتحضير إبداعاتهم وهذا بتشجيعهم على التعبير الموسيقي بوسائل متوفرة  •

 .حولهتحسيس الطفل برغبة االتصال المباشر بالعالم الصوتي مثل ما هو موجود  •

أن      التربية الموسيقيـة ترتكز أساسا على نشاط موسيقي حقيقي والبرنامج ال ينبغي 

يهدف إلى تحقيق مجموعة من المعارف النظرية المتراكمة وإنما الهدف في األول هو 

 .الحفظ األخير يليه الفهم وفي م، ثالشعور

،  المجال التربوييهاما فوالذي يعد ) الكورال(    بغض النظر عن الغنـاء الجماعي

  :هي الموسيقية تتركز على ثالث عناصر أساسية ةالتربي

 .والغناءوتية الثقافة الص -

 .الموسيقيةالثقافة السمعية وتطبيق اللغة  -

 .الموسيقيةالثقافة الموسيقية بواسطة االستماع لألعمال  -

  :الموسيقيةضرورة التربية 

 كان ذلك فتطور ا، فإذ     ال يمكن ألحد أن يتصـور طفال مجردا في احتكاكه بالموسيقى

 في نيل التربية الموسيقية يقدرون أما المحظوظون.فضيعشخصيته نجده يعاني من نقص 
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قيمتها في كل ما تحمله من نضج وتفتح في مجال اإلبداع، إلى جانب ما تحققه في التوازن 

 .السيكولوجي

     لذا نسجل أن التربية الموسيقيـة ينبغي أن تنظـم إلى مجموعـة تربوية وظيفية 

 أن هذا الطفل ال يتمكن من حتى تدعم حصيلة المكتسبات الثقافية للطفل، نستطيع القول

توظيـف الموسيقى فحسب بـل يتعدى إلى المشاركة بذاته كلها في جميع 

كما تساعد على تطوير قدراته وخلق .. ) .جسمية، وجدانية، عقلية، اجتماعية(المجاالت

 .متكاملةالتوازن بينها قصد إبراز شخصية 

عاليم في نقطة واحدة وحساسة، كون      ومن جهة أخرى فالتعليم الفني يتميز عن باقي الت

 في المجال الموسيقي ا، بينمأن معارف المواد األخـرى استقصهـا التلميذ من الخارج

  .المعلمفالطفل في حوزته مجموعة من مكتسبات أولية تستدعي فقط إيقاضها من قبل 

  :الموسيقيبيداغوجية النشاط 

  :الموسيقى هما     هناك صيغتين للتدريب في 

    التدريب على االستماع مع تحبيب الموسيقى إلى جانـب وجـوب ممارستهـا والتي  

 الدروس التطبيقية للموسيقى تهدف إلى ن، ألهي موضوعنا المستهدف في هذا المقام

الولوج من أجل االستمـاع المركز وتطوير الرغبة الفنية لدى الطفل والذي سيصبح بالغا 

  .مستقبال

لموسيقى ينبغي أن تكون كتقنية المقاربة في إطار شامل وليست كتبليغ      وبيداغوجية ا

ال نعلم للطفل القراءة والكتابـة (لمـادة علميـة موسيقية دقيقة التي تتطلب دراسة تحليلية

لذا قبل دراسة القواعد الموسيقية على األطفال القيام ) إذا لم تتوفر لديـه قـدرات التحدث

والتعلم في . ت الموسيقية إي االحتكاك بمختلف المادة الصوتيةبالغذاء، معبريـن باآلال

لذا على المربي تعويـد المتعلم االحتكاك المستمر باآلالت .هذا السن يتم بالنشاط الفعال

 .وتدريبه عن االقتناع لتوظيف قدراته الصوتية واإلقاعية 
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تلقائية لديهم وتعابيرهم      أول هدف للمربي ينبغي أن يهتم بإيقاظ النشاط والفضولية ال

 والحالة األولى التي نتحصل عليها عند الطفل هي انخراطه والثانية تتمثل في .الشخصيـة

 تقصد تعلم وتربية، كذلك ى، فالموسيقكباقي المواد المهتمة بالجسد والعقل.الفعالةمشاركته 

 لذا .الصغيرةالتقنيات وبعض العادات المكتسبة بسهولة ريثما التي يستقبلها في السن 

 . ةالتحضيريينبغي أن يهتم بالتربية الموسيقية انطالقا من األقسام 

     وبما أن الثقافة هي إحدى المناهل التي تتغذى بها الذاتية، فينبغي أن تختار األغاني 

  .والطموحات الحفظ، ومعبرة عن المشاعر ة، سهلمن التراث الشعبي، قصيرة التراكيب

 :لموسيقيةابناء حصة التربية 

 على نشاط النشيـد وما يحتويه االبتدائي     اختصر منهاج التربية الموسيقية في التعليم 

أما النظرة الجديدة للمنهاج .ترفيهيةمن مواضيع تبلغ بالتلقين قصد الحفظ ونيل أهداف 

 العلمية والثقافية والترفيهية عن ا، منهتستهـدف تكوين شخصية المتعلم من عدة نواحي

 .الشاملةق الحصة طري

  :وهي     والحصة الشاملة تحتوي على ثالثة أنشطة ثرية 

 .واالستماعالتذوق  -

 .الموسيقيةالقواعد  -

 .التربويةاألغنية  -

  :واالستماعالتذوق الموسيقي  – 1

     يتدرب فيه المعلم الكتساب القدرة على االستماع الجيد بادراك وفهم ما يستمع إليه من 

 بها برغبة وإرادة وفيه توقظ الطاقة اإلبداعية ويعبر عن الذات ويرفع موسيقى والتمتع

 المستوى الثقافي والموسيقي

القدرة تكتسب . هو أقدر على الفهم والتذوق من المستمع إليها فقطلألداءوالشخص المستعد 

 بالممارسة والتعويد على االستماع بانتباه وتركيز ومع أيضا المرافقات بما فيها من غناء

   .وحركاتوعزف 
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  :جزئين إلى طالنشاولتحقيق هذه األهداف يتطرق 

 :على  عن طريق تمارين سمعية ينبغي البحث فيها :التطبيقي المعرفي  الجزء–     أ 

 .اتجاه الصوت -

 .طبيعة منبع الصوت -

 .مالحظة الصمت واألصوات -

 :مع بعض الترتيبات التطبيقية

 ).مثال من الغليظ إلى الحاد ( ترتيب األصوات  -

 . حسب الطبع الصوتي والشدةاتبويب -

عن طريق إشارة ترمز )نزوال وصعودا (وضع في االعتبار ارتفاع الصوت -

 .إلى الحركات اللحنية

 :في  والممثـل :الثقافي المعرفي  الجزء–   ب 

 ... . ) .طابع الصوت، الشكل، العائلة، العزف( التمييز بين اآلالت الموسيقية  •

 ). العربية والجزائرية العالمية،( لموسيقية تعرف الشخصيات ا •

 ). عربية وجزائرية غربية،( تعرف القوالب الموسيقية  •

 .الحر والتعبير االرتجالالتحليل الموسيقي لفتح مجال  •

  :المستعملة   الوسائل 

 .تسجيلجهاز  -

 .الموسيقيةاآلالت  -

 .صور -

  :الموسيقية القواعد – 2 

 يتقارب الطفل بالتدرج إلى اكتشاف هيقى، وفيللموس     وهو الجانب المعرفي 

الرمـوز المستعملـة في الصولفاج والوصول عن طريقها إلى القراءة والغناء 

 .والعزف
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لكي تحضر تمارين حركية وتطبيقات )  حركية –حسية (   توظيف تطبيقات 

  :جسديةإيقاعية 

 تمييز بين الحركات  -

 .تمييز بين اليدين اليمنى واليسرى  -

 بيقات اإليقاعية تكون لها أهمية كبرى بالبحث عن المنبع الطبيعي التط -

 مشي الوراق، سقوط األرجوحة، الحائطية،الساعة ( اإليقاع                     

 .. ) .الحيوانات

 لـذا نركـز الطبيعية،     في أغالب التطور يأتي انطالقا من مختلف الحركات 

 .بسيطةوجمل ميلودية " قاعية لخاليا إي"على اإلبداع واالرتجال 

  :اإلضافية لالستعمال     الوسائل 

 .اإليقاعيةاللوحة  -

 .الصوتية اللوحة -

 .الموسيقيةاآلالت  -

 .األستاذصوت  -

  :التربويــة األغنيـة – 3 

 جوانب التربية الموسيقية وتمثل ذروة العناصر التي تتكون منهـا أهم     هي من 

يس التدريب على حفظ األغاني وتأديتها بل تعديل سلوك  والهدف من تدريسها ل.الحصـة

التلميذ والمساهمة في تربيته عن طريق النشاط الفعلي الكتساب التعبير الشفهي والكتابي 

 والمهارة في اإلنشاد وتنمية والذاكرة،والتراكيب اإليقاعية بهدف تقويـة الحـس اإليقاعي 

 وحس حركي لكي يصبح ذو شخصية ية،وجدان عقلية، :الثالثةقدراته في المجاالت 

 .متكاملة



 32 التربية املوسيقية                تعليمية مادة                                               املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                      

 األداء     والمقصود بالتربية عن طريق الغناء هو تدريب المتعلم لخلق عادات سليمة في 

 عن طريق الغناء تستهدف االستعمال ة، والتربي بعض القيم واالتجاهات والميولوإكسابه

  :يلياألنجع للصوت بتدريبات تتلخص بما 

ى عدم خروج الهواء بسرعة ليقتصد في إخراجه في عملية تدريبات التنفس عل -

 .الزفير

 .والساكنةاالهتمام بالتدريبات على سالمة نطق الحروف المتحركة  -

 .العباراتاالهتمام بتوضيح نهاية  -

 .والتعبيراالهتمام بالتدريب على التظليل في األداء من حيث السرعة والبطء  -

ألنه يؤذي الحنجرة ويبعد عن ) الصراخ  ( االبتعاد عن الشدة في األداء الغنائي -

 .الدقة

 .الرأساالهتمام بالتدريب على األصوات العالية التي تخرج من  -

 :التربويةاألهداف الخاصة لألغنية  

 .الموسيقيتنمية الحس اإليقاعي عند الطفل ألنه يميل بفطرته إلى اإليقاع  -

 .تلـف الدرجات الصوتيةمييز بين مختنمية اإلدراك السمعي أي القدرة على الت -

تنمية الذاكرة اللحنية أي أن الغناء يستوجب ذاكرة السترجاع ما يستمع إليه الطفل  -

 .وإصدارهامن أصوات متتالية 

اكتساب القدرة على حسن إخراج الحروف من مخارجـهـا الصحيحة وتدريبهم  -

ض  يساعد على تخليص بعاوبسيط، كمعلى التقيد بقواعد النطق بأسلوب مشوق 

التالميذ من عيوب النطق النفسية وإتاحة الفرصة أمام الطفل الخجول لالشتراك مع 

 .الجماعيزمالئه دون ارتباك وذلك من خالل العمل 

 .األداءنمو االستماع الداخلي للطفل ليتخيل الدرجة الصوتية قبل  -

لتي جعل التالميذ يشعرون بالمعاني الجميلة ويتذوقون التراكيب اللغوية السليمة ا -

 .اللغويتؤدي إلى تنمية محصولهم 
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  تعليميــة الحصــة الشاملــة

 في االبتدائي والمستهدف في دراستنا استلهمنا بطرائق كـارل سالتدري     فيما يخص 

 أغلبها مبنية على هالموسيقى، نظرياتأوف وهو مؤلف ألماني أخصائي في بيداغوجية 

 والتعلم طرفين االبتكار طريقة شاملة أين نجد فكرة المحاكاة القـاعدية خاصة الحسية فهي

 .متكاملين

  :للطريقةالعناصر األساسية   

 كوسيلـة عمل وليست كجوق موسيقي لألطفال كونها غير اإليقاعيةاستخدام اآلالت  -

 .العمليةهامة في بداية 

 .وحركيةالمشاركة الجسدية للطفل بتمارين حسية  -

 .االرتجاليةهم ومشاعرهم من خالل التمارين تمكين المتعلمين التعبير عن شخصيات -

فواج انطالقا من النصوص عمل األ(ركة العميقة بين الكلمة والصوت المشا -

 ). المنطوقة

 :للعملالمبادئ األساسية   

     العمل الممكن إنجازه متعدد ويتطلب من المعلم التحضير الجيد وبذل مجهــود في 

ن يوجه ارتجاليات التالميذ مع االستعداد الكامل لتقبل لذا عليه أ.الجامحالبحث مع الخيال 

 وفي كل حصة ينبغي أن .تعليميةكل األجوبة دون إهمال الهدف المسطر في كل عملية 

 والتفاعل زمالئه،يشعر المعلم التلميذ بأنه قد ساهم في إنجاز وبناء معارف الدرس مع 

 .بينهمالصفي يكون هو أيضا طبيعيا ما بيـن المعلم و التالميذ وكذلك التالميذ فيما 

     عند الطفل فرغبته في ممارسة القراءة الموسيقية وحصوله على معـارف عميقـة 

 .قبلنتيجة حبـه للغناء واللعب من ذي 

 بعض الحصص تهدف إلى      وما تطمح إليه التربيـة الموسيقية الكاملة هو أن تكون

 واألخرى إلى البحث الصوتي واألخريات إلى البحث في الغناء المنسجم اإليقاعي،البحث 
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 القاعدي هو االنطالقة من المادة البسيطة كالنـص واألغنيـة و أ، والمبدأو األوركستري

 .فرةالمتوالرقصة الشعبيـة واللعبة الموسيقية مع االستغالل الكامل لجميع اإلمكانيات 

     االرتجالية تمكن الطفل من التعبير عن مشاعره ومواقفه أثناء عمله ألننا نشعر بأنه 

 ومن جهة أخرى نحفـزه والفخر،لذا نبعث في نفسه االعتزاز .واإلنجازشريك في اإلنتاج 

  .بالمادةليبدع ويبتكر ويتعلق 

  :إيقاعيةالجسم كآلة 

  :هامن     بإمكان الجسم تقديم عدة إيقاعات 

 .الركبتينضرب اليدين على  -

 .التصفيق -

 .باألصابعتفرقع  -

  :مثل    وهذه األصوات تمكننا من تنظيم عدة ألعاب إيقاعية 

 .إنتاجهااكتشاف األشكال اإليقاعية في الطبيعة أو في الحركات الجسمية ليعاد  -

  وفيهاالجماعي، في المشي الفردي أو األغاني،البحث عن الركائز األساسية في  -

 القوية، أو فقط على األزمنة األزمنة، أو على كل الحروف،يمكننا الضرب على كل 

 .األزمنةأو على أجزاء 

 .. ) ..أغنية فلكلور،( للشريط ) الحرة أو الموجهة ( المرافقة  -

 التحكم ممتاز،التمارين على التمييز بين الجوانب المختلفة للجسم الكتساب توازن  -

 COMBINAISONS( كن في إثراء التنظيم اإليقاعي في إشارات جسمية ثم التم

RYTHMIQUES ( مثال. 

 .بدونهالتماشي بالتمييز بين حركات الرجلين واليدين باستعمال المترونوم أو  -

بين اليدين ) COMBINER ET DISSOCIER( تنظيم وترتيب بالتمييز  -

 .بدونهوالرجلين واألصابع بالنص أو 

 .اليدينالتمييز بين  -
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  :منها المعلم يصفق بعدة طرق ): DINITIATION( ضيرية تمارين تح -

 .األخرىراحة اليد مع       . 

 .اليداألصابع مع راحة       . 

 .اليدراحة اليد مع ظهر       . 

الخ وهذه التمارين ...أخرى بصيغة يواصل المعلم الذي يحدث يعيده التلميذ ثم واإليقاع

لتنفيذ بدقة أكثر زمن المدة اإليقاعية مهما كانت تنمي أيضا الذاكرة اإليقاعية وتؤدي ل

 .مقدمةالمتغيرة بالتي هي 

 فالمعلم يضرب إيقاع ويوسعه، هذا التمرين ينبع من السابق :واألجوبةاألسئلة * 

 DIFFERENTS( مختلف ولكن من نفس المدة وهذا التمرين مقدم بمظاهر مختلفة 

ASPECTS (  تلميذين أو فوجين من التالميذ :مثلويمكـن إحداثـه بين التالميذ 

 تفرقع الفخذ، الضربات على بالرجليـن،الطـرق ( تتجاوب أيضا باالرتجال الحر 

وكذلك الجمل الملفوظة أو ) ONOMATOPEE( تصويت األشياء المرادة األصابع،

 ). المغناة

 إلى      يمكننا الوصول بالتالميذ إلى كتابة إنجازاتهم لكي يتم التكرار وهذا يؤشر

 .الموسيقيةالتحضير للكتابـة 

( رقصة الفوج تساعد على اكتشاف الفضاء والتمارين في التركيز والدقة واالستراحة

RELAXATIO(   التخيل هنا :الجسديمتوازية في المجال الموسيقي البت والمجال 

 .اإلشارةيلعب دورا هاما ألن الحركة تعرض في مدة أطول من ما تتطلبه 

  :وسيقيـةالماأللعـاب 

 األلعاب حركية، األلعاب الحس :ثالثة  األلعاب إلى  PIAGET     صنف بياجي 

سنه،  وهي النشاطات الثالثة التي يؤديها الطفل تلقائيا حسب المقننة، األلعاب الرمزية،

 التقـارب لـه أثـر في بيداغوجيا التطبيق الموسيقي البحث على الصوت اهذ

 .حركية هي لعبة حس RECHERCHE DU SON ET DU GSTEواإلشارة 
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في الموسيقى ) EXPRESSION ET SIGNIFICATION(التعبير والمعنى -

 .الرمزيةيلتقيان في اللعبة 

 .المقننة هي اللعبة ORGANISATIONالتنظيم  -

 :منهاتصنيف األلعاب إلى فئتين 

ـل بالتعبير  الجسمية الحركيـة للطفوالجوانب تنمي التلقائية والتخيل :الحرألعاب النشاط 

 .بالحركاتعن المفاهيم 

 إليها يشير في هذه األلعاب يستخدم الطفل أجزاء جسمه المختلفة ليعبر على كلمات -

 يؤدي بذراعه،يمثل غط مستقيم .. .بطيء سريع، خفض، رفع، أسفل، أعلى، :مثلالمعلم 

  يحاكي مشي حيوان بتخيل حركات خاصة به بأصابعه،خطين متوازيين 

 من خاللها يتقارب الطفل للمصطلحات الموسيقية التي تتطلب الشعور، :يميةتعلألعاب 

  :منها

 يسمع المعلم جمال موسيقية مؤدية بالقوة أو بالضعف ويطلب من :والضعفالقوة  -

  :أنالتالميذ 

 أنهميسيروا في القسم متخيلين أنهم أسود تسير في حديقة الحيوانات بقوة أو  •

 .لضعفاقطط أليفة تمشي بهدوء مع 

يتخيل أنهم عمالقة تسير بخطى واسعة مع رفع األيدي مع القوة أو أقزام تسير  •

 .الضعفبخطى صغيرة هادئة مع 

 .الضعفيصفق إلى األعلى مع القوة ويربتون مع فخوذهم مع  •

 حركات خفيفة بأيديهم للتعبير عن نالقوة، يؤدومع ) كالرعد( يدبون بالقدم بشدة •

 .لضعفاسقوط قطرات مطر قليلة مع 

  :أنهم يتخيل األطفال بطيئا، يسمع المعلم لحنا سريعا ثم يليه لحنا :والبطءالسرعة  -   

  .الطريقيجرون في الحديقة أو يمشون بخطى ثابتة على رصيف  •

 أرانب تجري على العشب أو ذئاب تمشي في قفص بحديقة الحيوانات  •
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  :بتقليدلطول والقصر  تعرف على العالقة الصوتية من حيث ا:والقصرالطول  -   

 .. ) ..السلحفاة الفيل، األسد،( مشي الحيوان  •

 .. ) . .الجد األب،( اإلنسان  •

  :التالية متابعة اللحن بالحركات الجسمية :اللحنياالتجاه  -    

 .بالتدرجعند سماع اللحن صاعدا يشير بذراعه إلى األعلى  •

 .تدرجبالعند سماع اللحن نازال يشير بذراعه إلى األسفل  •

  في حوزتنا أجمل آلة في العالم وهي الحنجرة سواء مستعملة :الحنجرة :التامـةاآللـة 

  :وهي فللصوت الموسيقي أربع مميزات أساسية .للغناءللكالم أو 

 HAUTEUR     االرتفاع -

 INTENSITEالشدة        -

 DUREEالمدة              -

  TIMBREالرنة            -

  :الصوتيـةالتربيـة 

فالمعلم يغني سلسلة ).IMITATION) ( أي بالمحاكاة (      تمارس أساسا بالتمارين 

( من األصوات بدون انقطاع وتعاد من طرف التالميذ بنفس األداء وبالتلقائية المسببة 

AUTOMATISMES ENGENDRES ( لها النوع من الترديد نعلم التالميذ أغنية

 ، الثامنة ، النصف البعد والثانية ثم األبعاد الصعبة جديدة ، أو مفاهيم األبعـاد الموسيقية

فبالتدريبات سوف يغني التلميذ ) الخامسة والرابعة التامتين ، الثالثة الكبيرة والصغيرة ( 

هذه األبعاد صعودا أو نزوال انطالقا من أي صوت ، وفي القسـم االبتدائي نكتفي بتعليم 

 بصوتين وبالتدرج نضيف العدد ، وعنـدما تتمكن التلميذ األغاني البسيطة ، فالعمل يبدأ

  .حنجرة الطفل سوف يؤدي األغاني الشعبية التي تتعدى المسافة الثامنة وبنصوص بسيطة

التنقية لحدة السمع تتم عن طريق التمـارين  : )AUDITIFS( تمارين سمعية 

 .األساسيـة المتكررة ، مع االزدياد تدريجيا للصعوبة 
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  :اللحنيةلحركات معرفة ا/ أوال 

 ) PHONOMIMIE(  تمارين باإلشارة الصوتية .1  

 .باإلشارة                                      يد الطفل ترافق حركة الصوت 

 .للمسافة شكل بياني .2  

  إذا كان الصوت الثاني حادا على األول السهم يتجه لألعلى–أ 

 .لألسفلل السهم يتجه  إذا كان الصوت الثاني غليظ على األو–ب 

  .عموديا إذا كان الصوتان أحاديان السهم يكون –ج 

 : شكل بياني للرسم اللحني/ ثانيا 

 نشعر التلميذ على الرسم مكتسب،      بعد التمارين األساسية ومفهوم االرتفاع المقارن 

 .اللحنالبياني الذي يسطره 

 

  لحن ثالثية األصوات -

 

 

 

 ألصوات  لحن رباعية ا-

 

 

  :أصوات سلسلة -

 

 

 

 

 أو

 أو
   
 أو
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 :نستنتج ) REPERE( وبالسطر المعلمي

  

 

 

 

  فالعدد يزداد بعدد األصوات الصوت،وإذا كان السطر يمثل ارتفاع 

 مي   تكتب -صول-مي-مي-الجملة صول: مثال

 

 

 

 

 .منعزلةيؤدي كل صوت مرة واحدة والسلسلة تطبق بسرعة لكي ال نسمع األصوات 

 ) AUTO-DICTEE( تي اإلمالء الذا

معروفة من التالميذ وعلى األسطر .بالحروف     يختار المعلم أغنية قصيرة أو جملة 

كما يمكن استبدال المربعات مباشرة .الصوتيةتدون المربعات حسب االرتفاعات 

 .بالحروف

                        عمي                الن :مثال

         منصور              جار                            

 : تعليمـــات األنشــودة

  :مرحلةالخطوات التي يجب متابعتها في كل 

  :اللغويةالدراسة  –   أ 

 استغالل صورة، محاورة، عرض دقيقة، التمهيد يكون بأسئلة :الموضوعتقديم  •

 .محفوظةمراجعة مقطع ألغنية .. .دينيةأغنية مناسبة وطنية أو 
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بخط واضـح  ) 1المقطع (  تكتب الكلمات على السبورة :نيةاألغكتابة  •

 .الدراسة الفقرات المتحدة في اللحن بلون واحد لتسهيل لومشكـل، وجع

 قراءة معبرة لألغنية باألصوات والحركات مع شرح الكلمــات :الكلماتدراسة  •

 .التالميذالصعبـة بمشاركة 

بمصاحبة ضرب األزمنـة  تقطع الكلمات تقطيعا إيقاعيا :الكلماتتقطيع  •

 )النبض(بصـورة منتظمـة 

  :التنفستدريبات  –ب  

 ينبغي تدريب التلميذ على حسن التنفس موسيقيا،        قبل الشروع في تدريس األغنية 

 والتحكم في جسمه بوقفة استعداد وتجديد الهواء في القسم 

على بما يالئم سرعة  يتبع التالميذ إشارة المعلم الذي يرفع يده إلى األ:الشهيق •

 .الجماعيالشهيق 

 .ثواني 4 أو 3 يثبت المعلم يده في األعلى لمدة :التنفس •

 .الجماعي ينزل المعلم يده بحركة بطيئة تالئم سرعة الزفير :الزفيـر •

 .العضالت تكرر هذه التدريبات عدة مرات بالتأكيد على ضرورة تطبيق قواعد استرخاء 

  :الموسيقيةالدراسة  – ج 

مع المعلم عدة مرات المقطع األول من األغنية المسجلة ثم يطلب من أصحاب يس •

 .المواهب غناءها ثم بدور التالميذ إعادتها

يعيد االستماع للمقطع األول بمتابعة الكلمات بالمسطرة أثناء اإلنشاد ثم يعاد األداء  •

 .مراتمن أصحاب المواهب وأخيرا من التالميذ عدة 

 .التالميذإلنشاد بصوت خافت من جميع يرفق شريط التسجيل با •

 .تصحيحهتصحيح األخطاء بإعادة إسماع الجزء الذي ينبغي  •

 .اإليقاعيعاد اإلنشاد بدون تسجيل بمرافقة إشارة يد المعلم لضبط  •
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 الرابعة                                احلصة األوىل: السنة أوىل ابتدائي                                               الوحدة 
 درسة أداء اجلزء األول من أنشودة امل- 3.  تقليد النبض القوي والنبض الضعيف- 2.  التعرف على الصوت احلاد والصوت الغليظ-1 : الكفاءة القاعدية
 املعارف املستهدفة  النشاط املقترح مؤشرات الكفاءة أنشطة احلصة

01 
 أن مييز املتعلم بني الصوت احلاد -

 والصوت الغليظ
عن طريق حماكاة (يتم الوصول باملتعلم:   عن طريق األلعاب اخلاصة باإلدراك السمعي-

 احلدة والغلظة إىل التمييز بينها من حيث ) أصوات احليوانات، البشر ، اجلماد 
  الصوت احلاد والصوت الغليظ -

 )استعمال الشريط املرفق      (

02 
 أن مييز  املتعلم بني القوة -

 والضعف
 . التدريب على إبراز القوة والضعف من خالل ألعاب إيقاعية -
 . تقليد خطوات اجلنود مشيا -

  النبض القوي والنبض الغليظ -
 )استعمال الشريط املرفق      (

03 
 أن يؤدي املتعلم اجلزء األول من -

 أنشودة املدرسة
  أنشودة املدسة اجلزء األول -  تلقني املتعلم اجلزء األول من أنشودة املدرسة بواسطة الشريط -

 ) استعمال الشريط املرفق      (
 

 عة                                احلصة األوىلالراب: السنة أوىل ابتدائي                                               الوحدة 
  أداء اجلزء الثاين من أنشودة املدرسة- 3.  حماكاة النبض القوي والنبض الضعيف– 2.  حماكاة أصوات تربز فيها احلدة والغلظة-1 : الكفاءة القاعدية
 املعارف املستهدفة  النشاط املقترح مؤشرات الكفاءة أنشطة احلصة

01 
قلد املتعلم الصوت احلاد والصوت  أن ي-

 الغليظ
 االستماع إىل مناذج مسجلة ألصوات خمتلفة تربز فيها احلدة والغلظة وحث املتعلم -

 .على حماكاا 
  الصوت احلاد والصوت الغليظ -

 )استعمال الشريط املرفق      (

02 
 .لضعف من خالل ألعاب إيقاعية  التدريب على إبراز القوة وا-  أن مييز املتعلم بني القوة والضعف-

 ) .الضعف ( ورؤوس األصابع ) القوة (  دق براحة اليد -
  النبض القوي والنبض الغليظ -

 )استعمال الشريط املرفق      (

03 
 أن يؤدي املتعلم اجلزء الثاين من أنشودة -

 املدرسة
  أنشودة املدسة اجلزء الثاين -  تلقني املتعلم اجلزء الثاين من أنشودة املدرسة بواسطة الشريط -

 ) استعمال الشريط املرفق      (
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 الرابعة                                احلصة األوىل: السنة أوىل ابتدائي                                               الوحدة 
 ) .دق اجلرس( أنشودة -3).    والضعف القوة(  ضبط اإليقاع -2.    الصوت احلاد والصوت الغليظ-1: جمال التعلم 

 )دق اجلرس( أداء اجلزء األول من األنشودة - 3.  حماكاة النبض القوي والنبض الضعيف– 2.  التعرف على الصوت احلاد والصوت الغليظ -1 : الكفاءة القاعدية
 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم الوسائل األنشطة

ــ
ــ

ستم
اال
ق و
ذو
ــ

ــ
الت

اع
ـ

 

 
 . جهاز تسجيل -
 شريط حيتوي على أصوات -

 .احليوانات وأصوات من البيئة 
  صـــور -

يسمع شريط حيتوي أصوات من البيئة : تقومي تشخيصي
 .والطبيعة ويطلب من التالميذ تشخيصهم 

 : سري النشاط
يشرح أن من بني األصوات املسموعة توجد احلادة * 

الصفارة، هي أصوات  غناء العصافري،-: والغليظة مثال 
 .حادة 

 . خوار البقر،زئري األسد هي أصوات غليظة -  
  يطلب تشخيص األصوات املسموعة األخرى -
 
 .يطلب تشخيص صوت املعلم وصوت املدير •

يعرض صورة السلم بتعيني احلدة يف أعلى الدرجة ولغليظ 
يف اسفلها، مث يطلب من لتالميذ صعود ونزول السلم 

 . بصوم 

 . ألصوات املسموعة يف الشريطيشخص ا •
 
 
 
 
 
عواء الذئب حاد،مواء اهلر حاد، زمار الدراجة  •

حاد،رنني اهلاتف حاد،زمار الباخرة غليظ،نباح 
 .الكلب غليظ 

 .صوت املعلمة حاد وصوت املدير غليظ  •
حياول الصعود بصوته شيئا فشيئا بالزيادة يف الصوت مث 

 . الرتول باخنفاض يف الصوت إىل الغليظ 

أن مييز املتعلم  •
بني الصوت 

احلاد والصوت 
 .الغليظ 
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ـة
ــ

يـ
سيق
املو

د 
ــ

عـ
ـوا

الق
 

 
  
 
 
 
 . جاز تسجيل -

يساعدهم يف احملاوالت بتوجيه الصوت صعودا إىل  •
 .احلاد ونزوال إىل الغليظ 

يسمع مقطع موسيقي ويرفقه بالتوقيع على املكتب  •
 .باستعمال رؤس  األصابع 

طلب من التالميذ حماكاته بالتوقيع بعد االستماع ي •
 .على املنضدات 

يطلب إعداد التمرين مرة أخرى ويف نفس الوقت  •
 .بدون النبض على السبورة خبطوط عمودية

  10  9    8    7    6     5    4    3    2    1  
 

 
 
يطلب من التالميذ متابعة هذا اإليقاع املنتظم  •

 . باألقالمبالتوقيع على الطاولة باألصابع مث
يطلب إعادة اإليقاع مبراعاة السرعة املنتظمة بدون  •

 .انقطاع يف األداء
-6-4-2 ألمحر و9-7-5-3-1يلون اخلطوط •

  باألصفر مث يوقع براحة اليد اللون األمحر8-10
 
 
 
 
 

 .يستمر يف حماوالت الصود والرتول يف الصوت •
 
 
يرافق إيقاع املقطع بالتوقيع على املنضدات  •

 .علم فرديا ، مث مجاعيامبحاكاة امل
 .يعاد اإليقاع مرة أخرى  •
 
 
 
 
 
يتابع النبض املدون على السبورة باألصابع مث  •

 .بالقلم 
يعاد اإليقاع بسرعة منتظمة وبدون انقطاع يف  •

 .التوقيع 

 
 
  أن مييز املتعلم-

 بني القوة والضعف
 
 
 
 
 



                 تعليمية مادة التربية املوسيقية                                                                                    املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

 

44

 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم الوسائل األنشطة

ا
ـة
ــ

يـ
سيق
املو

د 
ــ

عـ
ـوا

لق
 

 ).نبض ضعيف ( وباألصابع اللون األصفر ) نبض قوي( 
 .يطلب من التالميذ تقليده يف التوقيع  •
يطلب من املتعلمني أن يفرقوا بني الضربات يف  •

 .اللونني 
يستبدل موقع اللونني ويطلب توقيع األمحر براحة  •

اليد اليمىن على الطاولة واألصفر بأصابع اليد 
 رى على الركبة اليسرى اليس

يقترح إيقاعات أخرى بتغيري موقع اللون باستعمال  •
وسائل أخرى للتوقيع مبراعاة السرعة املنتظمة 

 .وبدون انقطاع 

 
 
 .يقلد املعلم يف األداء  •
الضربات يف اللون األمحر قوية ويف األصفر  •

 .ضعيفة 
يوقع براحة اليد اليمىن على الطاولة مبشاهدته  •

أصابع اليد اليسرى على الركبة للخط أمحر وب
 .اليسرى عند األصفر 

يطبق التمارين اإليقاعية باستظهار القوة  •
 .والضعف 

 

ـة
بوي
ـر
 الت
ـة
يـ
ألغن
ا

 

 جهاز تسجيل  -
 شريط  -
 صور  -

 .يعلق صورة اجلرس على السبورة مث يسمع صوته  •
 .حياور التالميذ على وظيفة اجلرس يف املدرسة •
لب من التالميذ إذ يسمع األنشودة بأكملها،مث يط •

 .كان من يعرفها
 .يستمع حملاوالت التالميذ  •
 .يسمع املقطع األول من األنشودة عدة مرات •
 
 
 
 

 
 
 .يتعرف على عالقة اجلرس باملدرسة •
 
 

 حياول بعض التالميذ الغناء حسب مكتسبام

 أن يغين اجلزء األول -
دق ( من أنشودة 

.بأداء سليم ) اجلرس 
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 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم الوسائل األنشطة

ـة
بوي
ـر
 الت
ـة
يـ
ألغن
ا

 

 يطلب من التالميذ املرافقة اإليقاعية باألصابع  • 
يدرب التالميذ على التنفس باستعمال إشارة اليد  •

للتحكم يف الشهيق والزفري مبراعات الوضعية 
 .السليمة للرأس واجللوس 

ة بصوت يعيد اإلستماع ويطلب من التالميذ املرافق •
 . خافت

يصحح اخلطأ يف األداء بإعادة االستماع للجزء  •
 .املستعصى 

يطلب من بعض التالميذ اإلعادة فرديا بإعطاء  •
 .إشارة االنطالقة 

ينظم الغناء اجلماعي مبرافقة إشارة اليد أو مسك  •
) حسب السرعة(اإليقاع بالتوقيع على املكتب

 .مبراقبة النطق 

 .ع يرافق إيقاع املقطع باألصاب •
 .يتبع إشارة املعلم عند الشهيق والزفري •
 
 
 .يرافق األداء بصوت خافت  •
 
 
 
 .تتم اإلعادة الفردية مبتابعة إشارة يد املعلم  •
 
يغين التالميذ مجاعيا بانتظام مبتابعة إشارة يد  •

 . املعلم 
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 الرابعة                                احلصة الثانية : السنة أوىل ابتدائي                                               الوحدة

 ) .املدرسة( أنشودة -3).   القوة والضعف (  ضبط اإليقاع -2.    الصوت احلاد والصوت الغليظ-1: جمال التعلم 
 )املدرسة( أداء اجلزء الثاين من األنشودة - 3.  حماكاة النبض القوي والنبض الضعيف– 2.  حماكاة أصوات تربز فيها احلدة والغلظة -1 : الكفاءة القاعدية

 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم الوسائل األنشطة

اع
ــ

ــ
مـ
ست
اال
ق و
ذو
ــ

ــ
الت

 

 
 . جهاز تسجيل -
 شريط حيتوي على أصوات -

 .احليوانات وأصوات من البيئة 
  صـــور -

 )متييز الصوت احلاد والغليظ: ( تقومي تشخيصي
علم خوار البقرة،زئري األسد،زقزقة العصفور ، يسمع امل

ويطلب من املتعلمني حتديد ... زمار الدراجة،صفارة،
" غ"والصوت الغليظ باحلرف " ح"الصوت احلاد باحلرف 

 يف اخلانات املناسبة 
 : يسمع زمار احلماية املدنية مث يطلب من التالميذ – 1
 تقليد الزمار بصوم فرديا  •
 رة يدهم فرديا تقليد الزمار بإشا •

 . يشرح أن األصوات متواصلة– 2 
 : يكون فوجني من التالميذ – 3 

األول يقلد صوت الزمار صعودا والثاين يقلد صوت * 
 )جواب /سؤال( الزمار نزوال 

 يطلب من تلميذ ارجتال أصوات يف احلاد ومن تلميذ -4
 آخر اإلجابة عنه بدون انقطاع الصوت  

 يف الشريط يدون اخلانات بعد االستماع لألصوات* 
غ "و ) حاد"(ح"املناسبة لكل مصدر صوت حبريف 

 ) غليظ"(
  صفارة      عصفور     أسد        بقرة       
 
 
حياكي التالميذ صوت زمار احلماية املدنية فرديا  •
 .إشارة اليد ترفق الصوت صعودا ونزوال  •
الفوج األول حياكي الصوت احلاد للزمار مث  •

 الفوج الثاين بالصوت الغليظ جييب عنه 
فوج يرجتل أصوات حادة وفوج آخر جييب عنه  •

يف الغليظ وتواصل العملية وتعكس مع األفواج 
 .األخرى 

 تلميذ يرجتل يف احلاد وآخر يف الغليظ •

 
أن يرجتل املتعلم * 

الصوت احلاد 
 .والصوت الغليظ 

 

غ غ ح ح
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ـة
ــ

يـ
سيق
املو

د 
ــ

عـ
ـوا

الق
 

وسيقي ويطلب من لتالميذ يسمع مقطع م: تقومي تشخيصي 
 مرافقة إيقاعه فرديا مث مجاعيا بالتصفيق

 : سري النشاط
يرافق املعلم نفس املقطع بالتصفيق ولكن تتناوب  •

 ) .راحة اليد مع األصابع ( الضربات االيقاعية 
يؤدي مرة أخرى نفس العملية ويطلب من التالميذ  •

 .حماكاا 
دون يطلب من التالميذ إعادة نفس اإليقاع ب •

) راحة اليد(االستماع ويتبني فيه النبض القوي
 ) .األصبع(والنبض الضعيف

 : تستأنف العملية ويدون على السبورة  •
والنبض الضعيف خبط . النبض القوية خبط عمودي طويل

 : عمودي قصري واإليقاع ينتظم كالتايل
 
 
  
 
 
 
 
 
 

يرافق إيقاع املقطع بالتصفيق فرديا مث مجاعيا  •
 . القوة والضعفبالتعبري عن

 
 
 
 
راحة اليد مع ( حياكي املعلم متناوبا يف النبض •

 ).األصابع
يعاد نفس اإلقاع بدون استماع للمقطع وفيه  •

يظهر النبض القوي بالضربة على راحة 
 .اليد،والنبض الضعيف على األصابع

أن يرجتل املتعلم 
إقاعات التمييز بني 

النبض القوي والنبض 
 .الضعيف



                 تعليمية مادة التربية املوسيقية                                                                                    املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                                         

 

48

 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم ئلالوسا األنشطة

د 
ــ

عـ
ـوا

الق
ـة
ــ

يـ
سيق
املو

 

يطلب من التالميذ أداء هذا اإلقاع باستعمال راحة  • 
 .اليد واألصابع مث مشيا

  :تقومي حتصيلي
يطلب من املتعلم ارجتال إيقاعات يستظهر فيها  •

 .النبض القوي والنبض الضعيف بوسائل أخرى 

 راحة اليد للخط الطويل يوقع بانتظام مستعمال •
واألصابع للخط القصري ، مث الرجل اليمىن 

 .للقوي واليسرى للضعيف
يرجتل إقاعات ويعرب عن القوة والضعف  •

 .باستعمال وسائل أخرى 
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 مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم الوسائل األنشطة

ـة
بوي
ـر
 الت
ـة
يـ
ألغن
ا

 

 
 .جهاز تسجيل  -
 .شريط  -
 .صور  -

  :تقومي تشخيصي
الشهيق والزفري   ( يدرب التالميذ على التنفس  •

 .بالتأكيد علة الوضعية السليمة للرأس واجللوس
يطلب من بعض التالميذ غناء اجلزء األول من  •

 .األنشودة بالتدخل لتصحيح األخطاء 
 .يسمع األنشودة بأكملها  •
 .يعيد ويطلب منهم املرافقة بصوت خافت  •
ماع للجزء الثاين ويطلب املرافقة يعيد االست •

 .اجلماعية 
يصحح اخلطأ يف األداء بإعادة االستماع للجزء  •

 . املستعصي
 .يعيد االستماع كليا ويرافق مجاعيا  •
 .يطلب الغناء الفردي مبتابعة إشارة يد املعلم  •
ينظم الغناء اجلماعي بربط اجلزء األول والثاين  •

 .مبسك اإليقاع بيده 
 .راقبة السرعة والنطق السليم يعيد العملية مب •

 
 .يتبع إشارة املعلم عند الشهيق والزفري •
 
 
 .يرافق األداء فرديا بصوت خافت  •
 
 
 .يرافق األنشودة مجاعيا بصوت خافت  •
 .يرافق اجلزء الثاين مجاعيا  •
 
 
 
 .يرافق االستماع مجاعيا  •
 .يغين فرديا مبتابعة إشارة يد املعلم  •
 .املعلم يغين مجاعيا مبتابعة إيقاع  •
 
 .يؤدي األنشودة أداء سليم  •

 
أن يغين األنشودة * 

 .بأداء سليم 
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  تـدريس مـادة التربيـة البدنيـة

  :المـدخـل – 1

 لللطفـل، ب     إن الهدف من التربية البدنية ال يتوقـف فقط على التكوين البـدني 

 بعد الحركية،تساهم كذلك في التكوين الفكري والعاطفي واألخالقي عن طريق الممارسة 

 .املـةالشأن تأكـد أن لمادة أصبحـت مندمجة كليـا في التربيـة 

     كما يجدر اإلشـارة أن النمو الحركي والعقلي مرتبطان ارتباطا عميقا حيث أنه ال 

يمكن التأثير على األول دون اآلخر بل يؤثران على الطفل بصفة آنية وشاملة قصد تكوين 

 .باالستقالليـةشخصية متكاملة تتيح له فرص االندماج في المجتمع والتمتع 

ربية البدنية في المرحلة االبتدائية ترمي أساسا إلى وضع األسس      ومن هنا فإن الت

 باعتبارها ضرورة حيوية لفن الحياة وسط مجتمع يطمح السليمة،القاعدية للياقة البدنية 

  .الوجدانيةللمعرفة 

 األهداف العامة للتربية البدنية في المرحلة االبتدائية – 2

 ات المنتظرة السلوك أهداف التربية البدنية  األبعـاد

البعد النفسي 

 الحركي 

 اكتساب إمكانيات حركية -

 )مهارات ( مختلفة

 .النشيطة نمو مختلف فروع الطاقة -

 .البدنية تحسين مختلف الصفات -

 بناء الصورة الجسمية عن طريق نمو المهارات والتحكم -

 .الزمن –في الفضاء 

 البعد العالئقي

 اكتساب سلوكات إيجابية -

ممارسة اليومية تجاه ال

 .الرياضيللنشاط 

 .األخوية تدعيم الروابط -

 .الخلقية تخفيض القيود -

 .اإليثارية تربية السلوكات -

 البعد المعرفي 

 اكتساب معارف لها -

عالقة بممارسة نشاطات 

 .رياضية

 ..) .، قوانينتاريخ(  اكتساب معارف رياضية -

 ). التقييم مبادئ(  نمو حس المالحظة والتحليل والحكم -

 .واالحترام تكوين الشخص في المسؤولية -
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  :النمـوخصائـص مراحـل  – 3

     من خالل األهداف العامة للتربية البدنية يجب على المعلم أن يتساءل عن الرغبات 

الحقيقية للطفل في هذا السن حتى تتضح له خصوصيات النمو للطفل حسب الجوانب 

  .الثالثةاألساسية 

 :  خصائص النمو النفسي الحركي  – 1 . 1 . 3

 .الصدريضعف في استقامة الجسم والجهاز العضلي وضيق القفص  •

 .عشوائيةحركات  •

 .كلياعدم تسيير الطاقة حيث يندفع  •

 .بسرعةيتعب ويسترجع قواه  •

  :خصائص النمو االجتماعي الوجداني  – 2 . 1 . 3

  ).مرحلة الذاتية ( يسيطر على طابع األنانية  •

 .منهر احتكاكه بمن يراه قريبا يقتص •

 .السخريةيتجنب الظهور أمام الغير خوفا من  •

 ).سريع الغضب والفرح ( عدواني  •

  :)المعرفي ( خصائص النمو الذهني   - 3 . 1 . 3

 .والمبهماتال يستطيع إدراك وفهم كل ما يصدر من التجريد  •

 .القريبلديه بعض المكتسبات في البيت وفي محيطه  •

 .واالكتشافع محب للتطل •

 ).محب للتقليد ( التصور غير مستقر بعد  •

 :يجـب علـى المعلــم  : تدابيـر احتيـاطيـــة  - 2 . 3

 ) .RYTHMES BIOLOGIQUES( التنظيم البيولوجي   احترام •

 PERTURBER LES HABITUDES(تجنب اضطراب السلوكات القبلية   •

ACQUISES. ( 
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 .طويالتجنب استعراض الجسم للشمس  •

 ) .EMULATION EXCESSIVE(م التعرض للسخرية أمام الغير   عد •

 .القوةتجنب العمل الذي يتطلب استعمال  •

 .األلعاباقتراح وضعيات تربوية جماعية عن طريق  •

 : المنتظـر مـن المعلـم  : تدابيـر عمليــة  – 3 . 3

 ) .RETIONDE Mvt(الضمان للطفل حصة أساسية لنمو الحركية العامة  •

 .التنفسي في تربية الجهاز المساهمة •

 .االكتشافألفة الطفل مع العالم والمحيط وتحفيزه على  •

 .المدرسيةتسهيل االندماج من الحياة العائلية إلى الحياة  •

 ).معرفة واحترام قوانين اللعب في جماعة ( االندماج في عمل األفواج  •

 . يقاعات نمو حركية في الفضاء والزمن حسب تغيير اإلإحساسألفة الطفل في  •

 اكتشاف الحركية،تجسيد عند الطفل عبر النشاطات الحيوية الربط بين الحياة  •

 تكوين الذكاء على أساس المالحظة والتفكير واالتصال مع الخارجي،العالم 

 .العاطفية والحياة اآلخرين،

FAIRE EPPERAITRE :  

        Liaison : vie motrice, découverte du monde, formation de 

l'urtelligeuce sur la base de l'observation, le réflexion, communication 

avec les autres , vie active . 

 

 

 

 

    



 التربية املوسيقية تعليمية مادة                                                            املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                      

 

53

 :والمتعـاكسـاتالمتشابهـات  – 4

  :للمتشابهاتكيفية األخذ بعين االعتبار  •

 صفات االقتراحات   الشروط العامة المشتركة

ي قلة أو عدم التكوين والخبرة ف .1

 التربية البدنية

حسب المناطق ( اختالفات الشروط  .2

.( 

 .األقساماكتظاظ  .3

انعدام المرافق المختصة والوسائل  .4

 .الرياضية

المساحات المستعملة ضيقة وغير  .5

 وصعوبة استعمال مناسبة،

 .المجاورةالمساحات 

 .وواضحة وضعيات بسيطة -

 .ومكيف برنامج متطور -

سؤولية  المل، تحم تفويج القسم إلى فرق-

(  متنوعة ل، أعمامن طرف التالميذ

 ).ورشات 

 وضعيات تربوية منجزة بدون وسائل أو -

 .ومكيفةبوسائل قليلة 

 .المؤسسة تحديد مساحات بالقرب من -

 : الخطة المختارة لألخذ بعين االعتبار الفروقات •

 .والتنظيمتقديم االختيارات في البرمجة  .1

 .متنوعةاقتراح طرق  .2

 .المحليةبوية تستغل النشاطات اقتراح طرق تر .3

 .التالميذتوفير مؤشرات مساعدة لتطوير الوضعيات وتقييم تطور  .4
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 :بالكفــاءات التـدريس – 5

 :  لماذا هذا االختيار – 1 . 5

     االختيار للمقاربة بالكفاءات على غرار أنظمة تربوية أخرى في العالم قصد إعطاء 

 لمواكبة التطور السريع للعالم المرتكز وتجديدها الممارسات نفس جديد وتغيير بعض

  .المردودأساسا على 

     االختيار له عالقة متينة بتطـور البيداغوجيـة بصفـة عامـة وتطور طرق التعليم 

  :البنـائيـة الطريقـة :خاصةبصفة 

 .التلميذالتوجه نحو أنشطة ذات داللة بالنسبة إلى  •

 .اجتماعيالتميز ببعد  •

 .متراكمةتجنيد مجموعة من مكتسبات مدمجة وليست  •

  : تعريف الكفاءة  – 2 . 5

التي ) معارف وقدرات ومهارات (      الكفاءة هي مجموعة منظمة ووظيفية من موارد 

 .مشاريع بحل مشاكل وتنفيذ الوضعيات،تسمح أمام جملة من 

  : مميزات الكفاءة  – 3 . 5

  .دالموارالكفاءة توظف جملة من  •

 .منتهيةالكفاءة ترمي إلى غاية  •

 .الواحدالكفاءة مرتبطة دائما بجملة ذات المجال  •

 .بالمادةالكفاءة غالبا ما تتعلق  •

 .والمالحظةالكفاءة قابلة للقياس  •

  : مواصفات الكفاءة – 4 . 5

 .بناءتعبر عن سلوك  •

 .محددةفي وضعية  •

 مرتبطة بمردود  •
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 .والمالحظةقابلة للقياس  •

  :المـــادةيــة تعليم   – 6

  :بـ     التحليـل الدقيـق لكـل نشــاط يسمـح 

  :تعلمية أهداف  تحديد– 1 . 1 . 6

 .الهدف مدلول لهذا إعطاء •

 .الطفلمعرفة قيمته التربوية وما نفعه في تكوين  •

 اكتشاف المشاكل األساسية التي تطرحها الممارسة وما هي التي يجب تجنيدها  •

حليل تتضح ما هي اآلثار المنتظرة وما هي المعارف التي      ومن خالل هذا الت

 .يكتسبها

  : اختيار وضعيات ذات مرجعية  – 2 . 1 . 6

االختيار لوضعيات ذات مرجعية تحدد لنا المستوى الذي يظهر االحتياجات  •

 .التعلمية

 .للنشاطفهي وضعيات مكيفة وحقيقية تحترم المعنى واإلشكالية  •

 .للطفلنجاح تسمح صحية ادماجالمعارف وهي متبوعة بمؤشرات ال •

  : تصور وضعيات تعلمية  – 3 . 1 . 6

 .معرفتهاتحدد المعارف التي يجب للطفل  •

 .األطفال عند االستجابةتحديد وضعيات مشكلة تطلق تحفز  •

 .التالميذالتفكير في الوسائل التي يستعملها لتسيير تعليم  •

  :  الفعل التربوي هيرلتسييكتسبها الوسائل التي يجب على المعلم أن ي  – 2 . 6

 .لألنشطةإطار تحليلي  •

 .األطواروضعيات ذات مرجعية لمختلف  •

 .مستوىوضعيات مشكلة وجيهة لكل  •

 .التعلمإطار لتحديد مذكرات تعلمية لسير  •
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     وتهدف التعليمية إلى توضيح سيرورة االكتساب عند الطفل وهذا بتبسيط النشاط دون 

يفكر هذا األخير ( لوقت نفسه توضح فيه سيرورة اإلعداد عند المعلم تغيير طبيعته وفي ا

 ). ويتصور النشاط ويجعله في متناول التلميذ 

  :مقاييس بناء الوضعيات التعلمية  – 3 . 6

تعمال وضعيات ذات جهد أقل وتركيب سهل حسب مستوى الطفل :الديمومة •

 .والمساحةواحترام الوقت والوسائل 

كيد على استمرارية العمل مع األخذ بعين االعتبار أوقات العمل التأ: الديمومة  •

 .وأوقات االسترخاء 

استعمال ألعاب وتمرينات في مستوى الطفل من الناحية البدنية والسلوكية :التعاقب •

 .للطفل

يجب استعمال تمرينات أو ألعاب ذات شدة عالية متبوعة بأخرى خفيفة : التعاقب  •

 . الجهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التربية املوسيقية تعليمية مادة                                                            املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية                      

 

57

 :المقترحةمحتوى أنواع األنشطة    – 7

 الوضعيات التعلمية  المعارفالنشاطات 

ألعاب 

خاصة 

بالجري 

والقفز 

والرمي 

والتناوب 

اكتساب وتحسين ممارسات 

حركية أساسية عن طريق 

نشاطات تضع الطفل في 

وضعيات االستكشاف 

 والمعرفة 

  :وضعياتألعاب تضع الطفل في 

 .توازن  تعلم المشي والتحكم في ال-

 .ختلفة.الطويل تعلم الجري -

 . تعلم الجري الطويل -

 أو ل، برجي، علو تعلم القفز أمام-

 .رجالن

 .الهدف تسديد بعيد، تعلم الرمي -

ألعاب 

 فردية 

 الجري  المطاردة-

 .بالسرعة

 التحكم في القفز إلى -

 .األمام

 التحكم في الرمي -

 وتسديد الهدف 

 .  المطاردة -

 .برجالنل أو  القفز برج-

  لعبة األوتاد -

ألعاب 

جماعية 

 .ت.الكرة التحكم في -

 . التحكم في الكرة -

 .فريق تنظيم -

 .الباز لعبة -

 .بالكرة التناوب -

 .العاشرة لعبة التمرير -

ألعاب 

جمبازية 

 التحكم في التوازن -

 .واالتجاه

 التحكم في القفز -

 واالستقبال

 التحكم في الدوران -

 .األرض الجري فوق خط على -

 .خشبي مشي أو طنطيط فوق مقعد -

 .بالحبل التنقل -

 .األعلى القفز إلى األسفل أو القفز إلى -

 .الحواجز القفز بالرجلين على -
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 .الدوران واتجاه

 التحكم في المرور إلى -

 .العكسياالرتكاز 

 .وخلفي دوران أمامي -

 من وضعية القرفصاء إلى وضعية -

 .السمعاء

 .ثالثيةن وضعية العربة إلى ركيزة  م-

 .المنقلب أمام الحائط إلى التوازن -
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   :حلصة منوذج – 1 . 8

  :الرقـم                                                                                                                      :املؤسسة
  :الوسائل                                         اجلـري بسرعـة :املوضوع                                             :املستوى

 .الدائرة أن يصل بسرعة داخل :التعلمي                                                        اهلدف .اجلري معرفة توجه :املستهدفةالكفاءة القاعدية 
 التوجيهات  احلمل وضعيات التعلم  املهام املراحل 

املرحلـة 
 التحضرييـة

 حركات عامة حيوية

جري يف الساحة والقيام حبركات تسخينية عامة، : لعبة األلوان
=  أخضر.وقوف=  أمحر- :حركةيعطي املعلم مثال لكل لون 

 .اليديندوران =  أزرق- .جلوس=  أبيض.جري
  د8

 :علىالتركيز 
 .املناسبة مساع اللون وحتديد احلركة -
 .الفردي التصحيح -
 .الساحة استغالل -

املرحلـة 
 ةالرئيسيــ

 أمامي ي، اجلرمن خط االنطالق
 دائرة بسرعة حنو 

 .الدائرةمن يصل األول داخل : لعبة
 )حسب الرسم(يقوم ملعلم بتحديد مساحة العمل

 خط االنطالق       .       املنتظر هو الوصول األول-
 ند إشارة ع االنطالق يكون -

  ثالثة إعادة اللعبة -.    املعلم
 م20        .أروقة حتديد - .مرات 

 الوصول                        

  د25

  :على التركيز 
 .املعلم صفارة -
 .االصطدام عدم اخلروج من الرواق أو -
 .اجلري التوازن أثناء -

الوصول داخل الدائرة األول عدة : مؤشر النجاح
 .مرات

 

املرحلـة 
 اخلتـاميــة

 دئة اجلسم
 .احلصة حتليل حمتوى -
  د5  .النتائج إعطاء -

 .ومجاعيا ينصح التالميذ فرديا -
 .التالميذ يراقب -

 X    X     X    X 

O     O    O    O 
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   :حلصة منوذج –2 . 8

  :الرقـم                                                                                                                       :املؤسسة
  جبس:الوسائل                                         القفـز إىل األمـام :املوضوع                                             :املستوى
 .مسافة أن يقفز إىل األمام باالرتكاز على رجل أكرب :التعلمي                    اهلدف .التوازن التحكم يف القفز األمامي بدون فقدان :القاعديةالكفاءة 

 التوجيهات  احلمل يات التعلم وضع املهام املراحل 

املرحلـة 
 التحضرييـة

حركات عامة حيوية خاصة 
باجلري والقفزات املتداولة 

 أمامي،دوران (وحركات اليدين
 ).خلفي 

 عند إشارة املعلم يستجيب بسيطة،جري داخل الساحة بوترية 
 اخل ... جري، قفزات، دوران اليدين:حبركاتالتالميذ 

 .لعبة تكون العملية على شكل
  د8

 :علىالتركيز 
 .األداءفعالية  -
 .اإلشارةاحترام  -

املرحلـة 
 الرئيسيــة

 3(من وضعية استعداد للثبوت 
اجلري مث القفز أمامي ) خطوات

بارتكاز على رجل واحدة أكرب 
 ).حسب الرسم (مسافة ممكنة 

 :يلييكون حتديد مكان القفز كما 
 

                                   1     2    3    4    5 
  

 .منطقةعلى التلميذ أن يقفز إىل أبعد  -
 .سم 50املسافة بني املناطق هي  -
 .حماولتنياستعمال  -

 :علىالتركيز   د25
 .القفز التحكم يف التوازن عند -
 .األمام إىل االندفاع -
 .إلشارة احملاوالت تكون عند -
 .حماولة حسب أحسن -

  :النجاح  مؤشر 
  .منطقةد  القفز إىل ابع-

املرحلـة 
 اخلتـاميــة

 .اجلسمدئة 
 .احلصةحتليل حمتوى  -
  د5 .النتائجإعطاء  -

 .التالميذ التأكد على صحة -
 .النصائح إعطاء -

   :حلصة منوذج –3 . 8
  :الرقـم                                                                                                                       :املؤسسة
 .ة، كرس، جب مقاعد:الوسائل                                           التــــوازن :املوضوع                                             :املستوى
 .اخلط أن يقطع مسافة بدون أن يسقط من املقعد أو خيرج من :التعلمي                    اهلدف .التوازن التحكم يف املشي دون فقدان :القاعديةالكفاءة 
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 التوجيهات  احلمل وضعيات التعلم  املهام املراحل 

املرحلـة 
 التحضرييـة

 حركات عامة حيوية مجبازية

  :لعبةعلى شكل 
وضع تلميذ يقود القافلة واآلخرون يتبعون ويقلدون كل ما يفعله 

 د، صعو على الرصيفي، مشي، جرمشي: التلميذ األول مثل
 حسب –اخل ...منحنية أو ةبطريقة مستقيم ومشي س، جلوأدرجة

 .املعلمتوجيهات 

  د8

  :علىالتركيز 
 .احتفاظ املسافة بني التالميذ -
 ) االنتباه ( تقليد كل احلركات -

املرحلـة 
 الرئيسيــة

مشي فوق مقعد خشيب طويل أو 
خط مستقيم يف األرض ملسافة 

روج من م بدون سقوط أو خ10
 اخلط

  وضع مقعد أو اثنان، مث التنقل :الشكلحسب 
 
 

املرة األوىل بدون مسك أي شيء مث استعمال كرة  فوقهما،
 نفس .ودورها حول اجلسم على مستوى احلوض بدون سقوط

 العملية إذا كان على خط يف األرض 
  م10                             

  :علىالتركيز   د25
 .اجلري املشي وليس -
 .السقوط السهر على أمن التالميذ من -

 مؤشرات النجاح
 الوصول بدون سقوط أو فقدان التوازن 

 
 

املرحلـة 
 اخلتـاميــة

 .اجلسمدئة 
 -جلوس على شكل دائري لعبة األرقام مث جري حول الدائرة   -

  د5 .النتائجإعطاء 
 .واألخطاء حتديد الصعوبات -
 .وازنالت شرح أمهية التحكم يف -

 
 




