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 :دهيمت

وية و مواكبة املستجدات العلمية و البيداغوجية و الديكاكتيكية         ـمناهج الترب ـالح ال ـية إص ـركـار ح ـيف إط  
باعتماد املقاربة بالكفاءات يف التعليم و اليت تبنتها وزارة التربية الوطنية، قام املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية و حتسني                   

اإلصالح، بإنشاء جلنة من املختصني إلعداد دروس منوذجية عملية على أساس املقاربة بالكفـاءات يف               مستواهم، مبرافقة هذا    
 .خمتلف املواد، موجهة لألساتذة و املعلمني يف املرحلتني اإلبتدائية و املتوسطة

يقاظ أو مـا    ففي هذا اإلطار أسندت إيلّ مهمة دراسة و إعداد سندات تكوينية تتضمن دروسا منوذجية يف مواد اإل                 
التربية املوسيقية و التربية البدنية و التربية التشكيلية اليت تضم فن الرسم و فنون التصميم،               : يسمى باملواد اجلمالية أيضا و هي     

و بغية تقريبها من املعلم و املتعلم و جعلها مستساغة حمبوبة من قبلهما باعتبارها دف إىل تربية احلس اجلمايل و العـاطفي                      
 ما يف بناء شخصية املتعلم املتوازنة اليت حتافظ على الوطن و الطبيعة و البيئة و تسعى إىل حتسينها و تزيينها و إضفاء                       السمو

 .طابع السعادة على احلياة ا
 : بكفاءة و اطمئنان، قمت بتذليل الصعوبات التاليةو بغية تقريب هذه املواد من املعلم و تشجيعه على تدريسها 

 املرافقة هلا لبناء وثيقة موحدة قد تغين عن الرجوع إليهما يف كثري من               التوفيق بني وثيقة املناهج و الوثيقة      السعي إىل  -
 يجية التدريس و التقـومي باعتمـاد      اجلوانب خاصة يف اجلانب العملي التطبيقي و ما يرتبط به من منهجية و استرات             

 .لك ذة بالكفاءات يف كل باملقار
: ، والقصد منها تسهيل األمر على املعلم ، منها          ها غموض   ار يف كثري من الوضعيات اليت اعت      ةإيضاحيالقيام بشروح    -

 . البدنيةربية التشكيلية و التي التربيةلربناجم بالنسبة الشأن عرض الربنامج بكيفية واضحة ومتكاملة مثلما هو إعادة
 . للمواد الثالث اليبهاأس و تقنياا و طرائقها التعليم و التعلم يف استراتيجيةتوضيح  -
 . مثلما هو األمر بالنسبة ملنهاج التربية الفنية التشكيلية اقتراح مواضيع و حمتويات -
 .بناء شبكات تقومي ملاديت التربية التشكيلية و التربية املوسيقية -
 على املقاربة   إجناز مذكرات منوذجية لدروس وحصص مجلة من الوحدات التعلمية من مناهج املواد الثالث باالعتماد              -

بالكفاءات يف بنائها، و هي مثال للمعلم ميكنه أن حيذو حذوها و يعد دروسه على منواهلا، و قد يـدخل عليهـا                      
 .تهايتعديالت أو يبتكر على ضوئها مناذج أخرى إذا ما حتكم يف املادة و منهاجها و تعليم

 . به من الغاية املرجوة منهترب أمتىن أن أكون قد وفقت يف إجناز هذا العمل املوكل أيلّ و اقت-
 .و ما توفيقي إال باهللا العلي القدير

 
 

אא–אאאא 
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 :و يتضمن فيما يتضمن

 :تني التالي دروسا منوذجية مشلت حصص الوحدتني- 
  ).02(ثانية الوحدة ال. 1 
  ).04(رابعة الوحدة ال. 2 

 .سيقيةو قد مت اختيارها على أساس أا تتضمن معارف جديدة يف نشاط القواعد املو
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 :ادة ـدمي املـتق
إن مادة التربية املوسيقية ال يقل دورها أمهية عن بقية املواد األخرى باملسـامهة يف بنـاء الشخصـية                    

املتوازنة؛ و دورها يكمن أساسا يف تنشئة جيل يتذوق املوسيقى الوطنية و العاملية؛ و ذلك عن طريق تزويـده                   
من الثقافة املوسيقية قراءة و كتابة و استماعا؛ دف تربية الذوق و السمو بـالعواطف و                بقدر كاف و مالئم     

 .إيقاظ قدراته اجلمالية و اإلبداعية
 أن املتعلم كائن اجتماعي بطبعه، فهو يف حاجة ماسة لالتصال باآلخرين؛ و املوسيقى متكنه مـن                 او مب  
كمـا أـا تسـاعد      .  نفسه من عواطف و أحاسيس      ليشارك غريه يف شعورهم و التعبري عما جيول يف         ذلك

 .املوهوبني على اكتشاف ميوهلم اإلبداعية و املسامهة يف احلياة الثقافية و الفنية
و التربية املوسيقية يف املرحلة االبتدائية، تعترب من أهم األنشطة اليت ينبغي على املريب التركيـز عليهـا،                   

 .لكوا أداة اتصال و تواصل و تعبري
وحدة تعليمية، وزعت على الفصول الثالثـة       )13(و يتألف منهاجها يف هذا املستوى من ثالث عشرة           

 :للسنة الدراسية كاآليت 
 . للفصل األول⇐) 05(إىل الوحدة ) 01(من الوحدة  .1

 لتوظيف املكتسبات القبلية و االختبار األول) 05(خصصت الوحدة 
 .الفصل الثاين ⇐) 09(وحدة إىل ال) 06(من الوحدة  .2

 لتوظيف املكتسبات القبلية و االختبار الثاين) 09(خصصت الوحدة 
 . الفصل الثالث⇐) 13(إىل الوحدة ) 10(من الوحدة  .3

 لتوظيف املكتسبات القبلية و االختبار الثالث) 13(خصصت الوحدة 
 لكل نشاط من األنشطة     ختاميةة بالكفاءات و اشتمل على كفاءة       ور املقارب قد بين املنهاج وفق منظ    و   

و نشاط األغنية التربوية و النشيد ؛       سيقي، و نشاط القواعد املوسيقية،      نشاط التذوق املو  : الثالثة للمادة و هي     
ت يف املنهاج   و اشتمل أيضا على كفاءة مرحلية لكل فصل و يف كل نشاط ؛ أما الكفاءات القاعدية فإا ورد                 

 .مرتبطة بالوحدات التعلمية و ميكن اإلطالع عليها بسهولة
 :و فيما يلي نص الكفاءة اخلتامية و الكفاءات املرحلية 
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 : اخلتامية الكفاءة -1
 األغنية التربوية القواعد املوسيقية التذوق املوسيقي

 املتعلم قادرا على متييز     أن يكون  -
من بعض اجلمل املوسيقية انطالقا     

االستماع إىل مقطوعة موسـيقية     
تعزفها آالت موسيقية خمتلفة مـع      
مراعاة توظيـف ملفهـوم معيـار       

 .الصوت

أن يكون املتعلم قادرا على ابتكار       -
مجل إيقاعيـة و حلنيـة بسـيطة        
بتوظيف طريقة املربعات مع مراعاة     

 .التحكم يف النبض

أن يكون املتعلم قادرا على حسن       -
ــوير  ــه و تط ــتخدام حنجرت اس

مكانياته الغنائية و التعبريية مـن      إ
خالل أدائه موعة من األغـاين      

 .التربوية

 :الكفاءات املرحلية  -2
 األغنية التربوية القواعد املوسيقية التذوق املوسيقي

التعرف على أصـوات البيئـة و        -
 .الطبيعة و التمييز بينها

التعرف علـى بعـض اجلمـل        -
املوسيقية و التمييز بينها مع توظيف      

فاهيم املرتبطة مبعايري الصـوت     امل
 .فيها

تصنيف بعض اآلالت املوسـيقية      -
من حث عائالـا و شـكلها و        
طابعها الصويت و دورها يف الفرقة      

 .املوسيقية

 .التحكم يف نبض معني -
توظيف عناصر اللغة املوسـيقية      -

بطريقــة كتابــة و قــراءة و أداًء 
 .املربعات

ابتكار مجل إيقاعيـة و حلنيـة        -
 .بسيطة

جمموعة من األغاين التربوية    أداء   -
 .املختارة أداًء سليما
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