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تعتبــر حصة التربٌــة الموسٌقٌة فً هذه المرحلة من التعلٌم الثانوي امتدادا وثٌقا
لمرحلةةة التعلةةٌم المتوسةةَ ،الا كن هنةةاد نظةةرة جدٌةةدة فةةً سةةٌر مجةةاالت حصةةة التربٌةةة
الموسٌقٌة ال تختلف كثٌراً عةن سةابقتها ،وتتمثةل فةً كن الحصةة كصةبحت ترتكةز كثٌةراا
على جانب الثقافة الموسٌقٌة ،و كساب المتعلم كفاءات تتمثةل فةً ردرتةل علةى االسةتما
الدرٌق والواعً والتحلٌل والمنارشة والتعبٌر...
وحتةةى ٌتسةةنى لذسةةتاذ كداء عملةةل بصةةورة جٌةةدة ،نه ة بةةٌن ٌدٌةةل هةةذه الوثٌقةةة
المرافقة لمنهاج السنة األولى ثانوي والتً تتهمن على:
 كٌفٌة تحهٌر الحصة وسٌرها. توجٌهات عامة حول المحور المركزي. تعارٌف لبعض المحتوٌات المدرجة فً المنهاج. .IIالكفاءات المنتظرة:
خةةةالل السةةةنة كولةةةى ثةةةانوي ٌكتسةةةب التلمٌةةةذ بعةةةض المعةةةارف
والكفةةاءات ذات بعةةد فنةةً ،ثقةةافً ،تقنةةً ،منهجةةً وسةةلوكً تمكنةةل مةةن تنمٌةةة رةةدرات
االستما واألداء الموسةٌقً لٌصةل بعةدها لةى اعبةدا واالبتكةار .ن مالحظةة ومعاٌنةة
هةةةذه الكفةةةاءات ٌسةةةاهم دائمةةةا ً فةةةً بنةةةاء التقةةةوٌم التكةةةوٌنً الةةةذي ٌهةةةم كةةةل المراحةةةل
البٌداغوجٌةة ،ولقةةد كدرجةةت بَرٌقةةة مجموعةةات ذات صةةفات مشةةتركة ومتكاملةةة و ذلةةد
بهدف التوهٌح والفعالٌة.
كفاءات فنية:
عةةن َرٌةةق الصةةوت كو املةةة الموسةةٌقٌة وباسةةتعمالل للمعةةارف المكتسةةبة،
ٌكون المتعلم بإمكانل تأدٌة مجموعة كغانً ومقاَ موسٌقٌة ،والتمكن مةن عناصةر لهةا
صلة بهذا الفن تكون وسٌلة للتعبٌر الموسٌقً بمختلف كنشَتل.
كفاءات ثقافية :التلمٌذ ٌكون بإمكانل كن :
 ٌحةةدد مفلفةةة موسةةٌقٌة علةةى كسةةاو التشةةابل واالخةةتالف م ة مةةا تةةم تناولةةل خةةاللالبرنامج.
 اعدالء بالركي والنقةد الشخصةً علةى كةل مةا ٌسةتم لٌةل ،مسةتدالً فةً ذلةد بمةااكتسبل من اللغة الموسٌقٌة.
 التعلٌةةق والتعبٌةةر عةةن مفلفةة موسةةٌقٌة مةةأخوذة مةةن حةةدر المحةةاور المختةارة فةةًالسنة األولى ثانوي.
 استعمال كفاءات من مجاالت فنٌة كخرر وهذا من خالل تعلٌقل وتعبٌره على فةنالموسٌقً.

كفاءات تقنية :التلمٌذ ٌكون بإمكانل:
 غناء وعزف مقَوعتل فً مجال التَبٌق املةً كو مجموعةة صةوتٌة سةوا ًء كةان3

ذلد فردٌا ً كو جماعٌاً ،وبالتالً ٌمكنل تحلٌل العناصر المكونة لها.
 التمكن من :استعمال صوتل كو آلة موسٌقٌة ،القدرة على االستما واالبتكار... اسةةتعمال المعةةارف التقنٌةةة الخاصةةة بالمةةادة فةةً التعلٌةةق المنَقةةً عةةن المفلفةةاتالموسةةٌقٌة حتةةى و ن كانةةت تختلةةف عةةن األنةةوا الموسةةٌقٌة الت ةً ٌةةتمكن منهةةا
وٌتذورها.
 استعمال وسةٌلة كو مجموعةة مةن الوسةائل توهة تحةت تصةرفل ،بةالتركٌز علةىالوسائل التكنولوجٌة لإلعالم واالتصال التربوي (اععالم املً الموسٌقً M.A.O
).
كفاءات منهجية :كن ٌكون التلمٌذ رادرا على:
 البحث عن المعلومات ،تنظٌم المعارف ،تخٌََ عملل وتنظٌمل. استرجا مكتسباتل القبلٌةة فةً شةتى المواهةٌ لتسةخٌرها فٌمةا ٌةراد الةتمكن منةلو ثراءه ،سوا ٌء فً االستما كو األداء كو التزود بالمعارف المختلفة.
الكفاءات السلوكية:كن ٌكون التلمٌذ رادرا على:
 االندماج فً مجموعة والمساهمة فً مشرو جماعً. المشاركة فً منارشةات و عَةاء ركٌةل بكةل درةة وموهةوعٌة ،مة احتةرام امراءالتً تختلف عن ارتناعاتل الخاصة.
 كن ٌبةةادر بصةةوتل كو آلتةةل الموسةةٌقٌة كو معارفةةل التقنٌةةة والثقافٌةةة لتنمٌةةة اعنتةةاجالموسٌقً والوسائل المساهمة فٌل.
ولتحقٌق كل هذه الكفاءات السالفة الذكر فً مرحلة التعلٌم الثانوي عامة والسنة
األولى ثانوي خاصة ،تم اختٌار َرٌقة جدٌدة فً تدرٌو مادة التربٌة الموسٌقٌة فً
هذا المستور ،تتمثل فٌما ٌسمى بالمحور المركزي.

.III

المحور المركزي:

وهو عبارة عن شكالٌة موسٌقٌة عرٌهة تعًَ للمتعلم فرصا ككثر
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لالستما والتَبٌقات المتنوعة ،كما تمده كٌها بجسور تربَل بالفنون و
المواد األخرر.
وٌمكن اعتباره فكرة لغوٌة ،تنشأ عن كتابة موسٌقٌة كو شكل كو وظٌفة
موسٌقٌة ،كو
موهو كدبً الخ...

.IV

لماذا المحور المركزي؟

 كً ٌكون هناد تنسٌق ككثر لنشاَات الحصة .
 بغٌة كال نحصر الحصة على رموز و شارات وعالمات ،بل نعٌَها بعدا
ككبر ،ككثر شمولٌة ،ثقافٌا وفنٌا.
 كً ٌكون للنشاَات المقترحة معنى ٌساهم فً البناء الفكري للمتعلم.
مالحظة:
ن عداد برنامج وفق النظرة الجدٌدةٌ ،تَلب منا األخذ بعٌن
االعتبار الكفاءات الموسٌقٌة المتنوعة التً اكتسبها المتعلم فً نهاٌة َور التعلٌم
المتوسَ .فهو ٌتهمن محاور كساسٌة تعتبر امتدادا لما ردم فً المرحلة السابقة
– كما ذكرنا من ربل – هافة لى نشاَات كخرر تراعً ردراتل فً هذه
المرحلة من التعلٌم الثانوي.

 .Vمجاالت حصة مادة التربٌة الموسٌقٌة ،بالنسبة للمحور
المركزي.
ن الوسٌلة األولى التً تربَ المتعلم بالموسٌقى هً االستما  ،فإذا كانت الشروَ
المالئمة من درة ووهوح خالل االستما متوفرةٌ ،ستٌَ بواسَتها المتعلم ثراء
ثقافتل الموسٌقٌة وتنمٌة مجالل المعرفً والحسً ،ومما ٌساعده فً ذلد كٌها هو لمامل
بكل ما ٌساهم فً تكوٌنل الفنً الموسٌقً من نظرٌات ورواعد موسٌقٌة ومعارف.
ذن ،فالتربٌة الموسٌقٌة ٌجب كن تعمل على تمكٌن المتعلم من محاور كساسٌة ثالث ،
تحمل فً ٌَاتها كل ما تنمٌل الموسٌقى من ردرات لدر المتعلم.
وعلٌل ٌمكن كن نلخص هذه المجاالت فً الشكل التالً:

  
اعنتاج الموسٌقً
األداء

االستما
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الفهم والتحلٌل

فهذا الشكل ٌعبر على كن الموسٌقى تنتقل لى المتعلم عبر االستما  ،فٌحاول فهمها
وتحلٌلها ،معتمدا فً ذلد على مجمل التعارٌف ،النظرٌات والقواعد التً تناولها خالل
مشواره الدراسً ،لٌتمكن بعد ذلد من نتاج هذا الموروث الفنً ،سوا ٌء بإعادة ما تم
االستما لٌل كو بإبداعل من وحٌل الشخصً ،وٌكون ذلد ما عن َرٌق الغناء كو
العزف على امالت الموسٌقٌة كو التعبٌر الجسدي...
االستماع:
المهارات والقدرات الموسٌقٌة التً ٌمكن للمتعلم كن ٌتمٌز بها تظهر عموما ً عبر كدائل
الموسٌقً بمختلف كشكالل كو تعبٌره النظري عما ٌتمٌز بل هذا الفن بمختلف كنواعل،
الّ كن الوصول لى هذا المستور ٌتَلب مدة زمنٌة تكون فٌها القدرات كامنة ،ال
تظهر على السلود الخارجً للمتعلم.
فإذا كخذنا مثال عن متعلم لم ٌكن لل دراٌة بأسو الغناء العربً ،ولم ٌستم لى هذا
النو من ربل ،ففً بداٌة دراستل لهذا النو الموسٌقً نجد كنل ٌصعب علٌل كدائل،
خاصة ن كانت الموسٌقى تنتمً لى مقام ٌحتوي على رب البعد (البٌاتً ،الرست،
الهزام) ...
هذا ال ٌعنً كن المشكل ٌكمن فً هعف القدرة الصوتٌة ،بل فً الذاكرة ،ألن الذاكرة
اللحنٌة لٌو لها رصٌد من هذه المقامات ،والذاكرة الموسٌقٌة كما هو معلوم تتغذر
باالستما لى الموسٌقى.
الموسٌقى كخذ ثم عَاء ،شهٌق ثم زفٌر ،استما ثم كداء .الذاكرة تختزن الموسٌقى
عبر االستما  ،والدماغ ٌوجل مختلف كعهاء الجسم المساهمة فً كداء ما تم اختزانل
فً الذاكرة .لذا البد كن ٌولى االستما بأهمٌة كبٌرة من َرف األستاذ ،ففً كثٌر من
األحٌان ٌعانً المتعلم من صعوبة كداء لحن ما كو ٌقا  ،فقد ٌظن األستاذ كن ذلد
راج لى هعف ردرة األداء لدر المتعلم ،وهو كمر لٌو مفكدا ،بل فً كثٌر من
األحٌان نجد كن الصعوبة تعود لى عدم االستما الجٌد والواعً لهذا المركب
الموسٌقً من َرف المتعلم والذي من خاللل ٌتمكن من فهم ما ٌجب كدائل ،فاالستما
ٌولد القدرة على األداء الذي هو نتٌجة االستقبال الدرٌق والفهم الصحٌح لما ٌجب كدائل.
ٌمكن كن نعًَ مثال بشخص ٌتحدث معد بصوت غٌر واهح وهو ٌسألد ،فقبل كن
تجٌبل تجد نفسد مهَرا لى كن تَلب منل عادة السفال بصوت واهح ،ذلد كً
تسمعل ثم تفهمل فبعدها ٌمكند كن تجٌبل.
التربٌة الموسٌقٌة ذن تشمل ثالث محاور كساسٌة وهً:
 تنمٌة االستما لدر المتعلم.
 تمكٌنل من القواعد والنظرٌات الموسٌقٌة.
 تمكٌنل من كداء كهم العناصر الموسٌقٌة وبمختلف كشكالها.
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أنواع االستماع:
ٌمكن تقسٌم االستما خالل العمل التربوي لى مستوٌٌن:
االستما الشامل:
.1
هدف هذا النو من االستما هو ثراء الثقافة الموسٌقٌة للمتعلم وجعلل ٌتفتح على
مختلف اعنتاج الموسٌقً العالمً كو المحلً ،الماهً كو الحاهر ...ومن خاللل
ٌتعرف على حهارات المجتمعات الحاهرة والقدٌمة .هناد من الموسٌقى التً ال
ٌمكن تمكٌن كدائها للتالمٌذ وٌعود ذلد لتعقٌدات فً األداء سوا ٌء كان ذلد عن َرٌق
الغناء كو العزف على امالت الموسٌقٌة ،ذلد ال عٌنً كنل ال نتَرق لٌها بل العكو،
وٌكفً كن نسم التالمٌذ هذا النو ونشرح لهم كهم ممٌزاتل سوا ٌء فً الجانب النظري
كو التَبٌقً كو التارٌخً كو الثقافً كو االجتماعً...
االستما الدرٌق والواعً (الموجل):
.2
ٌهدف هذا المستور من االستما لى جعل المتعلم ٌدرد وٌفهم وٌسمً وٌقارن وٌحلل
وٌدون ...مختلف العناصر الموسٌقٌة التً ٌستم لٌها (اعٌقاعات المستعملة ،المقامات
التً تنتمً لٌها األلحان ،األشكال واألنوا الموسٌقٌة المدرجة لٌها ،امالت الموسٌقٌة
المستعملة ،تحدٌد انتمائها المكانً والزمنً.)...
 النظريات والقواعد الموسيقية:
ن التمكن من فن الموسٌقى وجعل المتعلم ذو ردرات موسٌقٌة ٌفرض على األستاذ
تمكٌنل من نظرٌات ورواعد هذا الفن ،حٌث كنل فً كثٌر من األحٌان ال ٌمكن فهم كو
كداء عنصر من العناصر الموسٌقٌة الّ ذا كان لنا دراٌة بالقواعد والنظرٌات التً
تتحكم ف ٌها .ال ٌمكن للمتعلم كن ٌقول كن لحن ما ٌنتمً لى مقام ما دون كن ٌكون لل
دراٌة بهذا المقام وخصائصل ،كو كن ٌتعرف على َبٌعة التآلف الذي استم لٌل دون
كن تكون لل دراٌة بالتآلفات وكٌفٌة تصنٌفها ...لقد كدرج خالل هذا البرنامج تعارٌف
ألنوا من الموسٌقى ٌفرض على األستاذ كن ٌكون ملما ً بأهم النظرٌات التً توهح
خصوصٌات هذه األنوا الموسٌقٌة.
رغم كن هذا البرنامج ٌعتبر تتمة لما تناولل المتعلم فً األَوار السابقة من التعلٌم والتً
تظم فً محتواها ردر كبٌر من القواعد والنظرٌات الموسٌقٌة ،والَور الثانوي ٌعتمد
على كسلوب ٌتم فٌل التدرٌو وفق محاور شاملة ،الّ كنل ال ٌخلوا من النظرٌات
والقواعد الموسٌقٌة ،كون التعمق فً محور ما كو نو موسٌقً ما ٌعنً التمكن من فهم
وتحلٌل خصائصل بدرة ككبر ،وهذا ٌتَلب على المتعلم كن ٌتمكن من نظرٌات ورواعد
النو الموسٌقً الذي ٌتناولل ،وهو ما ٌفدي لى تَوٌر ردراتل فً كداء هذه الموسٌقى
كو تحلٌلها كو تدوٌنها...
 األداء الموسيقي:
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ن األداء الموسٌقً بمختلف كشكالل ٌعتبر ردرة كساسٌة تسعى التربٌة الموسٌقٌة لى
تمكٌنها للتالمٌذ ،فالبد من كن ٌكون المتعلم رادراً على األداء السلٌم لما تم تناولل من
مكتسبات موسٌقٌة خالل مشواره الدراسً .األداء عموما ً ٌكون عبر الغناء ألن
الصوت من كهم القدرات الموسٌقٌة الواجب تَوٌرها لدر المتعلم والغناء نشاَ فً
متناول الجمٌ  ،زد على ذلد كن بعد األذن التً تنمى باالستما ٌأتً الصوت ،وهذان
العهوان ٌعتبران كساو االتصال االجتماعً ،وتَوٌرهما ٌعود بفائدة كبٌرة على
المتعلم فً شتى مجاالت حٌاتل خاصة الدراسٌة ،هذا ال ٌنفً مكانٌة تكوٌن فرق
موسٌقٌة على مستور المدرسة ،وٌتم ذلد ما االستعانة بتالمٌذ ٌمارسون العزف على
آالت موسٌقٌة خارج المدرسة كو كن ٌسعى لى تكوٌن مجموعة عازفٌن ٌتم اكتشافهم
وصقلهم وتنمٌة ردرات العزف عندهم .
فدور األستاذ هو تنمٌة وتوجٌل هذه القدرات ،لتدعٌم المجموعات الصوتٌة بفررة
موسٌقٌة تستعمل آالت موسٌقٌة بسٌَة ٌمكن للتلمٌذ ارتنائها ،كآلة الفلوت ذات المنقار
كو آالت ٌقاعٌة بسٌَة.

الخالصة :
ن دراسة المحور المركزي تكون عبر ثالثة مجاالت:
مجال ٌظم الجانب المعلوماتً الذي ٌشمل كل المعارف النظرٌة واألدبٌة
والتارٌخٌة واالجتماعٌة ...الخاصة بالموهو الموسٌقً المتناول ،وهذا
تحهٌرا للمجال الثانً والمتمثل فً االستما  ،الذي ٌهدف لى تجسٌد هذه
العناصر والمكونات الموسٌقٌة فً وجدان و حساو المتعلم ،لنصل بل (كي
المتعلم) لى المجال الثالث الذي ٌظم مجمل الكفاءات والقدرات التَبٌقٌة التً
تظهر من خالل كدائل لهذا الفن بمختلف كشكالل وكنشَتل...

ٌمكن تلخٌص كهم ما نتناولل خالل حصة التربٌة الموسٌقٌة فً الجدول التالً:
جدول عام لحصة التربية الموسيقية ()tableau synoptique
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الحصة رقم :؟
مجاالت الحصة

االستماع

القواعد
الموسيقية
والنظريات

األداء الموسيقي

عناصر المجاالت.
 االستما عبر آلة تسجٌل.
 االستما لما ٌفدٌل األستاذ (غناء كو
عزف)
 االستما والمشاهدة عبر الفٌدٌو والتلفاز
(فرق موسٌقٌة ،كفالم وثائقٌة،
محاهرات.)...
 االستعانة بعازفٌن بارعٌن...
رغم كن كهم القواعد والنظرٌات الموسٌقٌة
رد تناولها المتعلم خالل األَوار الماهٌة،
فإنل من الهروري التَرق لى كهم ما
ٌساهم فً فهم المتعلم لموهو المحور
المركزي المبرمج خاصة منها التً لم
ٌدرسها المتعلم من ربل.
 الغناء.
 القراءة الصولفائٌة.
 العزف على امالت الموسٌقٌة.
 كداء ٌقاعً بالحركات.

الـمدة الزمنـية
لكل مجال.

25د

15د

20د

مالحظة هامة:
ٌقول المربً األلمانً كارل أورف  : CARL Orffعلى األستاذ كال ّ ٌكون عبٌد
َرٌقة كو كخرر خالل تدرٌسل لفن الموسٌقى ،فرغم ما ٌعرف عن هذا الرجل من
كعمال رٌمة فً مٌدان التربٌة الموسٌقٌة ومنهجٌتل التً اتخذت فً كثٌر من مدارو
العالم ،الّ كنل لم ٌكتب الكثٌر فً مجال التربٌة الموسٌقٌة تاركا ً االختٌار لذستاذ،
كونل األررب لى وار التدرٌو باختالف المكان والزمان ،الوسائل المتاحة،
التكوٌن الذي ٌتمٌز بل األستاذ ،فئة التالمٌذ الذٌن ٌتعامل معهم ،الثقافة الموسٌقٌة
التً ٌتمٌز بها المحٌَ الذي ٌمارو فٌل وظٌفتل...
9

هذا ٌعنً كن لذستاذ المسفولٌة فً البحث عن سبل معالجة الموارف التدرٌسٌة التً
رد ٌتعرض لها دون امخر ،خاصة فً المدرسة الجزائرٌة التً تعانً فٌها التربٌة
الموسٌقٌة من مشاكل عدة تربوٌة منها وتنظٌمٌة.
تبعا ً للجدول المقترح ،لذستاذ الحرٌة فً التعامل م الجانب الزمنً للمجاالت
المكونة لحصة التربٌة الموسٌقٌة وفقا ً لخصوصٌات كل محور ومحتوٌات الحصة.
ن المحاور المركزٌة التً ٌتَرق لها المتعلم خالل دراستل تمتد لى غاٌة السنة
الثانٌة ثانوي ورد حصرت
لتشكل لنا ما ٌسمى بـ :المحور العام .
كما المحاور المركزٌة الستة والتً تمتد على مدر سنتٌن فقد حصرناها فٌما ٌأتً:
الموسٌقى الجزائرٌة.
 -)1المحور المركزي األول:
الموسٌقى العربٌة.
 -)2المحور المركزي الثانً:
الموسٌقى الكالسٌكٌة
 -)3المحور المركزي الثالث:
األوروبٌة.
الموسٌقى المعاصرة.
 -)4المحور المركزي الراب :
موسٌقى الشعوب.
 -)5المحور المركزي الخامو:
اعٌقا .
 -)6المحور المركزي السادو:
كما ذكرنا سابقا فإن كل محور ٌستغرق ستة كسابٌ كي شهر ونصف تقرٌبا ،وبالتالً
فإن كل فصل نتَرق فٌل لى محورٌن تختلف مواهٌ المحور فٌل من سنة لى
كخرر.

 .VIنماذج لحصص فً مادة التربٌة الموسٌقٌة.
الحصة رقم1 :
مجاالت الحصة

عناصر المجاالت.
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الـمدة الزمنـية
لكل مجال.

االستماع

القواعد
الموسيقية
والنظريات
األداء الموسيقي

 سما التالمٌذ لموسٌقى الصنعة (كجزاء
من نوبة الزٌدان كو كخرر) عبر آلة
تسجٌل.
 سما الَب المتناولٌ ،فدٌل األستاذ
(غناء كو عزف).
 تعرٌف مدرسة الصنعة وتحدٌد كماكن
تواجدها.
 التعرٌف بأهم امالت الموسٌقٌة
المستعملة.
ٌمكن تدعٌم الدرو بالنشاَات التالٌة:
 مشاهدة الفٌدٌو والتلفاز تعرض فٌل
(فرق موسٌقٌة ،كفالم وثائقٌة،
محاهرات )...حول هذا الموهو .
 االستعانة بعازفٌن بارعٌن ٌفدون نماذج
من هذا النو الموسٌقً.
 تنظٌم زٌارات لى جمعٌات تفدي هذه
الموسٌقً.





دراسة الَب المقترح.
غناء الَب عبر القراءة الصولفائٌة.
كداء مقَ من النوبة المتناولة.

25د

15د
20د

الحصة رقم2 :
مجاالت الحصة
عناصر المجاالت.
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الـمدة الزمنـية
لكل مجال.

االستماع

القواعد
الموسيقية
والنظريات
األداء الموسيقي

.VII

 سما التالمٌذ كجزاء كخرر من النوبة
المقترحة فً الحصة األولى ومحاولة
فهم ومنارشة ما تم االستما لٌل.
 سما تسجٌالت ألهم امالت الموسٌقٌة
المستعملة ومحاولة فهم خصائصها.
 التعرٌف بأهم الشخصٌات الموسٌقٌة
المعروفة فً هذا النو الموسٌقً.
 استعمال صور للتعرٌف بالشخصٌات
وامالت الموسٌقٌة.
 شرح بنٌة النوبة المقترحة معتمداً فً
الشرح على ما تم االستما لٌل.

25د

15د




غناء انقالب النوبة المقترحة.
القراءة الصولفائٌة لبعض التمارٌن.

توجٌهات وتعارٌف لبعض المحتوٌات.

المحور األول :الموسٌقى الجزائرٌة
الموسٌقى األندلسٌة ( الصنعة) :خالل ثالث حصص.
الحصة األولى :النوبة فً مدرسة الصنعة.
ك) التمهٌد:
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20د

ٌكون التمهٌد بتعرٌف مدرسة الصةنعة و تحدٌةد منةاَق تواجةدها ،باالسةتعانة بخرٌَةة
عٌهاح المناَق التً تعرف تداول هذا التراث و صور ألوركسترا لموسٌقى الصنعة.
مدرسة الصنعة:
هً فر من ذلد الموروث األندلسً الةذي جاءنةا مةن العصةور الذهبٌةة للحهةارة
العربٌةةة اعسةةالمٌة .تتواجةةد هةةذه المدرسةةة فةةً كةةل مةةن الجزائةةر العاصةةمة ،بجاٌةةة،
المدٌةةة ،القلٌعةةة ،شرشةةال ،ملٌانةةة ،البلٌةةدةٌ .مكةةن عَةةاء لمحةةة رصةةٌرة عةةن تةةارٌخ
التةراث األندلسةةً الموسةةٌقً منةذ زرٌةةاب الةةى غاٌةة اسةةتقرار هةةذا التةراث فةةً شةةمال
فرٌقٌا
ٌلً هذا التعرٌف االستما  ،للسماح للمتعلم بالتعرف على هذا التراث الموسٌقً.
( للمعلم حرٌة االختٌار لجزء من كجزاء النوبة كو لى انقالب).
مثال :نوبة السٌكاه ( الصٌكة) لبهجة رحال.
العرض :بعد هذه المقدمة التً سمحت بتحدٌد مناَق تواجد الصنعةٌ ،قوم
ب)
األستاذ بتقدٌم األشكال الموسٌقٌة المستعملة فً هذه المدرسة :النوبة و االنقةالب
م عَاء تعرٌف رصٌر لكل شكل.
ٌنقسم التراث األندلسً لى رسمٌن:
 النوبات :عبارة عن مفلفات آلٌة غنائٌة ،متكونة من سلسلة حركات حسنة التنهٌدمن االفتتاح لى االختتام تعتبر هذه المفلفات العمود الفقري للموسٌقى األندلسٌة.
 االنقالبات :هً رَ غنائٌة ٌتم كدائهةا مةا مفصةولة بعهةها عةن بعةض كو بشةكلمتتاب  .فً الحالة األخٌرة تسمى سلسلة االنقالبات :نوبة االنقالبات
بعد هذا التعرٌف القصةٌر لإلشةكال الموسةٌقٌةٌ ،قةوم األسةتاذ بإسةما المتعلمةٌن لةى
انقالب ال تتجاوز مدتل  4كو  5درائق.
بعد ذلد ٌمر لى كجزاء النوبة وبنٌتها ،محةاوال سةما المةتعلم و لةو لةبعض الثةوانً
كل جزء ٌعرفل حتى ٌتسنى للمتعلم التمٌٌز بٌن األجزاء المختلفة للنوبة.
كجزاء النوبة:
 المشالية أو مستخبر الصنعة :توَئة آلٌة تفدر بَرٌقة متناسقة علةى ٌقةا حةر( دون آلة ٌقاعٌة) لإلعالن عن َب النوبة.
 التوشية :افتتاحٌة آلٌة ،متكونة من جمل موسةٌقٌة مشةتقة مةن الحركةات المختلفةةللنوبة .تفدر هذه االفتتاحٌة على ٌقا رصٌد( )4/4كو على ٌقا بشةرف( )4/2
م حركة معتدلة.
 المصدددر :كول حركةةة غنائٌةةة .بعةةد مقدمةةة كلٌةةة تةةدعى ي الكرٌسةةًي ،تةةفدر هةةذهالحركة على ٌقا بًَء كما الكرٌسً فٌكون على ٌقا سرٌ .
ٌعتبر المصدر كهم جزء غنائً لكونل ٌسمح بإبراز َارات و ردرات المغنً.
 البطددايحي :السلسةةلة الغنائٌةةة الثانٌةةةٌ .بةةدك البَةةاٌحً يبكرٌسةةًي و ٌكةةون لةةل نفةةوالبنٌةةة الشةةعرٌة و الموسةةٌقٌة كالمصةةدر .ن نقَةةة االخةةتالف بةةٌن هةةذه السلسةةلة
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الغنائٌة و سابقتها تكمن فً الحركة اعٌقاعٌة التً تكون كسر من المصدر.
 الدرج :السلسلة الغنائٌة الثالثة .بعد مقدمة كلٌة ي كرٌسًي ٌفدر الدرج عادة علىٌقا رباعً كسر من البَاٌحً.
 االنصراف :حركة غنائٌة على ٌقا انصراف ( .)8/6 الخالص :كخةر حركةة غنائٌةةٌ ،ةفدر بغصةنها األول علةى ٌقةا انصةراف  .كمةابارً األغصان فتفدر على ٌقا الخالص ( .)8/6
ج) االسةةتنتاج :بتوجٌةةل مةةن األسةةتاذٌ ،سةةاعد تالمٌةةذه للوصةةول لةةى النتٌجةةة التالٌةةة :
تتكون النوبة من جزئٌن من الجانب اعٌقاعً جزء ثنائً وجزء ثالثً.
مالحظة :سٌرفق لهذه الوثٌقة المرافقة ررص مهغوَ ٌحتوي على نمةاذج لكةل هةذه
المقاَ .
الحصة الثانٌةَ :بو الموسٌقى األندلسٌة و ابرز شخصٌات مدرسة الصنعة.
ك) تمهٌدٌ:بدك األسةتاذ بإعَةاء فكةرة عةن عةدد َبةو ونوبةات الموسةٌقى األندلسةٌة عبةر
التارٌخ ،الذي كصبح  16نوبة وَبة بعةدما كةانوا  24وهةً :الةذٌل ،المجنبةة ،الحسةٌن،
رمةةةل الماٌةةةة ،الرمةةةل ،غرٌةةةب ،الزٌةةةدان ،الرصةةةد ،المزمةةةوم ،الصةةةٌكة( السةةةٌكاه) ،
رصدالذٌل ،الماٌة ،الجاركة ،العراق ،الموال.
ب) العرض :دراسة َب الزٌدان.
(كتابة السلم للَب الزٌدان على المدرج)
ٌعتبةةر هةةذا الَب ة مةةن الَبةةو األساسةةٌة .عَةةاء تركٌبةةة السةةلم الموسةةٌقً لَب ة
الزٌدان
بعد هذا التقدٌم النظري للَب المدرووٌ ،قةوم األسةتاذ بعزفةل كو سةماعل للتالمٌةذ  ،ثةم
ٌَلب منهم كداء السلم غنائٌةا .بعةد ذلةد ٌحةاول سةماعهم انقةالب زٌةدان كو حركةة مةن
حركات النوبة زٌدان.
عند االنتهاء من هذا الجانب التقنةًٌ ،مةر األسةتاذ لةى الجانةب الخةاص بممثلةً مدرسةة
الصنعة.
ربةةةل الشةةةرو فةةةً التعرٌةةةف بةةةأبرز شخصةةةٌات هةةةذه المدرسةةةةٌ.حاول األسةةةتاذ اختبةةةار
معلومات التالمٌذ فً هذا المٌدان ،بعد ذلد ٌقوم بتقدٌم شخصٌة كو ككثر مثل:
سيد أحمد سري :ولد هذا الشةٌخ بقصةبة العاصةمة فةً الثالةث مةن نةوفمبر سةنة .1926
التقةةى بالموسةةٌقى األندلسةةٌة فةةً وسةةَل العةةائلً .بعةةد ذلةةد تتلمةةذ علةةى ٌةةد السةةٌد البشددير
البوزيري الذي ساعده على اكتشاف القصٌدة الدٌنٌة.راده شغفل الكبٌر وبحثل المتواصل
علةةى كنةةوز التةةراث الموسةةٌقً الجزائةةري لةةى االنخةةراَ فةةً الجمعٌةةات المختصةةة فةةً
تدرٌو الموسةٌقى األندلسةٌة كجمعٌةة ي األندلسةٌةي فةً جةوان  ،1945جمعٌةة ي الحٌةاةي
بٌن  1945و  1946و جمعٌة ي الجزائرٌةي فً  .1946فً سةنة  1946التقةى بالشةٌخ
عبد الةرزاق فخةارجً .بتةداءا مةن  1952و لةى غاٌةة  1988عمةل الشةٌخ سةٌد كحمةد
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سةةري علةةى تعلةةٌم وتلقةةٌن التةةراث األندلسةةً فةةً جمعٌةةات ي الموصةةلٌةي ،ي الجزائرٌةةة
الثعالبٌةي ،وفً معهد الموسٌقى بمدٌنة الجزائر العاصمة ،المعهد الةوَنً للموسةٌقى ،و
المدرسة العلٌا لذساتذة ،و على نشر هذا التراث عن َرٌق مشاركتل فً كنشةَة جةوق
الموسٌقى العربٌة األندلسٌة التاب لجمعٌةة الفةالت مةن سةنة  1960لةى غاٌةة  ،1964و
فً المجموعة الموسٌقٌة لمدٌنة الجزائر فً .1989
الحصة الثالثة :امالت الموسٌقٌة فً جوق األندلسً.
 -1امالت الموسٌقٌة:
تصَحب التعرٌفات التً ستقدم فً هذه الحصة بصور امالت
المدروسة للسماح للمتعلم بالتعرف على هذه امالت الموسٌقٌة.
 امالت الوترٌة:الكةوٌترة :آلةة وترٌةةة مكونةة مةن  4كوتةةار مهةاعفة ،ومةن صةةندوق صةدر ذو شةةكل
مَول كصغر من العود و كرل تقعٌر منل.
الرباب :آلة وترٌة مكونة جسةم بٌهةويٌ ،زخةرف جزئةل العلةوي بنةورات و غَةاء
ررٌق من الحدٌد.
هةةافة لةةى هةةذه امالت ٌمكةةن للمعلةةم تعرٌةةف آالت كخةةرر مثةةل :الكمنجةةة ،العةةود،
المندولٌن.
امالت اعٌقاعٌة :دراسة التٌن هما:الَار و الدربوكة.
هافة لى الصورٌ ،قوم األستاذ فً سما تالمٌذ مقةاَ موسةٌقٌة تسةمح بةالتعرف
على امالت الموسٌقٌة المدروسة.
-2كداء انقالب زٌدانٌ :ا رشا الفتان
ٌقوم األستاذ بكتابةة نةص االنقةالب علةى السةبورة ،بعةد ذلةد ٌشةرح معنةى هةذه
القَعة .كخٌرا ٌقوم األستاذ بتلقٌن التالمٌذ هذا االنقالب لحنا و نصا.

.VIII

عملٌة التقوٌم.

االعتمةةاد دائمةةا علةةى حقةةائق صةةوتٌة مسةةموعة كو معبةةر بهةةا والتةةً تةةفدي لةةى تحقٌةةق
الكفاءات المذكورة سابقاٌ ،جب التأكٌد على ما ٌلً:
 االستثمار الشخصً فً التَبٌقات واألداء بمختلف كشكالل. القدرة على االرتجال واالبتكار. الدرةةة فةةً التقنٌةةات والتعلٌةةق النقةةدي المكتةةوب كو الشةةفوي للمفلفةةات المسةةموعة،ٌر اك ْز علٌها.
والتمكن من المعارف التً ا
 معارف لها عالرة م مجاالت فنٌة كخرر.عملٌة التقوٌم ٌأخذ فٌهةا جمٌة الكفةاءات المنتظةرة ،التكوٌنٌةة منهةا والتحلٌلٌةة ،وهةً
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تمكن األستاذ من تسٌَر تقرٌر شةامل لعملٌةة الةتعلم المقترحةة خةالل السةنة وبالتةالً
تقوٌم نتائجها.
نها تخلق حوار م التلمٌذ الذي ٌتمكن من دراد مكتسةباتل ،تحفٌةزا تةل ،مشةارٌعل،
وبعدها تحدٌد نظرة شاملة حول دراستل امنٌة والمستقبلٌة.
بما كن عملٌة التقوٌم تكوٌنٌة ككثر منها كمٌة ،فإنها تأخذ بعٌن االعتبار
مجمو الكفاءات المرحلٌة عند دراسة كي محور ،من جهة كخرر فإن هذه العملٌة
تسمح للمعلم بَرح حوصلة شاملة للتعلٌم المقترح خالل السنة ،ومنل تقوٌم النتائج،
وعلٌل فإن عملية التقييم تتم عند نهاية كل محور.
فالتقوٌم رد ٌكون عبر التعبٌر الشفوي والكتابً للمواهٌ التً تناولها المتعلم ذلد
عبر المنارشة وَرح األسئلة ،كو االمتحانات والفروض المبرمجة من َرف
األستاذ ،وكذا عبر األداء الموسٌقً ،الذي من خاللل تظهر ردرات وكفاءات المتعلم
فً فهم وكداء الموسٌقى المتناولة ،وٌمكن لذستاذ كن ٌٌ اق ٌِ ام نتائج العملٌة التربوٌة بكل
موهوعٌة ونجاعة ،لٌتعرف على مواَن الهعف فً ردرات وكفاءات التالمٌذ،
وٌعمل بعدها على تقوٌتها ومعالجة النقائص.

لماذا التقوٌم؟
التقوٌم ٌظهر لذستاذ العناصر التالٌة:
 المكتسبات ،الكفاءات ،القدرات .....عند المتعلم.
 اعشكالٌات.
 مدر تحفز التالمٌذ لى هذا النشاَ.
 مدر نجاعة العملٌة التربوٌة.
كما ٌعتبر وسٌلة لمعالجة اعشكالٌات خالل العملٌة التربوٌة ،لى جانب مساهمتل الفعالة
فً توجٌل وتكٌف َرائق وكسالٌب التدرٌو حسب الموارف التدرٌسٌة التً ٌتعرض
لٌها المعلم م تالمٌذه ،ذلد باختالف المكان والزمان ،فئة التالمٌذ ومكتسباتهم القبلٌة،
لى جانب الوسائل التعلٌمٌة المتاحة وكذا ردرات المعلم (تكوٌنل).

متى ٌتم التقوٌم؟
ٌكون التقوٌم بصفة متواصلة ،منتظمة ومتدرجة.
 .1التقويم التشخيصيٌ:كون هذا التقٌٌم فً بداٌة السنة الدراسٌة  ،كو ربل البدء فً
دراسة مجال موسٌقً جدٌد كو وحدة تعلٌمٌة بغٌة التعرف على ردرات وكفاءات
التالمٌذ ومستواهم ورصٌدهم من الثقافة الموسٌقٌة واستعداداتهم وذلد رصد
تحدٌد الخبرات والمهارات الالزمة تنمٌتها .
 .2التقويم التكوينيٌ :كون بصفة دائمة خالل العملٌة التربوٌة ،ذلد عبر مختلف
النشاَات التً تحتوٌها حصة التربٌة الموسٌقٌة وفً مختلف مستوٌات التعلٌم.
 .3التقويم ألتحصيليٌ :كون هذا التقوٌم خالل مختلف مراحل التعلٌم ،عموما ً بعد
نهاٌة كل محور وفصل دراسًٌ ،هدف لى معرفة مدر تقدم العملٌة التربوٌة
التعلٌمٌة المراد تقٌٌمها.
وردرات المتعلم بعد المرحلة
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ن العالمة التً ٌتحصل علٌها التلمٌذ خالل العملٌة التقوٌمٌة ٌمكن كن تأثر علٌل ٌجابا ً
كو سلباً ،فقد تكون محفزة لٌبذل كرصى جهد فً العمل كو محَمة عرادتل وسعٌل
للنجاح ،لذا البد كن ٌكون التقٌٌم موهوعً وبناء ،ومقاٌٌسل واهحة للمعلم والمتعلم
فً شكل عقد ٌبرم بٌن المعلم والمتعلم لٌعرف هذا األخٌر ما ٌجب كن ٌصل لٌل
وٌحاول دراكل.

ماذا ٌجب تقوٌمل؟










سلود المتعلم (المجهود ،التركٌز ،المشاركة.)...
المكتسبات السمعٌة.
التَبٌقات اعٌقاعٌة.
التَبٌقات الصوتٌة.
التَبٌقات على امالت الموسٌقٌة.
ردراتل التذكرٌة.
ردراتل فً القراءة والكتابة الموسٌقٌة.
ردراتل اعبداعٌة.
معارفل النظرٌة والثقافٌة.

جدول ٌبٌن نموذج لشبكة تقوٌم خاصة بمستور السنة كولى ثانوي
مكتسبات وقدرات
المتعلم.
سلود المتعلم
(المجهود ،التركٌز،
المشاركة.)...

مقاييس التقويم.
المتعلم ٌبذل جهد من كجل التعلم
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كبٌر متوسَ هعٌف

المتعلم بإمكانل دراد ما تم استماعل كم ال ذلد عبر ردرتل فً:
 التمٌٌز بٌن امالت الموسٌقٌة.
 التمٌٌز بٌن المقامات والساللم والَبو الموسٌقٌة.
 التمٌٌز بٌن مختلف اعٌقاعات.
المكتسبات السمعٌة.
 التمٌٌز بٌن الدرجات الصوتٌة.
 التمٌٌز بٌن األنوا الموسٌقٌة.
 التمٌز بٌن درة األصوات ونشازها.
وذلد دائما ً عن َرٌق االستما .
بإمكان المتعلم كداء ٌقا كم ال ،ذلد عبر مختلف النشاَات
الموسٌقٌة ،وبإمكان تقٌٌم درة هذا األداء عبر:
التَبٌقات اعٌقاعٌة.
 انتظام النبهات فً كداء لحن كو ٌقا .
 التمكن من الخالٌا اعٌقاعٌة بانفصال.
 التمكن من االنتقال بٌن مختلف الحركات (ثنائٌة ثالثٌة).
 التحكم فً سرعة الحركة.
ٌ كون األداء الصوتً للمتعلم سلٌما ً (.)Intonation Juste
 الجمل اللحنٌة صحٌحة.
 تقنٌة الصوت مناسبة لنو الغناء.
التَبٌقات الصوتٌة.
 األداء التعبٌري مالئم (.)Les nuances
 نَق الكلمات والحروف بَرٌقة سلٌمة.
ٌكون عزف المتعلم سلٌما ً من حٌث:
 اللحن واعٌقا .
التَبٌقات على
 مواه األصاب (.)Doigtier
امالت الموسٌقٌة.
 التغٌٌرات فً شدة األصوات (.)Les nuances
كن ٌكون رادراً على التذكر بما ٌلً :
 األسماء (شخصٌات موسٌقٌة ،آالت موسٌقٌة ،كنوا
موسٌقٌة ،نظرٌات ورواعد موسٌقٌة.)...
ردرات ذاكرتل.
 توارٌخ ،مناَق...
 كلحان وكلمات.
هذا الجانب ٌتداخل م معظم الكفاءات والقدرات.
 تكون رراءتل لمختلف التدوٌنات الموسٌقٌة التً تعرض
علٌل سلٌمة.
ردراتل فً القراءة
ٌ كون تدوٌنل للعناصر الموسٌقٌة التً تعرض علٌل
والكتابة الموسٌقٌة.
صحٌحة.
18

ردراتل اعبداعٌة.
معارفل النظرٌة
والثقافٌة.

ٌ كون ذو بدا فً مختلف النشاَات الموسٌقٌة.
كن ٌكون ذي كفاءة الفهم ،التعرٌف ،التسمٌة ،المقارنة،
التحلٌل ،االستنتاج… لما تم دراجل فً المقرر الدراسً لمادة
التربٌة الموسٌقٌة.

 .IXسٌر المادة من الجانب التنظٌمً والوسائل
البٌداغوجٌة الالًزمة.
التربٌة الموسٌقٌة تفرض فً تأدٌتها كن ٌكون هناد تنظٌم محكم ،سوا ٌء فً كسلوب
عرض نشاَاتها على المتعلم كو فً كٌفٌة استعمال الوسائل البٌداغوجٌة.
من الهروري كن ٌكون تمكٌن المتعلم من مهارات وكفاءات فن الموسٌقى ٌعتمد
على مبدك االنتقال من األسهل لى السهل لى الصعب لى األصعب ،لذا فاحترام
َبٌعة المادة هروري فً جعل تكوٌن المتعلم شامل ومتكامل ،حٌث ٌمكن كن
تكون ردرات المتعلم فً الموسٌقى هعٌفة مجرد عدم تمكٌنل من عنصر من
عناصر الموسٌقى ،تكمن الشمولٌة فً جعل المتعلم ٌتعرض لى الموسٌقى بكل
كبعادها وهو ما تم التَرق لٌل فً تعرٌف المادة.
كما من حٌث الوسائل فالبد على األستاذ كال ٌتجاهل كهمٌتها فً كداء عملل ،حٌث من
خاللها تتجسد المعارف النظرٌة وتسهل على المتعلم فهم محتور المحاور.

الصفحة الرئيسية

19

