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كلمة السيد وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني 

يسـعدين أن أشـارككم  تلـك  اللحظـة التاريخيـة يف عمـر مرصنـا الحبيبـة والتـى 

بـدأت بإطـالق نظـام التعليـم والتعلم املرصي الجديد منـذ ٢٠١٨ ، والذي تم تصميمه 

لبنـاء إنسـان مـرصي منتـٍم لوطنـه وألمتـه العربيـة وقارتـه اإلفريقيـة، مبتكـٍر، مبـدٍع، 

يفهـم ويتقبـل االختـالف، متمكـن مـن املعرفة واملهـارات الحياتيـة، قادر عـى التعلم 

مـدى الحيـاة، وقادر عـى املنافسـة العاملية.

لقـد آثـرت الدولـة املرصيـة أن تسـتثمر يف أبنائهـا عـن طريـق بنـاء نظـام تعليـم 

عـرصي مبقاييـس جـودة عاملية؛ يك ينعم أبناؤنا وأحفادنا مبسـتقبٍل أفضـل ؛ ويك ينقلوا 

وطنهـم »مـرص« إىل مصـاف الـدول الكـربى يف املسـتقبل القريب.

إن تحقيق الحلم املرصي ببناء اإلنسـان وصياغة الشـخصية املرصية هو مسـئولية 

مشـرتكة بيننـا جميًعـا مـن مؤسسـات الدولـة أجمعهـا،  وأوليـاء األمـور، وأرسة الرتبية 

والتعليـم، وأسـاتذة الجامعـات ، ومنظومـة اإلعالم املرصي . وهنـا أود أن أخص بالذكر 

السـادة املعلمـن األجـالء اللذيـن ميثلـون القـدوة واملثـل ألبنائنـا ويقومـون بالعمـل 

الـدؤوب إلنجاح هـذا املـرشوع القومي.

إننـي أناشـدكم جميًعـا  أن يعمـل كٌل منـا عـى أن يكـون قـدوًة صالحـًة ألبنائنـا، 

وأن نتعـاون جميًعـا لبنـاء إنسـان مـرصي قادر عـى اسـتعادة األمجاد املرصيـة، وبناء 

الحضـارة املرصيـة الجديدة.

خالص متنيايت القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحرتامي وإجاليل ملعلمي مرص األجالء.

أ.د. رضا حجازي         

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني       



انطالقًــا مــن رؤيــة مرص٢٠3٠والتــى تســتهدف بنــاء الشــخصية املرصيــة املتكاملــة الواعيــة املســتنرية 

املبدعة،ومــن الخطــة االســرتاتيجية للتعليــم قبــل الجامعــى٢٠3٠/٢٠١4 والتــى تنــص عــى تطويــر مناهــج دراســية 

ــر  ــن، واســتكامالً ملنظومــة تطوي ــات ومهــارات القــرن الحــادي والعرشي ــل الجامعــي تتفــق مــع متطلب ــم قب للتعلي

مناهــج التعليــم ) ٠. ٢( والتــى بدأتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــى ىف عــام ٢٠١٨ مبرحلــة ريــاض األطفــال 

والصفــوف الثالثــة األوىل وصــواًل للصــف الرابــع مــن مرحلــة التعليــم االبتــداىئ، والتــي اســتهدفت تدريــس قــراءة 

ــا، والعــزف عــى  النوتــة املوســيقية ىف حــدود النــامذج  اإليقاعيــة، والنغــامت التــى تــم تدريســها مــع أدائهــا حركيًّ

ــة اإلدراك  ــذ عــى توظيــف عنــارص التــذوق يف تنمي ــة قــدرة  التالمي ــك  تنمي ــة اإلكســيليفون، كذل ــد، وآل آالت البان

ــاج   ــك إنت ــره كذل ــه وأث ــان الشــعب ســيد درويــش مــن حيــث: قيمت ــك - التعــرف عــى فن الحــى املوســيقى. كذل

ــة –  وتحليــل حــركات مبتكــرة معربيــن عــام يســتمعون إليــه مــن أمنــاط مختلفــة مــن املوســيقى الشــعبية )النوب

ــاة ( . شــامل ســيناء – مــدن القن

أمــا منهــج الصــف الخامــس فســوف يتضمــن مفاهيــم ومهــارات أكــر عمًقــا وتطــوًرا يناســب تطــور قــدرات 

التالميذ،كذلــك إلشــباع ميولهــم وتلبيــة احتياجاتهــم ومقابلــة هواياتهــم التــي باتــت أكــر وضوًحــا عــام كانــت عليــه 

يف الصــف الرابــع االبتــدايئ . 

ــة املناهــج  ــع منظوم ــن قواســم مشــرتكة م ــق م ــدايئ ينطل ــة املوســيقية للصــف الخامــس االبت ــج الرتبي ومنه

املطــورة والجديــدة التــى أعــدت لهــذه املرحلــة ،حيــث يقــدم محتــوى املنهــج مــن خــالل محــاور أربعــة: املحــور 

ــة  ــالل دراس ــن خ ــده م ــيقى وقواع ــن املوس ــس ف ــة أس ــتهدف تنمي ــث يس ــا حي ــون وقواعده ــس الفن األول: : أس

عنــارص املوســيقى والتــي تتمثــل يف ) اإليقــاع- اللحــن- التناغم)التوافــق املوســيقي( - الطابــع الصــويت( وقواعــد قــراءة 

النوتــة إيقاعيًّــا ولحنيًّــا ىف حــدود النغــامت)دو- رى – مــى – فــا - صول(والعــزف عــى آلــة الريكــورد ،  املحــور الثــاىن:  

ــز بــن املثــريات املوســيقية بهــدف تحليــل  ــة قــدرة املتعلــم عــى التميي التــذوق وتاريــخ الفــن، ويســتهدف  تنمي

عنــارص الجملــة املوســيقية، والتعــرف عــى شــخصية موســيقية  أثــرت ىف تاريــخ املوســيقى املرصيــة، باإلضافــة إىل 

معرفــة نبــذة تاريخيــة عــن  فــن األوبــرا  املحــور الثالــث: اإلبــداع واإلنتــاج الفنــي فيســتهدف  تنميــة قــدرة املتعلــم 

عــى اإلنتــاج واإلبــداع املوســيقى؛ حيــث يقــوم املتعلــم بإتقــان بعــض املقطوعــات املوســيقية البســيطة عــى آلــة 

الريكــورد مبصاحبــة إيقاعيــة عــى اآلآلت املصنوعــة مــن خامــات البيئــة مشــاركًا أقرانــه غنــاء مجموعــة مــن األغــاىن  

املختــارة لعــامر الرشيعــى أمــا املحــور الرابــع : التحليــل والنقــد الفنــي  فيســتهدف التعــرف  عــى أســس التدويــن 

املوســيقى والتمكــن مــن العــزف عــى بعــض اآلآلت املوســيقية وكذلــك غنــاء بعــض األعــامل املختــارة لشــخصيات 

موســيقية أثــرت ىف الوجــدان املــرصى.

كــام أن منهــج الرتبيــة املوســيقية للصــف الخامــس االبتــداىئ يؤكــد عــى ترابــط املفاهيــم املوســيقية  ومهاراتهــا 

ببنيــة املهــارات الحياتيــة وتنميتهــا، والقيــم التــى تســعى إىل إكســابها للمتعلمــن، فضــال عــن القضايــا والتحديــات 

التــى تواجــه املجتمــع املــرصى ىف هــذه املرحلــة.

مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية

مقدمـة



فلسفة الدليل
ــة  ــزم الدول ــى أن » تلت ــص ع ــي تن ــه ) 67( والت ــص يف مادت ــذي ين ــرصي ال ــتور امل ــن الدس ــا م انطالقً

بالنهــوض بالفنــون واآلداب، ورعايــة املبدعــن وحاميــة إبداعاتهــم، وتوفــري وســائل التشــجيع لهــم« ويف ضــوء 

رؤيــة مــرص ٢٠3٠ التــي تســتهدف أن يكــون التعليــم ذا جــودة عاليــة، يســاهم يف بنــاء شــخصية متكاملــة 

معتــز بذاتــه ومســتنري، ومبــدع مســئول يحــرتم االختــالف، وفخــور بوطنــه؛ وألن املدرســة إحــدى املؤسســات 

الرتبويــة التــى تهيــئ الفــرص أمــام التالميــذ؛ الكتشــاف الخــربات املتعــددة واملتنوعــة، مــن خــالل األهــداف 

الرتبويــة التــى تعمــل عــى هديهــا، والتــى تســتمد فلســفتها مــن فلســفة املجتمــع؛ و رغبــة منــا يف االرتقــاء 

بجــودة حيــاة املرصيــن وتربيــة وجدانهــم، وتهذيــب نفوســهم، وتنميــة قدراتهــم عــى اإلبــداع واالبتــكار، وأن 

تصبــح لديهــم رؤيــة فنيــة وحــس موســيقى رفيــع . 

 مــن هــذه املنطلقــات وغريهــا جــاءت فلســفة دليــل الرتبيــة املوســيقية الــذي يســتهدف تنميــة مبــادى 

ــوغ  ــع مــؤرشات النب ــم، وتتب ــة الوعــى املوســيقى لديه ــن تنمي ــدى املتعلمــن، فضالًع ــذوق املوســيقى ل الت

لــدي التالميــذ؛ الكتشــاف وصناعــة املوهوبــن موســيقيًّا مــن منطلــق مســئولية املدرســة عــن صناعــة املوهبــة 

ورعايتهــا؛ باعتبارهــا البيئــة الحاضنــة لألطفــال، وباعتبــار صناعــة املواهــب ثقافــة تغرســها األرسة، وتصقلهــا 

املدرســة، وأن الطريــَق نحــو صناعــِة املوهوبــن يكــون بالكشــف املبكِّــر عنهــم، ومــن منطلــق إمياننــا املطلــق 

ــا الكتشــاف املوهوبــن  ــا ميكــن لهــا أن تكــون ميدانً ــا تعليميًّ ــأن املدرســة إضافــة إىل كونهــا فضــاًءا تربويًّ ب

وانتقائهــم- بشــكل عــام - ويف مجــال املوســيقى بشــكل خــاص، فضــاًل عــن كونهــا البيئــة الخصبــة إلمنائهــا 

وتنميــة قدراتهــم وتربيــة وجدانهــم.

إن الهــدف األســمى مــن الرتبيــة املوســيقية تربيــة التــذوق، وتنميــة ملــكات النقــد والتحليــل املوضوعي، 

وهي مهــــارات عابــــرة للتخصصات تنطلــــق من درس املوسيقى إىل الحيــــاة بشــــكل عــــام؛ بهدف خلــق 

تــــذوق راق للمثــــريات الســــمعية، معتمــــًدا عـلـــى ترقية الحواس وتهذيبها؛ لتستشعر الجامل ومكامنــــه 

فيـمـــا حولــــه وفيمن حوله.
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املعايير واملؤشرات التي بني يف ضوئها منهج التربية املوسيقية 
 للصف اخلامس االبتدائي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الصف الخامس االبتداىئاملعايرياملجاالت

التذوق والتاريخ 

املوسيقى

ــد األداءات املوســيقية  ــل ونق تحلي

املتنوعــة.

مييز بن األلحان املعزوفة ىف املنطقة  الحادة والوسطى والغليظة .	•

مييز بن األلحان املوسيقية املختلفة )اللحن الصاعد والهابط(.	•

 مييز بن القفلة التامة والقفلة النصفية عند االستامع إليها.	•

 يكتشــف عنــارص الجملــة املوســيقية مــن خــالل االســتامع إىل جمــل 	•

مختلفــة تتألــف مــن )ســؤال وجــواب(. 

 يســتبدل كلــامت األغنيــة األصليــة ويضــع كلــامت عــى نفــس اللحــن 	•

ــذ  ــر –  نب ــرتام اآلخ ــامء –اح ــى )النظافة-االنت ــث ع ــه تح ــن تأليف م

ــرشوع........(. ــج مل ــالن للرتوي ــر- إع التنم

يشــاهد بعــض املقتطفــات مــن أوبــرا عايــدة مبديـًـا رأيــه ىف ) الديكــور 	•

ــيقى(. –املالبس- املوس

 يبــدى رأيــه ىف أهميــة دور املوســيقى التعبرييــة املصاحبــة ألفــالم 	•

ــريى(.                                                     ــوم وج ــة )ت ــوم املتحرك الرس

تحليـــل املوســـيقى )املحليـــة – 

ــرف  ــة( ، وتعـ ــة - العامليـ اإلقليميـ

تاريخهـــا .

 يتعرف شخصية املوسيقار املرصى )عامر الرشيعى( وأهم أعامله. 	•

ــة 	• ــاىن الوطني ــة واألغ ــيقية املتنوع ــامل املوس ــض األع ــتمع إىل بع  يس

ــى. ــامر الرشيع لع

ــة لعــامر الرشيعــى  	• ــه ىف بعــض األعــامل املوســيقية الغنائي  يبــدى رأي

ــى.  مــن حيــث مناســبة اللحــن ملضمــون الكلــامت وأداء املغن

 تحليــل مقطوعــة بســيطة  بعــد االســتامع مــن حيــث )اللحــن الصاعــد 	•

والهابــط-األداء ىف املنطقــة “الحــادة –املتوســطة-الغليظة“ -القفلــة 

ــة - )F – P(- األداء املتقطــع واألداء املتصــل( ــة والنصفي التام

 يتعرف نبذة تاريخية عن آلة الريكورد وتطورها.	•

يتعــرف نبــذة تاريخيــة مبســطة عــن املوســيقى ىف الحضــارة املرصيــة 	•

القدميــة وأهــم اآلالت بهــا.

يتعرف نبذة مبسطة عن فن األوبرا.	•



الرتبية املوسيقية١٠

دليل املعلم

الصولفيج 

وتدريب السمع

 يتعرف امليزان الثالىث.	•املفاهيم املوسيقية.

يقرأ متارين إيقاعية بسيطة  ىف حدود اإليقاعات اآلتية:	•

   -   -   -   -  -    مبصاحبة إشارات امليزان الثالىث.

يغنــى متاريــن صولفائيــة بســيطة ىف حــدود النغــامت ) دو – رى – مــى 	•

ــزان الثــالىث يتخللهــا اإليقاعــات  ــة إشــارات املي – فــا-  صــول( مبصاحب

 -   - اآلتيــة:   -   -     -

العزف

العــزف املتنــوع عــى اآلالت 

املوســيقية.

 يعــزف ســلم دو/ك عــى آلــة الريكــورد صعــوًدا وهبوطــا متبًعــا  النهــج 	•

الصحيــح اللتقــاط األنفاس.

يؤدى متارين إلطالة النفس قبل البدء ىف العزف عى آلة الريكورد.	•

يعزف متارين لحنية بسيطة عى آلة الريكورد مبصاحبة إيقاعية.	•

مستخدًما 	• الغناء  مبصاحبة  الريكورد  آلة  عى  العزف  ىف  أقرانه  يشارك 

اآلآلت السابق تصنيعها من خامات البيئة ومعاد تدويرها.

يبتكر آلة جديدة  مصنوعة من خامات البيئة.	•

تدريب الصوت

لصقــل  الصوتيــة  التدريبــات 

مســاحة   - الحــروف  )مخــارج 

التنفــس(. الصــوت- 

يتبع النهج الصحيح اللتقاط األنفاس عند الغناء.	•

يؤدى متارين متدرجة الصعوبة ملرونة ومناءالصوت تتناسب مع املساحة 	•

الصوتية.  

ــى  ــردى والجامع ــاىئ الف األداء الغن

ــة. ــن املتنوع ــاليب التلوي بأس

يغنى بعض األغاىن املختارة من أعامل عامر الرشيعى.	•

يغنى بعض األغاىن الرتاثية الشعبية املرصية. 	•

اإليقاع الحرىك

التــآزر الحــس حــرىك والتوافــق 

واملرونــة

 يؤدى حركيًّا متارين إيقاعية بسيطة مبصاحبة إشارة امليزان الثالىث.	•

اإليقاعــي  الحــريك  التعبــري 

الحركيــة( )القصــة 

 يعرب حركيًّا عن املوسيقى التى يستمع إليها .	•

يعرب حركيًّا عن بعض املواقف القصصية املتنوعة.	•

 يــؤدي قصــة حركيــة عــن أخالقيــات الســياحة موظًفــا الحــركات 	•

التعبرييــة املنقوشــة عــى جــدار املعابــد املرصيــة القدميــة.
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املعالجات الخاصة بفئات الدمج 

دواعى الدمج بدليل املعلم : 

لقــد كان االهتــامم  بتضمــن هــذا الجــزء يف  دليــل للمعلــم بهــدف تقديــم الدعــم للمعلــم عنــد التدريــس 

ــؤ الفــرص  ــدأ تكاف ــا ملب ــام ؛ تحقيًق ــم الع ــدارس التعلي ــات البســيطة ىف م ــن ذوي  اإلعاق للمتعلمــن املدمجــن م

التعليميــة، وتوفريالتعليــم للجميــع بجــودة عاليــة وبــدون متييــز، وتحقيــق النمــو الشــامل للمتعلــم ىف النواحــي 

ــة إىل تزويدهــم  ــم ، و باإلضاف ــم وإمكانياته ــه قدراته ــى حــد تســمح ب ــة إىل أق ــة والوجداني الجســمية والعقلي

ــذ  ــة داعمــة ومحفــزة؛ مبــا يســاعد التالمي ــة تعليمي ــق بيئ ــة ىف خل بالقــدر املناســب مــن املعرفــة األساســية؛ رغب

املدمجــن عــى التوافــق االجتامعــى داخــل املدرســة وخارجهــا .

الفئات املستهدفة:

ــة  ــة: ) برصي ــات التالي ــن اإلعاق ــر م ــدة أو أك ــات يف واح ــم إعاق ــن لديه ــذ الذي ــم التالمي ــة ه ــات املدمج الفئ

وســمعية وذهنيــة، وإعاقــة حركيــة، وشــلل دماغــي ( ، فضــاًل عــن اضطــراب طيــف التوحــد، وبطــيء التعلــم وذوو 

ــة. ــرط الحرك ــاه وف ــك ذوو تشــتت االنتب ــم، وكذل ــات التعل صعوب

ما يجب عىل املعلمني معرفته لدمج املتعلمني املتباينني.. الخصائص واالحتياجات الرتبوية.

بالنسبة لذوى اإلعاقة :

املوســيقى رياضــة مســموعة تســاعد عــى تعلــم التالميــذ بوجــه عــام والفئــات املدمجــة بوجــه خــاص حيــث 

إن لهــا تاثــريات متنوعــة بالنســبة لــذوى اإلعاقــة فهــى :

• عــىل املســتوى الســلوىك: لهــا تاثــري مهــم فاملوســيقى ذات الطابــع املبهــج  قــد تســتخدم إلثــارة البهجــة 	

والــرور يف نفــس ذوى اإلعاقــة ؛ مامينعكــس أثرهــا  عليهــم عنــد انخراطهــم يف أنشــطة حياتهــم اليوميــة 

وعالقاتهــم مــع اآلخريــن .واإلقــالل مــن الســلوكيات غــري التكيفيــة للمعاقــن خاصــة الذيــن لديهــم ضعف 

يف االنتبــاه والحركــة الزائــدة ؛ فتعمــل املويســيقى عــى تهدئــة  مشــاعرهم وانفعاالتهــم..

• عــىل املســتوى االجتامعــى : تســهم بــدور فعــال يف التفاعــل االجتامعــى، وتحســن الســلوك االجتامعــى 	

التعــاوىن؛ مــام قــد يفيــد يف حــل مــا قــد يرتتــب عــى اإلعاقــة مــن مشــكالت اجتامعيــة  . 

• عــىل املســتوى النفــى : للموســيقى تأثــري إيجــاىب يف تحســن صــورة الــذات لــدى املعــاق؛ مــام يولــد لديــه 	

الشــعور بالثقــة بالنفــس ،وتحقيــق الــذات ،وتســهم – كذلــك -  يف تحقيــق جــودة الحيــاة بالنســبة لــه .

• عــىل املســتوى العقــىل والرتبــوى : تســتثري خيــال املســتمع ، و تنمــى النواحــى العقليــة واإلدراك الحــى،  	

كــام تنمــى الذاكــرة الســمعية، واإلدراك الدقيــق للزمــن ، فضــاًل عــن التناغــم والتتابــع ، وتنمى  املوســيقى 

– كذلــك - القــدرة عــى االبتــكار وتحقيــق متعــة التعلــم بالنســبة  للمــواد األكادمييــة.

• عــىل املســتوى اللغــوى : تشــجع املوســيقى  التالميــذ املدمجــن ممــن لديهم مشــكالت لغويــة ؛ىك يتحدث 	

ويســتخدم اللغــة أو املفــردات اللغويــة املختلفــة ؛ مــام يســاعده عــى تحقيــق التواصــل اللفظــى ، كــام 

أن العــزف عــى آالت النفــخ يســهم يف عــالج املشــكالت الخاصــة باللغــة، واســتخدام الكلــامت والجمــل 
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املنغمــة والقيــام بتكملتهــا ؛مــام يســاعد يف الحــد مــن الرتديــد املــرىض للــكالم .
• عــىل املســتوى املعــرىف : تفيــد األغــاىن يف تعليــم التلميــذ املدمــج املفاهيــم اللغويــة ، كــام تنمــي مهــارة 	

اإلنصــات لديــه ؛مــام يحســن املهــارات املعرفيــة كاالنتبــاه والذاكــرة .. إلــخ  وميكــن للغنــاء وخاصــة الــذى 

يصاحبــه نقــر تقويــة الذاكــرة الســمعية الحركيــة .

الفئة املستهدفة:

الفئــة املدمجــة هــم التالميــذ الذيــن لديهــم إعاقــات يف واحــدة أو أكــر مــن اإلعاقــات التاليــة: ) برصيــة وســمعية 

وذهنيــة، وإعاقــة حركيــة، وشــلل دماغــي ( ، فضــاًل عــن اضطــراب طيــف التوحــد، وبطــيء التعلــم وذوو صعوبــات 

التعلــم، وكذلــك ذوو تشــتت االنتبــاه وفــرط الحركــة . 

ما يجب عىل املعلمني معرفته لدمج املتعلمني املتباينني.. الخصائص واالحتياجات الرتبوية:
 

االحتياجات الرتبوية عامة الخصائص الفئات

تحويل إشارات امليزان املنظمة للرعة يف العمل 	•

املوسيقى  التى يستخدمها املايسرتو  إىل إشارات 

والنص  النوتة  وكتابة  اللفظى،  بالعد  صوتية 

 ٢4 بنط  وبخط   ، برايل  بطريقة  لألغنية  الكالمى 

بالنسبة لضعاف البرص.

إعداد العالمات اإليقاعية واملدرج املوسيقى عى 	•

شكل مجسامت. 

تعليامت األنشطة تتم شفهيًّا.	•

وعن 	• للمكفوفن  حسيًّا  األداءات  عى  التدريب 

قرب لضعاف البرص.

التدريب عى أداء بعض الحركات التعبريية باليد 	•

أو القدم، مع مراعاة أن تكون بسيطة وسهلة  ويف 

املوسيقية  األمناط  ملصاحبة  محدود  مكاين  حيز 

املختلفة .

إرشاكه ىف األنشطة الجامعية مع مراعاة أن يتم غناء 	•

األناشيد برعة أبطأ من املدون عى النوتة املوسيقية  

الوجه  وتعبريات  اإلمياءات  استخدام  عى  وتدريبه 

املختلفة  املوسيقية  الطوابع  عن  للتعبري  والجسد 

)حزن- فرح – خوف – قلق ....( .

املعدل العام للذكاء طبيعي، والذاكرة  حسية قوية، 	•

كام ميتلك تالميذ تلك الفئة دافعية متميزة إال أنهم 

أقل قدرة عى التخيل ،  مع موجهة صعوبات يف 

تكوين بعض املفاهيم كاملسافات واأللوان، كذلك 

واإلشارات  اإلمياءات  توظيف  يف  القصور  لديهم 

وتعبريات الوجه.

اإلعاقة 

البرصية

اء  األكفَّ

وضعاف

البرص
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خالل  	• من  وتوضيحها  البدء  قبل  املهام   تحديد 

يتفق  برصية  رموز  أو   ، للمعلم  التمثيى  األداء 

تكييف  ويفضل  املتعلمن   مع  املعلم  عليها 

جمل  يف  اللفظى  املحتوى  ) تلخيص  املفاهيم  

بسيطة ، وإعطاء وقت إضايف...( 

إرشاكه ىف األنشطة الجامعية مع مراعاة أن يتم غناء 	•

األناشيد برعة أبطأ من املدون عى النوتة املوسيقية  

الوجه  وتعبريات  اإلمياءات  استخدام  عى  وتدريبه 

املختلفة  املوسيقية  الطوابع  عن  للتعبري  والجسد؛ 

)حزن- فرح – خوف – قلق ....(.

ما 	• فهم  يف  مشكالت  الفئة  تلك  تالميذ  يواجه 

إذا  الصفية  املناقشات  من     %  5٠ من  يقرب  

أنهم  كام  قرب،  وعن  برصيًّا  متابعتها  يتسن  مل 

كام  اللغوية،  مفرداتهم  قلة  من  كذلك-  يعانون- 

يواجهون مشكالت يف اللغة التعبريية ، واملناقشات 

الجامعية ؛ ألن قاموسهم اللفظي محدود.

عى 	• القدرة  بضعف  الفئة  تلك  تالميذ  ويتسم   

تركيز االنتباه وصعوبة تذكرهم للمعلومات إال إذا 

تم تقدميها من خالل التعليم البرصى.

اإلعاقة 

السمعية

)ضعاف 

السمع(

األنشطة 	• عى   والرتكيز  وتجزئتها  املهام  تحليل 

وإعطاؤه  الصعب  إىل  السهل  ومن   ، الِحسية 

تعليامت واضحة ومحددة، ووقتًا كافيًا ألداء مهامه .

، بل قدم لهم 	• تجنب فشل املتعلمن كلام أمكن 

؛ حتى يستمروا  أوالً  فيها  التي ينجحون  املهامت 

يف أداء املهام املطلوبة منهم، ويشعروا بالنجاح . 

 اختيار املهام التي تشعر الطالب بالنجاح ومكافأته 	•

عليها لزيادة دافعيته ولضامن استمراريته ىف أداء 

استقالليته  و  بنفسه  ثقته  وتنمية   منه  املطلوب 

ومواجهته الجمهور وعن طريق إرشاكه ىف الفرق 

املوسيقية أمام زمالئهم ىف الفصل أو ىف الحفالت 

املدرسية   .

واضحة 	• تكون  أن  عى  للتعليامت  رشح  تقديم 

ومنحهم  محددة،  وبخطوات  وبسيطة  ومبارشة 

الوقت الكايف إلمتام كل خطوة.

الرتكيز عى األنشطة الحسية )الجامعية والفردية(  	•

تدريبه  خالل  من  املوسيقية   الفرق  ىف  وإرشاكه 

التآزر  )لتنمية  املوسيقية  العزف عى اآلالت  عى 

قدراته  )لتنمية  الغناء   عى   وتدريبه  الحريك(. 

اللغويه عى النطق الصحيح للحروف والكلامت(و 

تدريبه عى األداء التعبريي الحريك )لتنميه قدرته 

اليدين  حركة  بن  والتوافق  التوازن  تحقيق  عى 

والقدمن مع املوسيقى(.

يعاين تالميذ تلك الفئة من تشتت االنتباه، وضعف 	•

واسرتجاعها  باملعلومات  االحتفاظ  وصعوبة  الرتكيز، 

عند الطلب، وال سيام تلك املتعلقة بالذاكرة قصرية 

املدى  والتي ترتبط بالتعلم ، ومييل تالميذ تلك الفئة  

إىل االعتامد عى اآلخرين ومع االفتقار إىل االستقاللية 

و الدافعية للقيام باملهام التي تطلب منهم .

نقل 	• عملية  ىف  صعوبة  الفئة  تلك  تالميذ  يعاين 

الخربة أو نقل أثر التعلم من موقف إىل آخر ، كام 

والكالم  اللغة  استخدام  يف  واضًحا  قصوًرا  يعانون 

كلامت  استخدام  مع  والكلامت،  الحروف  ونُطق 

وُجمل بسيطة ؛ نتيجة ملحدودية قاموسهم اللغوى.

استخدام 	• يف  واضح  قصور  الفئة   تلك  تلميذ  لدى 

) يظهر  والكلامت.  الحروف  ونُطق  والكالم  اللغة 

هذا ىف أدائه  لألغاين واألناشيد( .

اإلعاقة 

الفكرية
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تحديد التامرين والكيفية التي تؤدَّى بها يف ضوء 	•

ما يويص به الطبيب املعالج للحركة .

مراعاة أن تكون املهام بسيطة وواضحة مجزأة إىل 	•

مهام صغرية وبرعة مناسبة لدرجة وشدة إعاقته 

وإعادة تكرراها، ومنحه الوقت الكايف إلمتام أدائها. 

) مثال : تقسيم التامرين اإليقاعية أو اللحنية إىل 

أجزاء صغرية وتكرارها( .

إتاحــة األدوات الـموسيقية سهلة االستخدام مثل: 	•

) الجالجل – املراكش – الكاستنيت (.

ال يستطيع التالميذ القيام باملهمة املراد القيام بها 	•

دفعة واحدة .

حيث 	• اللغة؛  مجال  يف  صعوبات  التالميذ  يعاين 

الوضوح بدرجة يتعذر  الكالم أحيانًا عدم  يشوب 

عضالت  يف  التحكم  لضعف  فهمه؛  اآلخرين  عى 

اللسان والشفاة والَحلْق وتعبريات الوجه.

وعدم 	• والعزلة  والخجل  القلق  من  التالميذ  يعاين 

الثقة بالنفس وعدم التفاعل االجتامعي.

اإلعاقة 

الحركية

والشلل 

الدماغي

رشح النشاط قبل البَدء فيه 	•

عن 	• بعيًدا  املناسب  الصوت  مبستوى  االلتزام   

الضوضاء وتبسيط العنارص و املفاهيم املوسيقية 

كلامت  وتقسيم  بطىء(   – )رسيع  اللحن  مثل 

األناشيد - األغاين إىل مقاطع بسيطة(.   

يجب أال يطلب منهم أن ينظروا وينصتوا يف نفس 	•

املعلومات  معالجة  عى  قدرتهم  لعدم  الوقت؛ 

الداخلة عن طريق الرؤية والسمع يف نفس الوقت. 

والتأكد من انتباههم وقرص مدته ) ١٠- ١5 ( دقيقة.

الصور 	• واستخدام  الحسية  األنشطة  عى   الرتكيز 

لألنشطة  املصورة  األنشطة  وجداول  التدريس  ىف 

اليومية ، بدالً من اللغة أو الكلامت،  كام يتحدث 

الكلامت  عى  ويركز  قصرية  بجمل  معهم  املعلم 

املفتاحية ؛ حيث ينطقها بنغمة مرتفعة، ويجعلها 

يف نهاية الجملة. 

نقص االنتباه والتذكر والدافعية وصعوبة االنتقال 	•

من موضوع آلخر  

لديهم القدرة  عى تذكر املعلومات البرصية أفضل 	•

من تذكر املعلومات السمعية وضعف ىف مهارات 

االستامع والتحدث.

املُبالغة يف ردة الفعل تجاه الضوضاء.	•

طيف التوحد
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التأكــد مــن وصــول التعليــامت والتوجيهــات لــه 	•

بشــكل صحيــح .

والوســائل 	• واألنشــطة  األلعــاب  اســتخدام 

التعليميــة والرقميــة الجاذبــة لالنتبــاه )كالنــامذج 

واملرئيــة-..........(  املســموعة  املوســيقية 

تجزئــة املهــام واألنشــطة املوســيقية مثــل: )عــزف 	•

اآلالت -غنــاء األناشــيد - أداء التامريــن اإليقاعيــة 

واللحنيــة... ( إىل خطــوات أقــل تعقيــًدا، وتقديــم 

محفــزات لــكل خطــوة يتمهــا بشــكل صحيــح.

موســيقية 	• وأنشــطة  مبهــام  تكليفــه  مراعــاة 

تتناســب مــع قدراتــه  وميولــه مثــل: العــزف 

عــى آلــة موســيقية أو املشــاركة ىف الغنــاء أو 

األداء التعبــريي الحــريك  أثنــاء الغنــاء؛ لزيــادة 

الرتكيــز وتقليــل فــرط الحركــة.

مــع 	• محــددة،  أماكــن  يف  الجلــوس  مراعــاة  

اســتخدام املُعــززات املناســبة لرتشــيد حركتــه 

داخــل الفصــل )إرشاكــه  ىف مهمــة محــددة، 

ــالل :  ــن خ ــة م ــه بفعالي ــرط حركت ــف ف وتوظي

ــاء –  ــق – الغن ــيقية – التصفي ــه موس ــزف آل ) ع

التعبــري الحــريك- قيــادة الفريــق (.

تشــجيعه عــى االنضــامم لفريــق املوســيقى)عزف 	•

ــف  ــه، وتخفي ــه بنفس ــز ثقت ــاء .....(؛ لتعزي – غن

امللــل الدائــم الــذي يدفعــه للحركــة املفرطــة  

وتقليــل مســتويات التوتــر واالندفاعيــة، وتقويــة 

ــة. ــه االجتامعي عالقات

تعليمــه وتدريبــه عــى أســاليب وطــرق التعامــل 	•

ــه  ــع توعيت ــيقية ، م ــع اآلالت  واألدوات املوس م

بأهميــة الحفــاظ عــى ممتلكاتــه.

وصعوبــة 	• والتذكــر  والرتكيــز  االنتبــاه  نقــص 

ــا . ــف به ــام املكل ــاء امله ــة إنه ــم ، وصعوب التنظي

ــلق 	• ــل إىل التس ــة واملي ــتمرة والدامئ ــة املس الحرك

ــم. ــل الدائ ــح والتنق والتأرج

قــد يجــد بعضهــم صعوبــة يف تكويــن صداقــات 	•

أو  اللعــب  األقــران، وكذلــك صعوبــة يف  مــع 

مشــاركة اآلخريــن يف األنشــطة التــي يقومــون بها 

ــا-  يف الســلوك التكيفــي  ــة- أيًض بهــدوء، وصعوب

ــة. ــارات الحياتي وامله

تشتت 

االنتباه

وفرط الحركة
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تجزئة النشاط ألجزاء سهلة التعلم وتهيئة التلميذ 	•

قبل بدء النشاط.

تقديم محفزات أثناء وبعد أداء النشاط .	•

؛ بل قدم لهم 	• تجنب فشل املتعلمن كلام أمكن 

املهامت التي ينجحون فيها أوالً؛ حتى يستمروا يف 

أداء املهام املطلوبة منهم ويشعروا بالنجاح .

عـالج صعوبـة القـراءة وكتـاب الحـروف واألرقـام 	•

بالعكـس عن طريـق تدريبه عى تدوين األشـكال 

اإليقاعيـة بطريقـة الكتابـة فـوق النقـاط واتبـاع 

اتجاهـات األسـهم .

املفـردات 	• واسـتخدام  الطويلـة  الجمـل  تقصـري 

واملفاهيم املوسـيقية الواضحة والبسـيطة، واألكر 

شـيوًعا.

اليد 	• حركة  )استخدام  الدقيقة  العضالت  تنمية 

البند  اآلالت  استخدام  خالل  من  واألصابع( 

وبعض  املراكش...(  اإليقاعية)املثلث-الكاسيت- 

األلعاب املوسيقية وأداء بعض التامرين اإليقاعية 

عى  الربت   – التصفيق  أورف:  كارل  بطريقه   (

األفخاذ – فرقعة األصابع – الَدب بالقدم( .

للغناء 	• املصاحبة  التعبريية  الحركات  عى  تدريبه 

يف األنشطة املوسيقية املختلفة مع مراعاة ميوله 

واستعدادته والفروق الفردية .

تقديم 	• لذاته عن طريق تشجيعه  تقديره   تنمية 

موهبته املوسيقية  أمام زمالئه  ىف الفصل أو يف 

االحتفاالت املدرسية .

ىف 	• قدراته  لتنمية  التدريس  إسرتاتيجيات  تنويع 

تكوين الصور البرصية الصحيحة، وإدراك املفاهيم 

املوسيقية والعالقات الزمنية مثال : أنشودة “آالت 

من  يقدم  ما  بن  متزامن  اإليقاعية” عرض  الباند 

بصور  ودعمها   ) أغاين   / أناشيد   ( نيص  محتوى 

ورموز توضح معناها تساعده ىف حفظها وغنائها. 

 

التعلم من صعوبة 	• التالميذ ذوى صعوبات  يعاين 

االنتباه والرتكيز والتذكر وتكوين املفاهيم ، فضاًل 

قصرية  والذاكرة  والبرصي  اللفظي  اإلدراك  عن 

املدى ، كام يعانون صعوبة فَهم املسموع.

يف 	• وضعف  والتذكر  والرتكيز  االنتباه  صعوبة 

الذاكرة قصرية املدى.

صعوبة فهم التعليامت الشفهية واتباعها.	•

االهتامم 	• وعدم  األفكار  تنظيم  يف  صعوبة 

بالتفاصيل.

اللفظي 	• واإلدراك  املفاهيم  تكوين  يف  صعوبة 

التفكري  عن  املُعربة  املفردات  واختيار  والبرصي 

وتذكرها.

الهدوء 	• أو  )الغضب  الريعة  االنفعالية  التغريات 

الزائد( والحركة املستمرة.

صعوبة ىف التآزر الحيس الحريك وتقدير املسافات؛ 	•

الحجم واالتجاه والبعد )مام يرتتب عليه اضطراب 

ىف التدوين املوسيقي والعزف عى وتريه واحده (.

االنفعالية 	• والتغريات  املستمرة،  بالحركة  يتصفون 

الريعة أو الهدوء الزائد وعدم الرغبة يف املشاركة 

الصفية.

صعوبات 

التعلم
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أساليب عامة لدعم التدريس لفئات الدمج

اعتبارات أساليب الدعمأساليب الدعم

دعم التذوق 

املوسيقى

تكرار التمرين اإليقاعى أواللحني بشكل متكرر لفئات الدمج.  	•

مراعاة املعلم درجة اإلعاقة أثناء أداء التمرينات اإليقاعية.	•

أو 	• إعاقته  درجة  كل حسب   الدماغي  الشلل  لحاالت  بالنسبة  أمكن  كلام  بالتصفيق  الحركات  أداء 

التصفيق أو الربت عى الفخذ بيد واحدة ، ......

دعم التعبري 

اللغوى

الرتكيز عيل األحداث املحورية يف القصص املتضمنة مع أدائها متثيليًّا كلام كان ذلك متاًحا.	•

 مراعاة تعبري فئات الدمج عن الكلامت بالتعبري الحريك يف حال صعوبة الغناء .	•

تكرار أسامء النغامت عى الخطوط واملسافات لفئات الدمج ؛ حتى يتمكن التالميذ من  حفظها.	•

استيعاب مضمون 	• املدمجن  التالميذ  ليتمكن  التالميذ  القصة مبساعدة  بأداء متثييل عند رسد  القيام 

القصة بصورة أفضل من الرد القصيص.

دعم التعبري 

اللغوى

  القيام بالغناء الفردي عند غناء سلم دو \ ك صعوًدا وهبوطًا؛ حتى يتمكن تالميذ  الدمج  من معرفة 	•

طريقة أخذ النفس بطريقة صحيحة .

األداء التمثييل عند غناء سلم دو \ ك صعوًدا وذلك بإشارة الصعود باليد ألعى وأدائه هبوطًا بإشارة الهبوط باليد 	•

مع مصاحبة ذلك األداء صوتيًّا كلام كان ذلك ممكًنا .

غناء األلحان املوسيقية بشكل أبطأ من الرعه املدونة عى النوتة املكتوبة وغنائه مبقطع ) ال ( لبعض 	•

فئات الدمج ) ضعيف السمع والشلل الدماغي(.

دعم مهارات 

العزف

أداء اللحن بشكل أبطأ مع  استخدام اليدين مًعا يف أبسط صورة لتعليم العزف عى آلة اإلكسيليفون 	•

لضعاف السمع.

 استخدام آالت الباند بيد واحدة بالنسبة للشلل الدماغي واإلعاقة الحركية أو بكال اليدين - حسب 	•

درجة اإلعاقة، وعند عدم استطاعته القبض بيده عى أية  آلة،  ميكنه أداء نفس اإليقاع الذي يؤديه 

زمالؤه بالربت عى فخذه، أو جسده، أو اهتزاز جسمه ، أو بأية طريقة أخرى تراها  مناسبة .

إمساك الكفيف بآالت الباند؛ ليتحسسها، ويتعرف عليها، ثم العزف عليها .	•

مصاحبة بعض فئات الدمج  أثناء غناء زمالئهم .	•

فئة املكفوفن  تثتثنى من العزف عى آلة اإلكسيليفون، أما الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية فيمكن 	•

املشاركة يف بعض األجزاء البسيطة التي تستوجب يًدا واحدة فقط. 

قراءة النوتة املوسيقية للكفيف تكون بطريقة برايل ،ولكن يتم التعرف عيل شكل العالمات كمعلومة 	•

إثرائية من خالل املجسامت.

أداء التمرين باسرتاتيجية النمذجة واملحاكاة بطريقة فردية بالنسبة لضعاف السمع. 	•



الرتبية املوسيقية١٨

دليل املعلم

مفتاح صول : تقديم منوذج مجسم للخطوط واملسافات وخطوات تدوين مفتاح صول للمكفوفن .	•دعم األدوات

استخدام مناذج لآلالت أو مجسم لها ، ووصف الصور للمكفوفن لرشح اآلالت املميزة لكل طابع موسيقي .	•

عمل مجسامت بسيطة لآلالت املوسيقية يف العرص البدايئ كنوع من توضيح الرشح بالنسبة للكفيف 	•

ووصف الصور شفهيًّا

استخدام مكربات الصوت مع ضعيف السمع أو عزف اللحن بصوت مرتفع مبالغ فيه؛ حتى يتمكن 	•

من  اإلحساس بالصوت القوي والضعيف.

دعم العمل ىف 

مجموعات

يف 	• العمل  اسرتاتيجية  توظيف  عند  املوسيقي  األداء  قدراتهم عى  الدمج حسب  تالميذ  تقسيم  مراعاة 

مجموعات.

•	 : مثل  إعاقته  قدراته ودرجة  الحفل كل حسب  فقرات  أداء  الدمج يف  فئات  لقدرات  املعلم  توظيف   

) تنظيم حفل ، إلقاء كلمة الرتحيب ، قراءة القرآن ، تنظيم الفقرات ، االشرتاك يف الغناء أو العزف ، .......



املـحـور األول 

أسس الفنون وقواعدها

الدرس األول
ا بنا نغنى الدرس الثانيهيَّ

بيت النغم

الدرس الثالث  
البالنش 
وسكتتها

الدرس الرابع
امليزان الثالثى

الدرس اخلامس
ا بنا نلعب   هيَّ

الدرس السادس 
ا عبر حركّيً

وصف املحور:
انطالقًا من رغبتنا يف تنمية  مبادئ التذوق املوسيقى لدى املتعلمني،  فضالً عن 

تنمية الوعى املوسيقى لديهم، واستكامًل ملا تم دراسته  يف الصف الرابع ؛  فإن هذا 

املحور يستهدف تنمية أسس فن املوسيقى وقواعده من خالل دراسة عنارص املوسيقى 

الصويت(  الطابع   - املوسيقي  )التوافق  التناغم  اللحن-  اإليقاع-   ( يف  تتمثل  والتي 

وتوظيفها يف ابتكار األلحان مستخدًما مبادئ التدوين املوسيقي، وقواعد قراءة النوتة 

إيقاعيًّا ولحنيًّا ىف حدود النغامت )دو- رى – مى – فا - صول(، والتعبري عنها حركيًّا 

مبصاحبة إشارات امليزان الثاليث ، كام يتضمن ذلك املحور - أيًضا- تنمية قدرة التلميذ 

عىل قراءة النوتة املوسيقية  والعزف عىل آلة الريكورد ، وتوظيف أسس األداء الصحيح 

)التنفس السليم- التعبري الصوىت- النطق الصحيح(؛ حتى يتسنى للمتعلم األداء الغنايئ 

كام   ، ومنائه  الصوت  مرونة  عىل  تساعد  التي  التامرين  عىل  التدريب  بعد  املتقن 

يستهدف املحور- كذلك - تنمية مجموعة من املهارات الحياتية  املرتبطة  مبحتوى 

املحور، وهي: التواصل والصمود واملحاسبية والتعاون واملشاركة، وما يرتبط بها من 

قيم داعمة لها مثل :  الحب واملثابرة واإلتقان، كام أن هذا املحور يعالج مجموعة من 

)الولء  املواطنة  العامل وهي قضايا  التى تواجه مرص كجزء من  القضايا  والتحديات 

والنتامء( - قضايا العوملة )التواصل الحضاري(.
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الهدف العام للمحور:

هيدف تدريس هذا املحور إىل:
توظيف أسس التدوين ىف قراءة النوتة املوسيقية إيقاعيًّا وأدائها غناًء وعزًفا والتعبريعنها حركيًّا بمصاحبة  �

إشارات امليزان الثالثى . 
مخرجات تعلم املحور:

بعد االنتهاء من دراسة  هذا املحور جيب أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 
يقرأ ويغنى النوتة املوسيقية ىف حدود النامذج اإليقاعية والنغامت التى تم تدريسها مع أدائها حركيًّا بمصاحبة  �

إشارات امليزان الثالثى.
املؤرشات

يف نهاية هذا املحور يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف امليزان الثالثى وإشارات اليد الدالة عليه. �
 يقرأ متارين إيقاعية بسيطة  ىف حدود اإليقاعات اآلتية : -  -    - -      -     -     بمصاحبة  �

إشارات امليزان الثالثى.

يغنى متارين صولفائية بسيطة ىف حدود ) دو – رى – مى – فا-  صول( بمصاحبة إشارات امليزان الثالثى  �

يتخللها  األشكال اإليقاعية اآلتية:     -    -    -    -    -       
يؤدى حركيًّا متارين إيقاعية بسيطة بطريقة كارل أورف. �
يعرب حركيًّا عن املوسيقى التى يستمع إليها . �
يعرب حركيًّا عن بعض املواقف القصصية املتنوعة. �
يؤدى متارين متدرجة الصعوبة ملرونة الصوت ونامئه بحيث  تتناسب مع املساحة الصوتية  �
يراعى أخذ النفس بطريقة صحيحة أثناء الغناء. �
حياكى أداء قائد الفرقة املوسيقية إلشارات امليزان الثالثى. �

املهارات :

التواصل : مهارة التواصل اللفظى وغري اللفظى �
ملواجهة  � تعديالت  وإجراء  التكّيف  الصمود: 

التحديات بنجاح عند السعي إلجياد حلول
 املحاسبية: إعطاء  تغذيه راجعه فّعالة �
  التعاون: االلتزام بالقواعد العامة للفريق �

القيم والقضايا : 

قضايا املواطنة )الوالء واالنتامء(. �
 القيم :

 املشاركة – التعاون – االحرتام -  �
حب االستطالع
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ا بنا نغنى  الدرس األول : هيَّ

مقدمة الدرس:

عزيزي املعلم .... إن  للغناء واملوسيقى أثًرا يف تنمية  شخصية 
التلميذ؛ حيث حترره من الشعور بالقلق ؛ فيصبح أكثر توازًنا، إضافة 
عديدة:  انفعاالت  التلميذ  يف  تستثريان  والغناء  املوسيقى  أن  إىل 
يسهم  مما  وغريها؛  والتعاطف  والقوة  والشجاعة  واحلزن  كالفرح 
يف إغناء عامله باملشاعر التي تزيد من إحساسه بإنسانيته، فضاًل عن  
فيوثق  فينطلق معرًبا عن مشاعره  بال خجل؛    ، بنفسه  ثقته  زيادة  
وحدود  أسس  يتعلم  كام  اجلامعي،  الغناء  خالل  من  بأقرانه  عالقته 
بعض  أداء  التالميذ  يتعلم  الدرس  هذا  ويف  اجلامعية.  املشاركة 
العالمات اإليقاعية أثناء أداء أغنية ، كذلك الغناء بمصاحبة  العزف 
عىل آالت الباند  ، فضاًل عن امتالك القدرة عىل متييز اللحن الرسيع 

.F-P  من البطيء ، كذلك تطبيقه ملفهوم  التظليل

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

قم بتصفيق  التمرين التاىل :

موظًفا  اسرتاتيجية  املحاكاة  والنمذجة  اطلب من التالميذ  �
حماكاتك عند أداء املازورتني  األوىل والثانية  بطريقة كارل 

أوف ثم املازورتني الثالثة والرابعة وهكذا. 
صحح هلم األداء اخلطأ، وعزز األداء الصحيح �
اطلب منهم أداء التمرين كاماًل،  ثم  تدوينه ىف كراساهتم،  �

العالمات  بعض  عىل  املراجعة  متت  قد  تكون  وبذلك 
السابق دراسته كنوع  التهيئة  للتعلم الالحق .

1 . - اإليقاعية  العالمات  يؤدى 
أثناء أداء األغنية.

أداء . 2 اثناء  الباند  آلت  عىل  يعزف 
األغنية.

مييز اللحن الرسيع والبطيء. . 3
4 ..F-P يطبق مفهوم عالمات التظليل

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	

• السرتاتيجيات :  املحاكاة - التعلم التعاوىن - 	

مجموعات العمل

• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج

• املهارات املحاسبية	

• إعطاء  تغذيه راجعه فّعالة	

•   التعاون	

• اللتزام بالقواعد العامة للفريق	

• القيم: املشاركة والتعاون	

• القضايا: قضايااملواطنة)الولء والنتامء(.	

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

خطوات الدرس:
التمهيد  : ) 5 دقيقة(

 تصفيق    ربت على األفخاذ     دب     فرقعة      تصفيق       
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

-   أثناء أداء األغنية. � يؤدى العالمات اإليقاعية  

عرض النشاط :-

�   bingo dog اعرض عىل التالميذ كلامت أغنية

أغنية 

bingo dog

  

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
I-N-G-O-(طبلة)
I-N-G-O-(طبلة)
I-N-G-O-(طبلة)
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
N-G-O-(جالجل)-(طبلة)
N-G-O-(جالجل)-(طبلة)
N-G-O-(جالجل)-(طبلة)
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
G-O-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
G-O-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
G-O-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
O-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
O-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
O-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
And Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(كاستنيت)-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
(كاستنيت)-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
(كاستنيت)-(مثلث)-(مثلث)-(جالجل)-(طبلة)
And Bingo was his name-o..
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قم بعرض األغنية بصوت واضح عىل مشغل الوسائط حتى يستمع إليها مجيع التالميذ. �

إبدأ غناء األغنية بمصاحبة التسجيل اخلاص هبا مع أداء التصفيق ىف األماكن املخصصة هلا كام هو موضح  �

بالكلامت.

قم بتكرار األغنية بالطريقة اجلزئية ثم الكلية . �

 شجع التالميذ عىل املشاركة  والعمل التعاوين . �

اسأل التالميذ : ماذا تالحظون عند أداء احلروف BINGO أثناء الغناء.؟ �

استوف  تالميذ الفصل ) أمام / يمني – أمام / يسار(  )خلف / يمني – خلف / يسار( ؛ للتأكد من متكنهم  �

من أداء العالمات اإليقاعية  املستهدفة .

ــن  � ــم ع ــن مالحظاهت ــذ ع ــأل التالمي ــروف BINGO ، واس ــاء احل ــد غن ــق عن ــم التصفي ــب منه اطل

ــه . ــتمعون  إ لي ــا يس ــات        مل ــق اإليقاع تطاب

-   أثناء  � تلق استجابات التالميذ معزًزا هلا  وموجًها هلم نحو اهلدف وهو أداء العالمات اإليقاعية  

أداء األغنية. 

)bingo dog song( 

طبلة

طبلة

طبلة
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النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف هناية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: �
يعزف عىل آالت الباند أثناء أداء األغنية. �
يميز اللحن الرسيع والبطيء.  �
� .F-P يطبق مفهوم عالمات التظليل

عرض النشاط :

مستخدًما اسرتاتيجية  العمل يف  جمموعات،  قم  بتكوين أربع جمموعات من التالميذ ، ووزع عليهم آالت  �
الباند.

اطلب من كل جمموعة اختيار اآللة التى يريدون العزف عليها، ثم كلف بقية الفصل بالتصفيق أتناء الغناء.  �
اترك وقًتا كافًيا لعمل املجموعات مع تبديل األدوار . �
التطبيق: �

B           I          N      G         O                                      

                                                                             
                   كاستنيت          مثلث             جالجل          طبلة

ارشح للتالميذ مثال : �
 إن املجموعة التى تعزف عىل آلة الطبلة تؤدهيا مكان احلرف B أثناء الغناء ، وبقية احلروف ُتنطق وُتصفق  �

من خالل بقية التالميذ غري املشاركني  ىف جمموعات العزف عىل آالت الباند،  وهكذا حتى تعزف آالت 
الباند مكان مجيع احلروف؛  لتنمية حب االلتزام بالقواعد العامة للفريق لدهيم .

اشكرهم عىل األداء اجليد للغناء والتصفيق املصاحب والعزف عىل اآلت الباند،  ووضح هلم أمهية املشاركة  �
ىف عمل مجاعى فكل األفراد تتعاون ىف إخراج العمل ىف أهبى صورة.

� .)P( من جهة،  و اجلهة األخرى )F(  قم بتوزيع بطاقة ورقية عىل التالميذ : مدون عليها
� . )P( ومرة )F( قم بعزف حلن مرة
اطلب من التالميذ رفع البطاقة الدالة عىل األداء الذي يستمعون إليه . �
مرسوم  � األخرى  واجلهة  الرسعة،  عىل  دليل  حصان  منها  األوىل  اجلهه  عىل  مرسوم  الثانية  البطاقة  وزع 

سلحفاة دليل عىل البطء  .
 قم بعزف األغنية بأداءات خمتلفة وعىل التالميذ مالحظة ما تقوم بيه من أداء ورفع البطاقة الدالة عىل كل  �

آالت 

الباند
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األداء من حيث الرسعة والبطء . 
� . )P( والـ )F(  كرر ذلك، حتى تتأكد من قدرة التالميذ عىل متييز األداء الرسيع من البطيء والـ
قم بالتشجيع املستمر باإلثابة وقت األداء الصحيح والتدخل عند األداء اخلطأ مع التصحيح. �
املهارة  � اكتساب  من  يتمكنوا  حتى  ؛  هلم  عالجيًّا  دعاًم  قدم  صغرية  جمموعات  من  أو  ا  فرديًّ اخلطأ  كان  إذا 

املستهدفة . أما إن كان اخلطأ مجاعيًّا  فعليك أن تعيد رشح املهارة بطريقة مغايرة  وباستخدام نامذج متنوعة .

العرض الختامي : )٥ ق( :

  اعرض عىل التالميذ مترينًا بسيًطا ، ثم اطلب  منهم أداءه بالتصفيق. �

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ قيادة زمالئه أثناء أداء األغنية بمصاحبة آالت الباند.                 �
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يغنى سلم دو/ك صعوًدا وهبوًطا. �

يميز سلم دو/ك صعوًدا وهبوًطا سمعًيا. �

يقرأ متارين صولفائية ىف حدود النغامت )دو- مى- صول(. �

عرض النشاط :

النشاط  � يتفاعل مع  إنام هو نشاط نفيس إجيايب  ينبع اخليال من فراغ،  املعلمة ...ال  املعلم  عزيزيت  عزيزي 
توظيف  عليك  لذا  ملهمة؛  جديدة  أشياء  إضافة  عىل  قدرة  تولدان  واستعداد  ملكة  عنهام  فتنتج  الذهني 
مكتسبات التالميذ املوسيقية لتأسيس تعلم الحق؛ حيث يمكنك توظيف اسرتاتيجية التخيل؛ اطلب منهم 
، و اطلب منهم ختيله صعوًدا وهبوًطا  بمصاحبة   ) باملقطع  ) ال  أثناء غناء سلم دو/ك  أعينهم  إغامض 

عزفك عىل آلة موسيقية كنوع من التحفيز واإلثارة ، والتغذية الراجعة .

اترك مساحة للتخيل، وناقشهم فيام توصلوا إليه ، ثم اجعل كل تلميذ يعربعن ختيله أمام زمالئه. �

اطلب من التالميذ قراءة عدة متارين ىف حدود النغامت )دو- مى - صول ( أواًل إيقاعيًّا ثم صولفائيًّا ، ثم  �
غناءها بطريقة صحيحة مع تعزيز األداء الصحيح وتصويب األخطاء.

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف هناية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يدون نغامت )رى – فا ( عىل املدرج املوسيقى. �

يغنى متارين صولفائية بسيطة ىف حدود النغامت ) دو – رى – مى – فا – صول (. �

عرض النشاط :

قم بعرض وسيلة تعليمية للمدرج املوسيقى ومدون عليه مفتاح صول. �
دون عليها نغامت ) دو – مى – صول ( وال تدون نغمتى )رى – فا( ىف مكاهنام الصحيح  �
اسأل التالميذ عن أسامء النغامت ىف األماكن الشاغرة ، ثم اترك هلم وقًتا للتفكري يف اإلجابة. �

) )اقرأ ..غنِّ

) غنوا معي. (



29الصف الخامس االبتدائى

دليل معلم الرتبية املوسيقية

ناقش التالميذ ىف إجابتهم ،واطلب من أحدهم التدوين عىل السبورة ، بينام بقية التالميذ يقومون بتدوينها  �
ىف كراساهتم ، عزز اإلجابات الصحيحة وصوب اخلطأ.

اطلب من التالميذ االلتزام بالقواعد العامة للفريق . �
إبدأ ىف اللعب مع التالميذ بأن تشري إىل كل مازورتني، ثم تغنيهام ثم يرددها التالميذ بعدك  بنظام املحاكاة ،  �

كرر ذلك بنامذج خمتلفة؛  حتى تطمئن إىل  اكتساب التالميذ للمهارة املستهدفة. 

اعرض عىل التالميذ جمموعة من التامرين البسيطة ىف حدود النغامت )دو رى مى فا صول (. �
الصحيح،  � األداء  تعزيز  مع  غناءه  ثم  صولفائيًّا،  ثم  أواًل،   إيقاعيًّا  مترين  كل  قراءة  التالميذ   من  اطلب 

وتصحيح األخطاء.
عزز لدهيم روح املشاركة والتعاون. �
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اسأهلم: ماذا يالحظون ىف احلركات ؟ �
تلق إجابات التالميذ  معقًبا عليها  ، ثم وجههم إىل أهنا تتدرج من األسفل إىل أعىل ىف احلركة كنفس اجتاه  �

حركة السلم ىف الصعود من الغلط للحدة (.

العرض الختامي : )5 ق( :

اطلب من التالميذ أداء مترين بسيط  مع التعبري عند أداء التمرين باحلركات السابقة الدالة عىل كل نغمة   �
)دو – رى – مى – فا – صول(.                                                            

نشاط إثراىئ للموهوبني:

 اطلــب مــن أحــد التالميــذ ابتكار مجلة حلنية ىف حدود النغامت ) دو – رى – مى – فا –  �
صول( من تأليفه ، وحماولة تدوينها ىف نوتة موسيقية حتت إرشافك.

لعبة النغامت الخمس:

حركة  � حتديد  وهى  اللعبة  برشح  قم 
معينة مع غناء كل نغمة عىل حدة كام 

ييل :

احلركة املصاحبةالنغمة

دو
تصل  ؛حتى  األمام  إىل  بجسمه  التلميذ  يميل 

يداه أسفل الركبة

يضع يده عىل ركبتيهري

يضع يده عىل فخذيهمي

يضع يده حول خرصهفا

يضع يديه االثنتني عىل صدره مضمومةصول

رىمى

صول

دو

فا
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

l  لضعاف السمع  : اطلب من التالميذ قراءة التمرين التمهيدى إيقاعيًّا من خالل مقطع )تا (فقط ، أوبالتصفيق

فقط، وليس كالهام معا 

النشاط األول ) اقرأ غنى(

l  لضعاف السمع : أطلب من التالميذ األداء التمثييل عند غناء سلم دو\ ك صعوًدا وذلك باشارة الصعود باليد

ألعيل وأدائه هبوطًا بإشارة الهبوط باليد مع مصاحبة ذلك األداء صوتيًّا إن أمكن. 

l  اطلب من التالميذ أداء )التمرين اللحنية( أداء إيقاعيًّا من خالل التصفيق ، الربت عىل األفخاذ ، .......( وإذا مل

يتمكن ضعيف السمع من قراءة التمرين صولفائيًّا ) حسب درجة إعاقته( ميكنه أداء التمرين من خالل مقطع 

)تا(.

l  )لإلعاقة الذهنية – اإلعاقةالحركية –الشلل الدماغى: اطلب من التلميذ أثناء غناء سلم دو / ك باملقطع )ال

مد جسمه لألعىل عند الصعود وعند الهبوط، فاطلب منه االنحناء لألسفل هذه طريقة أخرى؛ لتعليمهم هذا 

املفهوم.

النشاط الثاىن ) غنوا معايا (

l  لضعاف السمع : اطلب من التالميذ مصاحبة الغناء باإليقاعات الحركية، أوالتصفيق ، أو الربت عىل األفخاذ

........،

l ) قم بإبطاء الرسعة املدونة عيل النوتة املكتوبة وغنائه مبقطع ) ال ( أو ) تا

l  للمكفوفني- اإلعاقة الذهنية  – بطئ التعلم – صعوبات تعلم: قم بعمل وسيلة تعلمية للمدرج املوسيقي من 

الفوم وعمل مناذج للنغامت بحيث يستطيع التلميذ لصقها عىل املدرج املوسيقي. 

l  كرر أسامء النغامت املدونة عىل السلم املوسيقي أكرث من مرة ؛ حتى يتسنى للتالميذ حفظ أماكنها الصحيحة

عىل املدرج.

l  قم بعرض لعبة النغامت الخمس إما بأدائها أمام التالميذ، أو تقديم منوذج من خالل أحد الزمالء أو االستعانة

بفيديو توضيحي.

l  للتوحد: قم مبراعاة شدة الصوت عند عزف أو غناء األلحان املوجودة بالدرس بأن تكون غري مرتفعة ومتوسطة

إىل حًدا ما، أو متدرجة من الخفوت؛ حتى الوصول إىل املستوى املطلوب من الصوت.

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس الثالث: البالنش وسكتتها

مقدمة الدرس:

األشـكال والعالمـات املوسـيقية: هـى العالمات التـى توضع عىل 
الزمنيـة للصـوت عزًفـا أو غنـاء  القيمـة  املـدرج املوسـيقى لتحديـد 
وتعـرف بالعالمـات اإليقاعيـة، ويقصـد هبا نسـبة زمن الصـوت بينها 
وبـني بعضهـا مـن حيـث :الطـول أو القرص. عزيـزي املعلم اسـتكامال 
للعالمـات اإليقاعيـة السـابق دراسـتها حيث قـام التالميـذ يف الصف 
الرابـع بدراسـة  عالمـة النـوار وسـكتتها، حيـث تعرفوا زمـن عالمة

النوار والتي تساوى وحدة زمنية واحدة، ونفس اليشء بالنسبة
لسكتة النوار التي تساوى نفس زمن العالمة ، كام تعرفوا الكروش 
وسكتته  وعالقته بعالمة النوار؛ حيث إن  عالمة النوار يمكن تقسيمها 
إىل  )2 (كروش،  وزمن كل كروش يساوى نصف نوار وكذلك سكتتها.  

أما يف هذا الدرس فيتعرف عالمة جديدة وهي البالنش وسكتتها .

خطوات الدرس:

التمهيد : ) 5 دقائق ( 

العرش  � السنوات  ذو  عمر  رافق  ومجيل  مرشق  يوم  صباح  يف 
،وعندما  املنزل  احتياجات  بعض  لرشاء  ؛  السوق  إىل  والدته  
قيمتها  التى  صفارته  يطلق  املرور  رجل  وجدا  لعبورالطريق  مها 
(  حمذًرا  ؛حيث كررها عدة مرات؛ فتنبهت األم إىل أن  الزمنية )
إشارة املرور كانت محراء ؛ ومعناها خطر ؛وممنوع  عبور الطريق؛ 
فحمدت اهلل عىل سالمتهام ، وأخذت ترشح  لعمر مدلول كل لون 
من ألوان إشارات املرور، وبعد ذلك سمعت صفارة رجل املرور 
( حيث أخذ يكررها عدة مرات؛  فنظرت   التى قيمتها الزمنية )
منه  إشارة  أهنا  فعلمت  ؛  خرضاء  فوجدهتا  املرور  إشارة  إىل  األم 
لعبور الطريق بأمان . شكر عمر ووالدته رجل املرور ،  ومحدا  اهلل 

عىل السالمة ثم أكمال طريقهام – بأمان – إىل السوق.
اطلب من التالميذ تأمل القيمة  الزمنية لكل من  الصفارتني ،  �

ثم ناقشهم فيام توصلوا إليه. 

1 ..)  - يتعرف الشكل اإليقاعى ) 

2 ..) يدون عالمة )     -   

بســيطة . 3 إيقاعيــة  متاريــن  يقــرأ 

اإليقاعيــة  األشــكال  مــن  مكونــة 

)      - - - - اآلتيــة )  -

بســيطة . 4 إيقاعيــة  متاريــن  يصفــق 

تحتــوى عــىل األشكال اإليقاعية )

) - - - - - -

عىل . 5 تحتوى  متارين  حركيًّا  -يــؤدى 

- - - - ( اإليقاعية  األشكال 

- بطريقة كارل أورف

يؤدى متارين صوتية ملرونة الصوت ومنائه.. 6

اآلت . 7 ( مستخدًما   ( أنشــودة  يغنــى 
الباند اإليقاعية.

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	

• الجامعى–الحوار 	 العمل  االسرتاتيجيات: 

واملناقشة.

• مشغل 	  – السبورة   : التعليمية  الوسائل 

وسائط – األورج

• املهارات املحاسبية	

• إعطاء  تغذية راجعة فّعالة.	

•   التعاون	

• االلتزام بالقواعد العامة للفريق	

• القيم: املشاركة والتعاون واالحرتام	

• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف الشكل اإليقاعي ) - (   �

�   ) يدون عالمة ) -  

� .)  - - - -- يقرأ متارين إيقاعية بسيطة مكونة من األشكال اإليقاعية )  

� .)  - - - - - يصفق متارين إيقاعية بسيطة حتتوى عىل األشكال اإليقاعية )  

-  ( بطريقــة كارل  � - - - - يــــؤدى حركيًّــا متاريــن حتتــوى عــىل األشــكال اإليقاعيــة )     
أورف.

عرض النشاط :

موظًفا أحداث القصة قم بأداء عالمة  )   ( بستخدام صفارة وكررها عدة مرات، ثم اطلب  من التالميذ  �

تذكر يف  أى جزء من القصة استمعوا إليه ، ثم قم بأداء عالمة )   ( واطلب منهم نفس اليشء .ثم اسأهلم:  

هل للصفارتني نفس القيمة الزمنية أم خمتلفتان؟  

وضح هلم الفرق بني العالمتني ىف القيمة الزمنية. �

اعرض عىل التالميذ  بعض التامرين اإليقاعية استخدم إسرتاتيجية احلوار واملناقشة. �

 اطلب منهم مالحظة التامرين ثم أسأهلم: هل يوجد شىء خمتلف هبا؟  �

استمع إلجابتهم، وشجعهم عىل املشاركة . �

بالنش 

وسكتته

تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 
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( وقيمته الزمنية وكيفية أدائها . �   - وضح للتالميذ مفهوم الشكل اإليقاعى)  

الصحيح،  � التدوين  عىل  ودرهبم   ، الســبورة  (علـى     -    ( اإليقاعية  العالمات  بتدويــن  قــم 

ووضــح هلــم أن عالمــة)  ( يمكـن تقســيمها إىل ) 2  ( إى أن عالمة )  ( ضعف عالمة النوارىف 

القيمة الزمنية وكذلك سكتتها.

اعرض عليهم التامرين السابقة، واترك فرصة للتالميذ للتفكري، وقراءة التامرين بمفردهم ،استمع إلجاباهتم  �

مع تعزيز األداء الصحيح وتصحيح األداء اخلطأ.

 اسأهلم: من يستطيع تصفيق هذا التمرين؟ ختري بعض التالميذ للتنفيذ ،عزز األداء الصحيح، ثم صحح  �

األخطاء.

اجعل تالميذ الفصل بالكامل يؤدى التمرين ؛ لتنمية روح التعاون واملشاركة بينهم. �

�  – األفخاز  عىل  الربت   – الفرقعة  )التصفيق-  حركات  عليهم  ووزع  التالميذ  عىل  إيقاعيًّا  مترينًا  اعرض 

الدب بالقدم( ألدائه بطريقة كارل أورف.

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يؤدى متارين صوتية متدرجة الصعوبة ملرونة الصوت ونامئه. �

يغنى أنشودة ) ( مستخدما اآلت الباند اإليقاعية.  �

يشارك أقرانه الغناء مستخدًما اآلت الباند اإليقاعية. �

 أنشودة

 البالنش 
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اقرأ مع التالميذ كلامت أنشودة البالنش بالتقطيع العروىض وارشح الكلامت غري الواضحة. �

عرض النشاط :

مثال :

قم بعمل مترين صوتى بسيط ملرونة الصوت ونامئة . �
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غن األنشودة مرة بمفردك، ثم غنها جزًءا جزًءا بمشاركة التالميذ؛ حتى يتمكنوا من إتقاهنا وغنائها بشكل  �
صحيح.

موظًفا اسرتاتيجية العمل ىف جمموعات قسم التالميذ إىل ثالثة أقسام )القسم األول يغنى األنشودة-الثانى  �
يصفق الوحدة بمصاحبة الغناء- الثالث يعزف الوحدة بمصاحبة الغناء عىل آالت الباند(.

اطلب من التالميذ االلتزام بالقواعد العامة للفريق. �

استعن بأنشودة) البالنش( عىل موقع الرتبية والتعليم ) اإلدارة العامة لتنمية الرتبية املوسيقية(. �
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العرض الختامي : )5 ق( :

قم بتعبئة عربات القطار ؛ حيث إهنا  متساوية زمنيًّا وحتتوى كل منها عىل عدد 2 نوار.                                                             �

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من التالميذ استكامل املربعات الفارغة  ىف التمرين التاىل: �

2
4

2
4

2
4

2
4
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

l .لضعاف السمع :قم بعرض بطاقات مصورة لألحداث عند رسدك للقصة ىف النشاط التمهيدى

l .عرب للتالميذ عن زمن الصفارة للعالمات من خالل العد

النشاط األول ) بالنش وسكتته  (

l  لضعاف السمع :وضح  للتالميذ القيمة الزمنية للتصفيق واألداء الحرىك ىف نشاط )البالنش وسكتها(. باستخدام

العد، واكتِف بالتصفيق واألداء الحرىك بطريقة كارل أورف إذا مل يتمكن التالميذ من القراءة. 

l  بالصلصال ) لإلعاقة الذهنية  – بطئ التعلم – صعوبات تعلم: قم بتشكيل العالمات اإليقاعية ) -  

قبل البدء يف تدوينها عىل السبورة.

l  وقيمته الزمنية، وبالحث الجسدي لكل تلميذ عىل حده، ثم اعرض )   - قم بأداء الشكل اإليقاعي) 

مقاطع صوتية؛ ليستمع إليها التالميذ ومحاولة ادائها مبفرده.

l  االيقاعي بالتمرين  الخاصة  الحركات  توزيع  عن  اإلعاقة  نوع  مبراعاة  قم   : الدماغي  والشلل  الحركية  لإلعاقة 

)التصفيق، الفرقعة، الربت عىل األفخاذ، الدب بالقدم(. 

النشاط الثاىن  ) أنشودة البالنش  (

l  .اجعل التالميذ يؤدون زمًنا إيقاعيًّا بسيطًا متكرًراعىل آلة من اآلت الباند عند مصاحبة أنشودة البالنش

l  لإلعاقة الذهنية – بطئ التعلم – صعوبات التعلم: كرر كل مقطع منغم عدة مرات عند أداء أنشودة النوار

لحفظها بشكل صحيح.

l  قم بأداء أنشودة البالنش برسعة أبطأ من املدونة عىل النوتة، حتى يستطيع التالميذ املشاركة يف الغناء معهم

حسب امكانيتهم ودرجة إعاقتهم، وأداء بعض الحركات التعبريية املوضحة لبعض الكلامت مبصاحبة الغناء.

l  قم باالختيار من اآلت الباند مبا يالئم كل إعاقة، وما يرغب كل تلميذ يف العزف عليه مع تغيري نوع اآللة إذا

تعذر العزف عليها.

l  للتوحد: قم مبراعاة شدة الصوت عند عزف أو غناء األلحان املوجودة بالدرس، بأن تكون غري مرتفعة ومتوسطة

إىل حًدا ما، أو متدرجة من الخفوت؛ حتى الوصول إىل املستوى املطلوب من الصوت. 

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس الرابع : امليزان الثالثى 

مقدمة الدرس:

أهم االشياء  املوسيقى من  امليزان ىف  يعترب   .... املعلم  عزيزي 
حيث  من   ، وتنظيمها  األحلان  بناء  ىف  عليها  االعتامد  جيب  التى 
انسجام اإليقاع واحلركات اللحنية املختلفة ؛ ألنه يقوم باحلفاظ 
حيث  النهاية،  حتى  البداية  من  املوسيقية  املقطوعة  إيقاع  عىل 
وبشكل  زمنيًّا،  متساوية  موازير  إىل  املوسيقية  املقطوعة  تنقسم 
القوى،  بالنرب  مازورة  كل  تبدأ  حيث   ، املقطوعة  طوال  منتظم 

ويليها نرب ضعيف ىف باقى املازورة. 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) 5 دقائق ( 

اعرض عىل التالميذ مترينًا إيقاعيًّا ىف امليزان الثنائى .

اطلب من التالميذ تصفيق التمرين . �

وإشارات . 1 الثالىث  امليزان  يتعرف 
اليد الدالة عليه

من . 2 مكونة  بسيطة  متارين  يقرأ 

االشكال )   -   -  -  - 

   - اليد   إشارات  ( مبصاحبة 
الدالة عىل امليزان

يؤدى حركيًّا متارين إيقاعية مبصاحبة . 3
إشارات اليد الدالة عىل امليزان

يعزف متارين إيقاعية موزعة باآلالت . 4
الباند

من . 5 مكونة  صولفائية  متارين  يغنى 
نغامت ) دو –رى – مى –فا –صول ( 
مبصاحبة إشارات اليد الدالة عىل امليزان

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	

• االسرتاتيجيات :  الحوار واملنافشة – العصف 	

الذهنى – العمل ىف مجموعات (.

• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج

• املهارات	

•   التعاون	

• االلتزام بالقواعد العامة للفريق	

• القيم: اإلتقان – الحب - املثابرة	

• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

 يتعرف امليزان الثالثى   �

أقرأ متارين بسيطة مكونة من العالمات اإليقاعية )   -   -  -  -  -   ( . �

يتعرف عىل إشارات اليد الدالة عىل امليزان الثالثي .  �

 يؤدى حركيًّا متارين إيقاعية بمصاحبة إشارات امليزان الثالثي. �

عرض النشاط :-

اعرض عىل التالميذ مترينًا إيقاعيًّا ىف ميزان   بدون كتابة الرقم العلوى ) البسط ( ثم اسأل التالميذ :  �

ماذا يالحظون ؟ مستخدًما اسرتاتيجية احلوار واملناقشة .

عرف امليزان الثالثى  بأنه عبارة عن رمز موسيقى مكون من رقمني ؛أحدمها فوق اآلخر الرقم األعىل  �

يدل عىل عدد الوحدات داخل املازورة الواحدة ، والرقم األسفل يدل عىل نوع الوحدة ويدون امليزان بعد 

الدليل مبارشة

اعرض مترينًا إيقاعيًّا ، ثم ابدأ ىف رشح التمرين بالتفصيل .  �

اطلب من التالميذ قراءة التمرين مع التصفيق . �

اكتب عىل السبورة عالمات إيقاعية ، وما يعادهلا من السكتات دون وضع اخلط الفاصل أو خط النهاية.  �

  

 3

نورات   

4
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اطلب من التالميذ وضع خط عمودى بعد كل جمموعة من األشكال قيمتها تساوى 3 نوار وإعادة كتابة  �

التمرين وفًقا للميزان. 

اسأل التالميذ عام يالحظونه ،ثم  عزز اإلجابات الصحيحة وصوب اخلطأ . �

امليزان الثالثى )   (  يتكون حركيًّا من ثالث إشارات اإلشارة األوىل تعرب عن  � ارشح للتالميذ  أداء 

الوحدة األوىل ) النرب القوى ( وتؤدى بخفض الزراعني إىل أسفل بقوة،  واإلشارة الثانية تعرب عن الوحدة 

الثانية وتكون إىل اخلارج ، واإلشارة الثالثة تعرب عن الوحدة الثالثة 

وتكون إىل أعىل..

عزيزي املعلم  قم برشح إشارات اليد الدالة عىل امليزان الثالثي. �

اطلب من التالميذ أداء التمرين السابق حركيًّا بمصاحبة إشارات  �

امليزان . 

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يغنى مترينًا حلنيًّا ىف حدود نغامت ) دو - رى - مى - فا - صول ( بمصاحبة  �
إشارات امليزان الثالثى.

يؤدى مترينًا إيقاعيًّا موزًعا بآالت الباند اإليقاعية. �
يشارك أقرانه ىف العزف والغناء. �
حياكى أداء قائد الفرقة املوسيقية ىف إشارات اليد للميزان الثالثى. �

عرض النشاط :

اعرض عىل التالميذ مترينًا حلنيًّا ىف حدود نغامت ) دو - رى - مى - فا - صول ( بمصاحبة إشارات اليد  �
الدالة عىل امليزان الثالثى. 

الدالة عىل  � اليد  إشارات  باستخدام  قراءة صولفائية  ثم   ، إيقاعية  قراءة  التمرين  قراءة  التالميذ  اطلب من 
امليزان الثالثى .

اعرض مترينًا إيقاعيًّا موزًعا باالت الباند االيقاعية . �

هيا 
نلعب 

بامليزان 
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املجموعة  � بحيث  جمموعات،   ىف  العمل  اسرتاتيجية  باستخدام  جمموعات  مخس  إىل  التالميذ  بتقسيم  قم 
والثالثة  الطبلة،  آلة  تعزف عىل  والثانية   ، الثالثي  امليزان  الدالة عىل  اليد  إشارات  التمرين مع  تقرأ  األوىل 

تعزف عىل اجلالجل والرابعة تعزف عىل الكاستنيت ، واخلامسة عىل املثلث . ثم قم بتبديل املجموعات .

العرض الختامي : )5 ق( :

اعرض بعض األحلان املتنوعة ميزان )  ( وميزان )   ( عىل سبيل املثال) ماما زمنها جيا - توت توت  �
-  ماما يا حلوة -  آدى الربيع عاد من تانى  - انا قلبى دلييل ( ثم اطلب من التالميذ أداء إشارات امليزان  

املناسبة مع كل عمل موسيقى أثناء العزف .
اثناء  � القادمة  البالستيك  الستخدامه يف احلصة  التالميذ حتضري كوب مصنوع من  : اطلب من  ملحوظة 

آدائهم لعبة األكواب.

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ القيام بدورالقائد )املايسرتو( أثناء عرض التمرين اإليقاعى املوزع بآالت الباند  �
اإليقاعية.                
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

النشاط األول ) 3 نوارات  (

l  لإلعاقة الذهنية – بطئ التعلم –صعوبات التعلم – التوحد فرط الحركة وتشتت االنتباه – ضعاف السمع: ذكر

التالميذ بأداء امليزان الثنايئ السابق دراسته )1: أداء اليد من أسفل إيل أعيل(،)2: أداء اليد من أعىل إىل أسفل(.

l  ارسم امليزان الثاليث عىل السبوره ووضح مكوناته، مع وضع أسهم عىل كل جزء، ورشح كل جزء عىل حدة ثم

االنتقال إيل الجزء التايل بعد التأكد من إتقان الجزء األول بشكل واضح.

l . ارسم إشارات اليد الدالة عىل امليزان الثاليث عىل السبورة أوعىل بطاقة مصورة وضعها امام التالميذ

l  .قم بأداء إشارات امليزان الثاليث مع التلميذ من خالل الحث الجسدي وبشكل منفرد

l  دون متريًنا إيقاعيًّا للميزان الثاليث كمثال عىل السبورة بشكل واضح وشارك التالميذ ىف أدائه أو اطلب منهم

أداءه بشكل منفرد.   

النشاط  الثاىن  ) هيا نلعب بامليزان (

l .لضعاف السمع : راع أن يقوم ضعيف السمع بدور العزف عىل آالت الباند بستخدام إيقاع  متكرر

l  لجميع اإلعاقات: أعط كل تلميذ دوًرا متثيليًا مناسبًا لنوع اإلعاقة وقدرته عىل األداء

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس اخلامس : هيا بنا نلعب  

مقدمة الدرس:

منذ  متالزمتان  كلمتان  واللعب  الطفل    .... املعلم  عزيزي 
األزل ؛ حيث يرتبط اللعب بمرحلة الطفولة ، فهو وسيلة الطفل 
للتعرف عىل العامل من حوله ، ويعرب به عن أنفسهم خالل األلعاب 
ا يمكن من خالله إدخال  املوسيقية ، واللعب يمثل وسيًطا تربويًّ
املفاهيم املوسيقية لعامل الطفل بشكل مشوق وجذاب يضمن لنا 

رسعة تعلم تلك املفاهيم  مع القدرة عىل متييزها . 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) 5 دقائق ( 

عىل  � املوسيقية  الدرجات  تدوين  التالميذ  من  اطلب 
جذوع األشجار يف الشكل املقابل .

النموذج  � اعرض  ثم  معلًقا   التالميذ   استجابات  تلق 
الصحيح  ، وعند ذلك ستجد مدخلك لدرس اليوم .

السابق . 1 اإليقاعية  األشكال  بني  مييز 
دراستها أثناء أداء اللعبة.

اإليقاعية . 2 األشكال  حركيًّا  يؤدى 
املوجودة باللعبة بشكل سليم.

باللعبة . 3 اإليقاعية  التامرين  يؤدى 
بطريقة كارل أورف.

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	

• األلعاب 	  - الحوار واملناقشة    : االسرتاتيجيات 

- املحاكاة.

• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج

• املهارات	

•   التواصل 	

• مهارة التواصل اللفظى وغري اللفظى.	

•  الصمود: التكيف وإجراءات التحديات بنجاح 	

عند السعى إليجاد حلول..

• القيم: االحرتام – التعاون- املشاركة	

• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

عرض النشاط :

 استخدم اسرتاتيجية األلعاب التعليمية ، واستعن ببطاقات ورقية مدون عليها األشكال اإليقاعية السابق  �
دراستها، كل بطاقة مدون عليها شكل إيقاعى مكررة عدة مرات.

اخرت جمموعة من التالميذ لتكوين التمرين بعد االستامع لك عندما تؤدي التمرين  عدة مرات بالتنقري .  �

 قم بتدوين التمرين اإليقاعي عىل السبورة، ثم  اطلب من جمموعة أخرى من التالميذ أداءه حركيًّا بإشارات  �
امليزان الثالثى.

اخرت جمموعة أخرى من التالميذ؛ لتنفيذه بطريقة كارل أورف ) التصفيق - الربت عىل األفخاز- فرقعة  �
األصابع - الدب بالقدم(.

كررالتمرين مع جمموعات خمتلفة ؛حتى تطمئن إىل أن اجلميع قد استوفوا املهارة املستهدفة. �
وضح هلمة أمهية املشاركة والتعاون ىف العمل اجلامعى. �
قم بالتشجيع املستمر، والتنويه عن رضورة احرتام أداء اآلخرين ، وإثابة األداء الصحيح، والتدخل لتقويم  �

اخلطأ .

لعبة 
األشكال 

اإليقاعية   

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:
يف هناية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يوظف اإليقاعات التى تم دراستها لالستخدمها ىف لعبة األكواب. �
 يطبق إيقاع لعبة األكواب ملصاحبة أغنية مسجلة. �

عرض النشاط :

قم بأداء لعبة األكواب أمام التالميذ . �
استخدم إسرتاتيجية احلوار واملناقشة  لتوضيح إجراءات اللعبة ، ثم اسأهلم :هل من أحد يستطيع أداءها ؟ �
اطلب من التالميذ حتضري الكوب البالستيكى الذى طلبت منهم إحضاره احلصة السابقة. �
اترك للتالميذ فرتة للتجربة . �
فيديو لألداء الصحيح وبعض الصور  � املحاكاة عن طريق عرض  اللعبة عن طريق إسرتاتيجية  قم برشح 

لكيفية األداء. 

لعبة 
األكواب  
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صور لطريقة أداء اللعبة
اجلزء االول

3- صفق مرة1- صفق مرتني

٦- ضع  الكوب مكانه مرة اخري٥-  امسك الكوب وارفعه العيل

9- ضع فوهة الكوب امام 8- امسك الكوب من اجلنب7-  صفق مرة اخرى
يدك اليرسي

2- يمني شامل
يمني شامل

اجلزء الثانى
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نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ أداء اللعبة بمصاحبة أغنية جديدة من اختياره.                 �

ينفذوهنا  � التالميذ  كل  أن  تتأكد  حتى  مرة؛  اللعبة  تؤدى  جمموعة  كل  جمموعات،  ثالث  إىل  الفصل  قسم   
بطريقة صحيحة.

اعرض عليهم أغنية مسجلة مثال)أغنية افتح قلبك وارسم ضحكة عىل الشبابيك(. �
قم بأداء لعبة األكواب بمصاحبة األغنية املسموعة. �
 اطلب منهم إجراء حماوالت ملصاحبة األغنية بنفس الشكل، واستكامل التدريب عليها باملنزل . �

العرض الختامي : )5 ق( :

اطلب من بعض التالميذ أداء لعبة األكواب مع األغنية املسجلة بمفردهم بدون مساعدتك. �

1٠- انزل بالكو ب مرة 
أخري عيل املنضدة

11- امسك اسفل 
الكوب  بيدك اليرس ي

12- ضع يدك اليمني 
عيل املنضدة

13- ثم انزل بالكو ب عيل املنضدة
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

l  لإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم وصعوبات التعلم :تصميم جذوع الشجرة والدرجات املوسيقية املطلوب تدوينها 

من الفوم امللون، ويطلب من التالميذ لصقها عىل جذوع الشجرة

النشاط األول ) لعبة األشكال اإليقاعية ( 

l .لجميع اإلعاقات : قم مبراجعة طريقة كارل أورف قبل البدء يف لعبة األشكال اإليقاعية

l  ،التمرين بطريقة كارل أورف لضعاف السمع : قم مبشاركة ضعاف السمع ضمن املجموعة التى تقوم بأداء 

وذلك بعد مشاهدة أداء املعلم أو أحد التالميذ  للتمرين ، ثم التقليد واملحاكاة داخل املجموعة

l  لإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم وصعوبات التعلم: قم باألداء حركيًّا يف التمرين اإليقاعي يف حدود مازورتني عىل

األكرث 

النشاط الثاىن ) لعبة األكواب (

l  لضعاف السمع : قم بأداءاللعبة بإسرتاتيجية النمذجة واملحاكاة بطريقة فردية ثم إلحاقهم بباقي زمالئهم من

التالميذ.

l  .لإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم : أطلب من التالميذ أداء أول تصفيقتني من الحركات املعدة للعبة األكواب

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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ا الدرس السادس : عبِّر حركّيً

مقدمة الدرس:

احلركى هو  بالتعبري  يقصد  املعلمه  .... عزيزيت  املعلم  عزيزي 
أى نشاط سلوكى ينبغى عىل التلميذ أن يكتسب فيه سلسلة من 
 ، النفسى  اجلانب  جانبان:  املهارة  وهلذه  احلركية،  االستجابات 
وفيها يدرك التلميذ احلركة، ,ثم يفكر فيها، ثم يستوعبها، واجلانب 
الثانى يتمثل ىف ممارستها،  يمكن  للتلميذ توظيف التعبري احلركي 
للتعبري عن مهومه  ومشكالته بدون احلاجة للتعبري اللفظي. ويمر 
تعلم املهارة احلركية بثالث مراحل وهى: تقديم املهارة، واملران 
يظهر   مستقل  بشكل  املهارة  ممارسة  وأخرًيا  عليها.  والتدريب 

إتقاهنا .
ومـن تصنيـف املهـارات احلركيـة :التواصـل الغـري لفظـى : 
اإليـامءات واحلـركات التعبرييـة باجلسـم وأعضائـه. والتواصل 

اللفظـى : القـراءة واملـرسح والشـعر و اخلطابـة . 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) 5 دقائق ( 

بالوجه  � املختلفة  والتعبريات  اإليامءات  ببعض  قم 
إليه   ترمز  ما  استنتاج  التالميذ  من  اطلب  ثم  واجلسم،  
تعبرياتك )فرح - حزن -..........( كتطبيق عيل ما تم 

تعلمه ومتهيد  للتعلم الالحق .

يعرب حركيًّا عن املوسيقى التى يستمع . 1
إليها.

إليها ىف . 2 استمع  التى  النامذج  يوظف 
مواقف قصصية متنوعة.

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	

• تبادل 	  – الجامعى  العمل    : االسرتاتيجيات 

األدوار.

• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج

• املحاسبية -إعطاءتغذية راجعه فّعالة -   التعاون	

• االلتزام بالقواعد العامة للفريق	

• التواصل	

• مهارة التواصل اللفظى وغري اللفظى	

• ملواجهة 	 تعديالت  وإجراء  التكيّف   : الصمود   

التحديات بنجاح عند السعي إليجاد حلول.

• القيم: االحرتام – التعاون- املشاركة	

• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 15 دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يستمع إيل  نامذج خمتلفة ذات طوابع خمتلفة . �
يعرب حركيًّا عن املوسيقى التى يستمع إليها. �

عرض النشاط :

قلق    � خوف-   - فرح    - )حزن  املختلف  الطابع  ذات  املوسيقية  النامذج  بعض  التالميذ  عىل  اعرض   
.)............

اطلب من التالميذ باستخدام مهارة التواصل اللفظى و)غري اللفظى ( أى التعبري باإليامءات واإلشارات  �
والتعبري امللمحي للوجه  عام يستمعون إليه من نامذج خمتلفة.

قم باختيار نموذج واحد،  ثم اطلب منهم إغامض أعينهم، وختيل موقف درامى  متسق مع ما يسمع . �

عرب 

حركيًّا    

النشاط الثانى)20  دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف هناية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
حيلل قصة يستمع إليها مفادها ) ال.. للتنمر (  �
يوظف النامذج التى استمع إليها ىف مواقف قصصية متنوعة. �

عرض النشاط :

اطلب من التالميذ التعبريحركيًّا بإيامءات الوجه وحركة اليدين ملا يستمعون إليه من نامذج. �
ارسد هلم قصة ) ال للتنمر ( �

)ال للتنمر(
أراد طالب الفصل املشاركة يف النشاط املرسحي،  وبدأ اجلميع  االشرتاك يف ورش عمل لكتابة مرسحية   �

عنواهنا األمرية اجلميلة ، وعند توزيع األدوار  طلبت سلمى أن تقوم بدور األمرية  ..وهنا ضحكت بعض 
الزميالت ثم قالت هند أنت غري مناسبة ألداء هذا الدور؛ فاألمرية مجيلة الشكل ، ناعمة الشعر، طويلة 

القوام.  وهذه الصفات غري متوفرة فيك .

ال.. 
للتنمر   
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نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ اختيار طابع موسيقي وتأليف مواقًف درامية مناسبة له .                 �

شعرت سلمي  باحلزن من سخرية الزميالت،  وكلامت هند ، وقررت مقاطعة اجلميع .الحظت أمها حزهنا  �
وصمتها،  وحني علمت السبب تواصلت مع معلمتها،  ورشحت هلا املشكلة، وفكرا مًعا يف فكرة  وهي أن 
نضع يف الفصل صندوًقا يسمى صندوق األصدقاء،  حيث يضع فيه األصدقاء مشكالهتم، أو ما يغضبهم .

كتبت األم مشكلة سلمى دون  حتديد أسامء، وأعطتها  للمعلمة  وعندما حان موعد فتح الصندوق وقفت  �
املعلمة لعرض املشكالت .وهنا توقفت عند مشكلة سلمى ، ثم علقت - لقد خلقتنا اهلل خمتلفني ؛ كي 
ل بعضنا بعًضا ال أن نسخر من بعضنا البعض؛ ألن هذا السخرية جترح مشاعر اآلخرين وتؤملهم كثرًيا،  يكمِّ

والبد أن نراعى مشاعر اآلخرين يف أقوالنا وأفعالنا  ؛ حتى نظل أصدقاء متحابني. 
 بعد أن انتهت احلصة جتمعت الصديقات حول سلمى وقامت هند باالعتذار هلا نيابة عن كل الزميالت.  �

وظل صندوق األصدقاء سبًبا ىف حل املشكالت ىف الفصل، وسبًبا يف أن يظل اجلميع أصدقاء متفامهني 
ومتحابني.

باستخدام إسرتاتيجية لعب األدوار وزع األدوارعىل التالميذ مع جتهيز  اإلكسسوارات  . �
اطلب من التالميذ توظيف األداء احلركي للتعبري عام يف القصة من تباينات يف املشاعر واملواقف مع توظيف  �

لغة اجلسد، واإلحياء الصويت، فضاًل عن اإليامءات واإلشارات ، كذلك اطلب منهم توظيف بعض النامذج 
التى استمعوا إليها؛ لتتناسب مع مواقف درامية داخل املرسحية .

العرض الختامي : )5 ق( :

اطلب من التالميذ أداء بعض املشاهد  التمثيلية املوجودة بالقصة، واختيار املوسيقى التصويرية املناسبة هلا. �
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

l  - لإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم والتوحد : قم مبراجعة مدرول كل اإلمياءات والتعبريات املختلفة بالوجه )فرح 

حزن - خوف – قلق - .....( عيل بطاقات مصورة ورشحها للتلميذ وأدائها متثيليًّا قبل البدء يف النشاط.

l .اطلب من التالميذ رفع البطاقة الدالة عىل تعبريات الوجه املختلفة عند أداء املعلم لها

النشاط االول ) عرب حركيًّا ( 

l  لإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم والتوحد : وزع البطاقات املصورة املعربة عن تعبريات الوجه املختلفة )فرح - حزن

- خوف -قلق - .....( واطلب من التالميذ ممن يتعذر عليهم التواصل لفظيا، رفع البطاقة الدالة عىل النامذج 

املوسيقية املسموعة

l  ، لضعاف السمع : استخدام مكربات الصوت عند االستامع للنامذج املختلفة من الطابع املوسيقي ) حزن ، فرح

خوف ، هدوء ، حامس ( والتعبري بالوجه بشكل واضح؛ حتي يتثنى لهم الشعور الصحيح بكل طابع.

l .اطلب من التالميذ االستامع اىل النامذج، ورسم وجه معرب ملا يستمعون إليه

النشاط الثاىن:

l   لجميع اإلعاقات: أرسد القصة من خالل البطاقات املصورة املتسلسلة؛ حتى يتثنى للتالميذ فهم مضمون القصة

ومتابعة أحداثها بصورة أفضل من الرسد الشفوى.

l . أعِط كل تلميذ دور متثييل مناسبًا لنوع اإلعاقة وقدرته عىل األداء

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس



املحورالثانى  

التذوق وتاريخ الفن

الدرس األول
الطبقات 
الصوتية

الدرس الثاني
القفالت 
املوسيقية 

الدرس الثالث  
حضارتنا 
املصرية

الدرس الرابع
األوبرا

الدرس اخلامس
 آلة الريكوردر 

الدرس السادس 
عمار الشريعى 

وصف املحور:
التذوق  عنارص  اكتساب  عىل  التلميذ  قدرة  بتنمية  املحور  هذا  يهتم 

والحس  األذن  تدريب  بهدف  املوسيقية؛  املثريات  بني  التمييز  وهى   ، املوسيقى 

املوسيقى، وتوظيفه ىف تحليل عنارص الجملة املوسيقية  التى تتكون من عبارتني، 

املوسيقى املرصية، وتعرف أهم  تاريخ  أثرت ىف  والتعرف عىل شخصية موسيقية 

اآلالت  بعض  تاريخ  إىل  باإلضافة  ؛  منها  متنوعة  مجموعة  إىل  واالستامع  أعاملها، 

املرصية  املوسيقى  عن  تاريخية  نبذة  ومعرفة  املدرسة،  ىف  املستخدمة  املوسيقية 

القدمية وأهم اآلالت بها . كام يتعرف التلميذ يف إطار ذلك املحور  : فن األوبرا 

)الديكور- املالبس –  أوبرا عايدة، وتحليلها من حيث:  ومشاهدة مقتطفات من 

املوسيقى( .

ويتضمن هذا املحور- كذلك -   مجموعة من املهارات الحياتية لدى التلميذ، 

وهي: التفكري الناقد واإلبداع واإلنتاجية والتعاطف، وما يرتبط بها من قيم داعمة 

لها كحب الوطن واالحرتام  وحب االستطالع والتعاون .

كام أن هذا املحور يركز عىل عدد من القضايا  والتحديات وهي قضايا :

- املواطنة  )الوالء واالنتامء( .

- العوملة )التواصل حضارى( .
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الهدف العام للمحور:
هيدف تدريس هذا املحور إىل:

اكتشاف عنارص اجلملة املوسيقية ، وتعرف شخصية موسيقية مرصية مبدعة من خالل أهم أعامهلا. �
تعرف نبذة عن تاريخ آلة الريكوردر وفن األوبرا ومشاهدة مقتطفات من أوبرا عايدة.  �

مخرجات تعلم املحور:
بعد االنتهاء من دراسة  هذا املحور جيب أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن: 

يكتشف مكونات اجلملة املوسيقية  متعرًفا عىل آلة من اآلالت التي يستخدمها .  �
 يتعرف  شخصية موسيقية مرصية أثرت يف وجدان الشعب املرصي .  �
 يتعرف فن األوبرا مبدًيا رأيه  يف جمموعة من مشاهد  أوبرا عايدة  من حيث ) الديكور- املالبس-املوسيقى(. �
يتقن عزف سلم دو /ك عىل آلة الريكورد مراعيًّا أخذ النفس الصحيح . �

املؤرشات
يف نهاية هذا املحو ر يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يميز بني األحلان املعزوفة ىف املنطقة احلادة والوسطى والغليظة. �
يكتشـف عنـارص اجلملة املوسـيقية من خالل االسـتامع إىل مجل خمتلفـة تتألف من عبارتني )األوىل سـؤال  �

جواب(.  الثانية  و 
يتعرف نبذة تارخيية عن آلة الريكوردر وتطورها. �
يعزف سلم دو /ك عىل آلة الريكورد مراعيًّا أخذ النفس بطريقة صحيحة. �
يتعرف نبذة تارخيية مبسطة عن املوسيقى ىف  احلضارة املرصية القديمة وأهم اآلالت هبا. �
يتعرف نبذة مبسطة عن فن األوبرا واألوبريت .  �
يشاهد بعض املقتطفات من أوبرا عايدة مبدًيا رأيه ىف ) الديكور- املالبس- املوسيقى( . �
يتعرف شخصية املوسيقار املرصى )عامر الرشيعى( وأهم أعامله. �
يتعرف بعض األعامل املوسيقية املتنوعة، واألغانى الوطنية، وأغاين األطفال عند عامر الرشيعى. �

املهارات :
اإلبداع

املرونة يف توليد جمموعة من األفكار غري متوقعة عادًة، والقدرة  �
عىل إعادة توجيه مسار التفكري وفًقا لتغريات املوقف

األصالة يف توليد أفكار جديدة وفريدة �
الطالقة حتويل فكرة، أو عملية، أو منتج إىل صورة / شكل جديد �

التفكري الناقد
التمييز بني التشاهبات واالختالفات. �
حتديد العالقات بني األشياء املختلفة. �
حتديد املعلومات املتعلقة باملوضوع. �
حتديد موثوقية املصادر. �

اإلنتاجية: تنمية ثقافة حب العمل
التعاطف : تفّهم املشاعر الفردية وتقبلها.

القيم والقضايا : 
القيم : 

التعاون - االحرتام -  الوطن -  حب 
حب االستطالع.

 القضايا :

  - واالنتامء(  )الوالء  املواطنة  قضايا 
العوملة )التواصل حضارى( 
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الدرس األول : املناطق الصوتية 

مقدمة الدرس:
من أفضل الوسائل لإلحساس بالقيم املوسيقية هو تدريب األذن عىل 
االستامع اجليد ، واالستامع اجليد  هدف رئيسى ىف جمال الرتبية املوسيقية، 
إليه من موسيقى؛ حتى  بالتدرج ىف إدراك مايتم االستامع   ويأتى ذلك 
واإلحساس  املوسيقى،  والتذوق  التمييز  مهارة  اىل  نصل  أن  نستطيع 
بالقيم اجلاملية للموسيقى . ويف هذا الدرس نتعرف كيف نميز - سمعيًّا 
ثم  الغليظة(   املتوسطة -  )احلادة -  بمستوياهتا  املوسيقية  - األصوات 
يطبق ذلك عىل األحلان حيث يتمكن التلميذ من متييز األحلان املعزوفة 

يف املنطقة )احلادة -املتوسطة - الغليظة(.

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

التالميذ  � عىل  ،واعرض  الذهنى  العصف  اسرتاتيجية  استخدم 
أصواًتا لعائلة الكامن )الكونرتباص - الفيوال - الفيولينة(. 

يسأل املعلم  التالميذ:  ماذا تالحظون ؟ قارنوا بني اآلالت الثالثة   �
وقدموا إسهاماتكم .

يتعـرف  سـمعيًّا األصـوات )الحـادة – . 1
املتوسـطة – الغليظـة(.

مييـز بني األلحان املعزوفـة يف املنطقة . 2
الحادة – املتوسـطة – الغليظة

يطبق بعض املفاهيم املوسيقية السابق . 3
موسيقية. لعبة  خالل  من  دراستها 

4 ..))F-P يطبق مفهوم عالمات التظليل

• الزمن : )45 دقيقة(	
• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	
• االسرتاتيجيات :  املحاكاة - التعلم التعاوىن - 	

مجموعات العمل
• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج
• اإلبداع	
•  املرونـة يف توليـد مجموعـة مـن األفـكار غـري 	

املتوقعـة عـادًة، والقـدرة عـىل إعـادة توجيـه 
مسـار التفكـري وفًقـا لتغـريات املوقـف

• األصآلة يف توليد أفكار جديدة وفريدة	
• إىل 	 منتج  أو  عملية،  أو  فكرة،  تحويل  الطالقة 

صورة / شكل جديد
• التفكري الناقد	

-التمييز بني التشابهات واالختالفات.
-تحديد العالقات بني األشياء املختلفة.
-تحديد املعلومات املتعلقة باملوضوع.

-تحديد موثوقية املصادر.
• اإلنتاجية : تنمية ثقافة حب العمل	
• القيم: التعاون – االحرتام .	
• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

الفيولينةالفيوال               الكونرتباص                    

من  � عدد  أكرب  جمموعة  كل  تقدم  حيث  جمموعات؛  التالميذ  قسم 
املالحظات حول كل أداء من حيث:  الشكل والتكوين واحلجم .

تلق استجابات التالميذ معلًقا عليها ، وعند ذلك ستجد مدخلك  �
لدرس اليوم عن املناطق املوسيقية من حيث احلدة والغلظة.
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف األصوات ) احلادة - املتوسطة - الغليظة ( من خالل االستامع. �

عرض النشاط :

استخدم اسرتاتيجية البيان العميل، قارن بني وتر قصري،  ووتر طويل لتميز الصوت بينهم . �
اطلب من التالميذ مالحظة العالقة بني طول الوتر، وحدة الصوت وغلظته مستخدًما مهارة التفكري الناقد  �

ىف التمييز بني التشاهبات واالختالفات.
كرر التجربة ثم اسأل ىف كل مرة عن نوع الطبقة الصوتية املسموعة. �
اطلب من التالميذ التميز بني عده طبقات . �
التمرين األول:  جزء من مقدمة أغنية »أنا قلبي دلييل« معزوف  ىف الطبقة احلادة  £

 

التمرين الثانى:  جزء من مقدمة أغنية »أنا قلبي دلييل « معزوف يف الطبقة املتوسطة  £
 

التمرين الثالث :   جزء من مقدمة أغنية »أنا قلبي دلييل« معزوف يف الطبقة الغليظة . £

 

الطبقات 

الصوتية



57الصف الخامس االبتدائى

دليل معلم الرتبية املوسيقية

اعرض عىل التالميذ التامرين الثالثة السابقة ،ثم اطلب منهم تسجيل مالحظاهتم عام استمعوا إليه . �
قم برشح كل مترين عىل حدة من حيث الطبقة الصوتية التى ينتمى إليها  كل مترين �
أن  � احلاد-  اللحن  إىل  استمعوا  إذا  منهم -  اطلب  ثم   ، ترتيب  بدون  الثالثة  النامذج  التالميذ  اعرض عىل 

يضعوا اليد اليمني فوق الرأس ، وإذا استمعوا للحن املعزوف ىف املنطقة الوسطى يضعون اليد اليمنى يف 
مستوى الكتف، وإذا استمعوا إىل اللحن املعزوف ىف املنطقة الغليظة يضعون اليد عىل الصدر.

ا أو من  � تدخل لتقديم التعليق عىل استجابات التالميذ،  وقدم الدعم حسب شيوع اخلطأ؛ فإن كان فرديًّ
ا مستخدًما واحدة من اسرتاتيجيات التعليم املصغر هلم، ويمكنك كذلك  جمموعة صغرية قدم دعاًم خاصًّ
تغيري اللحن أو تكرار االستامع  بشكل أعمق وموجه. أما إن كان اخلطأ مجاعيًّا، عليك تغيري اسرتاتيجية 

التدخل، وتعيد رشح املهارة املستهدفة .

رقمك 

حظك

النشاط الثانى)15 دقيقة(       

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يميز بني األحلان املعزوفة ىف املنطقة ) احلادة - املتوسطة - الغليظة ( �
يطبق بعض املفاهيم املوسيقية السابق دراستها من خالل لعبة موسيقية. �

عرض النشاط :

استخدم اسرتاتيجية اللعب ، واحرض جمموعة من الكروت الورقية،  ثم اكتب عىل كل )كارت( من األمام  �
رقاًم من 1 إىل 20 وىف اجلهة األخرى األمر املراد تنفيذه .

ارسم عىل األرض مربًعا كبرًيا  بداخله ) 20( مربًعا، واكتب داخل كل مربع رقم من 1 وحتى 20. �

12345

678910

1112131415

1617181920

بــث ىف التالميــذ روح التعــاون واالحــرتام ، ثــم اطلــب مــن التالميــذ الوقــوف بالرتتيــب كل تلميــذ يف  �
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دوره أن يرمــى بقــرص صغــري مــن اخلشــب عــىل املربعــات، وينفــذ األمــر املــدون حســب الرقــم الــذى 
سيســتقر عنــده القــرص.

أمثلة لبعض األوامر :

 أدِّ أغنية لسيد درويش.. 1

صفق مرتني متتاليتني االيقاع )   (.. 2

غن اسمك بطبقة حادة.. 3

غن اسمك بطبقة متوسطة.. 4

غن اسمك بطبقة غليظة.. 5

فرقع األصابع مرتني متتاليتني باإليقاع التايل              . 6

اربت عىل األفخاذ مرتني متتاليتني باإليقاع التايل              . 7

أدِّ حركيًّا التمرين بإشارات امليزان  . . 8

دب بالقدم اإليقاع التاىل        . 9

أدِّ أغنية بصوت قوى ) فورتى (.. 10

أدِّ أغنية بصوت منخفض ) بيانو (.. 11

ابتكر مترينًا إيقاعيًّا بسيًطا.. 12

عرب بوجهك عن شعور احلزن مرة، والفرح مرة.. 13

 اقرأ التمرين التايل مع أدائه  بإشارات امليزان .. 14

غنِّ أغنية سبق درستها.. 15

غنِّ سلم دو.. 16
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أدِّ مجلة موسيقية يف الطبقة الغليظة ،ثم املتوسطة ثم احلادة.. 17

اعزف سلم دو عىل آلة الريكوردر صعوًدا مرة وهبوًطا مرة.. 18

اذكر إيقاًعا يساوى )     +    (. . 19

اكتب مازورة موسيقية تتكون من عالمات إيقاعية تساوى 3 نوار .. 20

العرض الختامي : )٥ ق( :

  قم بعزف حلن موسيقيٍّ  يف املنطقة الوسطى،  ثم اطلب من التالميذ أداء نفس اللحن باملقطع ) ال ( مرة ىف  �
الطبقة احلادة ومرة أخرى يف الطبقة الغليظة.

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ أداء حلن موسيقى باملقطع ال من ذاكرته يف الطبقة احلادة ، وتلميذ آخر يف الطبقة  �
املتوسطة ، وآخر يف الطبقة احلادة.                      
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

النشاط األول :    

l  لضعاف السمع : عند استخدام اسرتاتيجية البيان العمىل ، يختار املعلم ضعيف السمع؛ للقيام بتقديم الخربة

املبارشة واملامرسة الفعلية، مع التكرار للصوت الصادر من الوتر  الطويل أكرث من مرة ؛ حتى التأكد من متييزه 

عىل أنه حاد ، والتعبري عنه ىف كل مرة بوضع اليد فوق الرأس، ثم تكرار نفس الىشء  مع الصوت الصادر من  

الوتر  القصري .

l ) استخدام املكربات عند التعرف عىل األصوات ) الحادة - املتوسطة - الغليظة

l  بالغ يف عزف األصوات ) الحادة - املتوسطة - الغليظة ( مع استخدام املكربات ، ومساعدته من خالل اإلشارات

الحركيه املصاحبة ) فوق الراس ، ىف مستوى الكتف ، أسفل ( حتي يتمكن ضعيف السمع من التمييز بينها ؛ 

وفقاً لقدراته السمعية .

النشاط الثاين :    رقمك حظك 

l  ،لضعاف السمع : مراعاة إعطاء ضعيف السمع أداء إيقاع بسيط من خالل الحركة ) تصفبق ، ربت عىل األفخاذ 

) ......

l  لإلعاقة الذهنية - بطئ التعلم - صعوبات التعلم: استبدال األوامر الخاصة باألرقام ، بأوامر بسيطة وسهلة األداء

إذا تصادف مع التلميذ أمر يصعب تنفيذه  .

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس الثاني  : القفلة النصفية والقفلة التامة ) أنا وابنتي ( 

مقدمة الدرس:

عزيزي املعلم يف الدرس  السابق تعرف  تالميذك التمييز السمعي 
الغليظة(،    - املتوسطة   - )احلادة  بمستوياهتا  املوسيقية  لألصوات 
ثم تعرفوا كيف يطبقون  ذلك عىل األحلان ؛ حيث يتمكن التلميذ 
من متييز األحلان املعزوفة يف املنطقة احلادة - املتوسطة - الغليظة .

هلا  اللغة  وهذه  اللغات،  بقية  مثل  مثلها  لغة  املوسيقى  وألن 
مفردات ، وتتكون من مجل وعبارات ، وهلا قواعد . فإن املوسيقى 
وأدوات  تعرب عن سؤال،  أدوات ومجاًل   تتضمن  لغة   كأية  مثلها 
ومجاًل أخرى تعرب عن جواب ،أو مجاًل غري منتهية ومجاًل منتهية ، 
التامة  . وكام  النصفية والقفلة  القفلة  التى متثل يف املوسيقى  وهى 
تتعدد أشكال اجلمل والعبارات يف اللغة. فكذلك يف املوسيقى  . 

وهذا ما سوف نتعلمه يف درس اليوم .

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

موسيقية  � مجلة  ،اعزف  احلرة  املناقشة  اسرتاتيجية  استخدم 
مكونة من ثامنية موازير، حتتوى عىل قفلة نصفية وقفلة تامة 
عدة مرات ، ثم اسأل التالميذ عام يالحظونه  مستخدًما مهارة 

التـفكري الناقد ىف التمييز بني  التشاهبات واالختالفات. 
اطلب من التالميذ غناء التمرين صولفائيًّا مع التصفيق. �

التالميذ معقًبا عليهم، وموجًها  احلوار جتاه  � تلق استجابات 
اهلدف املطلوب وهو التمييز السمعي  للقفلة النصفية والقفلة 

التامة عند االستامع للموازير املعزوفة .

والعبارة . 1 املوسيقية  الجملة  -يتعرف 
املوسيقية.

والقفلة . 2 النصفية  القفلة  يتعرف   -
التامة. 

والقفلة . 3 النصفية  القفلة  بني  -مييز 
التامة من خالل االستامع.

• الزمن : )45 دقيقة(	
• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	
• البيان 	  - الزهنى  العصف    : االسرتاتيجيات 

العمىل - رسد القصة.
• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج
• اإلبداع	
• غري 	 األفكار  من  مجموعة  توليد  يف  املرونة   

متوقعة عادًة، والقدرة عىل إعادة توجيه مسار 
التفكري وفًقا لتغريات املوقف

• األصالة يف توليد أفكار جديدة وفريدة	
• إىل 	 منتج  أو  عملية،  أو  فكرة،  تحويل  الطالقة 

صورة / شكل جديد.
• التفكري الناقد	

--التمييز بني التشابهات و االختالفات.
-تحديد العالقات بني  األشياء املختلفة.
-تحديد املعلومات  املتعلقة باملوضوع.

- تحديد موثوقية املصادر.
• القيم: التعاون – االحرتام .	
• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 15 دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف عىل اجلملة املوسيقية والعبارة املوسيقية. �

عرض النشاط :

اجلملة  � أن  للتالميذ  ارشح  ثم  املختلفة،  األشياء  بني  العالقات  حتديد  ىف  الناقد  التفكري  مهارة  استخدم 
والثانية  األوىل  العبارة  بني  أربع موازير.  تتكون من  ، كل عبارة  منتظمتني  تتكون من عبارتني   املوسيقية 
الثانية مكونني  العبارة األوىل والعبارة  ترابط وتشابه بني  ، قد حيدث  اللحنية واإليقاعية  تتكامل األفكار 

)سؤال وجواب (.
قم باللعب مع التالميذ لعبة السؤال واجلواب املنغم.  �
وهى عبارة عن  توجيه سؤال ألحد التالميذ ، وتطلب منه الرد عليك بالغناء �
مثال : )املعلم ( » أين تسكن ؟« التلميذ  : » ف القاهرة «. �
ثم وجه السؤال لتلميذ أخر املعلم :» ماذا متسك ؟«    التلميذ : » ماسك شنطة « . �
كرر هذا عدة مرات.  �
ثم بدل اللعبة ، واجعل التلميذ يسألك وجاوب بنفس النمط عدة مرات . �
ا  � استخدم اسرتاتيجيات العمل يف جمموعات ؛ حيث تقسم الفصل إىل جمموعات من التالميذ، يلعبون سويًّ

هذه اللعبة حتت إرشافك ، ثم قم بالتشجيع مع التأكيد عىل اإلثابة وقت األداء الصحيح، والتقويم عند 
األداء اخلطأ مع التصحيح .

الجملة 
املوسيقية 
والعبارة 

املوسيقية.
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النشاط الثانى)20  دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف عىل القفلة النصفية والقفلة التامة. �
يميز بني القفلة النصفية والقفلة التامة من خالل االستامع. �

عرض النشاط :

استخدم اسرتاتيجية رسد القصة ، وعرف التالميذ بأبطال قصتنا اليوم سامح األم ،وجنى البنت  �
احك للتالميذ القصة : �

ـــا  ـــن جدهت ـــا وع ـــل طفولته ـــن تفاصي ـــا ع ـــى هل ـــى« حتك ـــا »جن ـــع ابنته ـــامح « م ـــا  األم »س ـــت يوًم » جلس
ـــك .  ـــح مثل ـــرب وأصب ـــد  أن أك ـــي أري ـــا : أم ـــى ألمه ـــت: جن فقال

ـــب  ـــري وألع ـــك؛  أج ـــرية  مثل ـــع صغ ـــى أن  أرج ـــى ، أمتن ـــا جن ـــا ي ـــا أيًض ـــا : وأن ـــت هل ـــت األم وقال ضحك
ـــك . ـــات جدت ـــمع حاكي وأس

ـــدي  ـــن عن ـــنى ولك ـــل س ـــني يف مث ـــتكربين وتصبح ـــًدا س ـــى .غ ـــا جن ـــت :  ي ـــا وقال ـــت األم إىل ابنته التفت
ـــربي. ـــي تك ـــرك حت ـــة عم ـــة يف رحل ـــري مجيل ـــدون ذك ـــا ب ـــي يوًم ـــك أال ترتك ـــة،  علي ـــك نصيح ل

ضحكت جنى وقالت ألمها :  هيَّا نغني مًعا  :
ثم قاما بغناء أغنيتهام  اجلميلة  ) ارجع إىل موقع اإلدارة العامة لتنمية الرتبية املوسيقية (.

قم بتشغيل األغنية : 

            كلمات أغنية ) أنا وابنتي (

ولو حبه  £ نفيس ارجع تانى قدك    
واستخبى £ أنِت جترى واجرى منك   
كام دبه £ وتشوفينى أزعل وادبدب  
مش العبة £ وتصلحينى وبرضوا اقولك   
ولو حبه   £ نفيس أكرب وابقى قدك    
مش لعبة £ اشرتى فستان وشنطة    
بس قبل ما تبقى ما تبقى قدى       ىف فكرة  £
منغري ذكرى £ متسبيش وال يوم يعدى   
لدلوقتى £ فاكرة أول يوم مدارس ؟  
من مامتى  £ قلتى يومها انا خايفة خالص  
واملصيف £ وفاكره بحر اسكندرية   

القفلة 
النصفية 
والقفلة 

التامة
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طب ما انا بعرف £ كان نفيس أعوم    
ولو حبه   £ نفيس أكرب وابقى قدك    
مش لعبة £ اشرتى فستان وشنطة    
بس قبل ما تبقى ما تبقى قدى       يوم بكرة  £
شيىل م احلنيه مهسه £ متسبيش وال يوم يعدى   
قبل ماجيى يوم تقوىل نفيس اصغر بس يوم £ شيىل م الربأة مهسه   
حتدث مع التالميذ ووجه نظرهم إىل أن األغنية تسري ىف نطاق احلوار بني األم وابنتها ،ووجه نظرهم إىل  أن  �

بعض العبارات اللحنية مكتملة، وبعضها غري مكتمل .
ذكر التالميذ بأن املوسيقى لغة ،وهلا أيضا حوار  �
تناقش مع التالميذ ىف إحساسهم عند سامع سؤال ، وباستخدام اسرتاتيجية العصف الذهنى توصل معهم  �

بأن السؤال يمثل نوًعا من أنواع القفالت، وهو قفلة ) أو توقف مؤقت للحن ( غري كامل ؛ لذا يسمى  قفلة 
نصفية ، أما اإلجابة فتعطى اإلحساس باالستقرار، وبناًء عليه فتسمى قفلة تامة .

غنِّ مع التالميذ األغنية مرة أخرى، ثم  اتركهم حيددون مكان القفلة النصفية والقفلة التامة . �
قم برشح القفلة النصفية والقفلة التامة.    �
القفلة النصفية : تكون ىف وسط اجلملة املوسيقية، وتكون عىل الدرجة اخلامسة للسلم األساسيي وبدائلها،   �

وتكون بصيغة سؤال ،وأن اللحن مل ينتِه بعد وحتتاج إىل جواب  .         
القفلة التامة: تكون ىف هناية اجلملة املوسيقية وتنتهى عىل أساس السلم املوسيقى، وتكون    بمثابة اجلواب  �

عىل السؤال .
غنِّ مع التالميذ األغنية مره أخرى ، ثم اتركهم يميزون وحيددون مكان القفلة النصفية والقفلة التامة. �

العرض الختامي : )٥ ق( :

  اعزف جمموعة من العبارات ، ثم اسأل التالميذ عن نوع كل عبارة هل هي نصفية أم تامة . �

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ  ذكر أغنية سبق أن استمع إليها ،ويغنى اجلزء الذى يشعر فيه بقفلة نصفية وقفلة  �
تامة .                      
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

l  لضعاف السمع : قسم الجملة املوسيقية  إىل جمل أصغر، تحتوى كل جملة عىل قفلة نصفية وقفلة تامة واحدة

فقط ، واجعل الرسعة املدونة عىل النوتة املكتوبة بطيئة عند عزفها  ، مع استخدام مكربات الصوت. 

l  اإلعاقة الذهنية وبطئ التعلم :  اكتف باملصاحبة للغناء من خالل مقطع ال ، أو تا  ، أو التصفيق إذا مل يتسن

الغناء الصولفايئ للتمرين ) تتفاوت وفقا لدرجة اإلعاقة ( .

النشاط األول :    

l  لضعـاف السـمع : يجـب أن تراعـى ان تكـون الرسعـة بطيئـة  ىف أداء السـؤال والجـواب املنغـم ، وإذا مل يتسـن

ذلـك ) تتفـاوت حسـب درجـة اإلعاقـة ( ميكـن االكتفـاء باملصاحبـة بالتصفيـق للسـؤال أو الجواب  .

النشاط الثاين :     

l  لضعاف السمع : كرر التمرين اللحني ىف صورة السؤال والجواب بشكل مستمر؛ ليستطيع التالميذ التمييز بني 

القفلة النصفية والقفلة التامة  .

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس الثالث : حضارتنا املصرية  

مقدمة الدرس:

شخصية  عن  املرصي،  تراثي  درس  يف  الرابع  الصف  ىف  حتدثنا 
من  املختارة  األغانى  بعض  غناء  وأيضا  درويش،  سيد  الشعب  فنان 
املرصية  حضارتنا  عن  اليوم  ودرسنا  لنا.  تركه  الذى  العظيم  الرتاث 
تقدير  عىل  املثل  القدماء  املرصيون  أجدادنا  لنا  قدم  حيث  القديمة 
الثقافة  بلغت من  أمة  أول  القدماء  املرصيون  كان  فقد   ، املوسيقى  فن 
ويف  كله.  العامل  يف  األمثال  مرضب  جعلها  عظياًم،  مبلًغا  والرقى 
املرصية  احلضارة  يف  املوسيقى  تاريخ  التالميذ  يتعرف  الدرس  هذا 
اآلالت  أهم   - كذلك   - يتعرفون  كام   ، مبسطة  نبذة  يف  القديمة 
إىل  االستامع   عن   فضاًل  القديمة.  املرصية  احلضارة  يف  املوسيقية 
القديمة. املرصية  احلضارة  من  املستوحاة  املوسيقية  األعامل  بعض 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 
صورة  � بعرض  وقم  واملناقشة،  احلوار  اسرتاتيجية  استخدم 

وناقش  القديمة،  املرصية  احلضارة  من  آلة  عىل  لعازف 
التالميذ: هل يعرفون اسم هذه اآللة املوجودة بالصورة ؟ 

 

ــا عليهــا ووجهــم إىل حمتــوى  � تلــق  اســتجابات التالميــذ معقًب
الصــورة وداللتهــا عىل اهتــامم وتقديــر أجدادنا لفن املوســيقى.

 كذلك داللة عىل  اخرتاع املرصيني القدماء آلالت موسيقية   �
متعددة.

يتعرف عىل تاريخ املوسيقى ىف الحضارة . 1

مبسطة. نبذة  ىف  القدمية  املرصية 

يتعرف عن أهم اآلالت املوسيقية ىف . 2

الحضارة املرصية القدمية.

املوسيقية . 3 األعامل  بعض  إىل  يستمع 

املرصية  الحضارة  من  املستوحاة 

الشوان"  للموسيقار"عزيز  القدمية 

واملوسيقار" هشام نزيه".

• الزمن : )45 دقيقة(	
• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	
• رسد 	  – واملناقشة  الحوار   : االسرتاتيجيات 

القصة – العصف الذهنى - التعليم االستقصايئ.
• 	 – املوسيقية  اآلالت   : التعليمية  الوسائل 

مشغل وسائط - السبورة 
• التفكري الناقد	

-التمييز بني التشابهات واالختالفات.
-تحديد العالقات بني األشياء املختلفة.
-تحديد املعلومات املتعلقة باملوضوع.

-تحديد موثوقية املصادر.
• اإلنتاجية : تنمية ثقافة حب العمل	
• القيم: حب الوطن – حب االستطالع .	
• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

)نبذة تاريخية عن املوسيقى ىف الحضارة املرصية القديمة 

وأهم اآلالت بها( )15 ق(

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف عىل نبذة مبسطة لتاريخ املوسيقى ىف احلضارة املرصية القديمة. �
يتعرف أهم اآلالت املوسيقية ىف احلضارة املرصية القديمة. �

عرض النشاط :

اعرض عىل التالميذ جمموعة من الفيديوهات لنمط املوسيقى املرصية القديمة. �
تأثروا  � الغرب  وأن  احلضارات،  منبع  مرص  كانت  وكيف  القدماء،  املرصيني  حياة  ىف  املوسيقى  عن  تكلم 

برتاثنا املرصى، موضحا اآلالت املستخدمة، واحلركات التعبريية واحلركية املصاحبة للموسيقى.
احلضارة املرصية القديمة: £
املوضوع   � حماور  عن  بحثية  مفاتيح  خالل  من  للبحث  التالميذ  ووجه  االستقصاء،  اسرتاتيجية  استخدم 

املطروح وهو فن املوسيقى عند املرصيني القدماء.
البحث،  � عمليات  التالميذ  تعليم   إىل  هتدف  االستقصائي  التعليم  طريقة  لالستقصاء  املعلم   عزيزي 

وممارسة إجراءات شبيهة إىل حد ما باإلجراءات واملهارات التي يستخدمها العلامء يف احلصول عىل املعرفة، 
بالتدريب عىل البحث  وتنظيمها ، وتقييمها  ، وتكون منها - بعد حتديدها - نمًطا تعليميًّا معرفيًّا ُعرف 

العلمي او التعليم االستقصائي. وله فوائد  منها :
تشجيع املتعلمني عىل أن يصبحوا موجهني ذاتيًّا. 1
تشجيع املتعلمني  عيل بناء مهارات البحث .. 2
املتعلمون هم  الذين حيددون احتياجاهتم التعليمية.. 3
عىل ضوء نتائج االستقصاء يمكن تكوين املوضوع التايل: £
أطلق  � اهلياكل. وقد  الدينية داخل  احتفاالهتم  »املوسيقى والغناء« ىف  أول من استخدم  القدماء  املرصيون 

 "Musica" والتى اشتق منها لفظ ،"Muse" املرصيون القدماء اسم فن املوسيقى نسبة إىل آهلة املوسيقى
أى املوسيقى باللغة الالتينية.

تراث  � أقدم  هو  املوسيقى،  املرصى  الرتاث  أن  أثبت  والدراسات  العلمية  األبحاث  نتائج   خالل  ومن   
موسيقى يمتلكه العامل اآلن، ولقد استقى »فيثاغورث« ىف القرن السادس ق.م معلوماته املوسيقية من مرص 

القديمة، والسالمل املوسيقية املنسوبة إليه أخذها من مرص التى عاش فيها 22 سنة.
لقد كان للمرصيني أغاٍن يف شتى جماالت احلياة، وىف القرون األوىل مل تكن املوسيقى تستخدم إال ىف التعبري  �

املوسيقى 
ىف الحضارة 

املرصية 
القديمة 
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« أغانى  »أناشيد احلرب والنرص  عام هو مجيل، وكانت هلذة النصوص الغنائية أنواع وأسامء شتى مثل:  
اخلرضة وقدوم الربيع » الرتاتيل التى توجه لآلهلة « قصائد املديح » أناشيد اجلنائز« وغريهم....

لقد اهتم  املرصيون القدماء بفن املوسيقى اهتامًما بالًغا ؛ لدرجة أهنم ألزموا كل أمرئ بأن يقوم بدراسة  �
املوسيقى؛ حتى صارت أساس كل تراتيلهم الدينية.

عزيزي املعلم  أنت هبذا االستقصاء تنمي لدي أبنائك مهارات البحث،  وتنظيم املعلومات يف نسق وترتيب   �
كذلك تنمي لدهيم قيم الوالء واالنتامء وحب الوطن.

مرتب  يف  � بشكل  احلائط  تعرض عىل  بحيث   ) ) جالريي  للصور  تنظيم معرض  املعلم   يمكنك عزيزي 
جمموعات ثالث،  يساعد عيل حتقيق اهلدف منها ،أو تعرض عىل جهاز العرض .

استخدم مهارة التفكري الناقد عند عرض الصور عىل التالميذ. �
يمكن تقسيم اآلالت إىل ثالث جمموعات رئيسية: £

                                           

اآلالت الوترية: الجنك - الكنارة - الطنبور)العود ذو الطويلة(. 
       

آالت النفخ: املزمار القصري والطويل – املزمار املزدوج. 
                   

آالت اإليقاع: املصفقات املعدنية والخشبية – الدفوف – الصالصل. 
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النشاط الثانى)20  دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يظهــر تذوقــه - مــن خــالل أقوالــه وأفعالــه - لبعــض األعــامل املوســيقية  �
املستوحاة من احلضارة املرصية القديمة.

عرض النشاط :

باستخدام اسرتاتيجية العصف الذهنى  £
ذكر التالميذ باحلدث العظيم الذى عارصوه منذ حواىل عام وهو »احتفالية نقل املومياوات « من املتحف  �

املرصي  املؤلف  فيه  قام  والذى  كله،  العامل  شاهده  مهيب  موكب  ىف  الكبري،  املتحف  اىل  القديم  املرصي 
هشام نزيه بتأليف ) أنشودة إيزيس ( والتى تم تألفيها خصيًصا هلذا االحتفال ، وهى مستوحاة من التاريخ 

املرصي القديم.
املوسيقار  � ألف  قد   املناسبة  أبو سمبل، وهبذه  معبد  نقل  قدياًم مشابه، وهو  بأن هناك حدًثا  للتالميذ  ذكر 

»عزيز الشوان« سيمفونية بعنوان )أبو سمبل ( خصيًصا لتوثيق هذا احلدث العظيم ، وقد استوحى هذه 
املوسيقى من هذه احلضارة العريقة ،وهذا الرصح الشامخ وتم عزفها يوم افتتاح املعبد بعد اكتامل عملية 

النقل.
عزيزي املعلم وجه التالميذ للبحث عن معبد أبو سمبل من حيث ) موقعه » قصة إنشائه « ظروف وأسباب  �

نقله ( .
 يمكن أن يتوصل التالميذ إىل ماييل: £
»هو موقع أثرى يقع عىل الضفة الغربية لبحرية نارص جنوب غرب أسوان، وكان هذا املعبد منحوت من  �

اجلبال ىف عهد امللك رمسيس الثانى ىف القرن الثالث عرش قبل امليالد، كنصب دائم له وللملكة نفرتارى ، 
لالحتفال بذكرى انتصاره ىف معركة قادش .

عند إنشاء السد العاىل وجد اخلرباء أنه من الرضوري نقل املعبد؛ لتجنب تعرضه للغرق خالل إنشاء بحرية  �
أبو  النيل، والزال  العاىل ىف أسوان عىل هنر  السد  بناء  بعد  الصناعى الضخم  املياه  نارص ،وتشكيل خزان 

سمبل واحًدا من أفضل مناطق اجلذب السياحة ىف مرص«.
عىل  � مرسومة  آلالت  استخدامهم  هو  العملني  بني  املشرتكة  العنارص  أن  للتالميذ  وضح  املعلم   عزيزي  

جدران املعابد كآلة اهلارب ،وآالت تشبه الناي ،وآالت الدف .كل مؤلف عربَّ بأسلوبه عن هذه احلضارة 
العريقة ، وقد استخدم »هشام نزيه« املنطوق االفرتايض الذى يستخدمه الباحثون لقراءة الكتابة املرصية 

القديمة اهلريوغلوفية والديموطيقية واهلرياطيقية....
اعرض هلم  قطعة من » سيمفونية أبو سيمبل« شارًحا هلم مدى تأثر املؤلف باألجواء التارخيية العظيمة؛ هلذا  �

الرصح العمالق وحبه الشديد ىف تأريخ هذا احلدث الفريد من نوعه.

قصة

أبو سمبل 
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 ساعد التالميذ من خالل املناقشات املوجهة إىل التوصل إىل أن املرصي مبدع  ىف شتى املجاالت ، وأنه ذو  �
عقلية مبدعة، وأنه عندما يواجه أية حتديات يصبح قادًرا عىل اجتيازها، انطالًقا من حبه لوطنه .

 اعرض عليهم جزء من احتفالية نقل املومياوات )أنشودة إيزيس( ووجه نظرهم الستخدامه لآلالت ذات  �
الطابع   املرصى )الدفوف - الربابة - الناى - اهلارب(. 

عزيزي املعلم  مستخدًما فنية الصورة  التعليمية،  اعرض عليهم صوًرا لعملية النقل وموسيقى )سمفونية  �
أبو سمبل ( متزامنني ىف نفس الوقت ؛ليستدخلوا يف وجداهنم قيم الوالء واالنتامء هلذه احلضارة ؛  وليرتسخ 

بداخلهم أمهية التواصل احلضارى ،واحلفاظ عىل هذه احلضارة من التخريب واالندثار.

عزيزي املعلم تذكر أن للصورة وظائف معرفية منها :

إهنا عامل تشويق يثري اهتامم التالميذ ودافعيتهم للتعلم. 1
متيزها بالدقة والوضوح أكثر من اللفظ.. 2
هلا قدرة فائقة عىل  إثارة نفسية التلميذ والتأثري فيه نفسيًّا وعقليًّا.. 3
هلا قدرهتا عىل تقريب البعيد مكاًنا وزماًنا والغوص يف األزمنة.. 4
تشجيع التلميذ عىل استثامر ملكته العقلية، من مالحظة وتأمل وتفكري؛ وبذلك يكتسب املعرفة، ويتذكر . 5

املعلومات، وتتضح لديه األفكار.
ا  . . 6 اعرض الصور التالية ثم استقبل تعليقات التالميذ عىل كل صورة  موجًها وحمفزًّ
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نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ  عمل بحث جلمع بعض النامذج املوسيقية املستوحاة من احلضارة املرصية القديمة   �
وتقديم  ) cd( تتضمن تلك النامذج.                      

العرض الختامي : )٥ ق( :

اطلب من التالميذ ذكر أسامء بعض اآلالت التى استخدمت ىف احلضارة املرصية القديمة. �
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

النشاط األول : )نبذة تاريخية عن املوسيقى ىف الحضارة املرصية القدمية(    

l  لجميع اإلعاقات : أرسد املعلومات عن املوسيقى ىف الحضارة املرصية من خالل البطاقات املصورة املتسلسلة ؛

حتى يتمكن التالميذ من فهم املضمون ومتابعة املعلومات بصورة أفضل.

l . عرض صور أو فيديوهات ألنواع اآلالت املختلفة )الوترية، واإليقاع، والنفخ( وكتابة أسامئها عىل السبورة

l  عام بشكل  والنفخ(  واإليقاع،  )الوترية،  املختلفة  اآلالت  ألنواع  الصوروالفيديوهات  بوصف  املكفوفون:  قم 

بطريقة مبسطة .

النشاط الثاين : قصة أبو سمبل    

l . لجميع اإلعاقات : ارسد قصة نقل معبد أبوسمبل ىف نقاط محددة ، وجمل قصرية

l  السبورة ووضع الهامة عىل  املعلومات  التالميذ من فهم املضمون، وكتابة  املرفقة؛ حتى يتمكن  الصور  اعرض 

تلميح عليها، إما باإلشارة إليها بأسهم، أو كتابتها داخل دائرة.

l .املكفوفني: قم بوصف الصورلنقل معبد أبو سمبل بشكل عام بطريقة مبسطة

l  استخدام مكربات الصوت عند االستامع لألعامل املوسيقية املستوحاة من الحضارة املرصية : لضعاف السمع 

القدمية.

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس الرابع : فن األوبرا  

مقدمة الدرس:

والتمثيل  املوسيقى  أداءات  فيه  تتداخل  غربى  فن  األوبرا  فن 
عرصى  فن  األوبرا  فن  أن  شك  فال  ودرامية،  تناغم  يف  والغناء، 
متطور، وعىل تعاقب مراحل زمنية من خالل فنون سابقة أخرى، 
لفرق  املصاحبة  املوسيقى  يستخدم  الذى  املرسح  فن  أبرزها  لعل 
هذا  ارتبط  وقد  اإلغريقي،  املرسح  ىف  حيدث  كان  كام  اإلنشاد، 
املدن  نشأة  بعد  النهضة، وحتديًدا  أبرز جتلياته - بعرص  الفن-  يف 
العظيمة.  اإلبداعية  طاقاته  وتفجر  اإلنسان،  وحترر  الكبرية، 
-سواء  العظامء  املرصيني  املؤلفون  استلهم  الفن  هذا  من  وأيضا 
األوبريت  فن   ، الكتابة-  أو  املوسيقى  والتأليف  التلحني  جمال  ىف 
والذى منه عىل سبيل املثال أوبريت »الليلة الكبرية« عام 1959م 
لتجسيد  ؛  الشعبية  املوالد  تفاصيل  من  حية  صورة  نقل  ،الذى 
فنية  حبكة  خالل  من  وذلك  األطفال،  لدى  السعادة  مشاعر 
املرصى  وامللحن  املؤلف  واستطاع  نوعها،  من  وفريدة  مبتكرة 
هذا  عظمة  عن  بأكمله  العريب  للعامل  عظيمة  صورة  ينقل  أن 
. الفنى  العمل  مقومات  كافة  وتوافق  تناسق  وكيفية  األوبريت، 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

املناقشة واحلوار؛حيث تعرض عىل  � استخدم اسرتاتيجية 
من  جزء  مثل  األوبرا  لفن  موسيقًيا  نموذًجا  التالميذ 
»أوبرا عايدة« ، وناقشهم وتلق إجابتهم  عن سؤالك : ما 

نوع هذا العمل  الذين يستمعون إليه؟.
من خالل استجابات التالميذ وتعقيبكم عليهم يمكن أن  �

جتد مدخلك لدرس اليوم .

ونشأة . 1 بداية  عن  بسيطة  نبذة  يتعرف 
فن األوبرا وأهم مؤلفني هذا الفن.

مييز الشكل العام لهذا النوع من الفنون.. 2
يشاهد بعض املقتطفات من أوبرا عايدة . 3

–املالبس-  الديكور   ( يف  رأيه  موضًحا 
املوسيقى(.

يتعرف عىل فن األوبريت.. 4

• الزمن : )45 دقيقة(	

• مكان النشاط : حجرة املوسيقى 	

• االسرتاتيجيات :  الحوار واملناقشة – التعلم 	

التعاوىن– رسد القصة.

• 	 – املوسيقية  اآلالت   : التعليمية  الوسائل 

مشغل وسائط - السبورة 

• التفكري الناقد	

-التمييز بني التشابهات واالختالفات.

-تحديد العالقات بني األشياء املختلفة.

-تحديد املعلومات املتعلقة باملوضوع.

-تحديد موثوقية املصادر.

• اإلنتاجية : تنمية ثقافة حب العمل	

• القيم: حب الوطن – حب االستطالع .	

• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف نبذة بسيطة عن بداية ونشأة فن األوبرا وأهم مؤلفني هذا الفن. �
يميز الشكل العام هلذا النوع من الفنون )فن األوبرا( . �

عرض النشاط :

اعرض عىل التالميذ جمموعة من الفيديوهات لنمط موسيقى )فن األوبرا( �
تكلم عن فن األوبرا كشكل من أشكال املرسح الغنائى من حيث النشأة، واألنواع والعنارص الفنية املتكاملة �

 Recitativo" )قصة - ديكور - موسيقى - غناء )فردى- اجلامعى )الكورال( - اإللقاء املنغم)الريستاتيف ( 
" – شعر - باليه - فنون تشكيلية - متثيل( بمصاحبة األوركسرتا الكاملة.

فن األوبرا : £
استخدم اسرتاتيجية االستقصاء  ، قسم التالميذ  جمموعات ثالثة : �
 املجموعة األوىل :تبحث يف  نشأة فن األوبرا �
املجموعة  الثانية : تبحث عن الفنون التي يتضمنها فن األوبرا �
املجموعة  الثالثة : تبحث عن أشهر مؤلفي األوبرا �
 حيث توجه التالميذ إىل  البحث يف املحاور السابقة : �
يمكنك أن تقوم بتلخيص  املوضوع كام ييل : £
نشأ فن األوبرا ىف العقد األخري من القرن السادس عرش ىف إيطاليا. �
كلمة أوبرا opera  مستمدة من اللغة الالتينية بمعنى »عمل « وقد استخدمت يف ايطاليا؛ لتعرب عن عمل  �

درامي متكامل يعتمد عىل املوسيقى والغناء بشكل أسايس.
التشكيلية -  � الفنون  الديكور -  الباليه  -  الغناء  -  املوسيقى  -  الشعر  -  )القصة -  األوبرا  يشمل فن 

التمثيل( واملزج بينهام.
تشمل أغانيها الفرديات والثنائيات والثالثيات واإللقاء املنغم Recitativo الريستاتيف، والغناء اجلامعى  �

)الكورال( وبمصاحبة األوركسرتا الكاملة.
 األوبرا كأحد مظاهر مجع الفنون ) املوسيقي - الغناء - التمثيل........إلخ(. �
من أشهر مؤلفى األوبرا : £
فريدى : الذى ألف أوبرا الترافياتا وأوبرا عايدة. . 1
2 ..The Magic flute موتسارت : الذى ألف أوبرا الناى السحرى

نبذة تاريخية 

عن فن 

األوبرا 



املحور الثاني: التذوق وتاريخ الفن

الصف الخامس االبتدائى 76

قم بعرض الصور بالرتتيب التايل  : �

صور من مشهد النرص )أوبرا عايدة( عىل مرسح دار األوبرا املرصية 

صور يتضح فيها فن البالية ىف ىف بعض املشاهد من  )أوبرا عايدة(  

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف بعض تفاصيل  أوبرا عايدة )مشهد النرص(. �
يشاهد بعض املقتطفات من أوبرا عايدة مبدًيا رأيه ىف ) الديكور  - املالبس- املوسيقى(. �
يتعرف فن األوبريت. �

األوبريت
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نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ  عمل مقارنة بني األوبرا واألوبريت من خالل اإلنرتنت مع االستدالل ببعض  �
النامذج .                      

عرض النشاط :

موظًفا مهارة التفكري الناقد اعرض هلم النموذج املراد االستامع إليه من »أوبرا عايدة« مشهد النرص وارشح  �
هلم قصة هذا املشهد.

وجه انتباههم إىل اندماج العديد من الفنوان ىف هذا الفن العظيم )القصة - الشعر  - املوسيقى  - الغناء  -  �
الباليه  - الديكور - الفنون التشكيلية - التمثيل(.

وجه نظر التالميذ إىل مشاهدة املالبس واإلضاءة والديكورو املوسيقى واألداء التمثيىل والغنائى. �
اطلب من التالميذ إبداء رأهيم فيام شاهده من املالبس واإلضاءة والديكور واملوسيقى، واألداء التمثيىل  �

والغنائى.  
حتدث مع التالميذ عن أمهية االعتزاز بمرصيتهم، كمدخل للتعرف عىل االوبريت. �
األوبريت : £
التاسع عرش حتى العرشينيات  � القرن  الفرتة بني أواسط  الغنائية،  كان حمبوًبا ىف   هو نوع من املرسحيات 

من القرن العرشين امليالدي ،  تطور فن األوبريت من األوبرا اهلزلية الفرنسية،  ولكن ختتلف عنها ىف أهنا 
حتتوى عىل حوار كالمى بداًل من احلوار الغنائى، ومن أشهر أعالم فن األوبريت ىف مرص سيد درويش 
)فنان الشعب( ،ومنرية املهدية   ) من املغنيات املرصية الشهريات( نجيب الرحيانى ) ممثل وصاحب فرقة 
الرحيانى املرسحية( وقد أبدع سيد درويش ىف تلحني العديد من األوبريتات ، منها أوبريت العرشة الطيبة 
- شهر زاد........ وغريها وأيًضا قدم سيد مكاوى )أوبريت الليلة الكبرية( فكان ىف بادئ األمرُقدم عىل 

أنه عمل إذاعي،  ثم تطور إىل عرضه بالعرائس.
اعرض هلم النموذج املراد االستامع إليه »أوبريت الليلة الكبرية«. �
استخدم اسرتاتيجية التعلم التعاونى اطلب من التالميذ التعاون مع بعضهم البعض وأن خيتار كلٌّ منهم  �

شخصية من أوبريت ، ويقومون بالتدريب عليه،  وبتمثيله وأدائه وغنائه  حتت إرشافك؛ لعرضه ىف احلفل 
اخلتامى لألنشطة.
العرض الختامي : )٥ ق( :

صور  � بعض  ويعرضون  قصتها،  عىل  ويتعرفون   ، خيتاروهنا  أوبرا  عن  بحث  عمل  التالميذ  من  اطلب    
ملشاهدها.
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

النشاط األول : )نبذة تاريخية عن فن األوبرا (    

l  لجميع اإلعاقات : ارشح املعلومات عن فن األوبرا بطريقة مبسطة، واالكتفاء باملعلومات الهامة، ووضع تلميًحا

عليها إما اإلشارة إليها بأسهم ، أو كتابتها داخل دائرة  مثال )نشأه فن األوبرا، أشهر مؤلفي األوبرا، ما يشمل 

علية فن األوبرا(.

النشاط الثاين : قصة أبو سمبل    

l  لجميع اإلعاقات : اعرض فيديو لجزء من أوبراعايدة )مشهد النرص( والتعليق بجمل وصفية قصرية مبديًا رأيه

ىف )الديكور - املالبس- املوسيقى(..

l .املكفوفني: صف مشهد النرص املعروض من أوبرا عايدة من خالل جمل وصفيه قصرية مبسطة

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس اخلامس : آلة الريكوردر 

مقدمة الدرس:

ـــة  ـــة مجيل ـــق متع ـــيقية حيق ـــىل اآلالت املوس ـــزف ع ـــم الع تعل

ىف التعبـــري عـــن الـــذات ، كـــام أن  هلـــا دوًرا فعـــال يف إثـــراء 

ـــارز  ـــا دور ب ـــى هل ـــوردر، الت ـــة الريك ـــا آل ـــى منه ـــطة ، والت األنش

ـــوم  ـــنا الي ـــدارس، ودرس ـــل امل ـــيقية داخ ـــطة املوس ـــراء األنش ىف إث

ـــوردر. ـــة الريك ـــىل آل ـــزف ع ـــة الع ـــن كيفي ع

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

عىل  � تعرض  بأن  الذهنى  العصف  اسرتاتيجية  استخدم 

إما   ، الريكوردر  آلة  عىل  العزف  نامذج  بعض  التالميذ 

ملسابقة  نامذج  بعض  أوعرض  املعلم،   عزف  طريق  عن 

آلة الريكوردر عىل موقع وزارة الرتبية والتعليم )اإلدارة 

العامة لتنمية الرتبية املوسيقية ( واطلب منهم التعليق عىل 

ما استمعوا إليه، وجه هذه التعليقات؛ لتشويقهم للتعرف 

عىل آلة الريكوردر.  

يتعرف نبذة تاريخية عن آلة الريكوردر . 1
وتطورها.

النفس . 2 ألخذ  الصحيحة  الطريقة  يطبق 
عند العزف عىل آلة الريكوردر .

يؤدى متارين إلطالة النفس قبل البدء يف . 3
العزف عىل آلة الريكوردر .

الريكوردرر . 4 آلة  عىل  دو/ك  سلم  يعزف 
صعوًدا وهبوطًا متبًعا النهج .

• الزمن : )45 دقيقة(	
• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	
• -العمل 	 الذهنى  العصف    : االسرتاتيجيات 

الجامعى – البيان العمىل.
• الوسائل التعليمية : السبورة – مشغل وسائط 	

– األورج
• اإلبداع	
• غري 	 األفكار  من  مجموعة  توليد  يف  املرونة   

متوقعة عادًة، والقدرة عىل إعادة توجيه مسار 
التفكري وفًقا لتغريات املوقف

• األصالة يف توليد أفكار جديدة وفريدة	
• إىل 	 منتج  أو  عملية،  أو  فكرة،  تحويل  الطالقة 

صورة / شكل جديد
• التفكري الناقد	

-التمييز بني التشابهات واالختالفات.
-تحديد العالقات بني األشياء املختلفة.
-تحديد املعلومات املتعلقة باملوضوع.

-تحديد موثوقية املصادر.
• اإلنتاجية : تنمية ثقافة حب العمل	
• القيم: التعاون – االحرتام -الحب االستطالع .	
• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:
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تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 20دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف آلة الريكوردر وتارخيها وأمهية استخدامها. �
يتعرف عىل مكونات آلة الريكوردر . �
يتعرف الطريقة الصحيحة الستخدام آلة الريكوردر مع توضيح أرقام األصابع عليها . �
يضبط الطبقة الصوتية آللة الريكوردر. �

عرض النشاط :

فيلاًم  � تعرض  أو  الريكوردر  آلة  عيل  العزف  طريقة  هلم  ترشح  حيث  العميل،  البيان  اسرتاتيجية  استخدم 
تعليميًّا لطريقة  العزف عىل تلك اآللة .

اطلب من  التالميذ من  خالل البحث جتميع معلومات يودون معرفتها عن تلك اآللة . �
وجه التالميذ إىل حماور البحث كام ييل : �
ماهي آلة الريكوردر؟                              £
فيم تستخدم آلة الريكوردر ؟ £
مَم تصنع ؟  وما مكوناهتا ؟ £
 ثم اطلب من جمموعة منهم جتميع  معلومات وترتيبها وتنسيقيها وحذف  �

التكرار .. يمكن أن يتوصل التالميذ ملا ييل :
ماهي آلة الريكوردر؟ £
آلة الريكوردر آلة نفخ خشبية . �
فيم تستخدم ؟ £
للرتبية  � األساسية  القواعد  تعليم  يف  املوسيقية  الرتبية  أساتذة  يستخدمها 

استخدام  لسهولة  ذلك  ويرجع   ، التعليم  من  املبكرة  للمراحل  املوسيقية 
الريكوردر، وخفة وزهنا ومجال صوهتا ، وسهولة صيانتها .  

مَم تصنع ؟  وما مكوناهتا ؟                            £
ــا،  � ــة يدويًّ ــع اآلالت الثمين ــب ،وتصن ــن اخلش ــاًل م ــة أص ــع اآلل  تصن

ــن البالســتيك لقلــة تكلفتهــا  ــاع أخــرًيا إنتــاج اآلالت م وقــد ش
ــبية  ،  ــن اآلالت اخلش ــا م ــة عليه ــا ،واملحافظ ــا وصيانته ىف صناعته
ــام يف  ــا ، ك ــل ( غالًب ــالت او ُعق ــزاء ) وص ــة أج ــن ثالث ــون م وتتك

ــورة . الص

هيا 

نعزف
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كيف تضبط آلة الريكوردر ؟ £
يتم ضبط آلة الريكوردر أحياًنا عىل آلة أخرى تشرتك معها ىف العزف ، وتضبط آلة الريكوردر عىل درجة  �

صول )الوسطى( إذ أهنا أساس طبقة آلة الريكوردر املضبوطة املتوازنة ؛ ولرفع أو خفض الطبقة الصوتية 
قلياًل يمكن حتريك جزء الرأس بحركة حلزونية للداخل ، أو اخلارج وتضع أرقام أصابع اليدين كالتاىل :

قم برشح آلة الريكوردر من حيث ما تتطلبه من قوة نفخ منتظمة ثابتة ، حيث إن آلة الريكوردر تعترب أقل  �
آالت النفخ احتياًجا للهواء.

املناسبة إلنتاج صوت جيد قد تتغري أحياًنا بتغري املنطقة الصوتية ، مع توضيح  � النفخ  وضح للتالميذ أن قوة 
أن القاعدة التى جيب عىل العازف مراعاهتا هى أن النغامت اخلفيضة حتتاج إىل نفخ أضعف مما حتتاجه كل من 
النغامت املتوسطة واحلادة ، ومهام كانت قوة النفخ املستخدمة ، فيجب أن تظل ثابتة طوال القيمة الزمنية للنوتة .
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نشاط إثراىئ للموهوبني:
اطلب من أحد التالميذ  عزف مقطوعة آللة الريكوردر ىف سلم دو / ك .                       �

النشاط الثانى)15 دقيقة( 

   أهداف النشاط:                

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:  

يعزف سلم دو/ك صعوًدا وهبوًطامتبًعا األماكن الصحيحة املناسبة اللتقاط  النفس . �
يعزف مقطوعة بسيطة ىف حدود سلم دو/ ك متبًعا األماكن الصحيحة اللتقاط النفس . �
يؤدى متارين إلطالة النفس قبل البدء ىف العزف عىل آلة الريكوردر.  �
يتعرف األماكن الصحيحة ألخذ النفس عند عزف مقطوعات آللة الريكوردر . �

عرض النشاط :

قم بعرض لوحة مدون عليها سلم دو/ ك صعوًدا وهبوًطا، وكيفية عزفه عىل آلة الريكوردر. �
باستخدام البيان العمىل قم بعزف سلم دو / ك عىل آلة الريكوردر مع احلرص أن يكون التالميذ منتبهني  �

لقوة النفخ املناسبة إلنتاج صوت جيد ، وأماكن أخذ النفس الصحيحة .
قم باختيار أحد التالميذ لعزف سلم دو/ ك عىل آلة الريكوردر مع تشجيع األداء السليم وتصويب اخلطأ  �

- إن وجد ـ  وتشجيع املجيدين  ،وكرر ذلك مع بقية التالميذ . 
اعزف هلم مقطوعة بسيطة ىف حدود سلم دو/ ك  مع توضيح أماكن النفس الصحيحة . �

اعرض بعض النامذج السمعية ملؤلفات موسيقية آللة الريكوردر؛ ليميز التالميذ صوهتا مع توضيح أماكن  �
النفس الصحيحة .

العرض الختامي : )٥ ق( :

  اطلب من أحد التالميذ املوهوبني عزف سلم دو/ ك صعوًدا وهبوًطا مع مراعاة أماكن النفس الصحيحة. �

إعزف 

وإبدع
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عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد

النشاط األول : ) هيا نعزف (    

l .لضعاف السمع : استخدم مكربات الصوت ىف االستامع لبعض مناذج عزف آلة الريكوردر

النشاط الثاين : إعزف وإبدع    

l . لجميع اإلعاقات : تكرار أسامء النغامت عيل الخطوط واملسافات لفئات الدمج؛ حتي يتسنى لهم حفظها

l  قم بعزف سلم دو/ ك صعوًدا وهبوطًا  ببطء حتي يتسنى معرفة طريقة أخذ النفس بطريقة صحيحة عند

العزف عىل آلة الريكوردر. 

l  قم باألداء التمثييل عند غناء سلم دو/ ك صعودا وذلك بإشارة الصعود باليد ألعيل وأدائه هبوطا بإشارة الهبوط

باليد ، مع مصاحبة ذلك األداء صوتيًّا إن أمكن .

l .) قم بأداء النوتة املكتوبة ببطئ وغنائها مبقطع ) ال ( أو ) تا

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس
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الدرس السادس : عمار الشريعي  

مقدمة الدرس:

مــن أهــم الشــخصيات البــارزة ىف تاريــخ املوســيقى العربيــة، 
املوســيقار الكبــري »عــامر الرشيعــى« ، صاحــب البصمــة املميــزة 
أثــرى  بأكملــه؛ حيــث  العربــى  والعــامل  مــرص  واهلامــة ىف 
- بموهبتــه الكبــرية - املكتبــة املوســيقية بكــم هائــل مــن 
املوســيقات التــى ألفهــا للعديــد مــن كبــار مطربــني ومطربــات 
ــا  ــى ألفه ــيقات الت ــن املوس ــد م ــا العدي ــريب، وأيض ــن الع الوط

ــة. ــة والعربي ــالت املرصي ــالم واملسلس ــن األف ــري م لكث
وىف هــذا الــدرس يتعــرف التلميــذ عــىل شــخصية املوســيقار 
عــامر الرشيعــى وأعاملــه، حيــث يســتمع إىل بعــض أعاملــه 
املوســيقية املتنوعــة وأغانيــه الوطنيــة، مميــًزا  بــني األحلــان 

املوســيقية املختلفــة. 

خطوات الدرس:

التمهيد : ) ٥ دقائق ( 

استخدم اسرتاتيجية احلوار واملناقشة  �
عرب  � إليها  االستامع  أو   ، دنيا«  يا  »إصحى  أغنية  اعزف 

مشغل الوسائط.
ناقش  التالميذ: ما رأيكم ىف هذا اللحن؟ ومن ملحنه؟ �
استمع لإلجابات معزًزا اإلجابات الصحيحة ومصحًحا  �

األخطاء.

يتعرف شخصية املوسيقار عامر الرشيعى . 1
وأهم أعامله.

املوسيقية . 2 األعامل  بعض  إىل  يستمع 
املتنوعة واألغاىن الوطنية وأغنية الطفل.

األلحان . 3 من  نوع  كل  طابع  بني  يقارن 
التى يستمع إليها.

• الزمن : )45 دقيقة(	
• مكان النشاط : حجرة املوسيقى / الفصل	
• االســرتاتيجيات :  الحوار واملناقشــة  – رسد 	

لقصة. ا
• مشغل 	  – السبورة   : التعليمية  الوسائل 

وسائط – األورج
• التفكري الناقد	
• اإلنتاجية : تنمية ثقافة حب العمل	
• التعاطف	
• تفّهم املشاعر الفردية وتقبلها.	
• 	 - االحرتام   – التعاون  الوطن  حب  القيم: 

الحب االستطالع .
• القضايا: قضايااملواطنة)الوالء واالنتامء(.	

العوملة )التواصل حضارى(

نواجت 
التعلم

يف نهاية هذا الدرس يتوقع أن 

يكون التلميذ قادًرا عىل أن:



85الصف الخامس االبتدائى

دليل معلم الرتبية املوسيقية

تنفيذ الدرس: )40 دقيقة(

النشاط األول :   ) 15 دقيقة( 

أهداف النشاط  : 

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يتعرف شخصية املوسيقار عامر الرشيعى. �
لألفالم  � تصويرية  موسيقى   ( املوسيقية  الرشيعي  عامر  أعامل  أهم  يتعرف 

واملسلسالت - أغانى وطنية - أغانى أطفال ... الخ .

عرض النشاط :     

احك  � القصة  رسد  اسرتاتيجية  مستخدما 

للتالميذ قصة حياة املوسيقار عامر الرشيعى،  

ثم أعرض هلم صورته الشخصية .
عامر الرشيعي )1948 -     2012(  :   £
املنيا - ىف  � ولد ىف مدينة - ساملوط بمحافظة 

16 أبريل عام 1948م.
ىف  � الكريم  القرآن  من  أجزاء  عامر)5(  حفظ 

طفولته، واشرتى له والده بيانو للعزف عليه، فمواهب عامر مل تقترص عىل املوسيقى فقط، بل كان سباًحا 
حمرتًفا ، وخالل فرتة الدراسة تعرف عىل املوسيقار » كامل الطويل « الذى تبناه موسيقيًّا، وبعد ذلك تعرف 

عىل املوسيقار » بليغ محدى « ورأس فريق املوسيقى ،وعمل مع الكثري من الفرق املوسيقية بعدها.
تلقى علوم املوسيقى الرشقية عىل يد جمموعة من األساتذة الكبار بمدرسته الثانوية ىف إطار برنامج مكثف  �

فرتة  وخالل  املوسيقى.  دراسة  ىف  الراغبني  املكفوفني  للطلبة  خصيصا   » والتعليم  الرتبية  وزارة   « أعدته 
دراسته وبمجهود ذاتى، أتقن العزف عىل آلة البيانو واألكورديون والعود ثم أخرًيا األورج.

بدأ حياته العملية عام 1970م، بعد خترجه من اجلامعة مبارشة كعازف آللة األكورديون ىف عدد من الفرق  �
املوسيقية التى كانت منترشة ىف مرص آنذاك، حيث سطع نجمه فيها كأحد أبرع عازيف جيله، وأعترب نموذًجا 

جديًدا ىف حتدى اإلعاقة ؛ نظرا لصعوبة وتعقيد هذه اآللة، واعتامدها بدرجة كبرية عىل اإلبصار.
متكن بموسيقاه وأحلانه وموهبته الفطرية أن يصيغ أحلاًنا متنوعة قريبة من احلياة املعاشة متيل إىل التعبري عن  �

األحداث مثل )نفسى أنا - أقوى من الزمان( التى كانت تتحدث عن قوة مص ، ومهام تعرضت له من 
حماربات فهى قوية ستظل قوية. 

ومن أحلانه ) أغنية حبيبتى من ضفايرها طل القمر - أغنية احلدود - موسيقى مسلسل )رأفت اهلجان -  �
دموع ىف عيون وقحة - حممود املرصى- أوبرا عايدة - أم كلثوم - عبد احلليم........وغريها(.

سرية 

عمار 

الرشيعى
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من  � العديد  وأيضا    ) حسني  طه  للدكتور  )األيام  مسلسل  موسيقى  العظيمة  أعامله  أهم  من  كان  و   
يا دنيا  - توت  الفوازيرالرمضانية، والكثري من أغانى الطفل مثل ) جرس الفسحة - سوسة - اصحى 

توت ( كام أنه أنشأ فرقة األصدقاء التى القت قبواًل كبرًيا ىف وقتها.
متتع عامر الرشيعى بموهبة تقديم الربامج التليفزيونية مثل )سهرة رشيعى  - املسحراتى( وبرامج إذاعية  �

مثل )غواص ىف بحر النغم(.
راسخة ىف  � مازالت  التى  العظيمة  أعامله  بأكمله جلملة  العربى  الوطن  تقدير  الرشيعى  املوسيقار عامر  نال 

وجداننا حتى اآلن.
توىف ىف 7 ديسمرب عام2012 عن عمر يناهز 64 عاًما من العطاء واحلب اإلخالص للفن والوطن. �

النشاط الثانى)20 دقيقة( 

   أهداف النشاط:

يف نهاية هذ النشاط يتوقع أن يكون التلميذ قادًرا عىل أن:

يميز سمعيًّا بعض األعامل املوسيقية املتنوعة واألغاين الوطنية وأغنية الطفل  �
لعامر الرشيعى.

عرض النشاط :

استخدم مهارة التفكري الناقد ىف التمييز بني التشاهبات واالختالفات، ثم اعرض هلم النامذج املراد االستامع  �
إليها )املوسيقى  التصويرية ملسلسل رأفت اهلجان - أغنية حبيبتى من ضفايرها  - أغنية اصحى يا دنيا  - 

أغانى من )مهرجان الكتب (.
اجعلهم يقارنون بني األغنية الوطنية بصوت عامر الرشيعى أو أى مطرب/ مطربة قاموا بأداء األغنية . �
اعرض عىل التالميذ نامذج من أغانى الطفل، واجعلهم يبدون رأهيم فيها من حيث ؛ اللحن واتفاقه مع  �

الكلامت، وحتديد ما إذا كان الطابع املسموع محاسييًّا أم طربيًّا؟

العرض الختامي : )٥ ق( :

  اعرض بعًضا من أغانى املوسيقار عامر الرشيعى من اختيارك، ثم اطلب من التالميذ حتديد طابع األغنية  �
التى تعرب عنه.

أعمال 
عمار 

الرشيعى

نشاط إثراىئ للموهوبني:

اطلب من أحد التالميذ  عمل بحث عن أحد املوسيقيني املرصين  مربًرا أسباب تفضيله ألعامله  ومصدر  �
التفرد يف تلك األعامل املوسيقية.                      



87الصف الخامس االبتدائى

دليل معلم الرتبية املوسيقية

عزيزى املعلم عليك مراعاة التوجيهات التالية أثناء تدريس أسس وقواعد الفنون للفئات املدمجة :

التمهيد 

النشاط األول : ) سرية عامر الرشيعى (    

l .لجميع اإلعاقات : ارسد قصة حياة عامر الرشيعى ىف نقاط محددة ، وجمل قصرية مبسطة

النشاط الثاين : أعامل عامر الرشيعى    

l .لضعاف السمع : استخدم مكربات الصوت  لعرض النامذج املراد االستامع إليها

l  اعرض النامذج املتشابهة مًعا كل نوع عىل حدة ؛ حتى يتسنى لهم التمييز بني التشابهات واالختالفات ىف

موسيقى عامر الرشيعى مع إعطاء أمثلة كثرية.

l  كرار عرض األغنية الوطنية بصوت عامر الرشيعى أكرث من مرة، ثم اعرض األغنية بصوت أى مطرب/ مطربة

قاموا بأداء األغنية ، للتمييز ىف الصوت واملقارنة . 

أساليب دعم التدريس لفئات الدمج 
عند تدريس المفاهيم والمهارات المرتبطة بالدرس


