
بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 01  الوحدة :    : موسیقى .النشاط 

. 1 الحصة :    التعرف على نوع الموسیقى (اآللیة).مجال التعلم :

 -ضبط اإلیقاع ومحاكاة الصوت الطویل و القصیر +أداة النغمتین (دو وصول ). الكفاءة القاعدیة :

  من نشید الوطني .2و1                      -أداء المقطع 

 إنجاز الحصة 

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم على نوع  1النشاط 
الموسیقى انطالقا من االستماع  

-أن یمیز المتعلم نوع الموسیقى 
 انطالقا من االستماع.

-انطالقا من إعطاء مفھوم لنوع الموسیقى (أسئلة 
یقدم المعلم جملة موسیقیة آلیة كنموذج للموسیقى 

اآللیة . 

: أن كل مقطوعة -یصل المعلم بالمتعلم إلى 
موسیقیة تؤدیھا اآلالت الموسیقیة فقط تسمى 

موسیقى آلیة . 

-یطلب من المتعلم إعطاء أمثلة عن الموسیقى 
 اآللیة .

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 
 (اآللیـــــة) .

-أن یقلد المتعلم نبضا معینا عن  2النشاط 
طریق التصفیق والنقر . 

-أن یؤدي الصوت الطویل 
والصوت القصیر . 

-أن یحاكي نغمتي دو وصول 
 باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-تدریب المتعلم على عملیة ضبط اإلیقاع . 

-تدریب التعلم على أداء الصوت الطویل والقصیر 
باستعمال عدد الدقات كمقیاس للطول و القصر 

 ( مثال : دقة للصوت القصیر ودقتین للصوت 
الطویل ). 

-انطالقا من االستماع إلیھا یحاكي المتعلم النغمتین 
: دو وصول باستعمال طریقة الفوذومیمي " 

 

-الصوت الطویل 
و القصیـــــر . 

-النغمتین دو 
 وصول .

 2 و1-ان یؤدي المتعلم المقطع   3النشاط 
من النشید الوطني أداء صحیحا 

 وسلیما .

 من النشید الوطني 2 و1-إسماع المتعلم المقطع 
عن طریق الشریط للمراجعة . 

 مع تصحیح 2 و1-مطالبة المتعلم بأداء المقطع 
 األخطاء الشائعة .

 2 و1-المقطع 
مــن نشیــد 
 الوطنــي .

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 01  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

 . 02 الحصة :    التعرف على الموسیقى (الغنائیة).مجال التعلم :

 -ضبط اإلیقاع ومحاكاة الصوت الطویل و القصیر +أداة النغمتین (دو وصول ). الكفاءة القاعدیة :

                       -أداء المقطع الثالث من نشید الوطني  .

 إنجاز الحصة 

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم على نوع  1النشاط 
الموسیقى انطالقا من االستماع  

-أن یمیز المتعلم نوع الموسیقى 
 انطالقا من االستماع.

-انطالقا من إعطاء مفھوم لنوع الموسیقى (أسئلة 
یقدم المعلم جملة موسیقیة آلیة كنموذج للموسیقى 

الغنائیة . 

: أن كل مقطوعة -یصل المعلم بالمتعلم إلى 
موسیقیة تؤدیھا اآلالت الموسیقیة تؤدیھا األصوات 

البشریة تسمى موسیقى غنائیة . 

-یطلب من المتعلم إعطاء أمثلة عن الموسیقى 
 اآللیة .

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

 (الغنائیة) .

-أن یوقع المتعلم إیقاعا منتظما  2النشاط 
بالتصفیق والنقر . 

-أن یحاكي المتعلم نغمتي دو 
وصول . 

 

-تدریب المتعلم على عملیة ضبط اإلیقاع . 

-انطالقا من االستماع إلیھا یحاكي المتعلم النغمتین 
: دو وصول باستعمال طریقة الفوذومیمي " 

-تدرب المتعلم على الصوت المرتفع والمنخفض 
 باستعمال طریقة "الفوذومیمي".

-الصوت المرتفع 
والمنخفض . 

-النغمتین دو 
 وصول .

-أن یؤدي المتعلم البیت (األول)   3النشاط 
من المقطع (الثالث) من النشید 

 الوطني أداء سلیما .

-إسماع المتعلم المقطع (الثالث) من النشید الوطني 
عن طریق الشریط ثم أداؤه . 

-تحفیظ البیت األول من المقطع (الثالث) للنشید 
 الوطني ثم أداؤه

-المقطع الثالث  
مــن نشیــد 
 الوطنــي .

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 01  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 03 الحصة :    التعرف على نوع الموسیقى اآللیة (العزف المنفرد).مجال التعلم :

.   + محاكاة الصوت المرتفع و المنخفض +أداء النغمتین دو                  قراءة الرموز اإلیقاعیة  الكفاءة القاعدیة :
 وصول .- أداء- المقطع الثالث من نشید الوطني .

 إنجاز الحصة 

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم على نوع  1النشاط 
العزف انطالقا من االستماع  

-أن یكتشف المتعلم نوع العزف 
 انطالقا من االستماع 

-یقدم المعلم جملة موسیقیة آلیة تعزفھا آلة واحدة 
كنموذج للعزف المنفرد  

: أن كل مقطوعة -یصل المعلم بالمتعلم إلى 
موسیقیة تعزفھا آلة موسیقیة واحدة تسمى 

بالعزف المنفرد. 

-یطلب من المتعلم اكتشاف العزف المنفرد من 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة مقترحة.

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

 (العزف المنفرد) 

-أن یقرأ الرموز اإلیقاعیة       .   2النشاط 

-أن یكتب الرموز اإلیقاعیة 
ضمن المربعات من خالل اإلمالء 

اإلیقاعي . 

-أن یمیز بین الصوت المرتفع 
(الحاد) و الصوت المنخفض     

( الغلیظ) باستعمال طریقة 
 "الفوذومیمي"

  . -مراجعة الرموز اإلیقاعیة المدروسة       . 

-إمالء إیقاعي . 

-االستمرار في أداء الصوت المرتفع  ( الحاد) 
والصوت المنخفض ( الغلیظ) . 

-االستمرار في مقارنة الصوت الحاد صول و 
 الغلیظ دو .

-الرمـــــوز 
اإلیقاعیة  

 . 

-الصوت المرتفع 
و المنخفض . 

-النغمتین دو 
 وصول .

-أن یؤدي البیت (الثاني) من   3النشاط 
المقطع (الثالث) من النشید 

 الوطني أداء سلیما .

-إسماع المتعلم المقطع (الثالث) من النشید الوطني 
عن طریق الشریط ثم أداؤه . 

-تحفیظ البیت الثاني من المقطع (الثالث) للنشید 
 الوطني ثم أداؤه

-المقطع الثالث  
مــن نشیــد 
 الوطنــي .

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 01  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

 . 04 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (العزف المنفرد).مجال التعلم :

.   + محاكاة الصوت المرتفع و المنخفض +أداء النغمتین                 - قراءة الرموز اإلیقاعیة  الكفاءة القاعدیة :
 دو وصول .- أداء- المقطع الثالث من نشید الوطني .

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتذكر المتعلم على عدد  1النشاط 
اآلالت الموسیقیة انطالقا التي 

تعزف الجملة الموسیقیة انطالقا 
من  االستماع  

-أن یكتشف  المتعلم نوع العزف 
 انطالقا من االستماع.

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة مختارة 
 . تعزفھا آلة موسیقیة واحدة

 ھو احد تشكیالت  العزف المنفرد-تذكیر المتعلم بان
المجموعات الموسیقیة بحیث یقوم بھ عازف 

 بفرده.

-تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلیة من 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة  مقترحة .

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

(العـــزف 

 المنفــرد )

-أن یقرا المتعلم من خالل  2النشاط 
اللوحة اإلیقاعیة قراءة سلیمة  

-أن یدون المتعلم جملة إیقاعیة 
ممالة (بطریقة المربعات ). 

-أن یؤدي الصوت القوي 
والصوت الضعیف مع تمثیلھا 

بالدق . 

-ان یدون المتعلم جملة لحنیة 
ممالة (في حدود صول ) . 

 

-قراءة لتمارین إیقاعیة من خالل اللوحة اإلیقاعیة 

-إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة       . 

-تدریب المتعلم على أداء الصوت القوي و 
الضعیف باستعمال راحة الید (القوي ) ورؤوس 

األصابع (الضعیف). 

-تدریبات صوتیة على أداء دو وصول باستعمال 
طریقة " الفوذومیمي". 

-إمالء لحني لنغمتي دو وصول في أوضاع متنوعة 
باستعمال طریقة "الفوذومیمي" 

 

-الرموز 
اإلیقاعیة  

 . 

-الصوت القوي 
و الضعیف  

-النغمتین دو 
 وصول .

-أن یؤدي المتعلم البیت (الثالث)   3النشاط 
من المقطع (الثالث) من النشید 

 الوطني أداء سلیما .

-إسماع المتعلم المقطع (الثالث) من النشید الوطني 
عن طریق الشریط ثم أداؤه . 

-تحفیظ البیت الثالث من المقطع (الثالث) للنشید 
 الوطني ثم أداؤه

-المقطع الثالث  
مــن نشید 
 الوطنــي .

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 02  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

 . 01 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (الثنائي ).مجال التعلم :

)قراءة   +      .   +أداء النغمات دو مي وصول . 21 - التعرف على المقیاس (الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع األول من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم على نوع  1النشاط 
العزف انطالقا من االستماع . 

-أن یكتشف المتعلم نوع العزف 
 انطالقا من االستماع .

-یقدم المعلم جملة موسیقیة آلیة تعزفھا التین 
كنموذج للعزف الثنائي . 

أن كل مقطوعة -یصل المعلم بالتعلم إلى : 
  .موسیقیتین تسمى بالثنائيالتین موسیقیة تعزفھا 

-یطلب من المتعلم اكتشاف العزف اكتشاف العزف 
الثنائي من خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة 

 مقترحة 

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

 (الثنائي ).

-أن یقسم المتعلم جملة إیقاعیة  2النشاط 
 ). 12إلى حقول وفق المقیاس (

-أن یكتب الرموز اإلیقاعیة 
ضمن المربعات من خالل اإلمالء 

اإلیقاعي . 

-أن یحاكي النغمات دو مي صول 
باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

 

-قراءة لجملة إیقاعیة ، ثم تجزئھا إلى حقول 
متساویة بحیث یحتوي كل واحد منھا على مربعین 

). 12وبالتالي استنتاج المقیاس (

-إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة       . 

-انطالقا من االستماع إلیھا یحاكي المتعلم النغمات 
:دو مي وصول " باستعمال طریقة "الفوذومیمي" 

 

-المقیاس الثنائي 
)12 (

-الرموز 
اإلیقاعیة  

 . 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع األول    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-كتابة كلمات المقطع األول من نشید .... مع شرح 
المعنى اإلجمالي . 

-إسماع المتعلم لحن المقطع األول من نشید 
 .....عن طریق الشریط مع تلقینھ جزءا جزءا .

-المقطع األول   
مــن  نشیــد 

.......... 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 02  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

 . 02 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (الثنائي ).مجال التعلم :

)قراءة   +      .   +أداء النغمات دو مي وصول . 21 - التعرف على المقیاس (الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع الثاني من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یذكر المتعلم عدد اآلالت  1النشاط 
الموسیقیة التي تعزف الجملة 

الموسیقیة انطالقا من االستماع  

-أن یكتشف المتعلم نوع 
 التشكیلیة انطالقا من االستماع .

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة مختارة 
 . موسیقیتین التین تعزفھا

-تذكیر المتعلم بان الثنائي ھو احد تشكیالت 
المجموعات الموسیقیة بحیث یتكون من عازفین 

اثنین . 

-تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلة من 
خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة مقترحة . 

  

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

 (الثنائي ).

-أن یحدد موقع الزمن القوي  2النشاط 
والزمن الضعیف في المقیاس  

)12 .( 

-أن یبتكر المتعلم جملة إیقاعیة 
تحتوي على       .  باستعمال 

الحقل والحاجز . 

-أن یحاكي المتعلم النغمات دو 
مي صول باستعمال طریقة 

"الفوذومیمي". 

 

-استنتاج مفھوم الزمن القوي والزمن الضعیف في 
) من خالل تطبیقات وألعاب إیقاعیة . 12المقیاس (

-إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة       . 

-انطالقا من االستماع إلیھا یحاكي المتعلم النغمات 
:دو مي وصول " باستعمال طریقة "الفوذومیمي" 

 

-الزمن القوي و 
الضعیف في  

المقیاس الثنائي 
)12 (

-الرموز 
اإلیقاعیة  

 . 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني     3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثاني من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثاني من نشید .....

-المقطع الثاني   
مــن  نشیـــد 

. .......... 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 02  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 03 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (الثالثي ).مجال التعلم :

) قراءة      .     + أداء النغمات دو وصول . 31 - التعرف على المقیاس الثالثي (الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع الثالث من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یذكر المتعلم عدد اآلالت  1النشاط 
الموسیقیة التي تعزف الجملة 

الموسیقیة انطالقا من االستماع  

-أن یكتشف المتعلم نوع 
 التشكیلیة انطالقا من االستماع .

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة مختارة 
 .  تعزفھا ثالث اآلالت موسیقیة

-تذكیر المتعلم بان الثالثي  ھو احد تشكیالت 
المجموعات الموسیقیة بحیث یتكون من ثالثة    

عازفین . 

-تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلة من 
خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة مقترحة . 

  

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 

 (الثالثي ).

-أن یقسم المتعلم جملة إیقاعیة    2النشاط 
)13 .( 

-أن یقرأ المتعلم الرموز 
المدروسة من خالل اللوحة 

اإلیقاعیة قراءة سلیمة . 

-أن یدون المتعلم جمالة إیقاعیة 
ممالة . 

-أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
مي صول باستعمال طریقة " 

 الفوذومیمي"

-قراءة لجملة إیقاعیة ،ثم تجزئتھا إلى حقول 
متساویة بحیث یحتوي كل واحد منھا على ثالثة 

  ).13مربعات وبالتالي استنتاج المقیاس (

-قراءة إیقاعیة للرمز           . 

 -إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة        .      

أو  

-االستمرار في أداء النغمات دو مي صول 
 باستعمال طریقة "الفوذومیمي".

-المقیاس 
) 13الثالثي (

-الــــرمز  

 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثالث    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثالث من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثالث من نشید .....

-المقطع الثالث   
مــن نشیــد 

. .......... 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

 . 02  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 04 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (الرباعي ).مجال التعلم :

) قراءة      .     + أداء النغمات دو وصول . 31 - التعرف على المقیاس الثالثي (الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع الرابع من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یذكر المتعلم عدد اآلالت  1النشاط 
الموسیقیة التي تعزف الجملة 

الموسیقیة انطالقا من االستماع  

-أن یكتشف المتعلم نوع 
 التشكیلیة انطالقا من االستماع .

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة مختارة 
 .  تعزفھا أربعة اآلالت موسیقیة

-تذكیر المتعلم بان الرباعي  ھو احد تشكیالت 
المجموعات الموسیقیة بحیث یتكون من أربعة   

عازفین . 

-تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلة من 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة مقترحة .

-أنـــــــــواع 
المـــوسیقــى 
 (الرباعي ).

-أن یحدد موقع الزمن القوي و  2النشاط 
الزمن الضعیف . 

)  13-المقیاس (

-أن یدون المتعلم جملة إیقاعیة 
التي تحتوي على ممالة       . 

أو       باستعمال المقیاس    
)13 ( 

-ان یدون المتعلم جملة لحنیة 
 ممالة ( في حدود دو مي صول )

-استنتاج مفھوم الزمن القوي و الزمن الضعیف 
) من خالل تطبیقات  13في المقیاس الثالثي (

إیقاعیة والعاب إیقاعیة . 

-االستمرار في قراءة الجمل اإلیقاعیة باستعمال 
) في حدود الرموز اإلیقاعیة       .  13المقیاس (

أو  

-إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة       . 

 ). 13أو         باستعمال المقیاس (

-تدریبات صوتیة على األداء دو مي صول 
باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

-إمالء لحني لنغمات دو مي صول في أوضاع 
 متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-الزمن القوي و 
الضعیف في 

المقیاس الثالثي 
)13 . ( 

-الـــرمـــــز 

 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الرابع    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الرابع من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الرابع من نشید .....

-المقطع الرابع  
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 03  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (العزف الجماعي ).مجال التعلم :

 - التعرف على الطابع الصوتي + قراءة         + أداء النغمات دو مي  وصول . الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع االول من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم عل نوع  1النشاط 
العزف انطالقا من االستماع . 

-أن یكتشف المتعلم نوع العزف 
 انطالقا من االستماع .

-یقدم المعلم جملة موسیقیة آلیة مجموعة من 
اآلالت الموسیقیة كنموذج للعزف الجماعي . 

-یصل المعلم بالمتعلم إلى :أن كل مقطوعة 
تعزفھا مجموعة من اآلالت الموسیقیة موسیقیة 

تسمى العزف الجماعي . 

یطلب من المتعلم اكتشاف العزف الجماعي من -
 خالل إلى نماذج موسیقیة مقترحة .

- المـــوسیقــى 
اآللیة  

(العزف 
 الجماعي).

-أن یمیز الطابع الصوتي لصوت  2النشاط 
زمالئھ من خالل لعبة الغمیضة . 

-أن یبتكر المتعلم جملة إیقاعیة 
تحتوي على الرموز اإلیقاعیة . 

المدروسة باستعمال المقاییس  

. 1 3  و   12

-ان یدون المتعلم جملة لحنیة 
 ممالة ( في حدود دو مي صول )

-استعمال لعبة "الغمیضة" في اكتشاف المتعلم 
ألصوات زمالئھ الممیزة. 

-یشیر المعلم إلى أن ممیزات كل صوت تسمى 
"بالطابع الصوتي" . 

-االستمرار في قراءة الجمل اإلیقاعیة باستعمال 
المقاییس المدروسة في حدود الرموز اإلیقاعیة 

المدروسة . 

-تدریبات صوتیة على أداء النغمات 'دو مي صول ' 
  باستعمال طریقة ألف "الفوذومیمي" .

-إمالء لحني لنغمات دو مي صول في أوضاع 
 متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي".

-الطابع الصوتي  

-الـــرمـــــز 

 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع األول    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع األول من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع األول من نشید .....

-المقطع األول  
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 03  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :    التعرف على الموسیقى اآللیة  (العزف الجماعي ).مجال التعلم :

 - التعرف على الطابع الصوتي + قراءة         + أداء النغمات دو مي  وصول . الكفاءة القاعدیة :

                     - أداء- المقطع الثاني من  نشید ...........

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم عل نوع  1النشاط 
العزف انطالقا من االستماع . 

-أن یكتشف المتعلم نوع العزف 
 انطالقا من االستماع .

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة مختارة 
تعزفھا مجموعة من اآلالت الموسیقیة . 

-تذكیر المتعلم بان العزف الجماعي ھو احد 
تشكیالت المجموعات الموسیقیة بحیث یتكون من 

العازفین . 

- تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلة من 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة مقترحة .

- المـــوسیقــى 
اآللیة  

(العزف 
 الجماعي).

-أن یمیز الطابع الصوتي لبعض  2النشاط 
األصوات انطالقا من االستماع . 

-أن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من خالل 

اللوحة اإلیقاعیة قراءة سلیمة. 

-إن یدون المتعلم جملة إیقاعیة 
ممالة . 

-أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
مي صول باستعمال طریقة " 

 الفوذومیمي"

-االستمرار في تمییز الطابع  الصوتي لبعض 
األصوات من خالل االستماع مع تحدید لمصدرھا 

(أصوات متنوعة من البیئة وأصوات آلالت 
موسیقیة الخ .....) 

-قراءة لتمارین إیقاعیة من خالل اللوحة اإلیقاعیة  

-إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة 
المدروسة  

-االستمرار في أداء النغمات دو مى صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-الطابع الصوتي  

-الـــرمـــــز 

 

-النغمات دو مي 
 صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني     3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثاني  من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثاني  من نشید .....

-المقطع الثاني 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم:      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 05  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :    التعرف على الموسیقى الغنائیة  (الغناء الفردي ).مجال التعلم :

 - التعرف على اتجاه الصوت   ( الصعود    ) +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثالث من نشید ...........  .  –                     -+أداء النغمات دو ري مي وصول

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم عل نوع  1النشاط 
العزف انطالقا من االستماع . 

-أن یكتشف المتعلم نوع الغناء 
 انطالقا من االستماع .

-یقدم المعلم جملة موسیقیة غنائیة یؤدیھا صوت 
بشري واحد كنموذج للغناء الفردي . 

-یصل المعلم بالمتعلم إلى : أن كل مقطوعة غنائیة 
 تسمى بالغناء الفردي . یؤدیھا صوت بشرى واحد

 من الغناء الفردي- یطلب من المتعلم اكتشاف 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة غنائیة مقترح.

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (الغناء الفردي).

-أن یمیز نغمة"ري" من باقي  2النشاط 
النغمات األخرى انطالقا من 

االستماع  . 

-أن یحدد المتعلم رمز الصعود   
(   ) عند سماع األصوات 

الصاعدة . 

-إن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من إیقاعیة 

قراءة سلیمة . 

-أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
ري مي صول باستعمال طریقة 

 " الفوذومیمي"

-أداء النغمات : دو ري  مي صول صعودا ونزوال  

-أسماع المتعلم النغمات دو ري مي صول وطالبتھ 
باكتشاف موقع الصوت الجدید (الدرجة الثانیة بین 

دو ومي)،ثم تسمیتھ ب'ري' وأداؤه عدة مرات 
لترسخیھ في الذاكرة اللحنیة .  

-مطالبة المتعلم : بتحدید اتجاه األداء األخیر     
(دو مي ري مي صول ) باالستجابة بحركة الید 

(من األسفل إلى األعلى). 

-مطالبة المتعلم بالرمز إلى الصعود بسھم (   )عند 
سماع األصوات الصاعدة . 

-قراءة للرمز              بمفرده أوال، ثم إدماجھ 
مع الرموز السابقة في جملة إیقاعیة ثانیا. 

-أداء النغمات دو ري مي صول في أوضاع 
 متنوعة باستعمال طریقة "الفوذیمیمي"

-اتجاه الصوت 
(الصعود    ) 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثالث     3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثالث من نشید .....عن 
طریق شریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثالث من نشید .....

-المقطع الثالث 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 05  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (الغناء الفردي ).مجال التعلم :

 - التعرف على اتجاه الصوت   ( الصعود    ) +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الرابعة من نشید ...........  .  –                     -+أداء النغمات دو ري مي وصول

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یذكر المتعلم عدد األصوات  1النشاط 
البشریة التي تؤدي الجملة 

الموسیقیة الغنائیة انطالقا من 
االستماع  . 

-أن یكتشف المتعلم نوع 
 التشكیلیة انطالقا من االستماع .

-االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة غنائیة 
مختارة یؤدیھا صوت بشرى واحد. 

 ھو احد تشكیالت الغناء الفردي-تذكیر المتعلم بان 
المجموعات الغنائیة بحیث یقوم بأدائھ مغن واحد 

بمفرده  

- تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلیة من 
 خالل االستماع إلى نماذج موسیقیة غنائیة مقترحة 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (الغناء الفردي).

-أن یحدد المتعلم اتجاه الصوت  2النشاط 
الصاعد بحركة الید  

-أن یرمز المتعلم للصوت 
الصاعد ب (   ) انطالقا من 

االستماع . 

-إن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من خالل 
جملة إیقاعیة قراءة سلیمة.  

-أن یمیز نغمة "ري" من باقي 
النغمات األخرى انطالقا من 

 االستماع.

-أداء النغمات : دو ري مي صول. 

-مطالبة المتعلم: بتحدید اتجاه األداء األخیر( دو 
ري مي صول) باالستجابة بحركة الید (من األسفل 

إلى األعلى). 

-مطالبة المتعلم بالرمز إلى الصعود بسھم  (   )    
عند سماع األصوات  الصاعدة. 

-االستمرار في قراءة الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
من خالل جملة إیقاعیة أو اللوحة اإلیقاعیة  

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-اتجاه الصوت 
(الصعود    ) 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول .

-أن یؤدي المتعلم المقطع الرابع      3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الرابع  من نشید .....عن 
طریق شریط ثم أداؤه 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الرابع من نشید .....

-المقطع الرابع  
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 



 

بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 06  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (الغناء الجماعي ).مجال التعلم :

 - التعرف على اتجاه الصوت   ( الصعود    ) +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع األول من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'صول مي ري دو' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یتعرف المتعلم على نوع  1النشاط 
الغناء انطالقا من االستماع. 

-أن یكتشف المتعلم نوع الغناء 
 انطالقا من االستماع .

-یقدم المعلم جملة موسیقیة غنائیة مختارة تؤدیھا 
مجموعة مجموعة من األصوات البشریة كنموذج 

للغناء الجماعي . 

-یصل المعلم بالمتعلم إلى :أن كل مقطوعة 
ؤدیھا مجموعة من األصوات موسیقیة غنائیة ت

 تسمى بالغناء الجماعي . البشریة

- یطلب من المتعلم اكتشاف الغناء الجماعي من 
 خالل االستماع إلى نماذج غنائیة مقترحة . 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

(الغناء  

 الجماعي ).

-أن یحدد المتعلم اتجاه الصوت  2النشاط 
النازل بحركة الید.  

-أن یدون المتعلم للصوت رمز 
النزول (    ) عند سماع 

األصوات النازلة. 

-إن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من خالل 
جملة إیقاعیة قراءة سلیمة.  

-أن یؤدي المتعلم دو ري مي 
صول باستعمال طریقة 

 "الفوذومیمي"

-أداء النغمات : دو ري مي صول صعودا ونزوال. 

-إسماع المتعلم النغمات" صول مي ري دو" 
وطالبتھ بتحدید اتجاه األصوات باالستجابة بحركة 

الید(من األعلى إلى األسفل )   

-مطالبة المتعلم بالرمز إلى النزول بسھم  (   )    
عند سماع األصوات النازلة . 

-قراءة لجملة إیقاعیة تحتوي على الرموز 
المدروسة . 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-اتجاه الصوت 
(الصعود    ) 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات صول 
 مي ري دو.

-أن یؤدي المتعلم المقطع األول    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع األول  من نشید .....مع 
شرح المعنى اإلجمالي. 

-تحفیظ المتعلم المقطع األول من نشید .....عن 
 طریق الشریط ، تلقینھ جزءا جزءا.

-المقطع األول 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم 

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 06  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (الغناء الجماعي ).مجال التعلم :

 - التعرف على اتجاه الصوت   ( الصعود    ) +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثاني من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'صول مي ري دو' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یذكر المتعلم عدد المغنین  1النشاط 
یؤدون الجملة الموسیقیة 

الغنائیة انطالقا من االستماع  . 

-أن یكتشف المتعلم نوع 
 التشكیلیة انطالقا من االستماع

- االستمرار في االستماع إلى جمل موسیقیة 
غنائیة مختارة تؤدیھا مجموعة من األصوات 

البشریة. 

 ھو احد الغناء الجماعي-تذكیر المتعلم بان 
تشكیالت المجموعات الغنائیة بحیث یتكون من 

مجموعة كبیرة من المغنین. 

- تشجیع المتعلم على اكتشاف نوع التشكیلیة من 
 خالل االستماع إلى نماذج غنائیة مقترحة. 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

(الغناء  

 الجماعي ).

-أن یحدد المتعلم اتجاه الصوت  2النشاط 
النازل بحركة الید.  

-أن یدون المتعلم للصوت رمز 
النزول (    ) انطالقا من 

االستماع. 

-إن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من خالل 
جملة إیقاعیة قراءة سلیمة.  

-أن یدون المتعلم جملة لحنیة 
ممالة (في حدود دو ري مي 

 صول ).

-أداء النغمات : دو ري مي صول ونزوال. 

-مطالبة المتعلم: بتحدید اتجاه األداء األخیر        
(" صول مي ري دو") باالستجابة بحركة الید(من 

األعلى إلى األسفل ) . 

-مطالبة المتعلم بالرمز إلى النزول بسھم  (   )    
عند سماع األصوات النازلة . 

-االستمرار في قراءة الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
من خالل جملة إیقاعیة أو اللوحة اإلیقاعیة . 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-اتجاه الصوت 
(الصعود    ) 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات صول 
 مي ري دو.

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثاني من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثاني من نشید .....

-المقطع الثاني 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 



 
بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 07  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (النشید ).مجال التعلم :

 - التعرف على توزیع األصوات +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثالث من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ري مي صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یذكر مكونات النشید  .  1النشاط 

 -أن یذكر نوعیة مواضیع النشید

- انطالقا من االستماع إلى نشید مختار وعن 
طریق الحوار واالستنتاج یتم الوصول بالمتعلم إلى  

-إن النشید یتكون من : كلمات لحن موسیقى . 

- إن النشید یتطرق لمواضیع اغلبھا من النوع 
 الحماسي . 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (النشید ).

-أن یمیز األغنیة الموزعة  2النشاط 
األصوات انطالقا من االستماع. 

 -إن یقرا المتعلم الرموز 
اإلیقاعیة المدروسة من خالل 
جملة إیقاعیة قراءة سلیمة.  

-أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
ري مي صول أداء صحیحا 

 باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

-انطالقا من االستماع إلى أنشودة أو أغنیة تربویة 
تؤدیھا عدة أصوات بشریة بطریقة موزعة وعن 

طریق الحوار واالستنتاج یصل المعلم بالتعلم إلى: 

- أن األصوات التؤدي األغنیة في أن واحد. 

-إن األصوات تتناوب على أداء كلمات األغنیة وان 
ھذا التناوب یسمى الموسیقى ب"توزیع األصوات" 

-مقارنة مقطع من أغنیة موزعة األصوات ، 
وأخرى مؤاداة بطریقة جماعیة . 

-االستمرار في قراءة الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
من خالل جملة إیقاعیة أو اللوحة اإلیقاعیة . 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-توزیع االصوات 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثالث    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثالث من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثالث من نشید .....

-المقطع الثالث 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 07  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (النشید ).مجال التعلم :

 - التعرف على توزیع األصوات +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الرابع من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ري مي صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یسمي العناصر المكونة  1النشاط 
المكونة لشكل النشید 

-ان یؤدي الالزمة و المقطع 
 لشید معین.

-االستمرار في االستماع إلى أناشید مختارة مع 
التطرق إلى شكل .  

-(تصمیم) النشید والذي یكون عادة كاألتي : 

 -الالزمة ...الخ.3-المقطع -2-الالزمة -1-

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (النشید ).

-أن یحدد المتعلم مفعول عملیة  2النشاط 
توزیع األصوات. 

 -أن یستعمل المتعلم عملیة 
"توزیع األصوات" في أداء 
أنشودة بمشاركة زمالئھ .  

-أن یقرا المتعلم الرموز 
المدروسة من خالل اللوحة 

اإلیقاعیة قراءة سلیمة .  

-أن یدون المتعلم جملة لحنیة 
ممالة (في حدود دو ري مي 

 صول ).

- االستمرار في االستماع إلى أنشودة أو أغنیة 
تربویة تؤدیھا عدة أصوات بشریة بطریقة موزعة 

و الوصول بالمتعلم إلى: 

 جماال لألغنیة تضیف توزیع األصوات- أن عملیة 
أو األنشودة 

-أداء للنغمات "دو مي صول " صعودا ونزوال. 

-توزیع كل نغمة واحدة من النغمات السابقة على 
صنف واحد ومطالبة كل صف بأداء نغمتھ عند 
اإلشارة إلیھ،بحیث یتدرب المتعلم على عملیة 

توزیع األصوات بطریقة مبسطة . 

-االستمرار في قراءة الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
من خالل جملة إیقاعیة أو اللوحة اإلیقاعیة . 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
 أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي"

-توزیع األصوات 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع الرابع   3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الرابع من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الرابع من نشید .....

-المقطع الرابع 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 



 
بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :       الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 07  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

 03 الحصة :     التعرف على الموسیقى الغنائیة  (النشید ).مجال التعلم :

 - التعرف على توزیع األصوات +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع األول من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ري مي صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یذكر مكونات األغنیة  .  1النشاط 

 -أن یذكر نوعیة مواضیع األغنیة

- انطالقا من االستماع إلى األغنیة مختار وعن 
طریق الحوار واالستنتاج یتم الوصول إلى  

-إن األغنیة تتكون من : كلمات + لحن موسیقى . 

- إنھا یتطرق لمواضیع متنوعة تخص الحیاة 
 الیومیة للناس . 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (األغنیة ).

-أن یؤدي المتعلم أنشودة  2النشاط 
بطریقة "توزیع األصوات" أداء 

جمیال. 

 -إن یدون المتعلم جملة إیقاعیة 
ممالة. 

-أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
ري مي صول أداء صحیحا 

 باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

-تدریب المتعلم على أداء أنشودة أو أغنیة بطریقة 
"توزیع األصوات" مع الحرص على توزیع األدوار 

بكیفیة جملیة وتصحیح األخطاء عند الضرورة 

- إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة 
المدروسة. 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

 

 

-توزیع األصوات 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع األول    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع األول من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

-تحفیظ المتعلم المقطع األول من نشید ..... 

 

-المقطع األول 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 



 
بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 07  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 04 الحصة :    التعرف على الموسیقى الغنائیة  (النشید ).مجال التعلم :

 - التعرف على توزیع األصوات +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثاني من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ري مي صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یذكر مكونات النشید  .  1النشاط 

 -أن یذكر نوعیة مواضیع النشید

- االستمرار في االستماع إلى األغنیة مختارة مع 
التطرق إلى الشكل (تصمیم) األغنیة و الذي یكون 

عادة كأتي: 

 -الالزمة الخ........3-المقطع -2-الالزمة -1-

 

- المـــوسیقــى 
الغنائیة  

 (األغنیة).

-أن یؤدي المتعلم أنشودة  2النشاط 
بطریقة "توزیع األصوات " أداء 

جمیال. 

--إن یدون المتعلم جملة إیقاعیة 
ممالة. 

 -أن یؤدي المتعلم النغمات دو 
ري مي صول أداء صحیحا 

 باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

-االستمرار في تدرب المتعلم على أداء أنشودة أو 
أغنیة بطریقة "توزیع األصوات" مع الحرص على 
توزیع األدوار بكیفیة جملیة وتصحیح األخطاء عند 

الضرورة 

- إمالء إیقاعي في حدود الرموز اإلیقاعیة 
المدروسة. 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي صول في 
أوضاع متنوعة باستعمال طریقة "الفوذومیمي". 

 

-توزیع األصوات 

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو ري 
 مي صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثاني من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثاني من نشید .....

-المقطع الثاني 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 09  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على آلة إیقاعیة (الطبل الكبیر)مجال التعلم :

 )+قراءة                4 - التعرف على المقیاس( الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثالث من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو، ري، مي ،فا ، صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

أن یربط المتعلم العالقة بین  1النشاط 
صوت اآللة اإلیقاعیة وصورتھا. 
یربط المتعلم العالقة بین صوت 

 اآللة اإلیقاعیة وصورتھا.

- إسماع المتعلم مقطوعة موسیقیة مختارة تبرز 
فیھا اآللة اإلیقاعیة الطبل الكبیر مع عرض صورة 

لھا. 

-الوصول بالمتعلم إلى اإلشارة صورة اآللة عند 
 سماع صوتھا . 

- اآللة اإلیقاعیة 

 (الطبل الكبیر ).

-أن یقسم المتعلم جملة إیقاعیة  2النشاط 
).  4إلى حقول وفق المقیاس (  

-أن یدون المتعلم رمز الصوت 
األطول . 

-أن یؤدي المتعلم الصوت 
 األطول (                    )

-أن یمیز نغمة "فا" من باقي 
النغمات األخرى انطالقا من 

 االستماع.

-قراءة جملة إیقاعیة مع تجزئتھا إلى حقول 
یحتوي كل واحد منھا على أربعة مربعات ، ثم 

). 4  استنتاج المقیاس (

-تدریب المتعلم على تمثیل الصوت األطول بالرمز 
 اإلیقاعي (                    ).

-تدریبات على أداء الصوت األطول والطویل 
والقصیر مع المقارنة بینھم . 

-إسماع المتعلم النغمات دو ري مي فا صول 
وطالبتھ باكتشاف موقع الصوت الجدید (الدرجة 
الرابعة بین مي وصول ) ،ثم تسمیتھ ب"فا" و 

 أداؤه عدة مرات لترسیخھ في الذاكرة اللحنیة

 ) 4-المقیاس (  

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو 
،ري ،مي،فا، 

 صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثالث    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثالث من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثالث من نشید .....

-المقطع الثالث 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 09 الوحدة :     :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :      التعرف على آلة إیقاعیة (الطبل الكبیر).مجال التعلم :

 )+ قراءة                4 - التعرف على المقیاس( الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الرابع من نشید ...........  . –                     -+أداء 'دو، ري، مي،فا، صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یصنف المتعلم شكل اآللة  1النشاط 
اإلیقاعیة . 

-أن یمیز المتعلم صوت اآللة 
اإلیقاعیة من باقي اآلالت 

 الموجودة في القطعة الموسیقیة 

- االستمرار  في استماع المتعلم قطعة موسیقیة 
تبرز فیھا اآللة اإلیقاعیة الطبل الكبیر .  

 -عرض صورة لھا ودراسة شكلھا.

- اآللة اإلیقاعیة 

 (الطبل الكبیر ).

-أن یقسم المتعلم جملة إیقاعیة  2النشاط 
 ). 4إلى حقول وفق المقیاس ( 

 -إن یقرا المتعلم الجملة 
اإلیقاعیة التي تحتوي على كل 

الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
 )قراءة 4باستعمال المقیاس ( 

سلیمة. 

-أن یبتكر المتعلم جملة موسیقیة 
تحتوي على (                 ) 

-أن یمیز المتعلم بین النغمات : 
 "دو،رى،مي،فا،صول" استماعا

-االستمرار في قراءة الجمل اإلیقاعیة باستعمال 
 ). 4المقیاس (  

-تدریب المتعلم على محاكاة الصوت األطول و 
الطویل و القصیر في جملة موسیقیة مقترحة . 

-قراءة جملة إیقاعیة تحتوي على الرمز اإلیقاعي  

-االستمرار في أداء األصوات ( النغمات ) 
:"دو،ري،مي،فا،صول" لترسیخھا في الذاكرة 

اللحنیة . 

-مقارنة ھذه األصوات ( النغمات ) فیما بینھا من 
 حیث الحدة و الغلظة استماعا.

 

 ) 4-المقیاس (  

 

-الرمز  

 

 

-النغمات دو 
،ري ،مي،فا، 

 صول 

-أن یؤدي المتعلم المقطع الرابع   3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الرابع من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم الرابع الثالث من نشید .....

-المقطع الرابع 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 
 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 10  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على نفخیة (االبوا).مجال التعلم :

 )+قراءة الرمز             4 - التعرف على الزمن القوي و الضعیف في المقیاس(  الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثالث من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ،ري ،مي،فا ، صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یربط المتعلم العالقة بین  1النشاط 
 صوت اآللة النفخیة وصورتھا.

- إسماع المتعلم مقطوعة موسیقیة تبرز فیھا اآللة 
النفخیة االبوا مع عرض صورة لھا. 

-الوصول بالمتعلم إلى اإلشارة إلى صورة اآللة 
 عند سماع صورتھا.

 

- اآللة النفخیة  

 (االبوا ).

-أن یطبق المتعلم الزمن القوي  2النشاط 
والزمن الضعیف من خالل قراءة 

الجملة اإلیقاعیة . 

-أن یبتكر المتعلم جملة إیقاعیة 
 تحتوى على (      .    و

               باستعمال المقیاس  
  )4 (

- یقرا المتعلم لجملة اإلیقاعیة 
التي تحتوي على الرموز 

اإلیقاعیة (      .  و  

                   مع تطبیق القوة 
و الضعف . 

-ان یدون المتعلم جملة لحنیة 
ممالة ( في حدود دو ري مي فا 

 صول).

) 4-استنتاج الزمن القوي و الضعیف في المقیاس( 

من خالل تطبیقات إیقاعیة و العاب إیقاعیة . 

-قراءة إیقاعیة من خالل اللوحة اإلیقاعیة و 
التمارین اإلیقاعیة للرموز المدروسة مع تطبیق 

للزمن القوي والزمن الضعیف. 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي فا صول 
في أوضاع متنوعة باستعمال طریقة 

 "الفوذومیمي"

-الزمن القوي  
و الضعیف في 

) 4المقیاس ( 

-الرمز  

   

 

-النغمات:" دو، 
ري، مي،فا، 

 صول "

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثالث    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثالث من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثالث من نشید .....

-المقطع الثالث 
مــن  نشیــــد 

. .......... 



بسم هللا الرحمن الرحیم 

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 10  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على نفخیة (االبوا).مجال التعلم :

 )+قراءة الرمز             4 - التعرف على الزمن القوي و الضعیف في المقیاس(  الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الرابع من نشید ...........  . –                     -+أداء النغمات 'دو ،ري ،مي،فا ، صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یصف المتعلم شكل اآللة  1النشاط 
نفخیة . 

-أن یمیز المتعلم صوت اآللة 
نفخیة . 

من باقي اآلالت الموجودة في 
 القطعة الموسیقیة .

- االستمرار في استماع المتعلم قطعة موسیقیة 
تبرز فیھا اآللة النفخیة االبوا . 

 -عرض صورة لھا ودراسة شكلھا.

 

- اآللة النفخیة  

 (االبوا ).

-أن یقرا المتعلم جملة إیقاعیة  2النشاط 
مع مراعاة القوة و الضعف في 

) 4المقیاس (  

- أن یكتب المتعلم جملة 
موسیقیة ممالة ( في حدود دو 

 ري مي فا صول ).

-االستمرار في تطبیق الزمن القوي و الضعیف من 
خالل قراءة لجمل إیقاعیة مقترحة بطریقة 

). 4المربعات و على المقیاس  ( 

-قراءة إیقاعیة من خالل اللوحة اإلیقاعیة و 
التمارین اإلیقاعیة للرموز المدروسة مع تطبیق 

للزمن القوي والزمن الضعیف. 

- االستمرار في أداء النغمات دو ري مي فا صول 
في أوضاع متنوعة باستعمال طریقة 

 "الفوذومیمي"

-الزمن القوي و 
الضعیف في 

) 4المقیاس ( 

-الرمز  

   

 

-النغمات:" دو، 
ري، مي،فا، 

 صول "

-أن یؤدي المتعلم المقطع الرابع    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الرابع من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه  

 -تحفیظ المتعلم المقطع الرابع من نشید .....

-المقطع الرابع 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 
 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 11  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 01 الحصة :     التعرف على آلة وتریة   (الكمان).مجال التعلم :

 - التعرف على ھرم العالمات الزمنیة  +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع األول من نشید ...........  . –                     -+أداء 'دو، ري، مي،فا صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یربط المتعلم العالقة بین  1النشاط 
 صوت اآللة الوتریة و صورتھا .

 

-إسماع المتعلم مقطوعة موسیقیة مختارة نبرز 
فیھا اآللة الوتریة الكمان مع عرض صورة لھا. 

-الوصول بالمتعلم إلى اإلشارة إلى صورة اآللة 
 عند سماع صورتھا. 

- اآللة الوتریة  

 (الكمان ).

-أن یقارن المتعلم بین الرموز  2النشاط 
اإلیقاعیة المدروسة لتكوین ھرم 

العالمات الزمنیة  . 

-أن یبتكر المتعلم جمل موسیقیة 
في حدود النغمات 

 "دو،ري،مي،فا صول".

-تكوین فكرة عن ھرم العالمات الزمنیة ( الذي 
یمثل العالقة الموجودة بین األجزاء و المضاعفات 

) من خالل مقارنة الرموز اإلیقاعیة المدروسة 
  ببعضھا البعض.

-قراءة جملة إیقاعیة تحتوي على مختلف الرموز 
المدروسة من خالل اللوحة اإلیقاعیة أو التمارین 

اإلیقاعیة. 

-االستمرار في تدریبات صوتیة في حدود النغمات 
"دو،ري،مي،فا صول". 

 

-ھرم العالمات 
الزمنیة . 

 

-الرمز  

 

-النغمات "دو، 
ري، مي،فا 

 صول" 

-أن یؤدي المتعلم المقطع األول    3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-إسماع المتعلم المقطع األول من نشید .....عن 
طریق الشریط ، ثم أداؤه . 

-تحفیظ المتعلم المقطع األول من نشید ..... 

 

-المقطع األول 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

 

 

 



بسم هللا الرحمن الرحیم  

  المذكرة رقم :      الثالثة ابتدائي .المستوى :

. 11  الوحدة :    :  مــــوسیقـــــى .النشاط 

. 02 الحصة :      التعرف على آلة وتریة   (الكمان).مجال التعلم :

 - التعرف على ھرم العالمات الزمنیة +قراءة                الكفاءة القاعدیة :

أداء المقطع الثاني من نشید ...........  . –                     -+أداء 'دو، ري، مي،فا  صول' 

 إنجاز الحصة

المعارف  النشاط المقترح مؤشرة الكفاءة أنشطة التعلم
 المستھدفة

-أن یصف المتعلم شكل اآللة  1النشاط 
الوتریة . 

-أن یمیز المتعلم صوت اآللة 
الوتریة ... 

عن باقي اآلالت الموجودة في 
 الموسیقیة.

-االستمرار في إسماع المتعلم قطعة موسیقیة تبرز 
اآللة الوتریة الكمان.  

 -عرض صورة لھا ودراسة شكلھا.

- اآللة الوتریة  

   (الكمان ).

-أن یربط المتعلم العالقة بین  2النشاط 
الرموز اإلیقاعیة المدروسة . 

 -إن یؤدي المتعلم النغمات دو 
ري مي فا صول في وضعیات 

مختلفة . 

  

-تطبیق حول األجزاء و المضعفات بمقارنة كل 
الرموز اإلیقاعیة المدروسة لتكوین ھرم العالمات 

الزمنیة . 

-االستمرار في تدریبات صوتیة في حدود النغمات 
 "دو ،ري ،مي ، فا صول ".

 

--ھرم العالمات 
الزمنیة . 

 

-الرمز 

 

 

- النغمات :"دو، 
ري، مي،فا 

 صول"

-أن یؤدي المتعلم المقطع الثاني   3النشاط 
 من النشید ..... أداء سلیما .

-استماع المتعلم المقطع الثاني من نشید .....عن 
طریق الشریط ثم أداؤه . 

 -تحفیظ المتعلم المقطع الثاني من نشید .....

-المقطع الثاني 
مــن  نشیــــد 

. .......... 

 

  

 

 



                                                     السنة الثالثة ابتدائي .المستوى :
. 01   الوحدة :                                                             تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04 المدة:                                                              :العناصر التشكیلیة .الموضوع 
  : -التعبیر تشكیلیا بواسطة الخطوط وإبراز خصائصھا التشكیلة : المظھریة واالنفعالیة . الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة – وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

منصوص الكفاءة : 
 

التعبیر تشكیلیا بواسطة الخطوط وإبراز  •
 خصائصھا التشكیلیة : المظھریة واالنفعالیة 

 : قرینة اإلیجاز

تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة تركز على 
دراسة وتحلیل أنواع الخطوط في التحف الفنیة وفي المحیط ، 

قصد الوصول بالمتعلم إلبراز خصائصھا التشكیلیة : 
المظھریة واالنفعالیة (رفیعة ،غلیظة ،شاحبة ، قاتمة...) 

والتعبیر بھا في أعمال فنیة ذات مواضیع مختلفة . ویتطلب 
ھذا : 

-تحدید الموضوع المناسب . 
-تحدید الخاتمة المناسبة التي تتالئم والتقنیة المستھدفة. 

-استغالل الوسائل : الكتاب المدرسي ، صور فوتوغرافیة ، 
تحف فنیة ، األقراص المضغوطة ....... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 
  .بالمحتوى المعرفي للوحدة ، بمعدل ساعة لكل حصة

 معاییر االداء عناصر الكفاءة

التعرف على أنواع الخطوط وإبراز خصائصھا -
المظھریة واالنفعالیة . 

-توظیف مختلف أنواع الخطوط على أساس خصائص 
مؤثراتھا المظھریة  واالنفعالیة في األعمال الفنیة 

التشكیلیة . 
-تذوق القیم الجمالیة لمختلف الخطوط حسب خصائصھا 

 المظھریة واالنفعالیة.

-یعرف مختلف أنواع الخطوط ویبرز خصائصھا المظھریة و 
االنفعالیة . 

-یحسن توظیف مختلف أنواع مختلف أنواع الخطوط في 
أعمال فنیة تشكیلیة وفق خصائص مؤشراتھا في انجاز أعمال 

فنیة تعبیریة مختلفة . 
-یتذوق القیم الجالیة لمختلف لخطوط حسب خصائصھا 

 المظھریة و االنفعالیة.

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-دراسة خصائص مختلف الخطوط : الرفیعة ،الغلیظة 
،الشاحبة ،القاتمة ... 

 ا-توظیف مختلف أنواع الخطوط وإبراز خصائصھ
باستعمال التقنیات والخامات المناسبة في مواضیع فنیة 

مختلفة . 
-تحلیل وتذوق األعمال الفنیة حسب أنواع الخطوط 
المستعملة وفق خصائصھا المظھریة و االنفعالیة  

 

 

-الخصائص المظھریة واالنفعالیة للخطوط لھا دور كبیر في 
التعبیر تشكیلیا عن : الفرح ، الحزن ، الغضب ، الكآبة .... 

-التقنیات التي تبرز الخصائص المظھریة واالنفعالیة لمختلف 
الخطوط في المواضیع الفنیة :(القواتم ، الفواتح ، التھشیر ..) 

-القیم الجمالیة لألعمال الفنیة تمكن في إبراز الخصائص 
المظھریة واالنفعالیة لمختلف الخطوط بتقنیات مناسبة 

 ومنسجمة .

 

 
 
 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 02  الوحدة :                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04 المدة:                                                              :علم األلوان  .الموضوع 
  بتوظیف األلوان الحارة والباردة . ة : -انجاز أعماال فنیة تعبیريالكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

 بتوظیف األلوان ةانجاز أعماال فنیة تعبیري •
 الحارة والباردة .

 : قرینة اإلیجاز

-انطالقا من تحف فنیة أو من صور لمناظر طبیعیة وأشیاء 
اصطناعیة تبرز األلوان الحارة واأللوان. 

تنجز ھذه المشاریع انطالقا من دراسة األلوان ، من خالل 
وضعیات تعلمیة تسمح بتصنیف األلوان الحارة واأللوان 

الباردة. 
ویتطلب ھذا : 

-تحدید موضوع االنجاز . 
-تحدید التقنیة المناسبة لھ (الشفافیة ،التنقیط ،التھشیر، اللطخ 

 (....
-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 

،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 
-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على األلوان الباردة وتصنیفھا . -
-توظیف األلوان الحارة واأللوان الباردة ، وفق ما 

توجیھ من أحاسیس وانفعاالت في التعبیر التشكیلي. 
-اإلحساس بالجمال عند التفاعل مع األلوان الحارة 

 والباردة .

-یعرف ویصنف األلوان الحارة و األلوان الباردة. 
-یتحكم في توظیف األلوان على أساس ما توجیھ من 

احساسیس وانفعاالت لھا عالقة بالحرارة والبرودة في التعبیر 
التشكیلي . 

-یتذوق مظاھر جمال األلوان الحارة و الباردة في األعمال 
 الفنیة التشكیلیة .

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-دراسة األلوان الحارة واأللوان الباردة انطالقا من 
الدائرة اللونیة . 

-توظیف األلوان الحارة والباردة في أعمال فنیة ذات 
مساحات وأشكال حرة . 

-تحلیل العمل الفني التشكیلي وتذوق جمال ألوانھ الحارة 
والباردة. 

 

 

 

 ا-األلوان الحارة ھي : األصفر ،البرتقالي ،األحمر وما شابھھ
واأللوان الباردة ھي : األخضر ، األزرق ، البنفسجي وما 

. اشابھھ

-توظف األلوان الحارة في التعبیر التشكیلي عن الدفء 
والغضب والفرح ، واأللوان الباردة عن البرودة والھدوء 

والحزن ........ 

-القیم الجمالیة لأللوان الحارة واأللوان الباردة تكمن في 
األحاسیس واالنفعاالت الناتجة عن حسن استعمالھا في 

 األعمال الفنیة .

 

 
 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 03  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04 المدة:                                                                        :التركیب   .الموضوع 
  : -انجاز أعماال فنیة مركبة ذات بعدین أو ثالثة أبعاد. الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

انجاز أعماال فنیة مركبة ذات بعدین أو ثالثة  •
 أبعاد

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة من الواقع 
المعاش للمتعلم ،وتركز على دراسة وتحلیل العناصر 

الطبیعیة واالصطناعیة وتركیبھا في انجازات فنیة تشكیلیة 
ذات ببعدین أو ثالثة أبعاد . ویتطلب ھذا: 

-تحدید الموضوع المناسب . 
-تحدید خامة األلوان المناسبة. 

-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 
،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على بعض أنواع التركیب للمساحات آو -
األحجام . 

-استكشاف أنواع التركیبات الخاصة بالمساحات 
واألحجام . 

 -تذوق جمال التركیبات الفنیة ذات ببعدین أو ثالثة أبعاد.

-یعرف طریقة تركیب المساحات واألحجام . 
-یوظف مساحات وأحجام مختلفة في تركیبات فنیة ذات 

ببعدین أو ثالثة أبعاد . 
-یتذوق جمال التركیبات الفنیة ،ویحافظ على األعمال الفنیة 

من التلف والضیاع ویساھم بھا في تزیین القسم و المحیط 
 المدرسي.

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-دراسة تشكیلة للمساحة والحجم في العمل الفني . 
-استكشاف  المساحة والحجم من خالل دراسة المواضیع 
الطبیعیة واالصطناعیة وتوظیفھا في تركیبات فنیة ذات 

ببعدین أو ثالثة  أبعاد . 
-تحلیل بعض التركیبات الفنیة ، وتذوق جمال أبعادھا. 

 المختلفة .
 

 

-األشكال ذات البعدین (الطول والعرض ) في الفن التشكیلي 
ھي عبارة عن مساحات أو أسطح قد تكون منظمة آو غیر 

منظمة . 

األشكال ذات ثالثة أبعاد (الطول و العرض واالرتفاع ) في 
الفن التشكیلي ھي عبارة عن أحجام ذات عدة سطوح مختلفة 

منتظمة أو غیر منتظمة مستویة أو مائلة . 

-جمال التركیبات الفنیة یكمن في أبعادھا المختلفة من ناحیة 
 التسطیح أو العمق .

 

 

 

 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 04  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04  المدة:                                                    :التقنیات والخامات    .الموضوع 
  : -تجسید قواعد الزخرفة (التكرار ، التقابل ) بتقنیات   وخامات مختلفة. الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

تجسید قواعد الزخرفة (التكرار ، التقابل )  •
بتقنیات وخامات مختلفة في أعمال فنیة 

 مستوحاة من الطبیعة.

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة تركز على 
دراسة المواضیع الزخرفیة الطبیعیة واالصطناعیة ، 

وتطبیقھا بتقنیات وخامات مختلفة في انجاز أعمال فنیة 
مستوحاة من الطبیعة . ویتطلب ھذا : 

-تحدید الموضوع المناسب . 
-تحدید خامة األلوان المناسبة. 

-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 
،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على قواعد الزخرفة من خالل المواضیع -
الزخرفیة الطبیعیة واالصطناعیة . 

-توظیف القواعد الزخرفیة بتقنیات وخامات مختلفة في 
األعمال الفنیة. 

 -تذوق المواضیع الزخرفیة المختلف.

-یصنف قواعد فن الزخرفة ویمیزھا في األعمال الفنیة . 
-یطبق قواعد الزخرفة بخامات مختلفة في األعمال الفنیة 

التشكیلیة . 
-یتذوق جمال األعمال الفنیة الزخرفیة المختلفة ویساھم في 

 تزیین المحیط.

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-مالحظة وذكر القواعد الزخرفیة الطبیعیة 
واالصطناعیة في األعمال الفنیة . 

انجاز أعمال فنیة زخرفیة بتقنیات وخدمات مناسبة -
بتطبیق قواعد الزخرفة من خالل تركیبات فنیة متنوعة 

العناصر مستوحاة من المحیط الطبیعي و المصنع . 

-تحلیل بعض األعمال الفنیة الزخرفیة و ذوق جمال 
أسلوبھا ألتزییني. 

 

 

-القواعد الزخرفیة ھي : التكرار ، التقابل ، التناظر ، التعاكس 
 .....

-التقنیات المناسبة لتوظیف قواعد الزخرفة ھي : الشف 
،التنقیط ، المأل ، التفریغ ، اللطخ ..... 

والخامات ھي : ورق الشفاف ، ورق الكربون ، ألوان ترابیة 
ومائیة ، أقالم لباد ....... 

-جمال األعمال الفنیة في األسلوب ألزخرفي یمكن في حسن 
 توظیف العناصر الزخرفیة بتطبیق القواعد الفنیة .

 

 

 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 04  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04  المدة: :الكفاءات المستھدفة في مجال فن التصمیم "الخامات الطبیعیة  "     الموضوع 
  : -انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات الطبیعیة . الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات الطبیعیة :  •
 الطین الصلصال ، القطن الصوف ، الرمل ....

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه التصامیم انطالقا من وضعیات تعلمیة تستغل فیھا 
الخامات الطبیعیة ،والتي تنتقى من محیط المتعلم قصد 

استغاللھا في تصامیم فنیة تشكیلیة وفق خصائصھا (ملساء 
،صلبة ،رخوة ،یابسة ، ناعمة ...) ویتطلب ھذا : 

-تحدید نموذج البناء و التصمیم  . 
-اختیار خامات ومواد االنجاز . 

-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 
،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على مختلف تقنیات استعمال الخامات الطبیعیة -
 .

-تصمیم أعمال فنیة بخامات طبیعیة على أساس 
خصائصھا الملمسیة. 

-االھتمام بالتحف الفنیة التقلیدیة وتثمین التراث الوطني 
 من خاللھا .

-یعرف أنواع التقنیات للتعامل مع الخامات الطبیعیة الخاصة 
بفن التصمیم . 

-یوظف الخامات الطبیعیة المناسبة على أساس تأثیراتھا  
الملمسیة التي تتماشى والتصمیم الفني . 

-یبدي االھتمام بجمع التحف  التقلیدیة وبثمنھا ویستغلھا في 
 تزین القسم .

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-ذكر مختلف الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة 
الموجودة في البیئة . 

-استكشاف مختلف التقنیات وتوظیفھا في انجاز تصامیم 
فنیة حسب الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة 

المستعلمة . 
-مقارنة وتحلیل التصامیم الفنیة المختلفة حسب 

الخصائص الملمسیة للخامات المستعملة في تنفیذھا . 
 

 

-الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة ھي : ملساء ، صلبة  
رخوة ، یابسة ، ناعمة ..... 

-أنواع التقنیات المختلفة ھي : التقطیع ، التلصیق بالغراء ، 
القولبة ...... 

-جمال التصامیم الفنیة یكمن في الخصائص الملمسیة للخامات 
 المستعملة .

 

 

 

 
 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 01  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04  المدة: :الكفاءات المستھدفة في مجال فن التصمیم "الخامات الطبیعیة  "     الموضوع 
  : -انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات الطبیعیة . الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات الطبیعیة :  •
 الطین الصلصال ، القطن الصوف ، الرمل ....

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه التصامیم انطالقا من وضعیات تعلمیة تستغل فیھا 
الخامات الطبیعیة ،والتي تنتقى من محیط المتعلم قصد 

استغاللھا في تصامیم فنیة تشكیلیة وفق خصائصھا (ملساء 
،صلبة ،رخوة ،یابسة ، ناعمة ...) ویتطلب ھذا : 

-تحدید نموذج البناء و التصمیم  . 
-اختیار خامات ومواد االنجاز . 

-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 
،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على مختلف تقنیات استعمال الخامات الطبیعیة -
 .

-تصمیم أعمال فنیة بخامات طبیعیة على أساس 
خصائصھا الملمسیة. 

-االھتمام بالتحف الفنیة التقلیدیة وتثمین التراث الوطني 
 من خاللھا .

-یعرف أنواع التقنیات للتعامل مع الخامات الطبیعیة الخاصة 
بفن التصمیم . 

-یوظف الخامات الطبیعیة المناسبة على أساس تأثیراتھا  
الملمسیة التي تتماشى والتصمیم الفني . 

-یبدي االھتمام بجمع التحف  التقلیدیة وبثمنھا ویستغلھا في 
 تزین القسم .

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-ذكر مختلف الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة 
الموجودة في البیئة . 

-استكشاف مختلف التقنیات وتوظیفھا في انجاز تصامیم 
فنیة حسب الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة 

المستعلمة . 
-مقارنة وتحلیل التصامیم الفنیة المختلفة حسب 

الخصائص الملمسیة للخامات المستعملة في تنفیذھا . 
 

 

-الخصائص الملمسیة للخامات الطبیعیة ھي : ملساء ، صلبة  
رخوة ، یابسة ، ناعمة ..... 

-أنواع التقنیات المختلفة ھي : التقطیع ، التلصیق بالغراء ، 
القولبة ...... 

-جمال التصامیم الفنیة یكمن في الخصائص الملمسیة للخامات 
 المستعملة .

 

 

 

 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 02  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04  المـدة: : الخامات االصطناعیة .                                                         الموضوع 
  : -انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات االصطناعیة  . الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

انجاز تصامیم فنیة بمختلف الخامات  •
االصطناعیة  : العجین الملون ، الورق المقوى 
 األوراق الالصقة ، الخیوط ، األسالك المعدنیة

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه التصامیم في إطار وضعیات تعلمیة تستغل فیھا 
نماذج فنیة متنوعة الخامات االصطناعیة یتم تحلیلھا قصد 

الوصول بالمتعلم إلبراز خصائصھا (لینة،خشنة ،صلبة 
،مرنة ملساء ، براقة ،شفافة عتمة .....) یتطلب ھذا : 

-تحدید نوع الموضوع المستھدف  . 
-تحدید الخامة المناسبة. 

-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 
،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 

-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاییر األداء عناصر الكفاءة

التعرف على مختلف تقنیات استعمال الخامات -
االصطناعیة في األعمال الفنیة الخاصة بفن التصمیم . 

-تصمیم أعمال فنیة بخامات اصطناعیة على أساس 
خصائصھا الملمسیة. 

-تذوق جمال التصامیم الفنیة واستغاللھا  في تزیین البیئة 
 و المحیط.

-یعرف أنواع التقنیات للتعامل مع الخامات االصطناعیة 
الخاصة بفن التصمیم . 

-یوظف الخامات االصطناعیة المناسبة على أساس تأثیراتھا  
الملمسیة التي تتماشى والتصمیم الفني . 

 -یتذوق جمال التصامیم الفنیة ویستغلھا في التزین 

 المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

-ذكر مختلف الخصائص الملمسیة للخامات االصطناعیة 
الموجودة في البیئة . 

-استكشاف مختلف التقنیات وتوظیفھا في انجاز تصامیم 
فنیة حسب الخصائص الملمسیة للخامات االصطناعیة . 

-تحلیل األعمال التشكیلیة في فنون التصمیم حسب 
الخصائص الملمسیة للخامات الموظفة واستغاللھا في 

التزین . 
 

 

-الخصائص الملمسیة للخامات االصطناعیة ھي :لین ، مطاط  
صلب ، رخوة ، براق ..... 

-أنواع التقنیات المختلفة حسب الخصائص الملمسیة للخامات 
ھي : التقطیع ، التلصیق بالغراء ، القولبة ...... 

-جمال األعمال التشكیلیة في میدان فنون التصمیم یكمن في 
 التأثیرات الملمسیة الناتجة عن الخامات الموظفة .

 

 
 
 
 
 



                                                     : السنة الثالثة ابتدائي .المستوى
. 04  الوحدة:                                                              تربیة تشكیلیة  .النشاط :

 ساعات. 04  المدة: :التقنیات                                                                            الموضوع 
  : -تصمیم أعمال فنیة تشكیلیة. الكفاءة القاعدیة

 ألوان ترابیة أو زیتیة- –ألوان مائیة –وسائل التلوین المختلفة : أقالم الوسائل :
 

 إنجاز الحصة

 المعیـــــــار الكفــــــاءة

 : منصوص الكفاءة
 

تصمیم أعمال فنیة تشكیلیة بتطبیق التقنیات  •
 المكتسبة والمزج بینھما

 : قرینة اإلیجاز

-تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة ترتكز على 
مقارنة وتحلیل تصامیم مختلفة ، قصد استكشاف تقنیاتھا من 

حیث األشكال واأللوان ویتطلب ھذا : 
-تحدید الموضوع  . 

-اختیار التقنیات المكتسبة و المزج ینھما . 
-استغالل الوسائل: الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافیة 

،تحف فنیة ،األقراص المضغوطة ..... 
-یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة ثلم 
 بالمحتوى المعرفي للوحدة ،بمعدل ساعة لكل حصة .

 معــــاییـــر األداء عنــــاصر الكفـــــــاءة

التعرف على التقنیات المكتسبة في مجال فن التصمیم -
وتصنیفھا . 

-انجاز تصامیم فنیة بتوظیف مختلف التقنیات المكتسبة 
والمزج بینھا. 

-االھتمام بالتحف الفنیة التقلیدیة وتثمین التراث الوطني 
 من خاللھا .

-یعرف أنواع التقنیات في مجال فن التصمیم ویصنفھا . 
-یصمم مجسمات وكتال وتصامیم متنوعة بالمزج بین مختلف 

التقنیات المكتسبة تعكس میوالتھ ومراكز اھتماتھ. 
-یتذوق جمال التصامیم الفنیة بمختلف التقنیات المركبة ویتھم 

 باستغالل المواد االسترجاعیة في ذلك.

 المعــارف المستھدفــة  أنشطــة التعلم المقترحــة 

-استظھار مختلف التقنیات المكتسبة الخاصة بفن 
التصمیم . 

-المزج بین مختلف التقنیات المكتسبة وتطبیقھا في 
انجاز تصامیم فنیة مختلفة باستعمال خامات طبیعیة 

واصطناعیة متنوعة . 
-مقارنة وتحلیل التصامیم الفنیة حسب الخصائص 
الملمسیة للخامات ووفق المزج بین التقنیات ووفق 

المزج بین التقنیات واستغالل المواد االسترجاعیة في 
ذلك . 

 

 

-تقنیات فن التصمیم المكتسبة : القص ،اللصق ،الطي 
،التجویف ،التلوین ،الطباعة باإلسفنج ،العجن ،الضغط ،الحفر 

، الخدش.......... 

-طرق المزج بین مختلف تقنیات فن التصمیم فن التصمیم 
باستعمال خامات طبیعیة واصطناعیة مختلفة (الطین 

الصلصال ،القطن ،الصوف ، الخشب ،الرمل ، العجین 
الملون ، الورق المقوى ، األوراق الالصقة ، الخیوط ، 

األسالك المعدنیة ....). 

-أھمیة األعمال الفنیة في فن التصمیم تكمن في إتقان مختلف 
التقنیات والمزج فیما بینھا باستغالل المواد االسترجاعیة 

 وإضفاء الصیغة الجملیة علیھا .

 

 



 


