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المقدمة
تعريف المادة:
املوسيقى ظاىرة علمية فيزيائية ،أخذت بعد فٍت لتكون عنصر ثقايف لو مكانتو يف شىت جماالت حياة
اجملتمع.
فيزيائية لكوهنا ظاىرة صوتية ،تتحكم فيها قوانُت علمية ،ال تسمح بالتأويل يف إصدارىا .فإن كان لتواتر
الصوت  fréquencesقيمة ثابتة نسبياً بُت خمتلف األصوات املكونة للسالمل أو املقامات أو الطبوع
املوسيقية ،اليت منها تنبثق خمتلف األحلان ،سواءٌ تعزف باآلالت (املوسيقى اآللية) أو تؤدى باحلنجرة
(الغناء) ،زد على ذلك عامل الزمن الذي يفرض نفسو ،سواءٌ يف القيم الزمنية لألصوات أو فًتات الصمت
اليت تتخلل األحلان واليت تعترب جزءٌ ال يتجزأ من التكوينة املوسيقية ،حيث تؤدى وفق قيم ثابتة تقاس بأجزاء
أقل بكثَت من الثانية ،زد إىل ذلك خمتلف التقنيات املستعملة يف التلحُت ،التوزيع اآليل ،التدوين ،صناعة
اآلالت املوسيقية ...ىذا كلو جيعل للموسيقى بعد علمي ال ميكن جتاىلو ،خاصة يف ميدان الًتبية الذي
يفرض علينا ممارسة ىذا الفن بأسلوب علمي وبيداغوجي حبت.
أما من جانب الفن ،فإنو يظهر خاصة يف كيفية تعامل الفنان مع خمتلف مكونات املوسيقى ،وكذا مزجها،
مما يعطي أنواع من املوسيقى ال تعد وال حتصى عوض أن تكون نوع واحد ،حىت وإن كانت العناصر
املوسيقية املستعملة (السالمل والطبوع ،اإليقاع ،اآلالت ،اللغة اليت يغٌت هبا ،العامل اجلغرايف والزمٍت الذي
تنتمي إليو )...من نفس النوع .ذلك لكون اإلبداع املوسيقي نابع من إهلام الفنان وإحساسو الداخلي.
نقول كذلك أن املوسيقى عنصر ثقايف ،كوهنا حتمل قيم اجتماعية وثقافية تأثر وتتأثر بواقع الوسط
االجتماعي الذي تكونت فيو ،تتطور بتطور ثقافة اجملتمع يف شىت امليادين ،سواءٌ االقتصادية أو التكنولوجية
أو العقائدية ...وما جيب اإلشارة إليو أن ىذه القيم قد تكون إجيابية أو سلبية يف بناء اجملتمع عامة و
شخصية الفرد خاصة.
لذا البد من ممارسة ىذا الفن يف إطار تربوي يساىم يف النهوض باملوسيقى إىل مستوى طموحات اجملتمع،
ليكون عامل بناء ال عمل ىدم ،عامل ترقية ال عامل ختلف ،عامل توعية ال عامل تضليل ...خاصة أن
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املوسيقى أصبحت كاهلواء الذي نستنشقو ،فهي تفرض نفسها يف شىت جماالت حياة اجملتمع سواءٌ بإجيابياهتا

أو بسلبياهتا.
فكم ساىم الفنان يف تربية النشء ،عرب ما حتملو كلماتو من معاين وقيم تنقل إىل أعماق وجدان املستمع
عرب موسيقاه اجلميلة اليت ترقق األحاسيس وهتذب النفوس ،وجتعل أفكار وكلمات الفنان تصل إىل ذىن
وفكر وكذلك قلب املستمع.
لذا فإننا نستعمل مصطلح الًتبية املوسيقية ،كون اهلدف من إدماج املوسيقى يف امليدان الًتبوي ،ىو جعل
املتعلم يستفيد من كل إجيابيات ىذا الفن ،واملوسيقى ليست فقط ىدفاً ،بل وسيلة تربوية تساىم إجياباً يف
خمتلف نشاطات الًتبية .فأىداف الًتبية املوسيقية عديدة ومتعددة ال ميكن حصرىا ،يكفي أن نقول أن
املوسيقى كوهنا فن ذو دقة جد متناىية ،جتعل من ممارسها فرد يتميز بالًتكيز ،عادة اإلصغاء اجليد والواعي،
فرد ذ و ذاكرة قوية ...مما يساعده يف ممارسة خمتلف نشاطاتو اليومية خاصة الدراسية منها ،كما أن املوسيقى
تساىم يف تطوير كل من جاىز السمع والنطق لدى اإلنسان اللذان يعتربان أساس االتصال االجتماعي،
كما تريب ذوقو وإحساسو وترفع من مستواه الثقايف مما جيعل منو فرد ذواق وناقد ال يتقبل مبا ىو رديء،
سواءٌ من ىذا الفن أو غَته.
بذلك نقول أن الموسيقى فن وعلم وثقافة في نفس الوقت.

األهداف الواجب تحقيقها في ميدان التربية الموسيقية:
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مبا أن للموسيقى أبعاد ثالث ،علمي فٍت وثقايف ،فإنو على الًتبية املوسيقية أن جتعل التلميذ:






يتمكن من اجلانب العلمي يف املوسيقى ،مما جيعلو قادراً على فهم خمتلف املكونات
املوسيقية سواءٌ يف جانبها النظري أو التطبيقي ،ليتمكن بعدىا من استعمال تلك
املفاىيم يف فهم وتسمية ومقارنة وحتليل وتدوين وأداء خمتلف العناصر املوسيقية.
أن يتشبع جبماليات ىذا الفن ،بغية جعلو فرداً ذو ذوق وإحساس جيعلو قادراً على
التعبَت واإلبداع بأسلوب فٍت يرقى إىل مستوى إدراكو وإحساسو الداخلي ،عرب
ممارستو لألنشطة الًتبية املوسيقية بصفة سليمة ولو كان ذلك يف أبسط صورىا.
أن يستفيد من إجيابيات احملتوى الثقايف هلذا الفن ،مما جيعلو فرد يساىم يف بناءٌ
شخصيتو الذاتية ،ليكون عضو فعاالً ومنتجاً يف جمتمعو.

املوسيقى كل كامل ومتكامل ،البد من حتقيق تكاملو عرب برامج الًتبية املوسيقية املوجهة للمدرسة يف أي
طور كان .لكنو ال ميكن حتقيق كل األىداف يف مدة زمنية قصَتة ،بل البد من دتديد العمل الًتبوي عرب
كل املستويات ،لكون قدرات املتعلم وكذا حاجياتو ختتلف من مرحلة إىل أخرى.
لذا البد من أن تكون الربامج املوجهة ألي طور كان ،تكملة وتتمة ملا جاء قبلها وحتضَت ملا سوف يأيت

بعدىا ،وأال يكون ىناك انقطاع ،خاصة أن املوسيقى دتارس وتدرس إىل غاية أعلى املستويات الدراسية –

فاملدرسة العليا لألساتذة بالقبة تكون أساتذة جامعيون – وىو ما جيعل من الًتبية املوسيقية يف األطوار
الًتبوية دور يف التكوين القبلي الذي حيظر املتعلم للدراسات العليا يف ىذا امليدان ،ذلك بعد أن يتحصل
على شهادة البكالوريا ،خاصة إن أدرج التخصص يف ىذا امليدان يف الطور الثانوي.

الطرٌقة المنتهجة:
المحور المركزي:
 -1معنى المحور المركزي:
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ٌتناول األستاذ مادة التربٌة الموسٌقٌة عبر ممارسة مجموعة من النشااطا ذلا مان خاالل مراور
رئٌسً ،تتداخل فٌه النشاطا بأساووب ٌمامن التنساٌي باٌن مختواا بعااد الماادة .كماا ٌهادا لاى
تعطاً لوتربٌاة الموساٌقٌة بعاد ا الشاامل
تفاد ي تقوٌص الماادة لاى سارد وتعواٌو رماوز وتقنٌاا
والمتكامل ،الذي ٌسا و فاً بنااا الشخصاٌة المتكامواة لادت الماتعوو ،وٌمكناه مان تنمٌاة كفاااا فاً
المادة ،مما ٌعطٌه استقاللٌة فً ممارسته لهذا النشاط الفنً والعومً والتربوي.
مختوا مجا
 -2منهجٌة التدرٌس عن طرٌق المحور الرئٌسً:
تعتمد ذه الطرٌقة عوى تردٌد المراور المركزٌة التً ٌتطري لها الماتعوو خاالل مسااره الدراساً،
والتً تمتد لى نهاٌة التعوٌو الثانوي.
تتمثل المراور فً:








المرور األول :الموسٌقى الجزائرٌة.
المرور الثانً :الموسٌقى العربٌة.
المرور الثالث :الموسٌقى الكالسٌكٌة األوروبٌة.
المرور الرابع :الموسٌقى المعاصرة.
المرور الخامس :موسٌقى الشعوب.
المرور السادس :اإلٌقاع.

مالمح التخرج
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ملمح التخرج فً نهاٌة الطور الثانوي:




تعماال التربٌااة الموسااٌقٌة فااً ن تجعاال التومٌااذ ااادرا عوااى درا وتمٌٌااز وتساامٌة ومقارنااة
وتروٌااال مختواااا األناااواع الموساااٌقٌة ،المدرجاااة خاااالل المرااااور الساااتة المبرمجاااة،و ذلااا
باستغالل القدرا المكتسبة خالل األطوار السابقة.
ن ٌسااو فااً نهاٌااة مساااره الدراسااً ،سااووكا ٌجابٌااا سااوا قا فااً تفكٌااره و تقٌٌمااه لمختوااا
رٌاتاه
الموا ا الفنٌة وا جتماعٌة والعومٌة والثقافٌة...الخ مما ٌسامح لاه فاً شاتى مجاا
سوا قا التعوٌمٌة و المهنٌة ...

المحور األول:

الموسٌقى الجزائرٌة.
 -) 1الموسٌقى األندلسٌة )الصنعة( خالل حصتٌن.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
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* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و التدوٌن ،و ن
ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة

النشاطات المقترحة

معاٌٌر التقوٌم

 ٌردد مناطي تواجدذا النوع.
 ٌتعرا عوى ذاالنوع بمجرد ا ستماع
لٌه.
 ٌسمًٌ ،مٌز وٌرتبجزاا النوبة بمجرد
ا ستماع لٌها.

تعرٌا مدرسة الصنعة
وتردٌد مناطي
تواجد ا فً الجزائر

 ا ستعانة بخرٌطة. سماع التالمٌذنموذج من ذا
النوع.

 معرفة مناطيتواجد ذا
النوع.
 تمٌٌز النوععن غٌره.

 تردٌد جزاا النوبةشرح بنٌة النوبة فً
مدرسة الصنعة )نوبة
 التسمٌةوكٌفٌة ترتٌبها.
الزٌدان(.
 التمٌٌز ا ستماع لى نوبة الترتٌبكاموة.
 شرح السوو الخاص ٌمٌز الطبع المدروسبطبع الزٌدان.
عن غٌره عند
 التسمٌةدراسة طبع الزٌدان و  -ا ستماع لى ذا
ا ستماع.
والتمٌٌز.
طبع النوبة المقتررة .الطبع بالعزا و بآلة
 ٌعرا تركٌبة ذا األداا الغنائًتسجٌل.
الطبع نظرٌا.
السوٌو.
 داا غنائً لهذا ٌغنً الطبع جٌدا.الطبع
 تقدٌو صور خاصة تسمٌةبهذه اآل .
التعرض لى اآل
 ٌعرا اآلاآل
الخاصة بهذه المدرسة الموسٌقٌة المستعموة  -ا ستماع لىتسجٌال
والتمٌٌز
مع براز اآل
فً ذه المدرسة
وٌمٌز ا عن غٌر ا.
بٌنها.
المراد شررها
 عطاا لمرة تارٌخٌةعن الرٌاة الفنٌة
 تسمٌةواألعمال الخاصة
 ٌُعرا كل فنان معبالشٌوخ :فخارجً ،ومعرفة الفنانٌن
برز الشخصٌا
ذكر و مؤلفاته.
والتمٌٌز بٌنهو.
خزناجً ،سري
لمدرسة الصنعة
 ٌمٌز بٌن النوع ا ستماع لىالخاص لمؤلفا كل
تسجٌال خاصة بكل
فنان
فنان.
 التعرا عوى شرح نقالب ٌعرا ذا الشكلذا الشكل.
الزٌدان.
األداا الغنائً نقالب
الغنائً.
 األداا السوٌو. ا ستماع لى ذاالزٌدان
 ٌؤدي ذا ا نقالبا نقالب ثو دائه.
بطرٌقة سوٌمة.
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 -)0الموسٌقى الفلكلورٌة خالل ثالث حصص.
موسٌقى الشعبً.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و التدوٌن ،و ن
ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر
التقوٌم

 ٌمٌز بٌن األشكالالغنائٌة المدروسة.
ٌ -غنً بعض األمثوة.

 ٌسمً الطبوعالمستعموة
فً موسٌقى الشعبً و
ٌمٌز بٌنها.
 ٌأدي النماذجالمبرمجة
بطرٌقة سوٌمة.
 ٌعرا اآلالخاصة بهذا النوع
الغنائً.
 ٌمٌز ا عن غٌر اسوا قا عن
من اآل
طرٌي ا ستماع و
الشكل.
 ٌعرا وٌمٌز ذهالشخصٌا وكذا
عمال كل وارد
منها.

دراسة األشكال
الغنائٌة
( القصٌد واألغنٌة
القصٌرة(

 تعرٌا القصٌد واألغنٌة القصٌرة.
 ا ستماع لى نماذجمن كل شكل غنائً.
 داا نموذج من كلشكل من ذا النوع

التسمٌة
التمٌٌز
األداا السوٌو

تقدٌو الطبوع المستعموةفً موسٌقى الشعبً.
 شرح مفصل لطبعالسٌروً
الطبوع المستعموة
ا ستماع لنماذج من ذاودراسة طبع السٌروً.
النوع.
 داا السوو و طعموسٌقٌة من ذا الطبع.

التسمٌةالصرٌرة
التمٌٌزالد ٌي.
األدااالصرٌح.

 استعمال صور و فالوالمستعموة.
لآل
التً
 رمار اآلتمٌز ذا النوع.
 ا ستماع لى تسجٌالتبرز ذه اآل .

الد ة فً
تعرٌا
اآل
وتصنٌفها.

اآل

المستعموة.

دراسة الشخصٌا
الموسٌقٌة المؤسسة
أل و مدارس موسٌقى
الشعبً.
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 عطاا لمرة تارٌخٌةعن رٌاة و عمال
بعض الشخصٌا
مثل:
 الشٌخ مرمد العنقى،الشٌخ مرٌزي ،الهاشمً
روابً.
ا ستماع لى نماذج من
عمال كل فنان.

 التعرٌاالصرٌح .
 الد ة فًالمعووما

المحور الثانً:
الموسٌقى العربٌة
 -)1التألٌف اآللً :خالل حصتٌن
نوع التألٌا :السماعً.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و التدوٌن ،و ن
ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر
التقوٌم

 ٌمٌز بٌن التآلٌا اآللٌةفً الموسٌقى العربٌة
والغربٌة .
 ٌستوعب الخاناالخاصة بكل تألٌا.
 ٌمٌز السماعً من بٌنالتآلٌا الموسٌقٌة
المدروسة
 ٌستوعب الخاناالخاصة بهذا التألٌا.
 ٌؤدي عوى األ لالخانة األولى والتسوٌو
بطرٌقة صرٌرة.

التآلٌا اآللٌة فً
الموسٌقى العربٌة

السماعً

 تعرٌا نواع التآلٌا  -معرفةنواع
اآللٌة مع ا ستماع
التآلٌا.
أل مها.
 التمٌٌزوا ستٌعا
ب الجٌد.
معرفة
 دراسة جزائه . تروٌوه رسب الخانا  .التألٌا. ا ستماع لى نموذج  -التمٌٌزوا ستٌعا
من ذا النوع من
ب.
التألٌا.
 األدااالسوٌو .

 -) 0التألٌف الغنائً :خالل حصتٌن .
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و التدوٌن ،و ن
ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر
التقوٌم

 ٌمٌز بٌن التآلٌاالغنائٌة فً الموسٌقى
العربٌة.
نواع التآلٌا الغنائٌة

 ٌمٌز الدور منبا ً التآلٌا
الغنائٌة المدروسة.
 ٌؤدي دورا مناألدوار داا سوٌما.

 تعرٌا نواع التآلٌاالغنائٌة مع ا ستماع
أل مها.

 معرفةالتألٌا
الغنائً و
تمٌٌزه عن
غٌره من
التآلٌا
الغنائٌة
األخرت

 معرفة دراسة جزائه.التألٌا
تروٌوه (المذ ب
الغنائً.
واألغصان)
 التمٌٌزا ستماع لى نموذج منوا ستٌعاب.
ذا النوع من التألٌا
 األدااالسوٌو.

الدور

 -)3الشخصٌات الموسٌقٌة العربٌة.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌتعرا عوى و فنانً ذه الموسٌقى ،ن ٌتذوي فنهو وٌؤدي نماذج منه.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر
التقوٌم

 ٌتعرا ذهالشخصٌة بكل سهولة.
 ٌتعرا عوى نوعالموسٌقى الخاص
به.

 -منٌر بشٌر

 تعرٌا ذهالشخصٌة
 دور ا فً تردٌث (عصرنة)
الموسٌقى العربٌة.
ا ستماع لى نموذج منموسٌقاه.

 معرفةالشخصٌة
الموسٌقٌة.
 تمٌٌزموسٌقاه
من بٌن
نواع
موسٌقٌة
خرت.

المحور الثالث:
الموسٌقى الكالسٌكٌة األوربٌة.
 -)1التألٌف اآللً :خالل حصتٌن

السوناتة.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌتعرا وٌمٌز خصائص ذا التألٌا عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و
التدوٌن ،و ن ٌتذوي جمالٌاته.
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األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة

 ٌمٌز بٌن التآلٌااآللٌة فً الموسٌقى
الغربٌة ممن
مجموعة من نماذج
مقتررة
 ٌستوعب الرركاالخاصة بكل تألٌا.

التآلٌا اآللٌة فً
الموسٌقى الغربٌة

 ٌمٌز السوناتة منبٌن التآلٌا الموسٌقٌة
المدروسة
 ٌستوعب الرركاالخاصة بهذا التألٌا.

تألٌف السوناتة

معاٌٌر
النشاطات المقترحة
التقوٌم
 معرفة تعرٌا نواع التآلٌانواع التآلٌا.
اآللٌة مع ا ستماع
 التمٌٌزأل مها.
وا ستٌعاب.

 عطاا لمرة تارٌخٌةعن تطور السوناتة عبر
المرارل المختوفة.
 ذكر و مؤلفً ذاالشكل.
 ا ستماع لى نموذج. تروٌل النموذجالمقترح.

 معرفةالتألٌا.
 التمٌٌزوا ستٌعاب.

 -)0التألٌف الغنائً :خالل حصة واحدة.
* األوبرا.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌتعرا وٌمٌز خصائص ذا التألٌا عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و
التدوٌن ،و ن ٌتذوي جمالٌاته.
معاٌٌر التقوٌم
النشاطات المقترحة
المعارف المستهدفة
األهداف التعلمٌة
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 ٌمٌز بٌن التآلٌاالغنائٌة فً
الموسٌقى الغربٌة.

 نواع التآلٌاالغنائٌة.

 ٌمٌز ذا التألٌاعن با ً التآلٌا
المدروسة.
 ٌعرا خصائصذا النوع من
التألٌا.

 -األوبرا

 الد ة فً تعرٌا نواع التآلٌاالغنائٌة مع ا ستماع تسمٌة التآلٌا
الغنائٌة و
أل مها.
تمٌٌز ا نظرٌا.
 تعرٌا ذا النوعالد ة فً تعرٌا
الغنائً.
ذا النوع.
 عطاا لمرة تارٌخٌةعن تطور ذا الشكل.
 ا ستماع ومشا دةعروض مرئٌة.

 -)3الشخصٌات الموسٌقٌة :خالل حصتٌن.
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌتعرا عوى و فنانً ذه الموسٌقى ،ن ٌتذوي فنهو وٌؤدي نماذج منها ن
مكن.
معاٌٌر
النشاطات المقترحة
المعارف المستهدفة
األهداف التعلمٌة
التقوٌم
معرفة
 استعمال صور لوفنان. ٌُعرا ذهالشخصٌة
 عطاا لمرة تارٌخٌةالشخصٌة بكل
الموسٌقٌة.
عن رٌاة و عمال الفنان.
سهولة.
 ا ستماع لى نماذج تمٌٌز موسٌقاه رامو. ٌمٌز نوع الموسٌقىمن بٌن نواع
من مؤلفاته.
الخاصة به.
موسٌقٌة
خرت
معرفة
 استعمال صور لوفنان. ٌُعرا ذهالشخصٌة
 عطاا لمرة تارٌخٌةالشخصٌة بكل
الموسٌقٌة.
عن رٌاة و عمال الفنان.
سهولة.
 ا ستماع لى نماذج تمٌٌز موسٌقاه فاردي.ٌُمٌز نوع الموسٌقى
من بٌن نواع
من مؤلفاته.
الخاصة بهذا الفنان.
موسٌقٌة
خرت
المحور الرابع:

الموسٌقى المعاصرة
 -)1موسٌقى الجاز :خالل ثالث حصص.
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الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع عن غٌره سوا قا عن طرٌي ا ستماع و
التدوٌن ،و ن ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
معاٌٌر
النشاطات المقترحة
المعارف المستهدفة
األهداف التعلمٌة
التقوٌم
 تردٌد ماكن تواجد ذاالتسمٌة
النوع من الغناا.
 ٌصنا ذه التعرٌا بممٌزا ذا الصرٌرة.تعرٌا الجاز.
الموسٌقى فً طار ا
التصنٌا
النوع من الغناا.
النوعً بمجرد
الرقٌقً.
 سماع التالمٌذ لعٌناا ستماع لٌها.
من ذه الموسٌقى.
الد ة فً
 ٌعبر بكفاٌة عن تعرٌا التالمٌذ بتارٌخ المعووماتارٌخ ذا النوع
التً ٌقدمها
ظهور الجاز وتطوره.
لمرة تارٌخٌة.
الموسٌقً.
التومٌذ.
الد ة فً
 تعرٌا التالمٌذ بأ و ٌصنا نواع الجازتصنٌا
نواع الجاز.
نواع الجاز.
بعد
وتردٌد ذه
 سماعهو لهذه األنواعا ستماع لٌها.
األنواع.
 ٌتعرا عوى وذه الشخصٌا
الموسٌقٌة.
 ٌردد الشخصٌاالتً ُتنسب لٌها
شهر المقاطع من
ذه الموسٌقى
والعكس.
 ٌسمً ذهعند
اآل
ا ستماع لها و
مشا دتها عن
طرٌي الصور.

التعرٌا برٌاةو عمال شهر العازفٌن
والمغنٌٌن لهذا النوع
الموسٌقً.
 ا ستماع لىنماذج من نجازاتهو
الموسٌقٌة.
 عرض صور و فالولهذه الشخصٌا .

الشخصٌا .

اآل

الموسٌقٌة.

-) 2الموسٌقى و اإلعالم اآللً .خالل

عرض صور و فالو عن
ذه اآل .
 سماع التالمٌذإلصدارا صوتٌة من
ذه اآل .

رصتٌن.
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صرة
المعووما
المقدمة من
المتعوو رول
ذه
الشخصٌا
ن طوب منه
ذل .
د ة وصرة
المعووما
التً ٌقدمها
المتعوو فً
جاباته.

الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌدر ذا العوو وكٌفٌة استعماله لخدمة فن الموسٌقى ،وكذل
األولٌة منه.
األهداف التعلمٌة
 ٌعطً معووماعن ذا النشاط
سوا قا من جانبه
التارٌخً و التقنً
و الفنً.

المعارف المستهدفة

التعرٌا باإلعالو
اآللً والموسٌقى.

ن ٌفهو المبادئ
معاٌٌر التقوٌم

النشاطات المقترحة
 عطاا لمرة تارٌخٌةعن ظهور ذا النشاط
 الد ة فًوتطوره.
المعووما
 التعرٌا بالوسائلالمقدمة من
المستعموة.
جمٌع النوارً.
 التعرٌا بكٌفٌةاستعمال اإلعالو اآللً
فً مٌدان الموسٌقى.

المحور الخامس
موسٌقى الشعوب
 -)1الموسٌقى اإلفرٌقٌة:
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع الموسٌقً عن غٌره ،سوا قا عن طرٌي ا ستماع و
التدوٌن ،و ن ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة

 ٌفهو مزاٌا ذهاألنواع سوا قا من
جانبها المكانً،
الزمنً و الفنً.
 ٌمٌز ذه األنواععن غٌر ا.
 ٌتذوي مختارامن ذه األنواع.

األنواع الموسٌقٌة
التقوٌدٌة فً فرٌقٌا.
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر
التقوٌم

 تقدٌو وتعرٌا ونواع الموسٌقى اإلفرٌقٌة الد ة فً فهو
وتعرٌا ذه
التقوٌدٌة.
األنواع.
 ا ستعانة بخرٌطةلتردٌد ماكن تواجد ا.
 ا ستماع لى نماذجمختوفة.

 ٌفهو مزاٌا ذهاإلٌقاعا وكذا
الطبوع.
 ٌمٌز ا عن غٌر ا. ٌتذوي مختارامنها.
 ٌسمً ذه اآل ٌمٌز طابعها عنغٌر ا.
 ٌدر وٌفهو وخصائصها.

اإلٌقاعا والطبوع.

.

 ٌتعرا عوى والفري والشخصٌا ،
مافة لى منتوجها
الموسٌقً.

اآل

الموسٌقٌة.

و الفري
والشخصٌا
الموسٌقٌة.

الد ة فً فهو
 شرح و خصائص وتعرٌا ذهالعناصر.
ذه الطبوع واإلٌقاعا .
 ا ستماع لى نماذج .سالمة داا ماتو التعرض
 داا مثوة منها.لٌه فً
الجانب
التطبٌقً.
 استعمال صور لشرحخصائص ذه اآل .
الد ة فً ذكر
 ا ستماع لى تسجٌالوتمٌٌز ذه
تومح طابع الصو
اآل .
لهذه اآل .
 تعرٌا التالمٌذ بأ والشخصٌا والفري.
 ا ستماع لى نماذجخاصة بها.

الد ة فً
تعرٌفه بأسماا
و عمال وكذا
خصائص ذه
الفري
والشخصٌا .

 -)2الموسٌقى األسٌوٌة ،خالل حصتٌن:
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
* عوى المتعوو ن ٌمٌز خصائص ذا النوع الموسٌقً عن غٌره ،سوا قا عن طرٌي ا ستماع و
التدوٌن ،و ن ٌؤدي نماذج منه خاصة الغناا ،و ن ٌتذوي جمالٌا ذا الفن بكل بعاده.
األهداف التعلمٌة

المعارف المستهدفة
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النشاطات المقترحة

معاٌٌر التقوٌم

 ٌفهو مزاٌا ذهاألنواع سوا قا من
جانبها المكانً
والزمنً و الفنً.
 ٌمٌز ذهاألنواع عن
غٌر ا.
 ٌتذوي مختارامن ذه األنواع.
 ٌفهو مزاٌا ذهاإلٌقاعا
والطبوع.
 ٌمٌز ا عنغٌر ا.
 ٌتذوي مختارامنها.
 ٌسمً ذهاآل .
 ٌمٌز طابعها عنغٌر ا.
و
 ٌدرخصائصها
 ٌتعرا عوى والفري
والشخصٌا ،
مافة لى
منتوجها
الموسٌقً.

األنواع الموسٌقٌة
التقوٌدٌة األسٌوٌة.

اإلٌقاعا والطبوع.

اآل

الموسٌقٌة.

و الفري والشخصٌا
الموسٌقٌة.

 تقدٌو وتعرٌا ونواع الموسٌقى
األسٌوٌة.
 ا ستعانة بخرٌطةلتردٌد ماكن تواجد ا.
 ا ستماع لى نماذجمختوفة.

الد ة فً فهو
وتعرٌا ذه
األنواع.

الد ة فً فهو
 شرح و خصائصذه الطبوع واإلٌقاعا  .وتعرٌا ذه
العناصر.
 ا ستماع لى نماذج.سالمة داا ما
 داا مثوة منها.تو التعرض لٌه
فً الجانب
التطبٌقً.
 استعمال صور لشرحالد ة فً ذكر
خصائص ذه اآل .
وتمٌٌز ذه
 ا ستماع لى تسجٌالاآل .
تومح طابع الصو
لهذه اآل .
 تعرٌا التالمٌذ بأ والشخصٌا والفري.
 ا ستماع لى نماذجخاصة بهذا.

الد ة فً تعرٌفه
بأسماا و عمال
وكذا خصائص
ذه الفري
والشخصٌا .

المحور السادس
اإلٌقــــاع
اإلٌقاعات الجزائرٌة:
الكفاءة المستهدفة خالل المحور:
*عوى المتعوو ن ٌتشبع بجمالٌا ذه اإلٌقاعا  ،و ن ٌدر خصائصها وٌتمكن من دائها
بالطرٌقة السوٌمة.

19

األهداف التعلمٌة
 ٌمٌز ذااإلٌقاع عن غٌره
سوا قا با ستماع
و الكتابة.
 ٌؤدي ذااإلٌقاع بطرٌقة
سوٌمة.
 ٌمٌز ذااإلٌقاع عن غٌره
سوا قا با ستماع
و الكتبة.
 ٌؤدي ذااإلٌقاع بطرٌقة
سوٌمة.
 ٌمٌز ذااإلٌقاع عن غٌره
سوا قا با ستماع
و الكتابة.
 ٌؤدي ذااإلٌقاع بطرٌقة
سوٌمة.
 ٌمٌز ذااإلٌقاع عن غٌره
سوا قا با ستماع
و الكتابة.
 ٌؤدي ذااإلٌقاع بطرٌقة
سوٌمة.

المعارف المستهدفة

انصراا.

مسامعً.

ُبارً.

بروالً.
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معاٌٌر التقوٌم

النشاطات المقترحة
 تعرٌفه وذكر نواعصرة
الموسٌقى التً ٌظهر
المعووما رول
فٌها.
ذا اإلٌقاع.
 سماع التالمٌذ تمٌٌزه عنتسجٌال خاصة بهذا
غٌره.
اإلٌقاع.
 د ة األداا. ظهار طرٌقة تدوٌنهبأشكال العالما
الموسٌقٌة.
 عطاا تعرٌا له،وذكر نواع الموسٌقى
صرة معووماته
التً ٌظهر فٌها.
رول ذا
 سماع التالمٌذاإلٌقاع.
تسجٌال خاصة بهذا
تمٌٌزه عن
اإلٌقاع.
غٌره.
 ظهار طرٌقة تدوٌنهد ة دائه له.
بأشكال العالما
الموسٌقٌة.
 عطاا تعرٌا له،وذكر نواع الموسٌقى صرة معووماته
رول ذا
التً ٌظهر فٌها مثل ذا
اإلٌقاع.
اإلٌقاع.
 تمٌٌزه عن سماع التالمٌذغٌره.
لتسجٌال عن ذا
 د ة دائه له.اإلٌقاع.
 ظهار طرٌقة تدوٌنه. عطاا تعرٌا له،وذكر نواع الموسٌقى صرة معووماته
رول ذا
التً ٌظهر فٌها مثل ذا
اإلٌقاع.
اإلٌقاع.
تمٌٌزه عن
 سماع التالمٌذغٌره.
لتسجٌال عن ذا
د ة دائه له.
اإلٌقاع.
 -ظهار طرٌقة تدوٌنه.

 ٌمٌز ذااإلٌقاع عن غٌره
سوا قا با ستماع
و الكتابة.
 ٌؤدي ذااإلٌقاع بطرٌقة
سوٌمة.

 عطاا تعرٌا له،وذكر نواع الموسٌقى
التً ٌظهر فٌها مثل ذا
اإلٌقاع.
 سماع التالمٌذلتسجٌال عن ذا
اإلٌقاع.
 -ظهار طرٌقة تدوٌنه.

ربع.

الصفحة الرئيسية

21

صرة معووماته
رول ذا
اإلٌقاع.
تمٌٌزه عن
غٌره.
د ة دائه له.

