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مقدمة:
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقومي املوارد الالّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية لدى تالميذ
يتوجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.
مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ

ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد عملت

وزارة الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة الرتبية املوسيقية يف مستوى
السنة الرابعة من مرحلة التعليم املتوسط .ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما ،مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس ،فقد عُمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على
مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التالميذ يف القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.

يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد واجلاد
وعليه ،فإنه ّ

لكل احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم مالئمة للتالميذ ،ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.
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أوال :الكفاءات املستهدفة ابإلمناء والتنصيب لدى املتعلّم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املتّبعة يف ذلك
الكفاءة الشاملة :إبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار وأداء جمموعة من األغاين و األانشيد الرتبوية البوليفونية البسيطة
امليادين
ميدان  1التذوق املوسيقي
ميدان  2القواعد
ميدان  3النشيد و أغنية الرتبوية

الكفاءات اخلتامية
يبدي املتعلم رأيه يف بعض القوالب املوسيقية مع التعرف ألعمال مؤلفيها واآلالت املوسيقية اليت يعزفها
أداء السالمل وإيقاعات مقررة
 أداء جمموعة من األغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية البسيطةبيداغوجيا املقاطع التعلّمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها

اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعلّمية

الوظيفة

وضعية انطالقية

تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة (املوارد املعرفية للمقطع) ومتكّي املتعلّم من إعطاء معىن هلا.

وضعيات بسيطة
وضعيات مركبة

مالحظات

بناء املوارد املعرفية للمقطع.
إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.
تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. تُستهل عملية تقومي مدى متلّك املتعلّم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية. -معاجلة االختالالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل.

تقوي مدى متلّك املوارد
معايري التقوي

تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات
• الوجاهة؛

• اكتساب معارف؛

• االستعمال السليم ألدوات املادة؛

• توظيف معارف؛

• االنسجام؛

• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.

• اإلتقان.

مالحظة:

 -البناء :خيص املوارد اجلديدة ابلنسبة للمتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص)؛

 اإلرساء :يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية ،اليت يُفرتض أنه متّ بناؤها ،كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت متّ فيها بناء تلك املوارد املعرفية (إعادة استثمار أو حتويل)؛ -اإلدماج :خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه متّ بناؤها وإرساؤها لدى املتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص).
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اثنيا :السريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسية
الكفاءة الشاملة :إبداء الرأي يف بعض القوالب عن طريق احلوار  ،ويؤدي سالمل و إيقاعات وأداء جمموعة من األانشيد واألغاين الرتبوية ابستعمال بعض التقنيات البوليفونية البسيطة

الفصل األول
املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة:
رقم وعنوان املقطع التعلّمي

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة هلا،

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،

تقدير احلجم

واإلدماج

وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)

إمناء وتنصيب الكفاءات

الزمن

املقطع األول ( )03ح

-اآلالت النفخية و التمباين

 -سلم ري كبري

 -أانشيد

* التذوق و االستماع:

وزارة التربية الوطنية

الوضعية االنطالقية:

 -دراسة آلة البيانو – الكالرينات – التمباين

من خالل صورة أو شريط مسعي بصري ملقطع من املوسيقى الكالسيكية ,يتعرف املتعلم على

* القواعد املوسيقية:

التمباين و الكالرينات و البيانو.

 ري كبري +والصغرية

نشيد وأغاين تربوية

 -ترتيب السالمل الكبرية

الوضعية البنائية:

ترتيب السالمل الكبرية والصغرية و تطبيقات على ري كبري و
الوضعية اإلدماجية:

متارين على سالمل الكبرية والصغرية مع املقارنة

4

 معرفة قانون األبعاد للسلم الكبري ر معإعطاء أمثلة ,ونفسه على السالمل الصغرية
مع أداء غنائي ألحد منها

03سا
حصة
كل

أسبوعي

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

املقطع الثاين ( )03ح

 شخصية فيفالدي واستماع إىل أهم أعماله –قالب السنفونية .

...

 -آلة السانتيتيزور

 -آلة السانتيتيزور

اانشيد وأغاين تربوية

 -شخصية عاملية انطونيو فيفغالدي و السنفونية والتآلفات

*التذوق املوسيقي:

هناية الفصل األول
وزارة التربية الوطنية

* القواعد املوسيقية:
 سلم سي كبري وتطبيقات-دراسة مفهوم التآلف:

Do-mi-sol
Ré-fa-la

 أانشيد من اختيار األستاذ تتماشى مع احلصةالشاملة.

*الوضعية االنطالقية:

من خالل صورة أو عرض آللة السانتيتيزور يتعرف على خصوصيته و أنواعه وطريقة العزف

عليه بطريقة بسيطة .

*الوضعية البنائية:

اشتقاق سلم ري كبري ودراسة أبعاده مع إشارته التحويلية .
*الوضعية اإلدماجية:

تطبيقات على التآلف واستخراج التآلفات األخرى
Do-mi-sol

 ....... Ré-fa-laإخل

أانشيد وأغاين تربويةمع اتباع املراحل األساسية لتدريس النشيد.
*القيم:

يستمع إىل مقطوعة موسيقية وعلى املتعلم
ذكر عدد املقاطع اليت عزفت آبلة
السانتيتيزور

ذكر أبعاد السلم الكبري وتطبيقه على Ré
كبري وتسمية إشارات حتويله

ذكر أساسيات التآلف وتطبيقها على

 03سا
حصة
كل

أسبوعي

جمموعة من السالمل الكبرية املقرتحة

إرساء قيم التعاون و التضامن من خالل االشرتاك يف أداء التآلفات

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

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من

الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
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املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات

(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،

االنسجام واإلتقان)

حصة

(2-1سا)
أسبوع

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

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

الفصل الثاين
املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة:

املقطع الثالث ( )02ح

 -السماعي كقالب عريب

* التذوق املوسيقي:

* الوضعية االنطالقية:

واإلدماج

 -السماعي كقالب موسيقي آل

أانشيد و أغاين تربوية

-إيقاع مساعي -مقام السيكاه

رقم وعنوان املقطع التعلّمي

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة هلا،

* القواعد:

وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)

انطالقا من االستماع  ,التعرف على املوسيقى العربية قالب السماعي .
* الوضعية البنائية:

حتليل مقام السيكاه وأبعاده  .مع االستماع إيقاع

االستماع إىل مقطع موسيقى من مقام السيكاه وحتليل أبعاده .

 3/4و  6/ 8و10/8

االنتقال اىل حتليل أجزاء السماعي الثقيل

السماعي الثقيل وأجزاءه

أانشيد وأغاين تربوية

* الوضعية اإلدماجية:

مع أجزاءه

𝟑 𝟔 𝟎𝟏
𝟒 𝟖 𝟖

أانشيد وطنية أو أغاين أو موشح على مقام السيكاه إن أمكن يف إطار احلصة الشاملة

وزارة التربية الوطنية
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معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،
إمناء وتنصيب الكفاءات

تقدير احلجم
الزمن

من خالل االستماع يقيم املتعلم يف مدى

02سا

وقوالبها

يف

حتصيله ملميزات املوسيقى العربية

حصة

أن يتمكن املتعلم يف تذوين وأداء إيقاع

كل

السماعي الثقيل أداء سليما

أسبوعي

املقطع الرابع ()02ح

...

 -القوالب املوسيقية العربية

 -شخصية عربية واآلالت موسيقية عربية

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

هناية الفصل الثاين
وزارة التربية الوطنية

* الوضعية االنطالقية:

* التذوق املوسيقي:

دراسة التخت املوسيقي ,مكوانته من حيث اآلالت

املوسيقية( دف الصغري وآلة العود و الناي و الكمان
و القانون )

 دراسة شخصية موسيقية عربية رايض السنباطيحياته وأعماله.

* القواعد املوسيقية:

امساع املتعلمي موسيقى عربية ليفرقوا بي املقطعي و -دراسة شخصية موسيقية عربية
رايض السنباطي حياته وأعماله.

-على املتعلم أن يفرق بي املقطعي و

* الوضعية البنائية:

القالبي السماعي و التخت

حماولة إجياد الفرق بي القالبي  ,السماعي و التخت وذكر اآلالت املستعملة.

التشابه و االختالف

حتليل مقام اهلزام مع تطبيقات وأداءه حلنيا

السمباطي والتعريف بشخصيته

* الوضعية اإلدماجية:

وذكر األعمال املوسيقار رايض

نشيد وأغاين تربوية حسب مراحل دراسة النشيد.

-أن يتعرف املتعلم على مقام اهلزام من

* القيم:

خالل أبعاده مع أداءه حلنيا

 -دراسة وحتليل مقام اهلزام

تعزيز القيم اجلمالية لرتاثنا املوسيقي

 -أانشييد وأغاين تربوية وموشحات.

02سا
حصة
كل

أسبوعي

 ...-

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

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من

الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
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املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات

(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان)

حصة
(2-1سا)
أسبوع

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

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

الفصل الثالث
املستوى األول املستهدف من الكفاءة الشاملة:
هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج

رقم وعنوان املقطع التعلّمي

املقطع اخلامس ( )03ح

شخصيات موسيقية جزائرية

قالب شعيب جزائري

آلة املندول و إيقاع قباحي

أنشيد وأغاين تربوية

* التذوق املوسيقي:

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة هلا،
وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)
* الوضعية االنطالقية:

انطالقا عرض صور أو استماع إىل موسيقى جزائرية  ,و الوصول إىل شخصية جزائرية

شخصية احلاج حممد العنقى وآلة املندول و قالب الشعبي
الجزائري
* القواعد املوسيقية:

موسيقية ( احلاج حممد العنقى )

طبع املوال  /السيحلي دراسة وحتليل

من خالل االستماع و التذوق و حتليل املوسيقى اجلزائرية الوصول إىل دراسة طبع موال

* الوضعية البنائية :

* الوضعية االدماجية :

إيقاع القباحي

أانشيد وأغاين تربوية أو مقاطع من القوالب واألغاين الشعبية
الرتبوية يف إطار احلصة الشاملة

هناية الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

خلصوصية املادة
االختبار الثالث

إمناء وتنصيب الكفاءات

املوسيقى الكالسيكية اجلزائرية ( األندلس)

و املوسيقى الشعبية من خالل االستماع ,
و التحليل

حماكاة إيقاع الڨ ــباحي  ,مع األداء السليم

وتدوينه

إرساء املعارف السابقة و املكتسبات القبلية ملعرفة مميزات املوسيقى اجلزائرية الكالسيكية و
الشعبية

واحرتام معايري :

متارين على إيقاع شعيب ال ـ ـڨــباحي .

 -اإليقاع

* القيم :
تعزيز القيم اجلمالية واحياء املوروث املوسيقي الوطن

 -املقام – السلم

تدريس األانشيد بطريقة التلقينية و التدوينية و التدرب الصويت قبل األداء مع القراءة

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات

الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
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03سا
حصة
كل

أسبوعي

 خمارج احلروف و الكلمات -التعابري واإليداع

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

الزمن

من معايري التقوي أن يفرق املتعلم بي

أداء النشيد أو القطعة الغنائية  ,أداء سليما

اإليقاعية  ,وشرح الكلمات و السياق العام حملتوى النشيد
اإلدماج الكلي (خالل شهر ما قبل االختبار األول)

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،

تقدير احلجم

(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان)

حصة
(2-1سا)
أسبوع

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

اثلثا :هندسة التقوي التحصيلي للتعلّمات حسب التقدم يف تنفيذ خمطّط التعلّم خالل الفصول الدراسية

مىت ِّّ
أقوم؟ (الوقفات التقوميية)
الفروض:
بعد إجناز ما بّي  50إىل  60%من التعلّمات
املربجمة للفصل الدراسي املعين.

أقوم؟ (موارد و /أو كفاءات)
ماذا ّ

مباذا ِّّ
أقوم؟ (أمناط األسئلة و /أو املشكالت)

 أسئلة مباشرة؛مدى إرساء ومتلّك املوارد املعرفية
 مشكالت مغلقة (معلومة النتيجة وحم ّددة األداة)؛(املستوايت الدنيا من صنّافة بلوم :التذ ّكر،
 مشكالت إعادة االستثمار و /أو التحويلالفهم والتطبيق)
(وضعيات مماثلة لتلك اليت متّ استخدامها يف بناء
وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا).

أقوم؟ (اجلانب اإلجرائي)
كيف ّ
 إجراء فرض كتايب واحد مدته ساعة ( 01سا) يف كلفصل دراسي ،حبيث يتعلق موضوع الفرض ابملوارد املعرفية
املدروسة خالل الفصل الدراسي املعين مع ضمان
استقاللية األسئلة واملشكالت عن بعضها بعض.

 مشكالت مغلقة؛ مدى متلّك املوارد املعرفية؛االختبارات:
 مشكالت التحويل؛كل التعلّمات املربجمة للفصل الدراسي  -مدى القدرة على جتنيد وإدماج خمتلف
بعد إجناز ّ
 مشكالت إدماجية مرّكبة (متع ّددة املوارد وقليلة• اجلزء األول :مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛
املعين (حسب خمطّط التعلّم).
املوارد يف حل مشكالت مرّكبة (مدى
التوجيه).
يفضل
إمناء الكفاءات).
• اجلزء الثاين :عبارة عن وضعية إدماجية مرّكبةّ ،
أن تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلّي
السابقّي.
 إجراء اختبار كتايب واحد مدته ساعتّي ( 02سا) يفكل فصل دراسي حبيث يتضمن موضوع االختبار جزأين:

تقدير املوارد املعرفية املعنية ابلوقفة التقوميية األوىل (الفرض) حسب الفصول الدراسية
الفصل األول

من املقطع األول إىل ( ...يذكر املقطع وآخر املوارد املعرفية املدروسة فيه ابلتحديد) جزء من املقطع األول (قسماً  03حصص)

الفصل الثاين

من ..جزء من املقطع الثاين يشمل حصتّي( درسّي).

الفصل الثالث

من  ...جزء من املقطع الثالث يشمل إىل  03حصص

وزارة التربية الوطنية
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إىل ...

