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مقدمة يف الفنون املو�سيق َّية

الفنون جزء من الحالة اإلنسانية ،فمنذ
بداية التاريخ ،ظهرت لدى اإلنسان حاجته
األساسية إليصال أفكاره ومشاعره ،وت ُع ُّد
م��ادة الفنون املوسيقية وسيلة تع ُّرف
الطالب بطريقة أخ��رى لفهم أنفسهم
والعامل ال��ذي يعيشون فيه ،وبأساليب
مختلفة للتعبري عن أفكارهم وتجاربهم
ومشاعرهم التي يصعب التعبري عنها
باللغة املستخدمة يف الحياة اليومية ،كام
يعكس مك ِّون الفنون خاصة املوسيقية
منها إدراك الطريقة الخاصة والفريدة
التي تقوم من خاللها بتشكيل تفكرينا
وحياتنا ووجداننا.
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وملواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين ،ودمج الفنون بهدف التعبري عن الذات
واالستمتاع ،إضافة إىل إيجاد فرص العمل يف مجال اإلعالم مستقبالً ،قامت وزارة الرتبية
والتعليم بوضع مجموعة من املعايري للصفوف من الروضة وحتى الثاين عرش لتوجيه الرتبويني
نحو مناهج أكرث صلة وتكامالً للجيل القادم من أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد
طُ ِّورت معايري مادة الفنون املوسيقية من قبل مجموعة من الخرباء واملتخصصني يف هذا
املجال.
متثل معايري مادة الفنون املوسيقية برنام ًجا دراس ًّيا مخططًّا تتابع ًّيا للصفوف من الروضة
وحتى الثاين عرش ،وهو يوفر عند تكامله أساساً لتطوير مناهج مجموعة الفنون الذي يشتمل
املهارات القرائية والكتابية والعزفية واالبتكارية واإلبداعية وتوظيف التقنيات الذكية وقد
ادخلت عدي ًدا من التحسينات لضامن تأكيد الرتبويني عىل أهمية الفنون لجميع الطالب.
وتشتمل هذه التحسينات عىل ما ييل:
•توسيع نطاق الفنون املوسيقية ليشمل املراحل التعليمية من رياض األطفال حتى نهاية
التعليم الثانوي.
•إدخال وتطوير مهارات اإلخراج والقيادة والتصميم والتأليف ومخاطبة الجامهري وغريها
من املهارات.
•إدخال وتطوير مهارات اإلبداع واالرتجال والتكامل يف مجاالت الفنون.
•مهارات البحث ،لتشتمل عىل اختبار االختالفات الثقافية الالزمة يف اإلقناع البرصي
والفني يف مهارات التسويق والبيع وغريها من متطلبات التوظيف.
•تطوير مهارات الكتابة واملحادثة واإلقناع والبحث واالطالع عىل الثقافات املتعددة.
•توظيف التقنيات يف جميع جوانب الفنون املوسيقية.
•متكني الطلبة من إظهار العالقة الحيوية بني الفنون والثقافة ،والعاطفة ،والتاريخ وذلك
من خالل مادة الفنون املوسيقية.
•تحقيق نوع من التكامل بني مجاالت الفنون واملواد الدراسية األخري بحيث يتمكن
الطلبة من تطوير خرباتهم يف إنتاج أعامل فنية تضم نصوصاً أدبية ملحنة ومواقف
متثيلية معربة ،وتوظيف للمؤثرات الصوتية ،والديكور واألداء املوسيقي.

لقد تم العمل عىل تطوير معايري الفنون مع
أخذ التعبري اإلبداعي بعني االعتبار ،حيث
أن مجال الفنون املوسيقية يتطلب التفكري
الناقد واإلنتاج والرتابط بني املواضيع واملهارات
املتعددة يف منظومة تكاملية ،وتتمثل الفكرة
الرئيسة يف كون الفنون تشكل ج��ز ًءا رئيساً
من عملية التعليم والتعلم يف القرن الحادي

والعرشين ،وهي رضورية ملتطلبات سوق العمل
ومجموعة املعايري ما هي إال الخطوة التأسيسية
األوىل لتحقيق األهداف الرتبوية للفنون لتكون
مصحوبة مب��واد دراسية منهجية ،إضافة إىل
التقييامت والتطوير املهني واسرتاتيجيات
التدريس لضامن تحويل الرؤيا التي تشتمل
عليها هذه املعايري إىل حقيقة بالنسبة لكل

طالب داخل دولة اإلمــارات العربية املتـحــدة.
مالحظة :كل واحد من نواتج التعلم مرمز كام
ييل:
1 .1الحفظ والتسميع.
2 .2املهارات واملفاهيم.
3 .3التفكري اإلسرتاتيجي واملوسع.
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و�ضع �سجل موا�صفات الطالب الإماراتي
متتلك عدد من البلدان التي تعتمد أنظمة
تعليمية عالية الجودة معايري ووثائق
تعليمية دقيقة ومتخصصة حسب املواد
الدراسية ،ت ُستخدم لتوجيه النم ّو املتكامل
للطالب يؤ ِّدي املنظور القائم عىل الشمولية
إىل اتساع نطاق مفهوم التعليم إىل أكرث من
مجرد اكتساب للمعرفة األكادميية .ففــــي
نيوزيلندا وإيرلندا الشامليــــة ،عىل سبيـــل
املثال ،حدد مديرو قطاع التعليم املوضوعات
الكلية التي توجه عملية تعلم الطالب ،مبا
يف ذلك إدارة الذات وإقامة العالقات مع
اآلخرين واملشاركة واملساهمة ،حيث تعالج
الوثائق هذه املواضيع عىل مستوى أوسع
نطاقاً بدالً من تجزئتها وفق مستوى كل
حلقة ،كام أنها تفتقر إىل توضيح للتطور
التدريجي لهذه الصفات.
من جهة أخرى ،تستعرض وثيقة "املخرجات
التعليمية املنشودة يف سنغافورة" مخرجات
نواتج التعلم الرئيسية لنهاية كل حلقة
تعليمية .تتناول هذه املخرجات موضوعات
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ذات صلة بالنمو املتكامل للطفل ،مثل القيم
األخالقية واالبتكار والوالء .عىل الرغم من أن
سنغافورة هي البلد الوحيد الذي يح ِّدد منو
الطالب املتكامل وفق كل حلقة تعليمية،
إال أن مثة بلدان أخرى تشدد باستمرار عىل
مواضيع معينة ،مثل االندماج الكيل وحل
املشكالت واإلب��داع ،مع إب �راز الخصائص
املهمة عاملياً والتي ينبغي إدراجها أيضاً
ضمن سجل قوي يح ِّدد مواصفات الطالب
اإلمارايت.
يحتوي سجل مواصفات الطالب اإلمارايت
الوارد هنا عىل مواضيع من شأنها توجيه
النمو املتكامل للطلبة ،مثل التفكري الناقد
وحل املشكالت والثنائية اللغوية الوظيفية
والهوية الوطنية .ويستند هذا السجل إىل
قيم وطنية منصوص عليها يف وثائق أساسية
مثل دستور دولة اإلمارات العربية ورؤية
اإلمارات العربية املتحدة للعام  ،2021ورؤية
وزارة الرتبية والتعليم ورسالتها وقيمها .إضافة
إىل ذلك ،يستند سجل مواصفات الطالب

اإلمارايت إىل اإلسهامات التي قدمها أخصائيو
من وزارة الرتبية والتعليم خالل سلسلة ورش
العمل املكثفة لوضع املعايري التي عقدت يف
العام  2014يف وزارة الرتبية والتعليم يف ديب.
وبالفعل ،فقد عززت هذه املساهامت القيم
ال��واردة يف الوثائق اإلماراتية ،مام يعكس
وحدة يف الرؤية بني األخصائيني الرتبويني
يف دولة اإلمارات .وينبغي لسجل مواصفات
الطالب اإلمارايت توجيه عملية النمو املتكامل
للطلبة اإلماراتيني عن طريق ترسيخ القيم
األخالقية والشخصية واالجتامعية التي تؤدي
إىل مجتمع إمارايت صحي وحيوي.
يستعرض سجل مواصفات الطالب اإلمارايت
أدن��اه السامت التي يُتوقع من الطالب
كل من الحلقات
اإلمارايت اكتسابها يف نهاية ّ
التعليمية األربع يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.

�سمات املتعلم املتخرج من النظام التعليمي الإماراتي

الــمــعــرفـــة

رياض األطفال
 -يُوظّف معرفته العلميةيف ط��رح أسئلة حول
محيطه وبيئته للوصول
إىل إجابات بسيطة عنها.
 -مييز بني الحروف منحيث رسمها وموقعها
يف الكلمة يف اللغتني
العربية واإلنجليزية.
 -يجيد ق���راءة وكتابةبعض الكلامت والجمل
البسيطة واألرقام.
 -ي��ظ��ه��ر ق�����درة عىلالتحدث والحوار بطالقة
مبا يتناسب مع مرحلته
العمرية.
 -ي��ظ��ه��ر ق�����درة عىلمعرفة األع��داد (حتى
 )20ويُوظّفها يف حل
العمليات الرياضية
البسيطة (ال��ج��م��ع /
الطرح) واألمناط.
 -مييز ب�ين األش��ي��اء منحيث لونها وشكلها
وحجمها ،واالتجاهات
ومواقع األشياء.
 -يظهر سلوكًا يعكسالتزا ًما بعاداته وتقاليده
وان��ت�مائ��ه ت��ج��اه دينه
ووطنه.
 -ي��ت��ع � ّرف ال��ب��ي��ئ��ات يفمحيطه (ص��ح �راوي��ة،
ب��ح��ري��ة ،ج��ب��ل��ي��ة)...,
وبعض خصائصها.

الحلقة األوىل
 -يظهر ق���درة ع�لى ق��راءةنصوص متنوعة (رسدي��ة،
وصفية ،حوارية ،قصصية،
معلوماتية )...قراءة صحيحة
مقرتنة بالفهم.
 -يظهر ق���درة ع�لى كتابةنصوص متنوعة كتابة إمالئية
صحيحة.
 -يظهر م��ع��رف��ة ب��األع��دادوال��ع��م��ل��ي��ات الحسابية
واألمن���اط وميثل البيانات
ويستدل من خاللها عىل
بعض املفاهيم اإلحصائية.
 -يظهر معرفة علمية برتكيببعض أجزاء جسمه والنباتات
وال��ح��ي��وان��ات م��ن حوله،
وتركيب سطح األرض وبعض
مكونات الفضاء وأشكال
الطاقة ومصادرها يف محيطه
والتفاعالت التي تحدث فيه.
 -يظهر فهام مبكونات العقيدةاإلسالمية األساسية وبعض
مبادئ املعامالت البسيطة،
و يعكس وع ًيا مبفهوم وطنه
ونظام الحكم فيه واالنتامء
إليه ومسؤولياته وواجباته
تجاهه؛ مبا يسهم يف تشكيل
هويته الوطنية.
 -يُوظّف معرفته العلمية يفاملحافظة عىل صحته ولياقته
وع��ادات��ه الغذائية بشكل
سليم.

الحلقة الثانية
 -يظهر معرفة باألعداد الصحيحةوالنسبية والحقيقية والنسب املئوية
والعمليات عليها وبعض مفاهيم
االح��ص��اء واالح��ت�ماالت والتعابري
الجربية وامل��ع��ادالت واملتباينات
والدوال واملفاهيم الهندسية.
 -يظهر فهماً برتكيب جسم اإلنسانووظائف األجهزة واألع��ض��اء كام
يظهر فهام باألنظمة البيئية
والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض
وتاريخها وبعض مكونات الكون
األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة
وصور تحوالتها ومصادرها وتركيب
املادة وتغرياتها وتفاعالتها.
 -يظهر فهام بقواعد اللغة العربيةوآدابها ويُوظّف ذلك يف التعبري عن
نفسه وقضايا مجتمعه مستخد ًما
الصور املختلفة ل�لأدب كالقصة
والرواية والشعر وغريها.
 -يراكم معجماً لغويًّا (إنجليزيًّا)،ويُوظّف مفرداته وتراكيبه املختلفة
يف إط��ار صحيح من قواعد اللغة
اإلنجليزية؛ ليعرب عن نفسه بطرائق
مختلفة.
 -يعكس فهام مبكونات الرشيعةاإلسالمية يف مجاالتها املختلفة،
ويُوظّف ذلك يف حياته اليومية؛
مبا ينعكس علـى سلوكه يف إطار
من الوعي مبوقع وطنه الجغرايف
وق��درات��ه االقتصادية وخصائص
ومكونات مجتمعه وتاريخه؛ لتتبلور
هويته الوطنية وان��ت�ماءه لدينه
ووطنه وأمته.
 -يبني منظومة من القيم واالتجاهاتوامليول والوعي بالعادات الصحية
والغذائية ويُوظّف ذلك يف املحافظة
عىل نفسه من األمراض املرتبطة بها،
وكذلك األمراض السارية واملنقولة
بطرائق مختلفة.

املرحلة الثانوية
 -يظهر فهام وإتقانا للمفاهيمالجربية والهندسية وال��دوال
املثلثية والتفاضل والتكامل،
ويُ��وظّ��ف م��ه��ارات��ه��ا يف حل
مشكالت ذات سياقات مركبة.
 -يكامل بني معرفته باملفاهيموالقوانني يف الفيزياء والكيمياء
وعلوم األرض وعلوم الحياة
يف فهم الظواهر واألح��داث
املحيطة به ،وتفسريها وإيجاد
حلول ملشكالت مركبة يف حاالت
مختلفة تحدث يف محيطه
الواقعي.
 -يظهر معرفة بالفنون املختلفةيف اللغة العربية مبا ميكنه من
توظيفها يف فهم أو إنتاج صور
اإلب���داع األديب املختلفة من
قصة ورواي��ة وشعر ونرث ومبا
ميكنه من فهم العلوم املختلفة
والتعبري عنها بلغته األم بسهولة
واقتدار.
 -يُ��وظّ��ف معجمه وحصيلتهال��ل��غ��وي��ة (اإلن��ج��ل��ي��زي��ة) يف
التعبري عن نفسه ويف الحديث
عن قضايا مجتمعية وبيئية
واقتصادية يف إطار من الدقة
اللغوية املستندة إىل قواعد
اللغة؛ مبا يعكس فهماً عميقًا
لتوظيف مهاراتها األرب���ع:
ال��ق��راءة ،امل��ح��ادث��ة ،الكتابة
واالستامع.
 -يظهر ف��ه�ًم�اً واس � ًع��ا بتاريخوجغرافية وتركيب مجتمع
دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ومحيطها العريب والعاملي أحيانا
مبا ميكنه من بناء صورة لنظام
ع��امل��ي ق��ائ��م ع�لى التعددية
الفكرية واالجتامعية والسياسية
والتاريخية والدينية.
9

املرحلة الثانوية
الحلقة الثانية
الحلقة األوىل
رياض األطفال
 -ي��س��ت��خ��دم م��ه��ارات - -يستخدم خرباته املكتسبة يف - -يستخدم الكتابة الوظيفية يف اللغتني - -يُوظّف مهارات البحث العلمياالتصال اللفظي وغري

اللغتني العربية واإلنجليزية

العربية واإلنجليزية يف التعبري عن

والتفكري الناقد وحل املشكالت

ال��ف��ظ��ي ك���اإلمي���اءات

لفهم م��ا يسمع و يقرأ

نفسه بصور مختلفة.

واتخاذ القرار يف إيجاد حلول

للتعبري ع��ن مشاعره

ويتواصل إيجاب ًّيا مع محيطه - -يُ��وظّ��ف تكنولوجيا املعلومات

(غري تقليدية) ملشكالت علمية

ومهارات االتصال والتقنيات الحديثة

وعملية يف ح���دود املعرفة

- -ي��ظ��ه��ر ق�����درة عىل - -يظهر ق��درة عىل توظيف

يف الوصول إىل املعرفة والتكيف

العلمية التي ميتلكها وبتوظيف

استخدام األدوات اآلمنة

مهارات وعمليات العلم يف

مع متطلبات الحياة العرصية ،ومبا

وتطبيق األدوات وامل���واد

يف بناء وتشكيل وتركيب

التخطيط إلجراء استقصاءات

ميكنه من القيام ب��أدوار يف حياته

والتقنيات العلمية واملخربية.

املجسامت وال��ن�ماذج

علمية بسيطة متكنه من

قد يكون لها أثر يف توجيهه نحو - -يُ��وظّ��ف ال��خ�برات وامل��ه��ارات

البسيطة يف العلوم

ال��ق��درة ع�لى ح��ل بعض

الرياضية املكتسبة من املعرفة

والرياضيات.

املشكالت يف بيئته ومحيطه - -يُوظّف مهارات البحث والتفكري

الرياضية يف بناء تصورات ذهنية

الناقد يف حل مشكالت حقيقية

لنامذج وأمناط وحل مشكالت

تظهر يف بيئته الواقعية مستن ًدا إىل

قامئة ع�لى توظيف تقنيات

منهجية البحث العلمي.

تكنولوجية؛ مبا يسهم يف تكوين

وأفكاره.

- -يظهر مهارة أولية يف

يف حياته اليومية.

الذي يعيش فيه.

التعامل مع الحاسوب - -يظهر ق��درة عىل توظيف
واأللواح الذكية بصورة

تكنولوجيا

مناسبة ملرحلته النامئية.

واالت��ص��ال يف التعبري عن - -يُوظّف معرفته الرياضية يف حل

الــمــهـــارة

 -مي��ارس ع��ادات غذائيةوصحية سليمة تناسب
مرحلته العمرية.

املعلومات

تخصصات تقنية ترتبط بذلك.

أفكاره وتبادلها مع األخرىن
بطريقة آمنة.

بنية ذهنية هندسية لديه.

املشكالت وفهم املتغريات الكمية - -يُوظّف مهارات اللغة األربع
(العربية أو اإلنجليزية) يف

- -يُوظّف معرفته الرياضية

والتي يُعبرَّ عنها بجداول أو رسوم
بيانية أو تناسبات ط��ردي��ة أو

التعبري عن أفكاره أو مشاركتها

يف تسهيل حياته اليومية يف

فس ذلك بصورة أولية؛
عكسية ،ويُ رّ

مع األخرىن بدرجة مقبولة من

املعامالت أو اإلجراءات التي

مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف

الطالقة إما لفظ ًّيا أو كتاب ًّيا من

يقوم بها ،وحل املشكالت

حياته اليومية.

خالل صور آداب اللغة املختلفة.

ذات الطبيعة الرياضية التي - -يتملك ق��درة عىل تطوير أو بناء - -يظهر سلوكًا قو ًميا يستند إىل
تواجهه يف بيئته أو محيطة

النامذج واملجسامت التي تبسط

تعاليم الدين الحنيف واملوروث

القريب.

املفاهيم والحقائق العلمية املجردة؛

الشعبي من ع��ادات وتقاليد

- -يشارك يف املناسبات الوطنية

لتصبح أكرث واقعية وإدراكً��ا ،مام

وتراث؛ مبا يعكس تف ّرد هويته

واالج��ت�ماع��ي��ة واألع��م�ال

يجعلها تقرتب من الخربة الحسية

الوطنية وانتامءه لوطنه وبذل

التطوعية ،ويعكس من

املبارشة.

كل جهد لخدمته.

خاللها وع ًيا بهويته الوطنية - -يظهر قدرة عىل تحديد موقع دولته - -يُوظّف مصادر املعرفة الرقمية
وعاداته وتقاليده وتراثه.
 -ميارس شعائره الدينية بوعيواعتدال بعي ًدا عن الغلو
والجهل والتّطرف.

والورقية يف إنجاز دراس��ات

جغراف ًّيا بطرائق تقنية أو تقليدية
من خالل تعرف أشكال الخرائط

وبحوث إنسانية واجتامعية

املختلفة.

مل��ش��ك�لات ت��رت��ب��ط ببيئته
ومجتمعه املحيل تتناول بعض
القضايا البيـئية العاملية.
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االستقاللية واملسؤولية

الحلقة الثانية
 -يشارك يف تنفيذ مرشوعات منخالل فرق عمل ذات مسؤوليات
محددة وأدوار مميزة بحد أدىن من
اإلرشاف املبارش.
 -يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته؛ مباميكنه من اتخاذ ق �رارات يف رسم
املالمح األولية ملستقبله املهني
والعلمي.

التفاعل مع بيئة العمل
تطوير الذات

رياض األطفال
 -يظهر التنظيم واإلتقانعند تنفيذه مهام أدائية
بسيطة ومناسبة ملرحلته
النامئية والعمرية.
حسا باملسؤولية
 -يبدي ًّواالح�ترام واالستقاللية
تجاه البيئة التي يكون
متواج ًدا فيها.
 -ي��ف��ه��م اإلج�������راءاتالروتينية ويعدل سلوكه
تب ًعا لها ،ويصبح واع ًيا
بالعواقب الناتجة عن
سلوكه.

الحلقة األوىل
 -يلتزم بتنفيذ أدوارهومهامه التي يكلف بها
يف إطارها الزمني وضمن
البسيطة
املنهجية
(األولية) املخطط لها.
 -ينفذ مرشوعات علميةتعليمية تحت إرشاف
م��ب��ارش ،ويتوصل إىل
نتاج ذي مالمح محددة
ضمن ال�شروط املتفق
عليها مسبقًا.

 -ي��ظ��ه��ر ق�����درة عىلالتفاعل بسهولة مع
البالغني ويك ّون عالقات
اجتامعية إيجابية مع
أقرانه.
 -يتع ّرف األرسة ومكوناتهاوعالقته بها وأهمية
االنتامء إليها.
 -يظهر ميالً إىل العمل أواللعب يف مجموعات
منظمة صغرية يف سياق
تعليمي أو ري��ايض يف
األرك���ان التعليمية أو
ملعب املدرسة.
 -يُوظّف القصص املصورةإل��ك�ترون� ًّي��ا أو ورق � ًّي��ا،
وي��ك��ت��س��ب م��ع��ارف
وميول علمية من خاللها
تحت إرشاف مبارش.
 -يتدرب عىل استخدامال���ع���داد ال���ي���دوي أو
اإلل����ك��ت�روين إلج����راء
عمليتي الجمع والطرح
ضمن العدد .10

 -يظهر وع ًيا مبسؤولياتهوأدواره وأدوار األخرىن
عند امل��ش��ارك��ة يف أي
ف��ري��ق ع��م��ل وي��ب��دي
احرتا ًما والتزا ًما بذلك
حتى إنجاز املهمة.
 -يظهر وع �يً��ا ب��ح��دودم��ع��رف��ت��ه العلمية
والرياضية والدينية
والصحية ويترصف يف
إط��ار ذل��ك؛ مبا يحقق
س��ل��وكً��ا منظماً قامئًا
ع�لى ال��وع��ي مبكوناته
الشخصية.
 -يُوظّف املعجم اللغوي - -ي��ع��ك��س س�م�ات ق��ي��ادي��ة ت�برز - -ينخرط يف برامج وأنشطة ومرشوعاتاملكتسب يف الكتابة االستقاللية يف ح��ل املشكالت يف مؤسسات تدريبية وتعليمية
الوظيفية (رسالة ،بطاقة البسيطة واتخاذ ال��ق�رارات ذات متكنه من صقل مهاراته األدائية
دع���وة ،تهنــئة ،)...،العالقة بحياته ومستقبله العميل والتقنية؛ لتوظيفها بصورة منتجة يف
حياته اليومية.
ويف ب��داي��ات الكتابة والعلمي.
اإلبداعية (كتابة نصوص - -يشارك يف املعسكرات والندوات التي - -يشارك يف برامج تدريبية ومعسكرات
قصصية مخترصة واقعية تقود إىل متكينه من بعض السامت تعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة
الشخصية والسلوكية التي تنعكس يف املسابقات واملنافسات الوطنية
أو خيالية).
 -يُوظّف مهارة البحث مستقبالً عىل بروز االستقاللية يف واإلقليمية والدولية.للحصول عىل املعلومات تقديم رأيه عند تناول بعض القضايا
امل����وث����وق ب��ه��ا من واألفكار وبحد أدىن من التوجيه
م��ص��ادره��ا املطبوعة واإلرشاف.
والرقمية املتنوعة.

 -يعمل من خ�لال ف��رق العمل أوبصورة مستقلة عىل حل مشكالت
ذات عالقة ببيئته الواقعية موظفًا
ما ميتلكه من معارف ومهارات
وسامت شخصية.
 -يشارك يف تنفيذ الرحالت العلميةوإجراء الدراسات املسحية البسيطة
حول بعض القضايا البيــئية من
خ�لال املشاركة يف ف��رق العمل
املتخصصة يف إطار علمي واجتامعي
محدد.

املرحلة الثانوية
 -يكامل بني معرفته العلمية والتقنيةوالرياضية والهندسية يف إنجاز
عمليات وإجراءات ترتبط بسياقات
تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل
نتاجات تقنية أو تكنولوجية بسيطة.
 -يظهر قدرة يف التأثري عىل األخرىن منخالل السامت الشخصية والقيادية
التي يعكسها أثناء مشاركته يف
فرق العمل واملجموعات املتعاونة
عند إنجاز املرشوعات والبحوث
والدراسات الجامعية.
 -يعرب عن ذاته بصورة مستقلة منخالل طرح أفكاره عن طموحاته
ومستقبله املهني والعلمي.
 -يظهر قدرة عىل إنجاز مرشوع علميبشكل مستقل وبالحد األدىن من
اإلرشاف من األخرىن.
 -يظهر قدرة عىل التعبري عن آرائهوأفكاره بطريقة مستقلة بعيدة
عن التحيز لعرق او جنس أو دين
متسل ًحا باملوضوعية ،ومستن ًدا إىل
القيم واملثل التي يؤمن بها.
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معايري مادة الفنون املو�سيق َّية
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حماور ومعايري مادة الفنون املو�سيقية
املحاور

م

املعايري

1

اللغة املوسيقية

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

2

الثقافة املوسيقية

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا العامل.

3

التأليف املوسيقي

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم املوسيقية يف إنتاج مناذج جديدة.

4

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

5

األداء اآليل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف مجموعات.

6

التذوق املوسيقا

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات املوسيقية املتنوعة بنا ًء عىل معايري قامئة عىل اإلدراك
والتحليل والنقد.

7

تكامل الفنون

يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل الفنية
والوسائط اإللكرتونية.

13

نواجت التعلم بح�سب ال�صف
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املرحلة املجال

املحور
اللغة املوسيقية

املعيار

نواتج التعلم
يدرك أن الرموز املوسيقية هي مفردات

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف

اللغة.
يحايك اإليقاعات واأللحان التي يستمع

قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من الفنون

الثقافة املوسيقية املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا
التأليف
املوسيقي
رياض األطفال

الرتبية املوسيقية

األداء الغنايئ

األداء اإلىل

التذوق املوسيقا

تكامل الفنون

يسمي آالت فرقة األطفال اإليقاعية.

2

إنتاج مناذج جديدة.
يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي

اإليقاعية.
ير ِّدد مقاطع غنائية فرديًا وجامع ًّيا.

اآلالت املوسيقية منفردين ويف مجموعات.
يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل

1
3

التمثيلية.
يحافظ عىل الطبقة الصوتية والوحدة

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة عىل

2

إليها.
مييِّز بني الفنون املحلية وغريها.

العامل.
يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم املوسيقية يف يبتكر مصاحبات بسيطة أللعابه ومشاهده

والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

املستوى

يعبرِّ بالحركةعن معاين النصوص املغناة.
يصاحب األعامل املغناة توقيعاً بآالت
الفرقة اإليقاعية.
يؤ ِّدي مناذج إيقاعية ولحنية بسيطة.
مي ِّيز األصوات املختلفة وينسبها إىل
مصادرها.
يعبرِّ عن مدى إعجابه مبا يستمع إليه من

3
2
2
2
2
1
3

اإلدراك والتحليل والنقد.
مناذج لحنية وغنائية.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال يح ِّدد أوجه الشبه واالختالف بني األدوات

3

الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل املستخدمة يف الفنون املوسيقية و الفنون

3

الفنية والوسائط اإللكرتونية.

البرصية واملرسحية.
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الصف األول

الرتبية املوسيقية
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املرحلة

املجال

نواتج التعلم
املعيار
املحور
يذكر مكونات املدرج املوسيقي.
يسمي العالمات واألشكال اإليقاعية
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
والدرجات الصوتية.
اللغة املوسيقية
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
يقرأ ويد ِّون يف حدود األشكال والدرجات
املق َّررة.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من الفنون يعرف أنواع األصوات يف البيئة املحيطة.
الثقافة
املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا
يتع َّرف أساليب الفنون الشعبية املحلية.
املوسيقية
العامل.
يرتِّب القيم الزمنية املدروسة ترتيبًا
تصاعديًّا.
يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
التأليف
يرتجل إيقاعيًّاعىل الوحدة املنتظمة.
مناذج موسيقية جديدة.
املوسيقي
يرتجل منوذج لحن ًّيا يف حدود خمس
درجات صوتية.
األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة عىل
اآلالت املوسيقية منفردين ويف مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.

تكامل الفنون

يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.

املستوى
1
1
2
1
1
3
2
3

يتمكن من تنظيم عملية التنفس أثناء
الغناء.

2

يغ ِّني جامعيًّا وفرديًا مبصاحبة إلية.

2

يعزف ألحان بسيطة يف امليزان الثنايئ.

2

يؤ ِّدي تنويعات إيقاعية يف امليزان الثنايئ.

3

يتفاعل مع األمناط املوسيقية املسموعة،
مظهرا ً حركة مناسبة.

2

مييِّز بني ألوان الفنون الشعبية املحلية
وغريها.

3

يعبرِّ بأسلوبه عن دوراملوسيقا يف أفالم
الرسوم املتحركة.

3

املرحلة

املجال

الصف الثاين

الرتبية املوسيقية

املحور
اللغة املوسيقية

الثقافة
املوسيقية

املعيار
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

نواتج التعلم
يرشح مدلول امليزان املوسيقي.
يقرأ تنويعات لحنية يف امليزان الثنايئ.
يد ِّون مناذج إيقاعية مستخد ًما الزمن
الكامل وربع الزمن ونصف الزمن.
يعرف أمناطًا من الفنون الشعبية

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من

املحلية.

الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من

يؤ ِّدي ألعاباً تراثية محلية.

موسيقا العامل.

يذكر بعضاً من استخدامات املوسيقا يف
الخربات الحياتية إلىومية.
يعيد صياغة جملة لحنية منتظمة يف

التأليف

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج

املوسيقي

مناذج موسيقية جديدة.

امليزان الثنايئ.
يرتجل تنويعات إيقاعية مصاحبة للعبة
تعليمية.
يبتكر عبارة لحنية يف حدود ست
درجات صوتية.
يغ ِّني أهازيج شعبية محلية تع ِّزز من

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.
يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة

األداء اإلىل

عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال

تكامل الفنون

الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.

هويته الوطنية.
يؤ ِّدي منوذج غنايئ من أدب الطفل
العاملي.
يعزف درجات سلم دو الكبري عىل آالت
لوحة املفاتيح.
يؤ ِّدي تنويعات لحنية بسيطة يف امليزان
الثنايئ عىل آلته املوسيقية.
مي ِّيز بني تعبريات األداء املوسيقي.
يبدي رأيه يف مناذج موسيقية محل َّية
وعاملية.
يق ِّيم أداء زمالئه يف منوذج فني شعبي.
يختار منط موسيقي مناسب ملصاحبة
مشهد درامي.

املستوى
3
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3

3
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املرحلة

املجال

الصف الثالث

الرتبية املوسيقية

املحور

اللغة املوسيقية

الثقافة
املوسيقية

املعيار

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من
موسيقا العامل.

نواتج التعلم
يستنتج املوازين املوسيقية لألعامل
املقررة.
يك ِّون أشكاالً إيقاعية من العالمات
املدروسة.
يقرأ تنويعات مستخد ًما إشارات امليزان
الثاليث.
يذكر بعض أعالم املوسيقا العاملية.
يقارن بني أشكال الفنون الشعبية
املحلية.
يؤ ِّدي مناذج من الفنون الشعبية

3
2
2
1
3
2

التأليف

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم املوسيقية

املحلية.
يصوغ منوذج لحني يف امليزان الثاليث.

3

املوسيقي

يف إنتاج مناذج جديدة.

يؤلِّف منوذ ًجاإيقاعيًّا يف امليزان الثاليث.

3

يؤ ِّدي مناذج غنائية باللغة العربية
األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
األداء اإلىل

عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

تكامل الفنون

واإلنجليزية.
يغ ِّني منفر ًدا محافظًا عىل الطبقة
الصوتية والوحدة اإليقاعية.
يؤ ِّدي جامعيًّا مناذج من األهازيج
الشعبية املحلية.
يؤ ِّدي تنويعات لحنية بأساليب التعبري
املوسيقي.
يعزف لح ًنا من الذاكرة مع ًربا عن
شخصيته.
يح ِّدد املصطلحات املوسيقية

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات

املستخدمة يف النامذج التي يستمع

املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل

إليها.
مييِّز بني أصوات اآلالت اإليقاعية

اإلدراك والتحليل والنقد.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
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املستوى

املحلية.
يربط بني اإليقاع املوسيقي واإليقاع يف
الفنون األخرى.

2
2
2
3
3

3

3

3

املرحلة

املجال

الصف الرابع

الرتبية املوسيقية

نواتج التعلم
املعيار
املحور
يح ِّدد الرموز الدالة عىل عالمات
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
الصمت للعالمات اإليقاعية.
اللغة املوسيقية
يد ِّون مناذج إيقاعية ولحنية يف املوازين
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
البسيطة.
يص ِّنف اآلالت املوسيقية إىل فصائل.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من يرشح بأسلوبه طريقة أداء أحد الفنون
الثقافة
الشعبية املحلية.
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من
املوسيقية
يرشح بالتفصيل مكونات آلة موسيقية
موسيقا العامل.
مدروسة.
يرتجل إيقاع ًّيا ولحن ًّيا يف املوازين
البسيطة.
يؤلِّف تنويعات موسيقية يف امليزان
يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
التأليف
الرباعي.
مناذج موسيقية جديدة.
املوسيقي
يبتكر جملة موسيقية يف امليزان
الرباعي مستخد ًما أحد أساليب التعبري
املوسيقي.
يتمكن من توظيف الجهاز الصويت يف
الغناء.
يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
يغ ِّني مناذج من املوروث الفني املحيل.
األداء الغنايئ
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.

تكامل الفنون

املستوى
1
2
3
2
3
3
3
3
2
2

يغ ِّني جامع ًّيا بأسلوب تعدد التصويت.

2

يدرك أهمية األداء الجامعي التعاوين
والتنافيس.

2

يشارك املجموعة يف أداء أعامل
موسيقية متعددة األصوات.

2

مي ِّيز بني الطابع الصويت لنامذج من
فصائل اآلالت املوسيقية.

3

يفاضل بني الفنون الشعبية املحلية.

3

يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال

يرشح بأسلوبه أهمية املؤثرات
املوسيقية يف إثراء مشاهد العمل
املرسحي.
يربط بني النقطة املوسيقية والفاصل

الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.

املوسيقا وبني النقطة والفاصلة يف
اللغات األخرى.

2

3

19

املرحلة

املجال

الصف الخامس

الرتبية املوسيقية

نواتج التعلم
املعيار
املحور
يقارن بني القيم الزمنية للعالمات
اإليقاعية املدروسة.
يد ِّون ما يستمع إليه مستخد ًما
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
اللغة املوسيقية
التقنيات الحديثة.
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
يقرأ تنويعات لحنية يف املوازين
املوسيقة البسيطة بإشارات امليزان.
يص ِّنف اآلالت الوترية وفقاً لطريقة
إصدار الصوت.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
يعرف مبادئ التدوين املوسيقي
الثقافة
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من
اإللكرتوين.
املوسيقية
موسيقا العامل.
يقارن بني اآلالت الوترية املستخدمة يف
الفرقة العربية واألوركسرتا السيمفوين.
يعيد صياغة منوذج موسيقي بأسلوبه.

3

يبتكر لحن ًّيا يف حدود سلم دو الكبري.

3

يغيرِّ السلم املوسيقي من مفتاح آلخر.

2

يدرك أهمية التدريبات الصوتية يف
تحسني مهاراته الغنائية.

2

يربز موهبته الغنائية بأسلوب تنافيس
مع أقرانه.

3

يشارك بالغناء يف االحتفاالت واملناسبات
املختلفة.

2

يعزف منفر ًدا مقاطع لحنية مبصاحبة
إيقاعية.

2

يعزف مع املجموعة مناذج لحنية
مبصاحبات هارمونية.

2

مييِّز الطابع الصويت آلالت ذات القوس
وآالت الريشة.

3

مي ِّيز بني الطابع املوسيقي العريب
والطابع املوسيقي الكالسييك.

3

التأليف
املوسيقي

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
مناذج موسيقية جديدة.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.

تكامل الفنون

20

يربط بني األشكال الهندسية يف الفنون
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال البرصية وأشكال الصناديق املصوتة يف
اآلالت الوترية.
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
يدرك العالقة بني طول الوتر والذبذبات
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
الصوتية

املستوى
3
2
2
2
1
3

3
3

املرحلة

املجال

الصف السادس

الرتبية املوسيقية

املحور

اللغة املوسيقية

الثقافة
املوسيقية

املعيار

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريه امن
موسيق االعامل.

التأليف

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج

املوسيقي

مناذج موسيقية جديدة.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

نواتج التعلم

املستوى

يتع َّرف عىل مدلول امليزان املركَّب.

1

يقرأ تنويعات إيقاعية ولحنية يف امليزان
املركَّب.
يد ِّون منوذ ًجاموسيقيًا يف امليزان املركَّب
باستخدم برنامج موسيقي.
يقارن بني مناذج من الفنون املوسيقية
املمثلة لعدة ثقافات.
يرتِّب أرسة آلة الكامن وفقاً للطبقة
الصوتية.
يرتجل إيقاع ًّيا يف امليزان املركَّب عىل
وقع دقات املرتونوم.
يبتكر تنويعات لحنية يف ميزان 8/6
يغ ِّني تنويعات لحنية بأسلوب تتابع
األصوات (الكانون).
يتبادل األدوار يف الغناء مع املجموعة
ملؤلفات غنائية باللغتني العربية
واإلنجليزية.
يرشح بأسلوبه مفهوم تأخري النرب يف

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
األداء اإلىل

عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

تكامل الفنون

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل

األداء املوسيقي.
يعزف عىل آلته املفضلة تنويعات
لحنية يف امليزان املركَّب.
يحلَّل منوذ ًجاموسيق ًيا ألرسة الكامن
يوصف فيه أدوار كل آلة عىل حد ٍة.
مي ِّيز بني الطابع الصويت آلالت أرسة
الكامن.

2
2
3
2
3
3
2

2

3
2
3

3

اإلدراك والتحليل والنقد.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال يربط بني التعبريات املوسيقية وطبيعة
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل

املشهد التمثييل ومفهوم التباين يف

الفنية والوسائط اإللكرتونية.

الفنون البرصية.

3
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املرحلة

املجال

الصف السابع

الرتبية املوسيقية

نواتج التعلم
املعيار
املحور
يقارن بني أبعاد السلم الكبري والصغري
الهارموين.
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف يقرأ تنويعات موسيقية تشتمل عىل
اللغة املوسيقية
عالمات التحويل.
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
يد ِّون إلكرتون ًّيا باستخدام إشارات
االختصار.
يرشح باسلوبه فكرة تصميم آالت
النفخ الخشبية.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
يص ِّنف آالت النفخ إىل خشبية
التقافة
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من
ونحاسية.
املوسيقية
موسيقا العامل.
يتع َّرف فناً شعبياً تستخدم فيه آلة
نفخ.
يرشح دور عالمات التحويل يف تغيري
الطابع اللحني.
يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج يبتكر تنويعات لحنية يف السلم الصغري
التأليف
الهارموين.
مناذج موسيقية جديدة.
املوسيقي
يحفظ ابتكاراته املوسيقية يف ملفات
رقمية.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.

3
2
2
2
3
1
3
3
2

يؤ ِّدي حوارا ً غنائ ًيامع املجموعة.

2

يربهن عىل أهمية التدريبات الصوتية
يف تجويد مهاراته الغنائية.

3

يغ ِّني منفر ًدا مربزا ً الطابع اللحني
للسلم الصغري.

2

يفس آلية تغري مواضع النغامت وفقاً
رِّ
لعالمات التحويل.

3

يشارك مجموعته يف عزف منوذج
موسيقي مصاغ يف السلم الصغري.

3

يؤ ِّدي جز ًءا منفر ًدا من العمل الجامعي
مستعرضاً مهاراته العزفية.

2

مي ِّيز بني الطابع الصويت بني آالت النفخ
الخبيشة والنحاسية من خالل مؤلفات
عربية وعاملية.

3

يبدي رأيه يف فن الليوة.

3

يختار الطابع اللحني للموسيقا
التصويرية للمشهد التمثييل.

2

يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال
تكامل الفنون الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
يربط بني الطابع اللحني للسالمل الكبرية
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
والصغرية واأللوان الحارة والباردة يف
الفنون البرصية.
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املستوى

3

املرحلة

املجال

الصف الثامن

الرتبية املوسيقية

املحور

املعيار

اللغة
املوسيقية

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

التقافة
املوسيقية

يلم بثقافة موسيقية متنوعة أألمناط من
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريه امن
موسيق االعامل.

التأليف
املوسيقي

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
مناذج موسيقيةجديدة.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحان متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

يستنتج املوازين املوسيقية لألعامل
يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات املسموعة من خالل تحليل الضغوط القوية
والضعيفة.
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
يستمع إىل فنون الحضارات األخرى ،لينمي
اإلدراك والتحليل والنقد.
ذائقته السمعية.

يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال
تكامل الفنون الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.

نواتج التعلم
يص ِّنف املوازين املوسيقية إىل بسيطة
ومركبة.
يعيد تدوين جملة موسيقية يف سلم كبري
إىل سلم صغري.
يقرأ تنويعات لحنية يف موازين بسيطة
ومركبة.
يص ِّنف اآلالت املوسيقية املحلية وفقاً
للفنون الشعبية املستخدمة فيها.
يتع َّرف تكوين الفرقة املوسيقية العربية.
يص ِّنف مؤلفات موسيقية وفقاً للموازين
والسالمل.
يؤلف مناذج موسيقية تعرب عن هويته
املحلية.
يغ ِّني تنويعات لحنية بآلته املفضلة يف
السلم املوسيقي العريب.

املستوى
3
2
2
3
1
3
3
2

يغ ِّني مقاطع فردية بدون مصاحبة
موسيقية.

2

يرتجل تنويعات إيقاعية مصاحبة إليقاع
محيل معروف.

2

يعزف تنويعات لحنية بآلته املفضلة يف
السلم املوسيقي العريب.

2

يصمم مناذج آلالت إيقاعية شعبية من
خامات البيئة املحلية تكامالً مع التشكيل
بالخامات يف الفنون البرصية.

3
3
3
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املرحلة

املجال

الصف التاسع

الرتبية املوسيقية

املحور

املعيار

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
اللغة املوسيقية
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

الثقافة
املوسيقية

يلم بثقافة موسيقية متنوعة أألمناط
منالفنون املحلية والعربية والغربية وغريها
منم وسيقا العامل.

التأليف
املوسيقي

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
مناذج موسيقية جديدة.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اآليل

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

نواتج التعلم
يقارن بني السالمل الغربية واملقامات
العربية.
يقرأ ألحان متنوعة السالمل واملقامات.
يد ِّون إلكرتون ًّيا باستخدام عالمات
التحويل العربية والغربية.
ينسب اآلالت املوسيقية االوركسرتالية
كل إىل فصيلتها.
يتع َّرف من الفنون الشعبيِّة املحليِّة
فني (الونَّة واآلهلة).
يع ُّد بحوث ًا علم ّي ًّة عن أعالم ومؤلفات
الفنون املوسيقية.
يضع مصاحبات هارمونية بسيطة يف
حدود التآلفات الثالثية.
يد ِّون إلكرتون ًّيا ارتجاالته اإليقاعية
واللحنية.
يؤ ِّدي مع املجموعة مؤلفات غنائية
متعددة األصوات.
يغ ِّني تنويعات لحنية متنوعة السالمل
واملقامات.

3
2
2
2
1
3
3
2
2
2

يوضِّ ح أهمية االلتزام برتقيم األصابع يف
التمكن من أداء املهارات العزفيَّة.

2

يوصف نصاً موسيقاً عاملياً محددا ً
عالمات التحويل واملوازين املوسيقية.

3

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
التذوق املوسيقا
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
يحلل مناذج سمعية ملؤلفات موسيقية
اإلدراك والتحليل والنقد.
من ثقافات متعددة.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال يؤلف موسيقا بأساليب عديدة مظهرا ً
تكامل الفنون
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل اإلبداع يف استخدام العنارص املوسيقية
لغايات التأثري التعبريي.
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
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املستوى

3
3

املرحلة

املجال

الصف العارش

الرتبية املوسيقية

نواتج التعلم
املعيار
املحور
يص ِّنف املسافات اللحنية للسالمل
واملقامات املوسيقية.
يقرأ يف املوازين البسيطة واملركَّبة
يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
تنويعات يف سالمل ومقامات متعددة.
اللغة املوسيقية
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
يد ِّون إلكرتون ًّيا بعضاً من النامذج
املوسيقية املحلية والعربية والغربية
وغريها من موسيقا العامل.
يتع َّرف عىل الفنون املوسيقية املحلية
والعربية والغربية والعاملية ودورها يف
اإلثراء الثقايف.
يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
يكتب بحثاً عن بعض من أعالم املوسيقا
الثقافة
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من العربية والعاملية موضحاً دورهم يف إثراء
املوسيقية
موسيقا العامل.
الرتاث اإلنساين.
يص ِّنف أعامالً موسيقية متنوعة وفقاً
لسياقها التاريخي.
يوظِّف معارفه املوسيقية يف صياغة
يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
التأليف
مصاحبات هارمونية لخط لحني واحد
مناذج موسيقية جديدة.
املوسيقي
مستخد ًما برنامج إلكرتوين.
يوظِّف معارفه بخصائص الطبقات
الصوتية يف تحسني أدائه الغنايئ.
يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
األداء الغنايئ
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.
يشارك يف املناسبات املجتمعية
واملسابقات بأداء ألوانٍ غنائية هادفة.
يطبِّق خرباته بأساليب العزف يف تطوير
مهاراته اآلليه.
يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
األداء اآليل
يؤ ِّدي مناذج موسيقية موزعة من األلحان
مجموعات.
املحلية والعربية والغربية والعاملية بآلته
املفضلة.
يقارن بني الفنون املحل َّية والعرب َّية
يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات والغرب َّية والعامل َّية املدروسة من حيث
التذوق
القوالب واآلالت.
املوسيقية املتنوعة بنا ًء عىل معايري قامئة عىل
املوسيقي
اإلدراك والتحليل والنقد.
يحلَّل مناذج من الفنون املحل َّية
واملؤلفات العامل َّية.
يوضِّ ح أهمية االبتكار واملبادئ التنظيمية
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال كالوحدة والتكرار واملقابلة يف املوسيقا
تكامل الفنون الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل وتكاملها مع الفنون املرسحية والبرصية.
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
يع ُّد موسيقا تصويرية مناسبة ملادة
فلمية درامية.

املستوى
1
2
2
1
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
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املرحلة

املجال

الصف الحادي عرش

الرتبية املوسيقية

املحور

اللغة املوسيقية

الثقافة
املوسيقية

املعيار

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط منالفنون

املوسيقية املدروسة.
يتمكن من أداء مهارات القراءة
املوسيقية الفورية.
يد ِّون من الذاكرة تنويعات إيقاعية
ولحنية يف موازين مختلفة.
يتع َّرف تقنية تسجيل األعامل املوسيقية

والغنائية رقمياً.
املحلية والعربية والغربية وغريها منم وسيقا
يص ِّنف األعامل املوسيقية وفقاً للعصور
العامل.
التي تنتمي إليها.
يبتكر تراكيب إيقاعية آلالت شعبية

التأليف

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج

املوسيقي

مناذج موسيقية جديدة.

محلية.
يل ِّحن نصوصاً شعرية ألبيات فصيحة
ونبطية.
يجيد أداء االنتقاالت اللحنية يف األعامل

األداء الغنايئ

األداء اإلىل

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.
يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.

التذوق
املوسيقي

تكامل الفنون

يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًءعىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال
الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
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نواتج التعلم
يقرأ مناذج لحنية متنوعة يف املفاتيح

املغناة.
يشارك يف إنتاج أعامل غنائية جديدة
مستخد ًما تقنية املؤثرات الصوتية.
يرشح بأسلوبه أمناط األداء اإلىل
املختلفة يف الفنون املوسيقية.
يتبادل عرض معزوفاته مع زمالئه عرب
مواقع التواصل االجتامعي.
ينقد املوسيقا التصويرية لبعض األعامل
الفنية الدارمية.
يرتجل تنويعات موسيقية مصاحبة
ملشاهد متثيلية ونصوص شعرية.

املستوى
2
2
1
1
3
3
3
2
3
3
2

3

3

املرحلة

املجال

الصف الثاين عرش

الرتبية املوسيقية

املحور

املعيار

يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف
اللغة املوسيقية
قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.

الثقافة
املوسيقية

يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من
الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من
موسيق االعامل.

التأليف
املوسيقي

يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم يف إنتاج
مناذج موسيقية جديدة.

األداء الغنايئ

يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي
والجامعي بأساليب التلوين املتنوعة.

األداء اإلىل

التذوق
املوسيقي

يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانٍ متنوعة
عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف
مجموعات.
يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات
املوسيقية املتنوعة بنا ًء عىل معايري قامئة عىل
اإلدراك والتحليل والنقد.

نواتج التعلم
يص ِّمم جدوالً يلخص فيه املصطلحات
والرموز املوسيقية املختلفة.
يد ِّون ما يستمع إليه من مناذج لحنية
وإيقاعية.
يقارن بني سامت موسيقا العصور
املختلفة.
يقوم بعملية موالفة األصوات املوسيقية
(الهندسة الصوتية) باستخدام الربامج
الرقمية.
يشارك يف منافسات التأليف املوسيقا
املحلية والدولية.
يع ُّد تنويعات لحنية لنموذج من
املوسيقا العاملية املسموعة.
يغ ِّني أعامالً منتقاه ذات قيمة فنية
عاليه تعكس مستوى تذوقه للموسيقا.
يك ِّون حصيلة غنائية متعددة األمناط
تعزز فيه القيم اإلنسانية.

املستوى
1
3
3
2
3
3
2
3

يجيد أداء الرتاكيب اإليقاعية املحلية
بآالت شعبية.

2

يقود الفرقة الصفية يف أداء املهارات
الغنائية والعزفية.

2

يك ِّون اتجاهاً إيجابياً نحو الدراسة
األكادميية للعلوم املوسيقية.

3

مييِّز بني طابع الفنون املوسيقية
للعصور الكالسيكية والرومانتيكية.

3

يربط بني أمناط الفنون املوسيقية
يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال وخصائص املدارس يف الفنون البرصية.
تكامل الفنون الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل
يقدر دور الفنون كجزء من متطلبات
الفنية والوسائط اإللكرتونية.
القرن الحادي والعرشين.

3
3
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نواجت التعلم بح�سب املحور
(جمال الفنون املو�سيقية)
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املحور

نواتج التعلم

الصف

املستوى

اللـــغـــة الــمـــوســيــقــيــــة

روضة

يدرك أن الرموز املوسيقية هي مفردات اللغة.

1

روضة

يحايك اإليقاعات واأللحان التي يستمع إليها.

1

1

يعرف مفهوم املدرج املوسيقي.

1

1

يفهم مدلوالت األشكال اإليقاعية والدرجات الصوتية.

2

1

يقرأ ويد ِّون يف حدود األشكال والدرجات املقررة.

2

2

يرشح مدلول امليزان املوسيقي.

2

2

يقرأ تنويعات لحنية يف امليزان الثنايئ.

1

2

يد ِّون مناذج إيقاعية مستخد ًما الزمن الكامل وربع الزمن ونصف الزمن.

2

3

يستنتج املوازين املوسيقية لألعامل املقررة.

2

3
3

يك ِّون أشكاالً إيقاعية من العالمات املدروسة.

2

يقرأ تنويعات مستخد ًما إشارات امليزان الثاليث.

2

4

يح ِّدد الرموز الدالة عىل عالمات الصمت للعالمالت اإليقاعية.

3

4

يد ِّون مناذج إيقاعية ولحنية يف املوازين البسيطة.

3

5

يقارن بني القيم الزمنية للعالمات اإليقاعية املدروسة.

2

5

يد ِّون ما يستمع إليه مستخد ًما التقنيات الحديثة.

1

5

يقرأ تنويعات لحنية يف املوازين املوسيقة البسيطة بإشارات امليزان.

3

6
6

يتع َّرف عىل مدلول امليزان املركَّب.

1

يقرأ تنويعات إيقاعية ولحنية يف امليزان املركَّب.

2

6
7

يد ِّون منوذ ًجا موسيق ًيا يف امليزان املركَّب باستخدم برنامج موسيقي.

2

يقارن بني أبعاد السلم الكبري والصغري الهارموين.

7

يقرأ تنويعات موسيقية تشتمل عىل عالمات التحويل.

2

7
8

يد ِّون إلكرتون ًّيا باستخدام إشارات االختصار.

3

يص ِّنف املوازين املوسيقية إىل بسيطة ومركبة.

2

8

يعيد تدوين جملة موسيقية يف سلم كبري إىل سلم صغري.

2

8

يقرأ تنويعات لحنية يف موازين بسيطة ومركبة.

2

9

يقارن بني السالمل الغربية واملقامات العربية.

2

9

يقرأ ألحان متنوعة السالمل واملقامات.

2

9

يد ِّون إلكرتون ًّيا باستخدام عالمات التحويل العربية والغربية.

3

2

1

10

يص ِّنف املسافات اللحنية للسالمل واملقامات املوسيقية.

10

يقرأ يف املوازين البسيطة واملركَّبة تنويعات يف سالمل ومقامات متعددة.

2

10
11

يد ِّون إلكرتون ًّيا النامذج املوسيقية املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا العامل.

3

يقرأ مناذج لحنية متنوعة يف املفاتيح املوسيقية املدروسة.

11

يتمكن من أداء مهارات القراءة املوسيقية الفورية.

3

11

يد ِّون من الذاكرة تنويعات إيقاعية ولحنية يف موازين مختلفة.

3

12

يصمم جدوالً يلخص فيه املصطلحات والرموز املوسيقية املختلفة.

3

12

يد ِّون ما يستمع إليه من مناذج لحنية وإيقاعية.

3

2
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الــثــقــافة الــمــوســيــقــيـــة
30

نواتج التعلم

الصف

املستوى

روضة

مي ِّيز بني الفنون املحلية وغريها.

3

روضة

يس ِّمي آالت فرقة األطفال اإليقاعية.

1

1

يعرف أنواع األصوات يف البيئة املحيطة.

1

1

يتع َّرف أساليب الفنون الشعبية املحلية.

1

2

يعرف أمناطًا من الفنون الشعبية املحلية.

2

2

يؤ ِّدي ألعاباً تراثية محلية.

2

2

يذكر بعض استخدامات املوسيقا يف الخربات الحياتية اليومية.

1

3

يصوغ منوذ ًجا لحنيًّا يف امليزان الثاليث.

1

3

يؤلِّف منوذ ًجا إيقاعيًّا يف امليزان الثاليث.

1

4

يص ِّنف اآلالت املوسيقية إىل فصائل.

2

4

يرشح بأسلوبه طريقة أداء أحد الفنون الشعبية املحلية.

1

4

يرشح بالتفصيل مكونات آلة موسيقية مدروسة.

2

5

يص ِّنف اآلالت الوترية وفقاً لطريقة إصدار الصوت.

2

5

يعرف مبادئ التدوين املوسيقي اإللكرتوين.

1

5

يقارن بني اآلالت الوترية املستخدمة يف الفرقة العربية واألوركسرتا السيمفوين.

2

6

يقارن بني أساليب أداء الفنون املوسيقية املمثلة لعدة ثقافات.

2

6

يرتِّب أرسة آلة الكامن وفقاً للطبقة الصوتية.

1

7

يرشح باسلوبه فكرة تصميم آالت النفخ الخشبية.

2

7

يص ِّنف آالت النفخ إىل خشبية ونحاسية.

2

7

يعرف فناً شعبياً يستخدم فيه آلة نفخ.

1

8

يص ِّنف اآلالت املوسيقية املحلية وفقاً للفنون الشعبية املستخدمة فيها.

1

8

يتع َّرف تكوين الفرقة املوسيقية العربية.

2

9

ينسب اآلالت املوسيقية االوركسرتالية كل إىل فصيلتها.

2

9

يتع َّرف بعض الفنون الشعبية املحلية (الونة واآلهلة).

3

9

يع ُّد بحوثاً علمية عن أعالم ومؤلفات الفنون املوسيقية.

3

10

يتع َّرف عىل الفنون املوسيقية املحلية والعربية والغربية والعاملية ودورها يف اإلثراء الثقايف.

2

10

يكتب بحثاً عن بعض أعالم املوسيقا العربية والعاملية موضحاً دورهم يف إثراء الرتاث االنساين

1

11

يتع َّرف تقنية تسجيل األعامل املوسيقية والغنائية رقمياً.

1

11

يص ِّنف األعامل املوسيقية وفق العصور التي تنتمي إليها.

3

12

يقارن بني سامت موسيقا العصور املختلفة.

3

12

يقوم بعملية موالفة األصوات املوسيقية (الهندسة الصوتية) باستخدام الربامج الرقمية.
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الصف
روضة

نواتج التعلم

املستوى

الــتــألــيــف الــمــوســيــقـــي

يبتكر مصاحبات بسيطة أللعابه ومشاهده التمثيلية.

3

1

يرتِّب القيم الزمنية املدروسة ترتي ًبا تصاعديا.

3

1

يرتجل إيقاع ًّياعىل الوحدة املنتظمة.

3

1

يرتجل منوذ ًجا مناسبًا يف حدود خمس درجات صوتية.

3

2

يعيد صياغة جملة لحنية منتظمة يف امليزان الثنايئ.

3

2

يرتجل تنويعات إيقاعية مصاحبة للعبة تعليمية.

3

2

يبتكر جملة لحنية يف حدود ست درجات صوتية.

3

3

يصو ُغ منوذ ًجا مناس ًبا يف امليزان الثاليث.

3

3

يؤلِّف منوذ ًجاإيقاعيًّا يف امليزان الثاليث.

3

4

يرتجل إيقاع ًّيا ومناس ًبا يف املوازين البسيطة.

3

4

يؤلِّف تنويعات موسيقية يف امليزان الرباعي.

3

4

يبتكر جملة موسيقية يف امليزان الرباعي مستخد ًما أحد أساليب التعبري املوسيقي.

3

5

يعيد صياغة منوذج موسيقي بأسلوبه.

3

5

يبتكر لحناً يف حدود سلم دو الكبري.

3

5

يغيرِّ السلم املوسيقي من مفتاح آلخر.

3

6

يرتجل إيقاعيًّا يف امليزان املركَّب عىل وقع دقات املرتونوم.

2

6

يبتكر تنويعات لحنية يف ميزان .8/6

3

7

يرشح دور عالمات التحويل يف تغيري الطابع اللحني.

3

7

يبتكر تنويعات لحنية يف السلم الصغري الهارموين.

3

7

يحفظ ابتكاراته املوسيقية يف ملفات رقمية.

2

8

يص ِّنف مؤلفات موسيقية وفقاً للموازين والسالمل.

1

8

يؤلف مناذج موسيقية تعرب عن هويته املحلية.

3

9

يضع مصاحبات هارمونية بسيطة يف حدود التآلفات الثالثية.

3

9

يد ِّون إلكرتون ًّيا ارتجاالته اإليقاعية واللحنية.

3

10

يوظف معارفه املوسيقية يف صياغة مصاحبات هارمونية لخط لحني واحد مستخد ًما برنامج
إلكرتوين.

3

11

يبتكر تراكيب إيقاع َّية آلالت شعبية محلية.

3

11

يلحن نصوص شعريةفصحى ونبطية.

3

12

يشارك يف منافسات التأليف املوسيقي املحلية والدولية.

3

12

يع ُّد تنويعات لحنية لنموذج من املوسيقا العاملية املسموعة.

3
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نواتج التعلم

الصف

املستوى

روضة

يحافظ عىل الطبقة الصوتية والوحدة اإليقاعية.

1

روضة

ير ِّدد مقاطع غنائية فرديًا وجامع ًّيا.

2

روضة

يعبرِّ بالحركة عن معاين النصوص املغناة.

1

1

يتمكَّن من تنظيم عملية التنفس أثناء الغناء.

1

1

يغ ِّني جامع ًّيا وفرديًا مبصاحبة آلية.

2

2

يغ ِّني أهازيج شعبية محلية تعزز من هويته الوطنية.

2

2

يؤ ِّدي منوذج غنايئ من أدب الطفل العاملي.

2

3

يؤ ِّدي مناذج غنائية باللغة العربية واإلنجليزية.

1

3

يغ ِّني منفر ًدا محافظًا عىل الطبقة الصوتية والوحدة اإليقاعية.

3

4

يتمكَّن من توظيف الجهاز الصويت يف الغناء.

3

4

يغ ِّني مناذج من املوروث الفني املحيل.

2

4

يغ ِّني مع املجموعة بأسلوب تعدد التصويت.

3

5

يدرك أهمية التدريبات الصوتية يف تحسني مهاراته الغنائية.

2

5

يربز موهبته الغنائية بأسلوب تنافيس مع أقرانه.

3

5

يشارك بالغناء يف االحتفاالت واملناسبات املختلفة.

3

6

يغ ِّني تنويعات لحنية بأسلوب تتابع األصوات (الكانون).

3

6

يتبادل األدوار يف الغناء مع املجموعة ملؤلفات غنائية باللغتني العربية واإلنجليزية.

3

7

يؤ ِّدي حوارا ً غنائيًا مع املجموعة.

2

7

يربهن عىل أهمية التدريبات الصوتية يف تجويد مهاراته الغنائية.

3

7

يغ ِّني منفر ًدا مربزا ً الطابع اللحني للسلم الصغري.

2

8

يغ ِّني تنويعات لحنية بآلته املفضلة يف السلم املوسيقي العريب.

3

8

يغ ِّني مقاطع فردية بدون مصاحبة موسيقية.

3

9

يؤ ِّدي مع املجموعة مؤلفات غنائية متعددة األصوات.

2

9

يغ ِّني تنويعات لحنية متنوعة السالمل واملقامات.

3

10

يوظِّف معارفه بخصائص الطبقات الصوتية يف تحسني أدائه الغنايئ.

2

10

يشارك يف املناسبات املجتمعية واملسابقات بأداء ألوان غنائية هادفة.

3

11

يجيد أداء االنتقاالت اللحنية يف األعامل املغناة.

3

11

يشارك يف إنتاج أعامل غنائية جديدة مستخد ًما تقنية املؤثرات الصوتية.

3

12

يغ ِّني أعامالً منتقاة ذات قيمة فنية عاليه تعكس مستوى تذوقه للموسيقا.

3

12

يكون حصيله غنائية متعددة األمناط تع ِّزز فيه القيم اإلنسانية.

3
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املستوى

األداء اإللـــى

الصف

نواتج التعلم

روضة

يصاحب األعامل املغناة توقيعاً بآالت الفرقة اإليقاعية.

2

روضة

يؤ ِّدي مناذج إيقاعية ولحنية بسيطة.

1

1

يعزف ألحان بسيطة يف امليزان الثنايئ.

2

1

يؤ ِّدي تنويعات إيقاعية يف امليزان الثنايئ.

1

2

يعزف درجات سلم دو الكبري عىل آالت لوحة املفاتيح.

1

2

يؤ ِّدي تنويعات لحنية بسيطة يف امليزان الثنايئ عىل آلته املوسيقية.

2

3

يؤ ِّدي تنويعات لحنية بأساليب التعبري املوسيقي.

3

3

يعزف لح ًنا من الذاكرة مع ًربا عن شخصيته.

3

4

يدرك أهمية األداء الجامعي التعاوين والتنافيس.

2

4

يشارك املجموعة يف أداء أعامل موسيقية متعددة األصوات.

3

5

يعزف منفر ًدا مقاطع لحنية مبصاحبة إيقاعية.

3

5

يعزف مع املجموعة مناذج لحنية مبصاحبات هارمونية.

3

6

يرشح بأسلوبه مفهوم تأخري النرب يف األداء املوسيقي.

3

6

يعزف عىل آلته املفضلة تنويعات لحنية يف امليزان املركَّب.

3

7

يفرس إليه تغري مواضع النغامت وفقاً لعالمات التحويل.

3

7

يشارك مجموعته يف عزف منوذج موسيقي مصاغ يف السلم الصغري.

3

7

يؤ ِّدي جز ًءامنفر ًدا من العزف الجامعي مستعرضاً مهاراته العزفية.

3

8

يرتجل تنويعات إيقاعية مصاحبة إليقاع محيل معروف.

2

8

يعزف تنويعات لحنية بآلته املفضلة يف السلم املوسيقي العريب.

2

9

يوضِّ ح أهمية االلتزام برتقيم األصابع يف التمكن من أداء املهارات العزفية.

3

9

يشكِّل مع أقرانه فريقاً موسيق ًيا متنوع اآلالت.

2

9

يتمكن من أداء املهارات األساسية للعزف عىل آلة موسيقية عربية.

3

10

يطبِّق خرباته بأساليب العزف يف تطوير مهاراته اإللية.

3

10

يؤ ِّدي مناذج موسيقية موزعة من األلحان املحلية والعربية والغربية والعاملية بآلته املفضلة.

2

11

يرشح بأسلوبه أمناط األداء اآليل املختلفة يف الفنون املوسيقية.

3

11

يتبادل عرض معزوفاته مع زمالئه عرب مواقع التواصل االجتامعي.

3

12

يجيد أداء الرتاكيب اإليقاعية املحلية بآالت الشعبية.

3

12

يقود الفرقة الصفية يف أداء املهارات الغنائية والعزفية.

3
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نواتج التعلم

الصف

املستوى

روضة

مييِّز األصوات املختلفة وينسبها إىل مصادرها.

1

روضة

يعبرِّ عن مدى إعجابه مبا يستمع إلية من مناذج لحنية وغنائية.

1

1

يتفاعل بالحركة مع األمناط املوسيقية املسموعة.

3

1

مي ِّيز بني ألوان الفنون الشعبية املحلية وغريها.

2

2

مييِّز تعبريات األداء املوسيقي.

1

2

يبدي رأيه يف مناذج موسيقية محلية وعربية وغربية وعاملية.

2

2

يق ِّيم أداء زمالئه يف منوذج فني شعبي.

2

3

يح ِّدد املصطلحات املوسيقية املستخدمة يف النامذج التي يستمع إليها.

2

3

مي ِّيز بني أصوات اآلالت اإليقاعية املحلية.

2

4

مي ِّيز بني الطابع الصويت لنامذج من فصائل اآلالت املوسيقية.

2

4

يفاضل بني الفنون الشعبية املحلية.

2

4

يرشح بأسلوبه أهمية املؤثرات املوسيقي يف إثراء مشاهد العمل املرسحي.

3

5

مي ِّيز الطابع الصويت آلالت ذات القوس وآالت الريشة.

2

5

مييِّز بني الطابع املوسيقي العريب والطابع املوسيقي الكالسييك.

2

6

يحلَّل منوذ ًجا موسيق ًيا ألرسة الكامن يوصف فيه أدوار كل آلة عىل حده.

2

7

مييِّز بني الطابع الصويت آلالت النفخ الخشبية والنحاسية من خالل مؤلفات عربية وعاملية.

3

7

يبدي رأيه يف فن الليوة.

1

8

يستنتج املوازين املوسيقية لألعامل املسموعة من خالل تحليل الضغوط القوية والضعيفة.

2

8

يستمع إىل فنون الحضارات األخرى,لي ِّنمي ذائقته السمعية.

2

9

يوصف نصاً موسيقيًا عاملياً محددا ً عالمات التحويل واملوازين املوسيقية.

3

9

يحلَّل مناذج سمعية ملؤلفات موسيقية من ثقافات متعددة.

3

10

يقارن بني الفنون املحلية والعربية والغربية والعاملية املدروسة من حيث القوالب واآلالت.

2

10

يحلَّل مناذج من الفنون املحلية واملؤلفات العاملية.

3

11

ينقد املوسيقا التصويرية لبعض األعامل الفنية الدارمية.

2

12

يك ِّون اتجاهاً إيجابياً نحو الدراسة األكادميية للعلوم املوسيقية.

2

املحور

الصف

نواتج التعلم

املستوى

يح ِّدد أوجه الشبه واالختالف بني األدوات املستخدمة يف الفنون املوسيقية والفنون البرصية
واملرسحية.

1

1

يعبرِّ بأسلوبه عن دور املوسيقا يف أفالم الرسوم املتحركة.

2

2

يختار منطاً موسيقًّا مناسب ملصاحبة مشهد درامي.

3

3

يربط بني اإليقاع املوسيقي واإليقاع يف الفنون األخرى.

2

4

يربط بني النقطة املوسيقية والفاصل املوسيقا وبني النقطة والفاصلة يف اللغات األخرى.

3

5

يربط بني اإليقاع املوسيقي واإليقاع يف الفنون األخرى.

3

6

يربط بني التعبريات املوسيقية وطبيعة املشهد التمثييل ومفهوم التباين يف الفنون البرصية.

3

7

يختار السلم املناسب للموسيقا التصويرية يف املشهد التمثييل.

3

7

يربط بني الطابع اللحني للسالمل الكبرية والصغرية واأللوان الحارة والباردة يف الفنون البرصية.

3

8

يص ِّمم مناذج آلالت إيقاعية شعبية من خامات البيئة املحلية تكامالً مع التشكيل بالخامات يف
الفنون البرصية.

3

9

يؤلِّف موسيقا بأساليب عديدة مظهرا ً اإلبداع يف استخدام العنارص املوسيقية لغايات التأثري
التعبريي.

3

10

يوضِّ ح أهمية االبتكار واملبادئ التنظيمية كالوحدة والتكرار واملقابلة يف املوسيقا وتكاملها مع
الفنون املرسحية والبرصية.

3

10

يع ُّد موسيقا تصويرية مناسبة ملادة فلمية درامية.

3

11

يرتجل تنويعات موسيقية مصاحبة ملشاهد متثيلية ونصوص شعرية.

3

12

يربط بني أمناط الفنون املوسيقية وخصائص املدراس يف الفنون البرصية

3

12

يقدر دور الفنون بوصفهاجز ًءا من متطلبات القرن الحادي والعرشين.

2

روضة

تــكــامــل الــفــنـــون
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رياض األطفال
املحــور

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
نواتج التعلم
ضمن املستوى 3
املستوى  2ميكنه أن:
املستوى  1ميكنه أن:
ميكنه أن:
ي��درك أن الرموز يعرف بصعوبة الرموز يعرف بصعوبة الرموز ي��ع��رف أن ال��رم��وز يعرف أن الرموز الدالة
 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

هي ال��دال��ة ع�لى م��ف��ردات ال��دال��ة ع�لى م��ف��ردات امل��وس��ي��ق��ي��ة ه��ي عىل؟؟؟؟؟ هي مفردات

املوسيقية
اللغة املوسيقية

مفردات اللغة.

اللغة املوسيقية ،بدعم اللغة املوسيقية.

مفردات اللغة.

اللغة املوسيقية.

من املعلم.
يحايك اإليقاعات ي����ح����ايك ب���ع���ض م��ن ي���ح���ايك اإلي��ق��اع��ات ي��ح��ايك اإلي��ق��اع��ات ي��ح��ايك اإلي��ق��اع��ات
واألل��ح��ان التي اإليقاعات واأللحان التي واأللحان التي يستمع واألل����ح����ان ال��ت��ي واأللحان التي يستمع
يستمع إليها.

يستمع إليها ،مبساعدة إليها ،بدعم محدود من يستمع إليها.

إليها.

الثقافة املوسيقية

املعلم
املعلم.
مي ِّيز بني الفنون يتع َّرف إىل بعض الفنون مي ِّيز بني الفنون املحلية مي�� ِّي��ز ب�ين ال��ف��ن��ون مي ِّيز الفنون املحلية
من غريها.
املحلية وغريها.
املحلية وغريها .املحلية ،وغ�ير املحلية وغريها بصعوبة.
بدعم من املعلم.
ي��س�� ِّم��ي آالت مبساعدة املعلم يس ِّمي ي��س��م��ي ب��ع��ض آالت يس ِّمي آالت فرقة ي���س��� ِّم���ي وي��ص��ف
آالت ف��رق��ة األط��ف��ال
ف��رق��ة األط��ف��ال ب��ع��ض�اً م��ن آالت فرقة فرقة األطفال اإليقاعية األطفال اإليقاعية.

التأليف املوسيقي

بصعوبة.
األطفال اإليقاعية.
اإليقاعية.
يبتكر مصاحبات يحاول بصعوبة ابتكار يحاول بصعوبة ابتكار يبتكر
بسيطة

اإليقاعية.
مصاحبات ي��ب��ت��ك��رب��س��ه��ول��ة

أللعابه مصاحبات بسيطة أللعابه م��ص��اح��ب��ات بسيطة ب��س��ي��ط��ة ألل��ع��اب��ه م�����ص�����اح�����ب�����ات

وم����ش����اه����ده وم��ش��اه��ده
التمثيلية.

التمثيلية ألل��ع��اب��ه وم��ش��اه��ده ومشاهده التمثيلية.

ومبساعدة املعلم.

التمثيلية.

بسيطةأللعابه
ومشاهده التمثيلية.

ي���ح���اف���ظ ع�لى بحاول بصعوبة الحفاظ ي��ح��اول ال��ح��ف��اظ عىل يحافظ عىل الطبقة مب��ه��ارة ي��ح��اف��ظ عىل
الطبقة الصوتية ع�لى الطبقة الصوتية ال��ط��ب��ق��ة ال��ص��وت��ي��ة الصوتية وال��وح��دة ال��ط��ب��ق��ة ال��ص��وت��ي��ة
وال�������وح�������دة والوحدة اإليقاعية مع والوحدة اإليقاعية مع اإليقاعية.
اإليقاعية.

والوحدة اإليقاعية.

وجود أخطاء ،بدعم من وجود أخطاء بسيطة،

األداء الغنايئ

بدعم من املعلم.
املعلم.
ي�����ر ِّدد م��ق��اط��ع ي���ر ِّدد م��ق��اط��ع غنائية ي���ر ِّدد مقاطع غنائية ير ِّدد مقاطع غنائية ي��ر ِّدد بتمكن مقاطع
غنائية فرديًا وجامع ًّيا.
غ��ن��ائ��ي��ة ف��رديً��ا فرديًا وجامع ًّيا بصعوبة ،فرديًا وجامع ًّيا ،بتشجيع فرديًا وجامع ًّيا.
من املعلم.
ومبساندة من املعلم.
وجامعيًّا.
يعبرِّ با لحركة عن يساعده املعلم وأقرانه باألداء مع األقران يعبرِّ ي��ع�ِّب�رِّ بالحركة عن يعبرِّ بالحركة عن معاين

معاين

املغناة.

النصوص يف التعبري بالحركة عن ب��ال��ح��رك��ة ع��ن معاين م���ع���اين ال��ن��ص��وص النصوص املغناة بتنوع
معاين النصوص املغناة.

النصوص املغناة.

املغناة.

وثقة.
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نواتج التعلم

األداء اإلىل

يصاحب األعامل
املغناة توقيعــــاً
ب����آالت ال��ف��رق��ة
اإليقاعية.
ي������ؤ ِّدي من���اذج
إ يقا عية و لحنية
بسيطة.

التذوق املوسيقي
تكامل الفنون
38

مي��يِّ��ز األص���وات
املختلفة وينسبها
إىل مصادرها.
ي��ع�ِّب�رِّ ع��ن م��دى
إع���ج���اب���ه مب��ا
يستمع إليه من
من�����اذج لحنية
وغنائية.
ي���ح��� ِّدد أوج���ه
الشبه واالختالف
ب��ي�ن األدوات
امل��س��ت��خ��دم��ة يف
الفنون املوسيقية
والفنون البرصية
واملرسحية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يصاحب األعامل املغناة
توقيعاً ب���آالت الفرقة
اإلي��ق��اع��ي��ة م��ع وج��ود
أخطاء ،بدعم من املعلم
وبصعوبة.
ي���ؤ ِّدي من���اذج إيقاعية
ولحنية بسيطة ،بتوجيه
م��ن املعلم ومب��ح��اوالت
متكررة.
بتوجيه من املعلم مييِّز
بعض األصوات املختلفة
وينسبها إىل مصادرها مع
وجود أخطاء.
يعبرِّ عن مدى إعجابه مبا
يستمع إليه من مناذج
لحنية وغنائية ب�تردد،
ومبساعدة املعلم.
مب����س����ان����دة امل��ع��ل��م
ومبحاوالت متكررة يحاول
ت��ح��دي��د أوج���ه الشبه
واالختالف بني األدوات
املستخدمة يف الفنون
امل��وس��ي��ق��ي��ة وال��ف��ن��ون
ال��ب�صري��ة وامل�سرح��ي��ة
بصعوبة وخلط.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول
الطالب املشمول ضمن
ضمن املستوى 3
املستوى  2ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصاحب األعامل املغناة ي��ص��اح��ب األع�م�ال ي��ص��اح��ب األع��م�ال
توقيعاً ب��آالت الفرقة املغناة توقيعاً بآالت املغناة توقيعاً بآالت
ال��ف��رق��ة اإلي��ق��اع��ي��ة
الفرقة اإليقاعية.
اإليقاعية ،بصعوبة.
مبهارة.
 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

ي��ؤ ِّدي من��اذج إيقاعية يؤ ِّدي مناذج إيقاعية ي���ؤ ِّدي مب��ه��ارة من��اذج
إي��ق��اع��ي��ة ول��ح��ن��ي��ة
ول��ح��ن��ي��ة ب��س��ي��ط��ة ،ولحنية بسيطة.
بسيطة .
بإرشادات من املعلم.
مييِّز بتوجيه من املعلم مي���يِّ���ز األص������وات مييِّز بعض األص��وات
بعض األصوات املختلفة املختلفة وينسبها إىل املختلفة وينسبها إىل
مصادرها بدقة.
وينسبها إىل مصادرها .مصادرها.
مبساعدة املعلم يعبرِّ يعبرِّ عن مدى إعجابه يعبرِّ معلالً األسباب
ع��ن م��دى إعجابه مبا مبا يستمع إليه من عن م��دى إعجابه مبا
يستمع إليه من مناذج مناذج لحنية وغنائية .يستمع إليه من مناذج
لحنية وغنائية.
لحنية وغنائية.
مبساندة املعلم يحاول
تحديد أوج��ه الشبه
واالختالف بني األدوات
املستخدمة يف الفنون
املوسيقية وال��ف��ن��ون
البرصية واملرسحية.

يح ِّدد أوج��ه الشبه
واالخ�����ت��ل��اف ب�ين
األدوات املستخدمة
يف الفنون املوسيقية
وال��ف��ن��ون البرصية
واملرسحية.

ي��ح � ِّدد أوج���ه الشبه
واالختالف بني األدوات
املستخدمة يف الفنون
والفنون
املوسيقية
ال��ب�صري��ة واملرسحية
بتميز .

الصف األول
املحــور

نواتج التعلم

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:

يذكر عدد خطوط ي��ذك��ر ع���دد خ��ط��وط و ي��ذك��ر ع���دد خطوط
و مسافات املدرج مسافات املدرج املوسيقي وم��س��اف��ات امل���درج
مبساعدة املعلم و بصعوبة امل��وس��ي��ق��ي مب��ع��اون��ة
املوسيقي.
قليلة من املعلم.
كبرية.
اللغة املوسيقية

ي���ح��� ِّدد ال��ق��ي��م
الزمنية للعالمات
اإليقاعية و أسامء
الدرجات الصوتية.
ي��ق��رأ يف ح���دود
العالمات اإليقاعية
والدرجات الصوتية
املقررة.

الثقافة املوسيقية

ي���ع���رف أن�����واع
األص��وات يف البيئة
املحيطة.
ي��ت��ع� َّرف أساليب
الفنون الشعبية
املحلية.

التأليف املوسيقي

ي����رتِّ����ب ال��ق��ي��م
الزمنية املدروسة
ترتي ًبا تصاعديا.
يرتجل إيقاع ًّيا عىل
الوحدة املنتظمة.

يح ِّدد القيم الزمنية
اإليقاعية
للعالمات
وال��درج��ات الصوتية
ب���إرش���اد امل��ع��ل��م مع
وجود أخطاء.
ي��ق��رأ بصعوبة بعض
ال��ع�لام��ات اإليقاعية
والدرجات الصوتية مع
وجود أخطاء قليلة.

يح ِّدد القيم الزمنية لبعض
أل��ع�لام��ات اإلي��ق��اع��ي��ة و
يسمي بعض ال��درج��ات
الصوتية مبساندة املعلم
ومع وجود أخطاء كثرية.
ي��ق��رأ ب��ع��ض ال��ع�لام��ات
اإلي��ق��اع��ي��ة وال���درج���ات
الصوتية بعد محاوالت
متعددة مبعاونة من املعلم
ومع وجود أخطاء كثرية.
يسمي األص��وات يف البيئة يحاول تسمية األصوات
يف ال��ب��ي��ئ��ة املحيطة
املحيطة بعشوائية
م��ع وج��ود صعوبات
ومبساندة املعلم.
وأخطاء قليلة.
يتع َّرف بصعوبة ومبعاونة يتع َّرف بعض السامت
امل��ع��ل��م ب��ع��ض ال��س�مات امل���م���ي���زة ل��ل��ف��ن��ون
املميزة للفنون الشعبية الشعبية املحلية مع
املحلية مع وجود أخطاء وج��ود أخطاء قليلة،
مبعاونة املعلم.
كثرية.
ي��ح��اول ت��رت��ي��ب القيم يرت ِّب القيم الزمنية
الزمنية تصاعديًّا بإرشاد تصاعديًّا بإرشاد املعلم
املعلم وتقليد زمالئه مع مع وجود أخطاء قليلة.
وجود أخطاء كثرية.
يرتجل إيقاع ًّيا وبتصويب يرتجل بعض العبارات
من املعلم وبغري انتظام اإلي��ق��اع��ي��ة ب��وج��ود
للوحدة بعض العبارات أخطاء قليلة يف انتظام
اإليقاعية مع وجود أخطاء .الوحدة.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول
ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يذكر ع��دد خطوط ي��ذك��ر ع���دد خ��ط��وط
و مسافات امل��درج وم���س���اف���ات امل����درج
امل��وس��ي��ق��ي ويسميها
املوسيقي.
بتمكن وطالقة وبطرق
متعددة.
يح ِّدد القيم الزمنية ي��ح� ِّدد القيم الزمنية
للعالمات اإليقاعية ل��ل��ع�لام��ات اإليقاعية
و أس�ماء الدرجات والدرجات الصوتية دون
أخ��ط��اء م��ع ق��درة عىل
الصوتية.
إعادة ذلك من الذاكرة.
ي���ق���رأ يف ح���دود بقراء العالمات اإليقاعية
العالمات اإليقاعية وال���درج���ات الصوتية
والدرجات الصوتية املقررة برسعة وطالقة
معتمدا ً ع�لى ذاك��رت��ه
املقررة.
املوسيقية.
ي����ع����رف أن������واع ي��ت��ع�� َّرف ب��دق��ة عىل
األص��وات يف البيئة األص�����وات يف البيئة
املحيطة مع ذكر أسامء
املحيطة.
مصادرها.
ي��ت��ع � َّرف أس��ال��ي��ب يتع َّرف بسهولة ورسعة
ال��ف��ن��ون الشعبية ع�لى ال��س�مات املميزة
للفنون الشعبية املحلية
املحلية.
وي��ذك��ر من����اذج منها
ويقارن بينها.
يرت ِّب القيم الزمنية ي��رتِّ��ب القيم الزمنية
امل��دروس��ة ترتيبًا تصاعديًّا وتنازليًّا ويدرك
العالقة بني العالمات
تصاعديا.
وقيمها الزمنية.
يرتجل إيقاع ًّيا عىل ي��رت��ج��ل ع�����ددا ً من
الوحدة املنتظمة .ال��ع��ب��ارات اإليقاعية
املتنوعة ع�لى وح��دة
منتظمة بطالقة ورسعة
وتنوع.
 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
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األداء الغنايئ

ي��رت��ج��ل من��وذ ًج��ا
لحنياً يف ح��دود
خ��م��س درج����ات
صوتية.
يتمكن من تنظيم
التنفس
عملية
أثناء الغناء.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
يرتجل بصعوبة وبعد
م���ح���اوالت م��ت��ع��ددة
منوذ ًجا لحنياً يف حدود
أربعة نغامت.
ينظم عملية التنفس يتمكن م��ن تنظيم
أثناء الغناء يف بعض عملية التنفس أثناء
الغناء.
املقاطع الغنائية.

األداء اإلىل

يغ ِّني جامع ًّيا وفرديًا مع يغ ِّني جامع ًّيا وفرديًا
وجود األخطاء يف األداء ،مبصاحبة إليه.
بتوجيهات وتحفيز من
املعلم وبعض الزمالء.

يغ ِّني جامع ًّيا وفرديًا يغ ِّني جامع ًّيا فقط مع
وج��ود أخطاء يف األداء
مبصاحبة آليه.
ومب��س��اع��دة وإرش���ادات
متكررة من املعلم وبعض
الزمالء.
يعزف ألحانًا بسيطة يعزف مبعاونة املعلم يعزف مبعاونة املعلم يعزف ألحان بسيطة يف
ألحانًا بسيطة يف خروج ألحانا بسيطة مع وجود امليزان الثنايئ.
يف امليزان الثنايئ.
عن امل��ي�زان وضعف يف بعض األخطاء.
األداء.
ي����ؤ ِّدي تنويعات
إيقاعية يف امليزان
الثنايئ.

التذوق املوسيقي

يتفاعل بالحركة مع
األمن���اط املوسيقية
املسموعة.
مييِّز بني ألوان الفنون
الشعبية املحلية
وغريها.
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي���رت���ج���ل ب��ص��ع��وب��ة
مب��س��اع��دة وتصويب
املعلم منوذ ًجا لحنياً من
ثالث نغامت.
ي���ح���اول ب��ص��ع��وب��ة
ومبعاونة املعلم تنظيم
عملية التنفس أثناء
الغناء.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
يرتجل منوذ ًجا لحن ًّيا يف
حدود خمس درجات
صوتية.

يعبرِّ بأسلوبه عن
دور املوسيقا يف أفالم
الرسوم املتحركة.

ي��ح��اول بصعوبة أداء
تنويعات إيقاعية يف
امل��ي�زان الثنايئ مبعاونة
املعلم وتقليد األقران مع
وجود أخطاء.
يتفاعل بالحركة مبعاونة
املعلم وتقليد زمالئه مع
بعض النامذج املوسيقية
املسموعة ب��أداء يغلب
عليه العشوائية.
مييِّز بصعوبة شديدة
وب��إرش��ادات كثرية من
املعلم بني ألوان الفنون
الشعبية املحلية وغريها
من أمناط الفنون األخرى.
يرشح بصعوبة وبعبارات
غري منسقة دور املوسيقا
يف أفالم الرسوم املتحركة.

ي��ح��اول أداء تنويعات يؤ ِّدي تنويعات إيقاعية
إيقاعية يف امليزان الثنايئ يف امليزان الثنايئ.
مبعاونة املعلم وتقليد
األق���ران بوجود أخطاء
قليلة.
يتفاعل بالحركة مقل ًدا يتفاعل بالحركة مع
زمالئه مع بعض النامذج األمن�����اط املوسيقية
املوسيقية املسموعة مع املسموعة.
وجود أخطاء قليلة.
مييِّز بإرشادات من املعلم مييِّز بني أل��وان الفنون
بني ألوان الفنون الشعبية الشعبية املحلية وغريها.
املحلية وغريها من أمناط
الفنون األخرى.
يرشح وبعبارات قليلة يعبرِّ بأسلوبه عن دور
دور املوسيقا يف أفالم املوسيقا يف أفالم الرسوم
املتحركة.
الرسوم املتحركة.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يرتجل بطالقة وفهم
منوذ ًجا لحنياً متجاوزًا
عدد الدرجات الصوتية
الخمس.
ينظم عملية التنفس
برباعة ومهارة عالية يف
أع�مال غنائية متعددة
م��درك �اً أهمية ذل��ك يف
األداء الغنايئ.
يغ ِّني ف��رديً��ا وجامع ًّيا
مبصاحبة إل��ي��ه وب���دون
مصاحبة لنامذج متعددة
من األداء الغنايئ.
يعزف معتم ًدا عىل نفسه
ألحانًا بسيطة يف امليزان
الثنايئ ملتز ًما بالرسعة
وانتظام الوحدة اإليقاعية
والسياق اللحني.
يؤ ِّدي بدقة ومهارة وفهم
تشكيالت إيقاعية متنوعة
يف امليزان الثنايئ مع التحكم
يف الرسعة والبطء والقوة
والضعف.
يتفاعل بالحركةمعتم ًدا عىل
ذات��ه مع ًربا عن املضمون
وم��ح��اف�ظً��ا ع�لى اإلي��ق��اع
وم��ب��ت��ك�را ً يف التعبريات
الحركية.
مييِّز ب��ج��دارة ب�ين أل��وان
الفنون الشعبية املحلية
وغ�يره��ا م��ح��د ًدا الفروق
الجوهرية ونقاط التشابه
واالختالف.
ي�شرح بعبارات واضحة
دور املوسيقا يف أف�لام
الرسوم املتحركة مع ذكر
بعض األمثلة وتقليد أحد
النامذج.

الصف الثاين
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يرشح مدلول امليزان
املوسيقي

اللغة املوسيقية

يقرأ تنويعات لحنية
يف امليزان الثنايئ.

ي���������د ِّون من�����اذج
إ يقا عية مستخد ًما
الزمن الكامل ونصف
الزمن وربع الزمن.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي�شرح مفهوم امليزان
املوسيقي دون دق��ة،
مب���س���اع���دة امل��ع��ل��م
وبصعوبة ملموسة.
يقرأ تنويعات لحنية
بسيطة يف امليزان الثنايئ
مع اإلخفاق يف االلتزام
ب��ال��وح��دة ،مبساعدة
املعلم.
ي��د ِّون منوذ ًجا إيقاعيًّا
بسيطاً مبساعدة املعلم
مستخد ًما الزمن الكامل
ونصف الزمن مع أخطاء
يف حساب بعض القيم
الزمنية.

ي��ع��رف أمن��اطً��ا من ي��ت��ع � َّرف ب��ع��ض أمن��اط
ال��ف��ن��ون الشعبية الفنون الشعبية املحلية،
مبساعدة املعلم.
املحلية.

الثقافة املوسيقية
التأليف املوسيقي

ي��ؤ ِّدي ألعاباً تراثية
محلية.

مبساعدة أقرانه يشارك
يف أداء أدوا ٍر بسيطة يف
األلعاب الرتاثية املحلية
املنفذة.
يذكر استخدا ًما أو أكرث
من استخدامات املوسيقا
يف ال��خ�برات الحياتية
إليومية ،مبساعدة املعلم.

يعيد صياغة جملة
لحنية منتظمة يف
امليزان الثنايئ.

يعيد ترتيب م��وازي��ر
جملة لحنية منتظمة
يف امل���ي���زان ال��ث��ن��ايئ،
مبساعدة املعلم.
يرتجل تنوي ًعا إيقاعيًا
مصاحبة للعبة تعليمية
ب��أخ��ط��اء يف مسايرة
الوحدة ،مبساعدة املعلم.

ي�����ذك�����ر ب��ع��ض
استخدامات املوسيقا
يف الخربات الحياتية
إليومية.

ي��رت��ج��ل تنويعات
إيقاعية مصاحبة
للعبة تعليمية.

يبتكر جملة لحنية يف يبتكر جملة لحنية يف
ح��دود ست درجات ح���دود ث�لاث درج��ات
صوتية.
صوتية.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول
الطالب املشمول
ضمن املستوى 3
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يرشح مفهوم امليزان يرشح مدلول امليزان يرشح بأسلوبه مدلول امليزان
رسا ما يشري إليه
امل��وس��ي��ق��ي ،بدعم املوسيقي.
املوسيقي مف ً
رقام البسط و املقام.
بسيط من املعلم.
 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

يقرأ بصعوبة بعض
ال���ن�م�اذج اللحنية
يف امل��ي��زان الثنايئ،
بغري مطابقة لبعض
الدرجات الصوتية.
ي���������د ِّون من�����اذج
إ يقا عية مستخد ًما
الزمن الكامل ونصف
الزمن ورب��ع الزمن
مع وج��ود أخطاء يف
التدوين ،وبصعوبة
ملحوظة.
يعرف بصعوبة أمناطًا
من الفنون الشعبية
املحلية م��ع وج��ود
ب��ع��ض ال��خ��ل��ط بني
أساليب أدائها.
يشارك زمالئه بأدوار
م���ح���دودة يف أداء
األل���ع���اب ال�تراث��ي��ة
املحلية املنفذة.
ي���ع��� ِّدد ب��ع��ض من
استخدامات املوسيقا
يف الخربات الحياتية
إل��ي��وم��ي��ة ،ب��دع��م
محدود من املعلم.
يعيد بصعوبة صياغة
جملة لحنية منتظمة
يف امليزان الثنايئ مع
وجود بعض األخطاء.
ي��رت��ج��ل تنويعات
إي��ق��اع��ي��ة بسيطة
م��ص��اح��ب��ة للعبة
تعليمية بصعوبة
م��ل��م��وس��ة ،ب��دع��م
محدود من املعلم.
يبتكر جملة لحنية يف
ح��دود أرب��ع درجات
صوتية.

يقرأ تنويعات لحنية يف يقرأ مبهارة التنويعات اللحنية
يف امليزان الثنايئ محافظًا عىل
امليزان الثنايئ.
الضبط اإلي��ق��اع��ي ومطابقة
الدرجات الصوتية.
ي����������د ِّون من�����اذج
إ يقا عية مستخد ًما
الزمن الكامل ونصف
الزمن وربع الزمن.

يجيد تدوين من��اذج إيقاعية
متنوعة مستخد ًما الزمن الكامل
ونصف ال��زم��ن ورب��ع الزمن
وعالمات الصمت الدالة عليها.

يعرف أمناطًا من الفنون يعرف أمناطا من الفنون الشعبية
املحلية ويصف أسلوب أداء كل
الشعبية املحلية.
منط من األمناط.
ي��ؤ ِّدي ألعاباً تراثية يؤ ِّدي ألعاباً تراثية محلية ويبادر
بتمثيل دور القائد أو الالعب
محلية.
الرئيس ال��ذي يعتمد عليه يف
تنفيذ األلعاب.
يذكر بعض استخدامات يذكر العديد من استخدامات
املوسيقا يف الخربات املوسيقا يف الخربات الحياتية
إليومية واصفًا الغاية واألسلوب.
الحياتية إلىومية.
يعيد صياغة جملة يعيد صياغة جملة لحنية
لحنية منتظمة يف منتظمة يف امليزان الثنايئ بأكرث
من طريقة.
امليزان الثنايئ.
ي��رت��ج��ل ت��ن��وي��ع��ات يرتجل تنويعات إيقاعية متنوعة
إيقاعية مصاحبة للعبة مناسبة مصاحبة للعبة تعليمية
مستخد ًما تشكيالت إيقاعية
تعليمية.
متعددة.
يبتكر جملة لحنية يف يبتكر جملة لحنية يف حدود
ح��دود س��ت درج��ات ح��روف األبجدية املوسيقية
السبعة.
صوتية.
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:

األداء الغنايئ

يرشح مدلول امليزان ي�شرح مفهوم امليزان
املوسيقي دون دق��ة،
املوسيقي
مب���س���اع���دة امل��ع��ل��م
وبصعوبة ماموسة.
يغ ِّني أهازيج شعبية يغ ِّني مقاطع من أهازيج
محلية ت��ع��زز من شعبية محلية تعزز من
هويته الوطنية ،بدعم
هويته الوطنية.
من املعلم.
يؤ ِّدي منوذ ًجا غنائ ًيا يؤ ِّدي مقطعاً من منوذج
م���ن أدب الطفل غنايئ من أدب الطفل
العاملي ،مبساعدة املعلم.
العاملي.

األداء اإلىل

يعزف درج��ات سلم يعزف درجات سلم دو
دو الكبري عىل آالت الكبري عىل آالت لوحة
املفاتيح ب��وح��دة غري
لوحة املفاتيح.
منتظمة ،مبساعد املعلم.
يؤ ِّدي تنويعات لحنية
بسيطة يف امل��ي�زان
ال��ث��ن��ايئ ع�لى آلته
املوسيقية.
مي �يِّ��ز ب�ين تعبريات
األداء املوسيقي.

ي��ؤ ِّدي بصعوبة تنويع
لحني بسيط يف امليزان
ال���ث���ن���ايئ ع�ل�ى آل��ت��ه
املوسيقية بدعم من
املعلم.
يفرق بني بعض تعبريات
األداء امل��وس��ي��ق��ي،
مبساعدة املعلم.

التذوق املوسيقي

يبدي رأي��ه يف مناذج ي��ب��دي رأي���ه يف من��اذج
محليه موسيقية محلية وعاملية،
موسيقية
بتشجيع من املعلم.
وعاملية.
يقيِّم أداء زمالئه يف يوضح ما أعجبه يف أداء
منوذج فني شعبي .زم�لائ��ه ل��ن��م��وذج فني
شعبي ،بدعم من املعلم.
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يختار منطًا موسيق ًيا يختار منطًا موسيق ًيا
م��ن��اس � ًب��ا ملصاحبة م��ن��اس � ًب��ا إىل ح��د ما
ملصاحبة مشهد درامي،
مشهد درامي.
مبساعدة املعلم.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول
الطالب املشمول
ضمن املستوى 3
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يرشح مفهوم امليزان يرشح مدلول امليزان يرشح بأسلوبه مدلول امليزان
رسا ما يشري إليه
امل��وس��ي��ق��ي ،بدعم املوسيقي.
املوسيقي مف ً
رقميا البسط و املقام.
بسيط من املعلم.
 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

يغ ِّني بعض األهازيج
الشعبية املحلية التي
ت��ع��زز م��ن هويته
الوطنية غري ملتز ًما
بضبط النغم واإليقاع.
يؤ ِّدي بصعوبة منوذ ًجا
غنائياَ من أدب الطفل
ال��ع��امل��ي ب��أخ��ط��اء
ب��س��ي��ط��ة يف ضبط
ال��درج��ات الصوتية
للحن.
يعزف درج��ات سلم
دو الكبري عىل آالت
لوحة املفاتيح مساي ًرا
للوحدة ،بدعم بسيط
من املعلم.
ي��ؤ ِّدي أج �زا َء بسيطة
م���ن ال��ت��ن��وي��ع��ات
اللحنية املنفذة يف
امليزان الثنايئ عىل آلته
املوسيقية بصعوبة.
مييِّز بصعوبة ملحوظة
ب�ين بعض تعبريات
األداء امل��وس��ي��ق��ي
املقررة.
يبدي رأي��ه يف بعض
الجوانب من مناذج
محلية
موسيقية
وعاملية برتدد.
يقيِّم برت ُّدد أداء زمالئه
يف منوذج فني شعبي.

يغ ِّني أهازيج شعبية يجيد غناء األهازيج الشعبية
محلية تعزز من هويته املحلية املقررة التي تعزز من
هويته الوطنية ف��رديً��ا ومع
الوطنية.
املجموعة.
يؤ ِّدي منوذ ًجا غنائ ًيا من يؤ ِّدي منوذ ًجا غنائ ًيا من أدب
أدب الطفل العاملي .الطفل العاملي ويغ ِّني مقاطع
من مناذج أخرى شائعة عامل ًّيا.

يعزف درجات سلم دو يجيد ع��زف سلم دو الكبري
الكبري عىل آالت لوحة عىل آالت لوحة املفاتيح ملتز ًما
بالرتقيم الصحيح لألصابع يف
املفاتيح.
األداء.
يؤ ِّدي تنويعات لحنية يجيد أداء عدد من التنويعات
بسيطة يف امليزان الثنايئ اللحنية يف امليزان الثنايئ عىل
عىل آلته املوسيقية .آلته املوسيقية.
مييِّز بني تعبريات األداء مييِّز بني تعبريات األداء املوسيقي
املختلفة ويص ِّنفها إىل مجاالت.
املوسيقي.
يبدي رأي��ه يف مناذج
م��وس��ي��ق��ي��ة محلية
وعاملية.
يقيِّم أداء زمالئه يف
منوذج فني شعبي.

يختار بصعوبة منطاً يختار منطًا موسيق ًيا
موسيقياً مناسبــــاً مناس ًبا ملصاحبة مشهد
ملصاحبة ج��زء من درامي.
مشهد درامي.

يبدي رأيه يف مناذج موسيقية
محلية وعاملية بأسلوب قائم
عىل تحليل النموذج ونقده
مبوضوعية.
يقيِّم أداء زم�لائ��ه يف من��وذج
فني شعبي موض ًحا إيجابيات
وس��ل��ب��ي��ات األداء وكيفية
تصحيحها.
يقرتح أكرث من منط موسيقي
مناسب ملصاحبة مشهد درامي.

الصف الثالث
 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
نواتج التعلم
املحـور
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
املستوى  1ميكنه أن:
يستنتج املوازين يستنتج بصعوبة بعض ي��س��ت��ن��ت��ج امل���وازي���ن يستنتج املوازين املوسيقية يستنتج املوازين املوسيقية
املوسيقية لألعامل امل���وازي���ن املوسيقية امل��وس��ي��ق��ي��ة ل�لأع�مال لألعامل املقرر.
لالعامل املقررة ،وبدعم املقررة ،مبساعدة املعلم.

املقررة.

لألعامل املقررة ويقارن
بينها.

اللغة املوسيقية

من املعلم.
ي���ك���ون أش���ك���ا ًال ي��ك��ون بعض األش��ك��ال يكون بصعوبة أشكا ًال يكون أشكا ًال إيقاعية من ي��ج��ي��د ت��ك��وي��ن أش��ك��ال
إي���ق���اع���ي���ة م��ن اإليقاعية من العالمات إيقاعية من العالمات العالمات املدروسة

إيقاعية م��ن العالمات

العالمات املدروسة .امل��دروس��ة م��ع وج��ود املدروسة.

املدروسة بسهولة.

أخطاء ،مبساعدة املعلم.
ي��ق��رأ ت��ن��وي��ع��ات يقرأ تنويعات مستخد ًما يقرأ تنويعات مستخد ًما يقرأ تنويعات مستخد ًما ي��ق��رأ مب��ه��ارة تنويعات
مستخد ًما إشارات إشارات امليزان الثاليث مع إش��ارات امليزان الثاليث ،إشارات امليزان الثاليث.
امليزان الثاليث.

عدم وجود توافق أثناء مع وجود بعض األخطاء.

مستخدماً إشارات امليزان
الثاليث.

األداء ،مبساعدة املعلم.
يذكر بعض أعالم يذكر بعض أعالم املوسيقا يذكر بعض أعالم املوسيقا يذكر بعض أعالم املوسيقا يذكر بعض أعالم املوسيقا
املوسيقا العاملية.

العاملية ،مبساندة املعلم العاملية ،مبساندة املعلم .العاملية.

ال��ع��امل��ي��ة وي�س�رد بعض

الثقافة املوسيقية

أعاملهم.
مع عدم الدقة.
يقارن بني أشكال ي��ق��ارن ب�ين منطني من يحاول املقارنة بني منطني يقارن بني أشكال الفنون يقارن بني أشكال الفنون
الفنون
املحلية.

الشعبية أمن��اط الفنون الشعبية من أمناط الفنون الشعبية الشعبية املحلية.
املحلية ،مبساعدة املعلم املحلية ،مبساندة أقرانه.

الشعبية املحلية ويسمي
اآلالت املستخدمة فيها.

ووزمالئه.
ي���ؤ ِّدي من��اذج من ي��ؤ ِّدي بصعوبه وبدون يؤ ِّدي مناذج من الفنون ي��ؤ ِّدي من��اذج من الفنون يظهر ب�راع��ة عند ادائ��ه
الفنون
املحلية.

الشعبية دقة من��اذج من الفنون الشعبية املحلية بدعم الشعبية املحلية.
الشعبية املحلية ،بدعم من املعلم.

مناذج من الفنون الشعبية
املحلية.

التأليف املوسيقي

من املعلم.
ي��ص��وغ من��وذ ًج��ا يصوغ منوذ ًجا مناسبًا يصوغ منوذ ًجا مناسبًا يصوغ منوذ ًجا مناسبًا يف يبتكر منوذ ًجا مناسبًا يف
مناسبًا يف امليزان بسيطًا يف امليزان الثاليث ،بسيطًا يف امليزان الثاليث ،امليزان الثاليث.
الثاليث.

ب���دع���م م���ن امل��ع��ل��م بدعم من املعلم.

امل��ي �زان ال��ث�لايث بسهولة
وإبداع.

وبصعوبة كبرية.
ي��ؤل��ف من��وذ ًج��ا يؤلف منوذ ًجا إيقاع ًّيا يف يؤلف بصعوبة منوذ ًجا يؤلف منوذ ًجا إيقاع ًّيا يف يؤلف منوذ ًجا إيقاع ًّيا يف
إيقاع ًّيا يف امليزان امليزان الثاليث مع العديد إيقاع ًّيا يف امليزان الثاليث .امليزان الثاليث.
الثاليث.

من االخطاء ،بدعم من

امليزان الثاليث مبهارة ودقة
وتنوع.

املعلم.
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يؤ ِّدي مناذج غنائية
باللغة العربية
واإلنجليزية.
األداء الغنـايئ

ي��غ � ِّن��ي م��ن��ف��ر ًدا
م���ح���اف���ظً���ا ع�لى
الطبقة الصوتية
والوحدة اإليقاعية.
ي�����ؤ ِّدي ج�ماع �يًّ��ا
مناذج من األهازيج
الشعبية املحلية.

األداء اإلىل

ي���ؤ ِّدي تنويعات
لحنية بأساليب
التعبري املوسيقي.
ي��ع��زف لح ًنا من
الذاكرة مع ًربا عن
شخصيته.

التـذوق املوسيـقي

يح ِّدد املصطلحات
امل���وس���ي���ق���ي���ة
امل��س��ت��خ��دم��ة يف
ال���ن�م�اذج ال��ت��ي
يستمع إليها.
مي ِّيز ب�ين أص��وات
اآلالت اإليقاعية
املحلية.

تكــامل
الفنـون

يربط بني اإليقاع
املوسيقي واإليقاع
يف الفنون األخرى.
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي���ؤ ِّدي من���اذج غنائية
بسيطة باللغة العربية
واإلن��ج��ل��ي��زي��ة ،بعد
م����ح����اوالت ع��دي��دة
ومبساعدة املعلم.
يغ ِّني منفر ًدا محافظًا
ع�لى الطبقة الصوتية
والوحدة اإليقاعية مع
العديد م��ن االخ��ط��اء،
وبدعم من املعلم.
ي���ؤ ِّدي جامعيًّا من��اذج
من األهازيج الشعبية
املحلية ،مبساعدة املعلم
وبدون دقة.
ي��ؤ ِّدي يف ح��دود ضيقة
تنويعات لحنية بأساليب
التعبري املوسيقي ،بدعم
من املعلم.
يعزف لح ًنا من الذاكرة
برا ع��ن شخصيته،
م��ع� ً
ب��ش��ك��ل غ�ي�ر دق��ي��ق
ومبساعدة املعلم..
ي���ح��� ِّدد ب��ع��ض��اً من
املصطلحات املوسيقية
املستخدمة يف النامذج
ال��ت��ي يستمع إليها،
بصعوبة.
مي�� ِّي��ز ب��ع��ض أص���وات
اآلالت اإليقاعية املحلية،
مبساعدة املعلم وبدون
دقة.
ي��رب��ط ب�ي�ن اإلي��ق��اع
املوسيقي واإلي��ق��اع يف
الفنون األخرى ،مبساعدة
املعلم وبصعوبة.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
ي�������ؤ ِّدي م����ع ب��ع��ض
األخ��ط��اء من��اذج غنائية
بسيطة باللغة العربية
واإلنجليزية.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
يؤ ِّدي مناذج غنائية باللغة يؤ ِّدي مناذج غنائية باللغة
ال��ع��رب��ي��ة واإلن��ج��ل��ي��زي��ة
العربية واإلنجليزية.
بطالقة.

يغ ِّني منفر ًدا محافظًا يغ ِّني منفر ًدا محافظًا عىل يغ ِّني منفر ًدا محافظًا عىل
ع�لى الطبقة الصوتية الطبقة الصوتية والوحدة الطبقة الصوتية والوحدة
اإليقاعية برباعة.
والوحدة اإليقاعية مع اإليقاعية.
وجود أخطاء.
ي���ؤ ِّدي جامعيًّا من��اذج ي��ؤ ِّدي جامعيًّا من��اذج من يؤ ِّدي جامعيًّا وفرديًا مناذج
من األه��ازي��ج الشعبية األهازيج الشعبية املحلية .م��ن األه��ازي��ج الشعبية
املحلية بإتقان.
املحلية ،مبساندة زمالئه.
ي��ؤ ِّدي تنويعات لحنية ي���ؤ ِّدي تنويعات لحنية ي���ؤ ِّدي تنويعات لحنية
ب��أس��ال��ي��ب ال��ت��ع��ب�ير بأساليب التعبري املوسيقي .بأساليب التعبري املوسيقي
مبهارة.
املوسيقي بصعوبة.
يعزف ب�تردد لح ًنا من يعزف لح ًنا من الذاكرة يربز مهاراته يف عزف لحنٍ
برا عن
برا عن مع ًربا عن شخصيته.
م��ن ال��ذاك��رة م��ع� ً
ال���ذاك���رة م��ع� ً
شخصيته.
شخصيته.
ي��ح�� ِّدد املصطلحات ي���ح��� ِّدد امل��ص��ط��ل��ح��ات يح ِّدد بدقة املصطلحات
املوسيقية املستخدمة املوسيقية املستخدمة يف املوسيقية املستخدمة يف
يف النامذج التي يستمع النامذج التي يستمع إليها .النامذج التي يستمع إليها.
إليها تحديدا ً غري دقيق.
مي ِّيز بصعوبة بني أصوات مي ِّيز بني أص��وات اآلالت مي ِّيز بني أص��وات اآلالت
اإليقاعية املحلية ويصفها.
اآلالت اإليقاعية املحلية .اإليقاعية املحلية.
يربط بصعوبة بني اإليقاع يربط بني اإليقاع املوسيقي يتمكن م��ن ال��رب��ط بني
املوسيقي واإلي��ق��اع يف واإليقاع يف الفنون األخرى .اإليقاع املوسيقي واإليقاع
يف الفنون األخرى.
الفنون األخرى.

الصف الرابع
املحـور

نواتج التعلم
يح ِّدد الرموز الدالة
عىل عالمات الصمت
للعالمات اإليقاعية.

اللغة املوسيقية

ي��د ِّون مناذج إيقاعية
ولحنية يف امل��وازي��ن
البسيطة.
ي���ص��� ِّن���ف اآلالت
املوسيقية اىل فصائل.

الثقافة املوسيقية

يرشح بأسلوبه طريقة
أداء الفنون الشعبية
املحلية.
ي��ش�رح بالتفصيل
مكونات آلة موسيقية
مدروسة.
يرتجل إيقاع ًّيا ولحن ًيا
يف املوازين البسيطة.

التأليف املوسيقي

ي���ؤل���ف ت��ن��وي��ع��ات
موسيقية يف امليزان
الرباعي.
يبتكر جملة موسيقية
مستخد ًما مصطلحات
األداء املوسيقي.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
ي��ح � ِّدد بصعوبة بعض
الرموز الدالة عىل عالمات
ال��ص��م��ت ل��ل��ع�لام��ات
اإليقاعية.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
يح ِّدد الرموز الدالةعىل
ع��ل�ام����ات ال��ص��م��ت
للعالمات اإليقاعية.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
ي��ح � ِّدد وب��دق��ة جميع
الرموز الدالةعىل عالمات
ال��ص��م��ت ل��ل��ع�لام��ات
اإليقاعية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يح ِّدد بدعم من املعلم
ب��ع��ض ال��رم��وز ال��دال��ة
ع�لى ع�لام��ات الصمت
للعالمات اإليقاعية
وي��خ��ط��ئ يف تحديد
بعضها.
ي��د ِّون بدعم كامل من ي��د ِّون مع وج��ود بعض ي��د ِّون من��اذج إيقاعية ي����د ِّون مب��ه��ارة من��اذج
املعلم ج��ز ًءا من منوذج األخطاء منوذ ًجا إيقاع ًّيا ولحنية يف امل��وازي��ن إي��ق��اع��ي��ة ول��ح��ن��ي��ة يف
امل��وازي��ن البسيطة يف
إيقاعي يف ميزان بسيط .ولحنياً يف امليزان البسيط .البسيطة.
وقت قيايس.
يص ِّنف بدعم كبري من يص ِّنف بدعم محدود من يص ِّنف اآلالت املوسيقية يص ِّنف اآلالت املوسيقية
وينسبها إىل فصائلها
امل��ع��ل��م ب��ع��ض اآلالت املعلم وبأخطاء بسيطة إىل فصائل.
بدقة.
املوسيقية اىل فصائل بعض اآلالت املوسيقية
إىل فصائل.
ويخطئ يف بعضها.
بدعم كبري من املعلم بدعم محدود من املعلم يرشح بأسلوبه طريقة يرشح بطالقة طريقة أداء
يحاول أن يرشح بأسلوبه ي�شرح بأسلوبه طريقة أداء الفنون الشعبية الفنون الشعبية املحلية.
طريقة أداء بعض لوحات أداء ب��ع��ض ال��ف��ن��ون املحلية.
الفنون الشعبية املحلية .الشعبية املحلية.
مب��س��اع��دة م��ن املعلم بدعم بسيط من املعلم ي��ش�رح ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل ي�شرح بدقة وتفصيل
يسمي بعض أج �زاء آلة ي�ش�رح م��ك��ون��ات آل��ة مكونات آلة موسيقية مكونات آلة موسيقية
مدروسة ويذكر وظيفة
مدروسة.
موسيقية مدروسة.
موسيقية مدروسة.
كل جزء.
يحاول أن يرتجل إيقاع ًّيا يرتجل إيقاع ًّيا يف ميزان يرتجل إيقاع ًّيا ولحنياً يف يجيد ارت��ج��ال من��اذج
إي��ق��اع��ي��ة ول��ح��ن��ي��ة يف
يف ميزان بسيط جمل بسيط بغري ق��درة عىل املوازين البسيطة.
امل���وازي���ن البسيطة
تقليدية ،بإرشادات من ضبط الوحدة اإليقاعية،
محافظًاعىل ال��وح��دة
مبساعدة املعلم.
املعلم.
الزمنية.
ي��ح��اول تأليف تنويعٍ يؤلف بصعوبة تنويعاً ي���ؤل���ف ت��ن��وي��ع��ات يؤلف تنويعات موسيقية
م��وس��ي��ق��ي يف امل��ي��زان م��وس��ي��ق� ًي��ا يف امل��ي �زان موسيقية يف امل��ي�زان يف امليزان الرباعي ،مبهارة
ومتكن.
الرباعي.
الرباعي ،بدعم كبريمن الرباعي.
املعلم.
يحاول أن يبتكر مازورتني يبتكرعبارة موسيقية يبتكر جملة موسيقية يبتكر جملة موسيقية يف
موسيقيتني مستخد ًما م��س��ت��خ��د ًم��ا ب��ع��ض مستخد ًما مصطلحات امليزان الرباعي محددا ً
مصطلحات التلوين.
التلوين ،التلوين.
ب���ع���ض م��ص��ط��ل��ح��ات مصطلحات
التلوين ،بدعم كبري من بدعم كبري من املعلم.
املعلم.
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يتمكن من توظيف
جهازه الصويت أثناء
الغناء.
ي��غ � ِّن��ي من����اذج من
املوروث الفني املحيل.
يغ ِّني مع املجموعة
ب���أس���ل���وب ت��ع��دد
التصويت.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يحاول توظيف جهازه
ال��ص��ويت أث��ن��اء الغناء،
مبساعدة كبرية من املعلم.
يحاول أن يغ ِّني مقاطع
من امل���وروث الشعبي،
مبساعدة املعلم.
يغ ِّني م��ع املجموعة
بأسلوب تعدد التصويت،
مب��س��اع��دة م��ن املعلم
واألقران.
يؤ ِّدي آل ًيا مع املجموعة،
بدعم من املعلم.

يعرف أهمية األداء
ال��ج�ماع��ي ال��ت��ع��اوين
والتنافيس.
يشارك املجموعة يف ي���ح���اول أن ي��ش��ارك
أداء أعامل موسيقية املجموعة يف أداء جزء
من عمل موسيقي متعدد
متعددة األصوات.
األص�����وات ،ب��دع��م من
املعلم.
مي ِّيز بني الطابع الصويت يحاول التمييز بني الطابع
ل��ن�ماذج م��ن فصائل ال��ص��ويت لفصيلة من
فصائل اآلالت ،بدعم كبري
اآلالت املوسيقية.
من املعلم.
يفاضل ب�ين الفنون ي��ف��اض��ل ب�ين ال��ف��ن��ون
الشعبية بدعم كبري من
الشعبية املحلية.
املعلم.
يرشح بأسلوبه أهمية ب���دع���م م���ن امل��ع��ل��م
املؤثرات املوسيقية يف ي�شرح أهمية املؤثرات
إث �راء مشاهد العمل املوسيقية.
املرسحي.
ي��رب��ط ب�ين النقطة ي���رب���ط ب�ي�ن ال��ن��ق��ط��ة
املوسيقية والفاصل املوسيقية ومثلها يف
املوسيقي وبني النقطة اللغات األخ��رى ،بدعم
والفاصل يف اللغات من املعلم.
األخرى.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
يوظف بعض امكانات
جهازه الصويت أثناء الغناء،
مبساعدة من املعلم.
يغ ِّني منوذج من املوروث
الشعبي ،مبساعدة املعلم.
ي��ح��اول أن يغ ِّني مع
املجموعة بأسلوب تعدد
التصويت ،مبساعدة من
املعلم.
ي��ؤ ِّدي بصعوبة آل ًيا مع
املجموعة بشكل تعاوين.
يشارك بصعوبة املجموعة
يف أداء عمل موسيقي
متعدد األصوات.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن :املستوى  4ميكنه أن:
يتمكن م��ن توظيف يحسن توظيف جهازه
ج��ه��ازه ال��ص��ويت أثناء الصويت أثناء الغناء.
الغناء.
يغ ِّني مناذج من املوروث يتمكن م��ن م��ه��ارات
األداء ويغ ِّني مناذج من
الفني املحيل.
املوروث الفني املحيل.
يغ ِّني م��ع املجموعة يغ ِّني مبهارة ومحافظًا
ب���أس���ل���وب ت��ع��دد عىل القفزات اللحنية مع
املجموعة ،بأسلوب تعدد
التصويت.
التصويت.
يؤ ِّدي آل ًيا مع املجموعة ي��ؤ ِّدي مبهارة ومساندا ً
ألقرانه عزفاً آل ًياجامع ًّيا
بشكل تنافيس.
تعاونياً وبشكل تنافيس.
يشارك املجموعة يف أداء يقود املجموعة أثناء أداء
أعامل موسيقية متعددة أعامل موسيقية متعددة
األصوات مبهارة أدائية.
األصوات.

يحاول بصعوبة التمييز مي ِّيز بني الطابع الصويت مي ِّيز بني الطابع الصويت
ب�ي�ن ال��ط��اب��ع ال��ص��ويت ل��ن�ماذج م��ن فصائل لآلالت املوسيقية
مع تصنيفها لفصائل.
اآلالت املوسيقية.
لفصائل اآلالت.
ي��ف��اض��ل ب�ين ال��ف��ن��ون ي��ف��اض��ل ب�ين الفنون يفاضل مبهارة بني الفنون
الشعبية املحلية ويح ِّدد
الشعبية املحلية بدعم الشعبية املحلية.
اآلالت املستخدمة يف كل
محدود من املعلم.
فن.
بدعم من املعلم يفرس يرشح أهمية املؤثرات ي�شرح مب��ه��ارة أهمية
أهمية املؤثرات الصوتية املوسيقية يف مشاهد امل���ؤث���رات املوسيقية
ويذكر بعض أنواعها.
يف إث �راء مشاهد العمل العمل املرسحي.
املرسحي.
يربط بصعوبة بني النقطة ي��رب��ط ب�ي�ن النقطة ي��رب��ط ب�ي�ن النقطة
املوسيقيـــة والفاصــــل املوسيقيـــة والفاصـــل املوسيقيـــة والفاصــــل
املوسيقــي وبني النقطــة املوسيقــي وبني النقطـة املوسيقـــي وبني النقطـة
والفاصــــل يف اللغــــات والفاصـــل يف اللغـــات والفاصـــل يف اللغــــات
األخرى ،مع ذكر أمثلة.
األخرى.
األخرى.

الصف الخامس
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اللغة املوسيقية

ي��ق��ارن ب�ين القيم
الزمنية للعالمات
اإليقاعية املدروسة.
يد ِّون ما يستمع إليه
مستخد ًما التقنيات
الحديثة.
يقرأ تنويعات لحنية
يف املوازين املوسيقية
البسيطة مستخد ًما
إشارات امليزان.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يقارن بني اثنان من القيم
الزمنية للعالمات اإليقاعية
املدروسة ،مبساعدة املعلم.
ي���د ِّون م��ا يستمع إليه
م��س��ت��خ��د ًم��ا التقنيات
الحديثة مع وجود أخطاء
مبساعدة من املعلم.
يقرأ بعض التامرين يف
امل��ي�زان البسيط ،بشكل
غري دقيق ووجود أخطاء
متكررة.

 2دون املستوى
الطالب املشمول
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يقارن بني اثنان من
القيم الزمنية للعالمات
اإليقاعية املدروسة.
ي����د ِّون بصعوبة ما
يستمع إليه مستخد ًما
التقنيات الحديثة.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

يقارن بني القيم الزمنية
للعالمات اإليقاعية
املدروسة.
ي��د ِّون ما يستمع إليه
مستخد ًما التقنيات
الحديثة.

يقارن بني القيم الزمنية
ل��ل��ع�لام��ات اإلي��ق��اع��ي��ة
املدروسة مبهارة ودقة.
ي��د ِّون بدقة وم��ه��ارة ما
يستمع إليه مستخد ًما
التقنيات الحديثة.

يقرأ تنويعات لحنية
يف املوازين البسيطة
مستخد ًما إش���ارات
امليزان .مع وجود أخطأ
متكررة.
ي��ح � ِّدد أن���واع اآلالت يص ِّنف اآلالت الوترية ي��ح � ِّدد اآلالت الوترية
ال��وت��ري��ة م��ع أق�ران��ة وفقاً لطريقة إص��دار وطريقة ال��ع��زف عليها
وكيفية إص��دار الصوت
محاولاً إدراك كيفية الصوت.
منها.
إص��دار الصوت و بأى
طريقة.

الثقافة املوسيقية
التأليف املوسيقي

يص ِّنف اآلالت الوترية يساعد الطالب عىل معرفة
وفقاً لطريقة إصدار الفرق بني اآلالت الوترية
من خالل االستامع إليها و
الصوت.
كيفية العزف عليها وكيفية
اخ����راج ال��ص��وت منها،
بتوجيهات من املعلم.
يعرف مبادئ التدوين ي�شرح م��ب��ادئ التدوين ي���د ِّون بعض الجمل
املوسيقي اإللكرتوين .وتصحيح االخطاء املدونة املوسيقية البسيطة
إلىكرتونياً من قبل الطالب .مالحظاً كرثة األخطاء يف
التدوين.
ي��ق��ارن ب�ين اآلالت تحديد الفرق بني اآلالت عدم القدرة عىل تحديد
الوترية املستخدمة الوترية العربية واآلالت ال���ف���رق ب�ي�ن اآلالت
يف الفرقة العربية الوترية الخاصة باألوركسرتا الوترية العربية واآلالت
واألورك�������س���ت���را ال��س��ي��م��ف��وىن ،مبساعدة الوترية باألوركسرتا.
املعلم.
السيمفوين.
يعيد صياغة منوذج ي��ع��ي��د ص��ي��اغ��ة جملة يعيد صياغة جملة
موسيقية بسيطة ،مبساعدة م��وس��ي��ق��ي��ة بسيطة
موسيقي بأسلوبه.
املعلم ومشاركة زمالئه .مملوءة باألخطاء.
يبتكر لحنياً يف حدود يبتكر جملة لحنية ويرشح يحاول ابتكار جملة
مبادئ التدوين املوسيقي ،لحنية دون أن يعرف
سلم دو الكبري.
السلم املدون منة.
مبساعدة املعلم.
يغيرِّ السلم املوسيقي ي�شرح بصعوبة كيفية ي���درك مفهوم تغيري
تبديل مفتاح سلم إىل السلم املوسيقي من
من مفتاح آلخر.
مفتاح اىل مفتاح اخر،
مفتاح آخر.
مبعاونة املعلم.

يقرأ تنويعات لحنية يقرأ متارين متنوعة من
يف املوازين املوسيقية امل��ي�زان البسيط بطالقة
البسيطة مستخد ًما مستخد ًما إش���ارة اليد
الدالة عىل امليزان.
إشارات امليزان.

يعرف مبادئ التدوين ي��د ِّون و يعرف ويرشح
املوسيقي اإللكرتوين .مبادئ التدوين املوسيقي
إلكرتون ًّيا.
ي���ق���ارن ب�ي�ن اآلالت ي��ذك��ر اآلالت ال��وت��ري��ة
ال��وت��ري��ة املستخدمة العربية غ�ير امل��وج��ودة
يف ال��ف��رق��ة العربية باألوركسرتا السيمفوىن.
واألوركسرتا السيمفوين.
يعيد صياغة من��وذج ي��ع��ي��د ص��ي��اغ��ة جملة
موسيقية بأسلوبه مع
موسيقي بأسلوبه.
إضافة تنويعات بسيطة.
يبتكر لحنياً يف حدود يجيد صياغة جملة لحنية
يف حدودسلم دو الكبري.
سلم دو الكبري.
يغيرِّ السلم املوسيقي تدوين سلم موسيقي من
مفتاح ث��م مبفتاح اخر
من مفتاح آلخر.
مبفهوم علمي صحيح
حسب القواعد املوسيقية.
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األداء الغنـايئ

ي�������درك أه��م��ي��ة
التدريبات الصوتية
يف تحسني مهاراته
الغنائية.

ي��ؤ ِّدى تدريبات صوتية
بشكل تساعده عىل مخارج
األلفاظ وتنظيم عملية
النفس اثناء التدريبات،
م��ن خ�ل�ال ال��ت��دري��ب��ات
املنتظمة من قبل املعلم.
يغ ِّني مقط ًعا غنائيًا
محافظا ع�لى الطبقة
الصوتية ،مبساعدة املعلم
ومبصاحبة الة االورج.
ي����ؤ ِّدى ب��ع��ض املقاطع
الغنائية مبشاركة أقرانه
واندماجه معهم يف الغناء.

يعزف منفر ًدا مقاطع
ل��ح��ن��ي��ة مبصاحبة
إيقاعية.
يعزف مع املجموعة
من�������اذج ل��ح��ن��ي��ة
مبصاحبات هارمونية.

ي��ع��زف ل��ح��ن مبصاحبة
إي��ق��اع��ي��ة م���ح���دودة
بالتدريب.
يعزف مع املجموعة مناذج
لحنية مبصاحبات هارمونية
مع وجود أخطاء متكررة،
بتوجيهات من املعلم.
مي ِّيز الطابع الصوىت لآلالت
ذات القوس وأآلالت ذات
الريشة مع وجود أخطاء
يف ال��ف��رق ب�ين النوعني
مبساعدة املعلم.
مي ِّيز بني الطابع املوسقي
العرىب والطابع املوسيقي
ال��ك�لاس��ي�كي م��ع وج��ود
بعض الخلط بني املفاهيم،
ومبساعدة املعلم ورشحة.
ي���رب���ط ب�ي�ن االش���ك���ال
ال��ه��ن��دس��ي��ة يف الفنون
وأشكال الصناديق املصوتة
يف اآلالت الوترية.

يربز موهبته الغنائية
بأسلوب تنافيس مع
أقرانه.
ي��ش��ارك بالغناء يف
االحتفاالت واملناسبات
املختلفة.

األداء اإلىل
التـذوق املوسيـقي
تكــامل الفنـون
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:

مي ِّيز الطابع الصويت
آلالت ذات القوس
وآالت ذات الريشة.
مي�� ِّي��ز ب�ي�ن ال��ط��اب��ع
امل��وس��ي��ق��ي ال��ع��ريب
والطابع املوسيقي.
الكالسييك.
ي��رب��ط ب�ين األش��ك��ال
الهندسية يف الفنون
ال��ب�صري��ة وأش��ك��ال
الصناديق املصوتة يف
اآلالت الوترية.
ي���درك ال��ع�لاق��ة بني
طول الوتر والذبذبات
الصوتية.

 2دون املستوى
الطالب املشمول
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ي�����ر ِّدد ال��ت��دري��ب��ات يدرك أهمية التدريبات
الصوتية بشكل صحيح ال��ص��وت��ي��ة يف تحسني
دون ف��ه��م فائدتها مهاراته الغنائية.
وأهميتها.
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
ي��ؤ ِّدى تدريبات صوتية
بشكل جيد محافظا عىل
الطبقة الصوتية ومدركاً
أهمية تنظيم التنفس أثناء
ألغناء.

ي��ح��اول أداء مقطع يربز موهبته الغنائية ي��ؤ ِّدي مقط ًعا غنائيًا مع
بأسلوب تنافيس مع أق�ران��ه بأسلوب تنافىس
غناىئ دون اخطاء.
بطالقة.
أقرانه.
ي��ش��ارك ب��ال��غ��ن��اء يف ي��ش��ارك ب��ال��غ��ن��اء يف
االحتفاالت املختلفة االحتفاالت واملناسبات
ولكن بصورة غري فعالة .املختلفة.
يحاولة عزف لح ًنا مع يعزف منفر ًدا مقاطع
إيجاد صعوبة املتابعة لحنية مبصاحبة إيقاعية.
مع اآلالت االيقاعية.
يعزف مع املجموعة يعزف مع املجموعة
مناذج لحنية مبصاحبات مناذج لحنية مبصاحبات
هارمونية.
هارمونية بسيطة.

ي���ش���ارك ب��ال��غ��ن��اء يف
االحتفاالت واملناسبات
املختلفة بصورة فعاله و
بإجادة.
ي��ع��زف م��ن��ف��ر ًدا مقاطع
لحنية مبصاحبة إيقاعية
بدقة ومهارة.
ي��ع��زف م��ع املجموعة
من��اذج لحنية مبصاحبات
هارمونية بدقة ومتكن.

يفرق بني أآلالت ذات مي ِّيز الطابع الصويت ي��درك الفرق بني اآلالت
القوس وأآلالت ذات آلالت ذات ال��ق��وس ذات الريشة واآلالت ذات
القوس من خالل الطابع
ال��ري��ش��ة م��ع وج��ود وآالت ذات الريشة.
الصويت.
أخطاء بني النوعني.

مي�� ِّي��ز ب�ي�ن ال��ط��اب��ع
امل��وس��ي��ق��ي ال��ع��ريب
وال��ط��اب��ع املوسيقي
الكالسييك ،مبشاركة
اقرانة.
ي��رب��ط ب�ين األش��ك��ال
الهندسية يف الفنون
ال��ب�صري��ة وأش��ك��ال
الصناديق املصوتة يف
اآلالت الوترية بدون
ادراك وفهم.
ي��درك العالقة بني طول يدرك بصعوبة العالقة
الوتر والذبذبات الصوتية ،ب��ي�ن ط�����ول ال���وت���ر
مبساعدة املعلم وبصعوبة .والذبذبات الصوتية.

مي��� ِّي���ز ب�ي�ن ال��ط��اب��ع مي ِّيز بني الطابع املوسيقي
امل��وس��ي��ق��ي ال��ع��ريب العريب والطابع املوسيقي
وال��ط��اب��ع املوسيقي الكالسييك بفهم وطالقة
ورسعة.
الكالسييك.
ي��رب��ط ب�ين األش��ك��ال
الهندسية يف الفنون
ال��ب�صري��ة وأش��ك��ال
الصناديق املصوتة يف
اآلالت الوترية.

ي��رب��ط ب�ي�ن األش��ك��ال
الهندسية يف الفنون
البرصية وأشكال الصناديق
املصوتة يف اآلالت الوترية
بفهم وإدراك.

ي����درك ال��ع�لاق��ة بني ي��درك العالقة بني طول
طول الوتر والذبذبات الوتر والذبذبات الصوتية
والعالقة بينهم.
الصوتية.

الصف السادس

اللغة املوسيقية

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املجال و
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
نواتج التعلم
املحـور
املستوى  2ميكنه أن:
املستوى  1ميكنه أن:
يتع َّرف عىل مدلول يعرف امليزان املركَّب مع يعرف امليزان املركَّب مع
وجود أخطاء ،مبساعدة وجود أخطاء.
امليزان املركَّب.
املعلم.
ي��ق��رأ ت��ن��وي��ع��ات ي��ق��رأ ب��ص��ع��وب��ة بعض يقرأ بصعوبة متري ًنا يف
إيقاعية ولحنية يف املوازير يف امليزان املركَّب ،امليزان اإليقاعي املركَّب.
بدعم من املعلم.
امليزان املركَّب.

الثقافة املوسيقية

ي������������������د ِّون
منو ذ ًجا مو سيق ًيا
يف امليزان املركَّب
باستخدم برنامج
موسيقي.
يقارن بني مناذج من
الفنون املوسيقية
امل��م��ث��ل��ة ل��ع��دة
ثقافات.
ي��رت ِّ��ب أرسة آل��ة
الكامن وفق ألطبقة
الصوتية.

التأليف املوسيقي
األداء الغنايئ

ي��رت��ج��ل إيقاع ًّيا
يف امليزان املركَّب
ع�لى وق���ع دق��ات
املرتونوم.
يبتكر تنويعات
لحنية يف ميزان 6
.8 /
ي��غ� ِّن��ي تنويعات
لحنية بأسلوب
ت��ت��اب��ع األص����وات
(الكانون).
يتبادل األدوار يف
الغناء مع املجموعة
مل��ؤل��ف��ات غنائية
باللغتني العربية
واإلنجليزية.

ي��د ِّون منوذ ًجاموسيقيًا
بسيطا ًيف امليزان املركَّب
باستخدم برنامج موسيقي
مع وجود أخطاء ،وبدعم
من املعلم.
ي��ق��ارن ب��ص��ع��وب��ة بني
أس��ال��ي��ب أداء الفنون
املوسيقية املمثلة لعدة
ث��ق��اف��ات ،وب��دع��م من
املعلم.
يعرف أرسة آلة الكامن
وفق الطبقة الصوتية مع
وجود أخطاء ،ومبساعدة
املعلم.
يرتجل إيقاعاً يف امليزان
املركَّب عىل وقع دقات
املرتونوم بشكل غري دقيق
وغري متناسق.
يبتكر تنويعات لحنية
يف ميزان  8 / 6بدعم من
املعلم.
يغ ِّني تنويعات لحنية
بأسلوب تتابع األصوات
(ال��ك��ان��ون) بشكل غري
متناسق وبوجود أخطاء
متكررة.
يتبادل مع أقرانه غناء
مؤلفات غنائية باللغتني
واإلنجليزية
العربية
بشكل غري دقيق وغري
متناسق.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
يعرف مدلول امليزان املركَّب .يعرف امليزان املركَّب
وي���ق���ارن بينه وب�ين
املوازين البسيطة.
ي��ق��رأ تنويعات إيقاعية يقرأ تنويعات إيقاعية
ولحنية يف امليزان املركَّب .ولحنية لنامذج تحتوي
ع�لى امل��ي �زان البسيط
واملركَّب.
ي��د ِّون منوذ ًجا موسيقيًا يف يد ِّون منوذ ًجاموسيقيًا يف
امليزان املركَّب باستخدم امليزان املركَّب وامليزان
ال��ب��س��ي��ط باستخدم
برنامج موسيقي.
برنامج موسيقي.

ي������������������������د ِّون
بصعوبةمنوذ ًجاموسيق ًيا
ب��س��ي��ط �اً يف امل��ي��زان
املركَّب باستخدم برنامج
موسيقي.
ي��ق��ارن بصعوبة بني ي��ق��ارن ب�ين أساليب أداء يقارن بدقة بني أساليب
أساليب أداء الفنون الفنون املوسيقية املمثلة أداء الفنون املوسيقية
املمثلة لعدة ثقافات.
املوسيقية املمثلة لعدة لعدة ثقافات.
ثقافات.
يرت ِّب بصعوبةأرسة آلة يرتِّب أرسة آلة الكامن وفق يرت ِّب أرسة آلة الكامن
وفق ألطبقة الصوتية
ال��ك�مان وف��ق الطبقة ألطبقة الصوتية.
مبهارة.
الصوتية.
يرتجل بصعوبة إيقاع ًّيا يرتجل إيقاع ًّيا يف امليزان يرتجل بدقة إيقاع ًّيا يف
يف امليزان املركَّب عىل امل��ركَّ��ب ع�لى وق��ع دق��ات امليزان املركَّب عىل وقع
دقات املرتونوم.
املرتونوم.
وقع دقات املرتونوم.
يبتكر تنويعات لحنية يف يبتكر تنويعات لحنية يف يبتكر مبهارة تنويعات
لحنية يف ميزان .8 / 6
ميزان  8 / 6بشكل غري ميزان .8 / 6
دقيق.
يغ ِّني تنويعات لحنية يغ ِّني تنويعات لحنية يغ ِّني بإتقان تنويعات
بأسلوب تتابع األصوات بأسلوب تتابع األص��وات لحنية بأسلوب تتابع
األصوات (الكانون).
(ال��ك��ان��ون) م��ع وج��ود (الكانون).
أخطاء.
يتبادل األدوار يف الغناء
مع املجموعة ملؤلفات
غنائية باللغتني العربية
واإلنجليزية مع وجود
أخطاء.

يتبادل األدوار يف الغناء يتبادل األدوار يف الغناء
م��ع املجموعة ملؤلفات مع املجموعة ملؤلفات
غنائية باللغتني العربية غنائية باللغتني العربية
واإلن��ج��ل��ي��زي��ة مبهارة
واإلنجليزية.
وثبات.
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املجال و
املحـور

نواتج التعلم
ي�ش�رح بأسلوبه
مفهوم تأخري النرب
يف األداء املوسيقي.

األداء اإلىل
التذوق املوسيقي
تكامل الفنون
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ي��ع��زف ع�لى آلته
املفضلة تنويعات
لحنية يف امليزان
املركَّب.
ي��ح��لَّ��ل من��وذ ًج��ا
م��وس��ي��ق� ًي��ا ألرسة
الكامن يوصف فيه
أدوار كل آلة عىل
حده.
يربط بني التعبريات
املوسيقية وطبيعة
املشهد التمثييل
ومفهوم التباين يف
الفنون البرصية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي�شرح بأسلوبه مفهوم
ت��أخ�ير ال��ن�بر يف األداء
املوسيقي مبساعدة املعلم
وبشكل غري دقيق.
يعزف عىل آلته املفضلة
تنويعات لحنية بسيطة يف
امليزان املركَّب ،بشكل غري
متناسق وبوجود أخطاء
متكررة.
يحليل من��وذج موسيقي
ألرسة الكامن يصف فيه
أدوار كل آلة مع وجود
أخطاء ،وبساعده املعلم.
ي��رب��ط ب�ين التعبريات
املوسيقية وطبيعة املشهد
التمثييل ومفهوم التباين
يف الفنون البرصية ،بدعم
من املعلم وم��ع وجود
صعوبة.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
يرشح بأسلوبه مفهوم تأخري ي�شرح ب��دق��ة وم��ه��ارة
مفهوم تأخري النرب يف
النرب يف األداء املوسيقي.
األداء املوسيقي.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
يرشح بأسلوبه مفهوم
ت��أخ�ير ال��ن�بر يف األداء
املوسيقي بشكل غري
دقيق.
يعزف عىل آلته املفضلة يعزف عىل آلته املفضلة يعزف عىل آلته املفضلة
تنويعات لحنية بسيطة تنويعات لحنية يف امليزان تنويعات لحنية بسيطة
يف امليزان املركَّب مبهارة.
يف امل���ي���زان امل��ركَّ��ب املركَّب.
بصعوبة.
يحلَّل بصعوبة منوذ ًجا يحلَّل منوذ ًجا موسيقيًا ألرسة يحلَّل مبهارة منوذ ًجا
موسيق ًيا ألرسة الكامن الكامن يصف فيه أدوار كل موسيق ًيا ألرسة الكامن
يصف فيه أدوار كل آله
يصف فيه أدوار كل آلة آلة عىل حد ٍة.
بدق ٍة.
عىل حد ٍة.
ي��رب��ط ب��ص��ع��وب��ة بني
التعبريات املوسيقية
وطبيعة املشهد التمثييل
وم��ف��ه��وم ال��ت��ب��اي��ن يف
الفنون البرصية.

ي��رب��ط ب�ي�ن ال��ت��ع��ب�يرات يربط بدقة ومهارة بني
املوسيقية وطبيعة املشهد التعبريات املوسيقية
التمثييل ومفهوم التباين يف وطبيعة املشهد التمثييل
وم��ف��ه��وم التباين يف
الفنون البرصية.
الفنون البرصية.

الصف السابع
 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
نواتج التعلم
املحـور
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
املستوى  1ميكنه أن:
ي��ق��ارن ب�ين أب��ع��اد ي����ص����ف ب��ص��ع��وب��ة يقارن بإرشادات املعلم يقارن بني أبعاد السلم يرشح أبعاد كل من السلم
السلم الكبري و السلم وبإرشادات املعلم أبعاد بني أبعاد السلم الكبري الكبري والسلم الصغري الكبري والصغري
الصغري الهارموين.

السلم الكبري دون عقد والسلم الصغري الهارموين الهارموين
املقارنة املنشودة.

مع وجود أخطاء كثرية.

الهارموين عىل حدة ويقارن
بني أبعادهام بطالقة شفويا

وتحريريا.
ي���ق���رأ ت��ن��وي��ع��ات يقرأ برتدد ووجود أخطاء يقرأ مع وج��ود أخطاء يقرأ تنويعات موسيقية يقرأ تنويعات موسيقية
اللغة املوسيقية

موسيقية تشتمل عىل جز ًءا صغ ًريا من تنويعات أج����زاء م��ن تنويعات تشتمل ع�لى عالمات م��ت��ع��ددة تشتمل عىل
عالمات التحويل.

موسيقية تشتمل عىل موسيقية تشتمل عىل التحويل.

عالمات التحويل مع إظهار

طابع هذه العالمات.
عالمات التحويل.
عالمات التحويل.
ي����د ِّون إل��ك�ترون � ًّي��ا يستخدم مبعاونة املعلم ي��د ِّون إلكرتون ًّيا مبعاونة ي������د ِّون إل��ك�ترون�� ًّي��ا ي����د ِّون إل��ك�ترون � ًّي��ا عمالً
باستخدام إش��ارات برنا ًمجا إلكرتون ًّيا للتدوين املعلم عمالً موسيق ًيا ب��اس��ت��خ��دام إش���ارات موسيق ًيا يحتوي عالمات
االختصار.

موظفاً بعض إش��ارات ي��ح��ت��وي ع�لى إش���ارات االختصار.

االختصار بتمكن وتنوع

االخ��ت��ص��ار م��ع وج��ود االختصار.

وطالقة.

أخطاء.
يرشح بأسلوبه فكرة يرشح بصعوبة ومبساعدة ي�شرح مبساعدة املعلم ي�شرح بأسلوبه فكرة ي�شرح بأسلوبه وبطرق
تصميم آالت النفخ املعلم وال��زم�لاء فكرة وب��ص��ع��وب��ة أق���ل فكرة تصميم آالت النفخ متعددة فكرة تصميم آالت
الخشبية.

تصميم إح���دى آالت تصميم

آالت

النفخ الخشبية.

النفخ الخشبية مع وجود الخشبية م��ع وج��ود

النفخ الخشبية مع ذكر دور
العمود الهوايئ و الثقوب.

الثقافة املوسيقية

أخطاء.
أخطاء.
يص ِّنف آالت النفخ ي��ص � ِّن��ف ب��ع��ض آالت يص ِّنف آالت النفخ إىل يص ِّنف آالت النفخ إىل يص ِّنف مب��ف��رده وبطالقة
إىل خشبية ونحاسية .ال��ن��ف��خ إىل خشبية خشبية ونحاسية بدعم خشبية ونحاسية.

آالت النفخ إىل خشبية

ونحاسية مب��ؤازرة املعلم من األقران ووجود أخطاء.

ونحاسية مع ذكر املربرات

ووجود أخطاء وخلط يف

واألمثلة.

التصنيف.
ي��ح � ِّدد ف� ًّن��ا شعب ًّيا يذكر بصعوبة وبدعم من يذكر بدعم وتصويب يح ِّدد ف ًّنا شعب ًّيا يستخدم يع ِّدد الفنون الشعبية التي
يستخدم فيه آلة املعلم ف ًّنا شعبيًّا يستخدم من املعلم اسم ف ًّنا شعبيًّا فيه آلة نفخ.
نفخ.

آل��ة نفخ لكن بصورة يستخدم آلة نفخ.

تستخدم آالت النفخ ويح ِّدد
دور اآللة ويرشح الفن.

عشوائية.
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املحـور

نواتج التعلم
ي�شرح دور عالمات
التحويل يف تغيري
الطابع اللحني.

التأليف املوسيقي

يبتكر تنويعات لحنية
يف ال��س��ل��م الصغري
الهارموين.
يحفظ اب��ت��ك��ارات��ه
املوسيقية يف ملفات
رقمية.
ي��ؤ ِّدي ح��وا ًرا غنائيًا
مع املجموعة.

األداء الغنايئ

يربهن ع�لى أهمية
التدريبات الصوتية
يف تجويد مهاراته
الغنائية.
يغ ِّني منفر ًدا مربزا ً
الطابع اللحني للسلم
الصغري.
ي��ف�سر آل��ي��ة تغري
مواضع النغامت وفق
عالمات التحويل.

األداء اآلىل

يشارك مجموعته يف
عزف منوذج موسيقي
م��ص��اغ يف السلم
الصغري.
ي��ؤ ِّدي ج��ز ًءا منفر ًدا
م����ن ال���ج�م�اع���ي
مستعر ضاً مها ر ا ته
العزفية.
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي�شرح ب�تردد وبأخطاء
كثرية دور بعض عالمات
التحويل يف تغيري الطابع
اللحني.
يبتكر بعشوائية تنويعات
لحنية غري منتظمة مقل ًدا
بعض محاوالت أقرانه مع
وجود أخطاء.
ي��ح��ف��ظ اب��ت��ك��ارات��ه
املوسيقية يف ملفات
إلكرتونية ب��إرش��اد من
املعلم ومساعدة زمالئه
مستغرقًا وقتًا طويلاً .
ي��ؤ ِّدي مبساعدة املعلم
جز ًءا بسيطًا من الحوار
الغنايئ م��ع املجموعة
بقدر من الرتدد والخجل.
يرشح يف عبارات مخترصة
وغري مرتابطة وبتصويب
م���ن امل��ع��ل��م أه��م��ي��ة
التدريبات الصوتية يف
تحسني مهارات الغناء.
ي��ح��اول غ��ن��اء مقاطع
صغرية من اللحن منفر ًدا
بعد م��ح��اوالت متكررة
وإرشادات من املعلم مع
وجود نشاز.
يحاول تفسري آلية تغيري
م��واض��ع النغامت وفق
عالمات التحويل ،بصعوبة
شديدة ومساعدة املعلم.
ي��ع��زف ب��ص��ع��وب��ة مع
مجموعته الجزء األول من
النموذج اللحني بتصويب
م��ن امل��ع��ل��م وتشجيع
الزمالء.
ي���ؤ ِّدي بتعرث ومبعاونة
املعلم ج��ز ًءا من العمل
الجامعي منفر ًدا مع وجود
أخطاء كثرية.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
يرشح بأسلوب بسيط دور ي�ش�رح دور ع�لام��ات
بعض عالمات التحويل يف التحويل يف تغيري الطابع
اللحني.
تغيري الطابع اللحني.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
ي�ش�رح ب��أس��ل��وب واض��ح
وبطالقة وباألمثلة دور
عالمات التحويل يف تغيري
الطابع اللحني.
يبتكر مبهارة وموضوعية
تنويعات لحنية منتظمة
ومتنوعة يف السلم الصغري
الهارموين مظهرا طابعة
اللحني.
يحفظ ابتكاراته املوسيقية
يف ملفات إلكرتونية مبهارة
وإتقان.

ي��ؤ ِّدي أج��ز ًءا من الحوار يؤ ِّدي ح��وا ًرا غنائيًا مع
الغنايئ م��ع املجموعة املجموعة.
بدعم وتحفيز من املعلم
ومن الزمالء.
ي�شرح بإيجاز وبدعم ي�بره��ن ع�ل�ى أهمية
قليل من املعلم أهمية التدريبات الصوتية يف
التدريبات الصوتية يف تجويد مهاراته الغنائية.
تحسني مهارات الغناء.

يشارك بفاعلية يف الحوار
ال��غ��ن��ايئ م��ع املجموعة
ومنفر ًدا مستخد ًما التعبري
وجامليات األداء.
ي�شرح بالتفصيل أهمية
ال��ت��دري��ب��ات الصوتية يف
تحسني مهارات الغناء مع
رسد أمثلة.

يغ ِّني مقاطع صغرية يغ ِّني م��ن��ف��ر ًدا م�برزا ً
من اللحن منفر ًدا بعد الطابع اللحني للسلم
إرش�����ادات م��ن املعلم الصغري.
م��ح��اوالً إظ��ه��ار الطابع
اللحني للسلم الصغري.
ي�شرح مبساندة املعلم يفرس آلية تغري مواضع
آلية تغيري النغامت وفق النغامت وفق عالمات
ع�لام��ات التحويل مع التحويل.
وج���ود بعض األخ��ط��اء
البسيطة.
ي��ع��زف ب��ص��ع��وب��ة مع ي��ش��ارك مجموعته يف
مجموعته الجزء األول ع��زف من��وذج موسيقي
وال��ث��اين م��ن النموذج مصاغ يف السلم الصغري.
اللحني مبساعدة املعلم

يغ ِّني بتمكن منفر ًدا ومع
املجموعة مظه ًرا الطابع
اللحني للسلم الصغري
ومؤكدا ً عىل جامل ودقة
األداء الغنايئ.
ي�شرح بأسلوبه وبطرق
متعددة آلية تغيري النغامت
وفق عالمات التحويل مع
ذكر مناذج.

يبتكر بعد عدة محاوالت يبتكر تنويعات لحنية يف
تنويعات لحنية يف السلم السلم الصغري الهارموين.
الصغري ال��ه��ارم��وين مع
وجود أخطاء.
يحفظ ابتكاراته املوسيقية ي��ح��ف��ظ اب��ت��ك��ارات��ه
يف م��ل��ف��ات إلكرتونية املوسيقية يف ملفات
مبساعده بعض زمالئه رقمية.
مستغرقًا بعض الوقت.

ي��ع��زف ب��ط�لاق��ة وم��ه��ارة
النموذج اللحني منفر ًدا
وم��ع مجموعته مظه ًرا
الطابع املميز للسلم الصغري.

ي��ؤ ِّدي منفر ًدا ج��ز ًءا من يؤ ِّدي جز ًءا منفر ًدا من ي���ؤ ِّدي أج���زاء م��ن العمل
العمل الجامعي بدون ال��ج�ماع��ي مستعرضاً الجامعي مستعرضً ا مهاراته
العزفية مثل إظهار طابع
م��ه��ارات عزفية تذكر ،مهاراته العزفية.
اللحن والتعبري والدقة.
وبوجود بعض االخطاء.

املحـور

التذوق املوسيقي
تكامل الفنون

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
مييِّز بني الطابع الصويت
آلالت النفخ الخشبية
والنحاسية م��ن خالل
مؤلفات عربية وعاملية.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يصف العديد من الخصائص
املميزة آلالت النفخ الخشبية
والنحاسية من حيث الطابع
الصويت والشكل وطريقة
إص����دار ال��ص��وت وذل��ك
من خالل مؤلفات عربية
وعاملية.
يق ِّدم رشحاً واف ًيا عن فن
ال��ل��ي��وة وي��ص��ف اآلالت
املشاركة فيه واملناسبات
التي ي��ؤ ِّدى فيها كام يعبرِّ
عن رأيه يف هذا الفن.

يختار السلم املناسب يختار بصعوبة وعشوائية يختار بصعوبة وعشوائية يختار السلم املناسب
للموسيقا التصويرية ومبعاونة املعلم السلم ومبعاونة املعلم السلم للموسيقا التصويرية
للمشهد التمثييل .امل��وس��ي��ق��ي امل��ن��اس��ب امل��وس��ي��ق��ي امل��ن��اس��ب للمشهد التمثييل.
للمشهد التمثييل.
للمشهد التمثييل.

يقرتح ع���د ًدا م��ن السالمل
املوسيقية املناسبة للتعبري
عن احداث املشهد التمثييل
مع تقديم مربرات االختيار
و منوذج لحني يظهر طابع
السلم.
يربط بسهوله ودق��ة بني
الطابع اللحني للسالمل
الكبرية والصغرية وتأثري
األل��وان الحارة والباردة يف
الفنون البرصية مع ذكر
أمثلة.

نواتج التعلم
مي��يِّ��ز ب�ين ال��ط��اب��ع
ال��ص��ويت ب�ين آالت
ال��ن��ف��خ الخشبية
والنحاسية من خالل
م��ؤل��ف��ات ع��رب��ي��ة
وعاملية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
مييِّز بصعوبة وعدم دقة
ومبعاونة املعلم الطابع
الصويت آللة واح��دة من
آالت النفخ الخشبية
والنحاسية.

ي��ب��دي رأي���ه يف فن ي��ع�ِّب�رِّ ب��أس��ل��وب بسيط
عن رأي��ه يف فن الليوة
الليوة.
ي�ش�رح ف��ن الليوة مبساعدة املعلم مع وجود
واآلالت املشاركة فيه .أخطاء.
يرشح فن الليوة واآلالت
املشاركة فيه بصعوبة
ومب��س��اع��دة املعلم مع
أخطاء.

ي��رب��ط ب�ين الطابع
ال��ل��ح��ن��ي ل��ل��س�لامل
ال��ك��ب�يرة والصغرية
واألل������وان ال��ح��ارة
وال��ب��اردة يف الفنون
البرصية.

يربط بصعوبة وعدم دقة
واعتامد عىل املعلم بني
الطابع اللحني للسالمل
الكبرية والصغرية وتأثري
األلوان الحارة والباردة يف
الفنون البرصية

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
مييِّز بصعوبة ومبعاونة
املعلم الطابع الصويت
ل��ب��ع��ض آالت ال��ن��ف��خ
الخشبية والنحاسية.

يعبرِّ بطريقة مخترصة يبدي رأيه يف فن الليوة.
عن رأيه يف فن الليوة مع يرشح فن الليوة واآلالت
املشاركة فيه.
وجود أخطاء.
يرشح مبساعدة أقرانه
ف���ن ال��ل��ي��وة واآلالت
املشاركة فيه ،مع وجود
اخطاء.

ي��رب��ط بصعوبة وبعد
م����ح����اوالت م��ت��ك��ررة
وت��ص��وي��ب ب�ين الطابع
اللحني للسالمل الكبرية
والصغرية وتأثري األلوان
الحارة والباردة يف الفنون
البرصية.

يربط بني الطابع اللحني
للسالم الكبرية والصغرية
وتأثري األل���وان الحارة
وال���ب���اردة يف الفنون
البرصية.
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الصف الثامن
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نواتج التعلم
يص ِّنف امل��وازي��ن
امل��وس��ي��ق��ي��ة إىل
بسيطة و مركبة.

اللغة املوسيقية

يعيد تدوين جملة
موسيقية يف سلم
كبري إىل سلم صغري.
يقرأ تنويعات لحنية
يف موازين بسيطة
ومركبة.

الثقافة املوسيقية
التأليف املوسيقي
األداء الغنايئ
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ي��ص�� ِّن��ف اآلالت
املوسيقية املحلية
وف�����ق ال��ف��ن��ون
الشعبية املستخدمة
فيها.
ي��ت��ع�� َّرف تكوين
الفرقة املوسيقية
العربية.
ي��ص� ِّن��ف مؤلفات
م��وس��ي��ق��ي��ة وف��ق
املوازين و السالمل.
ي����ؤل����ف من����اذج
موسيقية تعرب عن
هويته املحلية.
ي��غ� ِّن��ي تنويعات
لحنية يف السلم
املوسيقي العريب.
يغ ِّني مقاطع فردية
ب����دون مصاحبة
موسيقية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يص ِّنف بعض امل��وازي��ن
املوسيقية إىل بسيطة
و مركبة ،مبساعدة من
املعلم.
بدعم كامل من املعلم
ي��ع��ي��د ت��دوي��ن ع��ب��ارة
موسيقية يف سلم كبري إىل
سلم صغري.
ي��ق��رأ جملة لحنية يف
موازين بسيطة ومركبة
مع وجود أخطاء ،مبساعدة
املعلم.
ي���ذك���ر ب��ع��ض اآلالت
املوسيقية املستخدمة يف
الفنون الشعبية املحلية،
بدعم من املعلم.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
يص ِّنف بصعوبة املوازين يص ِّنف املوازين املوسيقية
املوسيقية إىل بسيطة و إىل بسيطة و مركبة.
مركبة مع وجود أخطاء.
بصعوبة يعيد تدوين ي��ع��ي��د ت��دوي��ن جملة
جملة موسيقية يف سلم موسيقية يف سلم كبري إىل
كبري إىل سلم صغري بأخطاء سلم صغري.
يف عالمات التحويل.
يقرأ بصعوبة تنويعات يقرأ تنويعات لحنية يف
لحنية يف موازين بسيطة موازين بسيطة ومركبة.
ومركبة ،مع تعرث يف قراءة
بعض التشكيالت.
يص ِّنف بصعوبة بعض يص ِّنف اآلالت املوسيقية
اآلالت املوسيقية املحلية املحلية وف��ق الفنون
وف��ق الفنون الشعبية الشعبية املستخدمة فيها.
املستخدمة فيها.

يتع َّرف تكوين الفرقة يتع َّرف بصعوبة إىل تكوين
امل��وس��ي��ق��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،الفرقة املوسيقية العربية.
مبساعدة املعلم
مبساعدة املعلم يص ِّنف يص ِّنف بصعوبة بعض
مؤلفات موسيقية وفق املؤلفات املوسيقية وفق
امل��وازي��ن وال��س�لامل مع
املوازين و السالمل.
وجود بعض األخطاء.
يؤلف من��اذج موسيقية يؤلف من��اذج موسيقية
بسيطة تعرب عن هويته تعرب عن هويته املحلية،
املحلية ،مبساعدة من بتشجيع من املعلم.
املعلم.
يغ ِّني تنويعات لحنية يغ ِّني بصعوبة بعض
بسيطة يف السلم املوسيقي ال��ت��ن��وي��ع��ات اللحنية
ال���ع���ريب م���ع أخ��ط��اء ،ال��ب��س��ي��ط��ة يف السلم
املوسيقي العريب.
مبساعدة املعلم.
ي��غ� ِّن��ي م��ق��اط��ع ف��ردي��ة يغ ِّني مقاطع فردية بدون
بدون مصاحبة موسيقية ،مصاحبة موسيقية مع
وجود أخطاء
مبساعدة املعلم.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يص ِّنف املوازين املوسيقية
إىل بسيطة و مركبة
ويرت ِّب ها تصاعديًَا و
تنازل ًّيا.
بسهولة واض��ح��ة يعيد
تدوين جملة موسيقية يف
سلم كبري إىل سلم صغري.
يقرأ تنويعات لحنية يف
موازين بسيطة ومركبة
ملتزما بالوحدة الزمنية
والدرجات الصوتية.
يص ِّنف اآلالت املوسيقية
املحلية وف��ق الفنون
الشعبية املستخدمة فيها
موض ًحا دوراآللة يف األداء.

يتع َّرف تكوين الفرقة يتع َّرف تكوين الفرقة
املوسيقية العربية بحسب
املوسيقية العربية.
اآللة والعازف.
يص ِّنف مؤلفات موسيقية يص ِّنف مؤلفات موسيقية
وفق املوازين و السالمل .وف��ق امل��وازي��ن والسالمل
موض ًحا أوجه االختالف.
يؤلف من��اذج موسيقية ي��ؤل��ف ب��إب��داع من��اذج
تعرب عن هويته املحلية .موسيقية مبتكرة تعرب عن
هويته املحلية.
يغ ِّني تنويعات لحنية يف يغ ِّني بإتقان تنويعات
السلم املوسيقي العريب .لحنية يف السلم املوسيقي
العريب ملتز ًما بالوحدة
والدرجات الصوتية.
يغ ِّني مقاطع فردية بدون يغ ِّني مبهارة مقاطع فردية
بدون مصاحبة موسيقية.
مصاحبة موسيقية.

املحـور

األداء اإلىل
التذوق املوسيقي
تكامل الفنون

يستنتج امل��وازي��ن
املوسيقية لألعامل
املسموعة من خالل
تحليل الضغوط
القوية والضعيفة.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يرتجل تنويعات إيقاعية
بسيطة مصاحبة إليقاع
محيل معروف ،مبساعدة
املعلم وأقرانه.
ي��ع��زف ب��ع��ض املقاطع
م��ن ت��ن��وي��ع��ات لحنية
بآلته املفضلة يف السلم
املوسيقي العريب ،مبساعدة
املعلم.
يستنتج بعض موازين
األع��م��ال امل��وس��ي��ق��ي��ة
امل��س��م��وع��ة م��ن خ�لال
تحليل الضغوط القوية و
الضعيفة ،مبساعدة املعلم.

ي��س��ت��م��ع ف��ن��ون
الحضارات األخرى
ل��ي��ن��م��ي ذائ��ق��ت��ه
السمعية.
يصمم مناذج آلالت
إي��ق��اع��ي��ة شعبية
من خامات البيئة
املحلية تكامالً مع
التشكيل بالخامات
يف الفنون البرصية.

يعمل عىل تنمية ذائقته
السمعية باالستامع لبعض
فنون الحضارات األخرى،
مبساعدة املعلم.
يصمم منوذج مبسط آللة
إيقاعية شعبية من خامات
البيئة املحلية تكامالً مع
التشكيل بالخامات يف
الفنون البرصية ،بدعم من
املعلم.

نواتج التعلم
يرتجل تنويعات
إيقاعية مصاحبة
إلي����ق����اع م��ح�لي
معروف.
ي��ع��زف تنويعات
لحنية بآلتـه املفضلة
يف السلم املوسيقي
العريب.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
يرتجل تنويعات إيقاعية
مصاحبة إلي��ق��اع محيل
معروف.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
يرتجل تنويعات إيقاعية
مصاحبة إلي��ق��اع محيل
معروف ،بدعم محدود
من املعلم.
يعزف بصعوبة تنويعات
لحنية بسيطة بآلته
امل��ف��ض��ل��ة يف ال��س��ل��م
امل��وس��ي��ق��ي ال��ع��ريب مع
وجود أخطاء.
يستنتج بعض موازين
األع��م��ال امل��وس��ي��ق��ي��ة
امل��س��م��وع��ة م��ن خ�لال
تحليل الضغوط القوية و
الضعيفة مع اإلخفاق يف
استنتاج بعضها.
ي��س��ت��م��ع إىل ف��ن��ون
ال��ح��ض��ارات األخ����رى،
بتشجيع من املعلم.

ي��س��ت��م��ع إىل ف��ن��ون
الحضارات األخرى لينمي
ذائقتة السمعية.

يصمم من��وذج�ين آللتني
إيقاعيتني شعبيتني من
خ��ام��ات البيئة املحلية
ت��ك��ام�لاً م��ع التشكيل
ب��ال��خ��ام��ات يف الفنون
البرصية ،بتشجيع املعلم.

ي��ص��م��م من����اذج آلالت
إي��ق��اع��ي��ة شعبية من
خامات البيئة املحلية
ت��ك��ام�لاً م��ع التشكيل
ب��ال��خ��ام��ات يف الفنون
البرصية.

يعزف تنويعات لحنية
بآلتـه املفضلة يف السلم
املوسيقي العريب.
ي��س��ت��ن��ت��ج امل���وازي���ن
امل��وس��ي��ق��ي��ة ل�لأع�مال
امل��س��م��وع��ة م��ن خ�لال
تحليل الضغوط القوية
والضعيفة.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يرتجل مبهارة تنويعات
إيقاعية مصاحبة إليقاع
محيل معروف منو ًعا يف
الزخارف اإليقاعية.
يعزف بإتقان تنويعات
لحنية بآلته املفضلة
مظه ًرا جامليات التعبري يف
السلم املوسيقي العريب.
ي��س��ت��ن��ت��ج امل���وازي���ن
امل��وس��ي��ق��ي��ة ل�لأع�مال
امل��س��م��وع��ة م��ن خ�لال
تحليل الضغوط القوية
وال��ض��ع��ي��ف��ة ف��ورس�ماع
الجملة األوىل.
يحرص ذاتياً عىل اإلعتياد
عىل االستامع اىل فنون
الحضارات األخري لينمي
ذائقتة السمعية.
يبدع يف تصميم مناذج
متعددة آلالت إيقاعية
ش��ع��ب��ي��ة م���ن خ��ام��ات
البيئة املحلية تكامالً مع
التشكيل بالخامات يف
الفنون البرصية.
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الصف التاسع
املحـور

نواتج التعلم
يقارن بني السالمل
الغربية واملقامات
العربية

اللغة املوسيقية

يقرأ ألحان متنوعة
السالمل واملقامات.

ي����د ِّون إل��ك�ترون�يًّ��ا
باستخدام عالمات
التحويل العربية
والغربية

الثقافة املوسيقية

ي��ن��س��ب اآلالت
امل���وس���ي���ق���ي���ة
االوركسرتالية كل إىل
فصيلتها.
يتع َّرف من الفنون
الشعبية املحلية
فني (الونة واآلهلة).
يع ُّد بحوثاً علمية
عن أعالم ومؤلفات
الفنون املوسيقية.

التأليف املوسيقي

ي��ض��ع مصاحبات
هارمونية بسيطة
يف ح��دود التآلفات
الثالثية
ي����د ِّون إل��ك�ترون�يًّ��ا
ارتجاالته اإليقاعية
واللحنية..

56

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي���ق���ارن ب�ي�ن ال��س�لامل
ال��غ��رب��ي��ة وامل��ق��ام��ات
العربية ،بوجود العديد
من االخطاء ومبساعدة
املعلم.
ي��ق��رأ أل��ح��ان متنوعة
السالمل واملقامات ،مع
العديد م��ن االخ��ط��اء
ومبساعدة املعلم.
ي������د ِّون إل��ك�ترون��يًّ��ا
ب��اس��ت��خ��دام ع�لام��ات
ال��ت��ح��وي��ل ال��ع��رب��ي��ة
وال��غ��رب��ي��ة ،مبساعدة
املعلم وبعد محاوالت
عديدة.
ينسب اآلالت املوسيقية
االوركسرتالية كل إىل
مبساعدة
فصيلتها،
املعلم و بصعوبة.
ي��ت��ع� َّرف م��ن الفنون
الشعبية املحلية فني
(الونة واآلهله)مبساعدة
املعلم.
يع ُّدبحوث ًا علمية عن
أعالم ومؤلفات الفنون
املوسيقية ،بدعم من
املعلم وويل األمر.
وبعد محاوالت عديده
يضع بعض مصاحبات
هارمونية بسيطة يف
حدود التآلفات الثالثية،
مبساعدة املعلم.
بصعوبه بالغه ي��د ِّون
إل��ك�ترون �يًّ��ا ارت��ج��االت��ه
اإلي��ق��اع��ي��ة واللحنية
مبساعدة املعلم.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
يقارن بني السالمل الغربية يقارن بني السالمل الغربية يقارن بني السالمل الغربية
واملقامات العربية بسهوله.
وامل��ق��ام��ات العربية واملقامات العربية.
بصعوبه.

ي��ق��رأ أل��ح��ان متنوعة يقرأ ألحان متنوعة السالمل يقرأ ألحان متنوعة السالمل
وامل��ق��ام��ات م��ع توضح
ال��س�لامل وامل��ق��ام��ات ،واملقامات.
سامتها.
بتشجيع من املعلم.
يد ِّون إلكرتونيًّا باستخدام يد ِّون إلكرتونيًّا باستخدام يد ِّون إلكرتونيًّا باستخدام
عالمات التحويل العربية عالمات التحويل العربية عالمات التحويل العربية،
والغربية بعدة برامج.
وال��غ��رب��ي��ة ،مبساعدة والغربية.
زمالئه.

ينسب بعضً ا من اآلالت ينسب اآلالت املوسيقية
املوسيقية االوركسرتالية االورك��س�ترال��ي��ة ك��ل إىل
فصيلتها.
كل إىل فصيلتها.

ينسب اآلالت املوسيقية
االورك��س�ترال��ي��ة ك��ل إىل
فصيلتها م��ع توضيح
أهميتها يف األوركسرتا.
يعرف من الفنون الشعبية
املحلية فني (الونة واآلهلة)
مع املقارنة بينها.

ي��ت��ع � َّرف م��ن الفنون يعرف من الفنون الشعبية
الشعبية املحلية ،فني امل��ح��ل��ي��ة ف��ن��ي (ال��ون��ة
(الونة واآلهلة) مبشاركة واآلهلة).
اقرانه.
يع ُّد بحوث ًاعلمية عن يع ُّد بحوث ًاعلمية عن أعالم ب��إت��ق��ان وإب�����داع يع ُّد
أعالم ومؤلفات الفنون ومؤلفات الفنون املوسيقية .بحوث ًاعلمية ع��ن أع�لام
ومؤلفات الفنون املوسيقية.
املوسيقية بصعوبة.
يضع بصعوبه بعض يضع مصاحبات هارمونية يوظف معارفه يف صياغة
مصاحبات هارمونية بسيطة يف حدود التآلفات م��ص��اح��ب��ات ه��ارم��ون��ي��ة
بسيطة يف حدود التآالفات
ب��س��ي��ط��ة يف ح���دود الثالثية.
الثالثية.
التآلفات الثالثية.
يستخدم برنامج إلكرتوين ي��د ِّون إلكرتونيًّا ارتجاالته يبتكر برامج إلكرتونية يف
تدوين ارتجاالته اإليقاعية
يف ت��دوي��ن ارت��ج��االت��ه اإليقاعية واللحنية..
واللحنية.
واللحنية،
اإليقاعية
مبساندة زمالئه.

املحـور

نواتج التعلم
يؤ ِّدي مع املجموعة
م��ؤل��ف��ات غنائية
متعددة األصوات.

األداء الغنـايئ

ي��غ � ِّن��ي تنويعات
ل��ح��ن��ي��ة متنوعة
السالمل واملقامات.

األداء اإلىل
األداء اإلىل

ي���وض���ح أه��م��ي��ة
االل���ت���زام برتقيم
األصابع يف التمكن
من أداء املهارات
العزفية.
يشكل م��ع أقرانه
ف��ري��ق �اً موسيقيًا
متنوع اآلالت.
يتمكن م��ن أداء
امل��ه��ارات األساسية
ل��ل��ع��زف ع�لى آل��ة
موسيقية عربية.

التـذوق املوسيـقي

نصا موسيق ًيا
يصف ًّ
ع��امل��ي��اً م���ح���ددا ً
ع�لام��ات التحويل
واملوازين املوسيقية.
يحلَّل مناذج سمعية
ملؤلفات موسيقية
من ثقافات متعددة.

تكــامل الفنـون

يدمج الطلبة أمناط
الفنون املوسيقية
ب��أش��ك��ال الفنون
البرصية واملرسحية
من خ�لال األع�مال
الفنية والوسائط
اإللكرتونية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
ي���ؤ ِّدي م��ع املجموعة
مؤلفات غنائية متعددة
األص��وات ،بتشجيع من
املعلم وبعد محاوالت
عديدة.
ي��غ�� ِّن��ي ت��ن��وي��ع��ات
لحنية متنوعة السالمل
وامل��ق��ام��ات م��ع بعض
االخ���ظ���اء ،مب��س��اع��دة
املعلم.
يوضح أهمية االلتزام
ب�ترق��ي��م األص���اب���ع يف
التمكن من أداء املهارات
ال��ع��زف��ي��ة ب��ص��ع��وب،
ومبساعدة املعلم.
يشكل مع أقرانه فريقاً
موسيقيًا متنوع اآلالت،
مبساندة املعلم
يتمكن من أداء بعض
امل���ه���ارات األس��اس��ي��ة
للعزف عىل آلة موسيقية
ع��رب��ي��ة ،ومب��س��اع��دة
املعلم.
نصا موسيق ًيا
يصف ًّ
عاملياً محددا ً عالمات
ال��ت��ح��وي��ل وامل��وازي��ن
بصعوبه
املوسيقية
وبدعم من املعلم.
ي��ح �لَّ��ل ب��ع��ض من��اذج
س��م��ع��ي��ة مل��ؤل��ف��ات
موسيقية من ثقافات
م��ت��ع��ددة ،مبساعدة
املعلم.
ي��دم��ج الطلبة أمن��اط
ال��ف��ن��ون املوسيقية
بأشكال الفنون البرصية
وامل�سرح��ي��ة م��ن خالل
األعامل الفنية والوسائط
ا إل لكرت و نية مبسا عد ة
املعلم ودعمه.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
ي���ؤ ِّدي م��ع املجموعة
مؤلفات غنائية متعددة
األص�����وات ،مبساعدة
اقرانه.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
ي����ؤ ِّدي م��ع املجموعة يقود املجموعة عند أداء
مؤلفات غنائية متعددة مؤلفات غنائية متعددة
األصوات مبهارة.
األصوات.

ي���غ��� ِّن���ي ت��ن��وي��ع��ات يغ ِّني تنويعات لحنية يغ ِّني تنويعات لحنية
لحنية متنوعة السالمل متنوعة السالمل واملقامات .متنوعة السالمل واملقامات
مبهارة.
واملقامات بصعوبة.
يوضح أهمية االلتزام يوضح أهمية االلتزام برتقيم يبدع يف العزف مع توضيح
ب�ترق��ي��م األص���اب���ع يف األصابع يف التمكن من أداء أهمية االل��ت��زام برتقيم
األصابع.
التمكن من أداء املهارات املهارات العزفية.
ال��ع��زف��ي��ة ،ب��ش��ئ من
الصعوبة.
يشكل فريقاً موسيق ًيا يشكل مع أق�ران��ه فريقاً يقود فريقًاموسيق ًيا متنوع
اآلالت مع اقرانه.
متنوع اآلالت ،مبساندة موسيقيًا متنوع اآلالت.
أفرانه.
يتمكن من أداء املهارات يتمكن من أداء املهارات يتمكن من أداء املهارات
األساسية للعزف عىل آلة األساسية للعزف عىل آلة األساسية للعزف عىل آلة
موسيقية عربية مبهارة.
موسيقية عربية مبساعدة موسيقية عربية.
أقرانه.
نصا موسيق ًيا عامل ًيا
نصا موسيق ًيا عاملياً يصف ًّ
ب��ع��د ع���دة م��ح��اوالت يصف ًّ
نصا موسيق ًيا عاملياً محددا ً عالمات التحويل محددا ً عالمات التحويل
يصف ًّ
وامل���وازي���ن املوسيقية
محددا ً عالمات التحويل واملوازين املوسيقية.
بطالقة.
واملوازين املوسيقية.
يحلَّل من���اذج سمعية ي��ح �لَّ��ل من����اذج سمعية ي��ح �لَّ��ل من����اذج سمعية
مل��ؤل��ف��ات موسيقية مل��ؤل��ف��ات موسيقية من ملؤلفات موسيقية من
ثقافات متعددة بدقه،
من ثقافات متعددة ،ثقافات متعددة.
مبديًا رأيه.
مبساعدة اقرانه.
ي��دم��ج الطلبة أمن��اط
ال��ف��ن��ون املوسيقية
بأشكال الفنون البرصية
وامل�سرح��ي��ة م��ن خالل
األعامل الفنية والوسائط
اإللكرتونية ،بتشجيع من
املعلم.

يدمج الطلبة أمناط الفنون
املوسيقية بأشكال الفنون
البرصية واملرسحية من
خ�ل�ال األع��م�ال الفنية
والوسائط اإللكرتونية.

يدمج الطلبة أمناط الفنون
املوسيقية بأشكال الفنون
البرصية واملرسحية من
خ�ل�ال األع��م�ال الفنية
وال��وس��ائ��ط اإللكرتونية،
مبدياً رأيه.
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الصف العارش
املحـور

نواتج التعلم

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:

يص ِّنف املسافات اللحنية يص ِّنف مبساعدة املعلم
ل��ل��س�لامل وامل��ق��ام��ات بعض املسافات اللحنية
ويخطئ يف بعضها.
املوسيقية.

اللغة املوسيقية

يقرأ يف املوازين البسيطة يقرأ بدعم كامل من
وامل��ركَّ��ب��ة تنويعات يف املعلم بعض املوازين
سالمل ومقامات متعددة .البسيطة يف سلم محدد.

يص ِّنف املسافات اللحنية يص ِّنف وب��دق��ة جميع
ل��ل��س�لامل وامل��ق��ام��ات املسافات اللحنية للسالمل
واملقامات املوسيقية.
املوسيقية.

الثقافة املوسيقية

يقرأ يف املوازين البسيطة
واملركَّبة تنويعات يف سالمل
ومقامات متعددة.

ي��ق��رأ م��ص��اح��ب�اً إش���ارة
اليد الدالة عىل امليزان
ت��ن��وي��ع��ات يف س�لامل
وم��ق��ام��ات م��ت��ع��ددةيف
املوازين البسيطة واملركَّبة.
يد ِّون إلكرتونيًّا مناذج من
املوسيقي املحلية والعربية
وال��غ��رب��ي��ة وغ�يره��ام��ن
موسيقا العامل مع وضع
م��ص��اح��ب��ة ه��ارم��ون��ي��ة
للتدوين.

ي��ت��ع � َّرف ع�لى الفنون
امل��وس��ي��ق��ي��ة املحلية
وال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة
وال��ع��امل��ي��ة ودوره����ا يف
اإلثراء الثقايف.

ي��ت��ع � َّرف ع�لى ال��ف��ن��ون
املوسيقية املحلية والعربية
والغربية والعاملية ويذكر
بدقة دوره���ا يف اإلث��راء
الثقايف.

يكتب بحثاً عن بعضاً
من أعالم املوسيقاالعربية
والعاملية موضحاً دورهم
يف إثراء الرتاث االنساين.

يكتب مستعيناً بخرباته
السابقة بحثاً عن العديد
من أعالم املوسيقاالعربية
والعاملية موض ًحا دورهم
يف إثراء الرتاث اإلنساين.
يص ِّنف بتمكن أع�ماالً
م��وس��ي��ق��ي��ة م��ت��ن��وع��ة
وفقسياقها التاريخي.

ي��د ِّون إلكرتونيًّا بعضاً بدعم كبري من املعلم ب��دع��م م��ح��دود من ي��د ِّون إلكرتونيًّا بعض
من النامذج املوسيقية يص ِّنف بعض اآلالت املعلم يص ِّنف وبأخطاء النامذج املوسيقية املحلية
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة املوسيقية إىل فصائل بسيطة بعض اآلالت والعربية والغربية وغريها
املوسيقية إىل فصائل .من موسيقا العامل.
والغربية وغ�يره��ا من ويخطئ يف بعضها.
موسيقاا لعامل.
ي��ت��ع� َّرف ع�لى الفنون
امل��وس��ي��ق��ي��ة املحلية
وال��ع��رب��ي��ة والغربية
والعاملية ودوره���ا يف
اإلثراء الثقايف.

ي��ت��ع � َّرف وب��دع��م من
املعلم عىل بعض الفنون
املوسيقية ودوره��ا يف
اإلثراء الثقايف.

يكتب بحثاً عن بعضاً من يعد مبساعدة من املعلم
أعالم املوسيقا العربية ورقة عمل عن بعضمن
والعاملية موض ًحا دورهم أعالم املوسيقا العربية.
يف إثراء الرتاث االنساين.
يص ِّنف أعامالً موسيقية يص ِّنف بدعم من املعلم
متنوعة وفقاً لسياقها ب��ع��ض م���ن األع��م�ال
املوسيقية املتنوعة وفقاً
التاريخي.
لسياقها التاريخي.

التأليف املوسيقي
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 2دون املستوى
الطالب املشمول
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يص ِّنف بصعوبة بعض
امل��س��اف��ات اللحنية
ل��ل��س�لامل وامل��ق��ام��ات
املوسيقية.
يقرأ بدعم من املعلم
م����وازي����ن بسيطة
يف ب��ع��ض ال��س�لامل
واملقامات.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:

يوظف معارفه املوسيقية
يف صياغة مصاحبات
هارمونية لخط لحني
واحد مستخد ًما برنام ًجا
إلكرتون ًّيا.

يوظف بدعم من املعلم
م��ع��ارف��ه املوسيقية
يف ص��ي��اغ��ة مصاحبة
هارمونيةبسيطة لجزء
من خط لحني واحد
برنام ًجا
مستخد ًما
إلكرتون ًّيا.

يتع َّرف بدعم محدود
من املعلم عىل الفنون
املحلية
املوسيقية
والعربية والغربية
والعاملية ودوره��ا يف
اإلثراء الثقايف.
يعد بدعم محدود من
املعلم ورقة عمل عن
بعضاً من أعالم املوسيقا
العربية والعاملية.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

يص ِّنف بدعم محدود يص ِّنف أعامالً موسيقية
من املعلم بعض من متنوعة وف��ق سياقها
األع��م�ال املوسيقية التاريخي.
املتنوعة وفق سياقها
التاريخي.
يوظف بصعوبة معارفه يوظف معارفه املوسيقية
املوسيقية يف صياغة يف صياغة مصاحبات
مصاحبة هارمونية هارمونية لخط لحني
بسيطة لجزء من خط واحد مستخد ًما برنام ًجا
لحني واحد مستخد ًما إلكرتون ًّيا.
برنام ًجا إلكرتونيًّا.

يوظف مب��ه��ارة معارفه
املوسيقية يف صياغة
مصاحبات هارمونية لخط
لحني واح��د مستخد ًما
برنام ًجا إلكرتون ًّيا.

املحـور

نواتج التعلم

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:

األداء الغنـايئ
األداء اإلىل
التـذوق املوسيـقي

يوظف معارفه بخصائص
الطبقات الصوتية يف
تحسني أدائه الغنايئ.

يوظف بصعوبة وبدعم
م��ن امل��ع��ل��م معارفه
بخصائص الطبقات
الصوتية يف تحسني أدائه
الغنايئ.
ي��ش��ارك بتشجيع من
املعلم يف املناسبات
املجتمعية ب��أداء ألوان
غنائية هادفة.
يطبق بدعم من املعلم
خرباته ببعض أساليب
العزف يف تطوير مهاراته
اآللية.
يؤ ِّدي بدعم من املعلم
أجزاء بسيطة من مناذج
موسيقية موزعة من
األلحان املحلية بآلته
املفضلة.

يقارن بني الفنون املحلية
وال��ع��رب��ي��ة والغربية
والعاملية املدروسة من
حيث القوالب واآلالت.

يقارن بدعم من املعلم
ب�ين ال��ف��ن��ون املحلية
وال��ع��رب��ي��ة والغربية
والعاملية املدروسة من
حيث اآلالت.

ي��ش��ارك يف املناسبات
املجتمعية واملسابقات
ب����أداء أل����وان غنائية
هادفة.
يطبق خرباته بأساليب
العزف يف تطوير مهاراته
اآللية.
ي��ؤ ِّدي من��اذج موسيقية
م��وزع��ة م��ن األل��ح��ان
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
والغربية والعاملية بآلته
املفضلة.

يحلَّل مناذج من الفنون يحلَّل بدعم من املعلم
امل��ح��ل��ي��ة وامل��ؤل��ف��ات فناً من الفنون املحلية.
العاملية.

تكــامل الفنـون

يوضح أهمية االبتكار
وامل��ب��ادئ التنظيمية
ك��ال��وح��دة وال��ت��ك �رار
واملقابلة يف املوسيقي
وتكاملها م��ع الفنون
املرسحية والبرصية.

يوضح بصعوبة وبدعم
م���ن امل��ع��ل��م أهمية
االب��ت��ك��ار وامل���ب���ادئ
التنظيمية كالوحدة يف
املوسيقا وتكاملها مع
الفنون املرسحية.

يعد موسيقا تصويرية يعد بدعم من املعلم
مناسبة مل���ادة فلمية ج����زء م���ن م��وس��ي��ق��ا
تصويرية مناسبة ملادة
درامية.
فلميه درامية.

 2دون املستوى
الطالب املشمول
ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يوظف بدعم محدود
م��ن املعلم معارفه
بخصائص الطبقات
الصوتية يف تحسني
أدائه الغنايئ.
يشارك يف املناسبات
املجتمعية بأداء ألوان
غنائية هادفة مبساعدة
أقرانه.
يطبق بدعم من املعلم
خرباته بأساليب العزف
يف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه
اآللية.
ي��ؤ ِّدي بدعم محدود
من املعلم أج �زاء من
مناذج موسيقية موزعة
من األل��ح��ان املحلية
والعربية والغربية
والعاملية بآلته املفضلة.
ي���ق���ارن ب��ص��ع��وب��ة
ب�ين الفنون املحلية
والعربية والغربية
والعاملية املدروسة من
حيث القوالب واآلالت.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:

يوظف معارفه بخصائص ي��وظ��ف مب��ه��ارة أدائ��ي��ة
الطبقات الصوتية يف معارفه بخصائص الطبقات
الصوتية يف تحسني أدائه
تحسني أدائه الغنايئ.
الغنايئ.
ي��ش��ارك يف املناسبات
املجتمعية واملسابقات
بأداء ألوان غنائية هادفة.
يطبق خرباته بأساليب
العزف يف تطوير مهاراته
اآللية.

يشارك مببادرة ذاتية يف
امل��ن��اس��ب��ات املجتمعية
واملسابقات ب��أداء أل��وانٍ
غنائية هادفة مبهارة.
يطبق مب��ه��ارة خ�برات��ه
بأساليب العزف يف تطوير
مهاراته اآللية.

ي��ؤ ِّدي من��اذج موسيقية ي����ؤ ِّدي مب��ه��ارة من��اذج
م��وزع��ة م��ن األل��ح��ان موسيقية م��وزع��ة من
املحلية والعربية والغربية األلحان املحلية والعربية
والعاملية بآلته املفضلة .والغربية والعاملية بآلته
املفضلة.
يقارن بني الفنون املحلية ي��ق��ارن م��ع ال�ش�رح بني
وال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة الفنون املحلية والعربية
والعاملية املدروسة من وال��غ��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة
حيث القوالب واآلالت .امل���دروس���ة م���ن حيث
القوالب واآلالت.

يحلَّل بدعم محدود يحلَّل مناذج من الفنون يحلَّل مبهارة من��اذج من
م��ن املعلم ف��ن�اً من امل��ح��ل��ي��ة وامل��ؤل��ف��ات الفنون املحلية واملؤلفات
العاملية.
ال���ف���ن���ون امل��ح��ل��ي��ة العاملية.
واملؤلفات العاملية.
يوضح بدعم محدود يوضح أهمية االبتكار ي��وض��ح مب��ه��ارةأه��م��ي��ة
م��ن امل��ع��ل��م أهمية وامل���ب���ادئ التنظيمية االبتكار واملبادئ التنظيمية
االب��ت��ك��ار وامل��ب��ادئ ك��ال��وح��دة وال��ت��ك��رار كالوحدة والتكرار واملقابلة
التنظيمية كالوحدة واملقابلة يف املوسيقا يف املوسيقا وتكاملها
والتكرار واملقابلة يف وتكاملها م��ع الفنون م��ع ال��ف��ن��ون املرسحية
والبرصية.
وتكاملها املرسحية والبرصية.
املوسيقا
مع الفنون املرسحية
والبرصية.
يعد بصعوبة موسيقا يعد موسيقا تصويرية يعد ويؤ ِّدي مبهارة موسيقا
تصويرية مناسبة ملادة مناسبة مل���ادة فلميه تصويرية مناسبة ملادة
فلميه درامية.
درامية.
فلميه درامية.
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الصف الحادي عرش
املحور

نواتج التعلم
ي����ق����رأ من�����اذج
لحنية متنوعة يف
املفاتيح املوسيقية
املدروسة.

اللغة املوسيقية

يتمكن م��ن أداء
م��ه��ارات ال��ق�راءة
املوسيقية الفورية.
يد ِّون من الذاكرة
تنويعات إيقاعية
ولحنية يف موازين
مختلفة.

الثقافة املوسيقية

ي��ت��ع�� َّرف تقنية
تسجيل األع�مال
امل���وس���ي���ق���ي���ة
والغنائية رقمياً.

يتمكنبصعوبة من أداء يتمكن من أداء مهارات يتمكن من أداء مهارات
مهارات القراءة املوسيقية ال���ق���راءة املوسيقية القراءة املوسيقية الفورية
ومن الذاكرة.
الفورية.
الفورية.
يد ِّون من الذاكرة تنويعات ي����د ِّون م��ن ال��ذاك��رة يد ِّون من الذاكرة تنويعات
إيقاعية ولحنية يف موازين تنويعات إيقاعية ولحنية إيقاعية ولحنية يف موازين
مختلفة
م��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��ع��د ع��دة يف موازين مختلفة.
محاوالت.
يتع َّرف تقنية تسجيل يتع َّرف تقنية تسجيل ي��ت��ع� َّرف تقنية تسجيل
األع���م��ال امل��وس��ي��ق��ي��ة األع��م��ال امل��وس��ي��ق��ي��ة األعامل املوسيقية والغنائية
رقمياً بعدة برامج وبحرفية.
والغنائية رقمياً مبساعدة والغنائية رقمياً.
أقرائه.

التأليف
املوسيقي

يص ِّنف األع�مال يص ِّنف بعض األع�مال ي��ص� ِّن��ف ب��ع��ض األع�م�ال يص ِّنف األعامل املوسيقية يحلَّل ويص ِّنف األع�مال
املوسيقية وفق املوسيقية وفق العصور املوسيقية وفق العصور وفق العصور التي تنتمي املوسيقية وفق العصور التي
تنتمي إليها.
التي تنتمي إليهابصعوبه .إليها.
ال��ع��ص��ور ال��ت��ي التي تنتمي إليها.
تنتمي إليها.
يبتكر تراكيب يبتكر تراكيب إيقاعية يبتكر تراكيب إيقاعية يبتكر تراكيب إيقاعية يبتكربرباعة تراكيب إيقاعية
م��ت��ن��وع��ة آلالت شعبية
إي��ق��اع��ي��ة آلالت آلالت شعبية محلية ،لآلالت الشعبية املحلية ،آلالت شعبية محلية.
محلية.
مبشاركة زمالئه.
مبساعدة املعلم.
شعبية محلية.
�وص��ا
ي��ل��ح��ن ن��ص� ً
ش��ع��ري��ة ألب��ي��ات
فصحى ونبطية.

األداء الغنـايئ
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 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يقرأ بعض مناذج لحنية
متنوعة يف املفاتيح
املوسيقية امل��دروس��ة،
ب��دع��م م���ن امل��ع��ل��م
وبصعوبة.
يتمكن من أداء مهارات
ال���ق���راءة املوسيقية
ال��ف��وري��ة ،مبساعدة
املعلم.
يد ِّون من الذاكرة بعضاً
من تنويعات إيقاعية
ولحنية يف م��وازي��ن
مبساعدة
مختلفة،
املعلم.
يتع َّرف تقنية تسجيل
األع��م�ال املوسيقية
والغنائية رقمياً ،بدعم
من املعلم وبصعوبة.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
يقرأ مناذج لحنية متنوعة يقرأ مناذج لحنية متنوعة يقرأبرباعة وبتمكن مناذج
يف املفاتيح املوسيقية يف املفاتيح املوسيقية لحنية متنوعة يف املفاتيح
املوسيقية املدروسة.
املدروسة.
املدروسة بصعوبة.

ي���ج���ي���د أداء
االنتقاالت اللحنية
يف األعامل املغناة.

نصوصا
نصوصا شعرية ي��ب��دع يف تلحني
�وص��ا شعرية يلحن
ً
ً
يلحن ن��ص� ً
ألبيات فصيحة ونبطية ،ألبيات فصيحة ونبطية .شعرية ألب��ي��ات فصيحة
ونبطية.
بإمكانياته امل��ح��دودة
ومحاوالت.

نصوصا شعرية
يلحن
ً
ألبيات فصيحة ونبطية.
بإمكانياته ،مبساعدة
امل��ع��ل��م وب��ع��د ع��دة
محاوالت.
يقوم ب��أداء االنتقاالت ي��ج��ي��دب��ص��ع��وب��ة أداء يجيد أداء االنتقاالت يبدع ويجيد أداء االنتقاالت
اللحنية يف األع�م�ال االن��ت��ق��االت اللحنية يف ال��ل��ح��ن��ي��ة يف األع�م�ال اللحنية يف األعامل املغناة.
املغناة.
املغناة ،بدعم من املعلم األعامل املغناة.
وبصعوبة.

تكــامل الفنـون

ي��ش��ارك يف إنتاج
أع��م�ال غنائية
جديدة مستخد ًما
تقنية امل��ؤث �رات
الصوتية.
ي�ش�رح بأسلوبه
أمن��اط األداء اإلىل
املختلفة يف الفنون
املوسيقية.
ي���ت���ب���ادل ع��رض
م��ع��زوف��ات��ه مع
زم��ل��ائ�����ه ع�بر
م��واق��ع التواصل
االجتامعي.
ي��ن��ق��د املوسيقا
التصويرية لبعض
األع��م�ال الفنية
الدرامية.
يرتجل تنويعات
موسيقية مصاحبة
ملشاهد متثيلية
ونصوص شعرية.

األداء اإلىل

املحور

نواتج التعلم

التـذوق املوسيـقي

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يشارك يف إنتاج أعامل
غنائية جديدة مستخد ًما
تقنية املؤثرات الصوتية،
مب���س���اع���دة امل��ع��ل��م
ومحاوالت عدة.
يعرف أمناط األداء االىل
املختلفة يف الفنون
املوسيقية ،مبساعدة
املعلم.
ي��ع��زف م���ع زم�لائ��ة
ع�بر م��واق��ع التواصل
االجتامعى ،بدعم من
املعلم.

 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  2ميكنه أن:
ي��ش��ارك يف إن��ت��اج أع�مال
غنائية جديدة مستخد ًما
تقنية املؤثرات الصوتية
حسب امكانياته ،مبساعدة
زمالئه.
يرشح باملشاركة مع اقرانة
بصعوبة امن���اط األداء
اآلىل املختلفة يف الفنون
املوسيقية.
يعرض بصعوبة معزوفات
ع�بر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االج��ت�ماع��ى ،مب��ش��ارك��ة
زمالئه.

 3ضمن املستوى
الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
يشارك يف إنتاج أعامل
غنائية جديدة مستخد ًما
تقنية املؤثرات الصوتية.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يشارك مبهارة وات��ق��ان يف
إنتاج أعامل غنائية جديدة
مستخد ًما تقنية املؤثرات
الصوتية.

ي�شرح بأسلوبه أمن��اط ي�ش�رح ب��أس��ل��وب علمى
األداء اآلىل املختلفة يف صحيح امناط األداء اآلىل يف
الفنون املوسيقية.
الفنون املوسيقية.
يتبادل عرض معزوفاته يقدم معزوفات مختلفة عرب
م��ع زم�لائ��ه ع�بر مواقع مواقع التواصل االجتامعى،
باالتفاق مع زمالئه.
التواصل االجتامعي.

ينقد املوسيقا التصويرية ينقد بصعوبة بعضاً من ينقد املوسيقا التصويرية ينقد بشكل علمي املوسيقا
لبعض األع�مال الفنية املوسيقا التصويرية لبعض لبعض األع�م�ال الفنية التصويرية لبعض األعامل
الفنية الدارمية ،مبدياً رأيه.
ال��دارم��ي��ة ،مبساعدة األعامل الفنية الدارمية .الدرامية.
املعلم ومحاوالت.
ي��رت��ج��ل ت��ن��وي��ع��ات يرتجل بصعوبة تنويعات يرتجل تنويعات موسيقية يرتجل باحرتاف تنويعات
مصاحبة موسيقية مصاحبة ملشاهد مصاحبة ملشاهد متثيلية موسيقية مصاحبة ملشاهد
موسيقية
متثيلية ونصوص شعرية.
ملشاهد متثيلية ونصوص متثيلية و نصوص شعرية .ونصوص شعرية.
شعرية ،بتوضيح من
املعلم.
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اللغة املوسيقية
الثقافة املوسيقية
التأليف املوسيقي
األداء الغنـايئ
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نواتج التعلم
يصمم جدوالً يلخص
ف��ي��ه املصطلحات
وال��رم��وز املوسيقية
املختلفة.
يد ِّون ما يستمع إليه
م��ن من���اذج لحنية
وإيقاعية.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يلخص بعض املصطلحات
وال��رم��وز املوسيقية مع
وجود أخطاء ،مبساعدة
املعلم.
يد ِّون ما يستمع إليه من
من��اذج لحنية وإيقاعية
بسيطة مع وجود صعوبة،
بدعم من املعلم.
ي���ذك���ر ب��ع��ض س�مات
موسيقا العصور املختلفة،
مع وجود أخطاء متكررة.
ي��ق��وم بعمل هندسة
صوتية لنموذج مبسط
ب��اس��ت��خ��دام ال�برام��ج
الرقمية ،مبساعده املعلم.

ي��ق��ارن ب�ين سامت
موسيقا العصور
املختلفة.
يقوم بعملية موالفة
األص��وات املوسيقية
(الهندسة الصوتية)
باستخدام الربامج
الرقمية.
يشارك يف منافسات ي��ش��ارك يف منافسات
التأليف املوسيقا التأليف املوسيقي مع
أقرانه من نفس املستوى
املحلية والدولية.
العلمي ،مبساعدة املعلم.
يعد تنويعات لحنية يعد تنويعات لحنية
لنموذج من املوسيقا لنموذج موسيقي بسيط،
العاملية املسموعة .بدعم من املعلم وبشكل
غري دقيق.
يغ ِّني أعامالً منتقاة يغ ِّني مناذج بسيطة ذات
ذات قيمة فنية قيمة فنية ،بشكل غري
عالية تعكس مستوى متناسق ووج��ود أخطاء
متكررة.
تذوقه للموسيقا.
يكون حصيله غنائية يساعده املعلم يف أداء
متعددة األمناط تعزز بعض األمن��اط الغنائية
فيه القيم اإلنسانية .تحتوي عىل كلامت تعزز
فيه القيم اإلنسانية مع
وجود أخطاء.

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
يلخص بعض املصطلحات يصمم ج���دوالً يلخص
وال��رم��وز املوسيقية مع فيه املصطلحات والرموز
املوسيقية املختلفة.
وجود أخطاء.
يد ِّون بصعوبة ما يستمع يد ِّون ما يستمع إليه من
إليه م��ن من��اذج لحنية مناذج لحنية وإيقاعية.
وإيقاعية بسيطة مع
وجود اخطاء.
ي��ذك��ر بصعوبة بعض يقارن بني سامت موسيقا
س�مات موسيقا العصور العصور املختلفة.
املختلفة.
ي��ق��وم بعمل هندسة يقوم بعملية موالفة
صوتية لنموذج مبسط األص����وات املوسيقية
باستخدام الربامج الرقمية( .ال��ه��ن��دس��ة الصوتية)
ب��اس��ت��خ��دام ال�برام��ج
الرقمية.
ي��ش��ارك يف منافسات ي��ش��ارك يف منافسات
التأليف املوسيقي مع التأليف املوسيقا املحلية
أقرانه من نفس املستوى والدولية.
العلمي.
يعد بصعوبة تنويعات يعد تنويعات لحنية
لحنية لنموذج موسيقي لنموذج من املوسيقا
العاملية املسموعة.
بسيط.
يغ ِّني مناذج بسيطة ذات يغ ِّني أعامالً منتقاة ذات
قيمة فنية تعكس مستوى قيمة فنية عالية تعكس
مستوى تذوقه للموسيقا.
تذوقه للموسيقا.
ي����ؤ ِّدي ب��ع��ض األمن���اط يكون حصيلة غنائية
الغنائية تحتوي عىل متعددة األمن��اط تعزز
كلامت تعزز فيه القيم فيه القيم اإلنسانية.
اإلن��س��ان��ي��ة م��ع وج��ود
أخطاء.

 4مستوى متقـدم
الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
يصمم ج����دوالً يلخص
فيه املصطلحات والرموز
املوسيقية املختلفة مبهارة
ودقة.
يد ِّون ما يستمع إليه من
من��اذج لحنية وإيقاعية
بإتقان.
يقارن بدقة بني سامت
موسيقا العصور املختلفة.
ي��ق��وم بعملية موالفة
األص�����وات املوسيقية
(ال��ه��ن��دس��ة الصوتية)
باستخدام الربامج الرقمية
مبهارة.
ي��ش��ارك يف منافسات
التأليف املوسيقا املحلية
والدولية ويحقق مراكز
متميزة.
يعد تنويعات لحنية
ل��ن��م��وذج م��ن املوسيقا
العاملية املسموعة مبهارة.
يغ ِّني بإتقان أعامالً منتقاة
ذات قيمة فنية عالية
تعكس مستوى تذوقه
للموسيقا.
ي��ك��ون حصيلة غنائية
متعددة األمناط تعزز فيه
القيم اإلنسانية ويستشهد
مبؤلفات عاملية.

املحـور

نواتج التعلم

األداء اإلىل

يجيد أداء الرتاكيب
اإليقاعية املحلية
بآالت شعبية.
يقود الفرقة الصفية
يف أداء امل��ه��ارات
الغنائية والعزفية.

التـذوق املوسيـقي

ي���ك���ون ات��ج��اه��اً
إيجابياً نحو الدراسة
األك��ادمي��ي��ة للعلوم
املوسيقية.
مي���يِّ���ز ب�ي�ن ط��اب��ع
الفنون املوسيقية
يف العرص الكالسييك
والرومانتييك.

تكــامل الفنـون

ي��رب��ط ب�ين أمن��اط
الفنون املوسيقية
وخصائص املدارس يف
الفنون البرصية.
يقدر دور الفنون
كجزء من متطلبات
ال���ق���رن ال���ح���ادي
والعرشين.

 1دون املستوى بكثري
الطالب املشمول ضمن
املستوى  1ميكنه أن:
يؤ ِّدي منوذج بسيط من
اإلي��ق��اع��ات الشعبية،
مبساعدة املعلم وبشكل
غري دقيق.
يعرف كيفية قيادة فرقة
صفية موسيقية ،مبساعدة
املعلم ووج���ود أخطاء
متكررة.
يساعده املعلم يف معرفة
أهمية الدراسة األكادميية
للعلوم املوسيقية.
مييِّز بني طابع الفنون
املوسيقية يف العرص
الكالسييك والرومانتييك،
مبساعدة املعلم وبشكل
غري دقيق.
يربط بني أمناط الفنون
املوسيقية وخصائص
امل�����دارس يف ال��ف��ن��ون
البرصية ،بدعم من املعلم
ومع وجود صعوبة.
يساعده املعلم وبصعوبة
يف فهم دور الفنون كجزء
م��ن متطلبات القرن
الحادي والعرشين.

 4مستوى متقـدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن الطالب املشمول ضمن
املستوى  4ميكنه أن:
املستوى  3ميكنه أن:
املستوى  2ميكنه أن:
ي��ؤ ِّدي من��وذج بسيط من يجيد أداء الرتاكيب يجيد أداء ال�تراك��ي��ب
اإليقاعات الشعبية ،بشكل اإليقاعية املحلية بآالت اإليقاعية املحلية بآالت
شعبية متعددة.
شعبية.
غري دقيق.
يعرف كيفية قيادة فرقة يقود الفرقة الصفية يف يقود الفرقة الصفية يف
صفية موسيقية ،مبساعدة أداء املهارات الغنائية أداء امل��ه��ارات الغنائية
والعزفية بإتقان ومهارة.
والعزفية.
املعلم.
يعرف أهمية ال��دراس��ة يكون اتجاهاً إيجابياً
األك���ادمي���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم نحو الدراسة األكادميية
للعلوم املوسيقية.
املوسيقية.
مييِّز بصعوبة بني طابع مييِّز بني طابع الفنون
الفنون املوسيقية يف العرص املوسيقية يف العرص
الكالسييك والرومانتييك الكالسييك والرومانتييك.
مبساعدة أقرانه.

يكون اتجاهاً إيجابياً
نحو الدراسة األكادميية
للعلوم املوسيقية ويرشح
أهميتها.
مييِّز بدقة بني طابع الفنون
امل��وس��ي��ق��ي��ة يف العرص
الكالسيكية والرومانتييك.

ي��رب��ط ب��ص��ع��وب��ة بني يربط بني أمناط الفنون يربط بدقة وإتقان بني
أمناط الفنون املوسيقية املوسيقية وخصائص أمناط الفنون املوسيقية
وخ��ص��ائ��ص امل����دارس يف امل�����دراس يف الفنون وخ��ص��ائ��ص امل����دارس يف
الفنون البرصية.
البرصية.
الفنون البرصية.
يفهم بصعوبة دور الفنون يقدر دور الفنون كجزء يقدر دور الفنون كجزء
كجزء من متطلبات القرن م��ن متطلبات القرن م��ن متطلبات ال��ق��رن
الحادي والعرشين ويرشح
الحادي والعرشين.
الحادي والعرشين.
أهميتها.
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املعايري ال�شاملة
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خطوط عامة مقرتحة للقرن الحادي والعرشين
حول التأهل للتعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
تقدم هذه الوثيقة روابط عالية املستوى بعملية التعليم الخاصة مبعايري فنون اإلمارات العربية املتحدة – البرصية واملوسيقية ضمن جدولني.
الجدول أ  -يصف خمسة مواضيع متعددة التخصصات من القرن الحادي الجدول ب  -يصف مهارات القرن الحادي والعرشين التي ترتبط بالتعلم عرب
الصفوف املختلفة مبا يضمن تأهل جميع الطالب ملرحلة التعليم الجامعي
والعرشين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق الطالب ملهارات التعلم.
ومتطلبات سوق العمل.
الجدول أ  -مواضيع القرن الحادي والعرشين
مواضيع القرن الحادي
والعرشين

مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل

الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم

محو األمية املالية واالقتصادية وأمية األعامل التجارية
•يعرف كيف يتخذ
القرارات االقتصادية
الشخصية املناسبة
•يفهم دور االقتصاد يف
املجتمع.
•يستخدم املهارات
الريادية لتعزيز
إنتاجية مكان العمل
والخيارات املهنية.

•ميكن للطالب
استخدام موضوع
محو األمية املالية
للنقاش مع طالب
من دول أخرى من
خالل أشكال مختلفة
لوسائل اإلعالم
•سيكون الطالب
قادرين عىل
التواصل باستخدام
معايري الفنون-
البرصية واملوسيقية
واملرسحية  -يف
تخصصات أخرى
مثل الرياضيات
والعلوم ،والصحة،
واللغة اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية
والعلوم االجتامعية،
والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة.

•يعرض مهارات
التفكري الناقد بحيث
يبدأ يف تحليل
ومقارنة وتشابه
العديد من أشكال
الفنون الثالثة.
•يعرض للطلبة
مهارات التقييم
للتمكن من مقارنة
األشكال الفنية
املختلفة وقيمها
التي تؤثر يف حياة
الطالب.

•تعزيز التفكري الناقد
و التفكري املنظم
من أجل زيادة تعلم
الطالب للمزيد
من أشكال الفنون
البرصية واملوسيقية
واملرسحية وكيف
أنها تحتاج إىل متويل
مايل.
•تعزيز قدرات الطلبة
عىل جمع وإيصال
النتائج وتحليل
بحوث التمويل
ألشكال الفنون الثالثة
•استخدام مهارات
الرياضيات ملساعدة
الطالب عىل تطوير
املشاريع الفنية ذات
البعدين والثالثة
أبعاد.
• يستخدم مهارات
الرياضيات لقياس
نسب فرتات تعاقب
األصوات يف املوسيقا.
•يستخدم مهارات
الرياضيات يف
إيجاد العالقة بني
طول الوتر وعدد
االهتزازات والدرجة
الصوتية.

•إتقان مهارات
التفكري الناقد التفكري
واملنظم لزيادة تعلم
الطالب لكيفية
توفري الدعم املايل
ألشكال الفنون مثل
النحت ،املرسحيات،
والحفالت املوسيقية.
•يستخدم مفاهيم
الرياضيات والفيزياء
لوصف العالقة بني
طول العمود الهوايئ
وإنتاج النغم يف آالت
النفخ واستخدام
الدوائر اإللكرتونية
يف بعض آالت لوحة
املفاتيح.
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مواضيع القرن الحادي
والعرشين
محو األمية الصحية
•يحصل عىل

مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
•يتمكن الطلبة من

•يعرض مهارات

•تعزيز مهارات

•إتقان مهارات التفكري

املعلومات والخدمات

محو األمية الصحية

التفكري الناقد

التفكري الناقد

الناقد والتفكري

الصحية األساسية

للنقاش مع طالب

والبحث والتفكري

والبحث والتفكري

املنظم ،حيث أنه

ويفهمها ويفرسها

من دول أخرى من

املنظومي وكيف أن

املنظومي وكيف أن

يتعلق مبهارات

ويستخدمها بطرق

خالل أشكال مختلفة

الفنون ميكن أن تؤثر

الفنون ميكن أن تؤثر

التواصل والتعاون

معززة للصحة ويفهم

من وسائل اإلعالم

عىل حالة اإلنسان،

عىل حالة اإلنسان

لطالب اإلمارات

التدابري الوقائية

•سيكون الطالب

•وعىل مبدأ الصحة

الصحية والجسدية

العربية املتحدة

الخاصة بالصحة

قادرين عىل

الجسدية والعقلية.

والعقلية.

وتوظيف الفنون

البدنية والعقلية ،مبا

التواصل باستخدام

•البحث يف آثار الفنون

الثالثة يف منظومة

يف ذلك النظام الغذايئ

معايري الفنون-

البرصية واملوسيقية

متكاملة تشمل

السليم والتغذية

البرصية ،املوسيقية

واملرسحية لتحسني

الدراما والصوت

والتامرين الرياضية

–املرسحية -يف

قدرة الطلبة عىل

والحركة عىل الصحة

وتجنب املخاطر

تخصصات أخرى

التحمل البدين العام.

الجسدية والعقلية.

والتخفيف من

مثل الرياضيات

اإلجهاد والضغط.

والعلوم ،والصحة،

•يستخدم املعلومات

واللغة اإلنجليزية،

املتوفرة للخروج

والرتبية الوطنية

بنقاشات مالمئة

والعلوم االجتامعية،

تتعلق بالصحة.

والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة.
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الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم

مواضيع القرن الحادي
والعرشين
الوعي العاملي
•يفهم ويتناول قضايا
عاملية
•يتعلم ويعمل
بالتعاون مع أفراد
ميثلون ثقافات
وديانات وأمناط حياة
متنوعة بروح الحوار
املتبادل واملفتوح عىل
املستوى الشخيص
واملجتمع املحيل.
•يفهم لغات وثقافات
األمم األخرى.

مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
•سيتعلم الطالب
وسيطبقون الحاجة
إىل فهم ثقافات العامل
األخرى من خالل
املقارنة بني الثقافات
باستخدام معارفهم
من الرتبية الوطنية
والعلوم االجتامعية
الوطنية.
•من خالل
التكنولوجيا ،سيكون
الطالب قادرين عىل
التواصل مع طالب يف
دول أخرى باستخدام
التكنولوجيا ،مام
ميكنهم من تطبيق
مهاراتهم املكتسبة
من خالل معايري
الفنون -املرسحية
البرصية -منأجل فهم الثقافات
األخرى.والتواصل
مع تخصصات أخرى
مثل الرياضيات
والعلوم ،والصحة،
واللغة اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية
والعلوم االجتامعية،
والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة

الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم
•يعرض للطلبة
مهارات التفكري الناقد
والبحث والتفكري
املنظم للطالب من
خالل الفنون الثالثة
متدرجاً من السهل
إىل الصعب.
•يعرض الطلبة مهارات
التفكري اإلبداعي
بحيث يبدع الطالب
يف رسوماتهم الخاصة،
ومرسحياتهم،
وأغانيهم وموسيقاهم
يف التعلم عن الحي
واملدينة والدولة.
•يعرض الطلبة
املهارات االجتامعية
والثقافية للتعرف
عىل كثري من
الثقافات من خالل
الفنون.

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم
•تعزيز التفكري الناقد
واملنظم واإلبداعي
للطالب من خالل
استخدام الطالب
ألشكال الفن كأداة
لفهم التغريات
التاريخية والبيئية
والثقافات األخرى
•يستخدم اإلعالم
والتكنولوجيا،
املكتوبة واملسموعة،
من أجل إيصال
ومشاركة كيف
أن أشكال الفن
والثقافات عىل مدى
قرون قد أثرت عىل
بعضها البعض.
•تعزيز املهارات
االجتامعية والثقافية
حيث يقوم الطالب
باختبار وتحليل
أشكال الفنون
البرصية واملوسيقية
واملرسحية.

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم
•إتقان مهارات البحث
والتعاون من أجل
تحليل املقارنات
والتشابهات ألثر
الثقافات عىل الفنون
عرب العصور.
•إتقان استخدام
مهارات التكنولوجيا
واإلعالم من أجل
مشاركة ومقارنة
هذه النتائج التي
تم البحث فيها
مع طالب من دول
وثقافات أخرى
•استخدام املهارات
االجتامعية والثقافية
يف تحليل الرتابط
الفني بني دول
مختلفة.
•إتقان املهارات إلدارة
وإنتاج املشاريع وأن
يكونوا مسؤولني عن
النتائج.
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مواضيع القرن الحادي
والعرشين
محو األمية البيئية
•يظهر معرفة وفهامً
بالبيئةوالظروف
املحيطة التي تؤثر
فيها ،وخصوصاً
فيام يتعلق بالهواء
واملناخ واليابسة
والغذاء والطاقة واملاء
واألنظمة البيئية.
•يظهر معرفة وفهامً
ألثر املجتمع عىل
العامل الطبيعي (مثال:
النمو السكاين ،التطور
السكاين ،معدل
استهالك املوارد ،إلخ)
•يحقق يف قضايا بيئية
ويحلَّلها ،ويخرج
باستنتاجات دقيقة
حول الحلول الفعالة.
•يتخذ إجراء تجاه
معالجة التحديات
البيئية (مثال :يشارك
يف إجراءات عاملية،
يصمم الحلول
التي تستوحى منها
إجراءات معينة تخص
القضايا البيئية).
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مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
•ميكن للطالب
استخدام موضوع
محو األمية البيئية
للنقاش مع طالب
من دول أخرى من
خالل أشكال مختلفة
من وسائل اإلعالم.
•سيكون الطالب
قادرين عىل
التواصل باستخدام
معايري الفنون
البرصية واملوسيقية
واملرسحيةواللغة
اإلنجليزية ،والرتبية
الوطنية والعلوم
االجتامعية،
والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة.

الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم
•عرض مهارات
البحث للطالب من
أجل تعرف تأثريات
البيئة عىل الفنون يف
مجتمعاتهم
•عرض مهارات التفكري
املنظم من أجل فهم
الطالب لكيفية ترابط
الفنون يف جميع
أنحاء البيئة.

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم
•تعزيز التفكري الناقد
واملنظم واإلبداعي
للطالب من أجل
بحث وفهم أثر البيئة
والتاريخ عىل الفنون
•إتقان تكنولوجيا
االتصال والتواصل
مع طالب آخرين من
ثقافات أخرى حول
كيفية تأثري األحداث
العاملية والبيئة عىل
الفنون.
•عرض املهارات
االجتامعية والثقافية
حيث يتعلم الطالب
املزيد عن تأثري
الفنون يف البيئة.

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم
•إتقان التواصل
وتكنولوجيا االتصال
لطالب اإلمارات
العربية املتحدة
للتفاعل مع طالب
من دول أخرى من
أجل العمل بشكل
متعاون يف تحليل
الفنون التي تؤثر يف
القضايا البيئية.
•إتقان العمل الثقايف
مع فرق الفنون
الثالثة لعمل إنتاج
إعالمي (إعالم
اجتامعي) لدعم
مشاريع الفن املتأثرة
بيئياً.

مواضيع القرن الحادي
والعرشين
محو األمية املجتمعية
•يشارك بفاعلية يف
الحياة االجتامعية من
خالل املعرفة بكيفية
البقاء عىل اطالع
وفهم بالعمليات
الحكومية
•ميارس حقوق
وواجبات املواطنة
عىل املستوى املحيل،
ومستوى الدولة،
واملستوى الوطني
واملستوى العاملي
•يدرك التضمينات
املحلية والدولية
لقرارات املجتمع
املحيل

مهارات القرن الحادي
والعرشين
الكلية والعمل
•ميكن للطالب
استخدام موضوع أن
تكون مواطناً عاملياً
مهتامً وما يعني
للطالب يف دول أخرى
من خالل املناقشة
ومن خالل وسائل
اإلعالم املختلفة.
•من خالل
التكنولوجيا ،سيكون
الطالب قادرين عىل
التواصل مع طالب
يف دول أخرى ،مام
ميكنهم من تطبيق
مهاراتهم املكتسبة
من خالل معايري
الفنون البرصية
واملوسيقية واملرسحية
واللغة اإلنجليزية،
والرتبية الوطنية
والعلوم االجتامعية،
والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة.

الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم
•عرض مهارات التفكري
املنظومي للطالب من
أجل التعلم ليكونوا
مبدعني ،ليشمل ذلك
الفنون لتعزيز العمل
املجتمعي من خالل
معارض فنية وعروض
موسيقية ومرسحية.

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم
•تعزيز تعلم الطالب
للبحث يف األسباب
وحل املشكالت
وإصدار األحكام
والقرارات باستخدام
تكنولوجيا االتصال
واملعلومات ووسائل
اإلعالم لالنخراط يف
البحث من أجل دمج
الفنون يف فعاليات
ومؤسسات املجتمع
املحيل.
•تعزيز مهارات
الطالب للتفكري الناقد
والخالق ،والعمل
بتعاون لفهم أسباب
وصفات عدم دعم
املواطنني املحليني
للفنون.
•تعزيز فهم املحادثات
مع طالب آخرين
واملقارنة بني
الثقافات املختلفة
حول ما يعنيه أن
يكون املجتمع داعامً
للفنون.

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم
•تعزيز قدرات الطالب
عىل النقد والتحليل
والبحث واستخدام
وسائل اإلعالم
املتعددة واالختبار
وتقديم معارض فنية
وعروض موسيقية
ومرسحية هادفة.
•إتقان العمل الخالق
واملتعاون يف مجتمع
متنوع ثقافيا من
أجل دعم الفنون
•توظيف إدارة الوقت
واألموال واألهداف
يف وضع خطة عمل
ملناقشة جميع
جوانب دعم الفنون
•إتقان مهارات
التواصل مع طالب
آخرين من أجل
عمل تسويق األعامل
والفنون.
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الجدول ب – مهارات القرن الحادي والعرشين املتعلقة بالفنون البرصية واملوسيقية واملرسحية
مهارات القرن
الحادي والعرشين
الجامعي والعمل
•التفكري الناقد
وحل املشكالت
•التعلم واالبتكار
•االتصال
والتعاون
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الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم
•عرض مفهوم كيف تكون
مفكرا ً ناقدا ً من حيث
تطبيقه عىل مفاهيم الثقافة
الشخصية وعالقتها بالفنون
•إدخال مفهوم التفكري
املنظومي والرتابط من خالل
غرس معارف الفنون البرصية
واملوسيقية واملرسحية
واللغة اإلنجليزية ،والرتبية
الوطنية والعلوم االجتامعية،
والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة .والعلوم،
والصحة واللغة العربية.
•تعليم الطالب كيفية تطوير
وتصميم وابتكار فنون من
أجل فهم ثقافة الفرد.
•عرضأنشطة التفكرياإلبداعي،
كالعصف الذهني ،ليتعلم
الطالب كيف يشاركون
بأفكارهم ويحرتمون الفنون
الهادفة كافة.
•تعليم الطالب كيف يوضحوا
أفكارهم وما يجول يف
خواطرهم مستخدمني
مهارات االتصال الشفوي
والكتايب وغري اللفظي حول
املشاركة يف مشاريع الفنون
•إدخال مفهوم العمل
الجامعي ،بهدف مشرتك،
لإلبداع يف إنتاج مشاريع
فنية (برصية وموسيقية
ومرسحية).

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم
التعلم ومهارات االبتكار
•تعزيز مهارات التفكري الناقد من
خالل إدخال التفكري املنطقي
والتحليل لتعزيز مهارات االتصاالت
الالزمة يف فهم العالقة بني الثقافة
الشخصية و الفنون
•تعزيز التفكري املنظومي والرتابط من
خالل غرس معارف الفنون البرصية
واملوسيقية واملرسحية واللغة
اإلنجليزية ،والرتبية الوطنية والعلوم
االجتامعية ،والدراسات اإلسالمية،
والقراءة والكتابة ،والعلوم ،والصحة،
واللغة العربية.
•تعزيز تعلم الطالب لتطوير وتنفيذ
وإيصال األفكارالجديدةاملتعلقة
بالفنون.
•تعزيز أنشطةالتفكرياإلبداعي،
كأنشطة التصميم لتعزيز فهم رؤى
الفنون.
•تعزيز أهمية بناء الفرق والتعاون
مع اآلخرين إليجاد وتخطيط وتنفيذ
مشاريع صفية تحقق التكامل
بني الفنون البرصية واملوسيقية
واملرسحية والتخصصات األخرى.

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم
•إتقان التفكري املنطقي من خالل
استخدام املامرسات االستقرائية
واالستنباطية بهدف تحليل القضايا
املجتمعيةاملتداخلةاملتعلقة
بثقافات الفنون.
•تعزيز التفكري املنظومي ،الذي
يسمح للطالب بالبحث عن
أهمية الفنون وآليه ربطها بالعمل
الحكومي واملجتمعي.
•تعلم كيفية حل املشكالت
والتوصل إىل االستنتاجات
بإصدار األحكام من خالل البحث
والتحليل آلثار الفنون عىل
املجتمع.
•إتقان تعلم كيفية تطوير وتنفيذ
وإيصال األفكار الجديدة لآلخرين
أثناء عمل الفرق باملشاريع
املتعلقة بالفنون.
•إتقان أنشطة مشاركة وتبادل
األفكار بهدف تعزيز ثقافة تقبل
الرأي اآلخر.
•إتقان املهارات اإلبداعية لتطوير
وتفعيل وصقل وتحليل مشاريع
الفنون.
•إتقان كيفية توضيح األفكار
باستخدام مهارات االتصال
الشفوي والكتايب وغري اللفظي
مع مجموعات طالبية متعددة
الثقافات.
•إتقان مهارات التعاون مع
اآلخرين إليجاد وتخطيط وتنفيذ
مشاريع جامعية لتخصصات فنية
مختلفة من خالل إظهار املرونة
واالستعداد لتقديم التنازالت
تحقيقاً ألهدف مشرتكة.

مهارات القرن
الحادي والعرشين
الجامعي والعمل

الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم

•محو األمية

املهارات املعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجية
•تعزيز عملية التعلم للوصول إىل
•تعليم الطالب كيفية الوصول

املعلوماتية

إىل كافة أشكال املعلومات

املعلومات حول الفنون وتقييمها

املعلومات وتقوميها بكفاءة

•محو األمية

املتعلقة بالفنون بكفاءة

بكفاءة وفاعلية وموضوعية.

وفاعلية ،واستخدام مهارات

اإلعالمية

وفاعلية ،يدوياً وتكنولوجياً.

•تعزيز استخدام مصادر الوسائط

التفكري الناقد يف حل املشكالت.

•محو األمية

•استخدام مصادر الوسائط

املختلفة لتقييم وجهات النظر

•إتقان استخدام مصادر الوسائط

يف تكنولوجيا

املتعددة لتقييم وجهات

املختلفة يف ثقافات متعددة حول

املتعددة لتقييم وجهات النظر

املعلومات

النظر املختلفة للطالب

أهمية الفنون يف ثقافتهم بهدف

املختلفة يف بحث ومشاركة

واالتصاالت

اآلخرين من ثقافات لدول

إقناع اآلخرين بقبول وجهة نظرك.

وتحليل كيفية أنتشار الفنون يف

متعددة حول استخدام الفن

•تعزيز التعلم لتطبيق التكنولوجيات

ثقافات أخرى.

يف ثقافاتهم.

الرقمية بفاعلية من خالل استخدامها

•إتقان تطبيق استخدام

•تعليم الطالب كيفية تطبيق

كأداة بحث وتنظيم وتقييم وإيصال

التكنولوجيات الرقمية بفاعلية

التكنولوجيات الرقمية

املعلومات.

من خالل استخدامها كأداة صفية

بفاعلية

•إتقان عملية الوصول إىل

إليصال اآلراء حول تأثري الفن يف
الثقافات األخرى عىل الطالب.
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مهارات القرن
الحادي والعرشين
الجامعي والعمل
•املرونة
والتكيف
•املبادرة
والتوجيه الذايت
•املهارات
االجتامعية
والثقافية
•اإلنتاجية
واملساءلة
•القيادة
واملسؤولية
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الصفوف K-5
االرتباط بالتعلم
• أهمية التغذية الراجعة من
املعلمني والطلبة اآلخرين
يف أثناء عرض مفهوم العمل
النقدي للفنون.
•عرض عملية التعلم لوضع
األهداف وإدارة الوقت
والعمل بإستقاللية.
•إدخال تعلم معرفة الوقت
املناسب للكالم والوقت
املناسب لالستامع باحرتام يف
الحصة الصفية أو خارجها
حول الفنون.
•إدخال تعلم إدارة مشاريع
الفن الصغرية –بشكل فردي
أو جامعي -للخروج بالنتائج
املرجوة.
•إدخال تعلم مهارات القيادة
باستخدام أسلوب حل
املشكالت للتأثري يف اآلخرين
وتوجيههم نحو هدف مشرتك
ملرشوع ناجح يف مجال
الفنون.

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم
املهارات الحياتية واملهنية
•تعزيز أهمية التغذية الراجعة
يف الفنون البرصية واملوسيقية
واملرسحية التي يتم الحصول عليها
من املعلمني والطلبة.
•تعزيز مهارات التعامل مع أساليب
املديح والنقد عند مرشوع الطالب
الفني.
•تعزيز تعلم وضع األهداف وإدارة
الوقت والعمل بإستقاللية من خالل
مراقبة وتعريف وتحديد األولويات
يف املهامت التي تستوجب إكامل
املرشوع.
•تعزيز العمل بانسجام وتناغم مع
املجموعات املختلفة لفهم تاريخ
الفن يف الثقافات األخرى.
•معرفة متى يجب التكلم ومتى يجب
االستامع لبناء ثقافة احرتام وجهات
نظر اآلخرين وآرائهم حول الفنون.
•احرتام االختالفات الثقافية واألنظمة
واللوائح املجتمعية.
•تعزيز تعلم إدارة املشاريع عىل
اختالف أحجامها الفردية منها
والجامعية للخروج بالنتائج املرجوة
من خالل إظهار أخالقيات إيجابية
يف العمل ،وإدارة الوقت ،واملشاركة
الفعالة بالجهود التعاونية.
•تعزيز املهارات القيادية باستخدام
مهارات حل املشكالت واملهارات
الشخصية للتأثري يف اآلخرين
وإلهامهم وتوجيههم لتحقيق النجاح
ألهدافهم املشرتكة يف مشاريع
الفنون.

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم
•إتقان أهمية الحصول عىل
التغذية الراجعة من املدرسني
والطالب اآلخرين عىل مشاريع
الفن الفردية والجامعية
•إتقان النقد املوضوعي للعمل
الفني
•إتقان التوازن بني وجهات النظر
واملعتقدات الشخصية وحل
املشكالت والعمل يف بيئات
متعددة الثقافات
•إتقان عملية وضع األهداف
وإدارة الوقت يف دراسة الفنون
من خالل العمل بإستقاللية واتباع
الرقابة الذاتية وتحديد األولويات
يف املهامت للمشاريع يف الفن.
•إتقان العمل ضمن مجموعات
مختلفة بإظهار االحرتام للثقافات
املختلفة؛ ومعرفة متى يجب
التكلم ومتى يجب االستامع؛
واالستجابة بانفتاح ذهني لألفكار
والقيم املختلفة.
•تعلم االستفادة من الفروق
االجتامعية والثقافية إليجاد أفكار
جديدة ملشاريع الفنون التي من
شأنها أن تزيد من االبتكار ومن
جودة العمل.
•إتقان إدارة كافة أنواع املشاريع
الفردية منها والجامعية للخروج
بالنتائج املرجوة من خالل العمل
بإيجابية وعىل عدة مهامت ،ومن
خالل إظهار األخالق وتحمل
مسؤولية النتائج ،إيجابية كانت
أم سلبية.
•إتقان املهارات القيادية
والشخصية لحل املشكالت ورفع
مستوى قدرات اآلخرين يف التأثري
لتحقيق هدف مشرتك يف املشاريع
الفنية.

خريطة مفاهيم ومهارات وثيقة معايري مادة الفنون املوسيقية
املحور
اللغة
املوسيقية
الثقافة
املوسيقية

الصف الثالث
الصف الثاين
الصف األول
KG
 املدرج املوسيقي  -امليزان املوسيقي  -إشارات امليزان مفردات اللغة امليزان الثاليث امليزان الثنايئ محا كا ة إ يقا عية  -اإليقاع ال����ق����راءة القيم الزمنية النغمولحنية
املوسيقية
 األلعاب الرتاثية  -التلخيص الفنون املحلية  -الصوتآالت ال��ف��رق��ة  -أنواع األصوات  -أهازيج شعبية  -املقارنة فن الحربيةاإليقاعية لألطفال  -فن الرزيف

الصف الخامس
الصف الرابع
 املوازين البسيطة  -املقارنة القراءة النرب القوي التدوين املوسيقي النرب الضعيف رموز الصمت تصنيف اآلالت فصائل اآلالت م��ك��ون��ات اآلل��ة الوترية  -التدويناإللكرتوين  -املقارنة
املوسيقية
 الفنون الشعبية بني اآلالت االرتجال اإليقاعي  -إعادة الصياغة الصياغة اللحنية  -املفاتيح املوسيقية -امليزان الرباعي  -االبتكار

 ارتجال إيقاعي  -ت��ع��دد القيم  -ال��ت��ن��وي��ع��ات  -صياغة لحنية تأليف إيقاعياإليقاعية
الزمنية
 محاكاة لحنيةالتأليف
 الوحدة املنتظمة  -الدرجات الصوتيةاملوسيقي
 االرتجال الغناء الفردي  -الغناء الفردي عملية التنفس  -األهزوجة غناء فردي املحاكاة الغنائية  -ال���غ���ن���اء  -الغناء الجامعي التنغيم غناء جامعياألداء الغنايئ
 ال��ت��دري��ب��اتالجامعي
 تعبري حريكالصوتية
 العزف املوسيقي  -السلم املوسيقي  -العزف الفردي  -العزف الفردي أداء إيقاعي ال��ت��ن��وي��ع��ات  -آالت ل��وح��ة  -ال����ع����زف  -العزف الجامعي أداء لحنيالجامعي
املفاتيح
اإليقاعية
األداء اإلىل
 ال��ع��زف الفرديوالجامعي
 التذوق االستامع االستامع االستامع متييز األصواتالتذوق
 التعبري واإلثراء التعبري املوسيقي  -التحليل اإلدراك السمعي  -التحليلاملوسيقا
 التمييز التشابه واالختالف  -دم���ج ال��ص��وت  -املشهد الدرامي  -تناظر اإليقاع  -عالمات الرتقيموالفواصل
يف الفنون
والصورة
يف الفنون
تكامل الفنون
 امل���وس���ي���ق���يالتصويرية

 الغناء الفردي الغناء الجامعي تعدد التصويت العزف الفردي الغناء الجامعي املصاحبة الهارمونية االستامع اإلدراك التحليل والنقد املوسيقا التصويرية هندسة تصميماآلالت
الوترية
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خريطة مفاهيم ومهارات وثيقة معايري مادة الفنون املوسيقية (مصفوفة املدى التتابع)
الصف
املحور
السادس
 امليزاناملركَّب
 تدويناللغة
موسيقي
املوسيقية
 قراءةموسيقية

الثقافة
املوسيقية

التأليف
املوسيقي
األداء
الغنايئ
األداء
اإلىل

التذوق
املوسيقا

تكامل
الفنون

74

الصف الحادي الصف الثاين
الصف الثامن الصف التاسع الصف العارش
الصف السابع
عرش
عرش
 املصطلحات املفاتيح املسافات السالمل املوازين السلم الكبريوالرموز
املوسيقية
اللحنية
واملقامات
 السلم الصغري املوسيقيةاملوسيقية
 القراءة التدوين عالمات التحويل  -املقام العريب  -عالمات التدوينالفورية
اإللكرتوين
 قراءة موسيقية  -قراءة موسيقية التحويل التدوين من املوسيقي املوازين تدوين رقمي  -تدوينالذاكرة
املركَّبة
موسيقي

 تصنيف اآلالت  -فصائل آالت النفخ تنوعاألوركسرتا
 الفرقةالخشبية
الثقافات
 فن الونهاملوسيقية
 آالت النفخاملوسيقية
واآلهلة
العربية
 أرسة الكامن النحاسية البحوث فن الليوااملوسيقية
 املصاحبات الطابع اللحني  -الصياغة املرتونومالهارمونية
 ابتكار إيقاعي اللحنية ارتجال تدوين التأليف ابتكار لحنيإيقاعي
إلكرتوين
املوسيقي
 ابتكار لحني تدريبات صوتية  -الغناء الجامعي  -تعدد الكانون الغناء الفردي التصويت غناء فردي  -حوار غنايئ الحوار الغنايئ  -الغناء جامعي غناء جامعي  -غناء فردي تأخري النرب عزفموسيقي
 استامع تحليلموسيقي

 التباين يفالفنون

 إثراء الرتاث اإلثراء الثقايف تصنيفاألعامل
املوسيقية

 التسجيلالرقمي
 تصنيفاألعامل
املوسيقية

 العصوراملوسيقية
 الهندسةالصوتية

 الصياغةالهارمونية

 االبتكاراإليقاعي
 -التلحني

 التأليفاملوسيقي
 املوسيقيالعاملية
 الغناء الفرديوالجامعي
 األمناط الغنائيةللقيم اإلنسانية
الرتاكيباإليقاعية املحلية
 القيادةاملوسيقية
 الدراسةاألكادميية
املوسيقية
 الفنوناملوسيقية
للعصور
الكالسيكية
والرومانتيكية
 الفنوناملوسيقية
والبرصية
 دور الفنون يفالقرن الحادي
والعرشون

 االنتقاالت الطبقاتاللحنية
الصوتية
 الغناء الفردي  -املؤثراتالصوتية
والجامعي
 أمناط األداء املصاحبة العزف العزف الفردي  -االرتجالاآلىل
الهارمونية
الجامعي
 العزف الجامعي  -العزف املهارات اآللية  -أساليب العزف  -الحوارالجامعي
املوسيقي
 العزف الفردي النقد الفني املقارنة بني موسيقا االستامع املوسيقاالفنون
 التحليل تحليل موسيقي الحضارات -التصويرية
 التحليل نقد موسيقي االستامعاملوسيقي
 تحليلموسيقي
 -نقد موسيقي

 الطابع اللحنيوالتباين اللوين

 تصميم منخامات البيئة

 -التأليف

 الدراما -دمج الفنون

 املوسيقااملصاحبة

معايري �أداء الطالب يف مادة الفنون
املو�سيقية بنهاية املراحل التعليمية
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أوالً :يف نهاية مرحلة رياض األطفال
أن يكون الطالب:

قاد ًرا عىل تنظيم عملية تنفسه ومحاكاة اإليقاعات واأللحان.

مدركاً لبعض رموز ومفردات اللغة املوسيقية.

قاد ًرا عىل متييز األصوات املحيطة ونسبتها إىل مصادرها.

ملماًّ بأسامء آالت فرقة األطفال اإليقاعية.
ملماًّ بأوجه الشبة واالختالف بني األدوات املستخدمة يف الفنون.

قاد ًرا عىل أداء مناذج من األناشيد الرتبوية واألهازيج الشعبية.
قاد ًرا عىل أداء مناذج من األلعاب التعليمية والرتاثية املحلية.

ثانياً :يف نهاية الحلقة األوىل من مرحلة التعليم األسايس
أن يكون الطالب:

قاد ًرا عىل أداء األعامل الغنائية باللغتني العربية واالنجليزية.

ملماًّ مبفهوم املدرج املوسيقي وبعض املوازين البسيطة.
ملماًّ بثقافة موسيقية مناسبة عن الفنون الشعبية املحلية وأعالم
املوسيقي العاملية.

قاد ًرا عىل قراءة وكتابة مبادئ اللغة املوسيقية.

قاد ًرا عىل تصنيف اآلالت املوسيقية وفق فصائلها.

قاد ًرا عىل أداء بعض األهازيج واأللعاب والفنون الشعبية املحلية.
قاد ًرا عىل ارتجال وابتكار بعض التنويعات اإليقاعية واملوسيقية.
متمك ًنا من أداء مهارات العزف عىل بعض اآلالت املوسيقية.

ثالثاً :يف نهاية الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األسايس
أن يكون الطالب:
ملماً بقواعد ونظريات اللغة املوسيقية.
ملماً بثقافة موسيقية كافية عن الفنون الشعبية املحلية والعربية
و العاملية.
قاد ًرا عىل تصنيف اآلالت املوسيقية الشعبية املحلية والعربية
واالوركسرتالية والعاملية.
قاد ًرا عىل أداء األعامل الغنائية باللغتني العربية واالنجليزية.
قاد ًراعىل قراءة اللغة املوسيقية يف املوازين املوسيقية املتعددة.
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قاد ًرا عىل تدوين اللغة املوسيقية إلكرتونيًّا باستخدام الربامج
املوسيقية املتخصصة.
مجي ًدا ملهارات الغناء املتعدد التصويت بأكرث من لغة بأساليب
التعبري املختلفة.
قاد ًرا عىل أداء اللوحات الفنية الشعبية املحلية.
قاد ًرا عىل تحليل األعامل املوسيقية املحلية والعربية والغربية
والعاملية ونقدها.
متمك ًنا من أداء مهارات العزف املوسيقي فرديًا وجامعيًّا.
قاد ًرا عىل صياغة وابتكار الجمل اإليقاعية واملوسيقية املصاحبة
للمشاهد التمثيلية.

رابعاً :يف نهاية مرحلة التعليم الثانوي
أن يكون الطالب:
قاد ًرا عىل تصنيف وتوصيف املوازين والسالمل املوسيقية واملقامات
العربية.
قاد ًرا عىل إعداد البحوث املوسيقية عن مؤلفات وآالت ورواد الفن
املوسيقي.
متمك ًنا من مهارات تدوين وتسجيل أعامله املوسيقية رقم ًّيا.
قاد ًرا عىل املشاركة يف املناسبات املجتمعية والفعاليات التنافسية
الغنائية.
قاد ًرا عىل إبراز مهاراته العزفية املوسيقية يف املحافل املختلفة.
قاد ًرا عىل أداء اللوحات الفنية الشعبية املحلية.

ق��اد ًرا عىل تكوين اتجاه نقدي موضوعي نحو أمن��اط الفنون
املوسيقية والغنائية املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا
العامل.
قاد ًرا عىل صياغة األلحان للمقاطع الشعرية وإعداد املوسيقا
التصويرية والتأثريية.
لديه التوجه اإليجايب نحو الدراسة األكادميية للعلوم والفنون
املوسيقية.
قاد ًرا عىل اإلسهام يف نرش الوعي الثقايف بأهمية الفنون يف إثراء
الرتاث اإلنساين.
لديه القدرة عىل التعبري عن شخصيته وهويته الفنية املوسيقية
املستقلة.

77

التخطيط الدر�سي للرتبية املو�سيقية
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توصيات حول التخطيط الدريس يف مادة الفنون املوسيقية
التخطيط الدريس
التخطيط الدريس هو عملية تصور مسبق شامل لجميع عنارص وأبعاد العملية التعليمية ،وما يوجد بني هذه العنارص من عالقات متبادلة،
وتنظيم هذه العنارص بصورة تؤدي إىل تحقيق األهداف الرتبوية املنشودة.
وهو عملية يتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات واألساليب املستخدمة لتحقيق أهداف محددة خالل زمن معني ،والتأكد من درجة
بلوغ هذه األهداف ،فهو عملية تربط بني الوسائل والغايات

أ أهمية التخطيط بالنسبة للمعلم
•يساعد املعلم يف تحديد األهداف املطلوب تحقيقها من املتعلمني.
•يوجه املعلم يف تنظيم النشاطات ويبعده عن العشوائية يف تنفيذها.
•يساعد املعلم عىل حسن توزيع الوقت عىل فعاليات املوقف التعليمي.
•ميكن املعلم من التقويم السليم لطالبه والحصول عىل التغذية الراجعة.
•يجعل املعلم أكرث ثقة بنفسه وميكنه من مواجهة املواقف الطارئة.
•يشجع املعلم عىل النمو املهني املستمر يف مجال التخصص.
•يساعد املعلم عىل اإلسهام يف تطوير املنهج املدريس.
•يساعد املعلم عىل تحديد الوسائل واألنشطة الرتبوية الالزمة لتحقيق األهداف.

يكسب املعلم مهارات:
•مهارة تحديد االستعداد التعليمي للطالب.
•مهارة تنظيم الطالب وتصنيفهم وتحديد حاجاتهم التعليمية.
•مهارة تحديد واشتقاق نواتج التعلم من املعايري.
•مهارة الضبط الصفي واالستفادة من التغذية الراجعة يف تحسني تعليم الطالب.

ب  -أهمية التخطيط للمتعلم
•يحث الطالب عىل التعلم ويشوقهم إليه.
•يكسب الطالب اتجاهات إيجابية نحو املعلم.
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عنارص الخطة الدرسية
املوضوع
يد ِّون املعلم تحت هذا العنوان موضوع الدرس املخطط له

البعد الزمني
يح ِّدد املعلم عدد الحصص التي يستلزمها موضوع الدرس.

نواتج التعلم
يحدد املعلم نواتج التعلم شاملة (املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات)

التهيئة الحافزة
وتشمل تهيئة البيئة املادية والجو النفيس الذي يحفز التالميذ للتعلم ،بحيث يستنتج التالميذ من خاللها عنوان الدرس أو يتوقعوا املوضوع
الذي سيتناوله املعلم يف درسه عىل أن تكون قصرية ومبتكرة وشائقة ومثرية لدافعية املتعلمني للتعلم مع ربط الخربات السابقة بخربات الدرس
الجديد.

األنشطة التعليمية
يح ِّدد املعلم األنشطة التعليمية التي سينفذها املتعلمون لتحقيق نواتج تعلم الدرس.

الوسائل التعليمية
يح ِّدد املعلم الوسائل التعليمية التي سوف يستخدمها ويرشك املتعلمني يف استخامها لتوضيح وإثراء مفاهيم الدرس.

التقـويــــم
يح ِّدد املعلم تحت هذا العنوان أساليب التقويم التي سيستخدمها يف التأكد من تحقيق أهدافه التي وضعها والتي يجب أن تشمل االختبارات
التحريرية والشفويةوالواجبات املنزلية.

املـالحظـــات
يستخدم املعلم هذا الحقل من حقول الخطة ،عند البدء بتنفيذ الخطة ,وليس قبل تنفيذها إال بعض امللحوظات الخاصة ومالحظة سلوك
الطالب.
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منوذج مقرتح لتصميم التخطيط الدريس ملادة الرتبية املوسيقية
التاريخ
من األحد

عنوان الدرس
إىل الخميس

محاور املادة

معايري األداء

نواتج التعلم

طرائق وأساليب

أنشطة وتطبيقات
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الوسائط والتقنيات

التهيئة الحافزة

مالحظات

أدوات القياس والتقويم

املادة املوسيقية

gssssssssssssssssssss
gssssssssssssssssssss
gssssssssssssssssssss
gssssssssssssssssssss
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�إ�سرتاتيجيات التعليم والتعلم
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 Strategyمصطلح اإلسرتاتيجية:
هو القدرة عىل االستخدام األمثل لألدوات واملواد التعليمية املتاحة بقصد تحقيق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة.

إسرتاتيجية التدريس :

هى طرق التدريس الخاصة والعامة املتداخلة واملناسبة لتحقيق أهداف املوقف التعليمي.
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اإلسرتاتيجيات الخمس للتدريس والتعلم القائم عىل املعايري
بوصفك معلِّماً تتحمل معظم املسؤولية يف تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسري تعلم الطالب وتحقيق إنجازاته .ومن أجل أن يتقدم الطالب عرب نظام
التعليم ليصبح يف نهاية املطاف مواطناً متعلامً ومثقفاً ،عليه أوالً أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املعايري التعليمية التي وضعتها اإلمارات
العربية املتحدة ،والتي تقدم وصفاً كافياً حول ما يجب عىل الطالب معرفته والقيام به ضمن كل مجال ومحور من املنهاج الدرايس يف كل مرحلة
دراسية .وفيام ييل االسرتاتيجيات الخمس املوىص بها لضامن أن الوقت التعليمي الذي تقضيه مع طالبك يستند يف واقع األمر إىل هذه املعايري
ويساهم يف مساعدة كافة الطالب عىل تحقيق املعايري ونواتج التعلم املتوقعة منهم.

االسرتاتيجيات:
1 .1قراءة وثيقة املعايري بدقة ،وعليك الرتكيز بشكل خاص عىل الصف واملادة التي تدرسها .ومن املهم أيضاً أن تكون عىل دراية مبعايري الصف الذي
يسبق الصف الذي تدرسه والصف الذي يليه حتى تتعرف عىل طبيعة املحتوى واملهارات التي ينبغي عىل طالبك إتقانها وما هي التوقعات
الواجب عليهم تلبيتها لالنتقال للصف التايل.
2 .2التفكري يف األنشطة الستيفاء املعايري ،وذلك من خالل أنشطة العصف الذهني التي ميكنك القيام بها مع طالبك والتي من شأنها أن تساعدهم
عىل تحقيق نواتج التعلم املحددة لكل معيار ،وكلام كنت أكرث تحديدا ً وتوضيحاً ،كان ذلك أفضل .ويف حال تعرس عليك الفهم الكامل ألي من
املعايري أو نواتج التعلم ،يتعني عليك سؤال املوجه أو مدير املدرسة.
3 .3التأكد من أن الخطط التدريسية تتامىش مع املعايري ،وذلك من خالل مراجعة خطط الدروس لألسبوع القادم ومقارنتها بوثيقة املعايري .هل
الدروس التي تخطط إلعطائها تتامىش مع املعايري ونواتج التعلم؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،كيف ميكنك تغيري الدروس لضامن متاشيها مع املعايري
ونواتج التعلم؟
4 .4مواءمة التقييم مع املعايري ونواتج التعلم ،فينبغي أن يتضمن كل درس شكالً من أشكال التقييم التي متكنك من تحديد ما إذا كان طالبك قد
أتقنوا نواتج التعلم التي استهدفها الدرس أم ال .يف حال إخفاقهم يف ذلك ،عليك إما :عمل مراجعة إضافية للدرس مع طالبك ومحاولة إعادة
تدريس املوضوع بأسلوب تعليمي مختلف ،أو إجراء أنشطة مساندة كتوزيع أوراق عمل ملزيد من املامرسة ،والجمع بني الطالب ذي املستوي
العايل والطالب ذي املستوي املنخفض ضمن مجموعة واحدة ،وما إىل ذلك.
5 .5بناء وتحديد الصالت بني مختلف املعايري ،وذلك عند وضع الخطط ملختلف الدروس ،فإنه من املفيد التفكري يف الرابط الذي يجمع بني املعايري
التي يجري تناولها يف الدرس الحايل وتلك التي جرى تناولها يف الدرس السابق.

أ.

		

تظهر الدراسات واألبحاث أن الطالب يتعلم بشكل أفضل من خالل االعتامد عىل ما تم تعلمه وتجربته مسبقاً ،وبالتايل عليك

توظيف هذه الحقيقة يف رسم وتوضيح مختلف الروابط التي تجمع بني املعايري التي يتقنها الطالب.
		

ب.

هناك العديد من املزايا للبناء ولالعتامد عىل ما يعرفه الطالب مسبقا ،منها مثال :أنه يبني الثقة بالنفس ،ويعزز اهتامم الطالب

ودافعيته نحو املوضوع ،ويعزز إتقان األشياء واملفاهيم بشكل أرسع؛ ذلك ألنك ال تبدأ من الصفر.
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طرائق التدريس
مفهوم طريقة التدريس:
األسلوب الذي ينظم به املعلم املوقف والخربات التي يريد أن يضع املتعلمني فيها حتى تتحقق لديهم األهداف املطلوبة
الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف والخربات الرتبوية التي تقدم للمتعلم وتعرض عليه ويعيشها لتتحقق لديه األهداف املنشودة.
عوامل مؤثرة يف اختيار طريقة التدريس:
عوامل تتعلق باملعلم
•كفاءته العلمية  -والثقافية  -والرتبوية – والفنية.
•كفاياته الشخصية  -عالقته باملتعلمني  -ومدى ثقتهم به  -وقابليتهم للتفاعل معه.
عوامل تتعلق باملتعلمني:
•قدرتهم  -واستعدادهم  -وحاجاتهم  -واهتاممهم.
•عالقتهم باملادة الدراسية  -ميولهم (اإليجابية أو السلبية) نحوها.
•الخصائص العمرية للمرحلة التعليمية.
•إمكانيات املدرسة (البرشية واملادية).
عوامل تتعلق بالدرس
أ -موضوعه  .ب -أهدافه الخاصة (املعرفية  -املهارية – الوجدانية)
مايتعلق بالزمن  :من حيث
توقيت الدراسة و توقيت الحصة و زمن الحصة الدراسية.
سامت الطريقة الناجحة ؟
•هي الطريقة التي تؤدي إىل الغاية املقصودة يف أقل وقت وبأيرس جهد يبذله املعلم واملتعلم.
•هي التي تثري اهتامم املتعلمني وميولهم وتحفزهم عىل العمل اإليجايب والنشاط الذايت.
•واملشاركة الفاعلة يف الدرس.
•هي التي تشجع عىل التفكري الحر والحكم.
•تؤدي إىل دفع املتعلمني نحو التعلم.
•تتوافق مع ميول املتعلمني وقدراتهم واستعدادهم.
•تتناسب وجميع أمناط املتعلمني.
•تعتمد عىل نشاط املتعلمني.
•تتناسب مع الفروق الفردية بني املتعلمني.
•تتناسب مع عدد املتعلمني يف الصف.
•تتناسب وطبيعة املادة العلمية واملحتوى الدرايس.
•تتأثر بشخصية املعلم وإبداعه.
•تتناسب وطبيعة األهداف التعليمية املخطط لها.
•تتناسب مع الزمن املخصص للتدريس.
•تتناسب مع الوسائل والتقنيات التعليمية املتاحة يف املدرسة.
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طرائق تدريس الرتبية املوسيقية
طرائق التدريس وتباينها من األمور اإليجابية يف عملية التعليم والتعلم ،ولكل موقف تعليمي طريقة التدريس املناسبة له ،ولكل منها مبادئها
وأسسها ،و من أهم هذه الطرق ومميزاتها:

طريقة اإللقـاء (املحارضة):

هي من أقدم طرق التدريس ،وكانت مرتبطة بعدم وجود كتب تعليمية ،وهي ال تزال من أكرث الطرق شيوعاً حتى اآلن ،وفيها يقدم املعلم
للمتعلمني املعلومات واملعارف والحقائق يف كافة الجوانب التي قد يصعب الحصول عليها بطريقة أخرى.

خطوات طريقة اإللقاء:
1ـ املقدمة أو التمهيد:

الغرض منها إعداد عقول املتعلمني للمعلومات الحديثة وتهيئتها للموضوع الجديد من خالل تذكريهم بالدرس السابق.

2ـ العرض:

ويتضمن موضوع الدرس كله من حقائق وتجارب وصوالً إىل استنباط القواعد العامة والحكم الصحيح ،لذا فإنها تشتمل عىل الجزء األكرب من
الزمن املخصص للدرس.

3ـ الربط:

الغرض منه أن يبحث املعلم عن الصلة بني الجزئيات (املعلومات) ويوازن بني بعضها البعض حتى يكون املتعلمني عىل بينة من هذه الحقائق،
وقد تدخل هذه الخطوة عادة مع املقدمة والعرض.

4ـ االستنباط:

وهي خطوة ميكن الوصول إليها بسهولة إذا سار املعلم يف الخطوات السابقة بطريق طبيعي ،إذ بعد أن يفهم املتعلمون الجزيئات ميكنهم
الوصول إىل القوانني العامة والتعميامت واستنباط القضايا الكلية.

5ـ التطبيق :

وفيها يستخدم املعلم ما وصل إليه من تعميامت وقوانني ويطبقها عىل جزئيات جديدة ،حتى يتأكد من ثبوت املعلومات يف أذهان املتعلمني،
ويكون هذا التطبيق يف صورة أسئلة .وهذه الطريقة تقوم عموماً عىل الرشح واإللقاء من املعلم ،واإلنصات واالستامع من جانب املتعلمني.

من صور الطريقة اإللقائية:

1ـ املحارضة
2ـ الرشح
3ـ الوصف
4ـ القصص

اثر اإللقاء يف نتائج التعلم:

يعترب اإللقاء الجيد وسيلة لنقل املعلومات أكرث فاعلية من قراءة هذه املعلومات يف الكتب ،وذلك ألن اإللقاء يتيح الفرصة للتعبري عن املعنى
باإلشارة والصورة كام أنه يسهل معه حرص االنتباه ،وتتوافر معه الفرصة أمام املتعلمني لالستفهام أمام الدرس إلزالة أي فهم ملتبس أو غري صحيح،
وتتطلب طريقة اإللقاء مهارة كافية من القائم بتنفيذها واستخدامها مثل الطالقة يف الحديث واللباقة.
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مميزات الطريقة اإللقائية :

1ـ متتاز الطريقة اإللقائية بصفة عامة بسهولة التطبيق ،ومبوافقتها ملختلف مراحل التعليم باستثناء طريقة التحضري التي توافق خصائص طالب
الجامعة أو كبار السن بصفة عامة.
2ـ متتاز طريقة املحارض باتساع نطاق املعرفة ،وبتقديم معلومات جديدة من هنا وهناك مام يساعد يف إثراء معلومات الحارضين.
3ـ تفيد طريقة الرشح يف توضيح النقاط الغامضة ويساعد الوصف كذلك يف خدمة هذا الغرض ،وثبوت األفكار يف الذهن.
4ـ تعترب طريقة الوصف مناسبة لتطبيقها يف مختلف ميادين املعرفة ،ومتتاز طريقة القصص بأنها تشد انتباه التالميذ وتزيد من تركيزهم
واهتاممهم مبوضوع الدرس.

األساليب الفعالة يف اإللقاء :

1ـ إثارة حب االستطالع لدى املتعلمني ،وإعطاؤهم فكرة عن عنارص املوضوع.
2ـ تكييف رسعة العرض حسب قدرة املتعلمني عىل املتابعة وتسجيل امللحوظات.
3ـ طرح أسئلة عىل املتعلمني بني فرتة وأخرى للتأكد من مدى فهمهم ومتابعتهم للدرس.
4ـ إستخدام املعلم مهارات التلوين الصويت ولغة الجسد محاوال توزيع النظرات عىل املتعلمني جميعهم أثناء اإللقاء.
5ـ االهتامم باستخدام وسائط وتقنيات التعلم يف التوضيح لكرس امللل بني املتعلمني.
6ـ تثبيت العنارص األساسية للدرس عىل السبورة ليستطيع املتعلمون متابعة ما يقال.
7ـ عدم اإلكثار من الخروج عن املوضوع لعدم تشتيت انتباه املتعلمني.
 8عمل اختبارات قصرية للمتعلمني يف نهاية الحديث أو بداية الحصة الثانية ليكون حاف ًزا لهم عىل متابعة ما يلقى عليهم بصورة جدية.

طريقة املناقشة:

هي عبارة عن أسلوب يكون فيه املعلم واملتعلمون يف موقف إيجايب حيث ت ُطرح القضية أو املوضوع ويتم بعده تبادل اآلراء املختلفة لدى
املتعلمني ثم يعقب املعلم عىل ذلك مبا هو صائب ومبا هو غري صائب ويبلور كل ذلك يف نقاط حول املوضوع أو املشكلة ،وتأخذ هذه الطريقة
يف أساليبها أشكاالً متعددة كالندوات واللجان واملجموعات الصغرية ،ومتثيل األدوار والتمثيل التلقايئ للمشكالت ،وتستخدم هذه الطريقة عادة
لتنمية املهارات املعرفية واالتجاهات واملشاعر.

وهناك ثالثة أنواع للمناقشة هي:
•املناقشة الحرة
•املناقشة املضبوطة جزئياً،
•املناقشة املضبوطة.

خطوات تنفيذ طريقة املناقشة:

1ـ تحديد موضوع املناقشة وتوضيح أهدافه.
2ـ اختيار أحسن املراجع املناسبة لجمع املادة العلمية الخاص مبوضوع املناقشة.
3ـ االهتامم بكتابة عنارص املوضوع عىل السبورة.
4ـ تهيئة املتعلمني وتدريبهم عىل طريقة التفكري السليم والتعبري عن الرأي الخاص بهم.
5ـ تنظيم مادة املناقشة تنظيامً تربوياً سليامً.
 6عدم السخرية من املتعلمني الذين ال يوفقون يف التعبري عن رأيهم تعبريا ً صحيحاً.
7ـ حسن استخدام الضبط والربط داخل قاعة املناقشة.
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مزايا طريقة املناقشة:

1ـ تشجع املتعلمني عىل إبداء الرأي وتنمي عند الفرد روح الجامعة.
2ـ خلق الدافعية عند املتعلمني مبا يؤ ِّدي إىل منوهم العقيل واملعريف من خالل القراءة استعدادا ً للمناقشة.
3ـ تجعل املتعلم محور العملية التعليمية بدالً من املعلم وهذا ما يتفق واالتجاهات الرتبوية الحديثة.
4ـ وسيلة مناسبة لتدريب املتعلمني عىل أسلوب الشورى ،ومنو الذات من خالل القدرة عىل التعبري عنها ،والتدريب عىل مهارات التحدث.
5ـ تشجيع املتعلمني عىل العمل واملناقشة الحرة إلحساسهم بهدف الدرس واملسؤولية.
6ـ تساعد يف تدريب املتعلمني عىل احرتام آراء اآلخرين وتقديرها وإن كانت مخالفة آلرائهم.

دور املعلم ومسؤوليته:

للمعلم دور كبري وأسايس يف املناقشة ويتأيت هذا الدور من خالل اضطالعه باملسئوليات مثل:
1ـ فتح قنوات االتصال بني املعلم واملتعلم أو بني املتعلمني أنفسهم.
2ـ مساعدة املتعلمني يف عدم الخروج عن موضوع املناقشة كلِها.
3ـ معاونة املتعلمني عىل استخدام كل املادة املتصلة باملناقشة.
 .4املحافظة عىل سري املناقشة نحو األهداف املتفق عليها.

الطريقة الحوارية:

أول من استخدم هذه الطريقة (سقراط) وهي عبارة عن حوار شفوي بني املعلم واملتعلم أو بني املتعلمني أنفسهم يتم من خالله تقديم الدرس
عن طريق االستجواب للوصول بهم تدريجياً إىل الكشف عن حقيقة مل يعرفوها من قبل.

مراحل الطريقة الحوارية:
أـ املقدمة :

وفيها يح ِّدد املعلم الهدف من موضوع التعلم.

ب مرحلة عرض املوضوع :

وفيها يقوم املعلم بعرض املوضوع ويشاهده املتعلمون ،ويتم فيها الرد عن استفساراتهم وأسئلتهم ،وتتخلله مجموعة من األنشطة الداعمة
للموقف.

جـ مرحلة التثبت والدمج:

وفيها يقوم املتعلمون بتكرار الخطوات التي قام بها املعلم يف املرحلة السابقة ،وتراجع وتخترب وفق ما شاهده املتعلم أثناء عرض املعلم .وتعد
هذه الطريقة من الطرق املثىل يف تدريب املتعلمني ذوي املستويات دون املتوسطة ،ومع املعلمني الذين مل يتلقوا تدريباً وليس لديهم خربات يف
مجال التدريس .ويطلق عىل هذه الطريقة عدة مسميات مثل الطريقة القياسية ،وطريقة عرض البيان يف الدرس وغريها.

مزايا الحوار:

تنمي يف املتعلمني روح التعاون والقدرة عىل إبداء الرأي.
تعني املعلم يف تدريب املتعلمني عىل مهارات يحتاجونها يف حياتهم االجتامعية.
تعود املتعلمني عىل اكتشاف الحقائق بأنفسهم.
توثق بني املتعلمني األلفة والتعاون.
تعني املعلم عىل إثارة الدافعية لدى املتعلمني وحملهم عىل املشاركة واالنتباه واليقظة.
تساعد املعلم عىل معرفة مقدار املعلومات املوجودة لدى املتعلمني.

الطريقة القصصية:

تعد طريقة التدريس القامئة عىل تقديم املعلومات والحقائق بشكل قصيص ،من الطرق التقليدية ،وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق التي
استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب إىل األطفال ،وهي من الطرق املثىل لتعليم املتعلمني والسيام ،كونها تساعد عىل جذب انتباههم
وتكسبهم الكثري من املعلومات والحقائق التاريخية والقيم السلوكية واالجتامعية بصورة شيقة وجذابة.
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رشوط استخدام طريقة القصة يف التدريس:
الستخدام الطريقة القصصية يف التدريس مجموعة من الرشوط التي ينبغي عىل املعلم مراعاتها عند التدريس بهده الطريقة
وهي:

 1أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس.
 2أن تكون القصة مناسبة ألعامر املتعلمني ومستوى نضجهم العقيل.
 3أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خاللها تحقيق أهداف الدرس.
 4أن تكون األفكار والحقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة مناسبة حتى ال تؤدي إىل التشتت وعدم الرتكيز.
 5أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق يجذب انتباه املتعلمني ويدفعهم إىل اإلنصات واالهتامم.
 6أال يستخدم املعلم هذه الطريقة يف املواقف التي ال تحتاج إىل القصة.
 7أن تكون أحداث القصة متسلسلة ومتتابعة.
 8أن يستخدم املعلم أسلوب متثيل املوقف بقدر اإلمكان ،ويستعني بالوسائل التعليمية املختلفة التي تساعده عىل تحقيق مقاصده من هذه القصة.
ويف ضوء هذه الرشوط يتبني أن اتباع الطريقة القصصية يف التدريس يتطلب أن يكون املعلم مزودا ً بقدر من القصص التي تتناسب مع مستوى
متعلمي املرحلة التي يعمل بها وترتبط مبوضوعات املنهج املقرر.

الطريقة االستنتاجية:

االستنتاج  :هو انتقال العقل من قواعد أحكام عامة مسلم بصحتها إىل حكم خاص.
الطريقة االستنتاجية  :تبدأ من القاعدة لتصل إىل األمثلة.
تبدأ بتعليم الكليات وتنتهي بالجزئيات.
تسمى الطريقة (القياسية) (التحليلية) :التحليل (تجزئة املعرفة إىل عنارصها ،مع إدراك العالقة فيام بينها)

مزايا الطريقة االستنتاجية:

يستخدم االستنتاج يف خطوة التطبيق والتقويم عندما يريد املعلم.
التأكد من فهم املتعلمني واستيعابهم للدرس.
(للكشف عن مدى معرفة املتعلمني باملعلومات وفهمها وقدرتهم عىل تطبيقها).

الطريقة االستكشافية:

هي الطريقة التي تضع املتعلم يف موقف الباحث األول الذي اكتشف مبدأً علمياً.
أو آلة أو جهاز أو قوانني علمية.
استخدام عمليات عقلية الكتشاف مفهوم معني أو مبدأ معني.
مثال :إذا أدرك املتعلم مفهوم الصوت يستطيع أن يكتشف مبدأً علمياً يقول أن الصوت ينشأ من اهتزازات املواد وأن املصدر الرئيس لالكتشاف
هام املالحظة و التجريب.

مراحل التعلم باالستكشاف:

املالحظة :جمع املعلومات حول يشء ما أو شخصية معينة.
التصنيف :تصنيف املعلومات إىل مجموعات معينة بينها عالقات من نوع ما.
القياس :التقرير عن ماهية األشياء قياساً عىل يشء معلوم لديه.
الوصف :وصف الشئ (آله موسيقية مثال) بطريقة متيزه عن غريه      .
االستنتاج :املرحلة األخرية من عمليات االكتشاف حيث يخلص املتعلم إىل تعميم يجمل فيه جميع العمليات العقلية السابقة.
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مزايا الطريقة االستكشافية:

•املشاركة الفعلية للمتعلم.
•تنمية الثقة يف النفس لدى املتعلم.
•تنمي قدرات املتعلمني يف الحصول عىل املعلومات وعىل التفكري.
•ترتكز عىل املهارات التي هي من أهم أهداف تدريس الرتبية املوسيقية.
•تتناسب مع هذا العرص عرص الرتاكم املعريف الذي أصبح فيه املعلم عاجزا ً عن تقديم كل املعلومات للمتعلم.فالحل إذن نقل مسؤولية التعليم
من املعلم إىل املتعلم.

املشكلة بصفة عامة حالة شك وحرية وتردد تتطلب القيام بعمل بحث يرمي إىل التخلص منها وإىل الوصول إىل شعور باالرتياح ،ويتم من خالل هذه
الطريقة صياغة الدرس يف صورة مشكالت يتم دراستها بخطوات معينة .واملشكلة :هي حالة يشعر فيها املتعلمون بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد
سؤال يجهلون اإلجابة عنه أو غري واثقني من اإلجابة الصحيحة ،وتختلف املشكلة من حيث طولها ومستوى الصعوبة وأساليب معالجتها ،ويطلق عىل
طريقة حل املشكالت (األسلوب العلمي يف التفكري) لذلك فإنها تقوم عىل إثارة تفكري املتعلمني وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال يستطيعون
حلها بسهولة .ويتطلب إيجاد الحل املناسب لها قيام أملتعلمون بالبحث الستكشاف الحقائق التي توصل إىل الحل.

طريقة حل املشكالت:

رشوط اختيار املشكلة للدراسة:

1ـ أن تكون املشكلة مناسبة ملستوى املتعلمني.
2ـ أن تكون ذات صلة قوية مبوضوع الدرس ،ومتصلة بحياة املتعلمني وخرباتهم السابقة.
3ـ االبتعاد عن استخدام الطريقة اإللقائية يف حل املشكالت إال يف أضيق الحدود.

وعىل املعلم إرشاد وحث املتعلمني عىل املشكلة عن طريق:

 .1حثهم عىل القراءة الحرة واالطالع عىل مصادر املعرفة املختلفة.
 .2معاونتهم عىل اختيار أو انتقاء املشكلة املناسبة وتحديدها وتوزيع املسؤوليات بينهم حسب ميولهم وقدراتهم.
 .3تشجيعهم عىل االستمرار وحفزهم عىل النشاط يف حالة تهاونهم ،وتهيئة املواقف التعليمية التي تعينهم عىل التفكري إىل أقىص درجة ممكنة.
 .4مصاحبة هذه الطريقة بعملية تقويم مستمر من حيث مدى تحقق العرض واألهداف ومن حيث مدى تعديل سلوك املتعلمني وإكسابهم
معلومات واهتاممات واتجاهات وقيم جديدة .والبد للمعلم من-:

اإلحساس بوجود مشكلة وتحديدها:

ويكون دور املعلم يف هذه الخطوة هو اختيار املشكلة التي تناسب مستوى نضج املتعلمني واملرتبطة باملادة الدراسية.

فرض الفروض:

وهي التصورات التي يضعها املتعلمون بإرشاد املعلم لحل املشكلة وهي الخطوة الفعالة يف التفكري وخطة الدراسة ،وتتم نتيجة املالحظة
والتجريب واالطالع عىل املراجع واملناقشة واألسئلة وغريها.

3ـ تحقيق الفروض:

معناها تجريب الفروض واختبارها واحدا ً بعد اآلخر ،حتى يصل املتعلمون للحل ،باختيار أقربها للمنطق والصحة أو الوصول إىل أحكام عامة
مرتبطة بتلك املشكلة.

4ـ الوصول إىل أحكام عامة (التطبيق).

أي تحقيق الحلول واألحكام التي تم التوصل إليها للتأكد من صحتها.
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الخطوات الرئيسة لطريقة حل املشكالت:

1ـ اإلحساس باملشكلة.

2ـ تحديد املشكلة مع تعيني مالمحها الرئيسية.
3ـ جمع املعلومات والحقائق التي تتصل بها.
4ـ الوصول إىل أحكام عامة حولها.
5ـ تقديم ما توصل إليه من األحكام العامة إىل مجال التطبيق.

مزايا طريقة حل املشكالت:

1ـ تنمية اتجاه التفكري العلمي ومهاراته عند املتعلمني.
2ـ تدريب املتعلمني عىل مواجهة املشكالت يف الحياة الواقعية.
3ـ تنمية روح العمل الجامعي وإقامة عالقات تعاونية بني املتعلمني.
4ـ تثري اهتامم املتعلمني وتحفزهم لبذل الجهد الذي يؤ ِّدي إىل حل املشكلة.

طريقة ال��زي��ارات امليدانية:

تعترب طريقة التدريس بأسلوب الزيارات امليدانية من الطرق الفعالة يف مجال الرتبية املوسيقية ،وذلك لكونها تنقل املتعلم من املحيط الضيق

للفصل الدرايس إىل مواقع العمل واإلنتاج املوسيقي مثل :الزيارات امليدانية إلحدى جمعيات الفنون الشعبية أو مرسح لحضور حفل موسيقي أو
عمل مرسحي ،أو ألحد استوديوهات التسجيل أو متحف من املتاحف وتهدف هذه الطريقة إىل ربط املؤسسة التعليمية بالبيئة مبختلف جوانبها،
والعمل عىل تطور البيئة وتحديد املشكالت التي تواجهها ،وتنمية الحساسية االجتامعية لدى املتعلمني ، ،فإنه ليك تكون هذه الطريقة فعالة البد
من التخطيط لها بصورة جيدة حتى تؤدي الغرض منها ،كطريقة تعليمية بدالً من كونها طريقة ترفيهية كام هو املتَّبع حاليًا.

خطوات استخدام طريقة الزيارات امليدانية يف التدريس:

الستخدام هذه الطريقة يف التدريس فإن عىل املعلم أن يتبع الخطوات اآلتية:
1ـ تحديد أهداف الزيارة ومكانها.
 2تقديم التقارير عن الزيارة وتحديد جوانب االستفادة من هذه الزيارة.
 3تحديد املشكالت التي متت مالحظتها أثناء الزيارة.
 4تقويم نتائج الزيارة من قبل املتعلمني واملعلم والعاملني يف موقع الزيارة واقرتاح الحلول.

ط��ري��ق��ة ال��ت��دري��ب العلمي:

يعد التدريس عن طريق التدريب العلمي من أفضل األساليب التي تستخدم لتدريس مادة الرتبية املوسيقية ،ذلك ألن التدريب العلمي أكرث ارتباطاً
بحاجات املتعلمني ،كام أنها تظهر بطريقة كبرية عالقة التكامل بني الجانب املهاري والجانب املعريف يف عملية التعليم .وتعترب هذه الطريقة األساسية

للتعليم املوسيقي فيام يتعلق بالجانب املهاري .وليك نتبع هذه الطريقة ينبغي أن تكون البيئة مهيأة لتعلم املهارة املطلوبة ،بكل العنارص التي ميكن
أن متارس فيها وأن تعززها ،عىل أن تكون هذه العنارص يف متناول اليد.
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وهذه العنارص هي:

1ـ أن املتعلم يجد تعلمه أيرس بكثري إذا أويت فهامً بأساليب تعلم ما هو مقبل عليه.
 2أن هناك قدرا ً كبريا ً من املعلومات مام يرتبط باملهارة نفسها وعىل املتعلم أن يتقنها ويتمكن منها ،وعىل ذلك يجب أن تعرض عليه بوضوح.
 3أن ميارس التمرين عىل املهارة يف ظروف فعلىة ويف وضعها الفعيل.
 4أن يتاح للمتعلم االطالع عىل مجمل املهارة العملية ،حيث أنه متى متكن املتعلم من اإلحاطة بكل املشكلة من أولها إىل آخرها ،تعزز فيه قوة
الدوافع التي بدأ بها.

خطوات التدريس بطريقة التدريب العميل:

تسري عملية التدريس يف طريقة التدريب العميل عىل النحو اآليت :

 1تحديد الهدف من التدريب.
 2تحديد موضوع التدريب وزمنه بدقة.
 3إعطاء صورة أولية عن املوضوع مبيناً أهميته وعالقته بباقي موضوعات الربنامج.
 4البدء بعرض موضوع التدريب وعرض األجزاء املختلفة.
 5رشح العالقات والخطوات املتتابعة ألداء املهارة غنائية كانت أم عزفية.
6ـ متابعة املتعلمني أثناء أداء املهارات.

وأخرياً فإن تحقيق أي طريقة من هذه الطرق السابق ذكرها البد من معرفة املعلم للمعايري التالية:

معايري اختيار الطريقة املناسبة يف تدريس طالبه- :
1ـ الهدف التعليمي.
2ـ طبيعة املتعلم.
3ـ طبيعة املادة.
4ـ خربة املعلم (نظرة املعلم إىل التعليم).

مميزات الطريقة الجيدة يف التدريس:

1ـ تراعي املتعلم ومراحل منوه وميوله.
2ـ نستند عىل نظريات التعلم وقوانينه.
3ـ تراعي خصائص النمو للمتعلمني الجسمية والعقلية.
4ـ تراعي األهداف الرتبوية التي نرجوها من املتعلم.
5ـ تراعي طبيعة املادة الدراسية وموضوعاتها.
ويف ضوء أهمية طرق التدريس ،ومام سبق يتضح أن هناك طرقاً عديدة ميكن استخدامها لتسهيل عملية التعلم وهي طرق فردية وطرق جامعية
مع اإلشارة أنه ال توجد طريقة مثىل للتدريس ورمبا يقوم املعلم باختيار وتنويع الطريقة املناسبة وفق أهداف الدرس ومستويات املتعلمني ونوعية
املحتوى الذي يدرسه واإلمكانات املادية والبرشية املتاحة.

أنـواع التعـلم :

يوجد ثالثة أنواع من التعلم وهي :
		
التعلم الفردي

		
التعلم التنافيس

التعلم التعاوين

التعلم الفردي:

تتاح الفرصة فيه للطالب ليعمل فرديًا لتحقيق أهدافه الخاصة.

التعلم التنافيس:

يتنافس الطالب فيام بينهم لتحقيق هدف تعليمي محدد يفوز بتحقيقه طالب واحد.
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التعلم التعاوين:

يتيح الفرصة ملجموعة من املتعلمني ال تقل عن اثنني وال تزيد عن سبعة بالتعلم من بعضهم بعضً ا داخل مجموعات يتعلمون من خاللها بطريقة
اجتامعية أهدافاً وخربات تعليمية تؤدي بهم يف النهاية إىل بلوغ الهدف من الدرس.
وهو التعلم ضمن مجموعات صغرية من املتعلمني ( 6-2طالب) بحيث يسمح لهم بالعمل م ًعا وبفاعلية ،ومساعدة بعضهم بعضاً لرفع مستوى كل
فرد منهم ،وتحقيق الهدف التعليمي املشرتك ،ويق َّوم أداء املتعلمني مبقارنته مبحكات معدة مسبقاً لقياس مدى تقدم أفراداملجموعة يف أداء املهامت
املوكلة إليهم ،وتتميز املجموعات التعلمية التعاونية عن غريها من أنواع املجموعات بسامت وعنارص أساسية ،فهناك هدف مشرتك ألعضاء تلك
املجموعة ،باإلضافة إىل إدراك األعضاء لدورهم املتبادل ،ورغبتهم يف تحقيق الهدف معاً ،وهذا ما مي ِّيز املجموعة التعاونية من غريها ،وليس مجرد
وضع الطالب يف مجموعة ليعملوا معاً.

أنواع التعلم التعاوين:

املجموعات التعلمية التعاونية الرسمية :هي "مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إىل عدة أسابيع ".
املجموعات التعلمية التعاونية غري الرسمية :تعرف "بأنها مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم بضع دقائق من الحصة إىل حصه صفية واحدة".
املجموعات التعلمية التعاونية األساسية :هي "مجموعات طويلة األجل وغري متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضها الرئييس هو أن يقوم أعضاؤها
بتقديم الدعم واملساندة والتشجيع الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح األكادميي.

العنارص األساسية للتعلم التعاوين:

 .1االع��ت�ماد امل��ت��ب��ادل اإلي��ج��ايب:
االعتامد املتبادل اإليجايب من أهم أسس التعلم التعاوين ،فمن املفرتض أن يشعر كل متعلم يف املجموعة أنه بحاجة إىل بقية زمالئه ،ويدرك أن
نجاحه أو فشله يعتمد عىل الجهد املبذول من كل فرد يف املجموعةُ ،ويبنى هذا الشعور من خالل وضع هدف مشرتك للمجموعة ،كذلك من خالل
املكافآت املشرتكة ألعضاء املجموعة ،فمثالً  :يحصل كل عضو يف املجموعة عىل نقاط إضافية عندما يحصل جميع األعضاء عىل نسبة أعىل من النسبة
املحددة باالختبار.

 .2املسؤولية الفردية واملسؤولية الزمرية:

الشك أن املجموعة مسؤولة عن تقييم جهود كل فرد من أعضائها وقياس مدى تحقيق أهدافها ،فكل عضو من أعضاء املجموعة مسؤول باإلسهام
بنصيبه يف العمل ،والتفاعل مع بقية أفراد املجموعة بإيجابية ،ومساعدة من يحتاج من أفراد املجموعة إىل مساعدة إضافية إلنهاء املهمة وبذلك
يتعلم املتعلمون معاً يك يتمكنوا من تقديم أداء أفضل يف املستقبل.

 .3التفاعل املعزز وجهاً لوجه:

يجب أن يلتزم كل فرد يف املجموعة بتقديم املساعدة والتفاعل اإليجايب مع زمالئه يف نفس املجموعة ،واالشرتاك يف استخدام مصادر التعلم ،وتشجيع
كل فرد لألخر ،وتقديم املساعدة والدعم لبعضهم بعضاً لتحقيق الهدف املشرتك.

 .4املهارات الشخصية والزمرية:
يف التعلم التعاوين يتعلم املتعلمون املهام األكادميية إىل جانب املهارات االجتامعية الالزمة للتعاون مثل مهارات القيادة ،واتخاذ القرار ،وبناء الثقة،
وإدارة الرصاع .ويع ُّد تعلُّم هذه املهارات ذا أهمية بالغة لنجاح مجموعات التعلم التعاوين.

 .5معالجة عمل املجموعة:

ويتم ذلك من خالل تحليل ترصفات أفراد املجموعة أثناء أداء مهامت العمل بأن يتخذ أفراد املجموعة قراراتهم حول بقاء واستمرار الترصفات
املفيدة وتعديل الترصفات التي تحتاج إىل تعديل لتحسني عملية التعلم.
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اسرتاتيجيات التعلم التعاوين:
 1التعلم التعاوين الجمعي:

(دوائر التعلم) يف هذه اإلسرتاتيجية يعمل املتعلمون معاً يف مجموعة ليكملوا منتجاً واحدا ً يخص املجموعة ،ويشاركون يف تبادل األفكار ويتأكدون
من فهم أفراد املجموعة للموضوع ،رشيطة أن تكون هذه املجموعات غري متجانسة .ويوجه املعلم املتعلمني إىل الجلوس عىل شكل دائرة حتى
يحدث أكرب قدر من التفاعل واالنسجام بينهم أثناء التعلم ،ثم يح ِّدد املهام التي سوف يتعلمونها يف ضوء األهداف التعليمية التي ُوضعت مسبقاً،
ويح ِّدد أيضاً الخربات العلمية السابقة (الحقائق واملفاهيم والتعميامت العلمية ..الخ) ذات العالقة بتعلم املوضوع الجديد ،ويطلب املعلم إليهم يف
كل مجموعة تقديم تقرير موحد أو حلول ملشكلة ما يف نهاية التعلم.

 2التنافس الجامعي:

تعتمد هذه اإلسرتاتيجيةعىل التنافس بني املجموعات من خالل تقسيم املتعلمني داخل الفصل إىل مجموعات تعاونية حيث يتعلم أفراد كل
مجموعة املوضوع الدرايس ثم يحدث تنافس بني املجموعات من خالل أسئلة ت ُقدم إليهم ،وتصحح إجابات كل مجموعة وت ُعطى الدرجة بنا ًء عىل
إسهامات كل عضو يف الجامعة بحيث تعترب الجامعة الفائزة هي الحاصلة عىل أعىل الدرجات من بني املجموعات.

 3التكامل التعاوين للمعلومات املجزأة (مجموعة الخرباء):

تعتمد هذه اإلسرتاتيجيةعىل تجزئة موضوع واحد إىل موضوعات ومهام فرعية ت ُقدم إىل كل عضو من أعضاء املجموعة الواحدة وتكون مهمة املعلم
اإلرشاف عىل املجموعات ،إضافة إىل متيزها بتكامل املعلومات املجزأة من خالل أسلوب تعلم جمعي يطلب من كل متعلم تعلم جزء معني من
املوضوع املراد دراسته يف املوقف التعليمي ثم يعلم كل متعلم ما تعلمه لزمالئه بعد ذلك بوصفه خب ًريا يف ذلك الجزء من املوضوع ،وهنا يحدث
االعتامد املتبادل بني التالميذ.

دور املعلم يف التعلم التعاوين:

دور املعلم يف التعلم التعاوين هو دور املوجه ال دور امللقن .وعىل املعلم أن يتخذ القرار بتحديد األهداف التعليمية ،وتشكيل املجموعات
التعلمية .كام أن عليه رشح املفاهيم واالسرتاتيجيات األساسية ،ومن ثم تفقد عمل املجموعات ،والحرص عىل تعليم الطالب مهارات العمل
التعاوين ،وعليه أيضاً تقييم تعلم أف�راد املجموعة باستخدام أسلوب تقييم محيك املرجع ،و يشتمل تفصيل دور املعلم عىل ما يأيت:
 .1يقسم املعلم ،املتعلمني وينظمهم يف فرق غري متجانسة غالباً.
 .2يبدأ الدرس مبراجعة املعلم ألهداف الدرس ،وإثارة دافعية املتعلمني للتعلم.
 .3يعرض املعلم املعلومات ،سواء مشافهة أو يف صيغة نص مكتوب بأي وسيلة متاحة.
 .4يقوم املعلم مبساعدة الفريق عىل العمل والدرس واملذاكرة وإرشادهم عند الحاجة.
 .5يساعد املعلم املجموعات يف عملية الوصول للمعلومات أو عرضها.
 .6يخترب املعلم ما تعلمه املتعلمون ،ويقدر جهود الجامعة وجهود األفراد.
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مقدمة

أساليب تقويم تعلم الطالب

التقويم الرتبوي أحد املكونات الهامة يف املنظومة الرتبوية ،حيث يؤثر فيها ويتأثر بها ،وميكن من خالله إصدار الحكم عىل بقية مكونات املنظومة
من مدخالت وعمليات ومخرجات يف ضوء أهدافها ،ومن ثم يوفر معلومات وبيانات (التغذية الراجعة ) وفق أسلوب علمي يسهم يف اتخاذ القرارات
واإلجراءات العملية لعالج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة وصوالً إىل مخرجات أو نتاجات مرضية إضافة إىل العمل عىل التطوير والتحسني املستمر.

تعريف التقويم الرتبوي

هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجامعة ملعرفة ما يتضمنه أي عمل من األعامل من نقاط القوة والضعف ومن عوامل النجاح أو الفشل يف
تحقيق غاياته املنشودة عىل أفضل وجه ممكن.
هو العملية التي يتم من خاللها الحكم عىل مدى نجاح العملية الرتبوية يف تحقيق األهداف املنشودة ،أي معرفة مدى تحقيق التغريات املرغوبة يف
سلوك املتعلمني ،ومدى تقدمهم نحو األهداف الرتبوية املراد تحقيقها.
هو مجموعة من العمليات املنظمة ترمى إىل تحديد مدى تحقيق العملية الرتبوية ألهدافها ،و تحديد نواحي القوة لتعزيزها ونواحي الضعف
لعالجها لكل مكون من مكونات املنظومة الرتبوية أي أنه عملية تشخيص وعالج.

سامت التقويم الجيد

التناسـق مـع األهـداف :

من الرضوري أن تسري عملية التقويم مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه ،فإذا كان املنهج يهدف إىل مساعدة املتعلم يف كل جانب من جوانب
النمو ،وإذا كان يهدف إىل تدريبه عىل التفكري وحل املشكالت ،وجب أن يتجه إىل قياس هذه النواحي.

الشمـول:

يجب أن يكون التقويم شامالً الشخص أو املوضوع الذي نقومه ،فإذا أردنا أن نقوم أثر املنهج عىل املتعلم فمعنى ذلك أن نقوم مدى منوه يف كافة
الجوانب العقلية والجسمية واالجتامعية والفنية والثقافية والدينية.

االسـتمراريـة:

ينبغي أن يسري التقويم جنباً إىل جنب مع التعليم من بدايته إىل نهايته فيبدأ من تحديد األهداف ووضع الخطط ويستمر مع التنفيذ ممتدا ً إىل
جميع أوجه النشاط املختلفة يف املدرسة وإىل أعامل املعلمني ،حتى ميكن تحديد جوانب الضعف وجوانب القوة يف املوضوعات املراد تقوميها وبالتايل
يكون هناك متسع من الوقت للعمل عىل تاليف نواحي الضعف والتغلب عىل الصعوبات وتعزيز اإليجابيات.

التكامـل:

حيث أن الوسائل واألدوات املختلفة واملتنوعة للتقويم تعمل لغرض واحد فإن التكامل فيام بينهام يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن املوضوع أو
الفرد املراد تقوميه ،وعندما يحدث التكامل والتنسيق بني وسائل وأدوات التقويم فإنها تعطينا يف النهاية صورة واضحة عن مدى منو الطالب من
النواحي جميعها.

التعــاون:

يجب أال ينفرد بالتقويم شخص واحد ،فتقويم التعلم يجب أن يشرتك فيه املتعلم واملعلم وأولياء األمور ونخب من أفراد املجتمع املحيط باملدرسة.

أن يبنى التقويم عىل أساس علمي:

أي يجب أن تكون األدوات التي تستخدم يف التقويم صادقة وثابتة وموضوعية قدر اإلمكان ،ألن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقيقة ومعلومات
صادقة عن الحالة أو املوضوع املراد قياسه أو تقوميه ،وأن تكون متنوعة وهذا يستلزم أكرب عدد ممكن من الوسائل مثل االختبارات واملقابالت
ودراسة الحالة واملالحظة…إلخ حتى نكون عىل ثقة من النتائج التي نصل إليها.
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( )7أن يكون التقويم اقتصادياً:

مبعنى أن يكون مقتصدا ً يف الوقت والجهد والتكاليف ،فبالنسبة للوقت يجب أال يضيع املعلم جز ًءا طويالً من وقته يف إعداد وإجراء وتصحيح ورصد
نتائج االختبارات ألن ذلك سيرصفه عن األعامل الرئيسة املطلوبة ،وبالنسبة للجهد فال يرهق املعلم املتعلمني باالختبارات املتتالية والواجبات املنزلية
التي تبعدهم عن االستذكار أو االطالع الخارجي أو النشاط االجتامعي أو الريايض فيصاب املتعلم بامللل ،وبالنسبة للتكاليف فمن الواجب أال يكون
هناك مغاالة يف اإلنفاق عىل عملية التقويم حتى ال تكون عبئاً عىل امليزانية املخصصة للتعليم.

( )8أن تكون أدواتـه صالحـة:

مبعنى أن التقويم الصحيح يتوقف عىل صالح أدواته ،وأن تقيس ما يقصد منها مبعنى أن ال تقيس القدرة عىل الحفظ إذا وضعناها لقياس قدرة
املتعلم عىل حل املشكالت ،بحيث تقيس كل ناحية عىل حدة حتى يسهل تشخيص النواحي وتفسريها بعد ذلك ،مبا يحقق تغطية كل ما يراد قياسه.

أساليب وأدوات التقويم

تتعدد أساليب وأدوات التقويم وتتنوع بني (االختبارات ،االستبانات ،ملفات اإلنجاز ،املالحظة ،خرائط املفاهيم ،التقرير الذايت ،قوائم الرصد ،سالمل
التقدير ،املذكرات ،السجالت إلىومية ،املناقشات الصفية ،التقارير ،املقاالت القصرية ،البحوث ،وأنشطة التقييم الجامعي.
وفيام ييل نبذة عن بعض من هذه األدوات -:
االختبارات :أهم أدوات التقويم التي مازالت تحتل مكان ًة هامه بني بقية األدوات ،ومنها:
•اختبار قياس القدرة عىل الفهم السامعي
•اختبار قياس القدرة عىل التعبري الشفهي
•اختبار قياس القدرة عىل الفهم القرايئ
•اختبار قياس القدرة عىل التعبري التحريري.
ولقد أدخلت تعديالت عىل هذه االختبارات حتى تصبح أكرث فاعلية مثل اختبار الكتاب املفتوح ،وتحسني اختبارات االختيار من متعدد بحيث يربر
املتعلم سبب اختياره اإلجابة.

االستبانة:

تعترب االستبانة أحد أساليب التقويم الرتبوي التي تستخدم يف جمع البيانات واملعلومات الخاصة باألفراد أو املشكالت التي تواجههم أو لتحديد
احتياجاتهم .وتتضمن االستبانة مجموعة من األسئلة أو املواقف ترتبط مبوضوع معني وتتطلب إجابة املفحوصني ،وقد تكون االستبانة مقيدة أو
مفتوحة أو مزيجا بني االثنني أو مصورة وعادة تصمم إما ثالثية أو خامسية املعيار.
عينات العمل :وتتضمن عينات مام كتبه أو أعده املتعلم من تقارير وقصص وأوراق عمل واختبارات وأبحاث ومناذج ليصبح أساساً للحكم عىل مدى
التقدم الذي حققه.

ملفات اإلنجاز:

إحدى أدوات التقويم الحقيقي التي تستخدم يف تقويم ما أنجزه املتعلم أو املعلم من أعامل ،وتستخدم ملفات اإلنجاز يف التقويم الذايت للمتعلم
وكذا املعلم حيث يقوم املتعلم بوضع أفضل ما أنجزه يف امللف أو الحقيبة من أعامل تحريرية ،مقاالت ،رسومات ،ومرشوعات.
املالحظة :تعد املالحظة من أدوات التقويم الالزمة للمعلم للوقوف من خاللها عىل مدى تقدم طالبه من خالل أعاملهم ،وميكن للمعلم استخدام
املالحظة بصورة مبارشة وغري مبارشة من خالل التسجيل الصويت أو املريئ.
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املقابلة الشخصية:

تعترب املقابلة إحدى أدوات التقويم الرتبوي التي لها أهميتها ومميزاتها باملقارنة ببقية األدوات األخرى ،حيث ميكن التعرف من خاللها عىل اتجاهات
األفراد ،واألسباب التي تكمن وراء سلوك معني ،ومدى صدق املفحوص ومدى دقة استجابته ،وتتطلب املقابلة إتباع خطوات علمية يف إعدادها وتطبيقها.

خرائط املفاهيم :من أدوات التقويم التي يقوم املتعلم ببنائها عن موضوع معني ثم تقارن هذه الخريطة بخريطة أخرى منوذجية أو تقوميها عىل
أساس تحديد درجة لكل جزء من أجزاء الخريطة وهى أسلوب للتقويم الشامل لجميع جوانب التعلم.
لعب األدوار :أحد أساليب تقويم أمناط التفكري التي يستخدمها املتعلمون يف حل املشكالت التي يواجهونها وقياس مدى قدراتهم عىل تقمص أدوار
اآلخرين.

التقرير الذايت:

هو أحد أساليب التقويم الرتبوي ،يقوم فيه الفرد بالتعبري الشفهي أو التحريري عن نفسه فيام يتعلق بسمة أو نقد يرتبط بسلوكه أو ميوله أو أرائه
ومعتقداته تجاه موضوعات أو أشخاص آخرين.

أنواع التقويم:

•التقويم التشخييص.
•التقويم القبيل.
•التقويم البنايئ (املستمر)
•التقويم التكويني (التجميعي)
•التقويم الختامي (النهايئ)

أوالً  :التقويم التشخييص

يهدف التقويم التشخييص إىل اكتشاف نواحي القوة والضعف يف تحصيل املتعلم ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقويم البنايئ من ناحية وبالتقويم الختامي
من ناحية أخرى حيث أن التقويم البنايئ يفيدنا يف تتبع النمو عن طريق الحصول عىل تغذية راجعة من نتائج التقويم والقيام بعمليات تصحيحية
وفقاً لها ،وهو بذلك يطلع املعلم واملتعلم عىل الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات املتتابعة للمقرر.
ومن أهم أهدافه تحديد أسباب صعوبات التعلم التي يواجهها املتعلم حتى ميكن عالج هذه الصعوبات ،ومن هنا يأيت ارتباطه بالتقويم البنايئ ،ولكن
هناك فارق مهم بني التقويم التشخييص والتقويم البنايئ أو التكويني يكمن يف خواص األدوات املستعملة يف كل منهام.
والغرض األسايس إذا ً من التقويم التشخييص هو تحديد أفضل موقف تعلمي للمتعلمني يف ضوء حالتهم التعليمية الحارضة.

ثانياً  :التقويم القبيل ()Evaluation Initial

يهدف التقويم القبيل إىل تحديد مستوى املتعلم متهيدا ً للحكم عىل صالحيته يف مجال من املجاالت ،فإذا أردنا مثالً أن نحدد ما إذا كان من املمكن
قبول املتعلم يف نوع معني من الدراسات كان علينا أن نقوم بعملية تقويم قبيل باستخدام اختبارات القدرات أو االستعدادات باإلضافة إىل املقابالت
الشخصية وبيانات عن تاريخ املتعلم الدرايس ويف ضوء هذه البيانات ميكننا أن نصدر حكامً مبدى صالحيته للدراسة التي تقدم إليها ،وقد نهدف
من التقويم القبيل توزيع املتعلمني يف مستويات مختلفة حسب مستوى تحصيلهم.وقد يلجأ املعلم للتقويم القبيل قبل تقديم الخربات واملعلومات
للتالميذ ،ليتسنى له التعرف عىل خرباتهم السابقة ومن ثم البناءعليها سواء كان يف بداية الوحدة الدراسية ،أوالحصة الدراسية .فالتقويم القبيل يح ِّدد
للمعلم مدى توافر متطلبات دراسة املقرر لدى املتعلمني ،وبذلك ميكن للمعلم أن يكيف أنشطة التدريس بحيث تأخذ يف اعتبارها مدى استعداد
املتعلم للدراسة .وميكن للمعلم أن يقوم بتدريس بعض مهارات مبدئية والزمة لدراسة املقرر إذا كشف االختبار القبيل عن أن معظم املتعلمني ال
ميتلكونها.

ثالثاً  :التقويم البنايئ أو اإلنشايئ أو التكويني ()Formative Evaluation

وهو الذي يطلق عليه أحياناً التقويم املستمر ،ويعرف بأنه العملية التقوميية التي يقوم بها املعلم أثناء عملية التعلم ،وهو يبدأ مع بداية التعلم
ويواكبه أثناء سري الحصة الدراسية.
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ومن األساليب والطرق التي يستخدمها املعلم يف هذا التقويم:
•املناقشة الصفية
•مالحظة أداء الطالب
•الواجبات املنزلية
•النصائح واإلرشادات ودروس التقوية

أهم النتائج التي يحققها هذا النوع من التقويم هي-:

•توجيه تعلم التالميذ يف االتجاه املرغوب فيه.
•تحديد جوانب القوة لتعزيزها والضعف لتالفيها لدى التالميذ.
•تعريف املتعلم بنتائج تعلمه ،وإعطاؤه فكرة واضحة عن أدائه.
•إثارة دافعية املتعلم للتعلم واالستمرار فيه.
•مـراجعة املتعلم يف الـمواد التي درسهـا بهدف ترسيخ املعلومات املستفادة منها.
•تجاوز حدود املعرفة إىل الفهم ،لتسهيل انتقال أثر التعلم.
•تحليل املوضوعات املدروسة ،وتوضيح العالقات القامئة بينها.
•وضع برنامج للتعليم العالجي ،وتحديد منطلقات حصص التقوية.

رابعاً :التقويم التجميعي أو الرتاكمي ()Sommatives Evaluation

ويعنى الحكم عىل إحراز نواتج التعلم بهدف اتخاذ قرارات مثل نقل املتعلم إىل مستوى أعىل أو تخرجه ويتم عادة يف نهاية تدريس برنامج
تعليمي أو يف نهاية مرحلة ومن أهم أدواته املستخدمة ما يعرف باالختبارات الختامية .Final Exam

خامساً  :التقويم الختامي أو النهايئ ()Post Evaluation

ويقصد به العملية التقوميية التي يجري القيام بها يف نهاية برنامج تعليمي ،يكون املتعلم قد أتم متطلبات التعلم يف الوقت املحدد إلمتامها ،والتقويم
النهايئ هو الذي يح ِّدد درجة تحقيق املتعلمني للمخرجات الرئيسة لتعلم مقرر ما.
ومن األمثلة عليه يف مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية االمتحانات التي تتناول مختلف املواد الدراسية يف نهاية كل فصل درايس وامتحان نهاية العام.
والتقويم الختامي يتم يف ضوء محددات معينة أبرزها تحديد موعد إجرائه ،وتعيني القامئني عليه.

أسس ومبادئ عملية التقويم:

•هي وسيلة وليست غاية يف حد ذاتها.
•ال تقويم بدون معلومات أو بيانات أو حقائق.
•هي عملية مخططة وليست عملية عشوايئ.
•ال بد من تحديد قيمة أي يشء يف ضوء املعايري.
•هي عملية يتم من خاللها إصدار حكم عىل يشء ما.
•تهدف إىل التطوير وتحسني األداء.
•عملية مستمرة طوال العام الدرايس.
•تتوقف النتائج عىل جودة ودقة األدوات املستخدمة.
•تتناول كافة األنشطة التي يزاولها املتعلم يف املدرسة.
•تشمل جوانب النمو املختلفة للمتعلم ومناحي العملية التعليمية.
•متعددة األساليب ومتنوعة األدوات.
•يقوم بها متخصصون ذوو خربة كافية من أفراد أو مؤسسات.
•اتصاف األدوات بخصائص الصدق والثبات والشمولية واملوضوعية.
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أهداف التقويم :
 .1توضيح الجوانب التي تحتاج إىل مزيد من االهتامم.
 .2توجيه أنظار املتعلمني إىل أهمية الدراسة.
 .3إدراك أهمية إنجاز الواجبات املنزلية.
 .4توضيح املستوى التحصييل للمتعلمني.
 .5الكشف عن أشـكال التميز واالبتكار لدى الطالب.
 .6التأكد من تحقق األهداف ،وتعديل املسار حال اكتشاف األخطاء.
 .7تطوير املنهج املدريس.
 .8تحديد مستويات أداء املعلمني يف التدريس.

خامتة
مام سبق يتضح أن عملية التقويم من أهم عمليات املنظومة الرتبوية التعليمية لتدخلها إىل حد كبري يف تطوير عمليات تخطيط التعليم وتطويره
وتحسني مخرجاته الشتامل التقويم عىل كافة مجاالت العمل الرتبوي التعليمي من معارف ومفاهيم وقيم واتجاهات إضافة إىل العمليات العقلية
التي تُجرى باستخدام مهارات التفكري العليا وتقويم املناهج واملقررات الدراسية والحكم عىل الربامج التعليمية وقياس مدى فاعليتها القرتاح
الحلول والبدائل املناسبة لتحقيق األهداف والغايات املنشودة.
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و�سائل وم�صادر التعلم
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مفهوم الوسيلة التعليمية

ميكن القول إن الوسيلة التعليمية  :هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم بهدف توضيح األفكار ،أو التدريب عىل املهارات،
أو تعويد املتعلمني عىل العادات الصحيحة ،وغرس القيم وتكوين االتجاهات دون االعتامد عىل األلفاظ.
فهي باختصار جميع الوسائط التي يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي لتوصيل الحقائق واألفكار لجعله أكرث إثارة وتشويقًا ،ولتجسيد الخربة
الرتبوية النظرية إىل خربة عملية هادفة
وقد مرت الوسائل التعليمية بتطورات هائلة نتيجة للتقدم التقني الذي عرفه العامل ،فقد مرت مبسميات مختلفة منها( :وسائل اإليضاح ،الوسائل
البرصية ،الوسائل السمعية ،الوسائل السمعية  -البرصية ،الوسائل التعليمية ، ،الوسائل املعينة والوسائط التعليمية).
إىل أن أصبحت تعرف إلىوم بتقنيات التعلم الحديثة ،وهذا املفهوم أعم وأشمل من مصطلح الوسائل التعليمية ،حيث مل يعد فقط هو مجموع
األجهزة واألدوات املساعدة لتحقيق أهداف التعلم بل أصبح علماً قامئًا بذاته ،وهو علم توظيف املستحدثات والنظريات العلمية للتطوير والرقي
بالتعليم والتعلم.

تصنيف الوسائل التعليمية عىل أساس الحواس:

أ وس��ائ��ط سمعية :أرشط���ة وأج��ه��زة التسجيل الصوتية –  DVD – Audio CDامل��ذي��اع  -امل��ي��ك��روف��ون وم��ك�برات ال��ص��وت.
ب وسائط برصية :أجهزة عرض الشفافيات  -أجهزة عرض الرشائح بأنواعها  -أجهزة عرض الصور املعتمة –  - Data Showاملصورات – البطاقات -
املطويات – الرشائح – الشفافيات – وسائل اإليضاح الورقية – الخرائط – السبورات بأنواعها – واملجسامت – األفالم الصامتة ،شاشات العرض واملكتبات.
ج وسائط سمعية برصية :أجهزة العرض السمعية املرئية (التلفاز – السينام والحاسوب) اآلالت واألدوات املوسيقية ،األفالم ،التمثيليات ،املرسحيات،
األلعاب التعليمية ،املواقع اإللكرتونية إضافة إىل املحارضات والندوات والرحالت واملعارض والعروض التوضيحية.
وأخريا نستطيع ان نقول ....ان الوسائل التعليمية تساعد عىل اشرتاك جميع حواس املتعلم.
إ ّن اشرتاك جميع الحواس يف عمليات التعليم يؤ ِّدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعلّم والوسائل التعليمية تساعد عىل اشرتاك جميع حواس املتعلّم،
وهي بذلك تساعد عىل إيجاد عالقات راسخة وطيدة بني ما تعلمه التلميذ ،ويرتتب عىل ذلك بقاء أثر التعلم.

رشوط الوسيلة التعليمية الجيدة

•أن تكون مناسبة للعمر الزمنى والعقيل للمتعلمني.
•أن تكون نابعة من املقرر الدرايس وتحقق الهدف منها.
•أن تجمع بني الدقة العلمية وجامل التصميم الفني.
•أن تتناسب مع البيئة التي تعرض فيها من حيث العادات والتقاليد.
•أن تكون الرموز املستخدمة فيها ذات معنى مشرتك وواضح للمعلم واملتعلم.
•أن تكون بسيطة واقتصادية قدر اإلمكان.
•أن يتوفر فيها عنرصي التشويق والجذب.
•أن تكون مبتكرة بعيده عن التقليد.
•أن تكون حافزة عىل حب االستطالع وجمع املعلومات لدى املتعلمني.
•أن تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي ومتطلبات العرص
•أن تتناسب وعدد املستهدفني ،ومساحة مكان العرض.
•أن تسهم يف تنمية قدرة املتعلمني عىل املالحظة والتفكري والتأمل.
•أن تساعد يف تحقيق الرتابط بني الخربات السابقة والجديدة.
•أن يتوفر بها عنارص األمن والسالمة.
•أن تجيب عن تساؤالت واستفسارات املتعلمني.
•أن تساوي ما بذل فيها من وقت وجهد ومال.
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دور املعلم يف توظيف الوسائل وتقنيات التعلم
أوالً  :مرحلة اختيار الوسيلة

•تحديد أهداف الدرس بدقة.
•تحديد نواتج التعلم املطلوب تحقيقها.
•تحليل خصائص املتعلمني من حيث (املرحلة العمرية – بيئة التعلم – أمناط التعلم – طبيعة املتعلمني ).
•إعداد قامئة بالوسائل التعليمية املناسبة لالختيار منها.
•اختبار الوسيلة قبل استخدامها.
•تقويم األثر املتوقع بعد استخدام الوسيلة.

ثأنياً :مرحلة استخدام الوسيلة

•تهيئة أذهان املتعلمني الستقبال محتوى الرسالة.
•إرشاك املتعلمني يف استخدام وتقييم الوسيلة.
•تحديد الوقت املناسب من املوقف التعليمي لعرض الوسيلة.
•تهيئة املكان املناسب لعرض الوسيلة من حيث املساحة واإلضاءة...الخ.
•مراعاة توافر عنارص األمن والسالمة عند استخدام الوسائل الكهربائية واإللكرتونية.

إرشادات عامة إىل معـلم الرتبية املوسيقية

املعلم هو أساس العملية الرتبوية فيتطلب أن يكون عىل وعي تام بثقافة املجتمع وفلسفته الرتبوية والتعليمية وقيمه وعادته حتى يستطيع أن
يكون رائ ًدا ثقاف ًيا وفن ًيا ملتعلميه ،ومهام تطورت الوسائل التعليمية وفن التدريس فال ميكن أن تكون بديالً عن دور املعلم يف العملية الرتبوية ،وبتغري
أهداف الرتبية والتعليم من مجرد عملية معرفية إىل عملية بناء للشخصية يف جوانبها املتعددة.
اتجهت مسؤوليات املعلم إىل إكساب املعارف وتنظيمها واستخدام التقنيات الحديثة يف مجال التدريس لالستفادة القصوى من قدرات املتعلم
وموهبته الطبيعية وميوله نحو التعليم بأسلوب يربز مواهبه ويحثه عىل اإلبداع الفني بدالً من تقديم املعرفة النظرية املوحدة لجميع الطالب.
قد يتصور بعضهم أن مجرد معرفة معلومات تاريخية موسيقية أو قواعد املوسيقي النظرية أو املهارة العزفية أو الغنائية قد تجعله معلامً ناجحاً
ولكنه يف الحقيقة كغريه من معلمي التخصصات األخرى البد أن تتوفر لديه صفات ومهارات علمية وفنية يكون قد اكتسبها أثناء فرتة اإلعداد
األكادميي يف مجال التخصص ،حيث أنه يف عهدنا الحارض أصبح املعلم مثقفاً ملماً بأصول مادته  ,وخب ًريا بفنونها وطرق تدريسها وخصائص املرحلة
العمرية ملتعلميه.

سامت يجب توافرها يف املعلم الناجح-:

قوة الشخصية:

هي صفة من صفات معلم الرتبية املوسيقية الناجح الذي يتمتع بالطالقة يف التعبري ،وحسن الترصف ،بالهدوء مع اليقظة ،يكون محبوبًا من الطالب
والزمالء ،مجي ًدا التخاطب والتعامل مع جميع األفراد.

الصوت املعرب:

التعبري الصويت من أهم أركان تدريس معلم الرتبية املوسيقية الناجح ,وليس املقصود بالتعبري الصويت هنا بالغناء ,ولكن املقصود به هو القدرة عىل
تغيري نربات طبقة الصوت أثناء الرشح حتى ال يشعر املتعلم بامللل من الصوت الصادر عىل وترية واحدة بحيث يكون الصوت الصادر من الحنجرة
وفق صياغة التعبري اللغوي.
يرتاوح ما بني الشدة والخفوت ً

توظيف لغة الجسد:

القدرة عىل توظيف لغة الجسد يف تعامله مع املتعلمني ألهميتها يف التواصل معهم بصورة تتناسب مع جميع أمناط املتعلمني .حيث أن هذا التعبري
مكمالً ألسلوب التعبري الصويت ،فاملعلم الناجح يحسن التعامل مع املتعلمني بالود والصدق والعطف دومنا عنف أو عبوس.
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القدرة عىل ضبط النفس:
املعلم الناجح هو املمتلك للقدرة عىل ضبط النفس وحسن الترصف واللياقة يف اتخاذ القرار املناسب دون تردد .وأسلوب التعامل مع املتعلمني
البد أن يكون قامئاً عىل االحرتام املتبادل بني طريف العملية التعليمية ،وهام( :املعلم واملتعلم) .ولذلك من واجب املعلم أن يحرتم شخصية املتعلم
مام ينعكس عىل إقبال املتعلمني عىل مادته التعليمية بحب وشغف واهتامم كبري ،ومعلم الرتبية املوسيقية عندما يكون مثقفاً ملامً بأصول مادته
العلمية وفنونها وطرق تدريسها فأنه ال شك يساعد عىل إعداد املواطن الصالح.

االتصاف باألبـوة:
عىل املعلم أن يتصف باألبوة مع متتعه بشخصية قوية ،صادقًا يف األقوال واألعامل ،هادئ النفس ناص ًحا وحاز ًما يف التعامل مع أبنائه املتعلمني ،ومع ًربا
بكل إمكاناته عن مقاصده.

عزيزنا معلم الرتبية املوسيقية
أنك رشيك يف أداء الرسالة الرتبوية السامية التي تسهم يف إعداد النشء الذين هم عامد األمم املتحرضة وعليهم ت ُعقد اآلمال يف غد جديد مرشق
ومستقبل مبهر ،لذلك عزيزنا املعـلم نهديك بعضً ا من وميض اإلرشاد:
•كن قدوة طيبة يف مظهرك وجوهرك وتجنب كل ما يقلل من شأنك.
•جدد معلوماتك باستمرار عن طريق القراءة واالستامع ومتابعة املستجدات.
•احرص عىل تنمية كفاياتك الفنية املوسيقية املتمثلة يف:
❖

❖تنمية قدراتك الصوتية ومهاراتك الغنائية.

❖

❖ تنمية مهاراتك العزفية بشكل دائم لتكوين مخزون موسيقي متنوع.

❖

❖ تنمية مهاراتك يف مجال توظيف تقنيات التعلم املوسيقية الحديثة.

❖

❖ تنمية القدرات السمعية لتعزيز مهارات االستامع والتحليل والتذوق والنقد املوسيقي.

•احرص عىل إتقان عزف وغناء األناشيد املنهجية قبل الرشوع يف تدريسها.
•كن عىل اطالع دائم بأحدث طرائق التدريس ألمناط املتعلمني.
•اعمل عىل تنمية كفاياتك التخطيطية يف املجال الصفي والالصفي.
واس َع إىل تحقيقها.
•اجعل لنفسك رؤية ورسالة وأهدافًا ْ
•تابع ما حولك من أحداث ومستجدات ميدانية وتفاعل معها بإيجابية.
•كون لنفسك مكتبة موسيقية مقروءة ومسموعة ومرئية.
•كن شخصي ًة إيجابي ًة متفاعل ًة مع كافة عنارص العمل الرتبوي.
•قوم أداءك وصحح مسارك من آن آلخر.
•تحىل باملرونة يف التعامل مع زمالء املجتمع املدريس وزمالء التخصص.
•قم بتوطيد أوارص الصلة بينك وبني طالبك وعاملهم معاملة األصدقاء.
•اجعل من ضمريك رقيباً عليك واعمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعاىل.
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مناذج من األنشطة
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :اللغة املوسيقية
املعيار :يظهر معرفة باملفاهيم املوسيقية ومهارة يف قراءة وكتابة اللغة املوسيقية.
نواتج التعلم.G4.2.1.1.1 :
يح ِّدد الطالب الرموز واملفاهيم التقليدية التي تشري إىل الديناميكية ،ودرجة رسعة الغناء ،واأللفاظ وتفسريها بشكل صحيح أثناء األداء.
مثال تطبيقي  :يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل مجموعات مكونة من أربعة طالب .سيتوجب عىل كل فريق اختيار موسيقا يتم تزويدها من قبل
املعلم من أجل تحليلها وعمل تقرير كتايب ويتم عرضه شفوياً .سيقوم الطالب باختيار قائد ،ووضع هدف ،وعمل خطة ،وتوزيع العمل عىل أفراد
املجموعة ،ووضع جدول زمني لألنتهاء .سيستخدم الفريق التكنولوجيا لعزف القطعة املوسيقية املختارة أثناء تحديد الرموز واملصطلحات وكيف
أنها تبدو يف عمل العرض النهايئ الشفوي.
مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري اإلبداعي مع اآلخرين ،تطبيق مهارات التكنولوجيا يف تقييم واستخدام وإدارة املعلومات ،إدارة األهداف
والوقت ،القيادة واملرونة يف العمل بشكل فعال يف الفرق املتنوعة من أجل إدارة املرشوع والحصول عىل النتائج املرجوة.
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :الثقافة املوسيقية
املعيار :يلم بثقافة موسيقية متنوعة ألمناط من الفنون املحلية والعربية والغربية وغريها من موسيقا العامل.
نواتج التعلم.G 9.2.2.1.2 :
يح ِّدد الطالب مصادر األنواع املوسيقية يف ثقافة ما (عىل سبيل املثال ،موسيقا سونج ،موسيقا براد ويي ،موسيقا بلوز يف الثقافة األمريكية) .كام يتتبع
تطور هذه األنواع ويذكر املوسيقيني املشهورين الذين ترتبط هذه األمناط املوسيقية بهم.
مثال تطبيقي  :يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات مكونة من أربعة طالب .سيتوجب عىل كل فريق اختيار قالب موسيقي يف ثقافة وحقبة تاريخية
ما من أجل تحليلها وعمل تقرير كتايب ويتم عرضه شفوياً .سيقوم الطالب باختيار قائد ،ووضع هدف ،وعمل خطة ،وتحديد العمل ألفراد الفريق،
ووضع جدول زمني لألنتهاء .سيستخدم الفريق التكنولوجيا لعزف القطعة املوسيقية املختارة أثناء تحديد الرموز واملصطلحات وكيف أنها تبدو يف
عمل العرض النهايئ الشفوي.
مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري اإلبداعي مع اآلخرين ،تطبيق مهارات التكنولوجيا يف تقييم واستخدام وإدارة املعلومات ،إدارة األهداف
والوقت ،القيادة واملرونة يف العمل بشكل فعال يف الفرق املتنوعة من أجل إدارة املرشوع والحصول عىل النتائج املرجوة.
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :التأليف املوسيقي
املعيار :يوظف الطلبة معارفهم وخرباتهم املوسيقية يف أنتاج مناذج جديدة.
نواتج التعلم.G 9.2.3.1.2 :
يبتكرالطالب تنويعات إيقاعية منتظمة باستخدام الوحدات واألشكال اإليقاعية.
مثال تطبيقي :يوزع املعلأمنواعاً مختلفة من اآلالت واالدوات اإليقاعية عىل طالب الصف ,مثل (الطبل ،العيص ،الدف ،املثلث....،إلخ ) .ويقوم
الطالب باالستامع إىل كل األصوات كل عىل حدة ،ثم يجمعها من دون خطة منظمة .سيشغل املعلم تسجيالً لعزف الطالب ألدواتهم مع خطة .سيوزع
املعلم الطالب إىل مجموعات تنافسية ،ثم سيقومون بالتدرب عىل األصوات بأسلوب متناغم سيجل األستاذ أصوات املجموعات ثم سيعيد تشغلها
من أجل نقدها ،ثم سيقوم بضبط الصوت واالقرتاحات ،ثم سيقومون بتسجيلها وعزفها مرة أخرى ،مستمعني إىل تطورها.
مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري اإلبداعي ،العمل بشكل إبداعي مع اآلخرين -وضع وتنفيذ وتوصيل أفكار جديدة إىل اآلخرين .تنفيذ أفكار
إبداعية من خالل تقديم مساهمة ملموسة ومفيدة .املرونة ودمج التغذية الراجعة بشكل فعال ،والعمل بفعالية مع الفرق املتعددة -االستجابة
بفكر منفتح إىل األفكار املختلفة .املسؤولية مع اآلخرين لتحقيق الهدف النهايئ.
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املجال :الفنون املوسيقية
املحور :األداء الغنايئ
املعيار :يظهر الطلبة مهارة يف األداء الغنايئ الفردي والجامعي باسإلىب التلوين املتنوعة
 .نواتج التعلم G11.2.4.1.2 :يؤ ِّدي مناذج غنائية مبهارات متناغمة متطورةجامع ًّيا وفرديًا.
مثال تطبيقي :سيامرس طالب الصف مهارات األنشاد بدون مصاحبة إليه كمجموعة متناغمة مقسمة إىل الطبقات الصوتية (السوبرانو ،األلطو،
التينور والباص).
سيؤ ِّدي الطالب أنشودة من أربعة أجزاء متناغمة كمجموعة من أجل إظهار مهاراتهم املتد َّرب عليها حديثا يف الدرس كنموذج لألداء الغنايئ لطالب
املدارس االبتدائية.
مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري اإلبداعي ،العمل بشكل تعاوين  -وضع وتنفيذ وتوصيل أفكار جديدة إىل اآلخرين .تنفيذ أفكار إبداعية من
خالل تقديم مساهمة ملموسة ومفيدة .املرونة ودمج التغذية الراجعة بشكل فعال ،والعمل بفعالية مع الفرق املتعددة  -االستجابة بفكر منفتح
إىل األفكار املختلفة.املسؤولية مع اآلخرين لتحقيق الهدف النهايئ.
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :األداء اإلىل
املعيار :يظهر الطلبة مهارة يف عزف ألحانًا متنوعة عىل اآلالت املوسيقية منفردين ويف مجموعات.
نواتج التعلم G6.2.5.1.3 :يؤ ِّدي الطالب موسيقا متثل األنواع والثقافات املتنوعة ،مع التعبري املالئم للعمل الذي تم أداؤه.
مثال تطبيقي :ستختار فرقة الصف السادس مزيجا من املوسيقا من أربعة ثقافات مختلفة وأنواع متثلها كل من الثقافات ،وذلك باستخدام تعبري
رموز املوسيقا واقرتاح اللغة ،عىل سبيل املثال ،ستكون املازوركا الروسية صاخبة ورسيعة ،بينام كونشريتو البيانو الفرنسية  1800تكون بطيئة وهادئة.
.مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري اإلبداعي ،العمل بشكل إبداعي مع اآلخرين -وضع وتنفيذ وتوصيل أفكار جديدة إىل اآلخرين .تنفيذ
أفكار إبداعية من خالل تقديم مساهمة ملموسة ومفيدة .املرونة ودمج التغذية الراجعة بشكل فعال ،والعمل بفعالية مع الفرق املتعددة-
االستجابة بفكر منفتح إىل األفكار املختلفة .املسؤولية عىل اآلخرين لتحقيق الهدف النهايئ.
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :التذوق املوسيقي
املعيار :يظهرالطلبة مهارة يف الحكم عىل األداءات املوسيقية املتنوعة بنا ًء عىل معايري قامئة عىل اإلدراك والتحليل والنقد.
نواتج التعلم G1.2.6.1.1 :يستجيب الطالب من خالل الحركات الهادفة (عىل سبيل املثال ،عزف سواينج ،كبنج ،والعزف الدرامي) لصفات موسيقا
مشهورة تم اختيارها أو ألحداث موسيقية محددة (عىل سبيل املثال ،تغريات الوزن ،التغريات الديناميكية ،األقسام املتشابهة/املختلفة) أثناء االستامع
للموسيقا
مثال تطبيقي :يعزف األستاذ مزيجاً من األمناط/األنواع املوسيقية املختلفة ،عىل سبيل املثال ،زحف الدمى ،ليلة عىل جبل بري ،النمر الوردي ،بيلور،
إلخ .سيقوم الطالب باالستامع أوالً ،ثم التفاعل بحركات جسدية تستجيب إىل إيقاع وصوت ورسعة املوسيقا.
مهارات القرن الحادي والعرشين :التواصل بشكل واضح -االستامع بشكل فعال إىل معنى الشيفرة ،يفكر بإبداع ،يعمل بشكل مستقل ،ولكن يجب
عليه التفاعل بفاعلية مع اآلخرين.
املجال :الفنون املوسيقية
املحور :تكامل الفنون
املعيار :يدمج الطلبة أمناط الفنون املوسيقية بأشكال الفنون البرصية واملرسحية من خالل األعامل الفنية والوسائط اإللكرتونية.
سيقوم الطالب مبقارنة وربط األشكال الفنية من خالل وصف ودمج املوسيقا بالفنون البرصية واملرسح واإلعالم الدرامي (عىل سبيل املثال ،األفالم،
التلفاز ،اإلعالم اإللكرتوين) وغريها من املواضيع .سيقارن الطالب ويدمجون أشكال الفن العديدة من خالل تحليل املوسيقا ،الحركة ،املرسح ،والفنون
البرصية واإلعالمية.
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نواتج التعلم G12.2.9.1.1 :يفرس الطالب كيف أن أدوار املمثلني واملؤديني وغريهم من املشرتكني يف أنتاج وعرض الفنون مشابهون ومختلفون من
شخص آلخر (عىل سبيل املثال ،املمثلني ،الرسامني ،امللحنني ،املرسحيني؛ املؤدين :العازفني واملنشدين واملمثلني ،وغريهم :قائد األوكسرتا ،مصممى
األزياء ،املخرجني ومصممى اإلضاءة)
مثال تطبيقي :سيختار كل طالب مرسحية أو فيلامً أو موسيقا أو أوبرا .سيصفون الشخصيات الرئيسة/املؤدين/املعربين بالحركة/املنشدين واألفراد يف
الكواليس الذين لهم مهمة خاصة يف األنتاج .يظهر كيف أنهم جميعا مهمني ،ولكنهم معتمدين بالكامل وحاسمني ألنتاج عمل فني ناجح .ما الذي
يحصل عندما ال تؤدي فرقة ما وظيفتها؟
.مهارات القرن الحادي والعرشين :التفكري النقدي واملنظومي ،التحليل وإصدار األحكام والقرارات ،استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة والبحث والوصول
وتقييم املعلومات ،أن يكون متعلامً ذاتياً وأن يعمل بشكل مستقل إلدارة الوقت وتوليد النتائج.
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خطوط عامة مقرتحة ملحو األمية الرقمية  /املهارات التكنولوجية
يف اإلمارات العربية املتحدة
يظهر الطالب الكفؤ يف الفنون معرفة ومهارات تخوله رؤية واختبار حقيقة العامل من خالل أساليب متعددة ،واالستفادة من املواهب املتنوعة،
وإظهار قوة التخيل ،واملشاركة يف عملية االستقصاء ،والربط بني محتويات املنهاج .فالطالب الكفء يف الفنون يعمل ضمن سياق "ما هو ممكن".
سيظهر الطالب الذي يتلقى تعليمه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة كفاءة يف الفنون من خالل إظهاره ملا ييل:
•القدرات اإلدراكية الحسية ليفرس بدقة أو يعطي املعنى ملحفزات حسية متنوعة (البرص ،السمع ،الحركة ،اللمس ،الشم ،الذوق).
•مواهب إبداعية ليولد أفكارا ً جديدة من خالل ابتكار واستيعاب أفكار جديدة.
•الذكاء يف حل املشكالت ،والتفكري الناقد ،وتوليد األفكار.
•مهارات االتصال من خالل التعبري عن األفكار واملشاعر يف صناعة وأنتاج وأداء الفنون.
•القدرات املعرفية يف التحليل والتثمني والتقدير والنقد واملقارنة والتقييم والتفسري والبحث.
بإمكان التكنولوجيا أن توسع آفاق تعلم الفن والحدود الزمانية واملكانية إذا استخدمت كأداة لتحفيز ومشاركة املتعلم يف التجارب التي تساعد يف
تطوير قدراته عىل:
•تكوين وعرض وتكرار وتعزيز وإيصال األفكار الجاملية.
•تفسري املعلومات واملفاهيم واألفكار التي يحصل عليها من مصادر ثقافية موثوقة حول مواضيع متنوعة.
•تبادل املعلومات واملفاهيم واألفكار مع عدة متحدثني وقراء حول مجموعة من املواضيع املتنوعة حول سياقات محلية وإقليمية وعاملية.
•تقديم املعلومات واملفاهيم واألفكار أمام جمهور من املستمعني أو القراء حول مواضيع متنوعة.
•التحقيق يف العامل الذي يتخطى بيئته املحيطة.
•إدراك وفهم طريقة اآلخر بالتفكري.
•التفاعل يف سياقات ثقافية متنوعة.

وفقاً للمعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات ،تحدد الخطوط العامة ملحو األمية الرقمية واملهارات التكنولوجية ستة ( )6مجاالت
للكفاءة كام يأيت:
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1 .1اإلبداع واالبتكار

4 .4التفكري الناقد ،وحل املشكالت ،وصنع القرارات

2 .2االتصال والتعاون

5 .5املواطنة الرقمية

3 .3البحث وطالقة املعلومات

6 .6عمليات ومفاهيم التكنولوجيا

هناك العديد من خربات التعلم املقرتحة للطالب عرب الحلقات الصفية :من الروضة –  ،9-6 ،5و.12-10
خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
محو األمية الرقمية

خربات تعلم الطالب
12 - 10
9-6
يستخدم برامج الصوت ،الفيديو ،يستخدم أش��ك��االً متنوعة من

 .1اإلبداع واالبتكار :يظهر

K-5
بتوجيه ودعم من الكبار

الطالب تفكريا ً إبداعياً،

يستخدم الطالب برامج الصوت الصور ،القصاصات الفنية ،صناعة الوسائط لتحليل ودمج وتقييم

ويبني املعارف ،ويطور

والفيديو وال��ص��ور والقصاصات األفالم ،أو برمجيات تصميم صفحات املعلومات ليصف النتائج مبا فيها

املنتجات والعمليات

الفنية لينتج وينرش مشاريع فنون األنرتنت ،واملستندات اإللكرتونية اإلسرتاتيجيات البرصية والكمية
وغريها من امللفات لينتج نصوصاً والشفوية.

املبتكرة مستخد ًما

برصية تناسب سنه

التكنولوجيا.

يستخدم الطالب برامج الصوت معتمدا ً ع�لى ال��خ�برة الشخصية يك ّون أف�لام فيديو وثائقية أو
والفيديو وال��ص��ور والقصاصات والرتاث والخيال واألدب والتاريخ.

دراما وثائقية ليشارك خربته يف

الفنية ليوصل األفكار واملشاعر يستخدم الرسوم املتحركة وبرمجيات درس املرسح مع املجتمع.
والخربات.

التصميم ليك ّون مشاريع فن برصي يصمم بيئات إلكرتونية لألعامل

يستخدم املحاكاة وأدوات تنظيم ثالثية األبعاد

ال��درام��ي��ة وامل��ش��اه��د النصية

الرسوم البيانية ليولد قصصاً خيالية يستخدم الوسائط اإللكرتونية ليك ّون من خالل تصور وفهم وإدراك
لألنتاج املرسحي.

تشكيالت وتكرارات لحنية وإيقاعية التفسريات الجاملية لألنتاجات

 .2االتصال والتعاون:

الرسمية وغري الرسمية.
قصرية.
يستخدم ع��دة تكنولوجيات من يستخدم مجموعة متنوعة من أدوات يستخدم م��ص��ادر املعلومات

يستخدم الطالب الوسائط

خالل مجموعات العمل التعاوين االتصاالت السلكية والالسلكية (مثال :اإللكرتونية املتعددة والوسائل

والبيئات الرقمية لتحقيق

ليفهم العالقات التي تربط الفنون الربيد اإللكرتوين ،مجموعات النقاش ،وامل��وارد التكنولوجية املختلفة

االتصال والعمل التعاوين

املوسيقية واملفاهيم يف أج �زاء املدونات ،مؤمترات الفيديو) ليتعاون ليتعاون مع اآلخرين يف مقارنة

مبا يف ذلك االتصال والعمل مختلفة من العامل العريب.

ويتواصل مع األقرأن والخرباء بهدف ومشابهة أنواع األدب الدرامي.
يستخدم سامت وأدوات برمجيات

التعاوين عن بعد ،بهدف

ي��وظ��ف مجموعة متنوعة من نقد األداءات املوسيقية.

التعلم واملساهمة يف تعلم

الوسائط ليتعاون وينرش مقاالً يستخدم أدوات التأليف اإللكرتوين العرض املتقدمة (مثال :التنقل

اآلخرين.

إخبارياً حول دور الفن يف مجاالت ليستكشف التعبري الفني من وجهات بني الرشائح ،الرشائح الرئيسية،
وثقافات مختلفة وذلك مع أقرأنه نظر ثقافية متعددة مع املتعلمني ال�سرد ،التوقيت ،عمل عروض
يف اإلمارات األخرى.

من مختلف الدول.

تعمل عرب الشبكة اإللكرتونية)

يستخدم العمل التعاوين ليستكشف يتعاون لينتج موقعاً إلكرتونيًّا يربز ليشارك يف أساليب العرض ويحلَّل
كيفية إيصال العنارص املوسيقية أمثلة عىل الربط بني الفنون (الفنون استجابة

الجمهور

للمرسح

لألفكار أو املزاج بالتعاون مع أقرأنه املوسيقية واملرسحية والبرصية) والوسائط الدرامية وغريها من
من خلفيات عرقية أخرى

مع تخصصات أخ��رى ومع الحياة أشكال الفنون
والثقافات األخرى والعمل.
109

خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
محو األمية الرقمية
 .3البحث وطالقة

خربات تعلم الطالب
9-6
K-5
مبساعدة م��ن الكبار ،يجري يبحث يف موارد األنرتنت ليقوم مبقارنة يستخدم

12 - 10
األدوات التكنولوجية

املعلومات :يطبق

بحثاً عرب األنرتنت للتحقيق من ومشابهة تحليالت الخرباء ألنتاجات ومصادر الوسائط املتعددة ليبحث

الطالب األدوات الرقمية

دور الفن يف مجاالت وثقافات مرسحية معارصة ويعرض النتائج يف ال�تراث الثقايف العريب يف الفنون

لجمع وتقييم واستخدام

مختلفة.

املعلومات.

يطبق منفر ًدا األدوات الرقمية املتنوعة.

مستخد ًما أدوات العرض من الوسائط البرصية واألدائية.
يستخدم

تكنولوجيا

ويكيبيديا

الستكشاف أساليب مختلفة يبحث عن ويجمع املعلومات املتعلقة ( )wikipediaبهدف التصفح والبحث
ميكن اتباعها لحل قضية تخص بفنانني بارزين عرب فرتات زمنية متنوعة ،واملساهمة يف كتابة الحوار واملشاهد،
ويق ِّيم املصادر ويستشهد باملواد بدقة .ويطبق البناء الدرامي األسايس مبا يف

مجتمع املدرسة.

يبحث عن ويجمع صورا ً ملسارح يبحث يف تأثري وسائل االتصال البرصي ذلك الشخصيات املعقدة من خالل
وقصص محكية من ثقافات (مثال :التلفاز ،الفيديوهات املوسيقية ،الحوار املبدع لتحفيز األداء.
مختلفة ،ويع ّد البوماً رقمياً.

األف�لام ،األنرتنت) عىل كافة جوأنب يبحث ويختار األدوات الرقمية املالمئة
املجتمع.

 .4التفكري الناقد ،وحل

يبتكر

منتجات

ليصمم ويق ِّيم األعامل الفنية الخاصة

به وبأقرأنه.
إلكرتونية يستخدم التكنولوجيا لينتج الرسوم يستخدم األدوات التكنولوجية ومصادر

املشكالت ،وصنع القرارات :تستخدم ال��ن��ص واألش��ك��ال املتحركة ،ويحلَّل األع�مال الفنية ،الوسائط املتعددة ليحلَّل كيفية تأثري
يستخدم الطالب مهارات

املختلفة من الرسوم البيانية وينشئ التصاميم التصويرية ،ويصمم األنتاجات السينامئية واملرسحية

التفكري الناقد ليخطط

والصوتيات والفيديو (مستعيناً مجموعات ألداء مرسحي أو موسيقي .والتلفزيونية واإللكرتونيةعىل القيم

ويجري البحث ،ويدير

باالقتباس املالئم) ليوصل األفكار يستخدم األدوات الرقمية إلجراء مقابلة والسلوكات عرب الثقافات املتنوعة

املشاريع ،ويحل املشكالت ،حول قصة شخصية.

مع فنأن يعمل يف مجال الفن البرصي يستخدم املصادر الرقمية العديدة

ويتخذ القرارات املدروسة

يجري بحثاً عرب األنرتنت ليرشح أو األدايئ ،ويعمل فيديو حول التجربة ليظهر فهامً وقدرة عىل التفكري ملياً

مستخد ًما األدوات واملوارد

طرقاً ميكن من خاللها استخدام ويُح ِّملُه عىل شبكة األنرتنت ليشاركه ووص��ف وتحليل وتفسري وتقييم

الرقمية املناسبة.

التكنولوجيا إليجاد أشكال فنية مع الطالب اآلخرين.
جديدة

معالجاته أو معالجات اآلخرين الفنية.

يستخدم التكنولوجيا ليعمل محفظة يستخدم الوسائط اإللكرتونية ليطور

يستخدم التكنولوجيا لينتج رقمية الغرض منها إعداد وتنظيم أعامل تصميم الحركة واإلض��اءة واملشهد
شخصيات الرسوم املتحركة

فنية أصيلة لغايات التتقييم والعرض.

املرسحي باستخدام الحاسوب ويؤلف
وي��ح��رر ومي��زج وي���ؤ ِّدي ويسلسل
املوسيقا التصويرية.
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خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
محو األمية الرقمية
 .5املواطنة الرقمية :يفهم

خربات تعلم الطالب
12 - 10
9-6
K-5
يظهر االستخدام اآلمن والتعاوين يطور فهامً للحاجة لحامية الهوية يرشح ويستخدم مامرسات تتعلق

الطالب القضايا األنسأنية

للتكنولوجيا بهدف التحقيق يف الشخصية عرب األن�ترن��ت ،يف الربيد بحامية السالمة الشخصية عرب

والثقافية واملجتمعية

أنشاء العمليات الفنية.

املتعلقة بالتكنولوجيا

يرشح االستخدامات املسؤولة من استخدام املعلومات والصور عىل معلومات شخصية ،والتنبه من

اإللكرتوين /املواقع اإللكرتونية ،والحد األنرتنت (مثال :عدم إطالع الغرباء

وميارس السلوكات القانونية للتكنولوجيا وامل��ع��ل��وم��ات الشخصية ،ويق ِّيم موثوقية الطلبات الرسقات اإللكرتونية ،واإلبالغ عن أية
واألخالقية.
ال��رق��ي��م��ة ،وي����درك ويصف التي تتضمن الكشف عن معلومات أنشطة مشبوهة).
األخ��ط��ار واملخاطر املحتملة شخصية.

ميارس عمليات االستخدام املسؤول

املرتبطة ب��أش��ك��ال االت��ص��ال ي��درك األخ��ط��ار املحتملة لإلرهاب لألنظمة واملعلومات والربمجيات
اإللكرتوين والتي ميكن أن تقع عندما التكنولوجية.

املتنوعة عرب األنرتنت.

يظهر مامرسات آمنة للربيد يعرض الناس آراء متينة حول مواضيع يقتدي بسلوك آمن وقأنوين وأخالقي
اإلل��ك�تروين ،وي���درك إمكانية معينة.

الستخدام املعلومات والتكنولوجيا.

األنكشاف العلني من خالل يفهم ويق ّدر االختالفات الثقافية لدى يظهر كفاءة ثقافية لدى أنخراطه
الربيد اإللكرتوين وآدابه.
 .6العمليات واملفاهيم

أنخراطه مع املجتمعات األخرى عرب مع املجتمعات األخرى عرب األنرتنت.

األنرتنت.
يظهر القدرة عىل البحث يف يظهر القدرة عىل الدخول والتقييم يستخدم امليزات واألدوات املساعدة

التكنولوجية :يظهر الطالب البيئات االفرتاضية كالكتب واإلدارة يف بيئة ذات محتوى دائم املتقدمة لربمجة قاعدة بيانات
فهامً سليامً للمفاهيم

اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية التجدد ومزيج من الكلامت والرسوم (مثال :يعمل جداول ومناذج ،ويخلق

واألنظمة والعمليات

مستخد ًما الروابط اإللكرتونية البيانية والصور والروابط اإللكرتونية العالقات ب�ين ال��ج��داول ،ويخرج

التكنولوجية.

ليدخل إىل محتوياتها من والفيديوهات والصوتيات التي تتغري باستفسارات
الفيديوهات والصوتيات
يتواصل

مستخد ًما

بشكل دينامييك.

متقدمة،

وتقارير

بسيطة) ليخترب النظريات أو األسئلة

أدوات يق ِّيم نقاط القوى واملحددات املتعلقة البحثية ونتائج التقارير.

التكنولوجيا املتعددة موظفاً بأدوات ووسائط تكنولوجية متنوعة ،يقوم باختيارات مدروسة من بني
لذلك املصطلحات املناسبة ويختار ويستخدم أكرث األدوات مالءمة أنظمة وموارد وخدمات تكنولوجية
والدقيقة
يستخدم

للتوصل إىل أهداف االتصال
تطبيق

متقدمة لعمل املشاريع وإدارة

معالجة يختار ويتنقل ضمن التطبيقات وإيصال املعلومات.

الكلامت ليكتب ويحرر ويطبع الربمجية ويستخدمها ليك ّون معالجات يستكشف الفرص الرقمية العديدة
ويحفظ التعيينات
يوظف األدوات الرقمية يف

فنية برصية وصوتية ومتحركة.

املتاحة لعمل تعبريات فنية يف
الفنون األدائية برصيًا وموسيق ًيا.

تكوين البرصيات والصوتيات
ويوضح الخصائص األنفعاليه
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مرسد املصطلحات
(ويكيبيديا ،إديوتوبيا)
الطالقة الرقمية :هي القدرة عىل التمييز الحكيم واالختيار من بني مجموعة متنوعة من األدوات التي تالئم املخرجات والنتائج املرغوبة أكرث من
غريها؛ أي املعرفة بكيفية استخدام األدوات ،وما الذي يجب عمله بواسطة هذه األدوات ،ومتى تستخدم هذه األدوات لتحقيق النتيجة املطلوبة،
والسبب الذي يجعل هذه األدوات قادرة عىل تحقيق النتيجة املطلوبة.
محو األمية الرقمية :هي القدرة عىل البحث والتقييم والتوليد الفعال للمعلومات باستخدام مجموعة متنوعة من التكنولوجيات الرقمية.
وتفرض عىل الفرد أن يدرك ويستخدم تلك القدرة للتحكم بالوسائط الرقمية وتحويلها وتوزيعها بسهولة لتخرج بأشكال جديدة.
املحافظ الرقمية :هي أساليب خالقة لتنظيم ومشاركة األعامل واألفكار التي يجمعها الطالب لغايات متنوعة ،إذ ميكن للطالب أن يعرضوا املنتج
الرتاكمي ملرشوع كبري ،أو أن يظهروا تقدمهم يف املادة عىل مدار فصل درايس أو أية فرتة زمنية أخرى.
تكنولوجيا املعلومات :هي استخدام تطبيقات الحاسوب ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية لتخزين واسرتجاع ونقل ومعالجة البيانات.
التكامل التقني :هو دمج التكنولوجيا يف الغرفة الصفية لتسهيل عملية التعلم .يستخدم الطالب التكنولوجيا بهدف تعلم املحتوى الدرايس وإظهار
فهم للمحتوى ،وليس ملجرد اكتساب الخربة باستخدام األداة املختارة.
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توصيات
التقييم املستمر ملراقبة املسرية التعليمية وتعزيزها.
يعد إجراء التقييم املستمر يف الفصول الدراسية إحدى الوسائل املهمة التي يلجأ لها املدرس لفهم ومعرفة مدى إتقان الطالب للمهارات التي
ت ُد ّرس لهم وتحديد املفاهيم أو املهارات التي يواجها الطالب صعوبة يف فهمها وإدراكها .وللتقييم املستمر سبعة جوأنب مهمة هي عىل النحو
اآليت:
االستمرارية :كونه يجرى قبل الدرس وأثناء الدرس ويف نهاية الدرس كذلك.
استخدامه ملختلف أساليب التقييم :كونه ال يعتمد عىل االختبارات الورقية ،وأمنا يُستَخدم فيه مختلف األساليب املناسبة األخرى كاألنشطة
العملية واملشاريع والواجبات املنزلية والتقييامت الشفوية.
تشخييص :فهو يهدف يف املقام األول إىل تحسني وتعزيز العملية التعليمية والتعلم ،وينبغي استخدامه ملعرفة التقدم الذي يحرزه الطالب يف
التعلم وكشف مواطن الضعف والقوة ،وعملية االستكشاف هذه هدفها تشخيص املواطن التي يواجه فيها الطالب صعوبات معينة ومن ثم
تقديم املساعدة له ملعالجة ذلك الضعف.
تكويني تلخييص :يجرى التقييم التكويني (التقييم للتعلم) أثناء العملية التعليمية ،ويهدف يف املقام األول إىل قياس مدى تقدم ونجاح العملية
التعليمية .يف حني يجرى التقييم التلخييص (تقييم التعلم) يف نهاية العملية التعليمية ،أي يف نهاية الدرس أو املوضوع أو املقرر ،ويوفر معلومات
حول طبيعة أداء الطالب يف نهاية املقرر الدرايس.
يُج َرى داخل الصفوف الدراسية :من قبل املدرسني أنفسهم من خالل وضع خطط وتطوير مهام وأدوات التقييم داخل صفوفهم الدراسية ،أي
أن الجزء األكرب من عملية التقييم ال يُ َصمم أو يُدار من قبل جهة خارجية.
تكامله مع العملية التدريسية :فهو جزء ال يتجزأ من العملية التدريسية ويعمل عىل إثراء عمليات التعليم والتعلم وميكن اعتباره جامعاُ
للتدريس ومنهجية التقييم ،ذلك ألن املدرس ال يفصل بني التقييم والعملية التدريسية ،ويتم تضمني التقييم يف خطط العمل والخطط الدراسية
وميكن القيام بعملية التدريس والتقييم معاً يف الوقت ذاته ،وبالتايل ال تتطلب العملية من املدرس وقف التدريس بغية إجراء التقييم.
رسمي وغري رسمية :فالتقييم غري الرسمي هو تقييم مرتجل غري ُمق ّرر يلجأ إليه املدرس داخل الصفوف الدراسية ،يف حني يعترب التقييم
الرسمي تقييامً منظامً ومخططاً له مبواعيد معينة وإجراءات محددة يف تصحيحه وتسجيل النتائج.
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التقييم إلطار التعلم

يعرض النموذج التايل إطارا ً للتفكري يف مفهوم التقييم املستمر يف مختلف الصفوف الدراسية ،ويبني العالقة بني التقييم املستمر واملعايري ،كون األول
ينبع من الثأين ،ويشمل املدرس والطالب عىل حد سواء ويستخدم لتكييف العملية التعليمية وبالتايل إثراء عملية التعلم وذلك إلدراك املدرس
والطالب وأولياء األمور لألمور التي يعرفها الطالب وتلك التي ال يعرفها.

إجراء التقييم التشخييص

القيام بأنشطة التقييم
التكويني

استخدام النتائج لوضع
الخطط التدريسية وتكييف
التدريس

التفهم العميق للمعايري
ونواتج التعلم

التقييم إلطار التعلم

تسجيل التقدم يف تعلم
الطالب

مواصلة التقويم واإلثراء

إبالغ أولياء األمور بنتائج
أبناءهم

إبالغ الطالب بالنتائج
وتوفري التغذية الراجعة

خطوة :1
الفهم العميق للمعايري ونواتج التعلم :يركز التقييم املستمر عىل التعرف عىل األمور التي يعرفها ويفهمها الطالب ويستطيع القيام بها بشكل
مستمر ،وهذا بطبيعة الحال يعني أنه ال ميكن للمدرس ببساطة تجاهل املعايري الستكامل الفصل الدرايس أو السنة الدراسية ،بل عليه الغوص عميقاً
يف األمر لضامن فهم وإتقان الطالب للمحتوى الدرايس بشكل سليم وف ّعال .ومن أجل ذلك ،عىل املدرس قضاء بعض الوقت يف التعرف عىل املعايري
وفهمها لتصبح مألوفة لديه ومن ثم اكتساب فهم عميق للمهارات والكفاءات املتوقع من كل طالب معرفتها وإتقانها .وميكن ملثل هذا الفهم العميق
متكني املدرس من تطوير مختلف التقييامت لقياس مدى إتقان الطالب ملثل هذه املهارات املطلوبة.

خطوة :2
إجراء التقييم التشخييص :يلجأ املدرس إلجراء التقييامت التشخيصية قبل البدء بالدرس بهدف الوقوف عىل األمور التي يعرفها كل طالب ويفهمها
وتلك التي يستطيع الطالب القيام بها حقا .وتساعد مثل هذه املعلومات املدرس عىل تكييف أساليب تدريسه لتناسب احتياجات طالب ما أو
مواطن الضعف عنده ،وكذلك لبناء أساليب وتقنيات تدريسه عىل معارف وخربات الطالب السابقة.
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خطوة :3
القيام بأنشطة التقييم التكويني :يعمل املدرس عىل القيام بأنشطة التقييم التكويني بصفة دورية ومنتظم طوال الدرس بهدف اإلطالع عىل أداء
طالبه وفهمه .وال تحتاج مثل هذه األنشطة التقييمية إىل درجات أو عالمات معينة ،ولكنها تستخدم من قبل املدرس لتقييم تقدم وأداء طالبه وتتبع
مدى إتقان طالبه للمحتوى الدرايس مع مرور الوقت .وتكشف أنشطة التقييم التكويني عن مدى فهم الطالب للدرس وتعمل عىل توجيه املدرس
يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالعملية التدريسية يف املستقبل.

خطوة :4
استخدام النتائج لوضع الخطط التدريسية وتكييف التدريس :يوظف املدرس التحديات التي تم تحديدها يف التقييم التكويني يف تكييف طرق
وأساليب تدريسه لتناسب احتياجات وقدرات طالبه ،وبالتايل فأن العالقة بني إجراء أنشطة التقييم واستخدام النتائج لوضع الخطط الدراسية هي
عبارة عن حلقة مستمرة ،يتعني عىل املدرس من خاللها تحديد االحتياجات التعليمية لطالبه ،ووضع خطة شاملة األهداف ،وتصميم األنشطة
التعليمية املالمئة ،وتبني االسرتاتيجيات التعليمية التي تلبي احتياجات الطالب ،وتسهيل حصول الطالب عىل تجربة تعليمية ف ّعالة.

خطوة :5
تسجيل التقدم يف تعلم الطالب :ميكن للمدرس تبني مختلف الطرق واألساليب ملتابعة تقدم طالبه وأدائهم عرب إجراء التقييامت ،والتي ليست
بحاجة أن تخصص لها عالمات أو درجات وأمنا ميكن قياسها بطرقٍ شتى تمُ كّن املدرس من متابعة التقدم املحرز وسري التعليم مع مرور الوقت .يف
التقييم املستمر عىل سبيل املثال يجري تسجيل العالمات يف وقت مناسب وبشكل متناسق ليتكون لدى املدرس صورة صحيحة ودقيقة ألداء طالبه
طوال الوقت.

خطوة :6
إبالغ الطالب بالنتائج وتوفري التغذية الراجعة :يعمل التقييم املستمر عىل متكني الطالب ألنه يساعده يف فهم أدائه ومدى استيعابه ملختلف املواضيع.
وبعد أن يتم تقييم الطالب وقياس مستوى فهمه ،يلجأ املدرس للتغذية الراجعة الفورية للوقوف عىل األمور التي عىل الطالب العمل عليها لرفع
مستوى فهمهم ،وهذا األمر يساهم يف متكينهم وجعلهم مسؤولني عن تعلمهم ورفع مستوى فهمهم.

خطوة :7
إبالغ أولياء األمور بنتائج أبنائهم :وأدائهم الدرايس ،وميكن للمدرس التواصل الف ّعال مع أولياء األمور كونه يعرف أداء طالبه ويحتفظ بسجالت األداء
لكل طالب منهم ،وإبالغ أولياء األمور بهذه األمور يساهم يف مساءلة ومحاسبة أولياء األمور تجاه تعليم أبنائهم.

خطوة :8
تبني تقنيات ف ّعالة يف التقويم واإلثراء :يعد إبالغ املدرس مبدى تقدم طالبه ومستوى فهمهم ومواطن ضعفهم أحد أهم األسباب التي تتطلب إجراء
تقييم مستمر للطالب ،وذلك ألنه عندما يقف املدرس عىل طبيعة أداء طالبه ،ستتوفر لديهم املعلومات الكافية التي يحتاجوها لتكييف أساليبه
التدريسية ،وبالتايل معرفة كيفية التعامل مع طالب يتفاوتون يف مستويات املعرفة واملهارات والتطبيقات وبذلك يتسنى للجميع التعلم واالستفادة.
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عنوان الدرس
اسم املدرس والتاريخ
املادة/الوحدة
املعايري التي سيتم التطرق لها (اذكر املعايري التي يسعى هذا الدرس للتطرق لها)
نواتج التعلم (اذكر نواتج التعلم التي يسعى هذا الدرس إليصالها)
املواد/املصادر/التقنيات (اذكر كافة املصادر التي ستستخدمها يف هذا الدرس)
خطوة :1

األنشطة التعليمية (اذكر الخطوات التي ستتبعها إلعطاء الدرس)
خطوة  – 1تهيئة األجواء لبدء الدرس
اذكر اسم الدرس واملوضوع قبل إعطاء املعلومات واملعارف والتحدث عن التجربة
خطوة :2
عرف املتعلمني بنواتج التعلم
خطوة  ...4 ،3 ،2قم بإجراء نشاط تعليمي مع الطالب (بإرشاف املعلم ،ثنايئ ،جامعي ،يف مجموعات صغرية ،الخ)
الخطوة النهائية – تقييم الدرس (يجب أن يتامىش التقييم مع املعيار ونواتج التعلم التي كأن من املتوقع تحقيقها
خطوة :3
خالل الدرس).
خطوة :4
خطوة :5
تقييم نواتج تعلم الطالب (كيف لك تقييم ما إذا كان الطالب قد حقق نواتج التعلم أم ال)
اختتام الدرس/املتابعة
(قم بتلخيص ما تم تعلمه وتوضيح أية مسائل تم تحديدها خالل التقييم ،وقم بإعطاء الطالب واجب منزيل له
عالقة بالدرس)
رأي املعلم /تقييم الدرس
(قم مبراجعة الدرس بعد أنتهائه من خالل معرفة نقاط الضعف والقوة واإلخفاقات والنجاحات وما الذي ميكن
فعله بطريقة مختلفة يف املرة القادمة؟)
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مامرسة املحادثة باألنجليزية
السيدة ستون 5 ،يناير 2014
اسم املعلم وتاريخ املحادثة
اللغة األنجليزية – الصف األول
املادة/الصف
املعايري التي سيتم التطرق لها (اذكر املعايري املشاركة يف املحادثة ،تقديم املعلومات واكتسابها ،التعبري عن املشاعر واألحاسيس وإبداء اآلراء
التي يسعى هذا الدرس للتطرق لها)
نواتج التعلم (اذكر نواتج التعلم التي يسعى كيفية بدء الحوار واملحادثة باألنجليزية
هذا الدرس إليصالها)
املواد/املصادر/التقنيات (اذكر كافة املصادر سبورة سوداء ،طباشري
التي ستستخدمها يف هذا الدرس)
األنشطة التعليمية (اذكر الخطوات التي خطوة :1
أخرب املتعلمني بأن عليهم اليوم التواصل مع بعضهم باللغة األنجليزية ،وسيكون الرتكيز حول مقابلة
ستتبعها إلعطاء هذا الدرس)
شخص ما للمرة األوىل وطرح أسئلة شخصية بسيطة عنه وعن عائلته.
خطوة  – 1تهيئة األجواء لبدء الدرس
اذكر الدرس واملوضوع قبل إعطاء املعلومات اسأل الطالب ما الذي ميكن قوله عند مقابلة شخص ما للمرة األوىل؟ (عصف ذهني لألفكار باللغتني
العربية واألنجليزية)
واملعارف والتحدث عن التجربة
أخرب املتعلمني أنه مع نهاية الدرس سيكون الهدف هو شعورهم بالراحة ببدء حوار معني باللغة
عرف الطلبة بنواتج التعلم
خطوة  ...4 ،3 ،2قم بإجراء نشاط تعليمي األنجليزية.
مع الطالب (بإرشاف املدرس ،مجموعة من خطوة :2
قم بتصميم لعبة تبادل األدوار إلظهار كيف تبدو املحادثة بني شخصني يلتقيان للمرة األوىل ،واستخدم
اثنني ،مجموعات صغرية ،الخ)
الخطوة النهائية – تقييم الدرس (يجب أن صوتا مختلفا لكل شخص.
يتامىش التقييم مع املعيار ونواتج التعلم أطلب من طالبك تحديد بعض الجمل التي سمعوها وتفسري معناها ،ومن ثم قم بكتابتها عىل السبورة
التي كان من املتوقع تحقيقها خالل الدرس) .باألنجليزية والعربية لرياها الجميع.
خطوة :3
وزع الطالب إىل أزواج واطلب منهم تحية بعضهم البعض باألنجليزية كام لو أنهم يلتقون للمرة األوىل.
(ميكنهم استخدام الجمل التي كتبتها عىل السبورة أو تلك املوجودة يف الكتاب إىل أن يشعروا بالراحة)،
ومن ثم اطلب منهم التناوب يف طرح أسئلة عىل بعضهم البعض.
تجول يف الغرفة بني الطلبة وراقب ماذا يفعلون ،وأعط رأيك كلام كان ذلك ممكنا.
خطوة :4
قم مبناداة أسامء بعض املتعلمني واسأل كل واحد منهم سؤاالً تم طرحه أثناء الدرس ،وأنظر ما إذا كانوا
قادرين عىل اإلجابة واطلب منهم طرح سؤال عليك يف املقابل ،ومن ثم استخدم هذا التقييم النهايئ
لتحديد ما إذا كان هناك حاجة ملراجعة موضوع الدرس أم ال.
تقييم نواتج الطالب (كيف لك تقييم ما إذا قبل بدء الدرس – قم بإجراء تقييم تشخييص بسيط باملناداة عىل مختلف املتعلمني وسؤالهم ما الذي
كان الطالب قد حقق نواتج التعلم أم ال) يعرفونه عن األشياء التي يجب قولها باألنجليزية عند مقابلة شخص ما للمرة األوىل.
خالل الدرس – قم بإجراء تقييم تكويني من خالل االقرتاب من مجموعات األزواج املختلفة واالستامع إىل
محادثاتهم ،وقم بتحديد الطالب الذي يواجهون صعوبة ما يف الحوار وحاول تقديم املزيد من املساعدة.
بعد أنتهاء الدرس– اطرح عىل الطالب مختلف األسئلة ملعرفة ما إذا كان مبقدورهم اإلجابة عليها بسهولة
واطلب منهم طرح األسئلة عليك يف املقابل.
أعط ملخص رسيع لبعض من العبارات واألسئلة الجديدة التي جرى تعلمها أثناء الدرس.
اختتام الدرس/املتابعة
(قم بتلخيص ما تم تعلمه وتوضيح أي راجع العبارات واملصطلحات كافة التي يجد الطالب صعوبة يف فهمها.
مسائل تم تحديدها خالل التقييم ،وقم اطلب من الطالب طرح أسئلتهم عىل  3أشخاص عىل األقل عند عودتهم للمنزل.
بإعطاء الطالب واج��ب منزيل له عالقة
بالدرس)
جرى هذا الدرس بشكل جيد وسلس ،وبدا أن الطالب قد استفادوا من العمل يف أزواج بدال من
رأي املدرس/تقييم الدرس
(قم مبراجعة الدرس بعد أنتهائه من خالل اضطرارهم للوقوف أمام زمالئهم والتحدث باألنجليزية ،وقد وجدوا يف بعض األحيان صعوبة يف لفظ
معرفة نقاط الضعف والقوة واإلخفاقات املصطلحات وكان من الصعب مساعدة كل مجموعة يف الوقت ذاته .أعتقد أنني يف املرة القادمة سوف
والنجاحات وما الذي ميكن فعله بطريقة أحرض مجموعة من األرشطة لعدد من املحادثات وتوزيعها يف أنحاء الغرفة كافة ليستمع لها الطالب
وير ِّددون العبارات التي يسمعونها.
مختلفة يف املرة القادمة؟)
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