
 

 

  ٠١:مذكرة رقم                                         .                                                          التربیة الموسیقسیة: النشاط

  ٠٢: عدد الحصص                                                       التربویة     واألغنیةالنشید  – الموسیقي واالستماع التذوق: المیدان

  :الكفاءة الختامیة

  .ث عائالتھا تصنیفھا من حیالموسیقیة قصد  اآلالتإللى یستمع إلى ، یصدر أصواتا معتمدا على معاییر الصوت -

  .یؤدي مجموعة من األغاني التربویة واألناشید -

  وطنيلاألول  والثاني من المقطع األول من النشید ا ینأداء البیت –أصوات من البیئة : الموضوع

   :مركبات الكفاءة

 .یتحكم بصوتھ في أداء األصوات وفق معاییر الصوت  -

 .یمیز بین اآلالت المقترحة وفق عائالت اآلالت الموسیقیة -

  .لمات والمسایرة المنتظمة لإلیقاعمع احترام النطق السلیم للكصحیحا  یؤدي األغنیة التربویة أداء -

األول و الثاني  ینأن یؤدي البیت –أن یحدد المتعلم مصدر الصوت انطالقا من االستماع   ـ أن یقلد المتعلم إیقاعا منتظما بالتصفیق : المؤشر
  .نشید الوطنيمن المقطع األول من ال

  :سیرورة الحصة األولى

  النشــــــــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة

مصدر تلك على مسامع التالمیذ و تسأل عن ...)سیارات -منبھ –شاحنات ( تطرح المعلمة مجموعة من األصوات   وضعیة اانطالق
  .األصوات

  بناء التعلمات

  : ١النشاط 
  )الخ ...شاحنات ، سیارات ، جرس ( نماذج من أصوات البیئة المحیطة االستماع الى -
 .ـ إسماع األصوات السابقة بكیفیة منفردة قصد التعرف علیھا ومحاكاتھا -

  :٢النشاط 
 .محاكاة إیقاعات مقترحة من طرف المعلم والمتعلم عن طریق التصفیق -

  :٣النشاط 
  . ن طریق شریط وأداؤهع إسماع المتعلم المقطع األول من النشید الوطني -
  تحفیظ البیت األول -

  یعید المتعلم ما أخذ من وضعیات تعلمیة موسیقیة و إعادة تردید البیت االول من النشید الوطني  إعادة االستثمار
  

  :ثانیةسیرورة الحصة ال

  النشــــــــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة
  .حدى برتدید النشید الوطني المقطع االول فرادىمطالبة التالمیذ كل على   وضعیة اانطالق

  بناء التعلمات

  : ١النشاط 
  ) الخ...منبھ،سیارة االسعاف قطرات ماء من الحنفیة ( اإلستماع إلى نماذج من أصوات البیئة المحیطة -
 ـحث المتعلم على محاكاتھا والتعرف علیھا -

  :٢النشاط 
 .والمتعلم عن طریق النقرمحاكاة إیقاعات مقترحة من طرف المعلم  -

  :٣النشاط 
  .إسماع المتعلم المقطع األول من النشید الوطني عن طریق شریط ثم أداؤه  -
  .تحفیظ البیت البیت الثاني -

  .یعید المتعلم ما أخذ من وضعیات تعلمیة موسیقیة و إعادة تردید البیتین االول والثاني من النشید الوطني  إعادة االستثمار
  

  

  



 

 

  

  ٠٢:مذكرة رقم                                                                  .                                التربیة الموسیقسیة: النشاط

  ٠٢: عدد الحصص                                                          التربویة واألغنیةالنشید  – الموسیقي واالستماع التذوق: المیدان

   :الكفاءة الختامیة

  .ث عائالتھا تصنیفھا من حیالموسیقیة قصد  اآلالتإللى یستمع إلى ، یصدر أصواتا معتمدا على معاییر الصوت -

  .یؤدي مجموعة من األغاني التربویة واألناشید -

  وطنيلمن المقطع األول من النشید ا والرابع  ین الثالثأداء البیت –ات من الطبیعةأصو: الموضوع

  :مركبات الكفاءة

 .یتحكم بصوتھ في أداء األصوات وفق معاییر الصوت  -

 .یمیز بین اآلالت المقترحة وفق عائالت اآلالت الموسیقیة -

  .لمات والمسایرة المنتظمة لإلیقاعمع احترام النطق السلیم للكصحیحا  یؤدي األغنیة التربویة أداء -

من المقطع  البیتین الثالث و الرابعأن یؤدي  – د المتعلم إیقاعا منتظما بالمشيـ أن یقل  أن یمیز بین مصادر األصوات المسموعة: المؤشر
  األول من النشید الوطني

  :ثالثةالسیرورة الحصة 

  النشــــــــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة
  .الب المعلمة التالمیذ بتردید البیتین األول و الثاني جماعیا ثم فردیاتط  وضعیة اانطالق

  بناء التعلمات

  : ١النشاط 
زقزقة عصافیر ، نباح كالب ، حفیف أشجار ، ھدیر أمواج ( نماذج من أصوات البیئة المحیطة االستماع الى -

  )الخ ...البحر خوار بقرة صوت الرعد
 قصد التعرف علیھا -

  :٢النشاط 
 .المعلم والمتعلم عن طریق المشي محاكاة إیقاعات مقترحة من طرف -

  :٣النشاط 
  .ي إسماع المتعلم المقطع األول من النشید الوطن -
  تحفیظ البیت الثالث -

  من النشید الوطني وسیقیة و إعادة تردید البیت الثالثیعید المتعلم ما أخذ من وضعیات تعلمیة م  إعادة االستثمار
  :رابعةسیرورة الحصة ال

  النشــــــــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة
  .دید النشید الوطني المقطع االول فرادىرتمطالبة التالمیذ كل على حدى ب  وضعیة اانطالق

  بناء التعلمات

  : ١النشاط 
  ).مواء قط ـ خریر میاه ، ھدیل حمام ، صوت الریح ( اإلستماع إلى نماذج من أصوات البیئة المحیطة -
 حث المتعلم على محاكاتھا والتعرف علیھا -

  :٢النشاط 
 .والمشي النقر المعلم والمتعلم و مصاحبتھا بالتصفیق و محاكاة إیقاعات مقترحة من طرف -

  :٣النشاط 
  ـ إسماع المقطع األول من النشید الوطني عن طریق الشریط ثم أداؤه 

  .ـ استظھار المقطع جماعیا
  .من النشید الوطني لمیة موسیقیة و إعادة تردید المقطع األولیعید المتعلم ما أخذ من وضعیات تع  إعادة االستثمار

  

  

  



 

 

  

  ٠٣:مذكرة رقم                                                           .                                  التربیة الموسیقسیة: النشاط

  ٠١: عدد الحصص                                                    التربویة واألغنیةالنشید  – الموسیقي واالستماع التذوق: المیدان

  :ة الختامیةالكفاء

  .ث عائالتھا تصنیفھا من حیالموسیقیة قصد  اآلالتإللى یستمع إلى ، یصدر أصواتا معتمدا على معاییر الصوت -

  .یؤدي مجموعة من األغاني التربویة واألناشید -

  .أنشودة المدرسة –الصوت الكالمي و الصوت المغنى: الموضوع

  :مركبات الكفاءة

 .یتحكم بصوتھ في أداء األصوات وفق معاییر الصوت  -

 .یمیز بین اآلالت المقترحة وفق عائالت اآلالت الموسیقیة -

  .لمات والمسایرة المنتظمة لإلیقاعمع احترام النطق السلیم للكصحیحا  یؤدي األغنیة التربویة أداء -

  

  أن یمیز بین الغناء والكالم    ـ أن یتحكم في الحركات البطیئة والسریعة   ـ أن یؤدي المقطع األول من النشید الوطني  : المؤشر

  :سیرورة الحصة 

  النشــــــــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة
  .تطالب المعلمة التالمیذ بتردید المقطع األول من النشید الوطني جماعیا ثم فردیا  وضعیة اانطالق

  بناء التعلمات

  : ١النشاط 
  

 .ـ تطبیقات عن طریق األلعاب في حوارات كالمیة وغنائیة
  :٢النشاط 

  
  :تطبیقات عن طریق األلعاب   -
  المشي السریع والبطيء  -
  التصفیق السریع والبطيء -
 .محاكاة اإلیقاع المتدرج في السرعة والبطء -

  :٣النشاط 
 " :المدرسة"أداء أنشودة  -

  نشید النور في شفتي
  أحب معلمي الغالي
  أرى علمي أرى وطني

  

  تعیش تعیش مدرستي  
  أحبك یا معلمتي
  أرى الدنیا بمدرستي

  

یكرر المتعلم خلف المعلمة حتى یتمكن من النطق السلیم ، طرف المعلمة تكتب على السبورة و تلحن من  -
 .للكلمات

  .تحفظ عن طریق المحو التدریجي -
  .أنشودة المدرسةیعید المتعلم ما أخذ من وضعیات تعلمیة موسیقیة و إعادة تردید   إعادة االستثمار

  


