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 الفهرس
 
 

 تقدٌم المـادة ♣
 التربٌة الموسٌقٌة والطفل ♣
 وظٌفة التربٌة الموسٌقٌة فً المرحلة االبتدائٌة ♣
 اثر فً تكوٌن شخصٌة الطفل التربٌة الموسٌقٌة ♣
 حصة التربٌة الموسٌقٌة وأنشطتها ♣
 ى المنهاجالكفاءة الختامٌة والكفاءات المرحلٌة ومحتو ♣
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 تقديم املادة

 
 الهدؾ الذي تسعى إلٌه مادة التربٌة الموسٌقٌة بدءا من مرحلة رٌاض األطفال، إن  

وذلك عن طرٌق تزوٌده بقدر معلوم  هو تنشئة جٌل ٌتذوق الموسٌقى الوطنٌة والعالمٌة،
ذلك تربٌة الذوق والسمو مستهدفٌن فً  واستماعامن الثقافة الموسٌقٌة قراءة وكتابة 

التربٌة الموسٌقٌة تشترك وتساهم فً جمٌع النواحً  وقد ال نبالػ إذا قلنا أن   بالعواطؾ،
كل الفعالٌات والعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، والتً من شؤنها تسهل فً ربط الملكات 

  الجمالٌة اإلبداعٌة.
 

 واالنسجامار التنسٌق طبٌعة مادة التربٌة الموسٌقٌة تجعلها مإثرة فً إط إن  
العمودي داخل المادة نفسها وتحقٌق التكاملٌة األفقٌة مع المواد األخرى كما تساهم فً 

بفضل ما ٌإدٌه من أؼانً تربوٌة، وما ٌصاحبها من  انتباههتدرٌب المتعلم على تركٌز 
مع ٌست تمارٌن إٌقاعٌة ولحنٌة، ٌإدٌها المتعلم فً جو من السرور والفرح إلى جانب ما

مكونات الموسٌقى حتى  اكتشاؾمسجلة تناسب مداركه وتستهدؾ  إلٌه من ألحان حٌة أو
 ٌكتسب اإلصؽاء الواعً.

 

باآلخرٌن، والموسٌقى هً  لالتصالبطبعه فً حاجة ماسة  اجتماعًالمتعلم، كائن 
ه لٌشارك اآلخرٌن فً شعورهم والتعبٌر عما ٌجول فً نفسه من هٌئالوسٌلة التً ت
 هً من أهم العوامل التً تنمً شخصٌته وتروي حاجته للجمال.  عواطؾ، كما

 

ها اللؽة التعبٌرٌة األقرب إلى للتربٌة الموسٌقٌة ممٌزات وخصوصٌات حٌث أن  
المعرفً والوجدانً والحس حركً، والتً من خاللها  عالم المتعلم فً مجاالتها الثالث،

إعداد الفرد للحٌاة وتهٌئة نسعى إلى تؽٌٌر سلوك المتعلم وفق ؼاٌات المجتمع، و
 اكتشاؾٌرعى وٌساعد المواهب على  اجتماعًالظروؾ لإلبداع فً وسط مناخ 

 وتثقٌفهم مع إٌقاظ الحس الجمالً لٌتمكنوا من المساهمة فً الحٌاة الثقافٌة. ممٌوالته
 

ٌنبؽً على ة من أهم األنشطة التً االبتدائٌة لوتعتبر التربٌة الموسٌقٌة فً المرح
 ... وتواصل وتعبٌر اتصال أداةلكونها  ،ٌن التركٌز علٌهاالمرب

 
 
 
 
 

 الرتبوة املوسوقوة والطفل
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تمثل الموسٌقى جزءا من التربٌة الفنٌة التً تهدؾ إلى السمو بالمستوى اإلنسانً 
العالقة وثٌقة بٌن التربٌة والموسٌقى، بحٌث تلعب دورا هاما فً بناء  للفرد، والشك أن  

مفاهٌمها تعتمد كثٌرا على األسالٌب التربوٌة لتحقٌق هذا  هذا ألن  شخصٌة الطفل، و
 الهدؾ.

 

 وظوفة الرتبوة املوسوقوة يف املرحلة االبتدائوة

 
 :وظيفة تربوية .2
 

 تكوٌن المواطن الصالح. *
 وعاطفٌا. ونفسٌا، وعقلٌا، االهتمام بتكامل الطفل جسمٌا، *
 نفسٌة الطفل.تنمٌة الوعً االجتماعً والدٌنً والخلقً فً  *

 بث روح الجماعة مع الشعور بؤهمٌة الفرد، ومعرفة الحقوق والواجبات. *

 تعوٌد الطفل على التفكٌر المنطقً المنظم. *

 خدمة المواد الدراسٌة، وتحبٌب الطفل لها. *

 تعرٌؾ الطفل بالعالم الخارجً المحٌط به. *

 نفسه.الزائدة لدى الطفل بواسطة التعبٌر عن  تتصرٌؾ الطاقا *

 استؽالل الموسٌقى كهواٌة مثمرة فً وقت الفراغ. *

 ؼرس الحس الجمالً لدى الطفل. *
 التؽلب على صعوبات النطق والتلفظ. *

 

 :وظيفة فنـية .3
 

 تنمٌة اإلدراك الحسً لدى الطفل. *

 تنمٌة الحاسة السمعٌة. *

 تنمٌة الذوق الموسٌقً السلٌم المبنً على الفهم واإلدراك. *

 لطفل بعناصر اللؽة الموسٌقٌة بطرٌقة مبسطة )قراءة وكتابة وأداء(.تعرٌؾ ا *

 تعوٌد الطفل على آداب االستماع وتقالٌده. *

االرتفاع بمستوى الوعً الموسٌقً للمساهمة فً تطوٌر الموسٌقى والمحافظة  *
 على أصالتها.
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  أثـر الرتبوة املوسوقوة يف تكوين شخصوة الطفل

 
 :ية )الحس حركية(تنمية النواحي الجسم .2
 

 * تدرٌب األذن على التمٌٌز بٌن األصوات.

مما ٌحدث  * تنمٌة التآزر الحركً والعضلً )االنسجام فً األداء الحركً(،
 التوافق فً النشاط الجسمً.

 * إكساب الطفل مجموعة من المهارات الحركٌة نذكر منها:

 لفاظ(.الؽناء )التحكم فً عملٌة التنفس وفً الصوت ومخارج األ -
 التحكم فً اإلٌقاع الحركً. -
 مهارات تقنٌة فً العزؾ على آالت بسٌطة. -

 

 :تنمية القدرات العقلية .3
 

  توسٌع دائرة المعلومات. - تنمٌة القدرة على المالحظة - تنمٌة اإلدراك الحسً -
 

 : تنمية القدرات المزاجية واالنفعالية. 4
 

 ً االنفعاالت وتخفٌؾ حدة التوتر. التحكم ف -تكوٌن مٌول فنٌة لدى الطفل  -
 

   :تنمية العالقات االجتماعية .5
 

ؼرس الروح الوطنٌة وحب الوطن وربط  -توحٌد مٌول وأهداؾ الجماعات  -
الترفٌه عن الطفل بطرٌقة  - تنمٌة التفاهم بٌن شعوب العالم - الطفل بالبٌئة

 هادفة لقضاء وقت الفراغ لتجنب االنحراؾ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرتبوة املوسوقوة وأنشطتها حصة
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تحتوي حصة التربٌة الموسٌقٌة على ثالثة أنشطة ثرٌة ومتنوعة علمٌا، ثقافٌا، 
 وأنشطة الحصة هذه ذات عالقة تكاملٌة ٌمكننا تحدٌدها فٌما ٌلً: ترفٌهٌا.

 

التذوق الموسٌقً ٌسهم فً رفع مستوى الثقافة  :التذوق الموسيقي واالستماع: أوال
الموسٌقٌة للشعوب وهذه الثقافة إحدى المناهل األساسٌة التً تتؽذى بها الذاتٌة الوطنٌة، 

والتذوق  موسٌقانا تنبع من واقعنا االجتماعً معبرة عن مشاعرنا وطموحاتنا، ألن  
اهم التعبٌر عن ذاتهم وإرواء الموسٌقً ٌوقظ الفاعالت اإلبداعٌة لدى المتعلمٌن ممكنا إٌ

 ظمئهم الفنً وٌمكن لنشاط التذوق الموسٌقً أن ٌتطرق إلى:
 

أصوات  ،التمٌٌز بٌن مختلؾ األصوات )أصوات من الطبٌعة، أصوات بشرٌة -
وهذا من حٌث القوة، الضعؾ الحدة، الؽلظ، الطول والقصر، الصعود  ...( آلٌة

 والنزول.
لموسٌقٌة من حٌث: طابع صوتها، شكلها، عائلتها، التمٌٌز بٌن مختلؾ اآلالت ا -

 دورها ومكانتها فً الجوق، كٌفٌة العزؾ علٌها ...
التعرؾ على بعض القوالب الموسٌقٌة الؽنائٌة واآللٌة )الجزائرٌة، العربٌة،  -

 والعالمٌة(.
 .التعرؾ على بعض الشخصٌات الموسٌقٌة )جزائرٌة، عربٌة، عالمٌة( -
 ال الموسٌقٌة حسب المستوى المعرفً للمتعلم.تحلٌل بعض األعم -

 

ومن أجل إنجاح نشاط التذوق الموسٌقً وبلوغ األهداؾ المرجوة البد من توظٌؾ 
آلة  وسائل إٌضاحٌة ضرورٌة جدا وٌمكن حصرها فٌما ٌلً: جهاز تسجٌل أسطوانات،

 صور. وسائل سمعٌة بصرٌة، أو آالت موسٌقٌة مختلفة،
 

 :ية واألنشودةاألغنية التربو: انيثا
 

تعتبر األؼنٌة التربوٌة من أهم أنشطة الحصة الموسٌقٌة الرتباطها بالفرحة 
والبهجة، حٌث تخلق جوا خاصا بالموضوع المقدم ضمن الكلمات وٌتفق الجمٌع على 

هذا النشاط هو فاكهة الحصة وٌقدم بطرٌقة التلقٌن أو بالتدوٌن الموسٌقً وذلك  أن  
 تار المواضٌع حسب العمر الزمنً للمتعلم.حسب مستوى المتعلم، وتخ

 

 صوت األستاذ، الشوكة الرنانة، الوسائل التً ٌمكن استؽاللها فً هذا النشاط:
 السبورة. أشرطة وأسطوانات، جهاز التسجٌل، اآللة الموسٌقٌة،

 
 
 

 :مالحظة
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ٌوزع البرنامج  ،علٌه. وٌوم 54دقٌقة كل  54الحجم الساعً المقرر للمادة هو  إن  
رة من طرؾ المقر   الوتٌرة الدراسٌة الجدٌدةخالل السنة الدراسٌة إلى حصص وفقا 

 . وزارة التربٌة الوطنٌة
 

 الكفاءة اخلتاموة يف نهاية السنة الرابعة من التعلوم االبتدائي

 

   ،ٌعبر شفهٌا أو كتابٌا عن موضوع القصة الموسٌقٌة برسومات حرة
 وٌإدي مجموعة من األؼانً التربوٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من التعلوم االبتدائي الرابعةالكفاءات املرحلوة للسنة 

 

الموسيقي التـذوق   األغاني التربوية والنشيد  
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 ؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة.التعر   -
أداء البٌت األول من المقطع الرابع من النشٌد  -

  .الوطنً

 .ابع()تؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة التعر   -
أداء البٌت الثانً من المقطع الرابع من النشٌد  -

  .الوطنً

 ؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة العربٌة.التعر   -
أداء البٌت الثالث من المقطع الرابع من النشٌد  -

  .الوطنً

 ؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة العربٌةالتعر   -
 .)تابع(

 ً كامال.أداء المقطع األول من النشٌد الوطن -

 أداء سلٌما.صباح الخٌر مدرستً أداء أنشودة  - ؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة العالمٌة.التعر   -

 ؾ على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة العالمٌةالتعر   -
 .)تابع(

أداء سلٌما  صباح الخٌر مدرستًأداء أنشودة  -
 )تابع(

 أداء سلٌما.األم الحنون ودة أداء أنش - ؾ على مكونات القصة الموسٌقٌة.ٌتعر   -

ربط العالقة بٌن اآلالت الموسٌقٌة الموجودة  -
 بالقطعة الموسٌقٌة والشخصٌة التً تمثلها.

 أداء سلٌما )تابع(األم الحنون أداء أنشودة  -

رسم لوحة بسٌطة  ٌعبر بها عن موضوع القصة  -
 والقٌام بحركات إٌمائٌة تعبر عن أحداث القصة.

 أداء سلٌما. الشجرةة أداء أنشود -

ربط العالقة بٌن اآلالت الموسٌقٌة الموجودة  -
 بالقطعة الموسٌقٌة والشخصٌة التً تمثلها.

 أداء سلٌما )تابع( الشجرةأداء أنشودة  -

رسم لوحة بسٌطة ٌعبر بها عن موضوع القصة  -
 والقٌام بحركات إٌمائٌة تعبر عن أحداث القصة.

 أداء سلٌما. احأعصفً ٌا رٌأداء أنشودة  -

رسم لوحة بسٌطة ٌعبر بها عن موضوع القصة  -
 والقٌام بحركات إٌمائٌة تعبر عن أحداث القصة.

 أداء سلٌما )تابع( أعصفً ٌا رٌاحأداء أنشودة  -

تصنٌؾ اآلالت الموسٌقٌة إلى عائالت )إٌقاعٌة،  -
 .نفخٌة، وترٌة(

 أداء سلٌما.الدٌك أداء أنشودة  -

 )تابع( أداء سلٌماالدٌك أداء أنشودة  - .وت آلة الدؾ الصؽٌرالتعرؾ على ص -

 أداء سلٌما. عمً منصور النجارأداء أنشودة  - التعرؾ على صوت آلة الناي. -

 .البٌانوآلة التعرؾ على  -
أداء سلٌما  عمً منصور النجارأداء أنشودة  -

 )تابع(
 

لتذوق الموسٌقً واالستماع كل النشاطات الخاصة بالمٌدانٌن ا إن  : مالحظة هامة
 الحدٌثة من أقراص مضؽوطة وأشرطة. واألناشٌد ٌعتمد فً تدرٌسهم الوسائل

 


