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تقديم المادة
إن الموسيقى لغة عالمية تخاطب جميع األجناس بلسان واحد وكونھا مادة علمية تعتمد على
الصوت ومكوناته وفن لما تتركه من أثر جمالي في شخصية المتعلم ،كان من الملزم إدراجھا
ضمن المناھج التعليمية كمادة تربوية ،وتسمى بالتربية الموسيقية ،وتعتبر ھذه المادة من أھم
الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنھا في النظام التربوي المدرسي ،حيث تقوم بتربية األجيال
تربية متكاملة ومتزنة بغرس القيم األخالقية النبيلة وإكسابھم المھارات الفنية المختلفة المتمثلة
أساسا في الكتابة ،القراءة  ،األداء ...الخ......
إن عالقة التربية الموسيقية بالتربية وثيقة وعريقة منذ القدم فكالھما يكمل اآلخر ،وبما أن
التربية ھي التي يقصد بھا تغيير سلوك التالميذ إلى أنماط يقبلھا المجتمع فالتربية الموسيقية من
الوسائل التربوية التي تحقق ذلك .
لذا حظيت باألھمية التي تستحقھا بين المواد األخرى ضمن منھاج المنظومة التربوية منذ
استرجاع السيادة الوطنية ،حيث تعمل التربية الموسيقية على إكساب التالميذ تعليما فنيا يوقظ فيھم
األحاسيس الجمالية ويمكنھم من المساھمة في الحياة الثقافية ويؤدي إلى إبراز المواھب المختلفة
في ھذا الميدان والعمل على تشجيع نموھا .
فالتربية الموسيقية تھذب النفوس وتصقل المواھب وتنمي المدارك وتنتشل األجيال من
براثن الجھل الموسيقي الذي ھو آفة األمة ،باعتبارھا إحدى المقومات الثقافية للشخصية الوطنية.

األھداف العامة
اإلسھام في العملية التربوية بجميع نواحيھا وإشاعة جو المرح والسرور في الوسط المدرسي .
 -2تقوية شخصية التلميذ وثقته بنفسه وتعويده على النظام والسلوك السليم واالستجابة إلى التربية
الجمالية .
 -3تعويد التالميذ على الدقة في المالحظة والتجريب والتحليل والنقد العلمي الموضوعي من
خالل دروس التذوق الموسيقي .
 -4اإلسھام في ترسيخ روح التوافق واالنسجام وأسباب التوازن والنضج االنفعالي وذلك
باالعتماد على عنصري التربية الموسيقية األساسين:
أ – المشاركة الفعالة عن طريق تشجيع التالميذ على التعبير الحر واالبتكار من خالل الغناء
والتوقيع اإليقاعي والعزف على اآلالت البسيطة المتوفرة خاصة منھا الفلوت الخشبي .
ب -االستماع الفعال عن طريق تنمية قدرات التالميذ تدريجيا على تذوق الموسيقي ذات الطابع
الثقافي واالنتفاع بما تحمله من قيم جمالية وإنسانية كبرى مراعين في ذلك تحقيق التوازن
والتكامل بين واجب التربية الموسيقية التطبيقية والنظرية من جھة والجوانب الحسية والتجريدية
من جھة ثانية  ،مما يساعد التالميذ على اكتساب المعلومات بطريقة تشجعھم على تعميقھا بأنفسھم
وتحملھم على العمل والتفكير تلقائيا .
 -5تدريب التالميذ على العمل الجماعي والمشاركة الوجدانية عبر األناشيد المتنوعة أثناء الوقت
الرسمي  ،سعيا وراء ترسيخ القيم والمفاھيم االجتماعية لدى التالميذ وإعدادھم ليساھموا مستقبال
في تشييد المجموعة وتقدمھا .
 -6تحقيق األھداف اللغوية المختلفة خالل دروس األناشيد واألغاني التربوية الجماعية مع
استخدام الموسيقى في توضيح اإليقاع الشعري .
 -7تربية الذوق الموسيقي لدى التالميذ من خالل االستماع إلى مختارات متنوعة من الموسيقى
الشعبية الحضرية والريفية والوطنية والعربية والعالمية ذات الطابع الثقافي  ،والمصحوبة
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* أھم اآلالت وطابعھا.
* أھم قوالب التأليف الموسيقي اآللي والغنائي.
* أھم اإليقاعات والمقامات الموسيقية.
* أھم المؤلفين الموسيقيين في الوطن الجزائري والعربي والعالم وذلك عبر العصور التاريخية
المختلفة مع تسليط بعض األضواء على جوانب من الحياة الموسيقية في العصر األندلسي وأثرھا
في الموسيقى األوروبية.
 -8تنمية الشعور بالوحدة الوطنية والروح الوطنية لدى التالميذ من خالل األناشيد الوطنية
المالئمة واألغاني الجماعية المختارة من التراث الموسيقي الجزائري والعربي.
 -9اكتشاف المواھب الموسيقية الممتازة لدى التالميذ وتشجيعھا وتنمية مھاراتھم من خالل
الفرق الموسيقية وفرق المجموعات الصوتية التي تضم النخبة الممتازة من تالميذ المدرسة والتي
يتم تدريبھا في األوقات المخصصة للنشاط المدرسي خارج التوقيت الرسمي.
 -10ترسيخ ما تلقاه التالميذ في االبتدائي من التعليم حول مبادئ الصولفاج الغنائي واإليقاعي
وتربية األذن وتربية الصوت مع التعميق في مبادئ النظريات الموسيقية قراءة وكتابة من خالل
التطبيقات واألداء ،وتعريفھم بمبادئ التاريخ والموسيقى العربية والعالمية من خالل إسماعھم
نماذج مختارة من الموسيقى مستھدفين اإلسھام في تكوين المستمع المثقف الواعي.

حصة التربية الموسيقية ومجاالتھا:
إن حصة التربية الموسيقية تشمل مجاالت متنوعة ومختلفة تلعب دورا كبيرا في تكوين
شخصية المتعلم من الناحية العلمية والثقافية والترفيھية .وتتمثل ھذه األنشطة في ما يلي:
.1التذوق الموسيقي واالستماع :
وھو التدريب التعليمي الذي يكسب المتعلم القدرة على االستماع الجيد ،وھذا بإدراك وفھم ما
يسمعه من موسيقى والتمتع بھا برغبة وإرادة .
ودور التذوق الموسيقي يكمن في إيقاظ الطاقات اإلبداعية عند الطفل التي تمكنه من طلق العنان
لخياله الخصب للتعبير عن ذاته وإرضاء حاجاته لھذا الفن ورفع مستواه الثقافي في الموسيقى.
.2القواعد الموسيقية والنظريات:
إن ھذا المجال الموسيقى يشمل على ثالثة محاور ھي )الصولفاج اإليقاعي ،والصولفاج
الغنائي ،والنظريات الموسيقية(.
.3األغنية التربوية والنشيد :
إن األغنية التربوية ھي ثمار حصة التربية الموسيقية ومصدر فرح وغبطة للمتعلم من جھة وأداة
لغرس القيم الحميدة ،ووسيلة إلثراء الرصيد اللغوي وفرصة للتعبير عن الذات .
مالحظة :
إن الحجم الساعي المقرر للمادة ھو ساعة أسبوعيا ،ويوزع البرنامج خالل السنة الدراسية
إلى وحدات وحصص وفقا للمرجعية العامة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.
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الكفاءة الختامية في نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط
 التعبير والحوار مع اآلخرين إلعطاء انطباعه في مقطوعة أو مؤلفة موسيقية.أداء وتدوين الساللم والمسافات الموسيقية واإليقاعات )العربية والغربية والجزائرية( المقررة ،
أداء مجموعة من األناشيد واألغاني التربوية باستعمال تقنيات ) الصوت الواحد و المتعدد األصوات "
البوليفوني " (.

محتوى المنھاج .
التذوق الموسيقي
• اآلالت الموسيقية:
-

البزق

-

المزود.

-

الثمباني.

القواعد والتطبيقات
• الخاليا اإليقاعية:

+

• الخاليا المنقوطة

+

األغنية التربوية واألناشيد
• النشيد الوطني قسما )إجباري(.
• بإضافة مجموعة من األناشيد
واألغاني التربوية بين  5و8

• المقامات:

-

األوبوا.

-

مقام راست.

الھادفة التي لھل عالقة بمختلف

-

الطرومباث

-

مقام بياتي.

التظاھرات الوطنية والدينية

-

القيطار

 -مقام الكرد

-

الفلوت الجانبي

• التآليف الموسيقية:

-

الدوالب

-

السنفونية

-

النوبة

• الشخصيات الموسيقية:
-

محمد عبد الوھاب.

-

بتھوفن.

-

عبد الكريم دالي.

والعالمية التي تصادف السنة

• الساللم:
-

صول ك .

-

مي الصغير.

الدراسية على أال تكون منافية للقيم
االجتماعية واألخالقية للمجتمع
الجزائري.

المسافات
 المسافة الرابعة-

المسافة الخامسة

• إشارات التحويل:
-

+b+ #

 عالمات التحويل اتلعربية• اإليقاعات:
-

المصمودي الكبير

-

ايقاع الخالص أو البشرف

• الطبوع الجزائرية:
-

طبع الصيكا) الجزائري (.
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