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3  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

  
    :مقدمة

  

حصة التربیة الموسیقیة في المدرسة األساسیة محطة من المحطات التي تدخل  إنّ 
ھذه األنشطة ورغم  على التالمیذ لما تحتویھ من تنوع في األنشطة، غیر أنّ السرور 

الھدف منھا مساعدة المعلم وتسھیل  سھولتھا وبساطتھا تحتاج إلى طرائق وتوجیھات،
عملھ بوضع ھذا الدلیل الصغیر بین یدیھ والذي یتضمن كیفیة تحضیر الوثائق 

  :البیداغوجیة الخاصة وإعطائھ فكرة حول

I. الحصة وأھدافھا نشاطات. 
II. سیر األنشطة في حصة التربیة الموسیقیة. 
III. األلعاب الموسیقیة. 

 
I. نشاطات الحصة الموسیقیة وأھدافھا:  

  

  :تتكون الحصة في التربیة الموسیقیة من ثالثة أنشطة رئیسیة ھي
 التذوق الموسیقي واالستماع. 
 األنشودة واألغنیة التربویة. 

         :نشاط التذوق الموسیقي .1
  

التذوق الموسیقي یوقظ الفاعالت اإلبداعیة عند التلمیذ لیطلق العنان لخیالھ الخصب 
  .للتعبیر عن ذاتھ، كما یساھم التذوق الموسیقي في رفع مستوى الثقافة الموسیقیة

  :ھ یمكن التطرق فیھ إلى ما یليوباعتباره نشاطا جد ھام في الحصة فإنّ 
  :بینھا من حیثاألصوات بمختلف أنواعھا والتمییز  -أ 

 .الحدة والغلظة -
 .الطول والقصر -
 .)القوة والضعف(الشدة واللین  -
  .الصعود والنزول -
  .التكرار وعدم التكرار -
  .الصوت الكالمي والغنائي -

  
 

  :بعض اآلالت الموسیقیة والتمییز بینھا من حیث -ب 
  .عائالتھا -
 .شكلھا -
  .طابعھا الصوتي -
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4  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

  

  .الحــوار - اإلصـغاء - ستماعاال -: تعلم آداب -ج 
 . القدرة على التعبیر والتمییز بین الفن الراقي والدني - 

  

  :أھداف نشاط التذوق الموسیقي واالستماع

  تربیة األذن الموسیقیة والذوق الموسیقي عند المتعلم من خالل االستماع إلى
  .مختلف األصوات

 ممارسة آداب االستماع واإلصغاء والحوار.  
  قدرة التلمیذ على التعبیر عن أفكاره من خالل إسماعھ مقطوعات موسیقیة تنمیة

  .بسیطة تناسب مداركھ وعمره الزمني
 التمییز بین أصوات مختلف اآلالت الموسیقیة.  

  

  :نشاط األنشودة أو األغنیة التربویة. 3
  

 تعتبر األنشودة أو األغنیة التربویة ثمرة الحصة الموسیقیة بل یرتكز علیھا بناء
الحصة وأنشطتھا الثالثة إذ تكسب التلمیذ التعبیر الشفھي واكتشاف التراكیب اإلیقاعیة 
لألنشودة واإلطالع على التراث األدبي والفني من خالل وصف الطبیعة ومفاتنھا 
والمخلوقات اإلنسانیة والحیوانیة، كما تھدف األنشودة إلى تھذیب ذوق التلمیذ وإكسابھ 

إلنشاد من خالل الكالم المنظوم الجمیل المناسب لمستوى قدراتھ المھارة في اإلنشاء وا
  .العقلیة والوجدانیة والنفسیة

  

  :أھداف نشاط األنشودة أو األغنیة التربویة

 مساعدة التلمیذ للتغلب على صعوبات النطق وجعلھ یثق في قدراتھ ونفسھ.  
 لمنتظمإصالح العادات السیئة في الغناء كالصراخ والسرعة والتنفس غیر ا. 
 تربیة الذوق الفني والتمتع بالروائع الغنائیة والموسیقیة. 
 إثراء الحصیلة اللغویة واألدبیة والخیال للتلمیذ. 
 تنمیة اإلدراك الحسي لدى التلمیذ. 

  
  

II .سیر األنشطة في حصة التربیة الموسیقیة: 
 :سیر نشاط التذوق الموسیقي واالستماع )1

الدخول إلى صمیم الموضوع عن طریق قصة أو لعبة  یكون التمھید لتھیئة :التمھید. ا
  .یكون قد حضرھا المعلم مسبقا ویعرف جیدا جمیع أطوارھا

یطلب المعلم من التالمیذ تتبع جمیع حركاتھ بكل انتباه وتركیز بحیث یقومون  :مالحظة
  .بعد ذلك بتقلیده
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5  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

رح المعلم بعض بعد القیام باللعبة والتي ال تتجاوز مدتھا ستة دقائق بط :العرض. ب
  .األسئلة تكون محضرة، محددة وھادفة في نفس الوقت

: تكون األسئلة مسجلة على مذكرة المعلم ومعھا األجوبة الصحیحة مثل :مالحظة
  أي الصوتین أقوى األول أم الثاني ؟ :السؤال
  .الصوت األول أقوى من الثاني :الجواب

ر التالمیذ على اكتشاف النتیجة بتوجیھ من المعلم، یشجع ھذا األخی :االستنتاج. ج
  .الصوت األول قوي والصوت الثاني ضعیف: وھي

  

  :سیر نشاط األنشودة أو األغنیة التربویة )2

   : تشویق
  سرد قصة قصیرة من طرف المعلم أو عرض صورة لھا عالقة بالموضوع أو

  .دمیة مالئمة
 تلقین النشید باستعمال جھاز التسجیل والشریط. 
 ألنشودة بالطریقة التلقینیة والتي تعتمد على الطریقة الشروع في تحفیظ ا

الجزئیة وتعني تقسیم النشید إلى أجزاء معینة، فیشرع المعلم في تحفیظ الجزء 
األول ثم ینتقل إلى تحفیظ الجزء الثاني ثم یربط بعد ذلك بین الجزء الثاني 

م تحفیظھما واألول ثم ینتقل إلى تحفیظ الجزء الثالث فیربطھ بالجزأین الذین ت
 .وھكذا دوالیك إلى نھایة النشید

  

   :التوزیع
 غناء األنشودة باألفواج.  
 تشجیع الغناء الفردي. 

  
  

  األلعاب الموسیقیة
  

  :أنواع األلعاب الموسیقیة
  

ھناك أنواع مختلفة من األلعاب، فھناك الفردي والجماعي وھناك اللعب الحر 
النشیط واللعب الھادئ، وھناك اللعب الذي التلقائي وھناك اللعب المنتظم، وھناك اللعب 

ینمي الجوانب الجسمیة وھناك اللعب الذي ینمي الجوانب العقلیة، وعلى ذلك یمكن 
  : تصنیف األلعاب الموسیقیة حسب أھدافھا إلى فئتین ھما

  

وھي التي تھدف الحركة فیھا إلى تنمیة الجوانب  :ألعاب النشاط الحر مع الموسیقى
ألعاب حرة كما تعتبر.للطفل مع التأكید على جاذبیة الطفل وتلقائیتھ الجسمیة الحركیة
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6  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

  :تساعد على االنطالق والتخیل وتھدف إلى
  

 استخدام الحركة للتعبیر عن بعض المفاھیم الموسیقیة وغیر الموسیقیة.  
  وفي ھذه األلعاب 2) الغلیظة ثم الدقیقة(تنمیة العضالت المصدرة لالستجابات

زاء الجسم المختلفة مع معرفة بعض التعلیمات الصادرة من یستخدم األطفال أج
المعلم سواء كان ذلك یتطلب رفع أو خفض أو ثني أو فرد أو أعلى أو أسفل أو 

 .غیرھا من الكلمات التي تستخدم في ھذه األلعاب
  

وھذه بعض النماذج التي یمكن للمعلم االستعانة بھا أو االبتكار على منوالھا،بحیث یسأل 
  :ویطلب من كل طفل...  م األطفال عما إذا كان قد شاھد أحدھم عصا مستقیمةالمعل

  

 أن یحاكي عصا مستقیمة بذراعھ. 
 أن یحاكي عصا ملتویة بذراعھ. 
 أن یؤدي خطا منحنیا ببطء بذراع واحدة ثم بالذراعین الواحد تلو اآلخر. 
   منھم یسیر األطفال في القسم على موسیقى واضحة الوحدات بحیث یتخیل كل

 .شخصیة ما ممیزة أو طیر أو حیوان مؤدیا الحركات الخاصة بھ
  

وھي األلعاب التي تقدم من خاللھا المعلومات الموسیقیة كتلك التي  :األلعاب التعلیمیة
تتطلب الشعور بصعود اللحن أو انخفاضھ والتعبیر عن ذلك بالحركة، أو الشعور 

من المفاھیم الموسیقیة التي سبق التعرف  بالوحدة اإلیقاعیة واألزمنة المختلفة وغیرھا
 علیھا في الفصل الخاص باالستماع، كذلك توجد بعض األلعاب التي یعرف الطفل من

خاللھا أصوات اآلالت الموسیقیة أو أسمائھا وغیرھا من األلعاب ذات الھدف التعلیمي 
لھا تأكید فیما یلي بعض األلعاب الموسیقیة التعلیمیة التي یمكن من خال، المقصود

  .المفاھیم الموسیقیة التي اكتسبھا األطفال والتي یمكن للمعلم االبتكار على منوالھا
  

  :مفھوم القوة والضعف
  :یسمع المعلم جمال موسیقیة یؤدیھا قویة أو ضعیفة ویطلب من األطفال أن

  

  یسیروا في القسم متخیلین أنھم أسود تسیر في حدیقة الحیوان بقوة وأنھم كالقطط
 .لیفة التي تمشي بھدوء مع الضعفاأل

  یتخیل أنھم عمالقة تسیر بخطى واسعة مع رفع األیدي أعلى مع القوة وأنھم أقزام
 .تسیر بخطى صغیرة ھادئة مع الضعف

 یصفق إلى أعلى مع القوة ویربتون على فخوذھم مع الضعف. 
  یر عن مع القوة، یؤدون حركة خفیفة بأیدیھم للتعب) كالرعد(یدبون بالقدم بشدة

 .سقوط قطرات مطر قلیلة مع الضعف
 .یطلب المعلم من األطفال أفكار أخرى تعبر عن القوة والضعف
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7  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

  :ةمفھوم الحدة والغلظ
  

یسمع المعلم لحنا على الطبقة الحادة ثم آخر على الطبقة الغلیظة ویطلب من 
  :األطفال أداء حركات تعبر عن ذلك بأن

  

 ألرض بأرجلھمإلى أعلى، ثم یخبطون على ا نیصفقو.  
 یتخیلون التطلع إلى النجوم في السماء، ثم ینظرون إلى السمك في البحیرة. 
 ،ثم األزھار  یتخیلون اإلمساك بسلة واضعین فیھا الثمار من أعلى الشجرة

 .القریبة من األرض
  .یطلب المعلم من األطفال أفكار أخرى ترتبط بمفھوم الحدة والغلظ

  

 :مفھوم الطول والقصر
  

  :ف على عالقة األصوات ببعضھا من حیث الطول والقصر وذلك بأنالتعر
  

 یقلدون مشي األسد، یقلدون مشي الفیل.  
 یقلدون مشي األب، یقلدون مشي الجد. 
 یقلدون بندول ساعة حائط كبیرة، ثم بندول ساعة حائط صغیرة. 

  
  

  :اإلحساس بالسرعة والبطء
  

  :یل األطفال ما یليإذا أسمع المعلم لحنا سریعا یلیھ لحنا بطیئا تخ
  

  أنھم یجرون في الحدیقة، أنھم یمشون على رصیف الطریق بخطى ثابتة للعودة
  .إلى منازلھم

 أنھم أرانب تجري على العشب، أنھم ذئاب تمشي في قفص بحدیقة الحیوان. 
  

  :اإلحساس باالتجاھات المختلفة للحن
  

   :یتابع األطفال اللحن المسموع بأداء ما یلي

  

 للحن صاعدا یشیر كل طفل بذراعیھ إلى األعلى بالتدریجعند سماع ا.  
 عند عزف لحن نازل یشیر كل طفل بذراعیھ إلى األسفل بالتدریج. 
 یتخیل كل طفل أن ذراعھ الیسرى عش عصفور، ومع الموسیقى السابقة.  
  إذا سمع الطفل لحنا صاعدا أدى حركة تصاعدیة بیده الیمنى تبدأ عند العش

  ".جالعصفور خر"ویغني 
  العصفور دخل"یؤدي عكس ما سبق على اللحن النازل مع غناء." 
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 :مجال التعلم

 سيــر النشاط

 :الكفاءة المستھدفة

  أصوات من البیئة والطبیعة -
المقطع األول من النشید  -

  .الوطني

التعرف على مصدر  .1
  .الصوت من الطبیعة

أداء المقطع األول من  .2
 .النشید الوطني

 مؤشر الكفاءة سلوك المتعلم سلوك المعلم الوسائل النشــــاط

التذوق 
 يالموسیق

  واالستماع

  جھاز التسجیل -

شریط یحتوي  -

على أصوات 

بعض الحیوانات 

وأصوات من 

  البیئة المحیطة

 

مجموعة من  -

 .الصور

یدعو المتعلمین إلى االستماع ألصوات  *

سجلة في الشریط وحثھم على معرفة م

  .مصادرھا
زقزقة العصافیر، رنین الھاتف، حفیف (

 ...). األشجار نباح الكالب،

یستمع إلى األصوات المذكورة * 

 .ویحاول التعرف على مصادرھا

أن یربط العالقة بین * 

  صوت اآللة وصورھا 

یعید االستماع بطریقة مجزئة ویطلب من * 

  .صدر الصوتالمتعلمین تحدید م

یذكر المتعلم إسم مصدر * 

صوت  صوت حیوان،(الصوت 

   ....) صوت جماد، إنسان،

أن یمثل كیفیة إصدار * 

  .الصوت بحركات

یعید االستماع بطریقة مجزئة ویصحح * 

ویربط العالقة بین الصوت  .األخطاء

   .وصورة

رة الكلب ـ صورة صو(مصدر الصوت 

  ...). ،األشجار ـ الجرس

   .اإلجابة الصحیحةیكرر * 
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11  ةالوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقی

 

    

یعید االستماع بترتیب مختلف : تقویم *

ویطلب من المتعلمین التمییز بین 

األصوات ومصادرھا بربط العالقة بین 

  .الصوت والصورة

یمیز بین األصوات  *

یربط الصوت  ومصادرھا،

بالصورة أو یذكر اسم مصدر 

  .الصوت إذا لم تتوفر الصورة

  

النشید أو 
األغنیة 

  یةالتربو

  آلة التسجیل -

الشریط یحتوي  -

على تسجیل 

  للنشید الوطني

یعرض صورة العلم الوطني ویستدرجھم * 

إلى معرفة العلم الوطني وضرورة العالقة 

  بینھ وبین النشید الوطني

یحاول التعرف على العلم  *

 .الوطني ویتذكر النشید الوطني

 

یشجع بعض المتعلمین على أداء النشید  *

  .الوطني

یؤدي بعض المتعلمین جزءا  *

   .من النشید الوطني

أن یستظھر البیت الثالث * 

من المقطع األول من 

  .النشید الوطني

یسمع المتعلمین الجزء األول من النشید  *

الوطني عدة مرات ویحثھم على اإلنصات 

  الجید 

یستمع إلى الجزء األول من  *

  .النشید الوطني

  

لصوتیة من یشجع أصحاب المواھب ا *

  .المتعلمین على غناء النشید الوطني

الجزء (یحاول غناء النشید  *

  ).األول

  

    .یقوم بالتصحیح الذاتي ألدائھ *  یصحح أخطاء األداء إن وجدت * 
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  یصحح األخطاء ویقدم اإلرشادات التالیة *

بحیث ) التصفیق(ضرورة توحید األداء  -

في في وقت واحد وینتھون یبدأ الجمیع 

  .وقت واحد

لتي ضرورة االلتزام بنفس السرعة ا -

  .یحددھا المعلم لھم قبل البدء

یعید التصفیق مع مراعاة * 

اإلرشادات المقدمة من طرف 

  .المعلم

أن یقلد إیقاع منتظما  *

  .مشیا

  

  

  

  

  

یسمع المتعلمین مرة أخرى ویطلب منھم * 

شریط التسجیل باإلنشاد بصوت مرافقة 

  .خافت

ریط التسجیل باإلنشاد یرافق ش* 

  .تبصوت خاف

  

یعالج آلخر مرة نقاط الضعف عند * 

المتعلمین ویستعمل الطریقة الجزئیة بإعادة 

أسماعھم الجزء من اللحن المراد 

  .تصحیحھ

    .یقوم بالتصحیح الذاتي ألدائھ* 

یطلب من المتعلمین اإلنشاد بدون * 

  . االستعانة بالشریط

    

  
  

مرة أخرى ویطلب منھم  یسمع المتعلمین* 

مرافقة شریط التسجیل باإلنشاد بصوت 

  .خافت

یرافق شریط التسجیل باإلنشاد * 

  .بصوت خافة
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  دلیل المصطلحات
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  دلیل المصطلحات
  

  الجانب المعرفي العلمي
  

واسطة وھو ما ینشأ عن اھتزازات دقائق األجسام فینتقل إلى األذن ب :الصوت -
  .الھواء

  .الشيء الذي یصدر عنھ الصوت :مصدر الصوت -
نقر ، احتكاك أجسام ،تصادم أجسام( كیفیة حدوث الصوت :مبدأ التصویت -

  .)نفخ في أجسام ،أجسام
  . خصائص الصوت :معاییر الصوت -
یكون الصوت ، ]حادا أي رفیعا أو رقیقا[ یكون الصوت مرتفعا: االرتفاع -

  .أو متوسطا ]أي خشنا أي غلیظا[ منخفضا
فیكون الصوت ، أي المدة الزمنیة التي یستغرقھا الصوت ]:الدیمومة[المدة  -

  .إما طویال أو قصیرا أو متوسطا
  .أو متوسطا ]اللین[ أو ضعیفا ]الشدة[ یكون الصوت إما قویا :الشدة -
 كل ما یمیزه عن غیره من األصوات األخرى، أي رنینھ :الطابع الصوتي -

، مثال صوت خشبي( ن ناحیة حدتھ أو غلظتھ بل من ناحیة أصلھ ومنشئھلیس م
  .)...نبرات ممیزة الخ، صوت معدني

  

  :أنواع األصوات *
  

 نوتشمل كل میادی ،ما یصدر من أصوات عن البیئة المحیطة :أصوات البیئة -
، وأصوات المنزل ،األلیفة تأصوات البشر والحیوانا[ الحیاة الیومیة لإلنسان

  .]...والمدرسة الخ، سواقواأل
وصوت  ،كصوت الرعد[ ما یصدر من أصوات عن الطبیعة :أصوات الطبیعة -

  .]...المتوحشة إلخ توأصوات الحیوانا ،وھدیر األمواج، الریح
 ]رجل أو امرأة أو طفل[ من أصوات عن اإلنسان ما یصدر :أصوات البشر -

  :أنواع 3وھو
  .]والصیاح، والبكاء، كالضحك[ :الصوت الذي ال تھجئة كالمیة لھ -1
  .الصوت الذي ینتج عن الكالم المھجأ :الكالمي الصوت -2
  .الصوت الذي ینتج عن الترنم بألحان موسیقیة :الصوت المغنى -3
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   :]حركة الصوت[ اتجاه الصوت *

الصوت في التحرك في اتجاه األصوات الحادة  إذا استمر :أصوات صاعدة -
  .صاعدة تسمى حركتھ اللحنیة

  الصوت في التحرك في اتجاه األصوات الغلیظة إذا استمر: أصوات نازلة - 
   .تسمى حركتھ اللحنیة نازلة

  الجانب التربوي المنھجي
  .وھو عملیة تمییز مصدر الصوت: اإلدراك السمعي -
  .]تقلیده = محاكاة صوت معین[ تقلید :محاكاة -
عبارات تقطیعا شبھ عروضیا  مات أوتقطیع كل :التقطیع اإلیقاعي لمقاطع لفظیة -

  .وفق إیقاع مناسب
  

  مصطلحات أخرى
  
 تصبح ،إذا استمرت حركة الصوت في أوضاع مختلفة: أصوات غیر متكررة -

  .األصوات غیر متكررة
  . ھو ال وجود ألي صوت :الصمت -

وھو عبارة عن تعاقب األزمنة المختلفة من حیث القصر والطول، ووظیفتھ  :اإلیقاع -
  وحسب ،وذلك حسب مدد زمنیة معینة، ظیم اللحن زمنیاتن

  ].أي القوة[ تقطیع زمني بالحقول واستعمال أمكنة للنبر

، دقات القلب :مثال[ نفس الوتیرة عبارة عن دقات منتظمة ومستمرة على :النبض -
  .]دقات الساعة الخ

 :وھو المحافظة على :االنتظام -
  .یذ عمل بطریقة سریعةوتكون عن طریق تنف :الحركة السریعة* 
  .وتكون عن طریق تنفیذ عمل بطریقة بطیئة :الحركة البطیئة* 

 وھي وحدة القیاس األساسیة المستعملة في قیاس :]الوحدة الزمنیة[ الوحدة األساسیة -
  .المدة الزمنیة التي یستغرقھا الصوت

  .]ویسمى كذلك بالنبر القوي[ موقع قوة الصوت :الزمن القوي -
  .]الضعیف ویسمى كذلك بالنبر[ موقع ضعف الصوت :الضعیفالزمن  -
أي المدد [ تتكون الخلیة اإلیقاعیة من جملة من العالمات الزمنیة :الخلیة اإلیقاعیة -

  .]الزمنیة المختلفة
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  .وتساوي نصف زمن eـ وھي عالمة زمنیة موسیقیة یرمز إلیھا ب: ذات السن -
  
الت الموسیقیة إلى عائالت عمال بمبدأ صنفت اآل :عائلة اآلالت الموسیقیة *

  :مثال التصویت فیھا
 عائلة اآلالت اإلیقاعیة.  
 عائلة اآلالت النفخیة.  
 عائلة اآلالت الوتریة.   

الضرب أو  - :وھي آالت موسیقیة یعتمد مبدأ التصویت فیھا على: اآلالت اإلیقاعیة
  . آلة الدربوكة: مثال .أو الطرق النقر

آلة  :مثال. النفخ -  :آالت موسیقیة یعتمد مبدأ التصویت فیھا علىوھي  :اآلالت النفخیة
  .الفلوت الخشبي
نقر أو حك أو  - :وھي آالت موسیقیة یعتمد مبدأ التصویت فیھا على :اآلالت الوتریة
  .آلة القیثارة: مثال. طرق األوتار

  

كون عادة على وت .األكثر شیوعا في البلدان العربیة وھي اآللة اإلیقاعیة :الدربوكة آلة
أما ، ]سمك، خروف، معز[ شكل مزھریة من الطین مغطاة من ناحیة بجلد حیوان

ویتم العزف علیھا باستعمال الیدین  .الناحیة الثانیة فتبقى مفتوحة لخروج الصوت
  .بواسطة الضرب على الجلد

  

، خشبیة ظھرت منذ العصور الوسطى في أوروبا وھي آلة نفخیة :آلة الفلوت الخشبي
وھي  .شاعت كوسیلة في تعلیم التربیة الموسیقیة إلى یومنا ھذا 20بدایة القرن  من

ویتم العزف  .ثقب من األمام وواحدة من الخلف 7نبوب من الخشب علیھ أعلى شكل 
  .]سمي بھذا لتشابھھ مع منقار الطیور[ علیھا عن طریق النفخ في ما یسمى بالمنقار

  

 ،)وھو الصندوق المصوت( 8كل یشبھ الرقم وھي آلة وتریة ذات ش :آلة القیثارة
 علیھ فتحة دائریة ومتصل بزند طویل تحتوي نھایتھ على مفاتیح تشد إلیھا األوتار

  .قصد ضبط الطبقة الصوتیة
  .تستعمل ھذه اآللة في الموسیقى الشعبیة والموسیقى األندلسیة
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18

  

  آلــــة الدربوكة

  
  

 .األكثر شیوعا في البلدان العربیة وھي اآللة اإلیقاعیة :لدربوكةا آلة
وتكون عادة على شكل مزھریة من الطین مغطاة من ناحیة بجلد 

أما الناحیة الثانیة فتبقى مفتوحة ، ]سمك، خروف، معز[ حیوان
ویتم العزف علیھا باستعمال الیدین بواسطة الضرب  .لخروج الصوت

  .على الجلد
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19

  
  

  وت الخشبي  آلة الفـل

  
خشبیة ظھرت منذ العصور  وھي آلة نفخیة :آلة الفلوت الخشبي
شاعت كوسیلة في تعلیم  20ومن بدایة القرن ، الوسطى في أوروبا

وھي على شكل انبوب من الخشب  .التربیة الموسیقیة إلى یومنا ھذا
ویتم العزف علیھا عن  .ثقب من األمام وواحدة من الخلف 7علیھ 

سمي بھذا لتشابھھ مع منقار [ ي ما یسمى بالمنقارطریق النفخ ف
  .]الطیور

  
  



 الوثیقة المرافقة لمناھج السنة األولى ابتدائي -- ---------------------

  الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة التربیة الموسیقیة

  

20

  

   آلة القيثارة

  
  

وھو الصندوق ( 8ھي آلة وتریة ذات شكل یشبھ الرقم و :آلة القیثارة
علیھ فتحة دائریة ومتصل بزند طویل تحتوي نھایتھ على ) المصوت

  .مفاتیح تشد إلیھا األوتار قصد ضبط الطبقة الصوتیة
  .اآللة في الموسیقى الشعبیة والموسیقى األندلسیةتستعمل ھذه 
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