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 :تقذيى انًادة

إٕ اُٜلف اُن١ رَؼ٠ إ٤ُٚ ٓبكح اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ ثلءا ٖٓ ٓوؽِخ ه٣بع األؽلبٍ ،ٛٞ             

ر٘شئخ ع٤َ ٣زنٝم ا٤ٍُٞٔو٠ اُٞؽ٤٘خ اُغ٤لح ٜٓ٘ب ٝاُؼب٤ُٔخ ،ٝمُي ػٖ ؽو٣ن ري٣ٝلٙ ثوله ٓؼِّٞ ٖٓ 

 هواءح ًٝزبثخ ٝاٍزٔبػب َٓزٜلك٤ٖ ك٢ مُي روث٤خ اُنٝم ٝأَُٞ ثبُؼٞاؽق . اُضوبكخ ا٤ٍُٞٔو٤خ 

ٝهل ال ٗجبُؾ إما هِ٘ب إٔ اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ رشزوى ٝرَبْٛ ك٢ ع٤ٔغ ٗٞاؽ٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ           

َٔ ًٔب رؼ اُزؼ٤ِٔخ، ٝاُز٢ ٖٓ شؤٜٗب إٔ رََٜ ك٢ هثؾ أٌُِبد ٝ ًَ اُلؼب٤ُبد اُغٔب٤ُخ اإلثلاػ٤خ.

 ػ٠ِ فٔل اُلؼب٤ُبد اُؼبهح ُِلٌو.

إٕ ؽج٤ؼخ ٓبكح اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ رغؼِٜب ٓؤصوح ك٢ إؽبه اُز٤َ٘ن ٝاالَٗغبّ اُؼٔٞك١ كافَ         

ك٢ رله٣ت أُزؼِْ ػ٠ِ رو٤ًي اٗزجبٛٚ ثلؼَ ٓب  ،ًٔب رَبْٛأُبكح ٗلَٜب  ٝرؾو٤ن اُزٌب٤ِٓخ األكو٤خ 

إ٠ُ عبٗت كُي ٓب ٣َزٔغ إ٤ُٚ  ٖٓ أُؾبٕ ؽ٤خ ٝه ٝاُلوػ ،روث٣ٞخ  ك٢ عٞ ٖٓ اَُو٣ؤك٣ٚ ٖٓ أؿب٢ٗ 

 أٝ َٓغِخ ر٘بٍت ٓلاهًٚ ٝرَزٜلف اًزشبف ٌٓٞٗبد ا٤ٍُٞٔو٠ ٤ٌُزَت اإلطـبء اُٞاػ٢ . 

أُزؼِْ ًبئٖ اعزٔبػ٢ ثطجؼٚ ثؾبعخ شل٣لح ُالرظبٍ ثب٥فو٣ٖ ٝاُزلبْٛ ٓؼْٜ ، ٝا٤ٍُٞٔو٠          

٣ٖ شؼٞهْٛ ٣ٝؼجو ػٔب ٣غٍٞ ك٢ ٗلَٚ ٖٓ ػٞاؽق رؼج٤وا ٢ٛ اُز٢ ر٤ٜئ  اُلوك ٢ٌُ ٣شبهى ا٥فو

اُش٢ء اُن١ ٣غؼِٜب ٖٓ أْٛ اُؼٞآَ اُلؼبُخ ك٢ ر٤ٔ٘خ شقظ٤خ أُزؼِْ ٝإهٝاء ؽبعبرٚ ُِغٔبٍ ،ؽوا 

 . 

اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ ثظلخ فبطخ رؾَٔ ٤ٔٓياد ٝفظٞط٤بد ثؾ٤ش رؼزجو اُِـخ اُزؼج٤و٣خ         

اُضالس ،أُؼوك٢ ٝاُٞعلا٢ٗ ٝاُؾٌ ؽو٢ً ، ٝاُز٢ ٖٓ  ك٣ٜ٘ب٤ٓباألهوة إ٠ُ ػبُْ أُزؼِْ ك٢ 

فالُٜب َٗؼ٠ إ٠ُ رـ٤٤و ٍِٞى أُزؼِْ ٝكن ؿب٣بد أُغزٔغ ، ٝإػلاك اُلوك ُِؾ٤بح ٝر٤ٜئخ اُظوٝف 

ُإلثلاع ٍٝؾ ٓ٘بؿ اعزٔبػ٢ ٓٞاد ُوػب٣خ أُٞاٛت َٝٓبػلرْٜ ػ٠ِ اًزشبف ٤ٓٞالرْٜ ٝرضو٤لْٜ 

 ح اُضوبك٤خ .٤ُزٌٔ٘ٞا ٖٓ أَُبٛٔخ ك٢ اُؾ٤ب

ٖٓ أْٛ األٗشطخ  اُز٢ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ  أُزٍٞؾرؼزجو اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ ك٢ ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ         

أُوث٤ٖ اُزو٤ًي ػ٤ِٜب ًٜٞٗب أكاح ارظبٍ ٝرٞاطَ ٝرؼج٤و.. ٝهل ٣لؼِٜب أُزؼِـــْ )اُز٤ِٔن( 

٤َخ   ٝثل٤ٗخ، ٖٓ ثظـــٞهح ِٓؾٞظخ ػٖ ثبه٢ األٗشطخ األفوٟ ُٔب رولٓٚ ٖٓ ٓزؼخ ٝ هاؽـخ  ٗل

فالٍ رو٤ًيٙ  ٝ رغ٤٘ل ًَ ؽٞاٍٚ ُزؾو٤ن االَٗغبّ ٝاُؾوص ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُنٝم ا٤َُِْ ٝاًزَبة 

 ػبكاد ٤ٍِٔخ ُالٍزٔبع . 

آزلاكا ٝص٤وب ًٔب هلّ ٖٓ أُزٍٞؾ رؼزجــو ؽظخ اُزوث٤ــخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ 

أكاء ػِٔٚ  ٍزبم٣بد ٝ اُطوائن.ٝؽز٠ ٣ز٠َ٘ ُألرؼ٤ِٔبد ك٢ أُواؽَ اَُبثوخ ٖٓ ؽ٤ش أُؾزٞ

ثظٞهح ع٤لح، ٗؼغ ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ٛنا اُل٤َُ اُن١ ٣زؼٖٔ ٤ًل٤خ رؾؼ٤و اُٞصبئن اُج٤لاؿٞع٤خ، ٝإػطبء 

 كٌوح ٝ رٞع٤ٜبد ػبٓخ ؽـــٍٞ: 

 ك٢ ؽظخ اُزوث٤ــخ ا٤ٍُٞٔو٤خ. ا٤ُٔب٤ٍٖ٣ـــو أٛلاكٜب، اُؾظخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝ ٤ٓبك٣ٖ

 هئ٤َ٤خ ٝ ٤ٓ:٢ٛب٣ٖ  3ـخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ٖٓ اُزوث٤رزٌٕٞ ؽظخ ٓبكح 

 اُزـــنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع. 

  ٝ اُوـــٞاػــل ا٤ٍُٞٔو٤خ.اُ٘ظو٣بد 

 ٝاُ٘ش٤ل األؿ٤٘ــخ اُزوث٣ٞــخ. 

 واإلستًاع. انتزوق انًىسيقي ييذاٌ

ا٤ٍُٞٔو٤خ اُٜبٓخ اُز٢ ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب ك٢ رٌو٣ٖٞ ع٤ٔوغ اُقجوواد ا٤ُٔب٣ٖ ثؼل االٍزٔبع ٖٓ ٣ؼزجو 

ٝ ثبُطجغ كئٕ ر٤ٔ٘خ االٍزٔبع ُـلٟ اُطلوَ ال ٣ٌوٕٞ إال ٓوٖ فوالٍ  ٟ اُز٢ رورجؾ ثؾبٍخ أَُغ.األفو

رول٣ْ اُقجواد ا٤ٍُٞٔو٤خ كٕٝ ؿ٤وٛب، ألٕ اُقجوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ٍٔؼ٤خ ٗلهًٜب ثآماٗ٘ب ٤ٌُٝ ثوؤ١ ؽبٍوخ 

٢ رؤ٤ًل ثؼل االٍزٔبع األٍب٢ٍ اُن١ رؼزٔل ػ٤ِٚ فجواد اإلَٗبٕ ٣زؼؼ ع٤ِب ك أفوٟ ٖٓ اُؾٞاً. ٝ

 ٛنٙ اُؾبٍخ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝ رول٣ٜٔب ػ٠ِ ؿ٤وٛب ٖٓ اُؾٞاً.

 .ُٝؼووَ ٓووٖ أطووؼت األٓووٞه رووله٣ت َٓووزٔغ اُـوول ػِوو٠ ٤ًل٤ووخ اٍووزوجبٍ أُض٤ووواد أٍُٞوو٤و٤خ
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كبالٍزٔبع ٣ٜلف إ٠ُ اًزشبف اُطلَ ُِقظبئض اُظٞر٤ــخ، ٝرٌو٣ٖٞ أُلوب٤ْٛ أُورجطوخ ثقظوبئض 

طوٞح ك٤ٜوب إُو٠ ر٤ٔ٘وخ هلهاروٚ أٍُٞو٤و٤خ، ٛونٙ اُز٤ٔ٘وخ ر وؤك١ اُظٞد ٖٓ فالٍ فطخ ٓؼ٤٘خ رٜلف ًق

إ٠ُ اٍزٔزبع اُطلَ ثٔب ٣َٔؼٚ، ٝ ثبُزب٢ُ ر ؤك١ إ٠ُ اُزنٝم اُغٔوب٢ُ ُقظوبئض أٍُٞو٤و٠ اإل٣وبػ٤وخ 

 ـخ ٝ اُٜبه٤ٗٞٓـخ أُزؼٔ٘خ ك٢ أطٞارٜب.٤٘ؾٝ اُِ

٠ َ ٓوؽِوخ ػِوٓواؽوَ رؼزٔول ًو ٣ٝ4ٌٖٔ رو٤َـْ فجوواد االٍوزٔبع ٝ اُزونٝم أٍُٞو٤و٢ إُو٠ 

 ٍبثوزٜب، ٝٛنٙ أُواؽَ ٛـ٢: 

I –  : االستقبال انحســـي 

ٓووٖ أُؼـووـوٝف أٗ٘ووب َٗووزوجَ أُض٤ووواد اُظٞر٤ـووـخ ػووٖ ؽو٣ـووـن ؽبٍووخ اَُوؤغ، ٝ رؼزجووو ٛوونٙ 

اُؾبٍخ أ٠ُٝ اُؾٞاً اُز٢ ٣َزل٤ل ٜٓ٘ب اُطلَ ُالرظبٍ ثبُؼبُْ اُقبهع٢ ) ٓ٘ن ٝعٞكٙ ع٤٘٘ب ك٢ هؽْ 

طلوووَ ٣ٌوووٕٞ عٜوووبىٙ اَُووؤؼ٢ ًوووبٓال ٝ رٌوووٕٞ أمٗوووٚ هوووبكهح ػِووو٠ االٍوووزغبثخ األّ ( ٝػ٘ووولٓب ٣ُٞووول اُ

ُألطٞاد، كزواٙ ٣َزغ٤ت اٍزغبثخ ؽو٤ًخ ػ٘ل اٍوزٔبػٚ ُظوٞد ٓلوبعئ. ًونُي ٗووٟ إٔ أمٕ ا٤ُُٞول 

 رَبػلٙ ػ٠ِ رؾل٣ل ٓظبكه ٝ أٓبًٖ أُض٤واد هجَ ػ٤٘ٚ ك٤ِزلذ إ٠ُ ٓظله اُظٞد.

و٣وون اٍووزوجبُٚ ٓووٖ فووالٍ األمٕ ٗز٤غووخ ٝاالٍووزغبثخ اُؾَوو٤خ ُِٔض٤ووو اُظووٞر٢ رؾوولس ػووٖ ؽ

الٛزوياى ٓظووله اُظووٞد ك٤زووؤصو اُٜوٞاء أُؾوو٤ؾ ثبُغَووْ أُٜزووي ٝ ٣زٔوٞط، صووْ رظووَ ٛوونٙ أُٞعووبد 

اُظٞر٤خ إ٠ُ األمٕ ؽ٤ش رزؤصو ؽجِخ األمٕ صْ ثبه٢ أعياء األمٕ ؽز٠ ٣زْ ٗوَ ٛنا األصوو إُو٠ اُؼظوت 

شووبهح إُوو٠ األػظووبة أُظوولهح كز٘ووزظ اَُوؤؼ٢، كزظووَ اُوٍووبُخ اُؼظووج٤خ إُوو٠ أُووـ ٝ ٓ٘ووٚ رظووله إ

أُؼِوْ كوـ٢ ٛونٙ أُوؽِوخ ٛوٞ روله٣ت اُطلوَ  ٜٓٔوخ االٍزغبثخ أُورجطخ ثٜـنا أُض٤وو اُظوٞر٢. ٝٓ٘وٚ

ػ٠ِ اٍزوجبٍ أُض٤واد اُظٞر٤خ، ؽ٤ش إٔ ٛنا االٍزوجبٍ اُؾ٢َ ؽج٤ؼ٢ ػ٘ل ًَ اُ٘بً، إال إٔ ٛ٘وبى 

زالكْٜ كوو٢ ٌٓٞٗووبرْٜ اُلَوو٤ُٞٞع٤خ ُووألمٕ، افزالكووب كوو٢ اُلهعووخ كوو٢ ٓوولٟ ؽَبٍوو٤خ األكووواك ٗز٤غووخ افوو

 ًٝنُي ر٘ظ٤ْ رول٣ْ ٛنٙ اُقجواد اُؾ٤َخ ٝاُزلهط ثٜـب ر٤ٜٔـلا ُِٔوؽِـخ اُزب٤ُـخ.

II- : اإلدساك وانتًييــض بيـٍ انًثيشاث انًىسيقيـــت 

اإلكهاى ٛووـٞ ٤ٍِٝووـخ اُطلووـَ ُالرظووبٍ ثبُؼبُووـْ اُقبهعووـ٢ ٝٓؼوكووـخ فظبئظووـٚ. كووبإلكهاى 

ــخ ٣زـْ ك٤ٜـب رؤ٣ٝـَ أُؾٍَٞبد إ٠ُ أشـ٤بء ُـٜب ٓؼ٠٘. كبُطلـَ ٣لهى إٔ طـٞرب ٓوب ٛوـٞ ػ٤ِٔـخ ػو٤ِ

طووـٞد ك٣ــووـي أٝ طووـٞد إؿووالم ثووـبة أٝ طووٞد ٓلزووبػ. ٝ إٔ ٛووـ٘بى كوهووـب ث٤ووـٖ طووٞد اُل٣ووـي 

 ٝطٞد اُوـؾ. ًــنُــي ٣َزط٤ـغ اُطلـَ ر٤٤ٔــي ٓظـله اُظٞد، 

أٝ أشووـ٤بء ٓقزِلـووـخ ٣ٝزووـلهط اُطلووـَ كوو٢ ٛوونا  ٝإٔ األطووٞاد طووـبكهح ػووٖ أشووـ٤بء ٓزشبثٜووـخ

 أَُزٟٞ اإلكهاى ؽز٠ ٣ظـَ إ٠ُ ثــ٘بء أكــٌبه ٝر٣ٌٞــٖ ٓلب٤ٛـْ ػٖ األطـٞاد ٝفظبئظـٜب. 

 

 ٝػ٤ِٔــخ اإلكهاى رزٌٕٞ ٖٓ صــالس ٓواؽـَ:

 .ٚأُوؽِـخ األُٝـــ٠: إعٔب٤ُــــخ: ؽ٤ـش ٣زــْ إكهاى اُش٢ء ًِـ 

 ٤ِــــخ: ٝك٤ـٚ ٣زـْ رؾ٤َِ ٛـنا اٌُـَ إ٠ُ أعياءٙ، ٝإكهاى اُؼالهبد أُوؽِــخ اُضب٤ٗــخ: رؾ٤ِ

 اُوبئٔـخ ث٤ـٖ ٛنٙ األعـياء، ٣ٝزٞهـق ٓؼ٠٘ ًـَ عيء ػ٠ِ ػالهزـٚ كافـَ اٌَُ.

 .َأُوؽِــخ اُضبُضــخ:  رؤ٤ُل٤ــــخ: ؽ٤ـش رزلبػـَ األعياء ٓوح أفوٟ ٌٓٞٗـخ اٌُـ 

III- َاتـــه:تحهيــم انؼًـم انًىسيقــي إنى يكى 

ٝثـوـ٘بء ػِوـ٠ ٓوب رووـْ كو٢ أُوؽِوـخ اَُبثوووـخ ٓوٖ رـوـ٣ٌٖٞ أُلب٤ٛووـْ ا٤ٍُٞٔووـ٤خ ، كوئٕ أُزؼِووـْ 

ػ٠ِ اُزؼوف  ػ٠ِ اُج٤٘ــخ ا٤ٍُٞٔو٤ــخ ُِؼٔـَ ا٤ٍُٞٔوــ٢ ٌٝٓٞٗبروـٚ ػِو٠ ا٥الد اُزو٢  ا٣ظجـؼ هبكه

 رؤك١ ٛــنٙ أٌُٞٗبد ، ٝػـ٠ِ اُطبثـغ اُؼبّ ُــٜنا اُؼٔـــَ.
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IV- نُقـــذ انًىسيقــــي:ا 

ثؾ٤ووـش ٣ووـزْ ك٤ووـٜب إػـووـطبء اُؼٔـووـَ ا٤ٍُٞٔوـووـ٢ ه٤ٔـووـخ ٓووٖ  ُالٍووزٔبعٝٛــووـٞ أههووـ٠ ٓوؽِـووـخ 

ؽ٤ـش اُغوٞكح ٝاُووكاءح. ٣ٌٝٔـوـٖ ُِٔزؼِـوـْ كوـ٢ ٛونا أَُوـزٟٞ ٓؼوكـوـخ اُقظبئوـض اُزو٢ أكد إُو٠ 

 ٝطــٍٞ ٛـنا اُؼٔـَ إ٠ُ َٓزٟٞ اُغٞكح.

٣ٌٝٔـٖ أ٣ــؼب  وــخ ٣ٌٔــٖ االٛزٔبّ ثٜــب كـ٢ ٓواؽــَ رؼ٤ٔ٤ِــخ ٓقزِلـــخ.ٝأُواؽــَ األهثؼــخ اَُبث

اُلووـوم ٛ٘ـووـب ٣ٌٔووـٖ كووـ٢ ٤ًل٤ـووـخ روـل٣ووـْ ٛوونٙ اُقجووـواد  إٔ روووـلّ كووـ٢ ٓوؽِـووـخ رؼ٤ٔ٤ِـووـخ ٝاؽووـلح. ٝ

ٜب إال ال ر٘زوـوـَ ٓوٖ ٓوؽِوـخ إُو٠ ٓوؽِوـخ ر٤ِـوـٕ ُِطلـــَ ٝأُوبكح اُزؼ٤ٔ٤ِـوـخ أَُزقلٓـوـخ، ثشـوـوؽ أ

 ثؼـل ٝطــٍٞ أُزؼِــْ إ٠ُ عــٞٛو اُزؼِــْ اُٜ٘بئـ٢ أُطـِٞة اُٞطـٍٞ إ٤ُـٚ.

V- : أهـــذاف االستًاع وانتزوق انًىسيقــي 

ًج٤ور٤وووـٖ، األُٝـوووـ٠ ٓ٘ـوووـٜب رورجـوووـؾ ثبالٍوووزٔبع ٝرؼـوووـْ  ٣ٌٝٔــوووـٖ رو٤َٔـوووـٜب إُـوووـ٠ كئز٤ـوووـٖ

ـوٟ رورجـوـؾ ثبُزونٝم ا٤ٍُٞٔووـ٢ ٝرؼوـْ أُوؽِوـخ أُوؽِز٤ــٖ األ٤ُٝز٤ــٖ اَُبثـن مًوٛٔــب، ٝاألفـ

 .اُضبُضـخ ٝاُواثؼـــخ

 أوال : األهــــذاف انؼايـت انًشتبـطت باالستًاع : 

 . اإلؽَــبً ثٞعــٞك طـٞد ٓؼ٤ـٖ.1

 . اُزؼــوف ػ٠ِ ٓظـله اُظـٞد.2

 . اإلؽــَبً ٝاُز٤٤ٔــي ث٤ـٖ األطـٞاد أُزشبثٜــخ.3

 ٤ـٖ األطـٞاد أُقزِلــخ.. اإلؽــَبً ٝاُز٤٤ٔــي ث4

. اًزشوبف األؽـوـلبٍ أٜٗوـْ ٣ٌٜٔ٘ـوـْ إطولاه أطووـٞاد رشجوـٚ أٝ رقزِوـق ػوٖ رِوـي اُزو٢ ٣َزٔؼووـٕٞ 5

 إ٤ُـٜب أٝ ٣ـظلهٛب آفوٕٝ.

 . إٔ ٣ــؼوف األؽــلبٍ أٗٚ ٣ٌٜٔ٘ــْ إطــلاه أطــٞاد ٓقزِلــخ ٖٓ ٓظـله ٝاؽـل ُِظٞد.6

 اٍزـقلآـٜب ٤ًٍِٞـخ ُالرظبٍ ثب٥فو٣ـــٖ. . إٔ ٣ـؼوف األؽـلبٍ إٔ األطـٞاد 7ٌٖٔ٣

. إٔ ٣ـؼوف األؽــلبٍ أٗـٚ ٣ٌٜٔ٘ــْ اٍــزقلاّ األطٞاد ٤ًٍِٞـخ ُؼـوع أكـٌبهٛـْ أٝ اُزؼج٤ـو 8

 ػٖ ٝعـلاٜٗـْ.

إٕ رؾو٤ـن ٛــنٙ األٛــلاف اَُبثوــخ ٣زطِـت ثاَيا: األهـذاف انخاصـت انًشتبطـت باالستـــًاع:

ألٕ ًـَ ٛــلف ٖٓ األٛـلاف اَُبثوــخ ٣ٌٔـٖ رؾو٤وــٚ ٖٓ فـالٍ رول٣ـْ   ْ،عٜــٞكا ٖٓ أُؼِــــ

 فجواد ٓز٘ٞػـــخ ٣ٌٔــٖ إٔ رَزٔـو ٝهــزب ؽ٣ٞــال هـل ٣شٔــَ أًضـو ٖٓ ٓوؽِــخ رؼ٤ٔ٤ِــخ ٝاؽــلح.

 ٣ٌٖٝٔ رؾل٣ل ٛنٙ األٛلاف اُقبطخ ك٤ٔب ٢ِ٣:

 ر٢:إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبُظٞد ًب٥ -أ  

* االهرلبع: رقزِق كهعخ اُظٞد ٖٓ ؽ٤وش االهرلوبع ٝ االٗقلبع)اُؾولح ٝ اُـِظخ(ٗز٤غوخ  

الٛزياى اُغَْ أُظله ُِظٞد،كٌِٔب ىاك ػلك اُزوككاد اُظوبكهح ػوٖ اُغَوْ أُٜزوي كو٢ 

 اُضب٤ٗخ اُٞاؽلح ىاكد ؽلرٚ ٝ اُؼٌٌ طؾ٤ؼ.

ؽو٣ٞال أٝ هظو٤وا، * اُيٖٓ )ك٣ٔٞٓخ اُظٞد(: ٣ظله اُظوٞد كو٢ ىٓوٖ ٓؼو٤ٖ هول ٣ٌوٕٞ  

 ٣ٝزؾلك ثَوػخ اُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خ.

* شلح اُظٞد: ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظوله اُظوٞد ٓوٖ ٓظوله ٓؼو٤ٖ ٣َٝوزٔو ىٓ٘وب ٓؼ٤٘وب ٌُٝوٖ هول 

 ٣ٌٕٞ ه٣ٞب أٝ ػؼ٤لب.

* إُِٞ )ٗٞػ٤خ اُظٞد(: رقزِوق فظوبئض اُظوٞد رجؼوب ُظولٝهٙ ٓوٖ ٓظوبكه ٓقزِلوخ  

 (.)آالد ٤ٍٞٓو٤خ ٓقزِلخ أٝ ٖٓ آُخ ٝاؽلح ثطوم ٓقزِلخ

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خ ًب٥ر٢: -ة  

ٛوو٢ رِووي اُ٘جؼووخ أُ٘زظٔووخ اُزوو٢ ٣وولهًٜب أَُووزٔغ ٝرغؼِووٚ ٣شووؼو ثبُوؿجووخ كوو٢  * اُٞؽوولح: 

 اُزظل٤ن أٝ اُ٘وو أُ٘زظْ ػ٘ل االٍزٔبع ُلٌوح ٤ٍٞٓو٤خ ٓؼ٤٘خ.

 ؼخ ٝاألفوٟ ثط٤ئخ.* ثؼغ األكٌبه)أُٞاػ٤غ(: ا٤ٍُٞٔو٤خ رٌٕٞ ٗجؼبرٜب ٍو٣ 

 

 

 



 يشحهت انتؼهيى انًتىسط                                          يادة انتشبيت انًىسيقيت                           ثيقت انًشافقت نًُاهح انى

 4                                                                                                             -6106 -وصاسة انتشبيت انىطُيت 
 

* ثؼغ اُ٘جؼبد ك٢ اُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ اُٞاؽلح: رٌٕٞ ه٣ٞخ ٝثؼؼٜب ػؼ٤لخ، ٣ٝؾلس مُوي  

 ثطو٣وخ ٓ٘زظٔخ اُؼوع ك٤ؾلس ٓب ٠َٔ٣ ثب٤ُٔيإ. 

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبَُوػخ ٝرزؼٖٔ:  -ط 

 ح ا٤ٍُٞٔو٤خ.* إٔ ٍوػخ ػوع اُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ )أُٞػٞع( ٣ؤصو ػ٠ِ ٍوػخ اُٞؽل

 * إٔ اُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ٣ٌٖٔ إٔ رؼوع ثَوػخ أٝ ثجؾء.

 * إٔ اُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ٣ٌٖٔ إٔ رؼوع ثَوػخ ٝاؽلح أٝ ٍوػبد ٓقزِلخ.

 * إٔ ٍوػخ ػوع اُلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ٣ؤصو ػ٠ِ اُطبثغ اُؼبّ ُٜب.

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ أُورجطخ ثبإل٣وبع ٝرزؼٖٔ: -ك  

اُؼالهبد اُي٤٘ٓخ ثو٤ٖ األطوٞاد ٓوٖ ؽ٤وش اُطوٍٞ ٝاُوظوو روؤك١ إُو٠ ظٜوٞه ٗٔوبمط * إٔ 

 إ٣وبػ٤خ.

 * إٔ اُ٘ٔبمط اإل٣وبػ٤خ ر٘زظ ػٖ رو٤َْ اُٞؽلح ا٤ٍُٞٔو٤خ إ٠ُ رو٤َٔبد ٓزَب٣ٝخ.

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ أُورجطخ ثبُِؾٖ ٝرزؼٖٔ: -ٙ  

ش اُزشووبثٚ ٝاالفووزالف رووؤك١ إُوو٠ ظٜووٞه * إٔ اُؼالهووبد اُظووٞر٤خ ثوو٤ٖ األطووٞاد ٓووٖ ؽ٤وو

 اُ٘ٔبمط اُِؾ٤٘خ.

* إٔ اُ٘ٔوووٞمط اُِؾ٘ووو٢ اُٞاؽووول ٣ٌٔوووٖ إٔ ٣ظوووله ثؼالهوووبد ى٤٘ٓوووخ ٓزشوووبثٜخ ٝٓقزِلوووخ ثووو٤ٖ 

 أطٞارٚ.

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثبُز٣ِٖٞ اُظٞر٢ ٖٓ ؽ٤ش اُوٞح ٝرزؼٖٔ: -ٝ  

 * رظله اُلٌوح ثوٞح ٓؼ٤٘خ. 

( ٣ٌٔووٖ إٔ رظووله ثوووٞح ٓؼ٤٘ووخ أٝ رزؼبهووت ك٤ٜووب اُوووٞح thèmeاُٞاؽوولح)* اُلٌوووح أٍُٞوو٤و٤خ  

 ك٤ٌٕٞ عيء ٜٓ٘ب ه٣ٞب ٝا٥فو ػؼ٤ق.

 * رظله األطٞاد ثوٞح ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٝٔ إٔ رزـ٤و كغؤح. 

 * رظله األطٞاد ثوٞح ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٝٔ إٔ رزـ٤و ثبُزله٣ظ ثبُي٣بكح أٝ اُ٘وظبٕ. 

 ؤصو ػ٠ِ اُطبثغ اُؼبّ ُِلٌوح ا٤ٍُٞٔو٤خ.* اُزـ٤٤و ك٢ األطٞاد ٖٓ ؽ٤ش اُوٞح ٝاُؼؼق ٣ 

 إٔ ٣ؼوف أُزؼِْ أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثزؼلك األطٞاد ٝرزؼٖٔ: -ك   

 * ٣ٌٖٔ إٔ رظله أطٞاد ٓغ ثؼؼٜب ك٢ ٝهذ ٝاؽل. 

 * األطٞاد اُظبكهح ٓغ ثؼؼٜب هل رٌٕٞ ثٞاٍطخ آُخ ٝاؽلح أٝ ػلح آالد. 

 ُٔظبؽت ثآُخ ٤ٍٞٓو٤خ أٝ أًضو.* األطٞاد اُظبكهح ٓغ ثؼؼٜب هل رٌٕٞ ثبُـ٘بء ا 

 ثانثا : األهذاف انؼايت انًشتبطت بانتزوق وانُقذ انًىسيقي: 
ٝ ُنُي الثل ٖٓ رؤًل أُؼِوْ  ٣ؼزٔل اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ػ٠ِ أُؼوكخ اَُبثوخ ُِٔلب٤ْٛ ا٤ٍُٞٔو٤خ،

 ثووبإلكهاى،هجوَ رووول٣ْ اُقجووواد اُقبطووخ ثبُزونٝم ٓووٖ إروووبٕ أُزؼِٔوو٤ٖ ُِٔلوب٤ْٛ أٍُٞوو٤و٤خ أُورجطووخ 

ٝك٢ ؽبُخ اُزؤًل ٖٓ َٓزٟٞ اإلروبٕ ٣ٌٖٔ االٗزوبٍ إُو٠ ٓوؽِزو٢ اُزونٝم ٝ اُ٘وول أٍُٞو٤و٢ ثزوول٣ْ ٓوب 

٣زالءّ ٝ فظبئض أُزؼِْ ا٤َُ٘خ، ؽ٤ش ٣غت اإلشبهح ٛ٘ب إ٠ُ إٔ اإلصواء أكؼَ كائٔوب ٓوٖ اإلٍوواع 

طِت عٜلا ًج٤وا ٖٓ أُؼِوْ ٝ اُزؤًل ًنُي ٖٓ إٔ رؾو٤ن ٛنٙ األٛلاف ٣ز ك٢ رول٣ْ اُقجواد ُألؽلبٍ،

ٝ رورجؾ األٛلاف اُؼبٓخ ُِزنٝم أٍُٞو٤و٢ ثلئزو٤ٖ أٍبٍو٤ز٤ٖ  هل ٣ٔزل إ٠ُ أُواؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُزولٓخ،

 َُِِٞى ا٤ٍُٞٔو٢ ٝ ٛٔب:

 * اُزؼوف ػ٠ِ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٝ ؽبثؼٚ. 

 * اُزؼوف ػ٠ِ أٌُٞٗبد اُز٢ أكد إ٠ُ ٛنٙ اُطج٤ؼخ ٝ اُطبثغ. 

 ٛن٣ٖ اُٜلك٤ٖ ٖٓ فالٍ رؾو٤ن األٛلاف اُقبطخ اُزب٤ُخ: ٣ٌٖٝٔ رؾو٤ن

* إٔ ٣ؼوووف أُووزؼِْ إٔ اُؼٔووَ أٍُٞوو٤و٢ ٣زٌووٕٞ ٓووٖ ٓغٔٞػووخ ٓووٖ األعووياء رظٜووو ثشووٌَ  

 ٓؼ٤ٖ)هبُت(.

 * إٔ األعياء أٌُٞٗخ ُِؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ هل رٌٕٞ ٓزٌوهح أٝ ؿ٤و ٓزٌوهح. 
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٣ئبد هول رٌوٕٞ أ٣ؼوب ٓزٌووهح أٝ * إٔ األعياء أٌُٞٗخ ُِؼَٔ ا٤ٍُٞٔو٢ ٢ٛ ٌٓٞٗخ ٖٓ عي 

 ؿ٤و ٓزٌوهح.

* إٔ كوو٢ اُغوويء اُٞاؽوول رزلبػووَ فظووبئض أٍُٞوو٤و٠ أُقزِلووخ: اإل٣وووبع، ٝاُِؾووٖ   ٝ رؼوولك  

 األطٞاد ُزؼط٢ ٛنا اُغيء ؽج٤ؼزٚ اُقبطخ.

٘ٞػ٤ووخ ا٥الد اُزوو٢ رووؤك١ ٛوونا ث أٍُٞوو٤و٢ ٝاُزِوو٣ٖٞ اُظووٞر٢ رووؤصو اُطووبثغ اُؼووبّ ُِؼٔووَ*  

 اُؼَٔ.

غ اُطلَ رو٣ْٞ اُؼَٔ أٍُٞو٤و٢ ٓوٖ ؽ٤وش ٓالءٓوخ فظوبئض اُؼٔوَ أٍُٞو٤و٢ * إٔ ٣َزط٤ 

 ُطبثؼٚ.

* إٔ ٣َوووزط٤غ اُطلوووَ اُزؼووووف ػِووو٠ أٌُٞٗوووبد اُزووو٢ ٣ٌٔوووٖ إٔ روووؤك١ إُووو٠ عوووٞكح اُؼٔوووَ  

 ا٤ٍُٞٔو٢ أٝ هكاءرٚ.

 سابؼا : اختياس انًىسيقى انًالئًت نالستًاع: 

ٖٓ األٓٞه اُٜبٓخ اُز٢ ٣غت ٓواػبرٜب رؼزجو اُ٘ٔبمط ا٤ٍُٞٔو٤خ اُز٢ ٣قزبهٛب أُؼِْ ُالٍزٔبع  

ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ َٗؼ٠ أٝال ٝ أف٤وا إ٠ُ رلز٤ؼ  ُؼٔبٕ رؾو٤ن األٛلاف اُز٢ ٣َؼ٠ إ٠ُ رؾو٤وٜب،

ٝإٔ ٗؼ٤ْٜ٘ ػ٠ِ االٍزٔبع ٝ أالٍزٔزبع اُلؼ٢ِ  آمإ أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ػبُْ اُغٔبٍ اُظٞر٢،

 ثب٤ٍُٞٔو٠.

ٝ ٣ٌٔوٖ إٔ ٗشو٤و إُو٠ إٔ ٛ٘وبى  ٣ٌٔوٖ إٔ ٗقزوبهٙ ُِٔوزؼِْ، أٍُٞو٤و٠أُشٌِخ ٛ٘ب ٢ٛ أ١ ٗٞع ٖٓ  ٝ

 ٗٞػ٤ٖ أٍب٤٤ٍٖ ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠:

 .اُزواس ا٤ٍُٞٔو٢ اُٞؽ٢٘ ٝاُؼوث٢ 

 .اُزواس ا٤ٍُٞٔو٢ اُؼب٢ُٔ 

ًٝٔجوولأ ػووبّ ٣غووت اُجوولء ثٔووب ٛووٞ ٓووؤُٞف ٝ هو٣ووت ٓووٖ فجووواد أُووزؼِْ صووْ اُزوولهط ٓووٖ ٛوونا 

طِوت عٜولا كو٢ اُزوله٣ت ٝ اُزو٤ًوي، ٝ ػِو٠ أ١ أُؤُٞف إ٠ُ ٓب ٛٞ ؿ٤و ٓوؤُٞف ألٕ ٛونا األف٤وو ٣ز

٣غوت إٔ رز٤ٔوي  ؽوبٍ كبفز٤وبه أٍُٞو٤و٠ أُالئٔوخ ٍوٞاء ٓوٖ اُزوواس اُوٞؽ٢٘ ٝاُؼوثو٢ أ ٝ اُؼوب٢ُٔ،

 ثقظبئض ٗنًو ٜٓ٘ب:

 * إٔ ٗولّ كائٔب ٓب ٛٞ ع٤ل ٝ هاه٢.

 * إٔ رٌٕٞ ماد إ٣وبع ٝاػؼ رََٜ َٓب٣ورٚ.

 انتزوق انًىسيقي و االستًاع ييذاٌسيش 

 اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢: ٤ٓلإجغ أُواؽَ ا٥ر٤خ ك٢ رله٣ٌ رز

  ٚر٤ٜئخ أُزؼِْ ُالٍزٔبع إ٠ُ هطؼخ ٤ٍٞٓو٤خ ٓقزبهح ٝ مُوي ثزؾل٣ول أُٞػوٞع أُوواك ٓؼبُغزو

) ًلهاٍووخ آُووخ أٝ ٗووٞع ٓؼوو٤ٖ ٓووٖ أٍُٞوو٤و٠ أٝ شقظوو٤خ ٍٓٞوو٤و٤خ (، ٓووغ ٓطبُجزووٚ ثزو٤ًووي 

 اٗزجبٛٚ ُزَغ٤َ ٓالؽظبرٚ ؽٍٞ أُٞػٞع أُؾلك.

 ٔبع أ٢ُٝ إ٠ُ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ.اٍز 

  ػوووع أُالؽظووبد ٝ االٗطجبػووبد اُلوك٣ووخ، ٓووغ ٓواػووبح روول٣ٖٝ اُظووؾ٤ؼ ٜٓ٘ووب ٝ أُ٘بٍووجخ

 ُِٔٞػٞع ػ٠ِ اَُجٞهح.

 ٍوبثوب، ٝ   إػبكح االٍزٔبع ٓوح أفوٟ ُِزٞطَ إ٠ُ اٍزقواط ٓالؽظبد أفوٟ إلرٔبّ ٓوب كٝو ٕ

أٝ  بع ًِٔب أهاك أُؼِْ ؽوػ األٍوئِخ٣٘وطغ االٍزٔؽو٣ن ؽوػ األٍئِخ ػ٠ِ أُزؼِْ) مُي ػٖ

 رٞع٤ٚ أُزؼِْ(

 .إػلاك فالطخ ثٔشبهًخ أُزؼِْ رز٣ٞغب ٌَُ أُالؽظبد أَُزقِظخ 

 .اٍزٔبع ٜٗبئ٢ إ٠ُ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ أص٘بء رل٣ٖٝ اُقالطخ ػ٠ِ اُلكزو 

 ٓالؽظخ ٛبٓخ:

 هشخ. رقظض أًجو ٓلح ى٤٘ٓخ ُِؾظخ ُالٍزٔبع ٝ ػ٠ِ إٔ ال رطـ٠ ػ٤ِٜب ٓلح أُ٘ب 
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  ْ٣واػوو٠ كوو٢ روول٣ٖٝ أُالؽظووبد ػِوو٠ اَُووجٞهح ٓووٖ ؽوووف أُؼِووْ اُٞػووٞػ، ًووؤٕ ٣وٍوو

 علاٍٝ رظت ك٤ٜب أُؼِٞٓبد ؽَت فظٞط٤برٜب.

 ٓضبٍ: 

آالث 

 إيقاػيت
 آالث َفخيت آالث وتشيت

َىع 

 انًىسيقى
 َىع انحشكت َىع انقانب

األثش 

انُفسي 

 نهًىسيقى

       

 اإلسشاداث 

ٞاؽ٢ اُزب٤ُخ ٤ٌُٕٞ ٓوكٝك اإلطـبء ع٤ولا، ٝ ٤ٌُوٕٞ ٍووٝه أُوزؼِْ ػ٠ِ أُؼِْ إٔ ٣واػ٢ اُ٘

ػظ٤ٔب، ُٜٝنا ٣غت إٔ رٌٕٞ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُز٢ ٍزولّ ُِٔزؼِْ ٓلهٍٝخ ٖٓ هجَ أُؼِْ ٖٓ ع٤ٔوغ 

ٗٞاؽ٤ٜووب، ٣ٝغووت ػ٤ِووٚ إٔ ٣ؼوووف ٓ٘بٍووجزٜب ٝ ٓؤُلٜووب ٝ ا٥الد اُزوو٢ رشووزوى كوو٢ أكائٜووب ٝ إ٣وبػٜووب 

 إُـ.…

ئٔخ اُوطؼوخ أٍُٞو٤و٤خ ُِٔوزؼِْ ٓوٖ ؽ٤وش َٓوزٞاٙ ٝ ؽظو٤ِزٚ أٍُٞو٤و٤خ ٝ ٣غت إٔ ٣واػ٢ ٓال ♪

 مُي ػ٘ل اٗزوبئٚ اُوطؼخ.

٣غت ػ٠ِ أُؼِْ رشغ٤غ أُزؼِْ ػ٠ِ اُزؼ٤ِن ػ٠ِ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝ رؤ٣ٝال رٚ ُٜب ثٔب ٣زواء  ♪

.ُٚ 

٠ُ ٗلٌ ٣غت إٔ ٣ؾزوّ أُؼِْ هأ١ أُزؼِْ، ألٕ ٌَُ ٓزؼِْ ؽو٣وزٚ اُقبطخ ك٢ االٍزغبثخ إ ♪

 اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ.

 رو٤ًي أُزؼِْ ؽٍٞ اُوطؼخ ا٤ٍُٞٔو٤خ ثؤٍئِخ ٖٓ اُ٘ٞع ا٥ر٢: ر٤ٔ٘خ ٣ؼَٔ أُؼِْ ػ٠ِ ♪

 ٛ ٗٞع ا٥ُخ أٝ ا٥الد اُز٢ رؼيف ؟  ٢ٓب 

  ٣ٔضَ اُظٞد أَُٔٞع طٞد هعَ أٝ آوأح ؟ َٛ 

 ،أٝٛ٘بى ٓوبؽغ ػؼ٤لخ) ٤ُ٘خ( ٝ َٛ األطٞاد ع٤ٔؼٜب ػ٠ِ كهعخ ٝاؽلح ٖٓ اُشلح 

 أفوٟ ه٣ٞخ ؟ 

 اُوطؼخ ٓلوؽخ أٝ ٓؾيٗخ ؟ َٛ 

 اُوطؼخ ٛبكئخ أٝ طبفجخ ؟ َٛ 

 ٢ٛ ٍو٣ؼخ أّ ثط٤ئخ ؟ َٛ 

 ٓب ٢ٛ ا٥الد اُز٢ رؼيف ثظلخ ػبٓخ ٝ ٓب ٛٞ ٗٞع االهًَزوا ؟ 

 

 رؾز١ٞ اُوطؼخ ػ٠ِ أعياء ٓزشبثٜخ ٝ ٓب ٢ٛ؟ َٛ 

 ٢ٛ عل٣لح أّ ٓؤُٞكخ ؟ َٛ 

 رو١ٝ هظخ ؟ َٛ 

ُِٔزؼِْ أُٞاٗب ٓقزِلوخ ٓوٖ اُزوؤ٤ُق أٍُٞو٤و٢ ا٥ُو٢ ٝ اُـ٘وبئ٢  ٝ ٣ؾوص أُؼِْ ػ٠ِ إٔ ٣ولّ 

ٖٓ ؽ٤ش األٍِٞة ٝ اُزوا٤ًت ٝ ٖٓ صْ اُٞطوٍٞ ثوبُٔزؼِْ إُو٠ كهعوخ رٌٔ٘وٚ ٓوٖ ر٤٤ٔوي ٓوب ٣وؤر٢ 

 ثٔغوك االٍزٔبع:

  ر٤٤ٔي ٗٞع" اٌُٞٗشورٞ" ٓضال، ٓغ رؼ٤٤ٖ ا٥الد اُز٢ روّٞ ثبُؼيف، ٝ رؼ٤٤ٖ ٗٞع

 ُج٤بٗٞ أٝ ٖٓ هجَ األهًَزوا.أُواكوخ إٕ ًبٗذ ٖٓ هجَ ا

 ،اُغ٤ٜو) ًٔبٕ  ر٤٤ٔي ا٤ٍُٞٔو٠ اُز٢ رٌزت ُِوثبػ٢ اُٞرو١ ) ًٔبٕ، ًٔبٕ أٍٝؾ

 ، ًٔبٕ أعٜو ( اُزش٤ِٞ (

  اُـ. …ر٤٤ٔي ا٤ٍُٞٔو٠ اَُ٘ل٤ٗٞخ ػٖ ٤ٍٞٓو٠ األٝثوا 
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ٖ ٛنا ٝ ٣ٌٖٔ اُزلهط ثبُٔزؼِْ إ٠ُ كهعخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ رنٝم ٤ٍٞٓو٠ ٓشب٤ٛو أُؤُل٤ٖ ا٤ٍُٞٔو٤٤

دمحم  –ه٣بع اَُ٘ٔجبؽ٢ دمحم ػجل اُٞٛبة  -هاكَ -رشب٣ٌٞك٢ٌَ-ثزٜٞكٖ -ٓٞىاد –ٓضَ: ثبؿ 

 اُـ.…أؽٔل كؤاك ؽَٖ  -ىًو٣ب أؽٔل -اُوظجغ٢

 ٓالؽظخ:

إٕ رنٝم أُزؼِْ ٤ٍُِٞٔو٠ ٣٘ٔٞ ثي٣بكح اُقجوح ا٤ٍُٞٔو٤خ ػ٘لٙ، ٝ ٣زٌٖٔ أُؼِْ ٖٓ اُٞهٞف     

هٜب، ٝ ُٞ ثظٞهح روو٣ج٤خ ػٖ ؽو٣ن ٓؼبُغخ اُ٘ٞاؽ٢ ػ٠ِ ٓلٟ رلْٜ أُزؼِْ ٤ٍُِٞٔو٠ ٝ رنٝ

 اُزب٤ُخ:

 ٓالؽظخ ػبكاد اإلطـبء اُغ٤لح ػ٘ل أُزؼِْ ٝ كهاٍخ ٓب إما ًبٗذ رؤطِذ ك٤ٚ أّ ال؟ -1

 َٛ ٣َزط٤غ إكهاى إ٣وبع ثؼغ اُوطغ ا٤ٍُٞٔو٤خ ؟  -2

 َٛ ٣َزط٤غ اُزؼوف ػ٠ِ هطغ ٤ٍٞٓو٤خ ًبٕ هل ٍٔؼٜب ؟  -3

 ٤ٍُٞٔو٤خ ػٖ ؽو٣ن ر٤٤ٔي ؽبثؼٜب؟َٛ ٣َزط٤غ اُزؼوف ػ٠ِ ا٥الد ا -4

إ٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ األٍئِخ اُز٢ رٌشق ػٖ ٓلٟ اٛزٔبّ أُزؼِْ ثب٤ٍُٞٔو٠ ٝ ٓبما رنٝهٚ إ٣بٛب 

 ٗز٤غخ رلْٜ ٝ رؼٔن.

 اإليقــاع

رزلبػووَ األطووٞاد أٍُٞوو٤و٤خ ٍووٞاء ًبٗووذ ٓزشووبثٜخ ٓووٖ ؽ٤ووش اُؾوولةح ٝاُـِظووخ أٝ اُوووٞح ٝ 

٤خ ث٤ٖ األطٞاد، ٣ٝوؤك١ مُوي إُو٠ ظٜوٞه ٓلٜوّٞ عل٣ول اُؼؼق ٓغ ػ٘ظو صبُش ٛٞ: اُؼالهخ اُيٓ٘

ٝاالٍزغبثخ اإل٣وبػ٤ـخ ػ٘ل أُزؼِْ ٍبثوـخ ػ٠ِ االٍزغبثخ اُِؾ٤٘خ ٝرٌوٕٞ  ك٢ ا٤ٍُٞٔو٠ ٛٞ: اإل٣وــبع،

ٜـب ٖٓ اُؼ٘بطو األفوٟ.  أ٣َو ػٔٞٓـب ك٢ رؼِٔة

٤برٚ، ؽ٤ش ٣ورجؾ مُي اُزله٣ت أَُؼ٢ اإل٣وبػ٢ ٣ؤفن ٌٓبٗخ ٛبٓخ ك٢ رؼ٤ِْ أُزؼِْ أل٤ٔٛزٚ ك٢ ؽ ٝ

 ثبُزؼِْ اُِـ١ٞ ٝطؾـخ إػطبء أُوبؽغ اُِلظ٤ـخ ىٓ٘ـب ٓؾلكا ُزظله أٌُِـخ ثظٞهح أكؼَ.

ٌزبثوخ ٝاُزٞه٤وغ روله٣غ٤ب ٓوٖ ا٣ُٝزٔضَ اإل٣وبع ك٢ رؼ٤ِْ أُزؼِْ اُؼالٓوبد اُي٤٘ٓوخ ٓوٖ ؽ٤وش اُووواءح ٝ

وػ، ٝثؼول ٓؼوكوخ ٛووّ اُؼالٓوبد اُؼالٓبد اُج٤َطخ اَُِٜخ إ٠ُ أُؼولح اُظؼجخ ٝكون اُجوٗوبٓظ أُوزو

اُشبَٓ رٞاطَ كهاٍزٜب ػوٖ ؽو٣ون اُِٞؽوخ اإل٣وبػ٤وخ ثطو٣ووـخ )) إ٣ٔوـ٢ ثوـبه١ (( ثوئعواء رٔوبه٣ٖ 

ٝاُزطوووم إُوو٠ أُووٞاى٣ٖ اُجَوو٤طخ ًٝوونا اُزؼوووف إُوو٠  رطج٤و٤ووخ ٝإٓووالء إ٣وبػ٤ووـخ ٝشوول٤ٜخ، ًٝزبث٤ووـخ.

ٓووغ اًزشووبكٜب كوو٢ ؽظووض ٗشووبؽ اُؼوووٝة اُؼوث٤ووخ ٝاُغيائو٣ووخ أُزلاُٝووخ كوو٢ اُزووواس أٍُٞوو٤و٢ 

اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع ٖٓ فالٍ األػٔبٍ أُقزبهح ػٖٔ اُزؤ٤ُق ا٤ٍُٞٔو٤خ اُٞؽ٤٘خ ٝاُؼوث٤وخ 

 .ٝاُؼب٤ُٔخ

 انصــىنفــاج

هاٍخ األطٞاد ا٤ٍُٞٔو٤خ ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اهرلبػٜب ٝ اٗقلبػوٜب ػوٖ ا اُ٘شبؽ ك٢ ك٣زٔضَ ٛن

رٌووٕٞ كهاٍووزٚ رووله٣غ٤ب ٝكوون و٢ اُشوول٢ٜ اٝ اٌُزووبث٢. ؽو٣وون اُـ٘ووبء اُظووُٞلبئ٢ اٝ اإلٓووالء أٍُٞوو٤

اُجوٗبٓظ أُوزوػ ، ٓزٔبشو٤خ ٓوغ ٓوب ٛوٞ ٓوووه ػؤٖ اُوٞاػول ٝ اُ٘ظو٣وبد أٍُٞو٤و٤خ ثلا٣وخ ثؤٍؤبء 

اُؼالٓبد ا٠ُ ؿب٣وخ اَُوالُْ ٝ أُوبٓوبد. اُٜولف ٓوٖ ٛونا اُ٘شوبؽ ٛوٞ عؼوَ أُوزؼِْ ؿوبكها ػِو٠ كوي 

 ػ٤ِٔخ. هٓٞى ا٤ٍُٞٔو٠ ٝ اكائٜب ثطو٣وخ ػ٤ِٔخ ٝ

 انقىاػذ انًىسيقيت:انُظشياث  ييذاٌ

ٝرٌووٕٞ ٓجَووطخ عوولةا ؽ٤ووش رؼطوو٠ أُؼِٞٓووبد اُ٘ظو٣ووخ ٓووٖ ٗزووبط اُ٘شووبؽ٤ٖ اَُووبثو٤ٖ أ١ ) 

 اُظُٞلبط اُـ٘بئ٢ (، ٓغ ثؼغ اُزؼبه٣ق أُٞعيح. اإل٣وبع ٝ

اُظووُٞلبئ٢  ٝال ٣ؾوون كوو٢ أ١ ؽووبٍ ٓووٖ األؽووٞاٍ كهاٍووخ اُوٞاػوول فووبهط إؽووبه اُزطج٤وون اإل٣وووبػ٢ ٝ

ٔووه٣ٖ ك٢ اُجوٗبٓظ أٝ فالٍ اُؾظـخ ٝمُي هظل إػطـبء كؼب٤ُـخ ٝٓظلاه٤ـخ أًضـو ُِ٘شوبؽ ثظولخ اُ

 ػبٓخ.
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 األغُيــت انتشبىيــت ييذاٌأهــذاف 

 .ْر٤ٔ٘ــخ اإلكهاى اُؾَــ٢ ُلٟ أُزؼِــ 

  ٞعؼوـَ اُز٤ِٔون ٣شؼوـو ثبُٔؼووب٢ٗ اُغ٤ِٔوخ ٣ٝزونٝم اُزوا٤ًووت اُِـ٣ٞوخ اَُو٤ِٔخ اُزوو٢ روؤك١ إُو٠ ٗٔوو

 ؾظٍٞ اُِـ١ٞ ُل٣ٚ.أُ

  رؼ٣ٞــل أُزؼِـْ ػ٠ِ االٍزٔبع إ٠ُ اُؼجبهاد األكث٤وخ اُغ٤ِٔوخ اُزو٢ ر٘ٔو٢ كو٢ ٗلَوـٚ ؽوـت اُشوؼو

 ٝإكهاى ٝىٗـٚ ٝه٤ٔزـٚ اُغ٤ِٔـخ.

 .ثش هٝػ اُزؼبٓـَ ٝاُزٌبٓـَ ٝاُشؼٞه ثو٤ٔـخ اُؼٔـَ اُغٔبػـ٢ 

 

 ٘لٌ اُـ٤و ٓ٘زظْ.رؼ٣ٞل أُزؼِـْ ػ٠ِ اُـ٘بء اُظؾ٤ـؼ ٝرغ٘ت اُظواؿ ٝاَُوػخ ٝاُز 

  ْاإلٍووٜبّ كوو٢ ر٤ٔ٘ووخ ٝعوولإ اُطلووَ ٝٝػ٤ووٚ االعزٔووبػ٢ ٝاُٞؽ٘ـووـ٢ ٝاُوٝؽووـ٢ ٝرو٤ٍووــ اُو٤ووـ

 االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤ـخ ًبُظلم ٝاألٓبٗخ ٝاُشغبػخ ٝاُشؼٞه ثبَُٔؤ٤ُٝخ ٝاُزَٔي ثبُ٘ظبّ ٝؽجٚ.

 ُزوث٣ٞخ.ر٤ٜئـخ اُلوطـخ ُِزؼج٤ـو ػٖ اُ٘لـٌ رؼج٤وا ؽوا ٖٓ فالٍ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ ا 

 

 في حصــت انتشبيـت انًىسيقيــت سيــش يياديٍ

 

 انتزوق انًىسيقي واالستًاع سيــش ييذاٌ -1

٣ٌٕٞ اُز٤ٜٔـل ُز٤ٜئخ اُلفٍٞ إ٠ُ ط٤ْٔ أُٞػـٞع ػوٖ ؽو٣ون هظوـخ أٝ ُؼجوـخ أٝ هطؼوـخ  اُز٤ٜٔــل :

 ٤ٍٞٓو٤ـخ ٣ٌٕٞ هـل ؽؼوٛـب أُؼِـْ َٓجوب ٣ٝؼوف ع٤ـلا ع٤ٔـغ أؽٞاهٛب .

ثؼل اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُز٤ٜئخ ٝاُز٢ ال رزغبٝى ٓولرٜب ٍوزخ كهبئوـن ٣طووػ أُؼِوْ ثؼوغ األٍوئِخ  وع:اُؼــ

 رٌٕٞ ٓؾؼوح ٓؾلٝكح ٝٛبككـخ ك٢ ٗلٌ اُٞهـذ.

 رـٌٕٞ األٍئِخ َٓغِـخ ك٢ ٓنًوح أُؼِْ ٝٓؼٜب األعٞثـخ اُظؾ٤ؾـخ. ٓالؽظــخ:

 ٞد ؟اَُؤاٍ : ٓب اٍْ ا٥ُـخ اُظـبكه ػٜ٘ــب ٛـنا اُظ  ٓضـــَ :

 اُغٞاة: اٍْ ا٥ُخ ٛـٞ آُـخ اُؼٞك.

٣شغـوـغ ٛوـنا األف٤ـوـو أُزؼِوـْ ػِو٠ اًزشوبف اُ٘ز٤غوـخ ٝٛوـ٢ : إٔ ا٥ُـوـخ اُزو٢  ثزٞع٤ـٚ ٓوٖ أُؼِوْ :

 ٣ظــله ػ٘ـٜب اُظٞد ٛـ٢ آُـخ اُؼٞك.

 انقىاػـذ انًىسيقيــت : ييذاٌ سيـــش -2

٤٤ٖ ٓووووورجط٤ٖ اهرجبؽووووب ٝص٤وووووب أٍُٞوووو٤و٤خ ٓووووٖ ػ٘ظو٣ووووـٖ أٍبٍوووو اُ٘ظو٣ووووبد ٝاُوٞاػوووول رزٌووووٕٞ 

 ٝٛٔــب:اإل٣وبع ٝاُ٘ــــْ:

كبإل٣وبع: ٛوـٞ ػالهوـخ األطوٞاد ثجؼؼٜوـب اُوجؼغ ٓوٖ ؽ٤وـش اٍوزٔواه ًوَ ٜٓ٘وـب ٓوٖ ؽ٤وش اُطوٍٞ 

 ٝاُوظـو.

كٜـٞ ػالهـخ األطـٞاد ثجؼؼٜب اُجؼغ ٖٓ ؽ٤ش اُؾلح ٝاُـِظخ ٝك٢ ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ  أٓـب اُ٘ــْ:

اُ٘ـــْ ُٔب ُـٚ ٖٓ أ٤ٔٛــخ ٢ً رٌَــت أُزؼِـْ ؽٌ إ٣وبػـ٢ ٣ٌٔ٘ٚ ٣غت ر٤َ٘ن ػ٘ظو اإل٣وبع هجـَ 

 اُوثـؾ ث٤ـٖ ٛن٣ٖ اُؼ٘ظو٣ـٖ.

 ثؼـغ اُ٘ٔبمط ُزوط٤ـغ أٌُِبد ٝكن ٓوبؽـغ ُلظ٤ــخ.

٣وــّٞ أُؼِـْ ثئػطبء رٔو٣٘بد رٜـلف إ٠ُ إكهاى اُؼالهـخ اُي٤٘ٓـخ أُظبؽجـخ ٌُِِٔبد صـْ     

ٖ اُ٘ٔبمط ٣ٝطِـت ٓ٘ٚ روك٣لٛب ٝرٌٕٞ ٛنٙ األف٤وح ٓ٘بٍجخ ٣ؼوع ػ٠ِ أُزؼِـْ ٓغٔٞػخ ٓ

َُٔزٞاٙ اُؼو٢ِ ٝاُيٓ٘ــ٢ ٝرٜلف ٛنٙ اُزٔو٣٘بد إ٠ُ ر٤ٔ٘ـخ هلهرٚ ػ٠ِ اُزنًو اإل٣وبػ٢ إم ٣واػ٠ 

ػ٘ل إػطبء اُ٘ٔبمط رٌواهٛب ؽز٠ ٣زْ إروبٜٗـب إٓب ثبُزظل٤ـن أٝ اُ٘وو ػ٠ِ اُطبُٝخ ثوـِْ آٝ ه٤ِٔــٖ 

  كـ٢ ٗلـٌ اُٞهـذ.
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 ٝرشَٔ ٛنٙ اُطو٣وخ:األَشىدة أو األغُيت انتشبىيت : سيش ييذاٌ – 3

 . كهاٍخ اُ٘ش٤ل ُـ٣ٞـب 1                       

 . رله٣جبد اُز٘لٌ.2                       

 . كهاٍخ اُ٘ش٤ل ٤ٍٞٓو٤ب )ُؾ٤٘ـب(3                       

 . كهاٍخ اُ٘ش٤ل ُـ٣ٞـب: ٣ٝزجغ ك٢ مُي اُقطٞاد اُزب٤ُخ:1

 :٣غو٣ٚ أُؼِْ ٓغ أُزؼِْ  ساحى٣ٌٕٞ رول٣ْ ٓٞػٞع اُ٘ش٤ل ٖٓ فالٍ  رول٣ْ أُٞػٞع

 َٓزؼ٤٘ب ثظٞهح ؽٍٞ ٓٞػٞع اُ٘ش٤ل.

  :٣ٌزت أُؼِْ ًِٔبد أُوطغ األٍٝ ٖٓ اُ٘ش٤ل ثقؾ ٝاػؼ ًزبثخ اُ٘ش٤ل ػ٠ِ اَُجٞهح

اد أُزؾلح ك٢ اُِؾٖ ا٤ٍُٞٔو٢ ٖٓ ُٕٞ ٝاؽل ٝمُي ُي٣بكح اإل٣ؼبػ ٓشٌٍٞ، ٣ٝغؼَ اُلوو

 ٝر٤ََٜ كهاٍخ اُِؾٖ.

 :٣ووأ أُؼِْ اُ٘ش٤ل هواءح ٗٔٞمع٤خ، ٣ٝشوػ أٌُِبد. كهاٍخ ًِٔبد اُ٘ش٤ل 

 :٣وطةووغ أُؼِووْ ًِٔووبد اُ٘شوو٤ل روط٤ؼووب إ٣وبػ٤ووـب ٓ٘زظٔووـب ٓظبؽجووـب مُووي ثؼوووة  روطووغ اُ٘شوو٤ل

طِت ٖٓ أُزؼِْ هواءح اُ٘ش٤ل هواءح إ٣وبػ٤خ ٓظوؾٞثخ ثؼووة األىٓ٘خ ثظٞهح ٓ٘زظٔخ، صْ ٣

 األىٓ٘خ.

ٓالؽظـخ: ٣َٜو أُؼِْ ػ٠ِ ٍالٓخ اُ٘طن ٝؽَٖ ٓقبهط اُؾوٝف، ًٔب ٣َٜو ػ٠ِ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ 

 اُالّ اُش٤َٔخ ٝاُالّ اُؤو٣خ، )اُوواءح اإل٣وبػ٤خ رَبػل ػ٠ِ رٞػ٤ؼ مُي (.

 . رله٣جبد اُز٘لٌ: 2

ٝمُي ثزله٣جٚ ػ٠ِ  ش٤ل ٤ٍٞٓو٤ب ٣٘جـ٢ ر٤ٜئخ أُزؼِْ ُنُي ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُغ٤َٔخ.هجَ اُجلء ثلهاٍخ اُ٘

 ؽَٖ اُز٘لٌ ٝاُزؾٌْ ك٤ٚ ثئرجبع ٓب ٣ِـ٢:

 رغل٣ل ٛٞاء اُوَْ ٝٝهٞف اُزال٤ٓن اٍزؼلاكا ُزله٣جبد اُز٘لٌ.

 :٣زجغ أُزؼِْ إشبهح أُؼِْ اُن١ ٣وكغ ٣لٙ إ٠ُ األػ٠ِ ثٔب ٣٘بٍت ٍوػخ اُش٤ٜن  اُش٤ٜن

 بػ٢.اُغٔ

 :ٌصٞا٢ٗ  4إ٠ُ  ٣3ضجذ أُؼِْ ٣لٙ ك٢ األػ٠ِ ُٔلح ٖٓ  ؽجٌ اُ٘ل 

 :٣٘يٍ أُؼِْ ٣لٙ ثؾوًخ ثط٤ئخ رالئْ ٍوػخ اُيك٤و اُغٔبػ٢. اُيك٤و 

٣ٌوووه أُؼِووْ ٛوونٙ اُزووله٣جبد ػوولح ٓووواد، ٓؤًوولا ػِوو٠ أُووزؼِْ ػوووٝهح رطج٤وون هٞاػوول اٍووزوفبء 

 .اُؼؼالد أص٘بء اُـ٘بء

 ؾ٤٘ـب(: . كهاٍخ اُ٘ش٤ل ٤ٍٞٓو٤ب )3ُ

 ٣ٝزجغ ك٢ مُي اُقطٞاد اُزب٤ُخ:

  ٓوٖ اُ٘شو٤ل ػيكوب ػوـلةح ٓوواد ٝثؼول االٗزٜوبء ٍ ٝة ٣ؼٔل أُؼِْ إ٠ُ إٍٔبع أُزؼ٤ِٖٔ أُوطوغ األ

ْة ٣طِوت ٓوٖ اُغ٤ٔوغ إػوبكح  ٖٓ أَُبع ٣شغغ أطؾبة أُٞاٛت اُظٞر٤خ ػ٠ِ ؿ٘بء اُ٘ش٤ل. ص

 ؿ٘بء اُ٘ش٤ل.

 ٓووٖ اُ٘شوو٤ل ٓوووح ٍ ٝة صب٤ٗووخ ث٤٘ٔووب ٣شوو٤و ثبَُٔووطوح إُوو٠ أٌُِووبد أص٘ووبء  ٣ووؤك١ أُؼِووْ أُوطووغ األ

ٝأف٤وا ٣طِت ٖٓ ع٤ٔوغ  اإلٗشـبك، صْ ٣طِت صب٤ٗخ ٖٓ أطؾبة أُٞاٛت اُظٞر٤خ أكاء اُ٘ش٤ل،

 أُزؼ٤ِٖٔ إػبكح األكاء ػلح ٓواد.

 .٣طِت أُؼِْ ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ ٓواكوخ اُؼيف ثبإلٗشبك ثظٞد فبكذ 

  ٖ٣َٝوزؼَٔ اُطو٣ووخ اُغيئ٤وخ ثئػوبكح إٍؤبع اُغويء ٣الؽع أُؼِْ ٗوبؽ اُؼؼق ػ٘ل أُزؼ٤ِٔ

 ٖٓ اُِؾٖ أُطِٞة ُزلاهى األفطبء ك٤ٚ.

 .ٚٗٝ٣طِت أُؼِْ ٖٓ م١ٝ أُٞاٛت اإلٗشبك ٓغ اُزَغ٤َ صْ ثل 

ٓالؽـظـخ: ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ إعواء اُزؼل٣الد اُالةىٓـخ ك٢ ٛنٙ اُطو٣وخ ؽَت َٓزٟٞ أُزؼ٤ِٖٔ 

 ٍٝوػخ اُزوبؽ اُِؾٖ ا٤ٍُٞٔو٢.
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 األونى يتىسط نسُتا 

  
 
 

 
 
 

 

 األغُيت انتشبىيت وانُاشيذ انقىاػذ وانتطبيقاث واالستًاع انتزوق انًىسيقي

 .رؼو٣ق ا٤ٍُٞٔو٠ 

 .٤ٔٓياد األطٞاد 

 ػائالث اآلالث انًىسيقيت. 

 .)آُخ اُلف اٌُج٤و)اُج٘ل٣و 

 .َآُخ اُطج 

 .آُخ اُوظجخ 

 .)آُخ اُيهٗخ )اُـ٤طخ 

 .آُخ اُ٘وبهاد 

 .ٞاُووهبث 

 خ اُلٌِِٞه٣خ.اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤ 

 2شقظ٤خ ٤ٍٞٓو٤خ عيائو٣خ ٓؾ٤ِخ. 

 .ٌُهبُت اُلب 

 .اإل٣وبع :اُ٘جغ،ػجؾ ٝٓؾبًبح 

 :هٞاػل اٌُزبثخ ٝاُوواءح ا٤ٍُٞٔو٤خ 

 اُؾٞاعي...(. -اُؾوٍٞ -اُ٘ـٔبد ػ٠ِ أُلهط -ٓلزبػ طٍٞ -)أُلهط ا٤ٍُٞٔو٢

 ♫...( ف٤ِخ: رٜب) ب،   ٌٍٝز  ، ،   ، . ،  اُؼالٓبد اُي٤٘ٓخ : 

 .اُوثبؽ اُي٢٘ٓ 

 .إشبهح اإلػبكح 

 .ٙكٝ اٌُج٤و ٝأثؼبك ٍِْ 

 :اإل٣وبػبد اُج٤َطخ 

 2/4  -    3/4     -      4/4. 

 .إ٣وبع اُٞؽلح اُظـ٤وح 

 .)اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١ 

  ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل

اُٜبككخ  8ٝ 5اُزوث٣ٞخ ث٤ٖ ٝاألؿب٢ٗ 

اُز٢ ُٜب ػالهخ ثٔقزِق اُزظبٛواد 

اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ 

رظبكف اَُ٘خ اُلها٤ٍخ ػ٠ِ أال رٌٕٞ 

ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ 

 ُِٔغزٔغ اُغيائو١. 

 انكفاءة انختاييت  في َهايت انسُت األونى يٍ انتؼهيى انًتىسط

 إثلاء اُوأ١ ك٢ ثؼغ اُوٞاُت ا٤ٍُٞٔو٤خ، ػٖ ؽو٣ن اُؾٞاه، 

 أكاء ٍالُْ ٝإ٣وبػبد ٓووهح ، 

 ث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ ثؼغ اُزو٤٘بد  اُج٤َطخ ُِظٞد اُٞاؽل ..أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزو 

 

 

 

 



 يشحهت انتؼهيى انًتىسط                                          يادة انتشبيت انًىسيقيت                           ثيقت انًشافقت نًُاهح انى

 00                                                                                                             -6106 -وصاسة انتشبيت انىطُيت 
 

 يتىسط  انثاَيتنسُت ا
 
 
 
 

 
 
 

 األغُيت انتشبىيت واألَاشيذ انقىاػذ وانتطبيقاث واالستًاع انتزوق انًىسيقي

 ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ:

 اُلهثًٞخ

 اُلف اُظـ٤و.

 اُ٘ب١. 

 أٌُبٕ.

 أٌُبٕ اُغ٤ٜو. 

 اُؼٞك.

 اُوبٕٗٞ. 

اُزقذ اُؼوث٢:)اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ 

 اُؼوث٤خ(

 اُشقظ٤بد ا٤ٍُٞٔو٤خ:

 ا٤َُل كه٣ٝش.

 ٓٞىاه.

 اُؼوث٢ ثٖ طبه١.

 

 اُقال٣ب اإل٣وبػ٤خ:

 + 

 اَُالُْ:

 كٝ ى. 

 طٍٞ ى . كب ى.

 الص. 

 إشبهاد اُزؾ٣َٞ:

  #  +b  + 

 ٢ٓ ، كب  1اُ٘ـٔبد ه١

 أَُبكبد:

 ص.3ى، 3ى  ، 2ص، 2ى، 2

 أَُبػ٢ اُضو٤َ. – اُجشوف -اإل٣وبػبد:

 ٓوبّ ؽغبى. أُوبٓبد: ٓوبّ اُٜ٘بٝٗل.

 اُطجٞع اُغيائو٣خ:ؽجغ اُي٣لإ.

 . اُظٞٗبرخزآ٤ُق ا٤ٍُٞٔو٤خ:أُٞشؼ.االٗوالة.أَُبػ٢اُ

 اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١(.

ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل 

 8ٝ 5ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ث٤ٖ 

اُٜبككخ اُز٢ َُٜ ػالهخ ثٔقزِق 

اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ 

اُز٢ رظبكف اَُ٘خ  وانؼانًيت

اُلها٤ٍخ ػ٠ِ أال رٌٕٞ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ 

ٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ ُِٔغزٔغ االعز

 اُغيائو١.

 اُزؼج٤و ٝاُؾٞاه ٓغ ا٥فو٣ٖ إلػطبء اٗطجبػٚ ك٢ ٓوطٞػخ أٝ ٓؤُلخ ٤ٍٞٓو٤خ.

 أكاء ٝرل٣ٖٝ اَُالُْ ٝأَُبكبد ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝاإل٣وبػبد. ػجؾ إ٣وبع ػوث٢.ٓووه.

 اُظٞد اُٞاؽل ( اُج٤َطخ. أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘بد )

 انكفاءة انختاييت  في َهايت انسُت انثاَيت يٍ انتؼهيى انًتىسط
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 نسُت انثانثت يتىسط ا
 
 
 
 

 

 
 

 األغُيت انتشبىيت واألَاشيذ انقىاػذ وانتطبيقاث واالستًاع انتزوق انًىسيقي

 :اآلالث انًىسيقيت 

 اُجيم -

 أُيٝك. -

 اُضٔجب٢ٗ.  -

 األٝثٞا. -

 اُطوٝٓجبس   -

 اُو٤طبه -

 اُلِٞد اُغبٗج٢ -

 انتآنيف انًىسيقيت: 

 اُلٝالة -

 ٤خاَُ٘لٞٗ -

 اُ٘ٞثخ -

 :انشخصياث انًىسيقيت 

 دمحم ػجل اُٞٛبة. -

 ثزٜٞكٖ. -

 ػجل اٌُو٣ْ كا٢ُ. -

 

 انخاليا اإليقاػيت: + 

  اُقال٣ب أُ٘وٞؽخ  + 

 :ٓوبّ اٌُوك  ٓوبّ هاٍذ. ٓوبّ ث٤بر٢. انًقاياث 

 :انسالنى 

 . كطٍٞ  

 ٢ٓ اُظـ٤و.  

 انًسافاث   

 أَُبكخ اُواثؼخ -     

 أَُبكخ اُقبَٓخ -

 إشاساث انتحىيم: 

-   # + b  + 

 ػالٓبد اُزؾ٣َٞ ارِؼوث٤خ -    

 أُظٔٞك١ اٌُج٤و ـ ا٣وبع اُقالص أٝ اُجشوفاإليقاػاث : 

 ؽجغ اُظ٤ٌب) اُغيائو١ (. :انطبىع اندضائشيت 

 .)اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١ 

ٗبش٤ل ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األ

 8ٝ 5وث٣ٞخ ث٤ٖ ٝاألؿب٢ٗ اُز

ػالهخ ثٔقزِق  ُٜباُٜبككخ اُز٢ 

اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ 

ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ رظبكف اَُ٘خ 

اُلها٤ٍخ ػ٠ِ أال رٌٕٞ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ 

االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ ُِٔغزٔغ 

 اُغيائو١.

 اُزؼج٤و ٝاُؾٞاه ٓغ ا٥فو٣ٖ إلػطبء اٗطجبػٚ ك٢ ٓوطٞػخ أٝ ٓؤُلخ ٤ٍٞٓو٤خ.
 ٤خ ٝاإل٣وبػبد )اُؼوث٤خ ٝاُـوث٤خ ٝاُغيائو٣خ( أُووهح ،أكاء ٝرل٣ٖٝ اَُالُْ ٝأَُبكبد ا٤ٍُٞٔو

 أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘بد ) اُظٞد اُٞاؽل ٝ أُزؼلك األطٞاد " اُج٤ُٞل٢ٗٞ " (.

 

 انكفاءة انختاييت  في َهايت انسُت انثانثت يٍ انتؼهيى انًتىسط
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  يتىسط شابؼتنسُت انا
 
 
 
 
 

 

 األغُيت انتشبىيت واألَاشيذ قىاػذ وانتطبيقاثان انتزوق انًىسيقي واالستًاع

  اآلالث انًىسيقيت:

 .ٞٗاُج٤ب 

 .ٕٞاُجبط 

 ًاله٣٘بد (ا٤ُواػخ ( 

 .أٌُبٕ األعٜو 

 .)أُغٔٞػخ اإل٣وبػ٤خ)ثبؽو١ 

 .)أُوًت )اَُبٗض٤ز٤يٝه 

 ٍٝأُ٘ل 

  انشخصياث انًىسيقيت:  

 اُؼب٤ُٔــــخ:  ك٤لبُل١ 

 .اُؼوث٤ـخ:  ه٣بع اَُ٘جبؽ٢ 

 اُؾبط دمحم اُؼ٘وخ .اُغيائو٣خ : 

 قىانب انتؤنيف:

 .ٞاُؼب٤ُٔخ: اٌُٞٗشور 

 .اُؼوث٤خ: اُوظ٤لح 

 .اُغيائو٣خ: األؿ٤٘خ اُشؼج٤خ 

 

 انؼالياث اندذيذة:

o       
o . اُزآُلبد ا٤ٍُٞٔو٤خ 

 

 انسالنى انًىسيقيت:

o .اٌُج٤وح ٝاُظـ٤و 

o .اشزوبم ٍِْ ه١ اٌُج٤و  

o اشزوبم ٍِْ ٢ٍb .اٌُج٤و 

 

 قاياث انؼشبيت:انً

o .ٓوبّ ا٤ٌَُب 

o .ّٓوبّ اُٜيا 

 

 اإليقاػاث:

o   . أُظٔٞك١ اُظـ٤و 

 عيائو١ إ٣وبع. 

 .)اُ٘ش٤ل اُٞؽ٢٘ هَٔب )إعجبه١ 

  ثئػبكخ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗبش٤ل

 ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ :

o  ،إٔ رٌٕٞ ُٜب ٓٞاػ٤غ روث٣ٞخ ٛبككخ

ُٜب ػالهخ ثٔقزِق اُزظبٛواد اُٞؽ٤٘خ 

بكف اَُ٘خ ٝاُل٤٘٣خ ٝاُؼب٤ُٔخ اُز٢ رظ

اُلها٤ٍخ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ رز٘بٍٝ ثؼغ 

أُٞاػ٤غ األفوٟ ك٢ إؽبه اُز٤َ٘ن 

 ثجبه٢ أُٞاك ٓضَ:

 -اُلو٤َٗخ -)اُِـبد: اُؼوث٤خ  

 اإلٗغ٤ِي٣خ ... اُزوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ...(

 .8ٝ 5اُؼلك ٣ٌٕٞ ث٤ٖ  -

ػ٠ِ أال رٌٕٞ ٓ٘بك٤خ ُِو٤ْ 

االعزٔبػ٤خ ٝاألفاله٤خ ُِٔغزٔغ 

 اُغيائو١.

 انكفاءة انختاييت  في َهايت انسُت انشابؼت يٍ انتؼهيى انًتىسط

 ٤ٍو٤خ  )اُـوث٤خ ٝ اُؼوث٤خ ٝ اُغيائو٣خ(.ٗول ٝإثلاء اُوأ١ ك٢ أػٔب ٍ ٓٞ 

 أكاء رٔبه٣ٖ إ٣وبػ٤خ ُٝؾ٤٘خ ٝاثزٌبه عَٔ ٤ٍٞٓو٤خ.-أكاء ٝرل٣ٖٝ اُزآُلبد ا٤ٍُٞٔو٤خ  

 أكاء ٓغٔٞػخ ٖٓ األؿب ٢ٗ اُزوث٣ٞخ ٝاألٗبش٤ل ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘ب د ) اُظٞد اُٞاؽل ٝ أُزؼلك األطٞاد ( 
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 ناء وضعية تعمميةكيفية ب
 لوضعيـة التعمميـةا

وضعية إشكالية تييئ لممتعمم تعممات جديدة  ىي وضعية خاصة بجانب جزئي من متطمبات الكفاءة المستيدفة. ىي
) معارف ، أدوات ، سموكات ( من خالل نشاط البحث عن المعمومات وبناء المعرفة بمعنى آخر إنيا مشكمة تدعو 

اكتسبو من مفاىيم وقواعد وقوانين  من التساؤالت ويتعين عميو أن يستحضر فييا كل ماالمتعمم إلى طرح مجموعة 
  ونظريات ومنيجيات وغيرىا يتم تناوليا بشكل فردي أو جماعي

 مكونات الوضعية التعممية :   
 يصف موضوع الوضعية  :السياق     

عبارة عن صور ،    نصوص ، جداول ، السند: وىي عناصر مادية مقترحة تعين المتعمم عمى انجاز الميمة )
 منحنيات أو مخططات ، تسجيالت سمعية (                              

 التعميمة: وىي مجموعة توصيات العمل                                                
 مطموب من المتعمم إنجازه                                                                               الميمة: التنبؤ بالمنتوج المرتقب، وتتمثل في مجموع التعميمات التي تحدد ما ىو 

 مثال عمى وضعية تعممية :
  السياق : مكونات القصة الموسيقية   -1
 تسجيل موسيقي يشمل القصة الموسيقية واضحة المعالم - 2
    ت الجيد لمقصة الموسيقية مع محاولة  تصور األحداث .التعميـمــة : حث المتعمم عمى اإلنصا  -3
                                           الميـــمـة : المطموب من المتعمم محاولة سرد ألحداث القصة الموسيقيةكما  يتصورىا ىو و بطريقة حرة  -4

 اقتراح لوضعيات تعممية
 السنة األولى متوسط

 الوضعية :
 : إيقاعات موسيقية.السياق    -1
 : مقاطع موسيقية متنوعة مسموعة أومدونة.السنــــد    -2
 : تحميل المقاطع الموسيقية من حيث السمم واإليقاع . التعميمــــة  -3
 : المطموب من المتعمم أن يحدد نوع السمم وذكر أبعاده وكذا نوع اإليقاع .           المهــــمة  -4

 يةتقييم اقتراح لوضعيات
 السنة األولى متوسط

 

وبعد التدريبات المتواصمة لمفرقة الموسيقية التابعة أفريل  16  في إطار اإلحتفال بيوم العممنص الوضعية :     -1
لممتوسطة، جاء يوم العرض بقيادة األستاذ الذي كمفكم بقيادة الجوق الموسيقي وا عادة كتابة القطعة الموسيقية وتوزيعيا 

 عمى العازفين.
 : دون ستة حقول من اإليقاع الثالثي في سمم دو الكبير.المطموب    -2
 : وظف كل الرموز واألشكال التي درستيا. التعميمــــة  -3
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 نموذج عن بطاقة وضعية مشكمة
 األولى متوسط السنـة: المـاّدة: التربية الموسيقية

  لميدان أو المحور:النظريات والقواعد الموسيقيةا
 .التمكن من ضبط اإليقاع ومسايرتو بطريقة سميمة ودقيقةتامية المستهدفة: الكفاءة الخ

 مرّكبات الكفاءة المستهدفة:
 : التعرف عمى الكتابة الموسيقية )الرموز األساسية ( واكتشاف موقع النغمات عمى الخطوط والفراغات.         المركبة األولى

 الوضعيات البسيطة الخاصة بها:
   4/4،    4/3،   4/2االستماع إلى مقاطع موسيقية مختمفة تحتوي عمى إيقاعات  . االنطالق من1
 . االنطالق من تحديد أبعاد سمم دو الكبير.2
 حقول موسيقية تحتوي عمى اإليقاع الثنائي. 8.ابتكار وتدوين 3

      يتممك القدرة عمى ربط العالقة بين العالمات الزمنية وسكتاتها .المركبة الثانية : 
 الوضعيات البسيطة الخاصة بها:

. انطالقا من االستماع المقطع األول من النشيد الوطني )قسما( يتمكن المتعمم من تحديد موضع السكتة وتقدير مدتها 1
 الزمنية.

 . أداء السكتة أداءا صحيحا في تمرين تطبيقي.2

 وضعية تعممية إدماجية
انطالقا من االستماع إلى مقطع موسيقي بسيط يتم اكتشاف نوع اإليقاع  -

 الموسيقي.ونوع السمم 
حل الوضعية المشكمة 

 االنطالقية
من خالل مدونة موسيقية ناقصة الحقول يحاول المتعمم تتم المقطوعة حسب  -

 السمم واإليقاع المحدد في بداية المدونة.

 الوضعية المشكمة التقييمية

 .من خالل استماعك إلى ىذه القطعة الموسيقية -النص:
 عرفة السمم الموسيقي وتحميل أبعاده.م-2تحديد نوع اإليقاع -1المطموب:
عميك بتحديد المقياس وتوظيف كل الرموز واألشكال التي  -التعميمة:
 درستيا. 

سمم من خالل تمرين صولفائي مدون عمى السبورة يتعرف المتعمم عمى ال  -
 الوضعية المشكمة االنطالقية الموسيقي واإليقاع.

 أبعاد السمم الكبير. -
 معارف موارد مرتبطة بالوضعية المشكمة _ العالمات الزمنية والسكتات.

 التعود عمى التفكير السميم المنطقي.  -
 _ احترام الضوابط والعمل بالمقاييس.

 القيم المستعممة

 الكفاءات العرضية المستعممة شكال والرموز.تحديد القيمة الزمنية لأل  -
أنماط السندات التعميمية المطموب استخدامها  مقاطع ومدونات موسيقية موسيقية. -

 في الحلّ 
 دقيقة 25الّمـدة المتوّقعة :  
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 التعممات حسب المقاطع لمميادين الثالثتقسيم مخطط 
 كح: اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خبأُ

  أَُزٟٞ: اَُ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٞؾ

 ٤و٤خ/اُ٘ش٤ل ٝاألؿ٤٘خ اُزوث٣ٞخ./اُوٞاػل أٍُٞا٤ُٔلإ: اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع

 المقاطع الكفاءة الختامية الميدان
التذوق الموسيقي 

 واالستماع
 الموسيقى ومميزات األصوات.: تعريف 1مقطع ابداء الرأي في بعض القوالب الموسيقية

 : عائالت اآلالت الموسيقية.2مقطع
الفرق الموسيقية وقالب الفالس : 3مقطع

 وشخصيات موسيقية.
 والمحاكاة.: مسايرة البض بالضبط 1مقطع أداء الساللم وضبط اإليقاعات المقررة واعد الموسيقيةالق

 المدرج الموسيقي ومفتاح صول : 2مقطع
      وسكتاتها 

 اشارة اإلعادة  -الرباط الزمني  -: 3مقطع
 اإليقاعات البسيطة -سمم دو الكبير وابعاده  -
2/4 - 3/4 - 4/4   

غنية النشيد واأل
 التربوية

أداء األناشيد واألغاني التربوية أداءا 
 سميما

      أداء أناشيد تحتوي عمى : 1مقطع

  وسكتة السوداء
 أداء أناشيد ذات أبعاد السمم الكبير.:2مقطع

 مالحظة: يمكن لألستاذ أن يظيف أناشيد أخرى خارج المقطع.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انىضؼيت انتؼهًيت انؼايت األو )األساط(

 ٤ٓلإ اُزنٝم ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبع أُوطغ األٍٝ

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 1عيئ٤خ 

رؼو٣ق 

 ا٤ٍُٞٔو٠

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 2عيئ٤خ 

٤ٔٓياد 

 األطٞاد

 2اُٞػؼ٤خ اُزؼ٤ِٔخ األّ ُِٔوطغ 
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 اجراء التعممات لمقطع تعممي مخطط
 كح: اُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خبأُ

  أَُزٟٞ: اَُ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٞؾ

 انًيذاٌ: انقىاػذ انًىسيقيت

 ٣وبػبد أُووهح.اٌُلبءح اُقزب٤ٓخ: أكاء اَُالُْ ٝػجؾ اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٝػؼ٤خ 

 عيئ٤خ ٝاؽلح

ػبئِخ ا٥الد 

 ا٤ٍُٞٔو٤خ

 3اُٞػؼ٤خ اُزؼ٤ِٔخ األّ ُِٔوطغ 

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 1عيئ٤خ 

 اُلوم ا٤ٍُٞٔو٤خ

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 2عيئ٤خ 

 هبُت اُلبٌُ

 رؼ٤ِٔخٝػؼ٤خ 

 3عيئ٤خ 

شقظ٤بد 

 ٤ٍٞٓو٤خ

 اُٞػؼ٤خ اُزؼ٤ِٔخ ُٔوطغ األّ أُوطغ األٍٝ 

 ٝػؼ٤خ 

 عيئ٤خ ٝاؽلح

َٓب٣وح اُ٘جغ 

 ٝأُؾبًبد

 اُٞػؼ٤خ اُزؼ٤ِٔخ ُٔوطغ األّ أُوطغ اُضب٢ٗ

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 1عيئ٤خ 

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 2ئ٤خ عي

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 3عيئ٤خ 

 ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ

 4عيئ٤خ 
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                                                              ...... 
 

 ييذاٌ: انُشيذ واألغُيت انتشبىيت

 اٌُلبءح اُقزب٤ٓخ :

 )أكاء أُزؼ٤ِٖٔ ُألٗبش٤ل ٝاألؿب٢ٗ اُزوث٣ٞخ أكاء ٤ٍِٔب.(                       
 = كفاءة ختامية لميدان النشيد 2+ مقطع 1مقطع

 .واألغنية التربوية 
 
 
 
 
 
 

 ميدان التذوق الموسيقي واالستماع
 انكفاءة ويشكباث يذيداث
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 المعارف
 مهاراتال

 )توظيف المعارف(
 الكفاءات العرضية القيم

رؼو٣ق ا٤ٍُٞٔو٠ ًؼِْ  -

 ٝكٖ.

  ٤ٔٓياد األطٞاد -

ػبئالد ا٥الد  -

 ا٤ٍُٞٔو٤خ .

اُلوم ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝهبُت  -

اُلبٌُ ٝشقظ٤بد 

 ٤ٍٞٓو٤خ.

 إكهاى ٓلّٜٞ ا٤ٍُٞٔو٠. -

٤ٔ٣ي األطٞاد ٣ٝظ٘ق  -

 .ا٥الد إ٠ُ ػبئالرٜب

اُزؼوف ػ٠ِ اُلوم  -

 ٤ٍٞو٤خ.أُ

 اُزؼوف ػ٠ِ اُشقظ٤بد -

 ا٤ٍُٞٔو٤خ.

ٓلّٜٞ اُزٞاكن رؼي٣ي  -

 ٝاالَٗغبّ.

٢ ٖٓ اُجؼل االعزٔبػ -

 فالٍ كٝه اُؼبئِخ.

رض٤ٖٔ ٓلّٜٞ اُزواس  -

 أُبك١ ٝأُؼ١ٞ٘.

ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُزؼوف  -

 اُظٞد 

شقظ٤بد ٤ٍٞٓو٤خ ػجو  -

 ٓؾطبد ربه٣ق٤خ.

 ميدان القواعد الموسيقية

 المعارف
 المهارات

 توظيف المعارف()
 الكفاءات العرضية القيم

المدرج الموسيقي ومفتاح  -
 صول 
      

 ٌٍٝزبرٜب
اشارة  -الرباط الزمني  -

 اإلعادة 
 اإليقاعات البسيطة -
2/4 - 3/4 - 4/4   

َٓب٣وح اُ٘جغ ٝهٍْ  -

 ٓلزبػ طٍٞ.

 ٍ: اُيٖٓ ّٜٞإكهاى ٓل -

      ٌٍٝزبرٜب 
رؾل٣ل أىٓ٘خ اإل٣وبػبد -

 ُج٤َطخ.ا

أُشبهًخ ٓغ اُغٔبػخ  -

 ٝاؽزواّ ٗظبٜٓب.

رؼي٣ي اُجؼل ا٢ٌُٗٞ  -

ٖٓ فالٍ اُِـخ 

 .ا٤ٍُٞٔو٤خ

رؼي٣ي اُزؼِٔبد ك٢  -

 اُو٣بػ٤بد ٝاُؾَبة.

إكهاى ٓلّٜٞ اُطجوخ  -

 اُظٞر٤خ.

 رو٤٤ْ ٓلّٜٞ اُيٖٓ. -

 النشيد واألغنية التربويةميدان 

 المعارف
 المهارات

 )توظيف المعارف(
 فاءات العرضيةالك القيم

 اُوواءح اإل٣وبػ٤خ ا٤َُِٔخ -

 ٓٞػٞع اُ٘ش٤ل. -

 اٍْ اُشبػو.-

 اٍْ أُِؾٖ.-

 .ٗٞع اإل٣وبع -

 

اُل٤٘خ اإل٣وبػ٤خ اُوواءح  -

 ٝاإلُوبء اُغ٤ل.

شوػ اُلٌوح اُؼبّ  -

 ٝاُغيئ٤خ.

اُزؾ٤َِ األكث٢ ٝا٤ٍُٞٔو٢  -

 اُج٤َؾ ُِ٘ش٤ل.

 

 ي٣ي اُغبٗت اُِـ١ٞ.رؼ -

ا٣ُٜٞخ اُٞؽ٤٘خ  -

 ٝاُغبٗت اُزبه٣ق٢.

اُجؼل االعزٔبػ٢  -

 ٝاُج٤ئ٢.

 األكث٤خ.ر٤ٔ٘خ أُٜبهاد  -

إػطبء اُجؼل اُزبه٣ق٢  -

 ٝاالعزٔبػ٢ ٝاُج٤ئ٢.

اُزؾٌْ ك٢ اُغٜبى 

 اُز٘ل٢َ.

ػجؾ ٤ًٔخ اُٜٞاء ٗل -

 اُ٘ش٤ل.

 
 
 
 
 
 

 نًيذاٌ انتزوق انًىسيقي واالستًاع 1يثال نصياغت وضؼيت انًقطغ األو خاصت بًقطغ
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 ٓالؽظخ: ث٘لٌ اُطو٣وخ رظبؽ اُٞػؼ٤بد ُجبه٢ أُوبؽغ ٝا٤ُٔبك٣ٖ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : يًيتتقىانىضؼيت ان

 الكفاءات العرضية القيم الموسيقية المعارف

 مًو ٗٞع اُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ -

 .)اُلوهخ اُ٘ؾب٤ٍخ(

 ٗٞع اُِجبً)األُٞإ اُٞؽ٤٘خ( -

ِٔخ ٓغ أَُزؼا٥الد  -

 رظ٤٘لٜب.

 أُؤكاد.مًو األٗبش٤ل  -

اػطبء اُوأ١ ٖٓ فالٍ  -

 اُزؼج٤و ػٖ شؼٞهٙ.

 رؼي٣ي اُوٝػ اُٞؽ٤٘خ )ٓوعؼ٤خ أٍٝ -

 ٗٞكٔجو(

 ُٕٞ اُِجبً )ٓلّٜٞ اُوا٣خ اُٞؽ٤٘خ( -

اُجؼل االعزٔبػ٢ )ٓواٍِخ ٝاػالّ  -

 طل٣وٚ(.

اُجؼل اُل٣ٔوواؽ٢ )اُؾو٣خ ك٢ ٝطق  -

 اُؾلس(.

 1954اكهاى ٓلّٜٞ أٍٝ ٗٞكٔجو  -

ٓلاهى أُزؼِْ ك٢ اُغبٗت  ر٤ٍٞغ -

 اُزبه٣ق٢.

ر٤ٔ٘خ اُغبٗت اُِـ١ٞ ٖٓ فالٍ اُزؼج٤و  -

 .ٝاٌُزبثخ 

 واع.ٝطق االٍزؼُٔالؽظخ : ك٢ كهخ ا -

 ٖٓ فالٍ اُٞطق األكث٢. ل اُغٔب٢ُاُجؼ -

 

ٓالؽظخ: رَزؼَٔ ٗلٌ اُطو٣وخ ك٢ ٤ٓلإ اُوٞاػل ا٤ٍُٞٔو٤خ ًٝنا ٤ٓلإ اُ٘ش٤ل ٝاألؿ٤٘خ اُزوث٣ٞخ 

 ثئٗغبى ٝػؼ٤خ األّ ٝرغيئزٜب إ٠ُ ٝػؼ٤بد رؼ٤ِٔخ. 

 انًؼانداث انبيذاغىخيت

 َُبثوخ.عٔغ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ اُ٘زبئظ ا 

 .رؾل٣ل اُظؼٞثبد اُقبطخ األ٤ُٝخ ػ٘ل أُزؼ٤ِٖٔ أُزؼِوخ ثٌَ ٓوطغ رؼ٢ِٔ 

 :ٌَاهزواػ اُٞػؼ٤بد اُؼالع٤خ ػ٠ِ ش 

 رطج٤وبد ؽٍٞ اٌُلبءح أٌُزَجخ. -     

 إػبكح ٝػؼ٤بد رؼ٤ِٔخ ثطو٣وخ ث٤لاؿٞع٤خ ٓقزِلخ األٍَٜ ٝاألهوة إ٠ُ اُلْٜ ٝاُزطج٤ن. -     

 ٗشطخ رؼ٤ِٔخ ٓغ اٍزؼٔبٍ ٓقزِق اٍُٞبئؾ اُج٤لاؿٞع٤خ )اػالّ آ٢ُ،أهواص..(رؼي٣ي اُٞػؼ٤بد ثؤ -     

 اكهاط هؽالد كها٤ٍخ روك٤ٜ٤خ إ٠ُ أُؼبٛل ا٤ٍُٞٔو٤خ ٝؽؼٞه اُؼوٝع اُل٤٘خ. -     

 ؿ٤و ٌٓزَجخ ك٢ ؽو٣ن االًزَبة ًلبءح ٌٓزَجخ ٓؼب٤٣و األكاء ا٤ُٔلإ

اُزنٝم 

ا٤ٍُٞٔو٢ 

 ٝاالٍزٔبع

 له اُظٞدٓظ اُزٌٖٔ ٖٓ ٓؼوكخ -

 اُزٌٖٔ ٖٓ رظ٤٘ق ا٥ُخ. -

 ٓؼوكخ فظبئض اُظٞد. -

 رظ٤٘ق ا٥ُخ ؽَت اُؼبئِخ. -

 هثؾ ًَ آُخ ثظٞرٜب. -

   

 ًَىرج بطاقت شبكت انتقىيى انتكىيُي نًيذاٌ انتزوق انًىسيقي واالستًاع

 ا٤ُٔلإ اُوَْ أَُزٟٞ

 ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاالٍزٔبعاُزنٝم  ........3.2.1ٓزٍٞؾ  اَُ٘خ األٍٝ  ٓزٍٞؾاَُ٘خ األ٠ُٝ 

ك٢ إؽبه االؽزلبٍ ثنًوٟ اُلبرؼ ٖٓ ٗٞكٔجو ُضٞهر٘ب أُغ٤لح، هاكوذ ٝاُلى إألٟ اُغيائو اُؼبطٔخ ُٔشبٛلح 

 االٍزؼواع اُؼٌَو١، أػغجذ ًض٤وا ثبُلوهخ ا٤ٍُٞٔو٤خ اُؼٌَو٣خ ثِجبٍٜب ٝأكائٜب أُز٤ٔي.

ػٖ ٛنا االؽزلبٍ ٝروٍِٚ إ٠ُ طل٣وي ػٔو اُن١ ٣ٌَٖ ثؼ٤لا ػٖ اُغيائو ُْٝ ٣زٌٖٔ ٖٓ  ؽبٍٝ إٔ رٌزت ٓٞػٞػب

 اُؾؼٞه، ٝأمًو ُٚ:

 اٍْ اُلوهخ اُؼٌَو١ ا٤ٍُٞٔو٤خ. -

 ٓب ٗٞع اُِجبً ٝٓب ُٞٗٚ. -

 ٓب ٢ٛ ا٥الد أَُزؼِٔخ ٓغ رظ٤٘لٜب إ٠ُ ػبئالرٜب ا٤ٍُٞٔو٤خ. -

 وهخ.أمًو ثؼغ األٗبش٤ل اُٞؽ٤٘خ اُز٢ أكرٜب اُل -

 1954ٓبٛٞ شؼٞهى ك٢ ٛنا ا٤ُّٞ ٝٓبما ٣ؼ٢٘ ُي أٍٝ ٗٞكٔجو  -
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 ٣ظ٘ق ا٥الد ا٤ٍُٞٔو٤خ ؽَت ػبئالرٜب ثؼل اُزؼوف ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ أطٞارٜب اٌُلبءح اُقزب٤ٓخ

 اُزؼوف ػ٠ِ ا٥الد ٝر٤َٔزٜب .1 ٓوًجبد اٌُلبءح

 ٣ظ٘لٜب ؽَت ػبئالرٜب. .2

 ٤ٔ٣ي طٞد ا٥ُخ ٖٓ فالٍ االٍزٔبع .3

 

 

 ًَىرج ثاَي نشبكت انتقىيى انتكىيُي

ٓؼ٤به اُزؾٌْ ك٢ أُٞاهك  ٓؼ٤به ٝعبٛخ أُ٘زٞط ٤ٔلا٤ٍٕو أُوطغ اُزؼ٢ِٔ ُِ

 أُؼوك٤خ

ٓؼ٤به رو٤ٍـ اُو٤ْ 

 ٝأُٞاهق

    ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ عيئ٤خ األ٠ُٝ

    ٝػؼ٤خ رؼ٤ِٔخ عيئ٤خ اُضب٤ٗخ

    ٝػؼ٤خ اكٓبط اُزؼِٔبد

 ٝػؼ٤خ اُزو٣ْٞ أُوؽ٢ِ

 )أص٘بء اُزؼِْ(

   

 سير المادة من الجانب التنظيمي
 ن واألنجع لممناىج الجديدة يجب توفير الشروط الالزمة التي تتمثل فيما يمي:لمتطبيق الحس

 التفويج: -أ  
تقميص عدد المتعممين في القسم يسيل من ميمة األستاذ في تحقيق كل الكفاءات المستيدفة خاصة من جانب 

 التطبيق الذي يعد أىم مرحمة في حصة مادة التربية الموسيقية .
 ذ  : وضعية التالمي -ب 

 تسمح بخمق جو مناسب لعممية االتصال بين األستاذ والتالميذ .
 اختيار األوقات المناسبة : -ج 

 تفادي برمجة حصص مادة التربة الموسيقية في ساعات غير مناسبة .
 :القاعة المخصصة لمادة التربية الموسيقية 

يات تحقيق األىداف المرجوة من المادة إن تخصيص قاعة لتدريس مادة التربية الموسيقية تعتبر من أىم  ضرور 
 مجيزة ومكيفة حسب متطمبات التدريس :  الحجرة،ومن أجل نجاعة أكثر يجب أن تكون ىذه 

 .أن تكون بعيدة عن حجرات تدريس المواد األخرى 
 .ضاءة مناسبة  أن تتوفر عمى تيوئة وا 
 .أن تتوفر عمى الشروط الجيدة لمصوت 
  سيقية .أن تتوفر عمى سبورة بمدرجات مو 
 .أن تكون مجيزة بالمتطمبات األساسية لمتدريس وفق المحاور الواردة في المنياج 

 
 

 : تجييز قاعة التربية الموسيقية 
 من األدوات الواجب توفرىا في القاعة المخصصة لمتربية الموسيقية : 
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  مسجمة + أشرطـة 
 . جياز إعالم آلـي + أقراص مرنـة و مضغوطـة 
  المترونوم. 

 موسيقية : اآلالت  
 أ  ـ  آلة ذات أصوات ثابتة ) فموت خشبي ، بيانو ، سانتيتيزور أو أكورديون...( 
 ب ـ  آالت من العائالت المقررة )ىوائية ، وترية ، إيقاعية (      
 ج . صور إيضاح ذات الحجم الكبير خاصة باآلالت والشخصيات المقررة في المنياج.   
 شرطة سمعية بصرية .د . جياز فيديو وتمفاز + أ   
 ه .خزانة لحفظ الوسائل .  
 و. سبورة تسطر عمييـا مدرجات موسيقية .  
 ) ىذه التجييزات المذكورة أنفا تعتبر دائمـة في كل الحصص بالنسبة لجميع األطوار.(   

   النشــاطــات الال  صـفــية
 النشاطات الال صفية الخاصة بمادة التربية الموسيقية:  

 ىذه النشاطات في التطبيقات الموازية لكل المحتويات المكتسبة من طرف المتعممين وتتمثل في:تتمثل  
 المجموعة الصوتية. 
 الفرقة الموسيقية . 
 نادي البحوث الموسيقية. 

 التردد عمى المسارح وقاعات العرض لمحفالت الموسيقية الراقية . 
 زيارة المعاىد الموسيقية ودور الثقافة . 

 
 
 
 
 

 

 

 


