
 21                                                                    مادة الثانية الموسيقية السنة الثانية ابتدائيالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

 استراتيجية التعليم و التعلم يف مادة التربية املوسيقية
ترفيهي، و  ثقايف و متنوعة ذات طابع علمي و    ية حتتوي على ثالثة أنشطة ثرية و      لتربية املوسيق حصة ا  

 :نورد حتديدها فيما يلي هي متكاملة فيما بينها، 
 نشاط التذوق املوسيقي: أوال 

و هو نشاط يوقظ احلس اإلبداعي لدى املتعلمني و ميكنهم من التعبري عن ذوام و إرضاء ميوهلم                 
 :نشاطه يتطرق إىل  ؛ والفنية

 .اآللية من حيث النغم و اإليقاعلف األصوات البشرية و الطبيعية والتمييز بني خمت -
التمييز بني خمتلف اآلالت املوسيقية و التعرف على بعض القوالب املوسيقية ؛ و حتليل بعـض األعمـال           -

 .املوسيقية
حسه الفين بلعبة موسيقية ختتـار      تعلم و يقوم أسلوب تدريسه على إثارة انتباه امل       : أسلوب تدريسه 

ءة القاعدية للوحدة التعلميـة ؛      من بني األلعاب املوسيقية وفقا ملا يتطلبه اهلدف التعلمي للحصة و الكفا           
توجيه ن التالميذ من جتاوزها مبساعدة وعادة مير هذا النشاط عرب وضعية متهيدية هي عبارة عن لعبة يتمك           و

النغم اإليقاع و استنتاج ميكنام من التفاعل مع املعرفة املفهمية املرتبطة باملوسيقى و           عرب عرض و    املعلم ، و  
 ...و مميزات و صفات كل منهما 

من توظيـف وسـائل     من أجل إجناح نشاط التذوق املوسيقي و بلوغ األهداف املرجوة، البد            و
ت، آلـة أو آالت موسـيقية       جهاز تسجيل، اسطوانا  : إيضاحية ضرورية جدا و ميكن حصرها فيما يلي         

 ...خمتلفة، وسائل مسعية بصرية، صور 
 نشاط القواعد املوسيقية: ثانيا 
ميكنه من  ) تطبيق صولفائي (وجهة للمتعلم بواسطة نشاط تطبيقي      مل املعرفية املوسيقية ا   هي الناحية و

املعلومات ، و املقاماتاكتساب معرفة إدماجية لبعض التعاريف املوجودة للعالمات و اإلشارات و السالمل و           
 .ها أو حىت عزفهائقراءا و غناسيقية اليت متكنه من فك الرموز واملو

 من أهم أهداف التربية املوسيقية، تنمية احلس اإليقاعي لدى املتعلم ؛ إذ يعترب               :أسلوب تدريسها  
ل األمناط الكالميـة    اإليقاع أحد العناصر األساسية املكونة للموسيقى ؛ فهو ينمو بشكل طبيعي من خال            

 :من ثنايا اإليقاع ينمو اللحن و
 يف تعلمها من العناصر     و االستجابة اإليقاعية للطفل سابقة على االستجابة اللحنية، و تكون أيسر عموما            -

 .األخرى
تعلم اللغوي و إعطـاء     و التدريب السمعي اإليقاعي يأخذ مكانه هامة يف حياة األطفال لكونه مرتبطا بال             -

 .ظية زمنا حمددا لتصدر الكلمة بصورة أفضل و أفصح اللفاملقاطع
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ـ و يقوم تدريس هذا النشاط على التدريب بغية إدراك العالقة الزمنية املصاحبة للكلمات، شريطة انت               - اء ق
 . و تكون يف مستوى إدراكه تستجيب مليوله و اهتماماته اليتمناذج إيقاعية و موسيقية من بيئة الطفل و

إىل تقليد النماذج اإليقاعية حيث يتعلمها الطفل من خالل حماكاته للمعلم إىل غايـة              و يهدف التدريب     -
 ...التحكم فيها و إتقاا إما بالتصفيق أو النقر على الطاولة بقلم أو برؤوس األصابع 

الشوكة الرنانة، صـوت املعلـم،      :  من أهم الوسائل املستعملة يف هذا النشاط          :الوسائل املالئمة 
 .إليقاعية، اللوحة الصوتية، اآلالت املوسيقيةاللوحة ا

 نشاط األغنية التربوية و األنشودة : ثالثا
 من أهم أنشطة احلصة املوسيقية بل هي مثرا ؛ إذ يرتكز عليها بناء احلصة و أنشطتها الثالثـة                   هي

إليقاعية لألنشـودة  الرتباطها بالفرحة و البهجة و متكني التلميذ من التعبري الشفهي و اكتشاف التراكيب ا   
 .اإلطالع على التراث األديب و الفينو

هـدف إىل   ي التلقني الـذي  يقوم أسلوب تدريسه يف هذا املستوى على طريق           :أسلوب تدريسه 
حتفيظ األنشودة على مراحل و عرب حصص عديدة باعتماد تقنية احملو التدرجيي، وسيلة تساعد على تذكر                

 . هذا احلفظ و ترسيخهمقاطع األنشودة و حفظها و تثبيت
الشوكة الرنانة، صوت املعلم، اآللة املوسيقية، جهـاز التسـجيل،          :  أهم الوسائل هي      :الوسائل

 .أشرطة و اسطوانات، السبورة
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 :عملية التقومي 
  هـو  ختضع مادة التربية املوسيقية هي األخرى للتقومي الذي يتفرع إىل ثالثة أنواع عندما يكون موضوعه              

معـارف  :"  للمعارف املوسيقية مبختلف أصنافها الواردة يف املنهاج و هـي          تعلم  التلميذ و مدى اكتسابه     
 :، فهذه املعارف ختضع"التذوق املوسيقي و االستماع و القواعد املوسيقية و األغنية التربوية و األنشودة

 يف دراسة جمال موسيقي جديد      للتقومي التشخيصي الذي يكون يف بداية السنة الدراسية، أو قبل البدء           .1
و رصيدهم من الثقافـة     أو وحدة تعليمية بغية التعرف على قدرات و كفاءات التالميذ و مستواهم             

 .هاتاملهارات الالزمة تنميذلك قصد حتديد اخلربات ودام واستعدااملوسيقية و
، ، أي أنه يرافق العملية التعلمية     للتقومي لتكويين الذي يكون أثناء ممارسة التالميذ اخلربات املوسيقية        و .2

التعثـرات  و يسمح للمعلم مبعاجلة النقائص و     الضعف يف النتائج احملصلة     يكشف عن مواطن القوة و    و
 ...حني وقوعها

الكفاءة اخلتامية بـاقتراح    يه يف تقومي الكفاءات املرحلية و     للتقومي التحصيلي، الذي ميكن أن يعتمد عل       .3
 :شبكة التقومي اآلتية
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 ).الفصلية(املرحلية . 1
 شبكة تقومي الكفاءات

 ).السنوية(اخلتامية . 2     
 )شطب املرحلة غري املقصودة(     

 :نص الكفاءات
 .يف التذوق املوسيقي -1
 .يف القواعد املوسيقية -2
 .يف األغنية التربوية -3

 :التاريخ       :املؤسسة
 :الفوج       :املستوى

جماالت الكفاءاتسماللقب و االالرقم

غري 
كايف 
حتت 

10/20

حسن
10-

11.99

جيد 
12-

13.99

جيد 
 جدا
14-

15.99

ممتاز 
16-20

مالحظات

     تذوق موسيقي.1
01     قواعد موسيقية.2

 

      أغنية تربوية.3

 

1.      
2.      02

 

3.      

 

1.      
2.      03

 

3.      

 

 
 

     

      اموع

 
 

 

      النسبة

 

 .لكل تلميذ و لكل جمال يف اخلانة التقديرية املناسبة) 1( الترميز برقم -×
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 :املراجع املعتمدة
 .كتاب منهاج السنة الثانية االبتدائية .1
 ). إ2س(الوثيقة املرفقة للمنهاج  .2
 .كتاب منهاج السنة األوىل االبتدائية .3
 ). إ1س(اج الوثيقة املرفقة للمنه .4
 .1996كتاب مناهج الطور األول من التعليم األساسي املعدل لعام  .5
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