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  تقدیم المادة
  

 الھدف الذي تسعى إلیھ مادة التربیة الموسیقیة بدءا من مرحلة ریاض األطفال، إنّ 
وذلك عن طریق تزویده بقدر معلوم  ھو تنشئة جیل یتذوق الموسیقى الوطنیة والعالمیة،

ذلك تربیة الذوق والسمو مستھدفین في  واستماعامن الثقافة الموسیقیة قراءة وكتابة 
وقد ال نبالغ إذا قلنا أن التربیة الموسیقیة تشترك وتساھم في جمیع النواحي  بالعواطف،

كل الفعالیات والعملیة التعلیمیة التعلمیة، والتي من شأنھا تسھل في ربط الملكات 
   .الجمالیة اإلبداعیة

  

 واالنسجامر التنسیق طبیعة مادة التربیة الموسیقیة تجعلھا مؤثرة في إطا إنّ 
العمودي داخل المادة نفسھا وتحقیق التكاملیة األفقیة مع المواد األخرى كما تساھم في 

بفضل ما یؤدیھ من أغاني تربویة، وما یصاحبھا من  انتباھھتدریب المتعلم على تركیز 
ع یستم تمارین إیقاعیة ولحنیة، یؤدیھا المتعلم في جو من السرور والفرح إلى جانب ما

مكونات الموسیقى حتى  اكتشافمسجلة تناسب مداركھ وتستھدف  إلیھ من ألحان حیة أو
  .یكتسب اإلصغاء الواعي

  

باآلخرین، والموسیقى ھي  لالتصالبطبعھ في حاجة ماسة  اجتماعيالمتعلم، كائن 
ھ لیشارك اآلخرین في شعورھم والتعبیر عما یجول في نفسھ من ھیئالوسیلة التي ت
  . ھي من أھم العوامل التي تنمي شخصیتھ وتروي حاجتھ للجمالعواطف، كما 

  

للتربیة الموسیقیة ممیزات وخصوصیات حیث أنھا اللغة التعبیریة األقرب إلى 
المعرفي والوجداني والحس حركي، والتي من خاللھا  عالم المتعلم في مجاالتھا الثالث،

داد الفرد للحیاة وتھیئة نسعى إلى تغییر سلوك المتعلم وفق غایات المجتمع، وإع
میوال  اكتشافیرعى ویساعد المواھب على  اجتماعيالظروف لإلبداع في وسط مناخ 

  .وتثقیفھم مع إیقاظ الحس الجمالي لیتمكنوا من المساھمة في الحیاة الثقافیة متھ
  

ة من أھم األنشطة التي ینبغي على االبتدائیة لوتعتبر التربیة الموسیقیة في المرح
  ... وتواصل وتعبیر اتصال أداةن التركیز علیھا ،لكونھا المربی
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  التربیة الموسیقیة والطفل
  

تمثل الموسیقى جزءا من التربیة الفنیة التي تھدف إلى السمو بالمستوى اإلنساني 
للفرد، والشك أن العالقة وثیقة بین التربیة والموسیقى، بحیث تلعب دورا ھاما في بناء 

وھذا ألن مفاھیمھا تعتمد كثیرا على األسالیب التربویة لتحقیق ھذا شخصیة الطفل، 
  .الھدف

  
  وظیفة التربیة الموسیقیة في المرحلة االبتدائیة

  
 :وظیفة تربویة .1

  

  .تكوین المواطن الصالح *
  .وعاطفیا ونفسیا، وعقلیا، االھتمام بتكامل الطفل جسمیا، *
 .نفسیة الطفلتنمیة الوعي االجتماعي والدیني والخلقي في  *
 .بث روح الجماعة مع الشعور بأھمیة الفرد، ومعرفة الحقوق والواجبات *
 .تعوید الطفل على التفكیر المنطقي المنظم *
 .خدمة المواد الدراسیة، وتحبیب الطفل لھا *
 .تعریف الطفل بالعالم الخارجي المحیط بھ *
 .نفسھالزائدة لدى الطفل بواسطة التعبیر عن  تتصریف الطاقا *
 .استغالل الموسیقى كھوایة مثمرة في وقت الفراغ *
  .غرس الحس الجمالي لدى الطفل *
  .التغلب على صعوبات النطق والتلفظ *

  

  :وظیفة فنـیة .2
  

 .تنمیة اإلدراك الحسي لدى الطفل *
 .تنمیة الحاسة السمعیة *
 .تنمیة الذوق الموسیقي السلیم المبني على الفھم واإلدراك *
 ).قراءة وكتابة وأداء(لطفل بعناصر اللغة الموسیقیة بطریقة مبسطة تعریف ا *
 .تعوید الطفل على آداب االستماع وتقالیده *
االرتفاع بمستوى الوعي الموسیقي للمساھمة في تطویر الموسیقى والمحافظة  *

  .على أصالتھا
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  أثــر التربیة الموسیقیة في تكوین شخصیة الطفل
            

  :)الحس حركیة(واحي الجسمیة تنمیة الن .1
  

 .تدریب األذن على التمییز بین األصوات *
مما یحدث  ،)االنسجام في األداء الحركي(تنمیة التآزر الحركي والعضلي  *

 .التوافق في النشاط الجسمي
 :ة من المھارات الحركیة نذكر منھاإكساب الطفل مجموع *

  ).ومخارج األلفاظالتحكم في عملیة التنفس وفي الصوت (الغناء  -
  .التحكم في اإلیقاع الحركي -
  .مھارات تقنیة في العزف على آالت بسیطة -

  

 :تنمیة القدرات العقلیة .2
  

 .توسیع دائرة المعلومات - تنمیة القدرة على المالحظة - تنمیة اإلدراك الحسي -
   

   :تنمیة القدرات المزاجیة واالنفعالیة .3
  

  . التحكم في االنفعاالت وتخفیف حدة التوتر -تكوین میول فنیة لدى الطفل  -
 

    :تنمیة العالقات االجتماعیة .4
  

غرس الروح الوطنیة وحب الوطن وربط الطفل  -توحید میول وأھداف الجماعات  -
 الترفیھ عن الطفل بطریقة ھادفة لقضاء وقت - تنمیة التفاھم بین شعوب العالم - بالبیئة

  . الفراغ لتجنب االنحراف
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  حصة التربیة الموسیقیة وأنشطتھا
  

تحتوي حصة التربیة الموسیقیة على ثالثة أنشطة ثریة ومتنوعة علمیا، ثقافیا، 
  :وأنشطة الحصة ھذه ذات عالقة تكاملیة یمكننا تحدیدھا فیما یلي .ترفیھیا

  

سیقي یسھم في رفع مستوى الثقافة التذوق المو :التذوق الموسیقي واالستماع: أوال
الموسیقیة للشعوب وھذه الثقافة إحدى المناھل األساسیة التي تتغذى بھا الذاتیة الوطنیة، 

والتذوق  موسیقانا تنبع من واقعنا االجتماعي معبرة عن مشاعرنا وطموحاتنا، ألنّ 
عن ذاتھم وإرواء  الموسیقي یوقظ الفاعالت اإلبداعیة لدى المتعلمین ممكنا إیاھم التعبیر

  :ظمئھم الفني ویمكن لنشاط التذوق الموسیقي أن یتطرق إلى
  

أصوات  ،أصوات من الطبیعة، أصوات بشریة(التمییز بین مختلف األصوات  -
الضعف الحدة، الغلظ، الطول والقصر، الصعود  ،وھذا من حیث القوة ...) آلیة

  .والنزول
طابع صوتھا، شكلھا، عائلتھا، : حیث ن مختلف اآلالت الموسیقیة منالتمییز بی -

  ...، كیفیة العزف علیھا دورھا ومكانتھا في الجوق
، الجزائریة، العربیة(یة الغنائیة واآللیة التعرف على بعض القوالب الموسیق -

  ).والعالمیة
  .)، عالمیةجزائریة، عربیة(التعرف على بعض الشخصیات الموسیقیة  -
  .ة حسب المستوى المعرفي للمتعلمقیتحلیل بعض األعمال الموسی -

ومن أجل إنجاح نشاط التذوق الموسیقي وبلوغ األھداف المرجوة البد من    
جھاز تسجیل : توظیف وسائل إیضاحیة ضروریة جدا ویمكن حصرھا فیما یلي

  .صور وسائل سمعیة بصریة، آلة أو آالت موسیقیة مختلفة، أسطوانات،
  

تعتبر األغنیة التربویة من أھم أنشطة الحصة  :شودةاألغنیة التربویة واألن: انیثا 
، حیث تخلق جوا خاصا بالموضوع المقدم ضمن سیقیة الرتباطھا بالفرحة والبھجةالمو

الكلمات ویتفق الجمیع على أن ھذا النشاط ھو فاكھة الحصة ویقدم بطریقة التلقین أو 
یع حسب العمر الزمني بالتدوین الموسیقي وذلك حسب مستوى المتعلم، وتختار المواض

  .للمتعلم
اآللة  صوت األستاذ، الشوكة الرنانة، :الوسائل التي یمكن استغاللھا في ھذا النشاط

  .السبورة أشرطة وأسطوانات، جھاز التسجیل، الموسیقیة،
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  :مالحظة
  

یوزع البرنامج علیھ و. یوم 15دقیقة كل  45الحجم الساعي المقرر للمادة ھو  إنّ 
المقررة من طرف  الوتیرة الدراسیة الجدیدةالدراسیة إلى حصص وفقا  خالل السنة

  . وزارة التربیة الوطنیة
  

  الكفاءة الختامیة في نھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي
  

یحاكي مجموعة من الجمل الموسیقیة ویستمع لآلالت الموسیقیة قصد تصنیفھما من 
.وأناشید أداء سلیما، حیث ممیزاتھما ویؤدي أغاني تربویة  

  
  

  من التعلیم االبتدائي الثانیةالكفاءات المرحلیة  للسنة 
  

الموسیقي التـذوق  األغاني التربویة والنشید 

  .أداء جملة موسیقیة مألوفة -
أداء البیت الثالث من المقطع الثاني من النشید  -

  .الوطني

قصد ) محلیة(محاكاة جملة موسیقیة جزائریة  -
 .ن غیرھاتمییزھا ع

 .أداء المقطع األول من النشید الوطني كامال -

 .أداء سلیما مدرستي الحبیبةأداء أنشودة  - ).محلیة( محاكاة جملة موسیقیة أمازیغیة -

 )تابع( .أداء سلیما مدرستي الحبیبةأداء أنشودة  -  .محاكاة جملة موسیقیة عربیة -

 .أداء سلیما يتحیة یا دار أداء أنشودة -  .محاكاة جملة موسیقیة غربیة -

 .أداء سلیماسفینة الھوى أداء أنشودة  - .التقلیدي التعرف على صوت آلة الطبل -

 )تابع. (أداء سلیماسفینة الھوى أداء أنشودة  - .التعرف على صوت آلة الغیطة -

 .أداء سلیما الفالح الصغیرأداء أنشودة  - .لة العودآ التعرف على -

  
كل النشاطات الخاصة بالمیدانین التذوق الموسیقي واالستماع  إنّ  :مةمالحظة ھا

  .واألناشید یعتمد في تدریسھم الوسائل الحدیثة من أقراص مضغوطة وأشرطة
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