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 املخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                        املفتشية                      للتعليمالعامة املديرية 

                   مديرية التعليم املتوسط 

 

      

 

 تربية املوسيقيةال املادة: 

 من مرحلة التعليم املتوسط ثانيةالسنة الاملستوى: 

 2022/ 2021 السنة الدراسية:

 

 

 2021 جويلية



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه 

 

  

 
وزارة التربية الوطنية                                                                                                2

                    

 

 

 مقدمة: 
اءات املستهدفة يف املناهج التعليمية خمططات التعّلم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقومي املوارد الاّلزمة إلمناء وتنصيب الكفتعّد  

املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية    لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها، وحىت تستجيب هذه املخّططات ملختلف
 بصفة آلية. 

(، فقد عملت وزارة 19 -وابء كوروان )كوفيد جراء استمرار هتديد   2021/2022السنة الدراسية  ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل  ضمن هذا اإلطار،  
يف مستوى السنة   الرتبية املوسيقية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة  الدراسية    ة على إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنة الرتبية الوطني

على مبدأ الدراسية    إعداد خمّططات التعّلم هلذه السنة ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما، مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس، فقد ُعمل يف    من مرحلة التعليم املتوسط.الثانية  
 اعي السنوي املتاح. احلجم الساالقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطاع، ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب و 

لما دعت احلاجة مع التحضري اجلّيد واجلاد وعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليه ك
 تعّلم مالئمة للتالميذ، ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.    لكل احلصص التعليمية/ التعّلمية مبا يكفل تنفيذ املخّطط التعّلمي وفق وترية
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 لدى املتعّلم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املّتبعة يف ذلك  ابإلمناء والتنصيب أوال: الكفاءات املستهدفة
 إبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار وأداء جمموعة من األغاين و األانشيد الرتبوية البوليفونية البسيطة                     الكفاءة الشاملة:

 الكفاءات اخلتامية  امليادين
 يبدي املتعلم رأيه يف بعض القوالب املوسيقية مع التعرف ألعمال مؤلفيها واآلالت املوسيقية اليت يعزفها  التذوق املوسيقي  1ميدان 

 أداء السالمل وإيقاعات مقررة  القواعد  2ميدان 
 أداء جمموعة من األغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية  البسيطة - النشيد و أغنية الرتبوية  3ميدان 

 يداغوجيا املقاطع التعّلمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميهاب
 مالحظات  الوظيفة  اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية 

 للمقطع( ومتكّي املتعّلم من إعطاء معىن هلا. تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية  وضعية انطالقية 
 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 ُتستهل عملية تقومي مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية.  -
   معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل. -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع.  وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. 

 تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 معايري التقوي 

 تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات  تقوي مدى متّلك املوارد 

 اكتساب معارف؛  •
 توظيف معارف؛  •
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •

 الوجاهة؛   •
 االستعمال السليم ألدوات املادة؛  •
 االنسجام؛    •
 اإلتقان. •

 مالحظة: 
 خيص املوارد اجلديدة ابلنسبة للمتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(؛  البناء:  -
 كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية )إعادة استثمار أو حتويل(؛ يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها،  اإلرساء:   -
    خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(. اإلدماج:  -



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه 

 

  

 
وزارة التربية الوطنية                                                                                                4

                    

 

 
 املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية، إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسيةاثنيا: السريورة 

 واألغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية البسيطة دإبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار ، ويؤدي  سالمل و إيقاعات  وأداء جمموعة من األانشي             الكفاءة الشاملة: 
 الفصل األول 

 املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة: 

 رقم وعنوان املقطع التعّلمي 
هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء  

 واإلدماج 
التعّلمية وبعض السياقات املمكنة  توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع 

 هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( 
معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،  

 إمناء وتنصيب الكفاءات 
تقدير احلجم 

 الزمن 

ال
مقطع األول )

03
 ) 

استظهار
 

املكتسبات 
آليت الكمان واجلهري 
 

مع مراجعة وتطبيقات 
والعالمات السابقة
  

ستها 
درا

 

 *اآلالت الوترية: 
 الكمان و الكمان اجلهري -

 استماع و حتليل
 * األشكال اإليقاعية: 

      -  4/4املقياس 
     

         #تطبيقات على إشارة 

 الوضعية اإلنطالقية: 
 الوضعية التعلمية استظهار املكتسبات القبلية كسند لالنطالق 

 : الوضعية البنائية 
 وضع مقارنة بني آلة الكمان والكمان اجلهري من حيث الشكل و الصوت وطريقة العزف

 الوضعية اإلدماجية 
تصنيف اآللتني إىل عائالهتا وحتليل املقاطع املوسيقية عاملية تتضمن اآللتني الكمان والكمان 

 اجلهري
    o املستديرةودراسة عالمة  #التطرق إىل إشارات التحويل   

 القيم : 
 التعرف على القيم العاملية والرتاث املوسيقي العاملي 

أسئلة وحوار حول املكتسبات القبلية هلدف 
 تشخيصي 

على املتعلم اجياد أوجه التشابه و املتغريات 
بني الكمان والكمان اجلهري وذكر العائلة 

 املوسيقية اليت ينتميان إليهما 

وأجزائها  معرفة الزمن لعالمة املستديرة  
      مبقدار

 سا 03
 كل 

 حصة 
 يف 

 اسبوعني  
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املقطع الثاين )
03

 ) 
شخصيات عاملية و قالب موسيقي عاملي

 
إشارات التحويل واشتقاق السالمل

 
أانشيد تربوية 

 

 :* شخصية فولفغن أماديوس موزارت
حياته وأعماله مع دراسة قالب موسيقي كالسيكي    

 غريب السوانتة 
وذات السن واشتقاق سلم  Õ    #   @ إشارة  

 صول كبري وسلم فا كبري
أانشيد من اختيار األستاذ مع إتباع مراحل تدريس  

           #        النشيد 

 : الوضعية االنطالقية 
 عرض صور لشخصيات موسيقية عاملية و احلديث عن حياهتم الفنية 

 الوضعية البنائية: 
 ربط حياهتم الفنية أبعماهلم املوسيقية , مع دراسة السوانتة  

 : الوضعية اإلدماجية
 دمج املكتسبات السابقة و حتليل قالب السوانتة 

مع تطبيقات يف اشتقاق سلم   Õ والبيمول @و عالقتها ابملبطلة  #دراسة إشارة الدايز 
 صول كبري و فا كبري 

 مع تطبيق مراحل تدريس النشيد, قراءة إلقائية وإيقاعية وغنائية احلديث عن سياق النشيد ,
 :  القيم

 تعزيز البعد الوطن 

أن يتعرف املتعلم أعمال شخصية موزارت  
 و اجزاء السوانتة 

وتوظيفها من    @  Õ  #دور عالمة  
 خالل االشتقاق 

 أداء النشيد أداء سليما مع احرتام املعايري :
 اإللقاء  -
 النبض  -
 السلم و اإليقاع .  -
 

 سا 03
 كل 

 حصة 
 يف 

 اسبوعني  
 

ول 
 األ

صل
 الف

هناية
 

 اإلدماج الكلي )خالل شهر ما قبل االختبار األول( 
 خلصوصية املادة 

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

 االختبار األول 
لتقوي املستوى األول املستهدف من  وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية

 أسبوع  الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 
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 واألغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية البسيطة  دإبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار ، ويؤدي  سالمل و إيقاعات  وأداء جمموعة من األانشي             الكفاءة الشاملة: 
 الثاين الفصل  

 املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة: 

رقم وعنوان املقطع 
 التعّلمي 

للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا، توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة  هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج
 وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( 

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،  
 إمناء وتنصيب الكفاءات 

تقدير 
احلجم 
 الزمن 

املقطع الثالث )
02

 ) 
الفرق املوسيقية العربية وآالهتا

 
السالمل الصغرية )

النهاوند( 
 

أانشيد وأغاين تربوية 
 

 الفرقة املوسيقية العربية :  * 
 تعريفها وخصائصها مع اآلالهتا  التالية:  -

 العود و الناي و القانون 
 السالمل الصغرية واشتقاقها  -

 مقام النهاوند وأبعاده 
 أانشيد وأغاين تربوية 

 

 :  الوضعية االنطالقية
املوسيقى الغربية و العربية وعلى املتعلم التعرف على املوسيقى  االستماع  إىل مقطع من 

 العربية 
 : الوضعية البنائية 

 دراسة مميزات املوسيقى العربية و طابعها وآالهتا  
 : الوضعية اإلدماجية

 أداء املقاطع موسيقية عربية و التعرف على آالهتا 
 بعد اشتقاق السلم الصغري ال و التعرف على أبعاده   دراسة ابعاد مقام النهاوند

 أداء نشيد من مقام النهاوند  -
 : القيم 

 ابراز الرتاث املوسيقي العريب كجزء من اهلوية 

جعل املتعلم يفرق بني املوسيقى العربية و   -
العاملية من خالل االستماع , وماهي  
 اآلالت اليت متيز كل نوع من املوسيقى 

أن يصل املتعلم أن يفرق بني السلم الكبري 
 و السلم الصغري من حيث األبعاد 

 سا02
 كل  
 حصة 
 يف 

 أسبوعني 
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املقطع الرابع )
02

 ) 
اتبع لآلالت املوسيقية العربية 

 
املسافات )أداء ومقارنة ( 

 
أانشيد وأغاين تربوية 

 

 املسافات ) الثنائية الكبرية و الصغرية( -
 الكبرية والصغرية( أداء ومقارنةو)الثالثة  

 أانشيد وأغاين تربوية -

 : الوضعية االنطالقية 
 أداء مقطع موسيقي بسيط يربز فيه املسافات املراد دراستها  

 :  الوضعية البنائية
 دراسة املسافات السالفة الذكر مع األداء الغنائي وتطبيقات عليها 

 : الوضعية اإلدماجية
 إجياد الفروق بني خمتلف املسافات  

و  لقائية أداء األانشيد و األغاين الرتبوية مع احرتام مراحل تدريسه من حيث القراءة اإل
سلم أو مقام النشيد قبل شرح كلمات و النص مع تدارب  على ال -اإليقاعية و الشعرية  

 األداء مع احرتام الطبقة الصوتية و اإليقاع 
 القيم : 

 ابلقيم الوطنية  االعتزاز

على املتعلم تدوين مسافة موسيقية مع  -
 أدائها أداء سليم و أن يذكر اسم املسافة.

أداء النشيد أو األغنية الرتبوية وفق املعايري 
 األتية: 

 اإليقاع  -
 النبض  -
 السلم  -
 الكلمات واملخارج احلروف   -
 ذكر صاحب الكلمات واللحن -
 
 

 سا02
 كل  
 حصة 
 يف 

 أسبوعني 

صل 
 الف

هناية
ثاين 

ال
 

 اإلدماج الكلي )خالل شهر ما قبل االختبار األول( 
 خلصوصية املادة 

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.  معاجلة وضعية إدماجية
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

 الثاين االختبار ا
لتقوي املستوى األول املستهدف من  وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية

 الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 
 أسبوع 
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 واألغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية البسيطة  دإبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار ، ويؤدي  سالمل و إيقاعات  وأداء جمموعة من األانشي             الكفاءة الشاملة: 
 الثالث الفصل  

 املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة: 

رقم وعنوان 
 هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج املقطع التعّلمي 

للمقاطع التعّلمية وبعض السياقات املمكنة هلا، توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة 
 وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( 

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،  
 إمناء وتنصيب الكفاءات 

تقدير احلجم 
 الزمن 

س )
املقطع اخلام

03
 ) 

شخصيات موسيقية عربية وجزائرية  
 

أانشيد تربوية 
 

 : * شخصية السيد درويش 
 حياته و أعماله الفنية  -

 دراسة املوشح  -
 دراسة وحتليل املوسيقى الكالسيكية اجلزائرية )األندلسية(  -

 أانشيد و أغاين تربوية  -

 الوضعية االنطالقية: 
 العربية بعد االستماع اىل األغاين و املوسيقى 

حماورة املتعلمني عن اسم امللحن  كأنشودة بالدي  بالدي نشيد وطن جلمهورية مصر  -
 . مثال 

 الوضعية البنائية: 
 إدراج أهم أعماله املوسيقية و ربطها حبياته املوسيقية . 

 الوضعية اإلدماجية: 
 من خالل االستماع يتذوق املتعلم املوسيقى العربية من دو

 د وطنية وعربية أداء املتعلم أانشي
 القيم: 

 ابراز القيم اجلمالية التعرف على الشخصيات املوسيقية العربية واجلزائرية. 
 دراسة وحتليل واستماع إىل املوسيقى اجلزائرية و مكوانهتا-
 دراسة مقام احلجاز على نغمة ري و مقام الزيدان -

 التعريف و تعزيز القيم اجلمالية و الفنية كموروثنا الثقايف   القيم :

يتعرف املتعلم على الشخصيات العربية   -
 وذكر أهم اعماهلم 

التعرف على مقام النهاوند من حيث  -
 األبعاد وأداء أبعاده غنائيا 

أن يذكر املتعلم أهم مكوانت املوسيقى  -
 الكالسيكية اجلزائرية )األندلسية( 

 وتعريفها 
أداء نشيد أو أغنية تربوية من الرتاث   -

 الكالسيكي اجلزائري ) املوسيقى األندلسية( 
مع احرتام الطابع املوسيقي و اإليقاع و 

 التعابري يف األداء 

 سا 03
 حصة 
 يف 
 كل  

 أسبوعني 

صل 
 الف

هناية
لث 

الثا
 

 اإلدماج الكلي )خالل شهر ما قبل االختبار األول( 
 املادة خلصوصية 

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات   معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 
)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

 حصة 
 سا( 1-2)

وى األول املستهدف من وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املست  الثالث االختبار 
 الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(. 

 أسبوع 

 



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه 
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 اثلثا: هندسة التقوي التحصيلي للتعّلمات حسب التقدم يف تنفيذ خمّطط التعّلم خالل الفصول الدراسية

 )اجلانب اإلجرائي( كيف أقّوم؟   )أمناط األسئلة و/ أو املشكالت( مباذا أقوِّم؟   )موارد و/ أو كفاءات( ماذا أقّوم؟   )الوقفات التقوميية(   مىت أقوِّم؟  

 الفروض: 
من التعّلمات    %60إىل  50بعد إجناز ما بّي 

 املربجمة للفصل الدراسي املعين.  

 مدى إرساء ومتّلك املوارد املعرفية 
بلوم: التذّكر،    )املستوايت الدنيا من صّنافة
 الفهم والتطبيق( 

 

 أسئلة مباشرة؛  -
 مشكالت مغلقة )معلومة النتيجة وحمّددة األداة(؛  -
مشكالت إعادة االستثمار و/ أو التحويل   -

)وضعيات مماثلة لتلك اليت مّت استخدامها يف بناء  
 وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا(. 

يف كل  سا(    01مدته ساعة )واحد    كتايب  فرضإجراء    -
فصل دراسي، حبيث يتعلق موضوع الفرض ابملوارد املعرفية  
ضمان   مع  املعين  الدراسي  الفصل  خالل  املدروسة 

 استقاللية األسئلة واملشكالت عن بعضها بعض. 

 االختبارات: 
بعد إجناز كّل التعّلمات املربجمة للفصل الدراسي  

 املعين )حسب خمّطط التعّلم(.  

 متّلك املوارد املعرفية؛  مدى  -
مدى القدرة على جتنيد وإدماج خمتلف    -

)مدى   مرّكبة  مشكالت  حل  يف  املوارد 
 إمناء الكفاءات(.  

 مشكالت مغلقة؛  -
 مشكالت التحويل؛  -
وقليلة    - املوارد  )متعّددة  مرّكبة  إدماجية  مشكالت 

 التوجيه(. 

يف  سا(    02مدته ساعتّي )واحد    إجراء اختبار كتايب  -
 فصل دراسي حبيث يتضمن موضوع االختبار جزأين: كل 
 اجلزء األول: مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛   •
اجلزء الثاين: عبارة عن وضعية إدماجية مرّكبة، يفّضل   •

الفصلّي   أو  الفصل  من  موارد  فيها  تقحم  أن 
 السابقّي.  

 قوميية األوىل )الفرض( حسب الفصول الدراسية تقدير املوارد املعرفية املعنية ابلوقفة الت
 حصص(  03)يذكر املقطع وآخر املوارد املعرفية املدروسة فيه ابلتحديد( جزء من املقطع األول )قسماً    من املقطع األول إىل ...  الفصل األول 
 من ..جزء من املقطع الثاين يشمل حصتّي) درسّي(.                                                                       الفصل الثاين 
 حصص                                                                    إىل ...  03ع الثالث يشمل إىل من ... جزء من املقط الفصل الثالث 

 


