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جُٜىف ج١ًُ ضٓؼ٠ ئ٤ُٚ ٓحوز جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ذىءج ٖٓ ٍٓقِس ٣ٌحع ج٧ؽلحٍ ،ٛٞ ض٘شثس ؾ٤َ  ئٕ :رمذَى انًبدح. 0

٤س جُؿ٤ىز ٜٓ٘ح ٝجُؼح٤ُٔس ،ٝيُي ػٖ ؽ٣ٍن ض٣ُٝىٙ ذوىٌ ٓؼِّٞ ٖٓ جُػوحكس ج٤ُْٞٔو٤س هٍجءز ٣طًٝم ج٤ُْٞٔو٠ جُٞؽ٘

 ًٝطحذس ٝجْطٔحػح ٓٓطٜىك٤ٖ ك٢ يُي ضٍذ٤س جًُٝم ٝجُٓٔٞ ذحُؼٞجؽق . 
جُط٢ ٝ ٝهى ٫ ٗرحُؾ ئيج هِ٘ح إٔ جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ضشطٍى ٝضٓحْٛ ك٢ ؾ٤ٔغ ٗٞجق٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس جُطؼ٤ِٔس،          

 ٖٓ شأٜٗح إٔ ضَٜٓ ك٢ ٌذؾ جٌُِٔحش ٝنٔى جُلؼح٤ُحش جُؼحٌز ُِلٌٍ ٝ ًَ جُلؼح٤ُحش جُؿٔح٤ُس ج٩ذىجػ٤س.

ئٕ ؽر٤ؼس ٓحوز جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ضؿؼِٜح ٓإغٍز ك٢ ئؽحٌ جُط٤ٓ٘ن ٝج٫ٗٓؿحّ جُؼٔٞو١ وجنَ جُٔحوز ٗلٜٓح          

ِْ ػ٠ِ ض٤ًٍُ جٗطرحٛٚ ذلؼَ ٓح ٣إو٣ٚ ٖٓ أؿح٢ٗ ضٍذ٣ٞس  ك٢ ؾٞ ك٢ ضى٣ٌد جُٔطؼ ,ٝضكو٤ن جُطٌح٤ِٓس ج٧كو٤س ًٔح ضٓحْٛ

ٓح ٣ٓطٔغ ئ٤ُٚ  ٖٓ أُكحٕ ق٤س أٝ ٓٓؿِس ض٘حْد ٓىجًٌٚ ٝضٓطٜىف جًطشحف وُي ئ٠ُ ؾحٗد ,ٖٓ جٌٍُٓٝ ٝجُلٍـ 

 ٌٓٞٗحش ج٤ُْٞٔو٠ ٤ٌُطٓد ج٩طـحء جُٞجػ٢ . 

  ٤ٜة٣ٍٖ ٝجُطلحْٛ ٓؼْٜ ، ٝج٤ُْٞٔو٠ ٢ٛ جُط٢ ضًحتٖ جؾطٔحػ٢ ذطرؼٚ ذكحؾس شى٣ىز ٬ُضظحٍ ذح٥نجُٔطؼِْ          

أْٛ  ,جُش٢ء ج١ًُ ٣ؿؼِٜح ٣ٖٓؿٍٞ ك٢ ٗلٓٚ ٖٓ ػٞجؽق ضؼر٤ٍج قٍج  ٣ٝؼرٍ ػٔحشؼٌْٞٛ  ٢ٌُ ٣شحٌى ج٥ن٣ٍٖجُلٍو 

 ضٚ ُِؿٔحٍ . حك٢ ض٤ٔ٘س شهظ٤س جُٔطؼِْ ٝئٌٝجء قحؾ جُلؼحُس جُؼٞجَٓ

جُِـس جُطؼر٣ٍ٤س ج٧هٍخ ئ٠ُ ػحُْ  ضؼطرٍك٤ع ذنظٞط٤حش جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ذظلس نحطس ضكَٔ ٤ُٔٓجش ٝ        

جُٔطؼِْ ك٢ ٓؿح٫ضٜح جُػ٬ظ ،جُٔؼٍك٢ ٝجُٞؾىج٢ٗ ٝجُكّ ق٢ًٍ ، ٝجُط٢ ٖٓ ن٬ُٜح ٗٓؼ٠ ئ٠ُ ضـ٤٤ٍ ِْٞى جُٔطؼِْ 

ٛد ٍُػح٣س جُٔٞج ٓٞجش ٝكن ؿح٣حش جُٔؿطٔغ ، ٝئػىجو جُلٍو ُِك٤حز ٝض٤ٜثس جُظٍٝف ُ٪ذىجع ْٝؾ ٓ٘حل جؾطٔحػ٢

 ػ٠ِ جًطشحف ٫ٞ٤ٓضْٜ ٝضػو٤لْٜ ٤ُطٌٔ٘ٞج ٖٓ جُٔٓحٛٔس ك٢ جُك٤حز جُػوحك٤س . حػىضْٜٝٓٓ

رـ٢ ػ٠ِ جٍُٔذ٤ٖ جُط٤ًٍُ ػ٤ِٜح جُط٢ ٣٘  ٤ٔحو٣ٖأْٛ جُ ج٫ذطىجت٢ ٖٓجُطؼ٤ِْ ضؼطرٍ جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ك٢ ٍٓقِس         

ج٧نٍٟ   ٤ٔحو٣ٖجُذظـــٌٞز ِٓكٞظس ػٖ ذحه٢ ًٜٞٗح أوجز جضظحٍ ٝضٞجطَ ٝضؼر٤ٍ.. ٝهى ٣لؼِٜح جُٔطؼِـــْ )جُط٤ًِٔ( 

ًَ قٞجْٚ ُطكو٤ن ج٫ٗٓؿحّ ٝجُكٍص ػ٠ِ ٝ ضؿ٤٘ى   ُٙٔح ضوىٓٚ ٖٓ ٓطؼس ٝ ٌجقـس  ٗل٤ٓس   ٝذى٤ٗس، ٖٓ ن٬ٍ ض٤ًٍُ

 .ْطٔحع ٬ُ جًطٓحخ ػحوجش ٤ِْٔسٝ ج٤ُِْٓ ض٤ٔ٘س جًُٝم

جُط٢ ضىنَ جٌٍُٓٝ ػ٠ِ جُٔطؼ٤ِٖٔ ُٔح ضكط٣ٞٚ ئٕ قظس جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ك٢ جُطؼ٤ِْ ج٫ذطىجت٢ ٓكطس ٖٓ جُٔكطحش 

، ؿ٤ٍ إٔ ًٛٙ ج٧ٗشطس ٌٝؿْ ُْٜٞطٜح ٝذٓحؽطٜح ضكطحؼ ئ٠ُ ؽٍجتن ٝضٞؾ٤ٜحش ،جُٜىف ٜٓ٘ح ج٤ُٔحو٣ٖٖٓ ض٘ٞع ك٢ 

 ٓٓحػىز جُٔؼِْ ٝض٤َٜٓ ػِٔٚ.

جُهحطس ٝئػطحتٚ ًُٜج جُـٍع ٗوىّ ًٛج جُى٤َُ جُظـ٤ٍ ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ ٝج١ًُ ٣طؼٖٔ ٤ًل٤س ضكؼ٤ٍ جُٞغحتن جُر٤ىجؿٞؾ٤س  

 ج٧ُؼحخ ج٤ُْٞٔو٤س . -٤ٍْ ج٧ٗشطس ك٢ قظس جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س  -ح جُكظس ٝأٛىجكٜ ٤ٓحو٣ٖ - كٌٍز قٍٞ :

  )رظىساد انزاليُز، طؼىثبد فٍ رؼهى ثؼغ انًفبهُى وثؼغ انزؼهًبد(:رىػُحبد رؼهًُخ. 6

جُطًٝم ج٤ُْٞٔو٢  : ت٤ٓ٤ٖ ٛٔحٌ ىج٤ٖٓ٤ٗ ك٤ْٞٔ٢و٤س جُ جُطٍذ٤س ٤ٌَٜضط انحظخ انًىعُمُخ وأهذافهب : يُبدٍَ 

 ج٧ٗشٞوز ٝج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس. - ٝج٫ْطٔحع.

٤ُطِن جُؼ٘حٕ  جُٔطؼِْج٩ذىجػ٤س ػ٘ى  ج٬ًُٔحشجُطًٝم ج٤ُْٞٔو٢ ٣ٞهع  :واالعزًبع انززوق انًىعُمٍ يُذاٌ 0.6

 كس ج٤ُْٞٔو٤س.ػٖ يجضٚ، ًٔح ٣ٓحْٛ جُطًٝم ج٤ُْٞٔو٢ ك٢ ٌكغ ٓٓطٟٞ جُػوح ُطؼر٤ٍهظى جُه٤حُٚ جُهظد 

 ٝذحػطرحٌٙ ٗشحؽح ؾى ٛحّ ك٢ جُكظس كاٗٚ ٣ٌٖٔ جُططٍم ك٤ٚ ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣ :

 األطىاد ثًخزهف أَىاػهب وانزًُُض ثُُهب يٍ حُث : -أ 

 جُكىز ٝجُـِظس  -

 جُطٍٞ ٝجُوظٍ -

 جُشىز ٝج٤ُِٖ )جُوٞز ٝجُؼؼق( -

 جُظؼٞو ٝجٍُُ٘ٝ  -

 جُطٌٍجٌ ٝػىّ جُطٌٍجٌ  -

 ـ٘حت٢جُظٞش ج٢ٓ٬ٌُ ٝجُ -  

 ثؼغ اِالد انًىعُمُخ وانزًُُض ثُُهب يٍ حُث : -ة 

 ػحت٬ضٜح -             

 شٌِٜح -             

 . ؽحذؼٜح جُظٞض٢ -             

 . ء٢ٝجُىٗجُوىٌز ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ٝجُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُلٖ جٍُجه٢  -جُكــٞجٌ  -ج٩طــحء -ج٫ْطٔحع -  رؼهى آداة : -ج 
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 األغُُخ انزشثىَخ:األَشىدح أو  يُذاٌ -6

ئي ضٌٓد  ٤ِٜح ذ٘حء جُكظس ٝأٗشططٜح ضؼطرٍ ج٧ٗشٞوز أٝ ج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس غٍٔز جُكظس ج٤ُْٞٔو٤س ذَ ٣ٍضٌُ ػ

جُط٤ًِٔ جُطؼر٤ٍ جُشل٢ٜ ٝجًطشحف جُطٍج٤ًد ج٣٩وحػ٤س ٨ُٗشٞوز ٝج٩ؽ٬ع ػ٠ِ جُطٍجظ ج٧وذ٢ ٝجُل٢٘ ٖٓ ن٬ٍ ٝطفق 

ح٤ٗس ٝجُك٤ٞج٤ٗس، ًٔح ضٜىف ج٧ٗشٞوز ئ٠ُ ض٣ًٜد يٝم جُط٤ًِٔ ٝئًٓفحذٚ جُٜٔفحٌز كف٢ جُطر٤ؼس ٝٓلحضٜ٘ح ٝجُٔهِٞهحش ج٩ٗٓ

 .ج٩ٗشحء ٝج٩ٗشحو ٖٓ ن٬ٍ ج٬ٌُّ جُٔ٘ظّٞ جُؿ٤َٔ جُٔ٘حْد ُٔٓطٟٞ هىٌجضٚ جُؼو٤ِس ٝجُٞؾىج٤ٗس ٝجُ٘ل٤ٓس

 انززوق انًىعُمٍ واالعزًبع : يُذاٌأهذاف 

  جُٔطؼِْ ٖٓ ن٬ٍ ج٫ْطٔحع ئ٠ُ ٓهطِق ج٧طٞجش.ضٍذ٤س ج٧يٕ ج٤ُْٞٔو٤س ٝجًُٝم ج٤ُْٞٔو٢ ػ٘ى 

 .ٌٓٔحٌْس آوجخ ج٫ْطٔحع ٝج٩طـحء ٝجُكٞج 

  ًٌٚض٤ٔ٘س هىٌز جُط٤ًِٔ ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ػٖ أكٌحٌٙ ٖٓ ن٬ٍ ئْٔحػٚ ٓوطٞػحش ٤ْٞٓو٤س ذ٤ٓطس ض٘حْد ٓىج

 ٝػٍٔٙ ج٢ُُ٘ٓ.

 جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ أطٞجش ٓهطِق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س 

 غُُخ انزشثىَخ:األَشىدح أو األ أهذاف يُذاٌ

 ًُِطـِد ػ٠ِ طؼٞذحش جُ٘طن ٝؾؼِٚ ٣ػن ك٢ هىٌجضٚ ٝٗلٓٚ. ٓٓحػىز جُط٤ِٔ 

 .ْئط٬ـ جُؼحوجش ج٤ُٓثس ك٢ جُـ٘حء ًحُظٍجل ٝجٍُٓػس ٝجُط٘لّ ؿ٤ٍ جُٔ٘طظ 

 .ضٍذ٤س جًُٝم جُل٢٘ ٝجُطٔطغ ذحٍُٝجتغ جُـ٘حت٤س ٝج٤ُْٞٔو٤س 

 .ًئغٍجء جُكظ٤ِس جُِـ٣ٞس ٝج٧وذ٤س ٝجُه٤حٍ ُِط٤ِٔ 

 ٔ٘٤س ج٩وٌجى جُك٢ٓ ُىٟ جُط٤ًِٔ.ض 

II ٍَفٍ حظخ انزشثُخ انًىعُمُخ : عُش يُبد 
 : انززوق انًىعُمٍ واالعزًبع عُش يُذاٌ (0

: ٣ٌٕٞ جُط٤ٜٔى ُط٤ٜثس جُىنٍٞ ئ٠ُ ط٤ْٔ جُٔٞػٞع ػٖ ؽ٣ٍن هظس أٝ ُؼرس ٣ٌٕٞ هى قؼٍٛح جُٔؼِْ  ا. انزًهُذ

 ٓٓروح ٣ٝؼٍف ؾ٤ىج ؾ٤ٔغ أؽٞجٌٛح.

 ِْ ٖٓ جُط٤ٓ٬ً ضطرغ ؾ٤ٔغ قًٍحضٚ ذٌَ جٗطرحٙ ٝض٤ًٍُ ذك٤ع ٣وٕٞٓٞ ذؼى يُي ذطو٤ِىٙ.: ٣طِد جُٔؼ يالحظخ

ٓكؼٍز، ٓكىوز ذطٍـ جُٔؼِْ ذؼغ ج٧ْثِس ضٌٕٞ : ذؼى جُو٤حّ ذحُِؼرس ٝجُط٢ ٫ ضطؿحَٝ ٓىضٜح ْطس وهحتن  ة. انؼشع

 ٝٛحوكس ك٢ ٗلّ جُٞهص.

٧ؾٞذس جُظك٤كس ٓػَ : جُٓإجٍ : أ١ جُظٞض٤ٖ أهٟٞ ضٌٕٞ ج٧ْثِس ٓٓؿِس ػ٠ِ ًًٍٓز جُٔؼِْ ٝٓؼٜح ج يالحظخ :

 ج٧ٍٝ أّ جُػح٢ٗ ؟

 : جُظٞش ج٧ٍٝ أهٟٞ ٖٓ جُػح٢ٗ. اندىاة

ذطٞؾ٤ٚ ٖٓ جُٔؼِْ، ٣شؿغ ًٛج ج٧ن٤ٍ جُط٤ٓ٬ً ػ٠ِ جًطشحف جُ٘ط٤ؿس ٢ٛٝ : جُظٞش ج٧ٍٝ ه١ٞ  ج. االعزُزبج :

 ٝجُظٞش جُػح٢ٗ ػؼ٤ق.

 خ :عُش َشبؽ األَشىدح أو األغُُخ انزشثىَ (6

  رشىَك : 

 ٍْو هظس هظ٤ٍز ٖٓ ؽٍف جُٔؼِْ أٝ ػٍع طٌٞز ُٜح ػ٬هس ذحُٔٞػٞع أٝ و٤ٓس ٬ٓتٔــس. 

 ضِو٤ٖ جُ٘ش٤ى ذحْطؼٔحٍ ؾٜحَ جُطٓؿ٤َ ٝجُش٣ٍؾ. 

جُشٍٝع ك٢ ضكل٤ع ج٧ٗشٞوز ذحُط٣ٍوس جُطِو٤٘٤س ٝجُط٢ ضؼطٔى ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُؿُت٤س ٝضؼ٢٘ ضو٤ْٓ جُ٘ش٤ى ئُف٠ أؾفُجء  

ؼِْ ك٢ ضكل٤ع جُؿُء ج٧ٍٝ غْ ٣٘طوَ ئ٠ُ ضكل٤ع جُؿُء جُػح٢ٗ غْ ٣ٍذؾ ذؼى يُي ذ٤ٖ جُؿُء جُػح٢ٗ ٓؼ٤٘س، ك٤شٍع جُٔ

 ٝج٧ٍٝ غْ ٣٘طوَ ئ٠ُ ضكل٤ع جُؿُء جُػحُع ك٤ٍذطٚ ذحُؿُأ٣ٖ ج٣ًُٖ ضْ ضكل٤ظٜٔح ًٌٝٛج وٝج٤ُي ئ٠ُ ٜٗح٣س جُ٘ش٤ى.

  انزىصَغ :

 ؿ٘حء ج٧ٗشٞوز ذح٧كٞجؼ. 

 ضشؿ٤غ جُـ٘حء جُلٍو١. 
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 ؼبة انًىعُمُخاألن

 أَىاع األنؼبة انًىعُمُخ:

ٛ٘حى أٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ ج٧ُؼحخ، كٜ٘حى جُلٍو١ ٝجُؿٔحػ٢ ٝٛ٘حى جُِؼد جُكٍ جُطِوحت٢ ٝٛ٘حى جُِؼد جُٔ٘طظْ، 

ٝٛ٘حى جُِؼد جُ٘ش٤ؾ ٝجُِؼد جُٜحوب، ٝٛ٘حى جُِؼد ج١ًُ ٢ٔ٘٣ جُؿٞجٗد جُؿٓف٤ٔس ٝٛ٘فحى جُِؼفد جُف١ً ٣٘ٔف٢ جُؿٞجٗفد 

 ي ٣ٌٖٔ ضظ٤٘ق ج٧ُؼحخ ج٤ُْٞٔو٤س قٓد أٛىجكٜح ئ٠ُ كثط٤ٖ ٛٔح : جُؼو٤ِس، ٝػ٠ِ يُ

٢ٛٝ جُطف٢ ضٜفىف جُكًٍفس ك٤ٜفح ئُف٠ ض٤ٔ٘فس جُؿٞجٗفد جُؿٓف٤ٔس جُك٤ًٍفس ُِطلفَ ٓفغ  أنؼبة انُشبؽ انحش يغ انًىعُمً:

 قٍز ضٓحػى ػ٠ِ ج٫ٗط٬م ٝجُطه٤َ ٝضٜىف ئ٠ُ: أُؼحخًٔح ضؼطرٍجُطأ٤ًى ػ٠ِ ؾحيذ٤س جُطلَ ٝضِوحت٤طٚ.

 ىجّ جُكًٍس ُِطؼر٤ٍ ػٖ ذؼغ جُٔلح٤ْٛ ج٤ُْٞٔو٤س ٝؿ٤ٍ ج٤ُْٞٔو٤س.جْطه 

ض٤ٔ٘س جُؼؼ٬ش جُٔظىٌز ٬ُْطؿحذحش )جُـ٤ِظس غفْ جُىه٤وفس( ٝكف٢ ٛفًٙ ج٧ُؼفحخ ٣ٓفطهىّ ج٧ؽلفحٍ أؾفُجء جُؿٓفْ  

جُٔهطِلس ٓغ ٓؼٍكس ذؼغ جُطؼ٤ِٔحش جُظحوٌز ٖٓ جُٔؼِْ ْٞجء ًحٕ يُي ٣ططِد ٌكغ أٝ نلغ أٝ غ٢٘ أٝ كٍو أٝ 

 ػ٠ِ أٝ أْلَ أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جٌُِٔحش جُط٢ ضٓطهىّ ك٢ ًٛٙ ج٧ُؼحخ.أ

ًٝٛٙ ذؼغ جُ٘ٔحيؼ جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ج٫ْطؼحٗس ذٜح أٝ ج٫ذطٌحٌ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٜح،ذك٤ع ٣ٓأٍ جُٔؼِْ ج٧ؽلحٍ ػٔح ئيج ًحٕ 

 هى شحٛى أقىْٛ ػظح ٓٓطو٤ٔس... ٣ٝطِد ٖٓ ًَ ؽلَ : 

 .ٚإٔ ٣كح٢ً ػظح ٓٓطو٤ٔس ذًٌجػ 

 ظح ِٓط٣ٞس ذًٌجػٚ.إٔ ٣كح٢ً ػ 

 .ٍإٔ ٣إو١ نطح ٓ٘ك٤٘ح ذرؾء ذًٌجع ٝجقىز غْ ذحًٌُجػ٤ٖ جُٞجقى ضِٞ ج٥ن 

   ٝ٤ٓ٣ٍ ج٧ؽلحٍ ك٢ جُوْٓ ػ٠ِ ٤ْٞٓو٠ ٝجػكس جُٞقىجش ذك٤ع ٣طه٤َ ًَ ْٜٓ٘ شهظ٤س ٓح ٤ُٔٓز أٝ ؽ٤ٍ أ

 ق٤ٞجٕ ٓإو٣ح جُكًٍحش جُهحطس ذٚ.

ّ ٓففٖ ن٬ُٜففح جُٔؼِٞٓففحش جُْٔٞفف٤و٤س ًطِففي جُطفف٢ ضططِففد جُشففؼٌٞ ٝٛفف٢ ج٧ُؼففحخ جُطفف٢ ضوففى :انزؼهًُااخ األنؼاابة انزؼهًُُااخ

ذظؼٞو جُِكٖ أٝ جٗهلحػٚ ٝجُطؼر٤ٍ ػٖ يُي ذحُكًٍس، أٝ جُشؼٌٞ ذحُٞقىز ج٣٩وحػ٤فس ٝج٧َٓ٘فس جُٔهطِلفس ٝؿ٤ٍٛفح ٓفٖ 

ف جُٔلح٤ْٛ ج٤ُْٞٔو٤س جُط٢ ْرن جُطؼٍف ػ٤ِٜح ك٢ جُلظَ جُهفحص ذح٫ْفطٔحع، ًفًُي ضٞؾفى ذؼفغ ج٧ُؼفحخ جُطف٢ ٣ؼفٍ

ك٤ٔح ٢ِ٣ ، جُطلَ ٖٓ ن٬ُٜح أطٞجش ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س أٝ أْٔحتٜح ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ج٧ُؼحخ يجش جُٜىف جُطؼ٢ٔ٤ِ جُٔوظٞو

ذؼغ ج٧ُؼحخ ج٤ُْٞٔو٤س جُطؼ٤ٔ٤ِس جُط٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ ن٬ُٜح ضأ٤ًى جُٔلح٤ْٛ ج٤ُْٞٔو٤س جُطف٢ جًطٓفرٜح ج٧ؽلفحٍ ٝجُطف٢ ٣ٌٔفٖ 

 ُِٔؼِْ ج٫ذطٌحٌ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٜح.

 وانؼؼف : يفهىو انمىح

 ٣ٓٔغ جُٔؼِْ ؾ٬ٔ ٤ْٞٓو٤س ٣إو٣ٜح ه٣ٞس أٝ ػؼ٤لس ٣ٝطِد ٖٓ ج٧ؽلحٍ إٔ:

  ٤ٓ٣ٍٝج ك٢ جُوْٓ ٓطه٤ِ٤ٖ أْٜٗ أْٞو ض٤ٍٓ ك٢ قى٣وس جُك٤ٞجٕ ذوٞز ٝأْٜٗ ًحُوطؾ ج٤ُ٧لس جُط٢ ضٔش٢ ذٜىٝء ٓغ

 جُؼؼق.

 ُجّ ض٤ٍٓ ذهط٠ طـ٤ٍز ٛحوتس ٓغ ٣طه٤َ أْٜٗ ػٔحُوس ض٤ٍٓ ذهط٠ ٝجْؼس ٓغ ٌكغ ج٣٧ى١ أػ٠ِ ٓغ جُوٞز ٝأْٜٗ أه

 جُؼؼق.

 .٣ظلن ئ٠ُ أػ٠ِ ٓغ جُوٞز ٣ٍٝذطٕٞ ػ٠ِ كهٞيْٛ ٓغ جُؼؼق 

  ٣ىذٕٞ ذحُوىّ ذشىز )ًحٍُػى( ٓغ جُوٞز، ٣إوٕٝ قًٍس نل٤لس ذأ٣ى٣ْٜ ُِطؼر٤ٍ ػٖ ْوٞؽ هطٍجش ٓطٍ ه٤ِِس ٓغ

 جُؼؼق.

 ٣طِد جُٔؼِْ ٖٓ ج٧ؽلحٍ أكٌحٌ أنٍٟ ضؼرٍ ػٖ جُوٞز ٝجُؼؼق.

 :خانغهظ ذح ويفهىو انح

 ٣ٓٔغ جُٔؼِْ ُك٘ح ػ٠ِ جُطروس جُكحوز غْ آنٍ ػ٠ِ جُطروس جُـ٤ِظس ٣ٝطِد ٖٓ ج٧ؽلحٍ أوجء قًٍحش ضؼرٍ ػٖ يُي ذإٔ:

 .ِْٜ٣ظلوٕٞ ئ٠ُ أػ٠ِ، غْ ٣هرطٕٞ ػ٠ِ ج٧ٌع ذأٌؾ 

 .٣طه٤ِٕٞ جُططِغ ئ٠ُ جُ٘ؿّٞ ك٢ جُٓٔحء، غْ ٣٘ظٍٕٝ ئ٠ُ جُٓٔي ك٢ جُرك٤ٍز 

 ٝ جػؼ٤ٖ ك٤ٜح جُػٔحٌ ٖٓ أػ٠ِ جُشؿٍز،غْ ج٧َٛحٌ جُو٣ٍرس ٖٓ ج٧ٌع.٣طه٤ِٕٞ ج٩ٓٓحى ذِٓس 

 ٣طِد جُٔؼِْ ٖٓ ج٧ؽلحٍ أكٌحٌ أنٍٟ ضٍضرؾ ذٔلّٜٞ جُكىز ٝجُـِع.
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 يفهىو انطىل وانمظش :

 جُطؼٍف ػ٠ِ ػ٬هس ج٧طٞجش ذرؼؼٜح ٖٓ ق٤ع جُطٍٞ ٝجُوظٍ ٝيُي ذإٔ :

 .َ٣وِىٕٝ ٓش٢ ج٧ْى، ٣وِىٕٝ ٓش٢ جُل٤ 

  ج٧خ، ٣وِىٕٝ ٓش٢ جُؿى.٣وِىٕٝ ٓش٢ 

 .٣وِىٕٝ ذ٘ىٍٝ ْحػس قحتؾ ًر٤ٍز، غْ ْحػس قحتؾ طـ٤ٍز 

 اإلحغبط ثبنغشػخ وانجؾء :

 ئيج أْٔغ جُٔؼِْ ُك٘ح ٣ٍْؼح ٤ِ٣ٚ ُك٘ح ذط٤ثح ضه٤َ ج٧ؽلحٍ ٓح ٢ِ٣ :

 .َُْٜأْٜٗ ٣ؿٍٕٝ ك٢ جُكى٣وس، أْٜٗ ٣ٔشٕٞ ػ٠ِ ٌط٤ق جُط٣ٍن ذهط٠ غحذطس ُِؼٞوز ئ٠ُ ٓ٘ح 

 ؿ١ٍ ػ٠ِ جُؼشد، أْٜٗ يتحخ ضٔش٢ ك٢ هلض ذكى٣وس جُك٤ٞجٕ.أْٜٗ أٌجٗد ض 

 اإلحغبط ثبالردبهبد انًخزهفخ نهحٍ :

 ٣طحذغ ج٧ؽلحٍ جُِكٖ جُٔٓٔٞع ذأوجء ٓح ٢ِ٣ :

 .ػ٘ى ْٔحع جُِكٖ طحػىج ٣ش٤ٍ ًَ ؽلَ ذًٌجػ٤ٚ ئ٠ُ ج٧ػ٠ِ ذحُطى٣ٌؽ 

 .ػ٘ى ػُف ُكٖ ٗحٍَ ٣ش٤ٍ ًَ ؽلَ ذًٌجػ٤ٚ ئ٠ُ ج٧ْلَ ذحُطى٣ٌؽ 

 َؽلَ إٔ يٌجػٚ ج٤ٍُٟٓ ػش ػظلٌٞ، ٝٓغ ج٤ُْٞٔو٠ جُٓحذوس. ٣طه٤ ًَ 

 ."ئيج ْٔغ جُطلَ ُك٘ح طحػىج أوٟ قًٍس ضظحػى٣س ذ٤ىٙ ج٠٘ٔ٤ُ ضرىأ ػ٘ى جُؼش ٣ٝـ٢٘ "جُؼظلٌٞ نٍؼ 

 ."َ٣إو١ ػٌّ ٓح ْرن ػ٠ِ جُِكٖ جُ٘حٍَ ٓغ ؿ٘حء "جُؼظلٌٞ ون 
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 غُىٌ نهزؼهًبد.انًخطؾ ان

 

 

 

 

 نهغُخ األونً يٍ انزؼهُى االثزذائٍ حنكفبءايشكجبد 

 األغبٍَ انزشثىَخ وانُشُذ واالعزًبع انزـزوق انًىعُمٍ

 أوجء جُر٤ص ج٧ٍٝ ٖٓ جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ .   أطٞجش ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طس ضظ٤٘قض٤٤ُٔ ٝ  -

 ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ . أوجء جُر٤ص جُػح٢ٗ ٖٓ جُٔوطغ ج٧ٍٝ - أطٞجش ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طسٓكحًحز  -

 أوجء جُر٤ص جُػحُع ٖٓ جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ . - جُطر٤ؼسأطٞجش ٖٓ  ضظ٤٘قض٤٤ُٔ ٝ -

 أوجء جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ ًح٬ٓ. - جُطر٤ؼسأطٞجش ٖٓ  ٓكحًحش -

 أوجء أٗشٞوز جُٔىٌْس أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش ج٢ٓ٬ٌُ ٝ جُظٞش جُٔـ٠٘ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز جُؿٍِ أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش جُكحو ٝ جُظٞش جُـ٤ِع جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز أًٌحٕ ج٬ْ٩ّ أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش جُط٣َٞ ٝ جُظٞش جُوظ٤ٍ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز أًٌحٕ ج٬ْ٩ّ أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - جُظٞش جُو١ٞ ٝ جُظٞش جُؼؼ٤ق جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز ٝجؾرحض٢ أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش جُظحػى ٝ جُظٞش جُ٘حٍَ ُ ذ٤ٖجُط٤٤ٔ -

 أوجء أٗشٞوز َٛ ضؼِٕٔٞ ضك٤ط٢ أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش جُٔطٌٌٍ ٝ جُـ٤ٍ ٓطٌٌٍ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز طٞش جُٓحػس أوجء ٤ِْٔح. - جُظٞش ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جُـ٤ٍ ج٤ُْٞٔو٢ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز ػحو أذ٢ ُِىجٌ أوجء ٤ِْٔح. - ٤ْٞو٤س ئ٠ُ ػحت٬ش) ئ٣وحػ٤س، ٗله٤س، ٝض٣ٍس(ضظ٤٘ق ج٫٥ش جُٔ -

 أوجء أٗشٞوز أ٢ٓ جُكِٞز أوجء ٤ِْٔح. - ضظ٤٘ق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ئ٠ُ ػحت٬ش) ئ٣وحػ٤س، ٗله٤س، ٝض٣ٍس( -

 ء ٤ِْٔح.أوجء أٗشٞوز أقد جُشؿٍز أوج - ٝج٫٥ش ج٧نٍٟ طٞش آُس جُىٌذًٞس  جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز جُشٍؽ٢ أوجء ٤ِْٔح. - ٝج٫٥ش ج٧نٍٟ شر٢هطٞش آُس جُلِٞش جُ ذ٤ٖ جُط٤٤ُٔ -

 أوجء أٗشٞوز ك٢ جُرٓطحٕ أوجء ٤ِْٔح. - ٝج٫٥ش ج٧نٍٟ حٌزػُس جُو٤آ ط٤٤ُٔ ذ٤ٖجُ -

 

 

 

 في نهاية السنة األولى من التعميم االبتدائي  شاممةالكفاءة ال

  يد واألغاني التربوية أداء سميما. عتمدا عمى معايير الصوت، ويستمع إلى اآلالت الموسيقية قد تصنيفيا من حيث عائالتيا، شكميا وطابعيا الصوتي،  ويؤدي مجموعة من األناشيصدر أصوات م
 
 

 ونً اثزذائٍانغُخ أأل
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 اثزذائٍ انغُخ األونً زؼهًّبدننزذّسج انغُىٌ ا

انضيٍ انًمّذس  أًَبؽ انُشبؽبد انًؼشفُخ انًؼبيٍُ  يشكجبد انكفبءح انًُذاٌ

 نهُشبؽبد

 رىخُهبد ويالحظبد 

ظخ 
ح

ان

ً
ون

أل
ا

انززوق  
انًىعُمٍ 
 واالعزًبع

  التقٌٌم التشخٌصً 

 دلُمخ 65
رمُُى انًكزغجبد انمجهُخ 

نهزاليُز فٍ يب َخض يبدح 

انزشثُخ انًىعُمُخ يٍ 

أطىاد وأغبٍَ وأَبشُذ 

 يخزهفخ 

األغُُخ 
انزشثىَخ 

 ُذوانُش

 دلُمخ 61

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

أصوات من البٌئة  ض٤٤ُٔ ٝ ضظ٤٘ق -

 المحٌطة.

 

 أصوات من البٌئة المحٌطة -

ج من أصوات انطالقا من االستماع إلى نماذ -

البٌئة المحٌطة ٌتمرن المتعلم على التعرف علٌها 

 و تحدٌد مصادرها و التمٌٌز بٌنها .

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت األول من المقطع األول من 

 النشٌد الوطنً .
 المقطع األول من النشٌد الوطنً

إسماع المتعلم المقطع األول من النشٌد الوطنً 

   عن طرٌق الشرٌط ثم أداإه .

 فٌظ البٌت األول.تح

 == دلُمخ 61

ظخ انثبنثخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 أصوات من البٌئة المحٌطة. محاكاة-

 

 

 أصوات من البٌئة المحٌطة -

انطالقا من االستماع إلى نمادج من أصوات  -

 البٌئة المحٌطة ٌتمرن المتعلم على 

 .محاكاة بعض أصوات من البٌئة المحٌطة

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثانً من المقطع األول  -

 من النشٌد الوطنً .

 المقطع األول من النشٌد الوطنً . -

 

إسماع المتعلم المقطع األول من النشٌد الوطنً  -

 عن طرٌق الشرٌط ثم أداإه .

 تحفٌظ البٌت الثانً.

 == دلُمخ 61

ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 ًبعواالعز

 

 أصوات من الطبٌعة. و تصنٌف تمٌٌز-

 

 أصوات من الطبٌعة -

 ج انطالقا من االستماع إلى نماذ -

 من أصوات الطبٌعة  ٌتمرن المتعلم 

 علٌها و تحدٌد مصادرها  على التعرف

 و التمٌٌز بٌنها .

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثالث من المقطع األول  -

 لنشٌد الوطنً .من ا

 المقطع األول من النشٌد الوطنً . -

 

إسماع المتعلم المقطع األول من النشٌد الوطنً  -

 عن طرٌق الشرٌط ثم أداإه .

 تحفٌظ البٌت الثالث.

 == دلُمخ 61
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غخ

خبي
ظخ ان

ح
ان

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

أصوات من  محاكاة -

 الطبٌعة.

 

 أصوات من الطبٌعة -

ا من االستماع إلى نمادج من أصوات الطبٌعة  ٌتمرن انطالق -

 == دلُمخ 65 .محاكاة أصوات من الطبٌعةالمتعلم على 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء المقطع األول من  -

 النشٌد الوطنً كامال.

 

 

المقطع األول من النشٌد الوطنً  -

 كامال.

 

كامال عن إسماع المتعلم المقطع األول من النشٌد الوطنً  -

 طرٌق الشرٌط ثم أداإه .

 تحفٌظ البٌت الرابع

 == دلُمخ 61

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 دلُمخ 65      

 

== 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 == دلُمخ 61

ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

الصوت  التمٌٌز بٌن -

 لمغنىالكالمً و الصوت ا

 

الصوت الكالمً و الصوت  -

 المغنى

ج من الصوت الكالمً و انطالقا من االستماع إلى نماذ -

 ا.علم على التمٌٌز بٌنهما و محاكاتهالصوت المغنى ٌتمرن المت

 

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة المدرسة أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة المدرسة. -

 درسة بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط.أداء أنشودة الم -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

الحاد  الصوت  التمٌٌز بٌن -

 و الصوت الغلٌظ

 

الصوت الحاد و الصوت  -

 الغلٌظ

ماع إلى نمادج من الصوت الحاد و انطالقا من االست -
الصوت الغلٌظ ٌتمرن المتعلم على التمٌٌز بٌنهما و 

 محاكتهما و محاولة انتاج نمادج منها.
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة الجرس أداء  -

 سلٌما

 

 شودة دق الجرس.أن -

أداء أنشودة دق الجرس بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ انثبنثخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

الصوت الطوٌل و  التمٌٌز بٌن

 الصوت القصٌر
الصوت الصوت الطوٌل و  -

 القصٌر

انطالقا من االستماع إلى نمادج من الصوت الطوٌل و  -
الصوت القصٌر و الصوت الغلٌظ ٌتمرن المتعلم على 

 التمٌٌز بٌنهما و محاكتهما 
 و محاولة انتاج نمادج منها.

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

نزشثىَخ ا

 وانُشُذ

أداء أنشودة أركان اإلسالم  -
 أداء سلٌما.

 أنشودة أركان اإلسالم -
أداء أنشودة أركان اإلسالم بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.
 

 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

فٍ كزبة انزشثُخ 

 اإلعاليُخ

ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
الصوت التمٌٌز بٌن 

 لصاعد و الصوت النازلا

الصوت الصاعد و الصوت  -

 النازل

انطالقا من االستماع إلى نمادج من الصوت الصاعد و  -
 الصوت النازل ٌتمرن المتعلم على 

 التمٌٌز بٌنهما و محاكتهما
 و محاولة انتاج نمادج منها. 

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

 انزؼهًٍُ انخبص ثهزا

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة واجباتً أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة واجباتً. -

 أداء أنشودة واجباتً بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 

 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

فٍ كزبة انزشثُخ 

 اإلعاليُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

وت المتكرر الص التمٌٌز بٌن

 و الغٌر متكرر

الصوت المتكرر و الغٌر  -

 متكرر

انطالقا من االستماع إلى نمادج من الصوت المتكرر و  -
الغٌر متكرر ٌتمرن المتعلم على التمٌٌز بٌنهما و محاكتهما 

 و محاولة انتاج نمادج منها. 
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

ثهزا  انزؼهًٍُ انخبص

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة هل تعلمون  -
 تحٌتً أداء سلٌما.

 أنشودة هل تعلمون تحٌتً -

أداء أنشودة هل تعلمون تحٌتً بمصاحبة اللحن المسجل  -
 دلُمخ 61 على الشرٌط

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

فٍ كزبة انزشثُخ 

 اإلعاليُخ

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

الصوت المتكرر و  التمٌٌز بٌن

 الغٌر متكرر

 

الصوت المتكرر و الغٌر  -

 متكرر

ج من الصوت انطالقا من االستماع إلى نماذ -
ز المتكرر و الغٌر متكرر ٌتمرن المتعلم على التمٌٌ

 ج منها. ا و محاكاتهما و محاولة انتاج نماذبٌنهم
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة هل تعلمون تحٌتً  -

 أداء سلٌما.

حبة اللحن أداء أنشودة هل تعلمون تحٌتً بمصا - أنشودة هل تعلمون تحٌتً -

 المسجل على الشرٌط
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

فٍ كزبة انزشثُخ 

 اإلعاليُخ

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

الصوت الموسٌقً و  التمٌٌز بٌن

 الغٌر الموسٌقً
 الصوت الموسٌقً و الغٌر الموسٌقً -

الصوت انطالقا من االستماع إلى نمادج من  -

ٌتمرن المتعلم على  غٌر الموسٌقًالموسٌقً و ال

 التعرف علٌهما و تحدٌد مصادرها و التمٌٌز بٌنها 

االػزًبد فٍ االعزًبع  - دلُمخ 65

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

أداء أنشودة صوت الساعة  -

 أداء سلٌما.

أداء أنشودة صوت الساعة بمصاحبة  -

مساٌرة -للحن المسجل على الشرٌط.ا

 إٌقاع األنشودة بالتصفٌق .

 أنشودة صوت الساعة. -

 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثبنثخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

تصنٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى 

 عائالت

 ) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

 

 عائلة اآلالت الموسٌقٌة -

اآلالت انطالقا من االستماع إلى نمادج من أصوات  -

عائلة  ٌتمرن المتعلم على التعرف على  الموسٌقٌة

 تحدٌد اآلالت الموسٌقٌة مع

 مبدأ التصوٌت فٌها  

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

ودة عاد أبً للدار أداء أداء أنش -

 سلٌما.
 أنشودة عاد أبً للدار. -

أداء أنشودة عاد أبً للدار بمصاحبة اللحن المسجل  -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

تصنٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى 

 عائالت

 ) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

 

 عائلة اآلالت الموسٌقٌة. -

اآلالت انطالقا من االستماع إلى نمادج من أصوات  -

عائلة  ٌتمرن المتعلم على التعرف على  الموسٌقٌة

تحدٌد مبدأ التصوٌت فٌها و  اآلالت الموسٌقٌة مع

 تصنٌفها.

 دلُمخ 65

د فٍ االعزًبع االػزًب -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة أمً الحلوة أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة أمً الحلوة. -

أداء أنشودة أمً الحلوة بمصاحبة اللحن المسجل  -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
شُذ يىخىدح فٍ كهًبد انُ

 كزبة انهغخ انؼشثُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

صوت آلة  التمٌٌز بٌن -

اآلالت وصوت  الدربوكة

  األخرى

 آلة الدربوكة - 

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الدربوكة ٌتم  -

التعرف على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن 

 ألخرى.صورتها من بٌن صور اآلالت ا

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة أحب الشجرة أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة أحب الشجرة. -

 أداء أنشودة أحب الشجرة بمصاحبة اللحن المسجل -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح فٍ 

 كزبة انهغخ انؼشثُخ

عخ
غبد

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

صوت آلة الفلوت  التمٌٌز بٌن 

 الخشبً

  وصوت اآلالت األخرى

 آلة الفلوت الخشبً -

 

 الخشبً الفلوتمن خالل االستماع إلى صوت ألة  -

ٌتم التعرف على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن 

 صورتها من بٌن صور اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

ء أداء أنشودة الشرطً أدا -

 سلٌما.

 

 

 

 

 

 أنشودة الشرطً. -

 أداء أنشودة الشرطً بمصاحبة اللحن المسجل  -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح فٍ 

 كزبة انهغخ انؼشثُخ
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غبثؼخ

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 آلة القٌطارةالتمٌٌز بٌن صوت 

  األخرىوصوت اآلالت 

 

 

 آلة القٌطارة -

 

ٌتم القٌطارةمن خالل االستماع إلى صوت آلة  -

التعرف على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن 

صورتها من بٌن صور اآلالت األخرى.اكتشاف كٌفٌة 

 إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 نًغزىيا

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة فً البستان أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة فً البستان. -

أداء أنشودة فً البستان بمصاحبة اللحن المسجل  -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح فٍ 

 كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثبيُخ
ح

ان
 

ق انززو

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً 
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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  انًخطؾ انغُىٌ نهزؼهًبد.

 

 

 

 نغُخ انثبَُخ يٍ انزؼهُى االثزذائٍا  كفبءاد

 األغبٍَ انزشثىَخ وانُشُذ انزـزوق انًىعُمٍ واالعزًبع

 أوجء جُر٤ص ج٧ٍٝ ٖٓ جُٔوطغ جُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘   ح.ذٔظحوٌٛ أطٞجش جُر٤ثس جُٔك٤طس ٝجُطر٤ؼس  ٌذؾ -

 أوجء جُر٤ص جُػح٢ٗ ٖٓ جُٔوطغ جُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘  - ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ٓوطٍقس ٌذؾ -

 أوجء جُر٤ص جُػحُع ٖٓ جُٔوطغ جُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘  - أوجء ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ٓأُٞكس . -

 أوجء جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ ًح٬ٓ. - ٓك٤ِس ( هظى ض٤٤ُٔٛح ػٖ ؿ٤ٍٛح.ٓكحًحز ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ؾُجت٣ٍـس )  -

 أوجء أٗشٞوز ٓىٌْط٢ جُكر٤رس أوجء ٤ِْٔح. - ٓكحًحز ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س أٓح٣َـ٤س) ٓك٤ِس (. -

 أوجء أٗشٞوز ٓىٌْط٢ جُكر٤رس أوجء ٤ِْٔح.)ضحذغ( - ٓكحًحز ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ػٍذ٤س . -

 أوجء أٗشٞوز ضك٤س ٣ح وج١ٌ أوجء ٤ِْٔح. - س ؿٍذ٤س.ٓكحًحز ؾِٔس ٤ْٞٓو٤ -

 أوجء أٗشٞوز ضك٤س ٣ح وج١ٌ أوجء ٤ِْٔح.)ضحذغ( - ضكى٣ى ٓٞهغ جُشىز )جُوٞز(ٝج٤ُِٖ)جُؼؼق( ك٢ جُؿِٔس ج٤ُْٞٔو٤س -

 ٤ِْٔح.أوجء أٗشٞوز ٖٓ ؾرحُ٘ح أوجء  - أوجء ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤س هظى جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ق٤ع جُطٍٞ ٝ جُوظٍ.-

 )ضحذغ( أوجء أٗشٞوز ٖٓ ؾرحُ٘ح أوجء ٤ِْٔح. - أوجء ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤س هظى جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ق٤ع جُـِظس ٝجُكىز. -

 أوجء أٗشٞوز جٍُٔٔػس أوجء ٤ِْٔح. - أوجء ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤س هظى جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ق٤ع جُظؼٞو ٝجٍُُ٘ٝ. -

 )ضحذغ( أوجء أٗشٞوز ػحو جٍُٔٔػس أوجء ٤ِْٔح. - ج٤ُْٞٔو٤س هظى جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ق٤ع جُؿِٔس جٌٌٍُٔز ٝجُـ٤ٍ ٌٌٍٓز. أوجء ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿَٔ -

 أوجء أٗشٞوز ٤ٛح ِٗؼد أوجء ٤ِْٔح. - ضظ٤٘ق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ئ٠ُ ػحت٬ش) ئ٣وحػ٤س، ٗله٤س، ٝض٣ٍس( -

 أوجء أٗشٞوز ْل٤٘س جُٜٟٞ أوجء ٤ِْٔح. - ٟٝج٫٥ش ج٧نٍ طٞش آُس جُطرَ جُطو٤ِى١ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ-

 أوجء أٗشٞوز ْل٤٘س جُٜٟٞ أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - ٝج٫٥ش ج٧نٍٟ طٞش آُس جُـح٣طس جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 أوجء أٗشٞوز جُل٬ـ جُظـ٤ٍأوجء ٤ِْٔح. - ٝج٫٥ش ج٧نٍٟ ُس جُؼٞوآطٞش  جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ -

 

 

 في نهاية السنة الثانية من التعميم االبتدائي شاممةالكفاءة ال

 وأناشٌد أداء سلٌما.ٌحاكً مجموعة من الجمل الموسٌقٌة وٌستمع لآلالت الموسٌقٌة قصد تصنٌفهما من حٌث ممٌزاتهما وٌإدي أغانً تربوٌة.

 اثزذائٍ انغُخ انثبَُخ
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 اثزذائٍ انغُخ انثبَُخ زؼهًّبدننزذّسج انغُىٌ ا

 رىخُهبد ويالحظبد  انضيٍ انًمّذس  أًَبؽ انُشبؽبد انًؼبيٍُ انًؼشفُخ انكفبءاد انًغزهذفخ انًُذاٌ

ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
  التقٌٌم التشخٌصً 

رمُُى انًكزغجبد انمجهُخ  دلُمخ 65

نهزاليُز فٍ يب َخض يبدح 

انزشثُخ انًىعُمُخ يٍ 

ُذ أطىاد وأغبٍَ وأَبش

 يخزهفخ 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 دلُمخ 61

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 ت البٌئة المحٌطة والطبٌعةأصوا ربط -

 بمصادرها. 

أصوات من البٌئة  -

 المحٌطة والطبٌعة

االستماع إلى نماذج أصوات من البٌئة المحٌطة والطبٌعة)  -

به ، سٌارة اإلسعاف ، قطرات شاحنات ، سٌارات، جرس ، من

 الماء من الحنفٌة، الرعد، الرٌح، العصافٌر.....الخ (.

والوصول بالمتعلم إلى التعرف على مصدر األصوات والتمٌٌز 

 بٌنها .

 دقيقة 65

اإلعتماد في اإلستماع  -

على القرص المضغوط 

التعليمي الخاص بهذا 

 المستوى

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 األول من المقطع الثانً  أداء البٌت
 من النشٌد الوطنً.

  المقطع الثانً من
 النشٌد الوطنً.

 ًإسماع المتعلم المقطع الثانً من النشٌد الوطن 

  ، دقيقة 61 تحفٌظ البٌت األولعن طرٌق الشرٌط ثم أدائه == 

ظخ انثبنثخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   محاكاة جملة موسٌقٌة مقترحة 

 

 

الموسٌقٌة  الجملة -

 )لحن معٌن(

انطالقا  من إعطاء مفهوم الجملة الكالمٌــة ) أسئلة( ٌقدم المعلم  

الجملة الموسٌقٌة كنموذج من خالل االستماع إلى جملة موسٌقٌة 

معٌنة  ٌطلـب من المتعلـم محاولة ابتكار جمل موسٌقٌة مؤلوفة 

 الوصول  بالمتعلم إلى إدراك أن ألحان األغانً كلها،لدٌه 

 عبارة عن جمل موسٌقٌة .

 == دقيقة 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثانً من المقطع الثانً من  -

 النشٌد الوطنً .
المقطع الثانً  -

 من النشٌد الوطنً 

 

إسماع المتعلم المقطع الثانً من النشٌد الوطنً عن  -

 == دقيقة 61 طرٌق الشرٌط ثم أدائه ، تحفٌظ البٌت الثانً.
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 أداء جملة موسٌقٌة مؤلوفة .  -

 الجملة الموسٌقٌة  - 

 )لحن معٌن(

االستمرار فً االستماع إلى جمل موسٌقٌة مختارة وحث  -

تذكٌر المتعلم بؤن ألحان  -المتعلم على حفظها ومحاكاتها.

ع المتعلم على تشجٌ -األغانً كلها عبارة عن جمل موسٌقٌة.

 أداء بعض الجمل الموسٌقٌة المؤلوفة لدٌه.

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثالث من المقطع الثانً من  -

 النشٌد الوطنً .
المقطع الثانً  -

 من النشٌد الوطنً 

 

 

إسماع المتعلم المقطع الثانً من النشٌد الوطنً عن  -

 .تحفٌظ البٌت الثالث.طرٌق الشرٌط ثم أدائه 

 دلُمخ 61

== 

 

 

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

محاكاة جملة موسٌقٌة جزائرٌـة ) 

 محلٌة ( قصد تمٌٌزها عن غٌرها.

الجملة الموسٌقٌة  -

 الجزائرٌة  ) محلٌـة(

االستماع إلى جملة موسٌقٌة جزائرٌة ) محلٌة( ومحاكاتها من 

حوار ٌصل المعلم بالمتعلم إلى طرف المتعلم .عن طرٌق ال

استنتاج نوع الجملة .االستمرار فً االستماع إلى جمل 

 جزائرٌـة متنوعة قصد التشبع بها  

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الرابع من المقطع الثانً  -

 من النشٌد الوطنً .

المقطع الثانً من  -

 النشٌد الوطنً .

 

لم المقطع الثانً من النشٌد الوطنً عن طرٌق إسماع المتع -

 الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت الرابع.
 == دلُمخ 61

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 دلُمخ 65      

 

== 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 == دلُمخ 61
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ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 جملة موسٌقٌة أمازٌغٌةمحاكاة  -

 ) محلٌة (.

الجملة الموسٌقٌة -

 األمازٌغٌة) محلٌـة(

االستماع إلى جملة موسٌقٌة أمازٌغٌة ) محلٌة( ومحاكاتها من 

طرف المتعلم .عن طرٌق الحوار ٌصل المعلم بالمتعلم إلى 

استنتاج نوع الجملة  االستمرار فً االستماع إلى جمل 

 قصد التشبع بها  موسٌقٌة أمازٌغٌة متنوعة 

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة مدرستً الحبٌبة أداء  -

 سلٌما.
 مدرستً الحبٌبة. -

أداء أنشودة مدرستً الحبٌبة بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -الشرٌط.
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 ؼشثُخفٍ كزبة انهغخ ان

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 محاكاة جملة موسٌقٌة عربٌة  -

 

الجملة الموسٌقٌة  -

 العربٌة

االستماع إلى جملة موسٌقٌة العربٌة ومحاكاتها من طرف 

المتعلم .عن طرٌق الحوار ٌصل المعلم بالمتعلم إلى استنتاج 

ٌة متنوعة نوع الجملة االستمرار فً االستماع إلى جمل عرب

 قصد التشبع بها  

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة مدرستً الحبٌبة أداء  -

 سلٌما.

أنشودة مدرستً  -

 الحبٌبة.

بمصاحبة اللحن المسجل على أداء أنشودة مدرستً الحبٌبة  -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -قرصال

كهًبد انُشُذ يىخىدح  دلُمخ 61

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثبنثخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 محاكاة جملة موسٌقٌة غربٌة  -

 

الجملة الموسٌقٌة  -

 الغربٌة

االستماع إلى جملة موسٌقٌة غربٌة  ومحاكاتها من طرف 

حوار ٌصل المعلم بالمتعلم إلى استنتاج المتعلم .عن طرٌق ال

نوع الجملة   االستمرار فً االستماع إلى جمل موسٌقٌة 

 غربٌة متنوعة قصد التشبع بها  

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  - دلُمخ 65

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

 سلٌما.أداء  يأداء أنشودة تحٌة ٌا دار -
 يأنشودة تحٌة ٌا دار -

 

 

 

بمصاحبة اللحن المسجل على  يأداء أنشودة تحٌة ٌا دار -

 .القرص

 

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 تحدٌد موقع الشدة  -

)القوة(واللٌن)الضعف( فً الجملة 

 الموسٌقٌة

 لٌن فً الشدة وال
 الجملة الموسٌقٌة

  الوصـول بالمتعلم إلى تحدٌد التباٌن الموجود بٌن الشدة
)القوة(واللٌن)الضعف( فً الجملة الموسٌقٌة من خالل 

 دلُمخ 65 االستماع.  

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أداء سلٌما. ية تحٌة ٌا دارأداء أنشود -

أنشودة تحٌة ٌا  -

 .)تابع(يدار

بمصاحبة اللحن المسجل على  يأداء أنشودة تحٌة ٌا دار -

 دلُمخ 61 (الشرٌط. )تابع
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

أداء مجموعة من الجمل الموسٌقٌة -

تمٌٌز بٌنها من حٌث الطول و قصد ال

 القصر.

  الجملة الموسٌقٌة
 الطوٌلة و القصٌرة  

  من خالل االستماع و المقارنة الوصـول بالمتعلم إلى
 بٌن الجملة الموسٌقٌة الطوٌلة و القصٌرة  .   زالتمٌٌ

 

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

غُُخ األ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة من جبالنا. - أداء أنشودة من جبالنا أداء سلٌما. -

أداء أنشودة من جبالنا بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

عخ
غبد

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 

 

 

 

 

 
ُُخ األغ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

أداء مجموعة من الجمل الموسٌقٌة  -

قصد التمٌٌز بٌنها من حٌث الغلظة 

 والحدة.

  الجملة الموسٌقٌة
 الغلٌظة والحادة

من خالل االستماع و المقارنة الوصـول بالمتعلم إلى  -

 لغلٌظة والحادة.التمٌٌز بٌن الجملة الموسٌقٌة ا
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة من جبالنا - أداء أنشودة من جبالنا أداء سلٌما. -

 بمصاحبة اللحن المسجل على القرصأداء أنشودة من جبالنا  -

 
 دلُمخ 61

خىدح كهًبد انُشُذ يى

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
انثبَُخ

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

أداء مجموعة من الجمل الموسٌقٌة  -

قصد التمٌٌز بٌنها من حٌث الصعود 

 والنزول.

الجملة الموسٌقٌة  - 

 الصــاعدة والنازلة.  

من خالل االستماع و المقارنة  الوصـول بالمتعلم إلى 

 وسٌقٌة الصــاعدة والنازلة  .بٌن الجملة الم زالتمٌٌ
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

 أنشودة الممرضة. - أداء أنشودة الممرضة أداء سلٌما. -

أداء أنشودة الممرضة بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 األنشودة بالتصفٌق . مساٌرة إٌقاع -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ ان
ح

ان
ثبنثخ

 

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

أداء مجموعة من الجمل الموسٌقٌة  -

قصد التمٌٌز بٌنها من حٌث الجملة 

 المكررة والغٌر مكررة.

 

الجملة الموسٌقٌة -

 المكررة.

الوصـول بالمتعلم إلى  من خالل االستماع و المقارنة

 تمٌٌز الجملة الموسٌقٌة المكررة  .  
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة عاد الممرضة أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة الممرضة. -

 مسجل على الشرٌط.أداء أنشودة الممرضةبمصاحبة اللحن ال -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 
ح

ان
انشاثؼخ

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

تصنٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى  -

 عائالت) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

عائلة اآلالت  -

 الموسٌقٌة.

  اآلالت الموسٌقٌةماع إلى نمادج من أصوات انطالقا من االست -

تحدٌد  عائلة اآلالت الموسٌقٌة مع ٌتمرن المتعلم على التعرف على

 مبدأ التصوٌت فٌها و تصنٌفها.
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة هٌا نلعب. - عب أداء سلٌما.أداء أنشودة هٌا نل -

 أداء أنشودة هٌا نلعب بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 صوت آلة الطبل التقلٌدي التمٌٌز بٌن-

 آلالت األخرى.وا

آلة الطبل  - 

 التقلٌدي

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الطبل التقلٌدي ٌتم التعرف  -

على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن 

صور اآلالت األخرى.اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها 

 حركٌا

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

هًٍُ انخبص ثهزا انزؼ

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة سفٌنة الهوى. - أداء أنشودة سفٌنة الهوى أداء سلٌما. -

 أداء أنشودة سفٌنة الهوى بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
عخ

غبد
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 صوت آلة الغاٌطة التمٌٌز بٌن -

 واآلالت األخرى.

 آلة الغاٌطة -

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الغاٌطة ٌتم التعرف على  -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 ٌااآلالت األخرى.اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حرك

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 أداء أنشودة سفٌنة الهوى أداء سلٌما. -

 

 

 سفٌنة الهوى. -
 أداء أنشودة سفٌنة الهوى بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 .مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 

ح
ان

غبثؼخ
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

واآلالت  لة العودآ التمٌٌز بٌن -

 األخرى.

 

 

 آلة العود -

 

ٌتم التعرف على  من خالل االستماع إلى صوت آلة العود -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 ت األخرى.اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌااآلال

 

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة الفالح الصغٌرأداء  -

 سلٌما.
 أنشودة الفالح الصغٌر. -

 للحن المسجل على الشرٌط.أداء أنشودة الفالح الصغٌربمصاحبة ا -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

انثبيُخ
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً 
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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            المخطط السنوي لمتعممات
  

 

 لمسنة الثالثة من التعميم االبتدائيءات كفا 

 األغاني التربوية والنشيد التـذوق الموسيقي واالستماع
 أداء البيت األول من المقطع الثالث من النشيد الوطني   التعرف عمى نوع الموسيقى اآللية انطالقا من االستماع. -
 أداء البيت الثاني من المقطع الثالث من النشيد الوطني  - التعرف عمى نوع الموسيقى الغنائية انطالقا من االستماع. -
 أداء البيت الثالث من المقطع الثالث من النشيد الوطني  - تكوين تشكيالت مختمفة حسب العدد. -
 أداء المقطع األول من النشيد الوطني كامال. - التعرف عمى العزف المنفرد انطالقا من االستماع. -
 أداء أنشودة الماء أداء سميما. - ة الثنائي انطالقا من االستماع.التعرف عمى تشكيم -
 أداء أنشودة الماء أداء سميما.)تابع( - التعرف عمى تشكيمة الثالثي انطالقا من االستماع. -
 أداء أنشودة أال طيري يا عصافير بأداء سميما. - التعرف عمى تشكيمة الرباعي انطالقا من االستماع. -
 أداء أنشودة أال طيري يا عصافير بأداء سميما. )تابع( - عمى العزف الجماعي انطالقا من االستماع. التعرف -
 أداء أنشودة طبيبة حينا أداء سميما. - التعرف عمى الغناء الفردي انطالقا من االستماع. -
 اء سميما. )تابع(أداء أنشودة طبيبة حينا أد - التعرف عمى الغناء الجماعي انطالقا من االستماع. -
 أداء أنشودة لنا وطن أداء سميما. - ذكر مكونات النشيد و نوعية مواضيعو.-

 أداء أنشودة لنا وطن أداء سميما. )تابع( - ذكر مكونات األغنية و نوعية مواضيعيا.  -

 غار أداء سميما.أداء أنشودة نحن أطفال ص - تصنيف اآلالت الموسيقية إلى عائالت) إيقاعية، نفخية، وترية( -

 أداء أنشودة نحن أطفال صغار أداء سميما. )تابع( - التعرف عمى صوت آلة الطبل الكبير. -

 أداء أنشودة أمي أداء سميما. - التعرف عمى صوت آلة األوبوا. -
 (تابع) أداء أنشودة أمي أداء سميما. - لة الكمان.آ التعرف عمى -

 الكفاءة الختامية  في نهاية السنة الثالثة من التعميم االبتدائي
 .يستمع إلى التشكيالت والمجموعات الموسيقية قصد التعرف عمييا وعمى نوع الموسيقى التي تعزفيا ويؤدي أناشيد وأغاني تربوية أداء سميما

 اثزذائٍ انغُخ انثبنثخ
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 اثزذائٍ انثبنثخانغُخ  زؼهًّبدننزذّسج انغُىٌ ا

انضيٍ  أًَبؽ انُشبؽبد انًؼبيٍُ انًؼشفُخ انكفبءاد انًغزهذفخ انًُذاٌ

انًمّذس 

 نهُشبؽبد

 رىخُهبد ويالحظبد 

ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

  التقٌٌم التشخٌصً 

 دلُمخ 65
رمُُى انًكزغجبد انمجهُخ 

نهزاليُز فٍ يب َخض يبدح 

انزشثُخ انًىعُمُخ يٍ 

ىاد وأغبٍَ وأَبشُذ أط

 يخزهفخ 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 دلُمخ 61

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

التعرف على نوع الموسٌقى اآللٌة  -

 من االستماع. اانطالق

أنواع الموسٌقى  -

 )اآللٌة (

 

انطالقا  من إعطاء مفهوم لنوع الموسٌقى ) أسئلة( ٌقدم المعلم 

 موسٌقٌة آلٌة كنموذج للموسٌقى اآللٌة .جملة 

ٌصل المعلم بالمتعلم إلى:أن كل مقطوعة موسٌقٌة تإدٌها  -

 اآلالت الموسٌقٌة فقط تسمى موسٌقى آلٌة.

 ٌطلـب من المتعلـم إعطاء أمثلة عن الموسٌقى اآللٌة.

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 زىيانًغ

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

  أداء البٌت األول من المقطع الثالث
 من النشٌد الوطنً.

  المقطع الثالث
من النشٌد 

 الوطنً.

  إسماع المتعلم المقطع الثالث من النشٌد الوطنً عن
 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت األول.

 == دلُمخ 61

ظخ انثبنثخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على نوع الموسٌقى الغنائٌة  -

 من االستماع. اانطالق

أنواع الموسٌقى  -

 )الغنائٌة (

انطالقا  من إعطاء مفهوم لنوع الموسٌقى ) أسئلة( ٌقدم  -

 المعلم جملة موسٌقٌة غنائٌة كنموذج للموسٌقى الغنائٌة .

ٌصل المعلم بالمتعلم إلى:أن كل مقطوعة موسٌقٌة تإدٌها  -

 البشرٌة تسمى موسٌقى غنائٌة . األصوات

 ٌطلـب من المتعلـم إعطاء أمثلة عن الموسٌقى الغنائٌة. -

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثانً من المقطع الثالث من  -

 النشٌد الوطنً .

المقطع الثالث من  -

 .النشٌد الوطنً 

 

لوطنً عن إسماع المتعلم المقطع الثالث من النشٌد ا -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 تحفٌظ البٌت الثانً.

 == دلُمخ 61
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 التشكٌلة الموسٌقٌة. - تكوٌن تشكٌالت مختلفة حسب العدد.

انطالقا  من تكوٌن مجموعات من المتعلمٌن تشمل فردا  -

رح المعلم مفهوم ٌش واحدا ثم فردٌن ثم ثالثة أفراد إلى آخره

 التشكٌلة.

 تشجٌع المتعلمٌن على تكوٌن تشكٌالت حسب الطلب.-

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثالث من المقطع الثالث من  -

 النشٌد الوطنً .

المقطع الثالث من  -

 .النشٌد الوطنً 

 

إسماع المتعلم المقطع الثالث من النشٌد الوطنً عن  -

 ق الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت الثالث.طرٌ

 == دلُمخ 61

 

 

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على العزف المنفرد انطالق -

 من االستماع.

 أنواع الموسٌقى -

 )العزف المنفرد (

ٌقدم المعلم جملة موسٌقٌة آلٌة تعزفها آلة واحدة كنموذج  -
 للعزف المنفرد .

أن كل مقطوعة موسٌقٌة تعزفها معلم  بالمتعلم إلى:ٌصل ال -
 آلة موسٌقٌة واحدة تسمى بالعزف المنفرد . 

ٌطلـب من المتعلـم اكتشاف العزف المنفرد من خالل  -
 االستماع إلى نماذج موسٌقٌة مقترحة.

 

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الرابع من المقطع الثالث  -

 ٌد الوطنً .من النش

لث من الثاالمقطع  -

 .النشٌد الوطنً 

 

لث من النشٌد الوطنً عن الثاإسماع المتعلم المقطع  -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت الرابع.

 == دلُمخ 61

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 دلُمخ 65      

 

== 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 == دلُمخ 61
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على تشكٌلة الثنائً انطالق -

 من االستماع.

أنواع  -

 الموسٌقى)الثنائً(

 تعزفهااالستمرار فً االستماع إلى جمل موسٌقٌة مختارة  -

 .موسٌقٌتٌنآلتٌن 

تذكٌر المتعلم بؤن الثنائً هو أحد تشكٌالت المجموعات  -

 ٌتكون من عازفٌن اثنٌن. ثسٌقٌة بحٌالمو

تشجٌع المتعلم على اكتشاف نوع التشكٌلة من خالل  -

 االستماع إلى نماذج موسٌقٌة مقترحة

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

 أداء أنشودة الماء أداء سلٌما. -

 أداء أنشودة الماءبمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. - أنشودة الماء. -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثب
ح

ان
َُخ

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على تشكٌلة الثالثً انطالق -

 من االستماع.

أنواع  -

 الموسٌقى)الثالثً(

ا تعزفهاالستمرار فً االستماع إلى جمل موسٌقٌة مختارة  -

 ثالثة آالت موسٌقٌة.

تذكٌر المتعلم بؤن الثالثً هو أحد تشكٌالت المجموعات  -

 ة عازفٌن.ثٌتكون من ثال ثالموسٌقٌة بحٌ

تشجٌع المتعلم على اكتشاف نوع التشكٌلة من خالل  -

 االستماع إلى نماذج موسٌقٌة مقترحة.

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انخبص ثهزا انزؼهًٍُ 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أداء أنشودة الماء أداء سلٌما. -

 أنشودة الماء. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. أداء أنشودة الماء -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دقيقة 61
كلمات النشيد موجودة 

 في كتاب اللغة العربية
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ظخ 
ح

ان
انثبنثخ

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على تشكٌلة الرباعً انطالق -

 من االستماع.

أنواع  -

 الموسٌقى)الرباعً(

االستمرار فً االستماع إلى جمل موسٌقٌة مختارة تعزفها  -

 أربعة آالت موسٌقٌة.

تذكٌر المتعلم بؤن الرباعً هو أحد تشكٌالت المجموعات  -

 ن أربعة عازفٌن.ٌتكون م ثالموسٌقٌة بحٌ

تشجٌع المتعلم على اكتشاف نوع التشكٌلة من خالل  -

 االستماع إلى نماذج موسٌقٌة مقترحة

 دقيقة 65

اإلعتماد في اإلستماع  -

على القرص المضغوط 

التعليمي الخاص بهذا 

 المستوى

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 أداء أنشودة أال طٌري ٌا عصافٌري -

 أداء سلٌما.

ة أال طٌري ٌا أنشود -

 عصافٌري

بمصاحبة اللحن  أداء أنشودة أال طٌري ٌا عصافٌري -

 المسجل على الشرٌط.
 دقيقة 61

كلمات النشيد موجودة 

 في كتاب اللغة العربية

ظخ انشاثؼخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على العزف الجماعً انطالق -

 من االستماع.

 الموسٌقى اآللٌة -

 الجماعً (.) العزف  

ٌقدم المعلم جملة موسٌقٌة آلٌة تعزفها مجموعة من اآلالت  - 

 الموسٌقٌة كنموذج للعزف الجماعً .

تعزفها ٌصل المعلم  بالمتعلم إلى:أن كل مقطوعة موسٌقٌة  -

 .العزف الجماعًتسمى مجموعة من اآلالت الموسٌقٌة 

ٌطلـب من المتعلـم اكتشاف العزف الجماعً من خالل  -

 تماع إلى نماذج موسٌقٌة مقترحة.االس

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أال طٌري ٌا أداء أنشودة  -

 ؤداء سلٌما.عصافٌرٌ

 

 

أال طٌري ٌا أنشودة  -

 .)تابع(عصافٌري

احبة اللحن بمص أال طٌري ٌا عصافٌريأداء أنشودة  -

 المسجل على الشرٌط. )تابع(
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على الغناء الفردي انطالق -

 من االستماع.

 الموسٌقى الغنائٌة-

 ) الغناء الفردي( 

وت بشري واحد ٌقدم المعلم جملة موسٌقٌة غنائٌة ٌإدٌها ص -

 كنموذج للغناء الفردي.

ٌصل المعلم  بالمتعلم إلى:أن كل مقطوعة غنائٌة ٌإدٌها  -

 صوت بشري واحد تسمى بالغناء الفردي.

ٌطلـب من المتعلـم اكتشاف الغناء الفردي من خالل  -

 االستماع إلى نماذج موسٌقٌة غنائٌة مقترحة. 

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ص انًؼغىؽ ػهً انمش

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي
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األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة طبٌبة حٌنا. - أداء أنشودة طبٌبة حٌنا أداء سلٌما. -

أداء أنشودة طبٌبة حٌنا بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 دلُمخ 61 الشرٌط.
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
 

انززوق 

نًىعُمٍ ا

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 االتعرف على الغناء الجماعً انطالق -

 من االستماع.

 الموسٌقى الغنائٌة

 (.ً) الغناء الجماع 

ٌقدم المعلم جملة موسٌقٌة غنائٌة مختارة تإدٌها مجموعة من  -

 .ًات البشرٌة كنموذج للغناء الجماعاألصو

ٌصل المعلم  بالمتعلم إلى:أن كل مقطوعة موسٌقٌة غنائٌة  -

 .مجموعة من األصوات البشرٌة تسمى بالغناء الجماعًتإدٌها 

ٌطلـب من المتعلـم اكتشاف الغناء الجماعً من خالل  -

 االستماع إلى نماذج غنائٌة مقترحة. 

 دلُمخ 65

 عزًبعاالفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أداء أنشودة طبٌبة حٌنا أداء سلٌما. -

أنشودة طبٌبة  -

 .)تابع(حٌنا

أداء أنشودة طبٌبة حٌنا بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ا
ظخ 

ح
ن

انثبَُخ
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

ذكر مكونات النشٌد و نوعٌة -

 مواضٌعه.

o  -  الموسٌقى الغنائٌة
 )النشٌد (.

طرٌق انطالقا من االستماع إلى نشٌد مختار وعن  -

 إلى: بالمتعلم الحوار واالستنتاج ٌتم الوصول 

o -ًأن النشٌد ٌتكون من : كلمات + لحن موسٌق . 

 لمواضٌع أغلبها من النوع الحماسً . أن النشٌد ٌتطرق-

 دلُمخ 65

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 مصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. أداء أنشودة لنا وطنب - .لنا وطنأنشودة  - أداء سلٌما. لنا وطنأداء أنشودة  -

 إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . مساٌرة -

كهًبد انُشُذ يىخىدح  دلُمخ 61

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ ان
ح

ان
ثبنثخ

 

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

ذكر مكونات األغنٌة و نوعٌة -

 مواضٌعها.  

الموسٌقى الغنائٌة  -

 )األغنٌة (.

انطالقا من االستماع إلى أغنٌة مختارة و عن طرٌق  -

 نتاج ٌتم الوصول إلى :الحوار و االست

أن األغنٌة تتكون من كلمات + لحن موسٌقً .                -

تتطرق لمواضٌع متنوعة تخص الحٌاة الٌومٌة  أنها-

 للناس.

 دلُمخ 65

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. لنا وطنأداء أنشودة  - . )تابع(لنا وطنأنشودة  - أداء سلٌما. طنلنا وأداء أنشودة  -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

كهًبد انُشُذ يىخىدح  دلُمخ 61

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 

ح
ان

انشاثؼخ
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

تصنٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى  -

 ئالتعا

 ) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

عائلة اآلالت  -

 الموسٌقٌة.

اآلالت انطالقا من االستماع إلى نمادج من أصوات  -

عائلة اآلالت  ٌتمرن المتعلم على التعرف على  الموسٌقٌة

 تحدٌد مبدأ التصوٌت فٌها و تصنٌفها. الموسٌقٌة مع
 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ؼغىؽ ػهً انمشص انً

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة نحن أطفال صغارأداء  -

 سلٌما.

أنشودة نحن أطفال  -

 صغار.

بمصاحبة اللحن المسجل على  أداء أنشودة نحن أطفال صغار -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -الشرٌط.
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 ة انهغخ انؼشثُخفٍ كزب

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

 التعرف على صوت آلة الطبل الكبٌر-

 

 آلة الطبل الكبٌر - 

 

ٌتم التعرف  من خالل االستماع إلى صوت ألة الطبل الكبٌر -

على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن 

 صور اآلالت األخرى.

 الصوت وتمثٌلها حركٌا اكتشاف كٌفٌة إصدار

 دلُمخ 65

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء  أداء أنشودة نحن أطفال صغار -

 سلٌما.

أنشودة نحن أطفال  -

 )تابع( صغار.

بمصاحبة اللحن المسجل على  أداء أنشودة نحن أطفال صغار -

 شرٌط.ال

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
عخ

غبد
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

 التعرف على صوت آلة األوبوا. -

 

 

 آلة األوبوا -

 

ٌتم التعرف على  من خالل االستماع إلى صوت آلة األوبوا -

على تعٌٌن صورتها من بٌن صور   صوتها  و حث المتعلم

 اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أمً. - أداء أنشودة أمً أداء سلٌما. -

 حن المسجل على الشرٌط.أداء أنشودة أمً بمصاحبة الل -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ح
ان

طخ 

غبث
ان

ػخ
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 
 آلة الكمان -

من خالل االستماع إلى صوت آلة الكمانٌتم التعرف على  -

ث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور صوتها  و ح
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 
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 لة الكمانآ التعرف على -

 

 

 

 اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 )تابع(أنشودة أمً - أداء سلٌما. أداء أنشودة أمً -

 نشودة أمً بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط.أداء أ -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

انثبيُخ
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً 
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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    د.ًخطؾ انغُىٌ نهزؼهًبان

 

  

 

  

 نغُخ انشاثؼخ يٍ انزؼهُى االثزذائٍا كفبءاد

 األغبٍَ انزشثىَخ وانُشُذ واالعزًبع انزـزوق انًىعُمٍ

 أوجء جُر٤ص ج٧ٍٝ ٖٓ جُٔوطغ جٍُجذغ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘   جُطؼٍف ػ٠ِ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س .-

 جُػح٢ٗ ٖٓ جُٔوطغ جٍُجذغ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘  أوجء جُر٤ص - .)ضحذغ(جُطؼٍف ػ٠ِ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س -

 أوجء جُر٤ص جُػحُع ٖٓ جُٔوطغ جٍُجذغ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘  - جُطؼٍف ػ٠ِ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س جُؼٍذ٤س .-

 أوجء جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ش٤ى جُٞؽ٢٘ ًح٬ٓ. - )ضحذغ( جُطؼٍف ػ٠ِ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س جُؼٍذ٤س . -

 أوجء أٗشٞوز طرحـ جُه٤ٍ ٓىٌْط٢ أوجء ٤ِْٔح. - ٠ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س جُؼح٤ُٔس .جُطؼٍف ػِ -

 أوجء أٗشٞوز طرحـ جُه٤ٍ ٓىٌْط٢ أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - )ضحذغ( جُطؼٍف ػ٠ِ ضش٤ٌِس جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س جُؼح٤ُٔس . -

 ٤ِٔح.أوجء أٗشٞوز ج٧ّ جُكٕ٘ٞ أوجء ْ - ٣طؼٍف ػ٠ِ ٌٓٞٗحش جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س.-

 أوجء أٗشٞوز ج٧ّ جُكٕ٘ٞ أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - ٌذؾ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س جُٔٞؾٞوز ذحُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ٝجُشهظ٤س جُط٢ ضٔػِٜح. -

 أوجء أٗشٞوز جُشؿٍز أوجء ٤ِْٔح. - ٌْْ ُٞقس ذ٤ٓطس  ٣ؼرٍ ذٜح ػٖ ٓٞػٞع جُوظس ٝجُو٤حّ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس. -

 أوجء أٗشٞوز جُشؿٍز أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - ٌذؾ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س جُٔٞؾٞوز ذحُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ٝجُشهظ٤س جُط٢ ضٔػِٜح. -

 أوجء أٗشٞوز أػظل٢ ٣ح ٣ٌحـ أوجء ٤ِْٔح. - ٌْْ ُٞقس ذ٤ٓطس  ٣ؼرٍ ذٜح ػٖ ٓٞػٞع جُوظس ٝجُو٤حّ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس. -

 أوجء أٗشٞوز أػظل٢ ٣ح ٣ٌحـ أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - ْْ ُٞقس ذ٤ٓطس  ٣ؼرٍ ذٜح ػٖ ٓٞػٞع جُوظس ٝجُو٤حّ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس.ٌ -

 أوجء أٗشٞوز جُى٣ي أوجء ٤ِْٔح. - ضظ٤٘ق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ئ٠ُ ػحت٬ش ) ئ٣وحػ٤س، ٗله٤س، ٝض٣ٍس( -

 أوجء أٗشٞوز جُى٣ي أوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - ٍجُطؼٍف ػ٠ِ طٞش آُس جُىف جُظـ٤ -

 أوجء أٗشٞوز ػ٢ٔ ٓ٘ظٌٞ جُ٘ؿحٌأوجء ٤ِْٔح. - جُطؼٍف ػ٠ِ طٞش آُس جُ٘ح١. -

 أوجء أٗشٞوز ػ٢ٔ ٓ٘ظٌٞ جُ٘ؿحٌأوجء ٤ِْٔح. )ضحذغ( - جُطؼٍف ػ٠ِ آُس جُر٤حٗٞ -

 

 

 تدائيالكفاءة الختامية  في نهاية السنة الرابعة من التعميم االب
 
 يعبر شفييا أو كتابيا عن موضوع القصة الموسيقية برسومات حرة  ويؤدي مجموعة من األغاني التربوية. 

 اثزذائٍ انغُخ انشاثؼخ
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 اثزذائٍ انغُخ انشاثؼخ زؼهًّبدننزذّسج انغُىٌ ا

انضيٍ  أًَبؽ انُشبؽبد انًؼبيٍُ انًؼشفُخ نًغزهذفخانكفبءاد ا انًُذاٌ

 انًمّذس 

 رىخُهبد ويالحظبد 

ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 
التقٌٌم 

 تشخٌصًال
 

 دلُمخ 65
رمُُى انًكزغجبد انمجهُخ 

نهزاليُز فٍ يب َخض يبدح 

انزشثُخ انًىعُمُخ يٍ 

أطىاد وأغبٍَ وأَبشُذ 

 يخزهفخ 

األغُُخ 

ىَخ انزشث

 وانُشُذ
 دلُمخ 61

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة -

. 

الفرقة الموسٌقٌة  -

 وتشكلتها.

 

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة مع تقدٌم قطعة موسٌقٌة  -

 لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج تشكٌلتها.

 
 دلُمخ 65

بد فٍ اإلعزًبع اإلػزً -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

  أداء البٌت األول من المقطع الرابع
 من النشٌد الوطنً.

  المقطع الرابع
من النشٌد 

 الوطنً.

  إسماع المتعلم المقطع الرابع من النشٌد الوطنً عن
 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 ألول.تحفٌظ البٌت ا 

 == دلُمخ 61

ظخ انثبنثخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة -

. 

الفرقة الموسٌقٌة  -

 وتشكلتها.

 )تابع(

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة مع تقدٌم قطعة موسٌقٌة  -

 لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج تشكٌلتها. 

 

 == دلُمخ 65

 األغُُخ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثانً من المقطع الرابع من  -

 النشٌد الوطنً .

المقطع الرابع  -

من النشٌد الوطنً 

. 

 

إسماع المتعلم المقطع الرابع من النشٌد الوطنً عن  -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 تحفٌظ البٌت الثانً.

 == دلُمخ 61
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة الموسٌقٌة -

 العربٌة .

الفرقة الموسٌقٌة  -

 لتها.ٌالعربٌة وتشك

 

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة العربٌة مع تقدٌم قطعة  -

 موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج تشكٌلتها. 

 

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

ن المقطع الثالث من أداء البٌت الثالث م -

 النشٌد الوطنً .

 

 

المقطع الرابع  -

من النشٌد الوطنً 

. 

 

إسماع المتعلم المقطع الرابع من النشٌد الوطنً عن  -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت الثالث.
 == دلُمخ 61

 

 

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 ة العربٌة .الموسٌقٌ

 

 

 

الفرقة الموسٌقٌة  -

 )تابع(لتها.ٌالعربٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة العربٌة مع تقدٌم قطعة  -

موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج 

 == دلُمخ 65 تشكٌلتها. 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الرابع من المقطع الرابع  -

 الوطنً .من النشٌد 

المقطع الرابع من  -

 .النشٌد الوطنً 

 

إسماع المتعلم المقطع الرابع من النشٌد الوطنً عن  -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 تحفٌظ البٌت الرابع.

 == دلُمخ 61

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 دلُمخ 65      

 

== 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 == دلُمخ 61
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 الموسٌقٌة العالمٌة .

الفرقة الموسٌقٌة  -

 لتها.ٌالعالمٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة العالمٌة مع تقدٌم قطعة  -

موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج 

 تشكٌلتها. 

 

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة صباح الخٌر مدرستً  -

 أداء سلٌما.

صباح الخٌر  أنشودة -

 مدرستً.

بمصاحبة اللحن المسجل  أداء أنشودة صباح الخٌر مدرستً -

 على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 ؼشثُخفٍ كزبة انهغخ ان

ظخ انثب
ح

ان
َُخ

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 الموسٌقٌة العالمٌة .

الفرقة الموسٌقٌة  -

 )تابع( لتها.ٌالعالمٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة العالمٌة مع تقدٌم قطعة  -

موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج 

 تشكٌلتها. 
 ُمخدل 65

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة صباح الخٌر مدرستً  -

 أداء سلٌما.

أنشودة صباح الخٌر  -

 مدرستً.

أداء أنشودة صباح الخٌر مدرستً بمصاحبة اللحن المسجل  -

 على الشرٌط.

 شودة بالتصفٌق .مساٌرة إٌقاع األن -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
انثبنثخ

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

ٌتعرف على مكونات القصة -

 الموسٌقٌة.
 القصة الموسٌقٌة-

من خالل سرد قصة قصٌرة من قصص األطفال ٌوضح  -

ات المعلم أن هناك طرٌقة فنٌة أخرى لسرد نفس القصة بالنغم

الموسٌقٌة المإدات عن طرٌق اآلالت الموسٌقٌة بحٌث تمثل 

 كل آلة شخصٌة معٌنة .

 

 دلُمخ 65

اإلػزًبد فٍ اإلعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة األم الحنون - أداء أنشودة األم الحنون أداء سلٌما. -

بمصاحبة اللحن المسجل على  األم الحنونأداء أنشودة  -

 الشرٌط.

 

 

 

 

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

بٌن اآلالت الموسٌقٌة  ربط العالقة -

الموجودة بالقطعة الموسٌقٌة 

 والشخصٌة التً تمثلها.

جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س : "  -

ُك٤ٞجٗحش " ٍٜٓؾحٕ ج

 1جُؿُء 

ضوى٣ْ هظس ٤ْٞٓو٤س ٝ جْطهٍجؼ ٓهطِق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ٖٓ 

 دلُمخ 65 جُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س جُٔوطٍقس ٓغ يًٍ أْٔحتٜح

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 ما.أداء أنشودة األم الحنون أداء سلٌ -

 أنشودة األم الحنون -

 )تابع(

أداء أنشودة األم الحنون بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط. )تابع
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

رسم لوحة بسٌطة  ٌعبر بها عن  -

موضوع القصة والقٌام بحركات إٌمائٌة 

 بر عن أحداث القصة.تع

جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س : "  -

ٍٜٓؾحٕ جُك٤ٞجٗحش " 

 2جُؿُء 

بعد االستماع ، ٌطلب من المتعلم رسم  ٌعبر به عن  -

 القصة.
 دلُمخ 65 ٓطحُرس جُٔطؼِْ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس.-

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة الشجرة. - أداء أنشودة الشجرة أداء سلٌما. -

 بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. الشجرةأداء أنشودة  -

 دلُمخ 61 
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً
األغُُخ 

َخ انزشثى

 وانُشُذ
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

ربط العالقة بٌن اآلالت الموسٌقٌة  -

الموجودة بالقطعة الموسٌقٌة 

 والشخصٌة التً تمثلها.

القصة الموسٌقٌة : "  -

 1بٌتر والذئب " الجزء 

ضوى٣ْ هظس ٤ْٞٓو٤س ٝ جْطهٍجؼ ٓهطِق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ٖٓ 

 دلُمخ 65 وطٍقس ٓغ يًٍ أْٔحتٜحجُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س جُٔ

 االعزًبعفٍ  االػزًبد -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أداء أنشودة الشجرة أداء سلٌما. -

 أنشودة الشجرة. -

 )تابع(

 أداء أنشودة الشجرة بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 
 دلُمخ 61

د انُشُذ يىخىدح كهًب

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
انثبَُخ

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

رسم لوحة بسٌطة  ٌعبر بها عن  -

موضوع القصة والقٌام بحركات 

 إٌمائٌة تعبر عن أحداث القصة.

القصة الموسٌقٌة : "  -

 2بٌتر والذئب " الجزء 

ن بعد االستماع ، ٌطلب من المتعلم رسم  ٌعبر به ع -

 القصة.
 دلُمخ 65 ٓطحُرس جُٔطؼِْ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس.-

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

رٌاح أداء  أداء أنشودة أعصفً ٌا -

 سلٌما.

 أنشودة أعصفً ٌا -

 رٌاح.

اح بمصاحبة اللحن المسجل على رٌ أداء أنشودة أعصفً ٌا -

 الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ ان
ح

ان
ثبنثخ

 

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

رسم لوحة بسٌطة  ٌعبر بها عن  -

موضوع القصة والقٌام بحركات 

 إٌمائٌة تعبر عن أحداث القصة.

ج٤ُْٞٔو٤س : "  جُوظس -

 3ذ٤طٍ ٝجًُتد " جُؿُء 

بعد االستماع ، ٌطلب من المتعلم رسم  ٌعبر به عن  -

 القصة.
 دلُمخ 65 ٓطحُرس جُٔطؼِْ ذكًٍحش ئ٣ٔحت٤س ضؼرٍ ػٖ أقىجظ جُوظس.-

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء  رٌاح أعصفً ٌاأنشودة  أداء -

 سلٌما.

 أعصفً أنشودة  -

 . )تابع(رٌاح ٌا

 بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. لنا وطنأداء أنشودة  -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 

ح
ان

انشاثؼخ
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

ٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى تصن -

 عائالت

 ) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

عائلة اآلالت  -

 الموسٌقٌة.

اآلالت انطالقا من االستماع إلى نمادج من أصوات  -

عائلة اآلالت  ٌتمرن المتعلم على التعرف على  الموسٌقٌة

 تحدٌد مبدأ التصوٌت فٌها و تصنٌفها. الموسٌقٌة مع
 دلُمخ 65

االعزًبع االػزًبد فٍ  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة الدٌك. - أداء أنشودة الدٌك أداء سلٌما. -

 بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. أداء أنشودة الدٌك -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 هغخ انؼشثُخفٍ كزبة ان

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

التعرف على صوت آلة الدف -

 الصغٌر

 

 آلة الدف الصغٌر - 

 

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الدف الصغٌر ٌتم  -

التعرف على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من 

 بٌن صور اآلالت األخرى.

 ت وتمثٌلها حركٌااكتشاف كٌفٌة إصدار الصو
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة الدٌك. )تابع( - أداء أنشودة الدٌك أداء سلٌما. -

 أداء أنشودة الدٌك بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 بالتصفٌق . مساٌرة إٌقاع األنشودة -

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
عخ

غبد
ان

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

 التعرف على صوت آلة الناي. -

 

 

 

 آلة الناي -

ٌتم التعرف على  الناي من خالل االستماع إلى صوت آلة -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 ت األخرى.اآلال

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 أداء أنشودة عمً منصور النجار -

 أداء سلٌما.

 

 

 

 عمً منصور النجار. -

احبة اللحن المسجل على بمص أداء أنشودة عمً منصور النجار -

 الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 
ح

ان
غبثؼخ

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التعرف على آلة البٌانو -

 

 

 آلة البٌانو -

               

 

صوت آلة البٌانو ٌتم التعرف على  من خالل االستماع إلى -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 اآلالت األخرى.

 دلُمخ 65 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 مً منصور النجارأداء أنشودة ع -

 أداء سلٌما.

أنشودة عمً منصور  -

 النجار. )تابع(

بمصاحبة اللحن المسجل على  أداء أنشودة عمً منصور النجار -

 الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

انثبيُخ
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   تقٌٌم الفصلًال 
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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 المخطط السنوي لمتعممات.
  السنة الخامسة ابتدائي

 

 

 الكفاءات المستهدفة  لمسنة الخامسة من التعميم االبتدائي
 األغاني التربوية والنشيد التـذوق الموسيقي واالستماع

 أداء البيت األول من المقطع الخامس من النشيد الوطني - األندلسيةالتعرف عمى تشكيمة الفرقة الموسيقية  -
 أداء البيت الثاني من المقطع الرابع من النشيد الوطني  - التعرف عمى قالب التوشية-
 أداء البيت الثالث من المقطع الرابع من النشيد الوطني  - التعرف عمى قالب التوشية)تابع(-
 أداء المقطع األول من النشيد الوطني كامال. - قة الموسيقية العربيةالتعرف عمى تشكيمة الفر  -
 أداء أنشودة طمع البدر عمينا أداء سميما. - التعرف عمى قالب الدوالب-
 أنشودة طمع البدر عمينا أداء سميما )تابع( - التعرف عمى قالب الدوالب)تابع(-
 أداء أنشودة نشيد لوطني أداء سميما. - التعرف عمى تشكيمة الفرقة الموسيقية السيمفونية -
 أداء أنشودة نشيد لوطني أداء سميما. - التعرف عمى قالب الفالس-
 أداء أنشودة ىيا بنا لمساحة أداء سميما. - التعرف عمى قالب الفالس)تابع(-
 مساحة أداء سميما.أداء أنشودة ىيا بنا ل - تصنيف اآلالت الموسيقية إلى عائالت) إيقاعية، نفخية، وترية( -
 أداء أنشودة المولد النبوي الشريف أداء سميما. - التعرف عمى صوت آلة الدف الكبير.-
 أداء أنشودة المولد النبوي الشريف أداء سميما.)تابع( - التعرف عمى صوت آلة القصبة.-
 أداء أنشودة النممة أداء سميما. - التعرف عمى صوت آلة الكمان الجيير-
 أداء أنشودة النممة أداء سميما. )تابع( - ف عمى صوت آلة النقراتالتعر -
 أداء أنشودة القمر أداء سميما. - التعرف عمى صوت آلة الساكسفون. -
 أداء أنشودة نشيد األلعاب أداء سميما. - التعرف عمى آلة القانون. -

 ءة الختامية  في نهاية السنة الخامسة من التعميم االبتدائيالكفا

 غانً التربوٌة.ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه دراسة التآلٌف الموسٌقٌة مع التعرض ألنواع الفرق واآلالت التً تعزفها وٌإدي مجموعة  من األناشٌد واألو ٌستمع 

 اثزذائٍ انغُخ انخبيغخ
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 اثزذائٍ انغُخ انخبيغخ زؼهًّبدننزذّسج انغُىٌ ا

انضيٍ  أًَبؽ انُشبؽبد انًؼبيٍُ انًؼشفُخ د انًغزهذفخانكفبءا انًُذاٌ

انًمّذس 

 نهُشبؽبد

 رىخُهبد ويالحظبد 

ً
ون

أل
ظخ ا

ح
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 
التقٌٌم 

 تشخٌصًال
 

 دلُمخ 65
رمُُى انًكزغجبد انمجهُخ 

نهزاليُز فٍ يب َخض يبدح 

انزشثُخ انًىعُمُخ يٍ 

أطىاد وأغبٍَ وأَبشُذ 

 يخزهفخ 

غُُخ األ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 دلُمخ 61

ظخ انثبَُخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 الموسٌقٌة االندلسٌة

الفرقة الموسٌقٌة  -

 لتها.ٌاالندلسٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة االندلسٌة مع تقدٌم قطعة  -

 هة الستنتاج تشكٌلتها. موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موج
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

  أداء البٌت األول من المقطع
 الخامس من النشٌد الوطنً.

  المقطع الخامس
من النشٌد 

 الوطنً.

 ًعن  إسماع المتعلم المقطع الخامس من النشٌد الوطن
 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 تحفٌظ البٌت األول. 

 == دلُمخ 61

ظخ انثبنثخ
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 قالب التوشٌة- التعرف على قالب التوشٌة-

 إسماع المتعلم مقطوعة موسٌقٌة  آلٌة أندلسٌة) التوشٌة ( -

الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزات هذه  -

 من حٌث : شكلها,  المقطوعة الموسٌقٌة

 ونوعٌة اآلالت التً تعزفها.

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

   أداء البٌت الثانً من المقطع
 الخامسالمقطع  - الخامس من النشٌد الوطنً .

 من النشٌد الوطنً 

من النشٌد الوطنً عن  الخامسإسماع المتعلم المقطع  -
 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 ت الثانً.تحفٌظ البٌ

 == دلُمخ 61
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التعرف على قالب التوشٌة-

 

 

 قالب التوشٌة )تابع(-

 إسماع المتعلم مقطوعة موسٌقٌة  آلٌة أندلسٌة) التوشٌة ( -

الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزات هذه  -

 المقطوعة الموسٌقٌة من حٌث : شكلها, 

 آلالت التً تعزفها.ونوعٌة ا

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الثالث من المقطع  -

 الخامس من النشٌد الوطنً .

لخامس االمقطع  -

 من النشٌد الوطنً 

 لخامس من النشٌد الوطنً اإسماع المتعلم المقطع  -

 عن طرٌق الشرٌط ثم أدائه .تحفٌظ البٌت الثالث.

 == دلُمخ 61

 

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 عربٌةالموسٌقٌة ال

الفرقة الموسٌقٌة  -

 لتها. ٌالعربٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة العربٌة مع تقدٌم قطعة  -

موسٌقٌة لالستماع  متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج 

 تشكٌلتها. 

 

 == دلُمخ 65

 األغُُخ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء البٌت الرابع من المقطع  -

 الخامس من النشٌد الوطنً .

المقطع الخامس  -

 من النشٌد الوطنً .

 

إسماع المتعلم المقطع الخامس من النشٌد الوطنً عن  -

 طرٌق الشرٌط ثم أدائه .

 تحفٌظ البٌت الرابع.

 == دلُمخ 61

عخ
غبد

ظخ ان
ح

ان
انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التقٌٌم الفصلً

 

 دلُمخ 65      

 

== 

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

 

 

 == دلُمخ 61
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 
انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 قالب الدوالب- دوالبالتعرف على قالب ال-

 (الدوالب) عربٌةإسماع المتعلم مقطوعة موسٌقٌة  آلٌة  -

ت هذه الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزا -

 المقطوعة الموسٌقٌة من حٌث : شكلها, 

 ونوعٌة اآلالت التً تعزفها.

 == دلُمخ 65

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء طلع البدر علٌنا أداء أنشودة  -

 سلٌما.

طلع البدر  أنشودة -

 علٌنا

بمصاحبة اللحن المسجل طلع البدر علٌنا أداء أنشودة  -

 على الشرٌط.

 نشودة بالتصفٌق .مساٌرة إٌقاع األ -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ انثب
ح

ان
َُخ

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 قالب الدوالب)تابع(- دوالبالتعرف على قالب ال-

 (الدوالب) عربٌةإسماع المتعلم مقطوعة موسٌقٌة  آلٌة  -

الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزات هذه  -

 وعة الموسٌقٌة من حٌث : شكلها, المقط

 ونوعٌة اآلالت التً تعزفها.

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء طلع البدر علٌنا أداء أنشودة  -

 سلٌما.

 علٌناطلع البدر أنشودة  -

 )تابع(

بمصاحبة اللحن المسجل  لبدر علٌناطلع اأداء أنشودة  -

 على الشرٌط.

 .مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق  -

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
انثبنثخ

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على تشكٌلة الفرقة  -

 السٌمفونٌةالموسٌقٌة 

الفرقة الموسٌقٌة  -

 تها. لٌالسٌمفونٌة وتشك

عرض صورة للفرقة الموسٌقٌة السٌمفونٌة مع تقدٌم قطعة  -

 موسٌقٌة لالستماع متبوعة بمحاورة موجهة الستنتاج تشكٌلتها. 

 
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء  نشٌد لوطنًأداء أنشودة  -

 ما.سلٌ
 نشٌد لوطنًأنشودة  -

أداء أنشودة نشٌد لوطنً بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 

 

 

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ انشاثؼخ
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 قالب الفالس- الفالسالتعرف على قالب -

 (الفالس) ةغربٌإسماع المتعلم مقطوعة موسٌقٌة  آلٌة  -

الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزات هذه  -

 المقطوعة الموسٌقٌة من حٌث : شكلها, 

 ونوعٌة اآلالت التً تعزفها.

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة نشٌد لوطنً أداء  -

 ٌما.سل

 أنشودة نشٌد لوطنً -

 )تابع(

أداء أنشودة نشٌد لوطنً بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 دلُمخ 61 الشرٌط. )تابع(
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

غخ
خبي

ظخ ان
ح

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع
 قالب الفالس)تابع(- الفالسالتعرف على قالب -

 (الفالس) غربٌةة موسٌقٌة  آلٌة إسماع المتعلم مقطوع -

الوصول بالمتعلم إلى التعرف على ممٌزات هذه  -

 المقطوعة الموسٌقٌة من حٌث : شكلها, 

 ونوعٌة اآلالت التً تعزفها.

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء  هٌا بنا للساحة أداء أنشودة -

 سلٌما.

هٌا بنا أنشودة  -

 .للساحة

أداء أنشودة هٌا بنا للساحة بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

عخ
غبد

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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ظخ 
ح

ان
ً

ون
أل
ا

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

تصنٌف اآلالت الموسٌقٌة إلى  -

 عائالت

 ) إٌقاعٌة، نفخٌة، وترٌة(

 

عائلة اآلالت  -

 الموسٌقٌة.

من أصوات اآلالت  نماذجانطالقا من االستماع إلى  -

الموسٌقٌة ٌتمرن المتعلم على التعرف على عائلة اآلالت 

 تصوٌت فٌهاالموسٌقٌة مع تحدٌد مبدأ ال

 و تصنٌفها. 

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء  هٌا بنا للساحةأداء أنشودة  -

 سلٌما.

هٌا بنا أنشودة  -

 )تابع(للساحة

بمصاحبة اللحن المسجل على هٌا بنا للساحة أداء أنشودة  -

 رٌط.الش
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
انثبَُخ

انززوق  

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

التعرف على صوت آلة الدف -

 الكبٌر

 

 

الدف الكبٌر )آلة  - 

 البندٌر(

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الدف الكبٌر ٌتم  -

على تعٌٌن صورتها التعرف على صوتها وحث المتعلم 

 من بٌن صور اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 

المولد النبوي أداء أنشودة  -

 أداء سلٌما. الشرٌف

المولد أنشودة  -

 وي الشرٌف.النب

بمصاحبة اللحن  المولد النبوي الشرٌفأداء أنشودة  -

 المسجل على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ ان
ح

ان
ثبنثخ

 

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 التعرف على صوت آلة القصبة-

 

 

 آلة القصبة - 

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة القصبة ٌتم التعرف  -

على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن 

صور اآلالت األخرى.اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت 

 وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

ُُخ األغ

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة المولد النبوي  -

 الشرٌف أداء سلٌما.

أنشودة المولد  -

النبوي الشرٌف. 

 )تابع(

أداء أنشودة المولد النبوي الشرٌف بمصاحبة اللحن  -

 المسجل على الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

كهًبد انُشُذ يىخىدح  دلُمخ 61

 ثُخفٍ كزبة انهغخ انؼش
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ظخ 

ح
ان

انشاثؼخ
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

التعرف على صوت آلة الكمان -

 الجهٌر

 آلة الكمان الجهٌر - 

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة الكمان الجهٌر ٌتم  -

التعرف على صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من 

 بٌن صور اآلالت األخرى.

 كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌااكتشاف 
 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة النملة. - أداء أنشودة النملة أداء سلٌما. -

 أداء أنشودة النملة بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 األنشودة بالتصفٌق . مساٌرة إٌقاع -

 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
غخ

خبي
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

 التعرف على صوت آلة النقرات-

 آلة النقرات - 

 

تم التعرف  تًلا من خالل االستماع إلى صوت آلة النقر -

على تعٌٌن صورتها من بٌن  على صوتها  و حث المتعلم 

 صور اآلالت األخرى.اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت 

 وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
 أنشودة النملة. )تابع( - أداء أنشودة النملة أداء سلٌما. -

 ودة النملة بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط.أداء أنش -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة  -

 بالتصفٌق 

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان
عخ

غبد
ان

 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

التعرف على صوت آلة  -

 الساكسفون.

آلة  -

 الساكسفون

الساكسفون ٌتم التعرف على  من خالل االستماع إلى صوت آلة -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

 اء سلٌما.أداء أنشودة القمر أد -

 

 

 أنشودة القمر. -

 

 

 

 أداء أنشودة القمر بمصاحبة اللحن المسجل على الشرٌط. -

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -
 دلُمخ 61

كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ
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ظخ 
ح

ان
غبثؼخ

ان
 

انززوق 

انًىعُمٍ 

 واالعزًبع

 

 

 آلة القانون. التعرف على -

 

 آلة القانون -

 

من خالل االستماع إلى صوت آلة القانون ٌتم التعرف على  -

صوتها  و حث المتعلم  على تعٌٌن صورتها من بٌن صور 

 اآلالت األخرى.

 اكتشاف كٌفٌة إصدار الصوت وتمثٌلها حركٌا

 دلُمخ 65

االػزًبد فٍ االعزًبع  -

ػهً انمشص انًؼغىؽ 

انزؼهًٍُ انخبص ثهزا 

 انًغزىي

األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ

أداء أنشودة نشٌد األلعاب أداء  -

 سلٌما.
 أنشودة نشٌد اللعاب -

أداء أنشودة نشٌد األلعاب بمصاحبة اللحن المسجل على  -

 الشرٌط.

 مساٌرة إٌقاع األنشودة بالتصفٌق . -

 دلُمخ 61
كهًبد انُشُذ يىخىدح 

 فٍ كزبة انهغخ انؼشثُخ

ظخ 
ح

ان

انثبيُخ
انززوق  

ًىعُمٍ ان

 واالعزًبع

   التقٌٌم الفصلً 
األغُُخ 

انزشثىَخ 

 وانُشُذ
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 ًَىرج ػٍ ثطبلخ وػؼُخ يشكهخ

 انغُـخ:انثبنثخ اثزذائٍ  انًـبّدح: انزشثُخ انًىعُمُخ

 واالعزًبع.انًُذاٌ أو انًحىس:انززوق انًىعُمٍ 

ؿٔٞػحش ج٤ُْٞٔو٤س ج٤ُ٥س ٖٓ ق٤ع ٗٞع ج٤ُْٞٔو٠ ٝج٫٥ش جُط٢ ٣كىو جُطش٬٤ٌش ٝجُٔانكفبءح انخزبيُخ انًغزهذفخ: 

 ضؼُكٜح.

 يشّكجبد انكفبءح انًغزهذفخ:

 ج٤ُ٥س ٝجُـ٘حت٤س. ضكى٣ى جُطش٬٤ٌش ٝجُٔؿٔٞػحش ج٤ُْٞٔو٤س  انًشكجخ األونً:

 انىػؼُبد انجغُطخ انخبطخ ثهب:

٣ٖ غْ ٖٓ غ٬غس أكٍجو ئ٠ُ آنٍٙ، ٣شٍـ جُٔؼِْ .جٗط٬هح ٖٓ ض٣ٌٖٞ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جُٔطؼ٤ِٖٔ ضشَٔ كٍوج ٝجقىج غْ كٍو1

 ٓلّٜٞ جُطش٤ٌِس.

 .٣وىّ جُٔؼِْ ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس ضؼُكٜح آُس ٝجقى ً٘ٔٞيؼ ُِؼُف جُلٍو١.2

 .٣وىّ جُٔؼِْ ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس ضؼُكٜح أًػٍ ٖٓ آُس ً٘ٔٞيؼ ُِؼُف جُؿٔحػ٢.3

 ع ج٤ُْٞٔو٢ ٝج٫٥ش جُط٢ ضؼُكٜح(.جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُطش٬٤ٌش ج٤ُْٞٔو٤س)جُ٘ٞ انًشكجخ انثبَُخ :

 انىػؼُبد انجغُطخ انخبطخ ثهب:

. جٗط٬هح ٖٓ ج٫ْطٔحع ئ٠ُ ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ؿ٘حت٤س ٓهطحٌز ٣إو٣ٜح طٞش ذش١ٍ ٝجقى، ٣شٍـ جُٔؼِْ ٓلّٜٞ جُـ٘حء 1

 جُلٍو١.

س ً٘ٔٞيؼ ُِـ٘حء . جٗط٬هح ٖٓ ج٫ْطٔحع ئ٠ُ ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ؿ٘حت٤س ٓهطحٌز ضإو٣ٜح ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧طٞجش جُرش2٣ٍ

 جُؿٔحػ٢.

 

 

 وػؼُخ رؼهًُخ إديبخُخ
جٗط٬هح ٖٓ ج٫ْطٔحع ئ٠ُ ٓؼُٝكحش ُلٍهس ٤ْٞٓو٤س ػىوٛح ؿ٤ٍ ٓؼٍٝف  -

 ٣كحٍٝ جُٔطؼِْ ٖٓ ن٬ُٜح جْط٘طحؼ جُطش٤ٌِس ج٤ُْٞٔو٤س ج٤ُ٥س

 هخ االَطاللُخحم انىػؼُخ انًشك

ٖٓ ن٬ٍ ج٫ْطٔحع ُٔؿٔٞػس ٓوحؽغ ٤ْٞٓو٤س ضؼُف ٖٓ ؽٍف كٍم  -

٤ْٞٓو٤س ٓهطِلس ٣طِد ٖٓ جُط٤ًِٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُطش٤ٌِس ج٤ُْٞٔو٤س ج٤ُ٥س 

 ٝجُطش٤ٌِس ج٤ُْٞٔو٤س جُـ٘حت٤س.

 انىػؼُخ انًشكهخ انزمًُُُخ

٤ْٞوحٌ ػٖ ؽ٣ٍن ج٫ْطٔحع ئ٠ُ ٓوطٞػس ٖٓ جُٓٔل٤ٗٞس جُهحٓٓس ُِٔ -انُض:

 ذ٤طٜٞكٖ ُلٍهس ٤ْٞٓو٤س ٫ ٣لٞم ػىو ػحَك٤ٜح جُؼشٍٕٝ.

 ضظ٤٘ق ئٓح كٍهس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس أٝ كٍهس ٤ْٞٓو٤س ؿ٘حت٤س. -انًطهىة:

ذٌٍ ئؾحذطي ذاػطحء جٌُٔٞٗحش ج٧ْح٤ْس ُِلٍهس، ذاذٍجَ جُى٫تَ جُط٢  -انزؼهًُخ:

 جٌضٌُش ػ٤ِٜح. 

 

 

جٗط٬هح ٖٓ ئػطحء ٓلّٜٞ جُ٘ٞع ج٤ُْٞٔو٢ )أْثِس( ٣وىّ جُٔؼِْ ؾِٔس  -

٤ْٞٓو٤س آ٤ُس ً٘ٔٞيؼ ٤ُِْٞٔو٠ ج٤ُ٥س ٤ُظَ ذحُٔطؼِْ ئ٠ُ جْط٘طحؼ إٔ ًَ 

  ٓوطٞػس ٤ْٞٓو٤س ضإو٣ٜح آ٫ش ٤ْٞٓو٤س كوؾ ض٠ٔٓ ذ٤ْٞٔو٠ آ٤ُس.

 انىػؼُخ انًشكهخ االَطاللُخ

 ش ٝجُٔؿٔٞػحش ج٤ُْٞٔو٤س ج٤ُ٥س.جُطش٬٤ٌ -

  ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ٝػحت٬ضٜح. -
 يؼبسف يىاسد يشرجطخ ثبنىػؼُخ انًشكهخ

 انمُى انًغزؼًهخ جُطؼٍف ػ٠ِ أٗٞجع ٤ْٞٓو٠ جُشؼٞخ ج٧نٍٟ. -

 انكفبءاد انؼشػُخ انًغزؼًهخ .جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُطش٬٤ٌش ٝج٧ٗٞجع ج٤ُْٞٔو٤س -

أًَبؽ انغُذاد انزؼهًُُخ انًطهىة  وحٌ َٓٞجٌ.جُٓٔل٤ٗٞس ج٧ٌذؼٕٞ ٤ُِْٞٔ -

 اعزخذايهب فٍ انحمّ 

ـذح انًزىلّؼخ :   ًّ  دلُمخ 65ان
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 كُفُخ ثُبء وػؼُخ رؼهًُخ

 نىػؼُـخ انزؼهًُـخا

ٝػؼ٤س ئشٌح٤ُس ض٤ٜة ُِٔطؼِْ ضؼِٔحش ؾى٣ىز )  ٢ٛ ٝػؼ٤س نحطس ذؿحٗد ؾُت٢ ٖٓ ٓططِرحش جٌُلحءز جُٔٓطٜىكس. ٢ٛ

ٓؼحٌف ، أوٝجش ، ًِْٞحش ( ٖٓ ن٬ٍ ٗشحؽ جُركع ػٖ جُٔؼِٞٓحش ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ذٔؼ٠٘ آنٍ ئٜٗح ٓشٌِس ضىػٞ جُٔطؼِْ 

جًطٓرٚ ٖٓ ٓلح٤ْٛ ٝهٞجػى ٝهٞج٤ٖٗ ٝٗظ٣ٍحش  ٤ٜح ًَ ٓحئ٠ُ ؽٍـ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطٓحؤ٫ش ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٓطكؼٍ ك

  ٜٝٓ٘ؿ٤حش ٝؿ٤ٍٛح ٣طْ ض٘حُٜٝح ذشٌَ كٍو١ أٝ ؾٔحػ٢

 ٌٓٞٗحش جُٞػؼ٤س جُطؼ٤ِٔس :   

 ٣ظق ٓٞػٞع جُٞػؼ٤س  :ج٤ُٓحم     

٤٘حش جُٓ٘ى: ٢ٛٝ ػ٘حطٍ ٓحو٣س ٓوطٍقس ضؼ٤ٖ جُٔطؼِْ ػ٠ِ جٗؿحَ جُٜٔٔس )ػرحٌز ػٖ طٌٞ ،    ٗظٞص ، ؾىجٍٝ ، ٓ٘ك

 أٝ ٓهططحش , ضٓؿ٬٤ش ْٔؼ٤س (                              

 جُطؼ٤ِٔس: ٢ٛٝ ٓؿٔٞػس ضٞط٤حش جُؼَٔ                                                

                                                                   جُٜٔٔس: جُط٘رإ ذحُٔ٘طٞؼ جٍُٔضود, ٝضطٔػَ ك٢ ٓؿٔٞع جُطؼ٤ِٔحش جُط٢ ضكىو ٓح ٛٞ ٓطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ ئٗؿحَٙ             

 ٓػحٍ ػ٠ِ ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس :

  : ٌٓٞٗحش جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س انغُبق   -1

 ٤ْٞٓو٢ ٣شَٔ جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س ٝجػكس جُٔؼحُْ رغدُم - 2

    ظٌٞ ج٧قىجظ .: قع جُٔطؼِْ ػ٠ِ ج٩ٗظحش جُؿ٤ى ُِوظس ج٤ُْٞٔو٤س ٓغ ٓكحُٝس  ض انزؼهُـًــخ  -3

                                           .ًٔح  ٣طظٌٞٛح ٛٞ ٝ ذط٣ٍوس قٍز : جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ ٓكحُٝس ٍْو ٧قىجظ جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س ـخًانًهـــ  -4

 

 الزشاذ نىػؼُبد رؼهًُخ

 

 انغُخ األونً اثزذائٍ

 : انىػؼُخ

 .: أطٞجش ٖٓ جُر٤ثس ٝ جُطر٤ؼسانغُبق    -0

 .: ضٓؿ٤َ ٣شَٔ أطٞجش ٖٓ جُر٤ثس جُٔك٤طسانغُــــذ    -6

 .ٓظىٌٛح  : ج٫ْطٔحع جُؿ٤ى ئ٠ُ جُطٓؿ٤َ ٝ ج٩ٗظحش ٨ُطٞجش جُٔهطِلس ذطٔؼٖ ٓغ جُطل٤ٌٍ ك٢ انزؼهًُــــخ  -3

 : جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ إٔ ٣كىو ٓظىٌ جُظٞش جٗط٬هح ٖٓ ضظٌٞ  ٤ٌُل٤س ئطىجٌٙ .           خًانًهــــ  -4

:ٖٓ ن٬ٍ جْطٔحػي ٨ُطٞجش ج٥ض٤س  قىو ٓظىٌٛح , غْ جًطشق ٤ُٔٓجضٜح ٖٓ ق٤ع : جُطٍٞ ٝ جُوظٍ, جُكىز ٝ  خوػؼُ

 .جُـِظس , جُظؼٞو ٝ جٍُُ٘ٝ 

 

 

 انغُخ انثبَُخ اثزذائٍ

 انىػؼُخ  : 

 

 

 :جُؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤سانغُبق -0

 .: ضٓؿ٤َ ٤ْٞٓو٢ ٣شَٔ ؾِٔس ٤ْٞٓو٤س ٓؼ٤٘سانغُــــذ  -6

      .ج٩ٗظحش جُؿ٤ى ئ٠ُ ًٛج جُِكٖ ج٤ُُٔٔ : ج٫ْطٔحع ٝ انزؼهًُــخ  -3

: جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ إٔ ٣ٓط٘طؽ ٗٞع جُؿِٔس ج٤ُْٞٔو٤س ٝ أ طِٜح) ٖٓ ق٤ع ج٫ٗطٔحء : ػٍذ٤س , ؿٍذ٤س ,  انًهـــًـخ  -4

 أٓح٣َـ٤س ئُم.... ( ٝ يُي ٓغ ئذٍجَ ج٤ُُٔٔجش جُط٢ ض٤ُٔٛح ػٖ ؾَٔ ٤ْٞٓو٤س أنٍٟ .          

 .جْطٔحػي ُِؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤س ج٥ض٤س ٝذؼى جُطٔؼٖ ك٢ ٤ُٔٓجضٜح جٗٓرٜح ئ٠ُ ٓ٘طوطٜح : ٖٓ ن٬ٍ وػؼُخ 

www.ency-education.com/primaire.html



 ُى االثزذائٍيشحهخ انزؼه                                                               يبدح انزشثُخ انًىعُمُخ   ثُمخ انًشافمخ نًُبهح انى

 49                                                                                                              -6106 -وصاسح انزشثُخ انىؽُُخ 

 

 

 

 انغُخ انثبنثخ اثزذائٍ

 :  انىػؼُخ

 اثزذائٍ شاثؼخانغُخ ان

 انىػؼُخ  :

 

 

 انغُخ انخبيغخ اثزذائٍ

 انىػؼُخ  :

 

 

 

 

 

 .: جُطش٬٤ٌش ٝ جُٔؿٔٞػحش ج٤ُْٞٔو٤سانغُبق    -0

 .: ضٓؿ٤َ ٤ْٞٓو٢ ٣شَٔ ٗٞػح ٖٓ جُطش٬٤ٌش ج٤ُْٞٔو٤سانغُــــذ    -6

         .ْطٔحع ٝج٩ٗظحش جُؿ٤ى ُِوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ػىو ج٧طٞجش أٝ ج٫٥ش جُط٢ ضإو٣ٜح: ج٫ انزؼهًُـــخ  -3

: جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ ضكى٣ى ػىو جُٔ٘ل٣ًٖ ًُٜج جُؼَٔ ج٤ُْٞٔو٢ ٫ْط٘طحؼ جُطش٤ٌِس : غ٘حت٤س ًحٗص أّ غ٬غ٤س  انًهـــًخ  -4

 أٝ ٌذحػ٤س ٓغ ضر٣ٍٍ جُ٘ط٤ؿس.                 

ًٛٙ جُطش٬٤ٌش ٝ  ٞػح ٖٓ جُطش٬٤ٌش ج٤ُْٞٔو٤س , ٫ْْْطٔحع ئ٠ُ ًٛج جُطٓؿ٤َ ج٤ُْٞٔو٢ ج١ًُ ٣شَٔ ٗج:ذؼى وػؼُخ 

 ذٌٍ ْرد جُط٤ٔٓس.

 .: ٌٓٞٗحش جُوظس ج٤ُْٞٔو٤سانغُبق    -0

 .َ جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س ٝجػكس جُٔؼحُْضٓؿ٤َ ٤ْٞٓو٢ ٣شٔ -ٍْو هظس هظ٤ٍز ٖٓ هظض ج٧ؽلحٍ: انغُــــذ    -6

 .   ٤ُْٞٔو٤س ٓغ ٓكحُٝس ضظٌٞ ج٧قىجظ: ج٩ٗظحش جُؿ٤ى ُِوظس ج انزؼهُـًــخ  -3

 .: جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ ٓكحُٝس ٍْو ٧قىجظ جُوظس ج٤ُْٞٔو٤س ًٔح ٣طظٌٞٛح ٛٞ ٝ ذط٣ٍوس قٍز انًهـــًـخ  -4

ؼغ ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س, قحٍٝ إٔ ض٘ٓد ًَ آُس ٝ يُي قٓد :جْطٔغ  ئ٠ُ ًٛج جُطٓؿ٤َ ج٤ُْٞٔو٢ ج١ًُ ٣شَٔ ذوػؼُخ

 .طٞضٜح ئ٠ُ شهظ٤س ضطه٤ِٜح ْٞجء ًحٗص ئٗٓحٕ أٝ ق٤ٞجٕ

 : جُوٞجُد ٝ ج٧شٌحٍ ج٤ُْٞٔو٤سانغُبق    -0

 ُلحُّ (: ضٓؿ٤َ ٤ْٞٓو٢ ٣شَٔ هحُد ٤ْٞٓو٢ ٓؼ٤ٖ ) جُطٞش٤س أٝ جُى٫ٝخ أٝ جانغُــــذ    -6

ْْ ًٛج جُوحُد ٓغ يًٍ ذؼغ  .: ج٫ْطٔحع جُؿ٤ى ئ٠ُ ًٛج جُ٘ٞع ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ أْٛ ٤ُٔٓجضٚ  انزؼهُـًـــخ  -3

 .٤ُٔٓجضٚ.

: جُٔطِٞخ ٖٓ جُٔطؼِْ ٝطق ًٛٙ جُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ٖٓ ق٤ع ذؼغ ٤ُٔٓجضٜح , ٝ شٌِٜح ) هحُرٜح (, ٝ  ــــخًانًه  -4

  .جُط٢ ضؼُكٜح ٝ يُي هظى ضظ٤٘لٜح ٝ ض٤ٔٓطٜحٗٞػ٤س ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س 

 .٤و٤س ذ٤ٓطس ٖٓ ضٍجغ٘ح ج٧ط٤َ:جُطٓؿ٤َ ج٤ُْٞٔو٢ ج١ًُ ْطٓطٔغ ئ٤ُٚ ٣شَٔ هطؼس ْٓٞوػؼُخ 
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 رمًُُُخ الزشاذ وػؼُبد

 انغُخ األونً اثزذائٍ

 َض انىػؼُخ :

ج٧طٞجش ُٓػؽ ؾىج , ٝذؼؼٜح ٣ٌٖٔ  ضطٞجؾى ٖٓ قُٞ٘ح أطٞجش ٓط٘ٞػس ٖٓ ٓظحوٌ ٓهطِلس , ذؼغ ٖٓ ًٛٙ           

 إٔ ٗطكِٔٚ ٝ جُرؼغ ج٥نٍ ٍٗضحـ ُٓٔحػٚ . 

 جٌْْ ذٔٓحػىز ٓؼِٔي ؾى٫ٝ ضظ٘ق ك٤ٚ ج٧طٞجش جُٔطٞجؾىز ك٢ ذ٤طي  قٓد ٓح ضطًٍٚ ٖٓ أغٍ ك٢ ٗلٓي.           

 انغُخ انثبَُخ اثزذائٍ 

 َض انىػؼُخ :                                      

 شؼد ٖٓ جُشؼٞخ ُرحْٚ جُهحص ٣ط٤ُٔ ذٚ ػٖ ؿ٤ٍٙ , ُٚ أ٣ؼح ٗٞع ٖٓ ج٤ُْٞٔو٠ ٣ؼرٍ ذٜح ػٖ أقح٤ْٓٚ ٓػِٔح ٌَُ

ٝٛٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُطٍجظ ج٩ٗٓح٢ٗ أٝ جُشؼر٢ , ذٔٓحػىز أطىهحتي ٝ ػحتِطي قحٍٝ ضؿ٤ٔغ ذؼغ ج٧ُكحٕ جُهحطس ذٔ٘حؽو٘ح 

  جُؿُجت٣ٍس ٝ يُي ُطوى٣ٜٔح) ً٘ٔٞيؼ ٤ُُٔٔجش ٤ْٞٓوحٗح ( ك٢ هٓٔي .

 انغُخ انثبنثخ اثزذائٍ

 َض انىػؼُخ :

ٓػِٜح ٓػَ جُلٍم ج٣ٍُحػ٤س جُٔطٌٞٗس ٖٓ ػىو ٖٓ ج٬ُػر٤ٖ قٓد ُؼرس ٓؼ٤٘س , كطشٌَ ًًُي جُلٍم ج٤ُْٞٔو٤س ُطإو١ ٗٞػح 

 نحطح ٖٓ ج٤ُْٞٔو٠  . 

ػىو جُٔ٘ل٣ًٖ ُٜح  ذؼى جؽ٬ػي ػ٠ِ أٗٞجع ج٤ُْٞٔو٠ جُط٢ ضؼٍكص ػ٤ِٜح, جٌْْ ؾى٫ٝ ضظ٘ق ك٤ٚ ٗٞع ج٤ُْٞٔو٠ ٝ        

 هظى ضوى٣ٜٔح ًٞغ٤وس ٣ٓطل٤ى ٜٓ٘ح أطىهحؤى ُِطؼٍف ػ٠ِ جُطش٬٤ٌش ج٤ُْٞٔو٤س .

 انغُخ انشاثؼخ اثزذائٍ

 َض انىػؼُخ :

ٜٝٓ٘ح ٖٓ ًطرص ذحُ٘ـٔحش ج٤ُْٞٔو٤س ٝٗطٔطغ  ،ٖٓ جُوظض جُؿ٤ِٔس ٛ٘حى ٖٓ ًطرص ذحٌُِٔحش ٝٗوٍؤٛح ك٢ جٌُطد      

 ٤ْو٤س .ذح٫ْطٔحع ئ٤ُٜح ٤ْٔٝص هظس ٓٞ

هْ أٗص ٝذؼغ أطىهحؤى ذحُركع ػٖ ػ٘ح٣ٖٝ ذؼغ جُوظض ج٤ُْٞٔو٤س جُط٢ ٝػؼص ٖٓ أؾَ ج٧ؽلحٍ جُظـحٌ ٓغ      

 يًٍ ٓإُلٜح ٝ جُرِى ج١ًُ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح .

 انغُخ انخبيغخ اثزذائٍ

 َض انىػؼُخ :

ٓ٘ٚ جُط٣َٞ ٝ جُوظ٤ٍ , جُر٤ٓؾ  ٓػَ ؾ٤ٔغ جُِـحش جُط٢ ٣ؼرٍ ذٜح ٖٓ ن٬ٍ أشٌحٍ أٝ هٞجُد , ٤ُِْٞٔو٠ أشٌحٍ نحطس ذٜح

ٖٓ ن٬ٍ ٓشحٛىضي ُِطِل٣ُٕٞ أٝ جْطٔحػي ُ٪يجػس طْٔ هحتٔس ٨ُشٌحٍ ج٤ُْٞٔو٤س جُوظ٤ٍز ، جٍُٔكٚجُٔؼرٍ ٝ ،ٝجًٍُٔد

 جُٔطٞجؾىز ذر٬وٗح ٝ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س . ٣ٌٔ٘ي ج٫ْطؼحٗس ذح٧طىهحء ٝػحتِطي . 
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 دنُم انًظطهحبد

 اندبَت انًؼشفٍ انؼهًٍ

 ٝ ٛٞ ٓح ٣٘شأ ػٖ جٛطُجَجش وهحتن ج٧ؾٓحّ ك٤٘طوَ ئ٠ُ ج٧يٕ ذٞجْطس جُٜٞجء. :انظىد -

 جُش٢ء ج١ًُ ٣ظىٌ ػ٘ٚ جُظٞش. يظذس انظىد: -

   جقطٌحى أؾٓحّ,ٗوٍ أؾٓحّ, ٗلم ك٢    أؾٓحّ :٤ًل٤س قىٝظ جُظٞش)ضظحوّ أؾٓحّ,يجذأ انزظىَذ -

 نظحتض جُظٞش.  : يؼبَُش انظىد -

ٍضلؼح]قـحوج أ١ ٌك٤ؼح أٝ ٌه٤وح[,٣ٌٕٞ جُظٞش ٓ٘هلؼح]أ١ ؿ٤ِظح أ١ نش٘ح[ أٝ : ٣ٌٕٞ جُظٞش ٓاالسرفبع -

 ٓطْٞطح.

 أ١ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ٣ٓطـٍهٜح جُظٞش,ك٤ٌٕٞ جُظٞش ئٓح ؽ٬٣ٞ أٝ هظ٤ٍج أٝ ٓطْٞطح. انًذح ]انذًَىيخ[: -

 ٣ٌٕٞ جُظٞش ئٓح ه٣ٞح]جُشىز[ أٝ ػؼ٤لح]ج٤ُِٖ[ أٝ ٓطْٞطح. انشذح : -

أ١ ٤ٌٗ٘ٚ,ًَ ٓح ٤ٔ٣ُٙ ػٖ ؿ٤ٍٙ ٖٓ ج٧طٞجش ج٧نٍٟ]٤ُّ ٖٓ ٗحق٤س قىضٚ أٝ ؿِظطٚ[ ذَ  :انطبثغ انظىرٍ -

 ٖٓ ٗحق٤س أطِٚ ٝ ٓ٘شثٚ]ٓػحٍ طٞش نشر٢,طٞش ٓؼى٢ٗ,ٗرٍجش ٤ُٔٓز جُم...[.

 *أَىاع األطىاد: 

]أطٞجش  ٓح ٣ظىٌ ٖٓ أطٞجش ػٖ جُر٤ثس جُٔك٤طس, ٝ ضشَٔ ًَ ٤ٓحو٣ٖ جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس ُ٪ٗٓحٕ أطىاد انجُئخ: -

 ٝأطٞجش جٍُُٔ٘,ٝ ج٧ْٞجم,ٝ جُٔىٌْس جُم...[. جُرشٍ ٝ جُك٤ٞجٗحش ج٤ُ٧لس,

ٝ  ٝطٞش ج٣ٍُف,ٝ ٛى٣ٍ ج٧ٓٞجؼ, ٓح ٣ظىٌ ٖٓ أطٞجش ػٖ جُطر٤ؼس]ًظٞش جٍُػى, :أطىاد انطجُؼخ-

 أطٞجش جُك٤ٞجٗحش جُٔطٞقشس ئُم..[.

 أٗٞجع: 3لَ[ٝٛٞ] ٌؾَ أٝ جٍٓأز أٝ ؽ ٖٓ أطٞجش ػٖ ج٩ٗٓحٕ ٓح ٣ظىٌ أطىاد انجشش:-

 ]ًحُؼكي.ٝجُرٌحء,ٝ جُظ٤حـ [. جُظٞش ج١ًُ ٫ ضٜؿثس ٤ٓ٬ًس ُٚ:-1

 ج٢ٓ٬ٌُ:جُظٞش ج١ًُ ٣٘طؽ ػٖ ج٬ٌُّ جُٜٔؿأ. جُظٞش-2

 جُظٞش جُٔـ٠٘:جُظٞش ج١ًُ ٣٘طؽ ػٖ جُطٍْٗ ذأُكحٕ ٤ْٞٓو٤س.-3

 *اردبِ انظىد]حشكخ انظىد[:  

 ؿحٙ ج٧طٞجش جُكحوز ض٠ٔٓ قًٍطٚ جُِك٤٘س طحػىز.جُظٞش ك٢ جُطكٍى ك٢ جض :ئيج جْطٍٔأطىاد طبػذح -

 جُظٞش ك٢ جُطكٍى ك٢ جضؿحٙ ج٧طٞجش جُـ٤ِظس : ئيج جْطٍٔأطىاد َبصنــــخ- 

  ض٠ٔٓ قًٍطٚ جُِك٤٘س ٗحَُس.

 اندبَت انزشثىٌ انًُهدٍ

 : ٝ ٛٞ ػ٤ِٔس ض٤٤ُٔ ٓظىٌ جُظٞش.اإلدسان انغًؼٍ -

 ضو٤ِى]ٓكحًحز طٞش ٓؼ٤ٖ=ضو٤ِىٙ[. يحبكبح: -

 .ػرحٌجش ضوط٤ؼح شرٚ ػٍٝػ٤ح ٝكن ئ٣وحع ٓ٘حْد ضوط٤غ ًِٔحش أٝ نزمطُغ اإلَمبػٍ نًمبؽغ نفظُخ:ا -

 ج٧طٞجش ؿ٤ٍ ٓطٌٌٍز. : ئيج جْطٍٔش قًٍس جُظٞش ك٢ أٝػحع ٓهطِلس, ضظرفأطىاد غُش يزكشسح -

 ٛٞ ٫ ٝؾٞو ١٧ طٞش.  انظًذ : -

ي ٝ ٝظ٤لطٚ ض٘ظ٤ْ جُِكٖ ٤َ٘ٓح,ٝ يُجُوظٍ ٝ جُطٍٞ،  جُٔهطِلس ٖٓ ق٤عٝ ٛٞ ػرحٌز ػٖ ضؼحهد ج٧َٓ٘س  :اإلَمبع -

 قٓد ٓىو ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س, ٝ قٓد ضوط٤غ ٢َ٘ٓ ذحُكوٍٞ ٝ جْطؼٔحٍ أٌٓ٘س ُِ٘رٍ]أ١ جُوٞز[.

 ػرحٌز ػٖ وهحش ٓ٘طظٔس ٝ ٓٓطٍٔز ػ٠ِ ٗلّ جُٞغ٤ٍز  ]ٓػحٍ:وهحش جُوِد,وهحش جُٓحػس ئُم[.انُجغ:  -
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 .ٞغ٤ٍزٝ ٛٞ جُٔكحكظس ػ٠ِ ٗلّ جُ االَزظبو : -

 ٝضٌٕٞ ػٖ ؽ٣ٍن ض٘ل٤ً ػَٔ ذط٣ٍوس ٣ٍْؼس.انحشكخ انغشَؼخ:  -

 : ٝضٌٕٞ ػٖ ؽ٣ٍن ض٘ل٤ً ػَٔ ذط٣ٍوس ذط٤ثس .انحشكخ انجطُئخ -

٢ٛ ٝقىز جُو٤حِ ج٧ْح٤ْس جُٔٓطؼِٔس ك٢ ه٤حِ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ٣ٓطـٍهٜح ٝ انىحذح األعبعُخ]انىحذح انضيُُخ[: -

 جُظٞش.

 جُظٞش]ٝ ٠ٔٓ٣ ًًُي ذحُ٘رٍ جُو١ٞ[ ٓٞهغ هٞز انضيٍ انمىٌ: -

 ٓٞهغ ػؼق جُظٞش]ٝ ٠ٔٓ٣ ًًُي ذحُ٘رٍ جُؼؼ٤ق[ انضيٍ انؼؼُف: -

 رؼبسَف نًحزىَبد انززوق انًىعُمٍ واالعزًبع

 ط٘لص ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س ئ٠ُ ػحت٬ش ػ٬ٔ ذٔرىأ جُطظ٣ٞص ك٤ٜح]ٓػحٍ: ػبئهخ اِالد انًىعُمُخ:ـ 0

 ػحتِس ج٫٥ش جُٞض٣ٍس  - ٫ش جُ٘له٤سػحتِس ج٥ػحتِس ج٫٥ش ج٣٩وحػ٤س ـ 

 ٓػَ: آُس جُىٌذًٞس.  أٝ جُطٍم. جُؼٍخ أٝ جُ٘وٍ-٢ٛٝ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ٣ؼطٔى ٓرىأ جُطظ٣ٞص ك٤ٜح ػ٠ِ::  اِالد اإلَمبػُخ

 جُ٘لم. ٓػحٍ:آُس جُلِٞش جُهشر٢.-٢ٛٝ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ٣ؼطٔى ٓرىأ جُطظ٣ٞص ك٤ٜح ػ٠ِ: اِالد انُفخُخ:

 ٗوٍ أٝ قي أٝ ؽٍم ج٧ٝضحٌ. ٓػحٍ: آُس جُو٤ػحٌز.-٢ٛٝ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ٣ؼطٔى ٓرىأ جُطظ٣ٞص ك٤ٜح ػ٠ِ: اِالد انىرشَخ:

 :انفشق انًىعُمُخ ـ 6

 ٝ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحَك٤ٖ ج٤ُْٞٔو٤٤ٖ ٝ ج٣ًُٖ ٣ؼُكٕٞ ػ٠ِانفشلخ انًىعُمُخ:-

 آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ٓط٘ٞػس ٓوطٞػحش ٖٓ ٤ْٞٓو٠ ٓؼ٤٘س. 

 ٝ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحَك٤ٖ ج٤ُْٞٔو٤٤ٖ  ُخ انؼشثُخ:انفشلخ انًىعُم-

 ٝ ج٣ًُٖ ٣ؼُكٕٞ ػ٠ِ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ػٍذ٤س ٓوطٞػحش ٖٓ ج٤ُْٞٔو٠ جُؼٍذ٤س.

 ٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحَك٤ٖ ج٤ُْٞٔو٤٤ٖ  نًُخ:بانفشلخ انًىعُمُخ انؼ-

 ٌٝٝذ٤س جُؼح٤ُٔس.ٝ ج٣ًُٖ ٣ؼُكٕٞ ػ٠ِ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ؿٍذ٤س ٓوطٞػحش ٖٓ ج٤ُْٞٔو٠ ج٧

 ٝ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحَك٤ٖ ج٤ُْٞٔو٤٤ٖ انفشلخ انًىعُمُخ األَذنغُخ:   -

 ٝج٣ًُٖ ٣ؼُكٕٞ ػ٠ِ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ػٍذ٤س ٝ ؿٍذ٤س ٓوطٞػحش ٖٓ جُطٍجظ ج٤ُْٞٔو٢ ج٧ٗىُّ.

 ٖ ٝ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحَك٤ٖ ج٤ُْٞٔو٤٤ٖ ٝج٣ًُانفشلخ انًىعُمُخ انفهكهىسَخ:   -

 ٣ؼُكٕٞ ػ٠ِ آ٫ش ٤ْٞٓو٤س ضو٤ِى٣س ٝ ٓك٤ِس ٓوطٞػحش ٖٓ جُطٍجظ ج٤ُْٞٔو٢ جُٔك٢ِ 

 ٝ جُطو٤ِى١ جُ٘حذغ ٖٓ ذ٤ثس ٝ قؼحٌجش جُشؼٞخ.

 انمىانت و األشكبل انًىعُمُخ:ـ 3

 ض٤ًٍس ٓإُلس ٖٓ ػىو ذ٤ٓؾ  -ٝ ٛٞ ػرحٌز ػٖ ٓوىٓس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس ػٍذ٤س انذوالة:

 جُٞطِس ج٤ُْٞٔو٤س ) جُكلَ ج٤ُْٞٔو٢ هى٣ٔح ( ٖٓ جُؿَٔ ج٤ُْٞٔو٤س ضٓطَٜ ذٜح 

 ٝ ٝظ٤لطٚ ض٤ٜثس جُؿٞ ُِٔـ٢٘ ٝ ُِٔٓطٔؼ٤ٖ ٬ُْطٔحع ئ٠ُ أٗٞجع ٖٓ جُـ٘حء ضشطٍى ك٢ ُكٖ ٤ُٔٓ ٠ٔٓ٣ خ" جُٔوحّ " .

٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ هطؼس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس ؿٍذ٤س , ًحٗص ضؼُف هى٣ٔح ٖٓ أؾَ ٌهظس ٓؼ٤٘س . ٍْٝػحٕ ٓح ضطٌٞش  انفبنــظ:

٤ْٞٓوحٛح ٓٓطوِس ػٖ جٍُهض ٝ أونِص ٓغ ج٤ُْٞٔو٠ جُؿحوز جُوحذِس ٬ُْطٔحع ٝ جُطًٝم . ؽحذؼٜح ٍٓـ ٝ ٗش٤ؾ ٝأطركص 

 ٝ ضٞهغ ػ٠ِ جُٔو٤حِ جُػ٬غ٢ . ٖٓ أشٍٜ ٓإُل٤ٜح " ْطٍجِٝ" .

٤س . ٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ هطؼس ٤ْٞٓو٤س آ٤ُس أٗى٤ُٓس ضطًٍد ٖٓ ٓوحؽغ ٓٓطٞقحز ٖٓ ٓهطِق  أؾُجء جُ٘ٞذس ج٧ٗىُٓ انزىشُخ:

ك٢ أوجتٜح ؾ٤ٔغ جُؼحَك٤ٖ ذط٣ٍوس نح٤ُس ٖٓ ًَ ض٣ُٝن )ًَ جُ٘ٞذحش ُٜح ضٞش٤س ٓحػىج ٗٞذس "جٍُطى" ٝ "جُٔؿ٘رس  ٣شحٌى

 " جُِط٤ٖ ٣ٓطؼٍجٕ ضٞش٤س ٗٞذس "جُُّٔٓٞ" ذحُ٘ٓرس ٠ُٝ٨ُ ٝ  ضٞش٤س ٗٞذس "ؿ٣ٍرس جُك٤ٖٓ" ذحُ٘ٓرس ُِػح٤ٗس (.
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 ِالد انًزُبونخ فٍ انًُهبجرؼبسَف ا

 نخبطخ ثًُهبج انغُخ أونً اثزذائٍ:ا الداِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اِالد انخبطخ ثًُهبج انغُخ انثبَُخ اثزذائٍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكثر شيوعا في البمدان العربية.وتكون عادة عمى شكل مزىرية وىي اآللة اإليقاعية الدربوكة: آلة
 اة من ناحية بجمد حيوان]معز,خروف,سمك[,أما الناحية الثانية فتبقى مفتوحة لخروج من الطين مغط

 الصوت.و يتم العزف عمييا باستعمال اليدين بواسطة الضرب عمى الجمد.
  

 خشبية ظيرت منذ العصور الوسطى في أوروبا,ومن بداية  آلة الفموت الخشبي: و ىي آلة نفخية
 تعميم التربية الموسيقية إلى يومنا ىذا.و ىي عمى شكل انبوب من  شاعت كوسيمة في 02القرن 

 ثقب من األمام و واحدة من الخمف.و يتم العزف عمييا عن طريق النفخ في  7الخشب عميو 
 ما يسمى بالمنقار]سمي بيذا لتشابيو مع منقار الطيور[.

 

 

 دوق المصوت( )و ىو الصن 8آلة القيثارة: و ىي آلة وترية ذات شكل يشبو الرقم 
 عميو فتحة دائرية و متصل بزند طويل تحتوي نيايتو عمى مفاتيح تشد إلييا األوتار 

 قصد ضبط الطبقة الصوتية.تستعمل ىذه اآللة في الموسيقى الشعبية و الموسيقى األندلسية
 

 الطبـل التقميدي
 من الخشب يعتبر الطبل أضخم اآلالت اإليقاعية صوتا و حجما . وىو عبارة عن أسطوانة

 أو المعدن مشدود عمى قاعدتييا طبقتان رقيقتان من الجمد ينقر عمى  إحداىما بعصوين  من
 الخشب . يستعمل في الفرق الموسيقية الفمكمورية  و العسكرية . 

 

 

 آلة العود
 ىي آلة موسيقية وترية عربية , يكون  شكل صندوقيا المصوت نصف بيضوي

 تضبط خمسة أوتار مزدوجة .  يتصل بزند قصير ينتيي بمفاتيح 
 و يعزف عمييا عن طريق نقر األوتار بريشة خاصة بذلك .

 

 

 

 ىي آلة موسيقية نفخيو عمى شكل أنبوب يبدأ بمسان مزدوج ) يصدر صوتا آلة الغايطة
 في  ر( , وينتيي بصوان ) يضخم الصوت ( وىي كثيرة االنتشا العزف مميزا أثناء

 الدول العربية و اإلسالمية بحيث تستعمل في الحفالت الشعبية  و األفراح . 
 .يتميز صوتيا بالقوة و الحيوية
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 اِالد انخبطخ ثًُهبج انغُخ انثبنثخ اثزذائٍ:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثزذائٍ: شاثؼخاِالد انخبطخ ثًُهبج انغُخ ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيقاعية عربية, و ىو عبارة عن إطار خشبي دائري الشكل مشدود عميو قطعة من جمد  آلة :الدف الصغيرآلة 
لمعز أو الحوت قديما. أما الدف الحديث فتشد عميو قطعة من نوع البالستيك الخاص و الذي يحدث نفس ا

 الصوت القديم. و غالبا ما يوجد ثقب في جانب اإلطار الخشبي يسمح لمعازف بوضع إبيام اليد اليسرى 
 ليسيل مسكو ينقر عمى آلة الدف باستعمال أصابع اليد اليسرى و اليد اليمنى حسب

 و المتطورة. ةاإليقاع المراد عزفو أصبح الدف شائع االستعمال في الفرق الموسيقية التقميدي

بواسطة وضع الفم عمى أحد طرفييا  قصبة مفتوحة الطرفين يعزف عمييا نفخية خشبية, وىو عبارةآلة  :نايآلة ال
 . لمناي ستة ثقوب وثقب في منتصف القصبة من األسفل..مع إمالتو قميال 

  .الموسيقية النغمات يد عمييا إلخراجبوضع أصابع الوتسد ىذه الثقوب وتفتح 
 . صوت شجي ىو أقرب األصوات وأجمميا بالنسبة لإلنسانلمناي  

 و في الموسيقى العربية المتطورة. الموسيقى التقميديةآلة الناي في تستعمل 
 

 

 

 يعتبر الطبل أضخم اآلالت اإليقاعية صوتا و حجما . وىو عبارة عن أسطوانة  :الطبـل 
  من الخشب أو المعدن مشدود عمى قاعدتييا طبقتان رقيقتان من الجمد ينقر عمى

 إحداىما بعصوين  من الخشب . يستعمل في الفرق الموسيقية الغربية  و العسكرية . 

 

  8ىي آلة موسيقية وترية ذات القوس, يكون شكل صندوقيا المصوت يشبو شكل الرقم  آلة الكمان:
 زف عمييا عن طريق حك األوتار بقوسنتيي بمفاتيح تضبط أربعة أوتار  . و يعيتصل بزند قصير ي 
 خاص بذلك . تستعمل في الفرق الموسيقية الكالسيكية األوروبية و كذا الفرق الموسيقية العربية . 
 

 آلة موسيقية نفخيو خشبية عمى شكل أنبوب يبدأ بمسان مزدوج  ىي آلة األوبوا:
 اء العزف ( , وينتيي بصوان ) يضخم الصوت (.) يصدر صوتا مميزا أثن

 صوتيا قريب شيء ما بصوت آلة الغايطة . يتميز صوتيا بالقوة و الحيوية.
 وتستعمل  في الفرق الموسيقية الكالسيكية األوروبية .
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 اثزذائٍ: خبيغخاِالد انخبطخ ثًُهبج انغُخ ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىي آلة من أشير اآلالت الموسيقية الغربية , انتشرت في العالم إلى حد :بيانوآلة ال
 ن عاما آللة موسيقية أخرى .و استعماليا في الموسيقى الغربية يكاد يكو  لم يسبق 

 والبيانو آلة حديثة العيد بين اآلالت الموسيقية األخرى.صنع في فرنسا أول 
 ( فتطرق األوتار  touchesتتحرك بواسطة المالمس ) ةبيانو بمطارق صغير 

 .فيصدر عنيا الصوت الموسيقي.تصنف آلة البيانو 
 كآلة وترية ذات أوتار مطروقة. 

 

 :الكبير آلة الدف
  .األلحان و األنغام ىو آلة اإليقاع المشيورة التي تصاحب إيقاعاتيا

 و الدف مستدير الشكل غالبًا يصنع عمى ىيئة اطار من خشب 
 مشدود عميو جمد رقيق و يسمى بالرق إذا زينت جوانبو  خفيف

  اإليقاع صنوج نحاسية صغيرة لتحمية نقرات
 ينتج صوت يسمى دم أو تمعند النقر عمى وسط الدف نقرة تامة 

 الخفيف فينتج من النقر عمى طرف الدف و يسمى ىذا الصوت تك. ، أما الصوت 
 دم دم دم تك دم دم تك

المكتشفات األثرية فالدف معروف في حضارتنا منذ األلف الثالث قبل  و الدف آلة قديمة جدًا، و استنادًا إلى
قد  قبل الميالد و 0562ن النيرين و يعود تاريخيا إلى عام اآلثار عنو جاءت من بالد مابي الميالد و أقدم

نسوة ينقرن عمى دف  جاء ىذا المشيد مرسومًا عمى جرة فخارية ممونة بالمون القرمزي و يمثل الرسم ثالثة
 دائري بواسطة العصا.

 

 

 

 :آلة النقارات
 وىي عبارة عن آلة إيقاعية تقميدية مكونة من قطعتين مصنوعتين من الفخار 

 و غالبا ما تكونان شكميما نصف كروي و شد أعالىما جمد حيواني.
 مربوطتين بحبل من الجمد يضميما إلى بعضيما البعض, 
 منفصمتين و محمولتين عمى نانأما في بعض األحيان قد تكو  
 حامل خاص بيما .يعزف عمييما بمضربين صغيرين . 

 ىذه اآللة كثيرة االستعمال في الموسيقى التقميدية عامة و في الموسيقى 
 األندلسية ك"المالوف" مثال.نجدىا منتشرة في المغرب العربي خاصة 

 وفي بعض الدول العربية واإلسالمية عامة .
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 :آلة الساكسوفون
 ىو عبارة عن آلة موسيقية نفخية ذات لسان منفرد تنتيي بصوان يضخم الصوت .

 تشمل مفاتيح كوسيمة لمحصول عمى النغمات الموسيقية و ذلك عن طريق  
 عائمة اآلالت  التحكم في مقدار تسرب اليواء في األنبوب .و تصنف ضمن

 النفخية الخشبية رغم أنيا مصنوعة من النحاس و ذلك نظرا لدفء صوتيا
 الذي يشبو صوت اآلالت النفخية الخشبية.اخترع ىذه اآللة صانع آالت موسيقية 
 طورت ىذه اآللة واخترعت من .0882آدولف ساكس في عام  بمجيكي يدعى 
 لى الكبير الذي يحدث صوتاعدة أحجام من الصغير الذي يحدث صوتا حادا إ 
 ولقد عم استعماليا في جميع الميادين الموسيقية بدءا من الفرق العسكرية  غميظا 

 و الكالسيكية، انتشر استخدام الساكسفون في القرن العشرين و خصوصا 
 فونو تزامن انتشارىا مع تطور موسيقى الجاز و صار مالزما ليا و ظير عازفو ساكس في الواليات المتحدة

 مرموقين. 
 
 

 

 

 :آلة القصبة
 ة نفخية تصنع من شجر الغاب)القصب(, شبيية ىي آلة موسيقي

 بآلة الناي إال أنيا تختمف عنو في الحجم)السمك و الطول (.
 ثقوب في  5و ىي عبارة عن أنبوب مفتوح من الجانبين,  بو 

 أسفل الجية األمامية . و غالبا ما يعمد صانعي ىذه اآللة إلى تزيينيا
 برسوم  مزركشة. 

 مائمة مثل الناي. يتميز صوتيا بالعمق يتم العزف عمييا بطريقة 
 و الحزن الدال عمى الشكوى.و تمعب ىذه اآللة دورا رئيسيا في مصاحبة 
 الغناء بأنواعو المختمفة,بحيث نجدىا منتشرة في كل ربوع القطر الجزائري,

حضرية كانت أم فيي ال تنتمي إلى منطقة معينة أو نوع موسيقي معين,.إنيا متواجدة في كل أنواع  الموسيقى  
 ريفية أم بدوية.
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 :آلة الكمان الجهير
 الخشب  حجم كبير نسبيًا تصنع من آلة وترية من عائمة الكمان ذات

 و ليا أربعة أوتار .يوضع الكمان الجيير أثناء العزف بين ركبتي العازف
 ظير و يستند إلى األرض عن طريق قضيب معدني مثبت في قاعدتو. 
 في إيطاليا عمى يد صانع آالت 0652الكمان الجيير ألول مرة في عام  
 القرن التاسع عشر يستخدم أواخر أندريا أماتي ، و بقي حتى كمان يدعى 
 تعطي بعض النغمات الغميظة في الفرقة الموسيقية. كآلة مساندة  
 ولكن الوضع تغير أثناء العصور المختمفة فأصبحت تؤلف 
 لو مقطوعات خاصة بو, و أصبح ال يستغنى عنو في الفرق الموسيقية . 
 
 
 

 

 

 :آلة القانون
 أصمو آلة وترية قديمة، عرفت عند اآلشوريين وقدماء المصريين

 القرن الرابع لميجرة بالعراق واألندلس. وظيرت عند العرب في  
 واخترع حنفي الدين األموي آلة من فصيمة القانون سميت

 ."المغنى"، والقانون بشكمو الحالي يرجع إلى العصر العباسي 
 ومن اآلالت التي تشبو القانون في بالد فارس وتركيا آلة السنطور ويعزف عمييا بواسطة نقر 
 وترا، 78يتألف القانون من ثالثة دواوين ويبمغ عدد أوتاره األوتار بمطارق خشبية. و  
يعزف عميو باليدين بريشتين مثبتين بواسطة كستبانين يمبسان في إصبعي السبابة، وكان العازف عند بدء  

ظيور القانون يستعمل البصم بإبيام يده اليسرى لتقصير األوتار لرفع الصوت، ومن العازفين المصريين 
يتبعون ىذه الطريقة من المحترفين محمد العقاد الكبير، ومن اليواة مصطفى رضا. وقد استعممت الذين كانوا 

عند "العرب" في أوائل القرن العشرين وىي قطع معدنية صغيرة تركب عند األنف ويستخدميا العازف في 
 تقصير الوتر أو إطالتو.
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 .: جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س جُٔحوز -

 جُٔٓطٟٞ: جُطٌٞ ج٧ٍٝ. -

 .ٝج٫ْطٔحع ج٤ُٔىجٕ: ضًٝم ٤ْٞٓو٢ -

 :ز جُهطح٤ٓس جٌُلحء

تض جُظٞش ٝضظ٤٘ق ج٫٥ش ػ٠ِ نظح ذ٤ٖ ج٧طٞجش جُٔهطِلس ٖٓ جُر٤ثس ٝجُطر٤ؼس ٝجُطؼٍف )جُط٤٤ُٔ

 ج٤ُْٞٔو٤س(.

 انًمبؽغ:

جُظٞش ٝٞش جُكحو ٝ جُـ٤ِع ، أطٞجش ٖٓ جُر٤ثس + جُظٞش ج٢ٓ٬ٌُ ٝجُِك٢٘، ٝجُظ : جُٔوطغ ج٧ٍٝ

 جُوظ٤ٍ ٝجُط٣َٞ.

 ، جُو١ٞ ٝجُؼؼ٤ق.٘حٍَ + جُٔطٌٌٍ ٝجُـ٤ٍ ٓطٌٌٍجُٔوطغ جُػح٢ٗ : جُظٞش جُظحػى ٝجُ

 جُٔوطغ جُػحُع : ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س.

 ٓػحٍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش ُٔوطغ ضؼ٢ِٔجُطؼِٔح ءٓهطؾ ئؾٍج

 ُٞػؼ٤س جُطؼ٤ِٔس جُؼحٓس ج٧ّ )ج٧ْحِ(ج

 جُٔوطغ ج٧ٍٝ

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 1ؾُت٤س 

أطٞجش ٖٓ 

 جُر٤ثس ٝجُطر٤ؼس

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 2ؾُت٤س 

جُظٞش ج٢ٓ٬ٌُ 

 ٝجُِك٢٘

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 3ؾُت٤س 

 جُظٞش جُكحو 

 ٝ جُـ٤ِع

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 4ؾُت٤س 

 جُظٞش جُوظ٤ٍ
 ٝجُط٣َٞ.

 

 جُػح٢ٗجُٔوطغ 

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 1ؾُت٤س 

 جُظٞش جُظحػى
 ٝجُ٘حٍَ

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 2ؾُت٤س 

 جُٔطٌٌٍ جُظٞش

 ٝؿ٤ٍ ٓطٌٌٍ

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 3ؾُت٤س 

جُو١ٞ جُظٞش 

 ٝجُؼؼ٤ق
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 .: جُ٘ش٤ى ٝج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس انًُذاٌ -

 : انكفبءح انخزبيُخ

                       ٝج٧ؿح٢ٗ جُطٍذ٣ٞس أوجء ٤ِْٔح.(أوجء جُٔطؼ٤ِٖٔ ٨ُٗحش٤ى ) 

 

 ٣كط١ٞ ٤ٓىجٕ جُ٘ش٤ى ٝج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس  : يالحظخ

 ؾُت٤ط٤ٖ.ػ٠ِ ٓوطغ ج٧ّ ٝجقى ٣شَٔ ٝػؼ٤ط٤ٖ 

 

 

 ٖٓ جُٔوطغ جُػحُع :ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س. يثبل

 

 

 

 المعارف
 المهارات

 )توظيف المعارف(
 الكفاءات العرضية القيم

جُطؼٍف ػ٠ِ ج٫٥ش 

 ج٤ُْٞٔو٤س ٖٓ ق٤ع:

 ج٫ْْ  -

 جُشٌَ -

 ُظٞشج -

 ؽ٣ٍوس جُٔٓي -

 ؽ٣ٍوس جُؼُف ػ٤ِٜح -

٣ظ٘ق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س  -

 .قٓد ػحت٬ضٜح

٤ٔ٣ُ جُطحذغ جُظٞض٢  -

 ٦ُُس.

 ٌذؾ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُظٞش -

   ٝشٌَ ج٥ُس.

ٌذؾ ج٥ُس ذحُٔ٘طوس جُط٢  -

 .ذٜح ضشطٍٜ

جُٔحو١  ضؼ٣ُُ جُطٍجظ -

 ج٤ُْٞٔو٢ ٝج٣ُٜٞس جُٞؽ٤٘س

 آوجخ ج٫ْطٔحع. -

 ء ٝآوجخ جُكٞجٌ.قٖٓ ج٫طـح -

ض٤ٔ٘س جُرؼى جُؿٔح٢ُ ٝجًُٝم  -

 جٍُجه٢.

جُرؼى جُر٤ث٢ ٖٓ ن٬ٍ  -

ٝط٘غ ج٫٥ش ٖٓ  ج٧طٞجش

  جُطر٤ؼس.

٣ظق جُٔطؼِْ شٌَ ج٥ُس  -

 .ج٤ُْٞٔو٤س ذِـس ٤ِْٔس

٣ٍْْ شٌَ ج٥ُس ٖٓ  -

ن٬ٍ ضؿُتطٜح ئ٠ُ أشٌحٍ 

 ٛ٘ى٤ْس .

 ٌْْ ج٥ُس ٝض٣ِٜٞ٘ح, -

 

 ٝج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس.ى ذ٘لّ جُط٣ٍوس ٤ُٔىجٕ جُ٘ش٤

 

 ُعجُػحجُٔوطغ 

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 1ؾُت٤س 

جُطؼٍف ػ٠ِ 

 ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 2ؾُت٤س 

ضظ٤٘ق ج٫٥ش 

 ج٤ُْٞٔو٤س

 
٤ُٔىجٕ  جٌُلحءز جُهطح٤ٓس 3جُٔوطغ ج٧ّ  2جُٔوطغ ج٧ّ  1جُٔوطغ ج٧ّ 

 جُطًٝم ج٤ُْٞٔو٢

 ج٧ٍٝجُٔوطغ 

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 1ؾُت٤س 

خُخ ءح انًُىرانمشا

 واإلَمبػُخ نهُشُذ

 ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس

 2ؾُت٤س 

 يشاحم رهمٍُ

 نحٍ انُشُذ 

 

 يذيدبد انكفبءح
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ٓغ أن٤ي ٤ٍْٔ ُكؼٌٞ قلَ ٤ْٞٓو٢ ذىجٌ جُػوحكس ، ْٝؾ جُٔى٣٘س .... ٝك٢  ج٫قطلحٍ ذؼ٤ى ج٫ْطو٬ٍ ، يٛرصك٢ ئؽحٌ 

ٝشحٛىضٚ ٖٓ ذحُٔىٌْس ْٝأُٞى ػٖ جُكلَ قحٍٝ إٔ ضظق ُْٜ ٓح ْٔؼطٚ ٓغ ٬َٓتي ك٢ جُوْٓ  جُطو٤صطرحـ جُـى 

٤س، جُٞض٣ٍس، ئ٠ُ ػحت٬ضٜح جُػ٬ظ )جُ٘لهػٍٝع ك٤٘س ، ٝأيًٍ ُْٜ أٗٞجع ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س جُٔٓطؼِٔس ٓغ ضظ٤٘لٜح 

 (. وحػ٤س٣ٝج٩

 

 : ذ٘لّ جُظ٤ـس ضظحؽ ٝػؼ٤س ج٧ّ ٤ُٔىجٕ جُ٘ش٤ى ٝج٧ؿ٤٘س جُطٍذ٣ٞس. يالحظخ

 : ) ٝػؼ٤س جٗط٬ه٤س ضشه٤ض جٌُٔطٓرحش(ض٤٤ٍٓ جُٞػؼ٤س جُؿُت٤س ج٠ُٝ٧ -

٫ش ئ٠ُ ٤ْٞٓوحٛح، ؽِد ٓ٘ي ج٧ْطحي ٝطق جُظٌٞز ٓغ يًٍ ج٥ ذؼى ٓشحٛىضي طٌٞز ُلٍهس ٤ْٞٓو٤س ٝج٫ْطٔحع

 و٤س ٝٗٞع ُرحِ أػؼحء جُلٍهس.ج٤ُْٞٔ

 ض٤٤ٍٓ جُٞػؼ٤س جُؿُت٤س جُػح٤ٗس: ذ٘حء جُطؼِٔحش -

ٖٝٓ ن٬ٍ ج٫ْطٔحع  وٌذًٞس( -حٌز ػه٤ -:ٗله٤س، ٝض٣ٍس، ئ٣وحػ٤س) كِٞشطٌٞ ٫٥ش ٤ْٞٓو٤س  ٣3ٌٖٔ جػطحء ٌَُ ض٤ًِٔ 

 .٦ُُس ٌكغ جُظٌٞز جُٔ٘حْرس ئ٠ُ طٞش ج٥ُس ػرٍ جُٔٓؿَ، ػ٠ِ جُٔطؼ٤ِٖٔ

٣ٌٖٔ ُِٔطؼ٤ِٖٔ جٗؿحَ ٌّْٞ ٫٦ُش ج٤ُْٞٔو٤س ً٘شحؽ ضطر٤و٢ ذؼى ضو٤ْٓ ج٥ُس ئ٠ُ أؾُجء ٛ٘ى٤ْس غْ ئػحوز ض٤ًٍرٜح ٖٓ 

 .ؾى٣ى غْ ض٣ِٜٞ٘ح

 

 : آُس جُو٤طحٌ  يثبل

 ٝضطٌٕٞ ٖٓ وجتٍض٤ٖ

 

 8ػرحٌز ػٖ شٌَ ٌهْ 
 

 نطٞؽ ٓٓطو٤ٔس 6          جٍُٔذغ                   ٓٓطط٤َ      

                                                                                                      

                                  ٝ                              ٝ 

 

ش جُؼٍػ٤س ٓغ ٣كط١ٞ ذٍٗحٓؽ جُطٌٞ ج٧ٍٝ جذطىجت٢ ػ٠ِ وٌِ ج٧شٌحٍ جُٔٓط٣ٞس ٣ٝىنَ ًٛج ك٢ ئؽحٌ جٌُلحءج :يالحظخ

 ٓحوز ج٣ٍُحػ٤حش ٝجُطٍذ٤س جُل٤٘س جُطش٤ِ٤ٌس.

 المعارف
 المهارات

 )توظٌف المعارف(
 الكفاءات العرضٌة القٌم

إُق ػ٠ِ ٓجُطؼٍف -

 ِٝٓكٖ جُ٘ش٤ى .

 .جُط٘لّ ج٤ُِْٓ -

 ضٍذ٤س جُظٞش. -

ٝجُطروس  ػرؾ ج٣٩وحع -

 جُظٞض٤س.

جُوٍجءز ج٣٩وحػ٤س ٝجُِـ٣ٞس  -

 ج٤ُِٓٔس. 

 ضؼ٣ُُ جٍُٝـ جُٞؽ٤٘س. -

٬ٍ جُرؼى جُر٤ث٢ ٖٓ ن -

 جُطـ٢٘ ذحُطر٤ؼس.

، , جُطؼحٖٓجُرؼى ج٫ؾطٔحػ٢ -

 جُؿحٌ.........(

جُٔىجتف،  جُرؼى جُى٢٘٣: -

 ج٧ن٬م.

جُطؼٍف ػ٠ِ ؾحخ ٖٓ  -

 جُطح٣ٌم جُٞؽ٢٘.

ٖٓ ن٬ٍ  جُرؼى جُظك٢ -

حش كًٍٍٓجكوس ج٧وجء ذ

 ٣ٌحػ٤س.

 جُوٍجءز جُِـ٣ٞس ج٤ُِٓٔس. -

  (3ٓػحٍ ُظ٤حؿس ٝػؼ٤س ج٧ّ ُٔوطغ ضؼ٢ِٔ)

 جُهحص ذح٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س
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 يثبل نىػؼُخ رمًُُُخ:

٣ٌٖٔ ُِٔطؼ٤ِٖٔ ٌكغ ج٣٧حو١ ػ٘ى ْٔحع طٞش ج٥ُس ج٤ُْٞٔو٤س جُٔطِٞذس ًٔح ٣ٌٖٔ أ٣ؼح إٔ ٣ٍذؾ جْْ ج٥ُس ذظٌٞضٜح 

  ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُشٌَ ج٥ض٢:
 

 

 

 

 

 

 

 

:   جُٔؼحٌف          ًٍُٔرحش جٌُلحءز٤ٔس ٤ٝجُٔإشٍجش ٖٓ ن٬ٍ ٝػؼ٤س ضو٤ٍجؼ جُٔؼح٤٣ٍ ػ٠ِ ج٧ْطحي جْطهانىػؼُخ انزمًُُُخ: 

 جُٜٔحٌجش ) جٌُلحءجش جُؼٍػ٤س (.  جُو٤ْ ٝج٫ضؿحٛحش         

 معاٌٌر ومؤشرات التقوٌم التكوٌنً

تسٌٌر المقطع مٌدان 

التذوق الموسٌقً 

 واالستماع

 معٌار وجاهة

 المنتوج

واد معٌار التحكم فً الم

 المعرفٌة

معٌار توظٌف 

الموارد والكفاءات 

 العرضٌة

معٌار ترسٌخ القٌم 

 والمواقف

 1وضعٌة تعلمٌة جزئٌة

 لآلالت الموسٌقٌة

 ٌفهم التعلٌمة -

ٌفرق بٌن  -

 أشكال اآلالت

 ٌتعرف على اسماء -

 اآلالت.

 بالصوت عالقة الشكل -

  خصائص الصوت -

ٌربط شكل اآللة  -

بالطرٌقة العزف 

 والمسك بهاعلٌها 

 حركات إٌمائٌة -

  للعزف على اآللة

الوصف والتعبٌر بلغة  -

 سلٌمة 

تعزٌز مفهوم التراث  -

الوطنً وترسٌخ الهوٌة 

 الوطنٌة

 2وضعٌة تعلمٌة جزئٌة

لآلالت الموسٌقٌة 

 وتصنٌفها

 ٌفهم التعلٌمة -

التعرف على  -

شكل اآللة 

ومكوناتها 

 الهندسٌة 

 ٌسمً اآللة -

 وٌصنفها.

د أسماء عائلة ٌحد -

 :اآلالت الموسٌقٌة 

 نفخٌة -

 وترٌة -

 إٌقاعٌة -

ٌربط كل آلة  -

 تها.بعائل

ٌرسم أشكال من  -

 إبداعه لكل عائلة

ٌقسم شكل اآللة  -

إلى أشكال مستوٌة 

 وٌلونها.

منطقة  ثل كل آلةتم -

 جغرافٌة من الوطن.

تثمٌن التراث  -

 الموسٌقً المادي.

عالقة اآلالت  -

لصوت باالموسٌقٌة 

  والطبٌعة)البعد البٌئً(

                

 واالعزًبع ًَىرج ثطبلخ شجكخ انزمىَى انزكىٍَُ نًُذاٌ انززوق انًىعُمٍ

 

 انًُذاٌ انمغى انًغزىي

 ٝج٫ْطٔحع جُطًٝم ج٤ُْٞٔو٢ ........3.2.1جُٓ٘س ج٧ٍٝ  جُٓ٘س ج٠ُٝ٧ جذطىجت٢

 ذؼى جُطؼٍف ػ٤ِٜح ٝػ٠ِ أطٞجضٜحت٬ضٜح ٣ظ٘ق ج٫٥ش ج٤ُْٞٔو٤س قٓد ػح جٌُلحءز جُهطح٤ٓس

 جُطؼٍف ػ٠ِ ج٫٥ش ٝض٤ٔٓطٜح .1 ًٍٓرحش جٌُلحءز

 ٣ظ٘لٜح قٓد ػحت٬ضٜح. .2

 ٤ٔ٣ُ طٞش ج٥ُس ٖٓ ن٬ٍ ج٫ْطٔحع .3

 

  

 جُلِٞش جُهشر٢

 

 جُىٌذًٞس جُو٤طحٌز
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 انزمىَى انزكىًٍََُىرج ثبٍَ نشجكخ 

 

يؼُبس انزحكى فٍ انًىاسد  يؼُبس وخبهخ انًُزىج عُش انًمطغ انزؼهًٍ نهًُذاٌ

 انًؼشفُخ

بس رشعُخ انمُى يؼُ

 وانًىالف

    ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس ؾُت٤س ج٠ُٝ٧

    ٝػؼ٤س ضؼ٤ِٔس ؾُت٤س جُػح٤ٗس

    ٝػؼ٤س جوٓحؼ جُطؼِٔحش

 ٝػؼ٤س جُطو٣ْٞ جٍُٔق٢ِ

 جُطؼِْ( )أغ٘حء

   

 

 انًؼبندبد انجُذاغىخُخ

 قٍٞ جُ٘طحتؽ جُٓحذوس. ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش 

 ٔطؼِوس ذٌَ ٓوطغ ضؼ٢ِٔ.جُهحطس ج٤ُٝ٧س ػ٘ى جُٔطؼ٤ِٖٔ جُ ضكى٣ى جُظؼٞذحش 

  ػ٠ِ شٌَ:جهطٍجـ جُٞػؼ٤حش جُؼ٬ؾ٤س 

 ضطر٤وحش قٍٞ جٌُلحءز جٌُٔطٓرس. -     

 ٝج٧هٍخ ئ٠ُ جُلْٜ ٝجُططر٤ن.ئػحوز ٝػؼ٤حش ضؼ٤ِٔس ذط٣ٍوس ذ٤ىجؿٞؾ٤س ٓهطِلس ج٧َْٜ  -     

 (أهٍجص ٬ّ آ٢ُ،)جػٞػؼ٤حش ذأٗشطس ضؼ٤ِٔس ٓغ جْطؼٔحٍ ٓهطِق جُْٞحتؾ جُر٤ىجؿٞؾ٤س ضؼ٣ُُ جُ -     

 ضٍك٤ٜ٤س ئ٠ُ جُٔؼحٛى ج٤ُْٞٔو٤س ٝقؼٌٞ جُؼٍٝع جُل٤٘س. جوٌجؼ ٌق٬ش وٌج٤ْس -     

 

 غُش يكزغجخ فٍ ؽشَك االكزغبة كفبءح يكزغجخ يؼبَُش األداء انًُذاٌ

جُطًٝم 

ج٤ُْٞٔو٢ 

 ٝج٫ْطٔحع

 ٓظىٌ جُظٞش ٓؼٍكسجُطٌٖٔ ٖٓ  -

 جُطٌٖٔ ٖٓ ضظ٤٘ق ج٥ُس. -

 ش.ٓؼٍكس نظحتض جُظٞ -

 تِس.ضظ٤٘ق ج٥ُس قٓد جُؼح -

 ٌذؾ ًَ آُس ذظٞضٜح. -

   

 

 عُش انًبدح يٍ اندبَت انزُظًٍُ

 ُِططر٤ن جُكٖٓ ٝج٧ٗؿغ ُِٔ٘حٛؽ جُؿى٣ىز ٣ؿد ضٞك٤ٍ جُشٍٝؽ ج٬َُٓس جُط٢ ضطٔػَ ك٤ٔح ٢ِ٣:

 

 انزفىَح: -أ  

جُٔٓطٜىكس نحطس ٖٓ ؾحٗد جُططر٤ن ضو٤ِض ػىو جُٔطؼ٤ِٖٔ ك٢ جُوْٓ ٣َٜٓ ٖٓ ٜٓٔس ج٧ْطحي ك٢ ضكو٤ن ًَ جٌُلحءجش 

 ج١ًُ ٣ؼى أْٛ ٍٓقِس ك٢ قظس ٓحوز جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س .

 

 ضٓٔف ذهِن ؾٞ ٓ٘حْد ُؼ٤ِٔس ج٫ضظحٍ ذ٤ٖ ج٧ْطحي ٝجُط٤ٓ٬ً  وػؼُخ انزاليُز: -ة 

 

 ذٍٓؿس قظض ٓحوز جُطٍذس ج٤ُْٞٔو٤س ك٢ ْحػحش ؿ٤ٍ ٓ٘حْرس . ضلحو١ اخزُبس األولبد انًُبعجخ: -ج 

 انًخظظخ نًبدح انزشثُخ انًىعُمُخ: انمبػخ 

ئٕ ضهظ٤ض هحػس ُطى٣ٌّ ٓحوز جُطٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ  ػ٣ٌٍٝحش ضكو٤ن ج٧ٛىجف جٍُٔؾٞز ٖٓ جُٔحوز ,ٖٝٓ 

 ٓؿُٜز ٤ٌٓٝلس قٓد ٓططِرحش جُطى٣ٌّ :  جُكؿٍزأؾَ ٗؿحػس أًػٍ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ 
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 .ٍٟإٔ ضٌٕٞ ذؼ٤ىز ػٖ قؿٍجش ضى٣ٌّ جُٔٞجو ج٧ن 

 .إٔ ضطٞكٍ ػ٠ِ ضٜٞتس ٝئػحءز ٓ٘حْرس 

 .إٔ ضطٞكٍ ػ٠ِ جُشٍٝؽ جُؿ٤ىز ُِظٞش 

 . إٔ ضطٞكٍ ػ٠ِ ْرٌٞز ذٔىٌؾحش ٤ْٞٓو٤س 

 .إٔ ضٌٕٞ ٓؿُٜز ذحُٔططِرحش ج٧ْح٤ْس ُِطى٣ٌّ ٝكن جُٔكحٌٝ جُٞجٌوز ك٢ جُٜٔ٘حؼ 

 

 ردهُض لبػخ انزشثُخ انًىعُمُخ : 

 طٍذ٤س ج٤ُْٞٔو٤س : ٖٓ ج٧وٝجش جُٞجؾد ضٞكٍٛح ك٢ جُوحػس جُٔهظظس ُِ

  ٓٓؿِس + أشٍؽـس 

 . ؾٜحَ ئػ٬ّ آُـ٢ + أهٍجص ٍٓٗـس ٝ ٓؼـٞؽـس 

  ٍّٞٗٝجُٔط. 

 

 اِالد يىعُمُخ :  

 آُس يجش أطٞجش غحذطس ) كِٞش نشر٢ ، ذ٤حٗٞ ، ْحٗط٤ط٤ٌُٝ أٝ أًٌٞو٣ٕٞ...(  أ  ـ 

 آ٫ش ٖٓ جُؼحت٬ش جُٔوٌٍز )ٛٞجت٤س ، ٝض٣ٍس ، ئ٣وحػ٤س (    ة ـ    

 ٌٞ ئ٣ؼحـ يجش جُكؿْ جٌُر٤ٍ نحطس ذح٫٥ش ٝجُشهظ٤حش جُٔوٌٍز ك٢ جُٜٔ٘حؼ.ط ج .   

 ؾٜحَ ك٤ى٣ٞ ٝضِلحَ + أشٍؽس ْٔؼ٤س ذظ٣ٍس . د .    

 نُجٗس ُكلع جُْٞحتَ . . ـه   

 ْرٌٞز ضٓطٍ ػ٤ِٜـح ٓىٌؾحش ٤ْٞٓو٤س .  و.    

         

 ذحُ٘ٓرس ُؿ٤ٔغ ج٧ؽٞجٌ.() ًٛٙ جُطؿ٤ُٜجش جًًٌُٔٞز أٗلح ضؼطرٍ وجتٔـس ك٢ ًَ جُكظض    

 

   طـفــُخ انُشــبؽــبد انال

 انُشبؽبد انال طفُخ انخبطخ ثًبدح انزشثُخ انًىعُمُخ:  

 ضطٔػَ ًٛٙ جُ٘شحؽحش ك٢ جُططر٤وحش جُٔٞج٣َس ٌَُ جُٔكط٣ٞحش جٌُٔطٓرس ٖٓ ؽٍف جُٔطؼ٤ِٖٔ ٝضطٔػَ ك٢: 

 جُٔؿٔٞػس جُظٞض٤س. 

 جُلٍهس ج٤ُْٞٔو٤س . 

 ٤س.ٗحو١ جُركٞظ ج٤ُْٞٔو 

 جُطٍوو ػ٠ِ جُٔٓحٌـ ٝهحػحش جُؼٍع ُِكل٬ش ج٤ُْٞٔو٤س جٍُجه٤س . 

 ٣َحٌز جُٔؼحٛى ج٤ُْٞٔو٤س ٝوٌٝ جُػوحكس . 

االعزًبعفٍ  االػزًبد -
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