
                                                           مادة الثانية الموسيقية السنة الثانية ابتدائي                                                                  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية
 

5 

 ."منوذج تصميم الوحدات التعلمية/ "وحدات من منهاج السنة الثانية ابتدائي / تربية موسيقية : املادة 
 02:  ســا                                              عــدد احلـصص 02: احلجم الساعي 

 األغنية التربوية و األنشودة القواعد املوسيقية  املوسيقي و االستماعالتذوق 02: الوحدة 
 األداء السليم و املعرب .3 .توظيف الرموز البسيطة للغة املوسيقى .2.توظيف مفهوم اجلملة املوسيقية .1 الكفاءة القاعدية
 .النشيد الوطين .3 .اجلملة املوسيقية+ طريقة املربعات  .2 .اجلملة املوسيقية .1 جماالت التعلم

 .املقطع الثاين من النشيد الوطين -)•Πا(حماكاة مجلة موسيقية + ملربعات طريقة ا .1 ).حلن معني(اجلملة املوسيقية   .1
 احلصص التعلمية

 .املقطع الثاين من النشيد الوطين - )Πا(حماكاة مجلة موسيقية + طريقة املربعات . 2 ).حلن معني(اجلملة املوسيقية  .2
 02:  ســا                                              عــدد احلـصص 02: م الساعي احلج

 األغنية التربوية و األنشودة القواعد املوسيقية التذوق املوسيقي و االستماع 04: الوحدة 

توظيف معيار الشدة و اللني يف       .1 الكفاءة القاعدية
 .اجلملة املوسيقية

 .األداء السليم و املعرب .3 .ف يف املقياستوظيف معيار القوة و الضع .2

 .حتية الدار: أنشودة  .3 .معيار القوة و الضعف .2 .معايري الصوت .1 جماالت التعلم
ــة  .1 ــني يف اجلمل ــدة و الل الش

 .املوسيقية
⎟⎟الزمن القوي و الضعيف   . 1

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
حماكاة الشـدة و    +  2

 ).•Πا(اللني يف قطعة موسيقية 

حتيـة  " األول مـن أنشـودة        املقطع -
 ".الدار

 احلصص التعلمية
ــة  .2 ــني يف اجلمل ــدة و الل الش

 .املوسيقية
⎟⎟الزمن القوي و الضعيف     . 2

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
حماكاة الشـدة و    +  2

•Π(اللني يف قطعة موسيقية   ).ا

حتيـة  " املقطع األول مـن أنشـودة        -
 ".الدار
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 "منوذج تصميم حصة تعلمية        "                        هاج السنة الثانية ابتدائي                  من                   تربية موسيقية                  : املادة 
   سـا01:  املدة                                   األوىل                   :   احلصة                                                                   02: الوحدة 

دف التعلمياهل
أداء املقطع الثـاين مـن       .3 .حماكاة مجلة موسيقية) + •Πا+ (التعرف على طريقة املربعات  .2 ).حلن معني(التعرف على مجلة موسيقية  .1

 .النشيد الوطين
 املعارف املستهدفة النشاط املقترح مؤشرات الكفاءةأنشطة احلصة

التذوق  -1
 .املوسيقي

 .أن حياكي مجلة موسيقية مقترحة -
 . مجلة موسيقيةأن يبتكر -

، يقدم املعلـم اجلملـة      )أسئلة( من إعطاء مفهوم اجلملة الكالمية       انطالقا -
 . من خالل االستماع إىل مجلة موسيقية معينةاملوسيقية كنموذج

 . مألوفة لديهةيطلب من املتعلم ابتكار مجل موسيقي -
الوصول باملتعلم إىل معرفة أن أحلان األغاين كلها عبـارة عـن مجـل               -

 .موسيقية

حلـن  (اجلملة املوسـيقية     -
 )معني

القواعد  -2
 املوسيقية

 .أن حياكي محال موسيقية متنوعة -

 ).•Πا(أن يقرأ الرموز اإليقاعية  -

ضمن ) •Πا(أن يكتب الرموز اإليقاعية      -
 .املربعات

 .تدريب املتعلم على حماكاة مجل موسيقية متنوعة لتنمية ذاكرته اللحنية -

 ).•Πا(مراجعة الرموز اإليقاعية املدروسة  -
 إدخال الرموز يف املربعات           -

 اΠ• ا
 .قراءة إيقاعية بطريقة املربعات -

 .اجلملة املوسيقية -
ــات - ــة املربعـ  طريقـ
 ).•Πا(

األغنية  -3
 .التربوية

أن حيفظ البيت الثاين من املقطع الثاين مـن          -
 .النشيد الوطين

بيت الثاين من املقطع الثاين مـن       أن يؤدي ال   -
 .النشيد الوطين، أداًء سليما

 .هنشيد الوطين عن طريق شريط مث أداؤإمساع املتعلم املقطع الثاين من ال -
 .حيفظ البيت الثاين من املقطع الثاين من النشيد الوطين مث أداؤه -

املقطع الثاين من النشـيد      -
 .الوطين
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 "منوذج تصميم حصة تعلمية            "                        منهاج السنة الثانية ابتدائي                                                تربية موسيقية: املادة 
  سـا01:                       املدة                                    الثانية:                 احلصة                                                  02: الوحدة 

اهلدف التعلمي
حماكـاة مجلـة    ) + •Πا+ (التعرف على طريقة املربعـات       .2 ).حلن معني(التعرف على مجلة موسيقية  .1

 .موسيقية
أداء املقطع الثاين مـن النشـيد        .3

 .الوطين
 املعارف املستهدفة النشاط املقترح مؤشرات الكفاءةأنشطة احلصة

التذوق  -1
 .سيقياملو

االستمرار يف االستماع إىل مجل موسيقية خمتارة و حث املتعلم على            - .أن يؤدي املتعلم مجلة موسيقية مألوفة لديه -
 .حفظها و حماكاا

 .تذكري املتعلم بأن أحلان األغاين كلها عبارة عن مجل موسيقية -
 .تشجيع املتعلم على أداء بعض اجلمل املوسيقية املألوفة لديه -

 )حلن معني(سيقية اجلملة املو -

القواعد  -2
 املوسيقية

أن مييز املتعلم بني مجلـة موسـيقية و مجلـة            -
 .إيقاعية

أن يقارن املتعلم بني مجلة موسـيقية و مجلـة           -
 .إيقاعية

.أن يبتكر املتعلم مجال إيقاعية بطريقة املربعات -
).ربعاتطريقة امل(أن يدون مجلة إيقاعية ممالة  -

 .ى حفظ مجلة موسيقية مقترحةاالستمرار يف تدريب املتعلم عل -
.تدريبه على املقارنة و التمييز بني اجلملة املوسيقية و اجلملة اإليقاعية -
 .االستمرار يف استعمال طريقة املربعات -
 .قراءة التمارين اإليقاعية -
 .، تكوين مجل إيقاعيةإمالء إيقاعي -

 .اجلملة املوسيقية -

 ).•Πا(طريقة املربعات  -

األغنية  -3
 .التربوية

فظ البيت الثالث من املقطع الثاين مـن        أن حي  -
 .النشيد الوطين

أن يؤدي البيت الثالث من املقطع الثاين مـن          -
 .النشيد الوطين أداًء سليما

إمساع املتعلم املقطع الثاين من النشيد الوطين عن طريق الشـريط مث             -
 .أداؤه

 .حتفيظ البيت الثالث من املقطع الثاين من النشيد الوطين مث أداؤه -

 .طع الثاين من النشيد الوطيناملق -
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 "منوذج تصميم حصة تعلمية    "                                                               منهاج السنة الثانية ابتدائي                       تربية موسيقية : املادة 
  سـا01:              املدة                                            األوىل:                    احلصة                                                04: الوحدة 

اهلدف التعلمي
⎟⎟ الزمن القوي و الضعيف يف املقياس        التعرف على  .2 .الشدة واللني يف اجلملة املوسيقيةالتعرف على  .1

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
حماكـاة   + 2

 .)•Πا+ (الشدة و اللني 

 األولأداء املقطع    .3
حتيـة   : من النشـيد  

 .الدار
 املعارف املستهدفة النشاط املقترح مؤشرات الكفاءةأنشطة احلصة

التذوق  -1
 .املوسيقي

الوصول به إىل حتديد التباين املوجود بني الشدة و الليونة يف اجلملـة              - أن حيدد موقع الشدة و الليونة يف اجلملة املوسيقية -
 .الستماعاملوسيقية من خالل ا

الشدة و الليونة يف     -
 .اجلملة املوسيقية

القواعد  -2
 املوسيقية

.أن يؤدي مجال موسيقية مألوفة باستعمال الشدة و اللني -
أن يطبق الزمن القوي و الزمن الضعيف من خالل قراءة           -

 .اجلملة اإليقاعية

) •Πا (أن يبتكر مجلـة إيقاعيـة حتتـوي علـى            -
⎟⎟باستعمال املقياس 

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
2. 

مـع  ) •Πا(اإليقاعية احملتوية علـى     أن يقرأ اجلملة     -
 .تطبيق القوة و الضعف

تدريبه على حماكاة مجل موسيقية متنوعة يربز فيها معيار الشـدة و             -
 .الليونة

⎟⎟استنتاج مفهوم الزمن القوي و الضعيف يف مقياس          -
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
من خـالل    2

 .تطبيقات إيقاعية و ألعاب إيقاعية
 .إمالء إيقاعي -

 الشدة و اللـني يف     -
 .اجلملة املوسيقية

ــزمن القــوي و  - ال
الزمن الضـعيف يف    

ــاس  ⎟⎟املقيـ
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
2 + 

)Π•  ).ا

األغنية  -3
 .التربوية

 .حتية الدار: أن حيفظ املقطع األول من النشيد  -
 أداًء  "حتيـة الـدار    "أن يؤدي املقطع األول من النشيد      -

 .سليما

ق الشـريط مث     عن طري  "حتية الدار  "إمساعه املقطع األول من النشيد     -
 .أداؤه

 ."حتية الدار"حتفيظه املقطع األول من النشيد -

املقطع األول مـن     -
 .حتية الدار: النشيد 
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 " حصة تعلميةمنوذج تصميم              "                                                    منهاج السنة الثانية ابتدائي                       تربية موسيقية  : املادة 
  سـا01:                املدة                                             ثانيةال:                   احلصة                                               04: الوحدة 

اهلدف التعلمي
الشـدة واللـني يف اجلملـة       التعرف على    .1

 .املوسيقية
⎟⎟وي و الضعيف يف املقياس       الزمن الق  التعرف على  .2

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
حماكـاة   + 2

•Π+ (الشدة و اللني   .)ا

أداء املقطع الثاين مـن      .3
 ."حتية الدار"النشيد 

 املعارف املستهدفة النشاط املقترح مؤشرات الكفاءةأنشطة احلصة

التذوق  -1
 .املوسيقي

كـات  رعرب عن الشـدة و الليونـة حب       يأن   -
 .مناسبة

ن الشدة و الليونة من     الوصول به إىل االستجابة حبركات تعرب ع       -
 .خالل االستماع إىل مجلة موسيقية

 .ألعاب صوتية تربز فيها الشدة و الليونة -

الشدة و الليونة يف اجلملـة       -
 .املوسيقية

القواعد  -2
 املوسيقية

أن حياكي الشـدة و الليونـة يف اجلملـة           -
 .املوسيقية املقترحة

إيقاعية مع مراعـاة القـوة و       أن يقرأ مجلة     -
 الضعف

 .ر يف حماكاة الشدة و الليونة يف مجلة موسيقية مقترحةاالستمرا -
االستمرار يف تطبيق الزمن القوي و الضعيف من خالل قـراءة            -

⎟⎟مجل إيقاعية مقترحة بطريقة املربعات و على املقياس 
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
2. 

الشدة و اللني يف اجلملـة       -
 .املوسيقية

الزمن القـوي و الـزمن       -
⎟⎟الضعيف يف املقياس    

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
2 + 

)Π•  )ا

األغنية  -3
 .التربوية

 .حتية الدار: أن حيفظ املقطع الثاين من النشيد  -
" حتية الدار "أن يؤدي املقطع الثاين من النشيد        -

 .أداًء سليما

عن طريـق الشـريط مث      " حتية الدار "إمساعه املقطع الثاين من النشيد       -
 .أداؤه

 ".حتية الدار"النشيدحتفيظه املقطع الثاين من  -

: املقطع الثاين من النشيد  -
 .حتية الدار
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 السنة الثانية ابتدائي:                     املستوى                               .                                                                  تربية موسيقية: املادة 
 .02: الوحدة 
 .01: احلصة 

 . سـا01:  املدة 
 :جماالت التعلم  -

 اجلملة املوسيقية -1
 اجلملة املوسيقية+ طريقة املربعات  -2
 النشيد الوطين -3

 :األهداف التعلمية  -
 )حلن معني(التعرف على اجلملة املوسيقية  -1
 حماكاة مجلة موسيقية+ )•Πا +(التعرف على طريقة املربعات -2
أداء املقطــــــع الثــــــاين مــــــن النشــــــيد الــــــوطين -3

 الوسائل مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم وك املعلمسل النشاط

التذوق 
املوسيقي و 
 االستماع

يطلب املعلم من التالميذ تكوين مجل يف وصف كـل           -
 . ..منهم مرتله، داره

 ؟ هذا الكالم الذي عربت به ماذا نسميه : يسأل املعلم -
هاتوا مجال أخرى يف أي معىن لكن جيب أن تكون مجيلة            -
 ).مليحة(
 "قبل املغرب    هيا نلعب "  :يهم اجلملة مث يعرض عل -
.يطالبهم ببناء مجل أو البحث عنها مع إعطائها حلنا مميزا -
 .يشجع املعلم كل احملاوالت -
 :و يستنتج أن  -

: حياول كل تلميذ بناء مجلة يف وصف مرتلـه هكـذا             -
 ...مرتلنا مجيل، مرتلنا كبري 

 .هذا الكالم املعرب به هو مجلة مفيدة -
يذ لبناء مجل أخرى ذات إيقاع مجيـل و         يبحث التالم  -

 .منسجم
 .يرددها التالميذ بشيء من التلحني -
 
 .يبحث  التالميذ عن مجل، مقاطع مألوفة و يتغنون ا -
 "كل كالم ميكن تلحينه و التغين به،فهو مجلة موسيقية" -

أن يتمكن التلميذ 
من حماكاة مجل 

موسيقية و ابتكار 
على غرارها مجال 

 .أخرى
يقية مجال موس(

+ كالم : طبعا 
 )حلن

 

 مأقــال -أن يقرأ الرموز و ) موسـيقية (يقرأ التالميذ املقطع املقترح قراءة حلنية        - :انطالقا من املقطع  -القواعد 
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 "هيا نلعب     قبل املغرب" املوسيقية
 

 .يدرب التالميذ على القراءة اللحنية و اإليقاع -
 درجة التحكم فيه فـرادى و مجاعـة         يكرر النشاط إىل   -
 .النقر على الطاولة خبلف القلمب

 
 
 
 
 
 
 
  :مث تعرض عليهم اجلمل اإليقاعية -

بطريقة املربعات و تدريبهم على     ) • Π ا (،)•Πا(
التجاوب معها إيقاعيا باستعمال عملية النقـر، بوسـائل         

 .خمتلفة مع كتابتها على لوحته اإليقاعية
 
 

 .مرافقتها باإليقاع املناسب

 ا ا ا ا
يا      هلْ      ين    بع                           

 ا ا ا ا
غْ     لَلْ     قَبم    ِرب                           

 باإلنشاد و النقر خبلف القلم على الطاولة        يقوم التالميذ  -
 ) ...رؤوس األصابع(أو بوسائل أخرى 

 
•Π ا

 
 

 اΠ• ا
 
ا بكيفيـة   م يدربون على كل منه    انطالقا من النموذجني   -

مالئمة إىل غاية التحكم يف اإليقاع املطلوب بصفة فردية         
 .و مجاعية قراءة و كتابة يف املربعات

 

اإليقاعية و يتمكن 
من كتابتها ضمن 

 .املربعات

 
 

 مســاطر -
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األغنية 
التربوية أو 
 األنشودة

 .يطلب منهم إنشاد املقطع األول من النشيد الوطين -
 
 .تشجيع املوهوبني -
 .عرض املقطع الثاين و قراءته و تأطريه -
 
 
 . بطريقة احملو التدرجيياحتفيظ املقطع ملحن -

ينشد التالميذ املقطع األول من النشيد الوطين فرادى و          -
 .مجاعة

 .ة القسم بإنشاد املقطعتقوم فرق -
االستماع للمقطع عدة مرات و التكرار معه بصـوت          -

 .منخفض
 .التدرب على أدائه بكيفيات فردية و مجاعية -

 .مع اعتماد احملو التدرجيي يف حفظه و تذكره

أن حيفظ املقطع 
الثاين من النشيد 
الوطين باللحن 

املطلوب 
 ).املألوف(

 جهاز تسجيل -
 شريط -
 السبورة -
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 السنة الثانية ابتدائي: املستوى .                                                                                                                      تربية موسيقية: املادة 
 .02: الوحدة 
 .02: احلصة 

 . سـا01:  املدة 
 :جماالت التعلم  -

 اجلملة املوسيقية -1
 اجلملة املوسيقية+  املربعات طريقة -2
 النشيد الوطين -3

 :األهداف التعلمية  -
 )حلن معني(التعرف على اجلملة املوسيقية  -1
 حماكاة مجلة موسيقية+ ) •Πا+ (التعرف على طريقة املربعات  -2
 أداء املقطع الثاين من النشيد الوطين -3

 الوسائل مؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم النشاط

التذوق 
وسيقي و امل

 االستماع

يطلب املعلم منهم تذكر مجل كالمية و أخرى موسيقية          -
 .من الدرس السابق

 
يدعوهم إىل اإلتيان جبمل أخرى موسـيقية و قراءـا           -

 .ملحنة
 
يعرض املعلم مجال موسيقية و يدرم علـى التجـاوب           -

 . عند املعرب   احذر احذر: معها، منها 
 .ة و الغنائيةتشجيعهم على توظيف مواهبهم املوسيقي -

يقوم التالميذ بتذكر مجل كالمية و مجل موسـيقي          -
 .جاءت يف الدرس السابق

 
حياولون إجياد مجل موسيقية مما حفظـوا سـابقا و           -

 .يؤدوا بأحلاا املألوفة
 
حياولون تلحني مجل حتمل إيقاعات موسيقية تقتـرح         -

 .عليهم من قبل زمالئهم

أن يؤدي املتعلم مجال 
 موسيقية مألوفة

 .لديه
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القواعد 
 املوسيقية

و " حان العمل    بـان األمـل        : "يأخذ املعلم اجلملة     -
  .يقطعها إيقاعيا

ااΠاااΠا
  ن ال  حا عم با     ل     ن ال              ل   م أ

 .يرافق املعلم اجلهد املبذول يف األداء اللحين و اإليقاعي -
 
 :يعطي املعلم متارين أخرى منها  -

 .يطالبهم بالتغين ا أوال وفق حلن يعطى هلا -
يقوم التالميذ بالقراءة اللحنية و اإليقاعية إىل غايـة          -

 .التحكم يف ذلك

ااΠاااΠا
             ل   م أ  ن ال   با     ل  م ع  ن ال  حا

 يقرأ التالميذ -

ΠاΠااΠاا

 .و يدربون إىل درجة التحكم -

أن مييز التالميذ بني  -
 و ةاجلملة املوسيقي
 .اجلملة اإليقاعية

أن يتمكن التالميذ  -
من قراءة و كتابة و 
.ابتكار مجل إيقاعية

 أقــالم -
 مســاطر -

األغنية 
التربوية أو 
 األنشودة

  حبفظ و أداء املقطع الثاين من النشـيد الـوطين          التذكري -
 .بواسطة جهاز التسجيل أو فرقة القسم

ينظم التالميذ يف أفواج و فرق و فرادى و يـدعوهم يف             -
 .كل مرة إىل األداء السليم للنشيد

يقوم التالميذ حبفظ و أداء املقطع الثاين من النشـيد           -
الوطين؛ أو يستمعون إليه مسجال و يرددونه بصـوت         

 .منخفض
بأداء ) فرق، أفواج، فرادى  (يقومون يف أشكال خمتلفة      -

 .النشيد أداًء سليما بلحنه املتميز

أن يؤدي التالميذ 
املقطع الثاين من 

النشيد الوطين أداًء 
سليما و يربطه 
 .باملقطع األول

 جهاز تسجيل -
 شريط -
 السبورة -

 
 
 
 
 



                                                           مادة الثانية الموسيقية السنة الثانية ابتدائي                                                                  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية
 

15

 السنة الثانية ابتدائي:                                                                                         املستوى .                              تربية موسيقية: املادة 
 .04: الوحدة 
 .01: احلصة 

 . سـا01:  املدة 
 :جماالت التعلم  -

 معايري الصوت -1
 معايري القوة و الضعف -2
 حتية الدار: النشيد  -3

 :األهداف التعلمية  -
  الشدة و الليونة يف اجلملة املوسيقيةرف علىالتع -1
⎟⎟الزمن القوي و الزمن الضعيف يف املقياس التعرف على  -2

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
 )•Πا(+ الشدة و اللني حماكاة + 2

حتية الدار: أداء املقطع األول  من النشيد  -3
 الوسائل ؤشر الكفاءةم سلوك املتعلم سلوك املعلم النشاط

التذوق 
املوسيقي و 
 االستماع

 .يعرض املعلم قلما و عجينة و يطلب وصفهما -
 
خرى عن طريق احلركة و     مث يطلب منهم اإلتيان بأمثلة أ      -

 .ملاملشي و احل
يطلب منهم القيام حبركات متنوعة تدل تارة على القوة و           -

 .تدل تارة أخرى على الضعف و اللني
  :اولةطلب النقر على الط -

راحة اليد للزمن القوي و األصابع للزمن الضعيف باملقياس         

يقوم التالميذ مبحاولة وصف كل منهما حىت الوصول إىل أن           -
 .القلم قوي و شديد، و العجينة لينة: 
 .كأن ميشي طفل مشية األسد و آخر مشية القطط -
 
السري خبطى  و قد يقومون حبركات خمتلفة تدل على القوة ك         -

 واسعة، مث املشي تقليدا لشيخ عاجز يدل على الضعف
دي مع القوة، و التربيت مع الضعف       التصفيق إىل أعلى باألي    -

 .إىل أسفل على الركبتني

أن حيدد التالميذ 
موقع الشدة و 

الليونة يف اجلملة 
 املوسيقية

 أقالم -
 طرمسا -
 العجينة -

و كل ما 
يراه املعلم 
 مناسبا
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
 .يناوب التالميذ النقر بني راحة اليد و األصابع بانتظام - .2

القواعد 
 املوسيقية

 )•Πا (:و هكذا  -
 
 
 الطويل للزمن القوي  اخلط -
 .و اخلط القصري للزمن الضعيف -
  ملحنة و    "ماما، ماما يا أنغاما   :     "يعطي املعلم اجلملة     -

 .يطلب توقيع أزمنتها بالنقر
 :ال موسيقية أخرى يعطي مج -

 "أحفظ درسي، أكتب امسي"
 

 مث يعرض اجلملة اإليقاعية -

 
 
 
 
 .مث يعرض عليهم مجلة إيقاعية -

•Πا

حياكي التالميذ هذا النموذج بالنقر على الطاولة فـرادى و           -
 .مجاعة

اااااااا
        ما      غا    أن     يا    ما     ما      ما    ما        

 
 .يتدربون على قراءا قراءة حلنية و إيقاعية -
  بطريقة املربعاتتقرأ ملحنة و ترفق باإليقاع املناسب -

 در   ظ ف أح       مي   اس ب ت  أ ك        سي  
 
يتدرب التالميذ على قراءا إيقاعيا باستعمال الزمن القوي و          -

 .الزمن الضعيف فرادى و مجاعة

اااااااا
         تك   تك   تك   دم    تك   تك   تك    دم

 
راحة اليد للزمن القوي    (يتدربون على قراءا قراءة إيقاعية       -
 ").تك"و رؤوس األصابع للزمن الضعيف " دم"

اΠاا اΠاا

أن يؤدي مجال    -
موســـــيقية 
باستعمال الشدة  

 .و اللني
أن يطبق الزمن    -

القوي و الـزمن    
الضــعيف عنــد 
ــة   ــراءة مجل ق

 .إيقاعية
 
 
 
 
 
أن يبتكر مجال    -

إيقاعية و يؤديها   
مع تطبيق القوة و    

 أقالم  -
 مساطر -

ااااا
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 .و يدعوهم إىل ابتكار مجل إيقاعية -

 
 

 .الضعف

األغنية 
التربوية أو 
 األنشودة

 ".حتية الدار"يعرض املعلم املقطع األول من  -
هل حتب داركم ؟ ملـاذا ؟       : أسئلة لشرح و فهم املقطع       -

 مىت تأوي إىل داركم ؟
 .حتفيظ املقطع بقراءة ملحنة و بطريقة احملو التدرجيي -
 .دعوة فرقة القسم إىل اإلنشاد -

 تـحية يا داري          تـحية اإلكبار
 آوي إليك كلما          يطيب يل قراري

ا يف أدائه من حيث اللفظ      يقرأ التالميذ املقطع حىت يتحكمو     -
 .و اللحن

نأوي إليـه للراحـة و      ... فظنا، حيمينا   أحب دارنا ألنه حي    -
 ...النوم، و اهلناء و السعادة 

يقرأ التالميذ املقطع قراءة موسيقية يف مجاعات و فرادى مع           -
 .متابعة احملو التدرجيي الذي يثبت احلفظ و اللحن معا

 .تقوم فرقة القسم بإنشاد املقطع -

ميذ  حيفظ التلأن -
املقطع األول من 

حتية "أنشودة 
و يؤديه " الدار

 أداء سليما

جهاز  -
 تسجيل

 شريط -
 صور -
 السبورة -
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 السنة الثانية ابتدائي: املستوى .                                                                                                                      تربية موسيقية: املادة 
 .04: الوحدة 
 .02: احلصة 

 . سـا01:  املدة 
 :جماالت التعلم  -

 معايري الصوت -1
 معايري القوة و الضعف -2
 حتية الدار: النشيد  -3

 :األهداف التعلمية  -
التعرف على الشدة و الليونة يف اجلملـة         -1

 املوسيقية
التعرف على الزمن القـوي و الـزمن         -2

املقياسالضعيف يف   
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
حماكاة الشدة  +2

 )•اΠ(+واللني
حتية الدار: أداء املقطع الثاين  من النشيد  -3



 19     مادة الثانية الموسيقية السنة الثانية ابتدائي                                                                                                                          المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

 الوسائلمؤشر الكفاءة سلوك املتعلم سلوك املعلم النشاط

التذوق 
املوسيقي و 
االستماع

 :يسمع املعلم اجلملة الكالمية التالية  -
 .بشيء من اللحن اإليقاعي "رس حيناألعب حينا  أد"
 .فقها بالتصفيقات املالئمةاو ير -
  قبل املغربهيا نلعب هيا نلعب:لة أخرىمجيضيف  -
يطالبهم بابتكار أو تذكر مقاطع من أناشـيد مألوفـة و            -

 .تأديتها موقعة
" تـك "للصوت القـوي و     " دم "يعرض عليهم الرمزين   -

 مجل إيقاعية   للزمن الضعيف، و يدعوهم إىل التوقيع ما يف       
 .خمتلفة

يرافق التالميذ قراءة املعلم بالتصفيق اإليقاعي احتذاًء به،         -
 .و التمييز بني التصفيقات القوية و التصفيقات الضعيفة

 على األداء اللحين و اإليقاعي للمقطع       يتدرب التالميذ  -
 .بالتصفيق

ون التصفيقات القوية و الضعيفة انسـجاما مـع         مث يبن  -
 .إيقاع األنشودة

يقومون بالتوقيع ما وفق مجل إيقاعية تقترح عليهم و          -
 .من ابتكارهم قصد اإلتقان

أن يعرب عن 
الشدة و الليونة 

حبركات 
 مناسبة

 أقالم -
خشيبات -
 مساطر -

القواعد 
 املوسيقية

 :يعرض املعلم اجلملة اإليقاعية  -

      تك   تك   دم    تك   تك   دم    تك   تك   دم
" ألعب مرحا أكتـب يقظـا     " يعرض اجلملة املوسيقية   مث -

 .للتلحني و التوقيع و اإلنشاد
 .يدعوهم إىل ابتكار مجل إيقاعية -
 .ميلي عليهم مجال إيقاعية -
 .و يشجعهم على املضي يف التدريب إىل غاية اإلتقان -

ااااااااا
بصوت واحد و يف وقت واحد يدربون على أداء توقيع           -

 .نسجام و اإلتقانهذه اجلملة اإليقاعية إىل درجة اال
 
ها و ضبط إيقاعها قدر اإلمكان بالتوجيه       يقومون بتلحين  -

 .و التشجيع
وفق تشكيالت متنوعة يقومون بأداء التمارين اإليقاعية        -

إىل ) طبل(بالنقر أو بالتصفيق، باستعمال آلة إن توفرت        
 .غاية اإلطراب و اإلتقان اإليقاعي املرضي

أن يقرأ مجال 
إيقاعية مع 

لقوة و مراعاة ا
 الضعف

 أقالم -
خشيبات -
 مساطر -
 طبل -
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األغنية 
التربوية أو 
 األنشودة

  األنشودةمراجعة املقطع األول من -
 .عرض املقطع الثاين للقراءة و الشرح و الفهم -

 مع من تعيش يف داركم ؟ ماذا يوفر لك داركم ؟
 يسمع املقطع ملحنا -
و  ينوع أشكال األداء التكراري يف فـرق و مجاعـات            -

 فرادى
 .وة فرقة القسم إىل األداء املتميز ملقطعي األنشودةدع -

 .ينشدون املقطع األول الذي مت التحكم فيه -
 ما بني أمي و أيب        و إخويت األبرار
 فيا مهاد راحيت          من عمل النهار

 .و يرافقه التالميذ بصوت منخفض -
تكرار األداء مع ممارسة احملو التدرجيي تثبيتا للحفـظ و           -

 .رالتذك
 .مرافقة األداء بشيء من التوقيع املناسب -
ول و الثاين معـا يف      األتقوم فرقة القسم بأداء املقطعني       -

 .ختام احلصة

أن يؤدي 
املقطع الثاين 
من األنشودة 

" حتية الدار"
 أداًء سليما

ــاز  - جه
 تسجيل

 شريط -
 صور -
السبورة -

 

Moussaoui
Line


Moussaoui
Line




