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التوجيهات الفنية للتربية الموسيقية للعام الدراسي 2022/2021
اوالً  -:مسئولية الموجه األول وموجهي المرحلة باإلدارة التعليمية :

 -1يعقد اجتماع توججيي يو ادايول امعوا امد ارسو مرورا اداودال امعامول مهم وااط اممووجري جت ةوي سوول د ارسويل مجحودي جاحو
اممركالت امت تعترض سير اممادي ج راويا جكيفيل امتغهب عهييا .

 -2دراسل مسااقات امترايل اممجسيقيل جاالمت از ات فيذاا ي معة مدارس اإلداري .
 -3االمت و از ات فيووذ مووا جووال اامكتوواب اموودجر ر و  20مس و ل  1993جر و  57مسو ل  1996امصووادر مو مكتوب جكيووأ لجأ امووج ازري
رئوويس ووواع امتعهووي امعووا ار و

. 2002

سوود امعجووز ي و ايئووات توودريس جتججيووم امترايوول اممجسوويقيل جامكتوواب اموودجر ر و  11مس و ل

 -4االاتما اسرعل ررال اآلالت اممجسيقيل يجر جصجأ امماامغ اممسصصل ميا جتجزيعيا اعدامل عه اممودارس ( اذا كوا امرورال
ع وريق اإلداري ) اج تجزيع اآلالت عه اإلدارات جمدارسيا يجر جصجميا ( اذا كا امرورال عو وريوق اممديريول ) جال تصورل
اذه امماامغ ي ل اغراض اسرى ميما كا ت االسااب .

 -5االاتما امكتاات اممدارس جتزجيداا اامكتب اممجسيقيل امحديثل جامموجري .
 -6يقج اامتججيم عه اممرحهل م امصل امرااع ام امصل امسادس مججم متسصص .
 -7امعمأ عه ضرجري تجيير حجري مهترايل اممجسيقيل محفوة اآلالت يو كوأ مدرسول جاالمتو از ات فيوذ موا جوال اامكتواب امودجرى ر و

(  ) 10اتوواري  2015/2/26جامووذى يرووير عمووا عوود اممسوواس اغوورل اال رووول عهووا اسووتالل ا جاعيووا جعوود اسووتسداميا يووا
غير امغرض اممسصص م اجهم .

 -8تفعيووأ مسووااقل امموودارس امساميوول ( اموووالب امووذي ت و توودرياي عهووا امفق ورات اممجسوويقيل موووااجر امصووااا م و سووالأ مسووااقات
اممراكز امصيفيل مت ميل امقدرات اممجسيقيل جمتااعل اؤالل امتالميذ امدارسي مما يقد اوااجر امصااا ) .
-9كتاال تقارير ي يل ع كأ زياري مع ترك سسل مهمدرسل تحفة ي مكتب مدير اممدرسل جاممججم امعا ااممديريل .
ثانيا  -:مسئولية المدرسين -:
 -1اموووااجر اممدرس و

 -يجووب عه و اممعه و توودريب امتالميووذ عه و آدال ام روويد امقووجم جاالاتمووا اترووكيهم جتقويعووم

امعرجض جتحيل امعه جتدريب يريق مو امتالميوذ معوزل مجسويق ممصواحال تمواري امترايول امرياضويل جموار لج
ريد جو

مصعجد امتالميذ مهفصجأ .

 -2حجري اممجسيق
ضياعيا .

 -يجب تزجيد حجري اممجسويق اامودجاميب محفوة اآلالت اممجسويقيل جامعموأ عهو عود اتالييوا اج

 -3امجسووائأ امتعهيميوول  -يجووب تزجيوود حج وري اممجسوويق اامجسووائأ امتعهيميوول ممووا ميووا مو اثوور كايوور ي و ا مووال امعمهيوول
امتعهيميل .

 -4اآلالت اممجسوويقيل  -يجووب عصووالا اآلالت اممجسوويقيل اووأ ادايوول امعووا امد ارس و مالسووتعا ل ايووا ي و امحصووص
توايقيو وا جاالر ووتراك م ووع االداري يو و االحتف وواالت جاممس ووااقات اممجس وويقيل اممستهف وول جت وودريب امتالمي ووذ عهو و ض وورجري
االستعماأ امجيد جامعمأ عه دجا امحفاة عهييا .

 -5ديتر امتحضير  -يجب االاتما ام حي

ا م مفتاا عمأ اممعه متضم ا كتاال امم يط ميذا امعوا جتجزيعوم عهو

ريجر امس ل جاالمت از ا مجذج درس مجذج سااق امتحضير م اممججم .
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 -6لسوواميب امتوودريس  -االمت و از اتوودريس امم و يط م و كايوول امججا ووب اممعرييوول جاممياريوول جامججدا يوول جحسووب اممعووايير
امقجميل مع االاتما اإعداد امدرجس ي يا جتراجيا جيراع يييا اسهجب امتدريس ( اامحصل امرامهل ) .
 -7ام روواو اممجسوويق

 -يجووب االاتمووا اام روواو اممجسوويق حي و

اووج اممؤروور امفعه و جامتوايق و جامعمه و مد ارسوول

اممووادي جاالاتمووا ااممسووااقات امصووادري م و مكتووب موودير عووا ت ميوول امترايوول اممجسوويقيل جاممروواركل ي و االحتفوواالت
اكايل ل جاعيا عه مستجى اممدرسل جاإلداري جاممديريل جامج ازري .
األهداف الخاصة للنشاط الموسيقى
 -1األهداف المعرفية :ـ
 يتعرل عها ادركاأ اإليقاعيل االتيل جسكتاتيا يتعرل آالت اماا د اإليقاعيل . -يتذكر لمحا اعض ادغا

امجو يل امت استمع عمييا جيردداا .

 -يحك عها تراام لج استالل ادمحا ع د االستماع عمييا .

 يتعرل ادمحا اممتصهل جاممتقوعل جادمحا امسريعل جاماويئل جادصجات امحادي جامغهيةل ع د االستماع . يتعرل عها اممدرج اممجسيقا -يتعرل مفتاا صجأ

 -يتعرل غمات ( دج – صجأ ) م

عها اممدرج اممجسيقا .
) جسكتاتيا .

 -يتعرل امعالمات اإليقاعيل (

 يتعرل امفاصأ  ،اممازجري  ،سوا ام يايل . يتعرل اممي از اماسيو ( امث ائا جامثالثا جامرااعا ) . -يتعرل امسوجو جاممسايات .

 يتعرل غمات ( رى – ما – يا – ال – سا – دجا ) عضايل مه غمات ( دج  ،صجأ ) مع اإلرارات امدامل عها ادثرام فسا .

 يتعرل عها امجمهل اممجسيقيل امم تةمل جتقسيماتيا . -يتعرل اآلالت اإليقاعيل جاالكسيهفج جامريكجرد .

 يتعرل كيفيل ااتكار مصاحال عيقاعيل ااستسدا آالت اماا د ( مع اد اريد ) يتعرل كيفيل ااتكار اممصاحال امهح يل مع ام ريد ااستسدا ( االكسيهيفج – امريكجرد  -ادكجرديج ) . -يتعرل عها امحركل امهح يل اممتجم ( دعها  ،دسفأ  ،اممتكرري ) .

 يتعرل عها اآلالت امهح يل ( االكسيهيفج – امريكجرد  -ادكجرديج ) . -2األهداف المهارية :ـ

 -يغ ا اعض اد اريد جادمحا مع اممجمجعل اإتقا .

 يغ ا اعض اد اريد جادمحا امفرده اوريقل صحيحل . -يعار اامحركل ع كهمات اد اريد ع د االستماع عمييا .
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 -يصاحب غ ال اد اريد اتصفيق جحدي

(

)

،

 يؤدى جحدي ام جار عها آالت اماا د اإليقاعيل كمصاحال مأل اريد . يرترك يا امعزل عها آالت اماا د اإليقاعيل مع اممجمجعل . يغ ا اسمم ادجأ جادسمال ادجما مزمالئم اامفصأ امصاحال اممجسيقا . يدج امعالمات ( -يؤدى عيقاعات

،
(

،
،

،

،

)

) عها آالت اماا د اإليقاعيل .

 يذكر مكج ات اممدرج اممجسيقا جعدد سوجوم جمساياتم . -يرس مفتاا صجأ عها اممدرج اممجسيقا .

 يكتب لر ا امسوجو جاممسايات عها اممدرج اممجسيقا . يصفق ماذج عيقاعيل امفرده مقهداً اممعه جم امذاكري .،

 -يميز اي امعالمات (

) ع د تصفيقيا جاالستماع عمييا .

 يغ ا غمات ( دج – صجأ ) امجسوا . يؤدى اراري اميد امدامل عها ادثر ام فسا م غمات ( دج – صجأ ) . يميز اي -يدج

غمات ( دج – صجأ ) ع د االستماع عمييا .

غمات ( دج – صجأ ) عها اممدرج اممجسيقا .

 -يميز اي سكتم امكرج

جسكتم ام جار م حي

امركأ جامزم .

 -يصاحب ادمحا اماسيول امتا يعزييا اممعه ااستسدا آالت اماا د .

 -يعار اامحركل ع د االستماع عما مح صحيح لج سو جع اتجاه امهح صعجداً لج ااجواً جع ادمحا اممتراايل

لج اممستهفل جع ادمحا اممتصهل جاممتقوعل .

 -يرتجأ عيقاعات تت اسب مع اممقوجعل امتا يستمع عمييا .

 يميز اي ادمحا اممتصهل جاممتقوعل جاي ادمحا امصاعدي جاميااول جاي ادمحا اممتراايل جاممستهفل ج ايادصجات امرديدي جاممتجسول امردي جامضعيفل ع د االستماع عمييا
 -يفرق اي جحدي (

) ج اي جحدي (

) م حي

امركأ جامزم .

 يحدد غمات ( دج  ،صجأ ) عها اممدرج اممجسيقا . يغ ا اعض ادمحا جاد اريد اممدرسيل . -يصفق امعالمات اإليقاعيل اممدرجسل .

 يميز لصجات اآلالت اإليقاعيل جامهح يل . تحديد امسرعل مألمحا اممسمجعل . -يميز اي امعالمات اإليقاعيل .

 يرتجأ ماذج مجسيقيل ( عيقاعيل – مح يل ) ااستسدا ماذج صجتيل . يؤدى مقوجعات اسيول ااستسدا آالت امعزل اإليقاعيل . -يمرا تماري عيقاعيل اامعالمات اممدرجسل مع امتصفيق .

 -يغ ا تماري مستعمالً امحرجل اممتحركل جاا ( . ) A – E – I – O – U
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 يدج امعالمات اإليقاعيل اممدرجسل . -يفرق اي جحدي (

) جاي جحدي (

) م حي

) جاي جحدي (

امركأ جامزم .

 يرتجأ عيقاعات تت اسب مع اممقوجعل امتا يستمع عمييا .).

 يصاحب غ ال اد اريد اتصفيق جحدي ( يرترك يا امعزل عها آالت اماا د اإليقاعيل مع اممجمجعل . يذكر مكج ات اممدرج اممجسيقا جعدد سوجوم جمساياتم . -يصفق تمري ات عيقاعيل امفرده مقهداً اممعه جم امذاكري .

 يدج اممي از عها يمي مفتاا صجأ مع جضع سو اممازجري يا اممكا امم اسب -يجضح ام ار امقجى جام ار امضعيل مهمي از م سالأ امتماري اإليقاعيل .

 يؤدى ارارات اميد امدامل عها اممي از ( امث ائا  ،امثالثا  ،امرااعا ) ع د رالي امتمري امصجمفائا . ياتكر مصاحال عيقاعيل ااستسدا آالت اماا د جامعزل امهح ا م اممعه . ياتكر اعض كهمات ريد مجمهل مجسيقيل . -3األهداف الوجدانية :ـ

 -يقدر ادعماأ اممجسيقيل امجو يل .

).

 ياادر يا لدال ام ماذج اإليقاعيل امتا تتكج م ( -يرارك يا احتفاالت لعياد اموفجمل .

 يرترك مع امجماعل يا غ ال اد اريد . -يةير حماساً مقيادي امفرق اإليقاعيل .

 يحتر لدال زمالئم لث ال امعزل جلث ال تصفيق ام ماذج اإليقاعيل . -ي صت عما غ ال زمالئم .

 يتحك يا ا فعاالتم ع دما يعار ع امحركل امسريعل جاماويئل . -يتعاج يا امعزل مع اممجمجعل عها آالت اماا د اإليقاعيل .

 يكج مفيج عيجااا ع امتعاج – امجالل جاال تمال – امسال – ام ةا – حب امجو – امسعادي – امتذجق امجماما– امعمأ م سالأ امجماعل – احت ار امزمالل – احت ار اآلسر – ام ةايل – تحمأ اممسئجميل – ضاو اال فعاالت –

احت ار آداب اممرجر .

 -ت ميل امرعجر اامثقل اام فس .

 يتحمس يا ممارسل امحركات امجماعيل . يقدر لاميل اممجسيقا يا تيذيب امرجا . -يقدر ادعماأ اممجسيقيل امجو يل .

 يرارك يا اد رول اممدرسيل امفرديل جامجماعيل . -يةير ا تمائم مايئتم ججو م .

 -ت ميل االحت ار مهعمأ امجماعا .
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توزيع منهج الصف اخلامس االبتدائي للعام الدراسي  ( 2022/2021فصل دراسى أول )
موضوع الدرس

الشهر

االستماع والتذوق  :يستمع امتهميذ عما امحا تحتجى عها لمجا امتةهيأ (امحدي جامغهةول ) – (امسوريع– اماوو )
( امصاعد جاميااو جاممتكرر ) .

لكتجار
2021

الصولفيج والنظريات  :ادال تدرياات عه اممفااي اإليقاعيل امت ساق دراستيا امي از (

االيقاع الحركي وااللعـا

،

)

 :يوؤد امتهميوذ تمواري تفيود مرج ول امجسو جت مو اال تاواه جتسوتدع سورعل االسوتجاال

جاددال امسريع مع تماري حركيل ع وريق اممرا جامتصفيق اامعالمات اممدرجسل .
تربية الصوت والغنـا المدرسـي  :يوؤد تودرياات جسوميل مهتو فس جامتودرج يو اسوراج اوجال ( امزييور ) جتودرياات

مترايل امصجت  -ريد مصر ل رجدي امد يا .

العزف  -:يتذكر امتالميذ آالت اماا د جاالكسيهفج
االستماع والتذوق  :يتذكر عااري مح يل لج عيقاعيل وجيهل جعاً يقهداا اعد االستماع عمييا.
الصــولفيج والنظريـــــات  :امتعوورل عهووا اموودجاأ كوورج (

) جسووكتتيا (

) مووع االسووتعا ل ا روويد(

)

رالي تماري م اممودرج تحتوجى عهو ام غموات امسوااق د ارسوتيا موع توذكر عروارات اميود امدامول عهوا ادثور ام فسوا –

الفصل الدراسي األول

دراسل غمتا ( ر – يا ) جمج عيما عها اممدرج مع ارارات االثر ام فسا جاالستعا ل ااد اريد امم اسال .

جيمار
2021

اإليقــــاع الحركــــب واأللعــــا

 -:ت ووؤد حركي ووا امعالم ووات اإليقاعي وول عو و وري ووق اممرو و جامتص ووفيق يو و ح وودجد

اإليقاعات اممدرجسل مع مصاحال ادغا ا جاد اريد اإرارات تعايريل ( كارأ اجرل ) .
تربية الصوت والغنا المدرسـي  -:توؤدى تودرياات صوجتيل اسويول مهسموس غموات ادجموا مو امسوه اممجسويق
مع فزات مح يل اسيول – ريد وريق اممعاما .

االبتكار :ياتكر امتهميذ مصاحال ايقاعيل ااماا د مأل اريد امتا ت دراستيا .
العزف  :يؤد امتالميذ عه آمل االكسهيفج مصاحال اسيول مع آالت اماا د مألغا ا جاد اريد .
االستماع والتذوق  -:يميز مجا ع امردي جامضعل ي اممقوجعات اممجسيقيل امت يسمعيا .
الصولفيـــــج والنظريــــات  :امتمييووز اووي ام غمووات اممجسوويقيل امسووااق د ارسووتيا  -ورالي جغ ووال تموواري جامحووا ي و
حدجد ام غمات اممدرجسل ساميل م امقفزات .

ديسمبر
2021

االيقاع الحركـي وااللعـا

 :يوؤد تمري وات حركيول مهعالموات االيقاعيول عو وريوق اممرو جامتصوفيق يو حودجد

االيقاعات اممدرجسل مع تكجي ات جماعيل .
تربية الصوت والغنا المدرسي  :يؤد تمري ات صجتيل اسيول مع لدال اممترااو جاممتقوع – ريد صديقا
االبتكـــار  :ياتكوور امتهميووذ اعووض كهمووات روويد مجمهوول مجسوويقيل مووع مص وواحال مح يوول اسوويول  -مصوواحال عيقاعيوول
مأل اريد امتا يغ ييا جاالمحا امتا يعزييا ااستسدا آمل ( االكسيهفج ) .
العزف  :امتعرل عها آمل امريكجردر

يناير 2022توايقات  +استاارات امفصأ امدراس ادجأ جاجازي صل امعا
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توزيع منهج الصف اخلامس االبتدائي للعام الدراسي  (2022/2021فصل دراسى ثان )
موضوع الدرس

الشهر

االستماع والتذوق  -:دراسل رسصيل مجسيقيل ( عمار امرريعا ) .
الصولفيج والنظريـــات :غ ال تماري اسيول يا حدجد ام غمات اممدرجسل ادج امقفزات يا اممي از (

،

فبراير

اإليقاع الحركب واأللعا  :يؤدى تكجي ات جماعيل متعميق اإلحساس ااممفااي اإليقاعيل جامهح يل امتا يدرسيا

2022

تربية الصوت والغنا المدرسي  :يؤد تدرياات صجتيل مه غمات اممدرجسل  -لغ يل ( اميج سجد اجادي ا ) .
االبتكار  -ياتكر امتهميذ مصاحال عيقاعيل ااستسدا آالت اماا د مع امعزل امهح

م اممعه .

العزف  -:يؤد امتالميذ مقوجعات ااستسدا آالت امعزل اإليقاعيل .
االستماع والتذوق  -:يستمع ام عااري مح يل جيحدد اتجااات امهح (امصاعد – اميااو – اممتكرر ) .
الصولفيـــــج والنظريــــات  – -:د ارسوول امميو از امثالثووا (
مارس

الفصل الدراسي الثاني

2022

)  -ورالي جغ ووال تموواري يو حوودجد مووا درس مو

اإليقاعات جامسكتات
 -:امتجسع ي ادال امتكجي ات امجماعيل امحري .

االيقاع الحركي وااللعا

تربية الصوت والغنا المدرسي  -:فس امتدرياات امسااقل – ريد تحيل اما اممعه
االبتكار  -:ياتكر امتهميذ مصاحال ااستسدا آالت اماا د مأل اريد اج االغا

اممدرسيل .

العزف  -:يؤد امتالميذ عه آالت مح يل اسيول ( االكسيهفج – ريكجرد) اد اريد مع ير ل اماا د .
االستماع والتذوق  -يحدد جيميز اممفااي اممجسيقيل اممدرجسل
الصولفيج والنظريـــات  -يق لر تماري عيقاعيل جمح يل اسيول اعاارات ال تتعد مازجرتي جي حدجد ما درس
ابريل
2022

 -امتدرج يو امتمواري امتو تفيود اممرج ول مهجسو مت ديول امحركول مهعالموات اإليقاعيول عو

اإليقاع الحركي واأللعا
وريق اممر جامتصفيق .

تربية الصوت والغنا المدرسي  -امتدرج ي امتدرياات امصجتيل امسااقل –
االبتكار

ريد ما اج ؟

تدرياات عه االاتكار مما ساق دراستم م مفااي ي امتذجق جام ةريات جامعزل .

العزف يؤد امتالميذ اممميزج عه اآلالت امسااقل اد اريد امت تؤدييا اممجمجعل جااستسدا آالت اماا د .
االستماع والتذوق

تدرياات عه ما درس م سالأ االستماع مهمفااي امسااق دراستيا .

الصولفيج والنظريات
مايو
2022

اإليقاع الحركي واأللعا

تدرياات عه ما ساق دراستم مهقجاعد جام ةريات سالأ امعا .
تدرياات عه ما ساق دراستم م لركاأ عيقاعيل جلدالاا حركيا ي تماري مت جعل

تربية الصوت والغنا المدرسي

توايقات مهتدرياات امصجتيل امسااقل جادغا

امسااقل .

االبتكار تدرياات عه ما ساق ااتكاره .
العزف يؤد امتالميذ اد اريد امسااق دراستيا عها اآلالت امراركل آالت اماا د .

خب ار المادة
أ.أميرة أيو

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

الموجه العام

أ .عبير عدلب عطية

أ .عبير عدلب عطية
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توزيع منهج الصف السادس االبتدائي للعام الدراسي  (2022 / 2021فصل دراسى أول)
موضوع الدرس

الشهر

االستماع والتذوق مراجعم عه ( امسريع جاماوال ) ( امحاد جامغهية )( امردي جامضعل ).
الصولفيج والنظريات لدال تدرياات عه امعالمات اإليقاعيل ج غمات اممودرج امسااق دراستيا .
اإليقاع الحركي واأللعا
أكتوبر
2021

لدال تماري تفيود اممرج ول جامتوززر امحركو جت ميول اال تاواه جسورعل االسوتجاال ددال

امعالمات اإليقاعيل امسااق دراستيا حركيا مع سرعل اددال .
تربية الصوت والغنا المدرسي

تدرياات إلسراج امصجت جت ةوي امو فس اامروييق جامزييور – تودرياات عهوا

مسارج ادمفاة جامحرجل اممتحركل (  – ) A – E – O – I –Uغ ال ريد ( ك

جياً )

االبتكار ياتكر عاارات مح يل ماعض االمفاة – جياتكر كهمات ماعض ادمحا .
العزف يؤد لمحا آلمل امريكجرد جاالكسيهفج  -يؤدى لمحا اعض اد اريد اممدرجسل ااآلمل اممتاحل
االستماع والتذوق  -امتعرل عها امجمهل اممجسيقيل مع تحديد امعاارات جامجمأ مهمقوجعل امتا يستمع امييوا
جامتمييز اي يا جاالستعا ل ا ريد امجمهل جامعااري .
الصـــولفيج والنظريـــات عض ووايل غم ووات ( ال  ،س ووا  ،دج ) 1م ووع اسووتسدا ار ووارات ادثوور ام فسو و  -و وراله

الفصل الدراسي األول

صجمفائيم
-امتعورل عهو اروارات امموجازي اممدرجسول موع تمري وات حركيول اسويول – امعواب

نوفمبر

االيقاع الحركـي وااللعـا

2021

تسد اممفااي امحسيل امسااق دراستيا مع اممر جامتصفيق .
تربيــة الصــوت والغنــا المدرســي توودرياات صووجتيل مه غمووات اممدرجسوول مووع اةيووار امتةهيووأ امموهووجب ج فوزات
مح يل اسيول  -ريد (ادثر ام فس )
االبتكار

مصاحال مح يل ماسول مجمأ كالميل – مصاحال ااالت اماا د دمحا معرجيل .

العزف امتعرل عها آمل ( االكجرديج ) – عزل مصاحاات ايقاعيل مألمحا اممدرجسل .
االســـتماع والتـــذوق تحديوود امجمهوول جامعاوواري ج ووجع امقفهوول ( صووفيل – تاموول ) م و سووالأ االسووتماع مألمحووا
جاد اريد جامعزل اال فراد ( م اممعه اج اموامب ) .
الصولفيج والنظريات تدرياات عه امسكتات ج رالي ايقاعيل جصجمفائيل  -االستعا ل ا ريد امسكتات .
ادال تركيالت مق ل جحري جماعيل مع امتصفيق جاممر جارارات اممجازي .

ديسمبر

االيقاع الحركي وااللعا

2021

تربيــة الصــوت والغنــا المدرســي توودرياات صووجتيل تؤكوود اممسوواحل امصووجتيل امم اسووال مووع امتعايوور عو اموجا
امتةهيأ امسااق معريتيا  -ريد ( لسا اال سا ) .
االبتكار مصاحاات ايقاعيل جمح يل ااآلالت اممتاحل .
العزف ت ميل امعزل امفردى اواالكجرديج – عزل مصاحاات ايقاعيل مألمحا اممدرجسل .

يناير
2022

توايقات  -استاارات امفصأ امدراس ادجأ جاجازي صل امعا
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توزيع منهج الصف السادس االبتدائي للعام الدراسي  (2022/2021فصل دراسى ثان )
الشهر
فبراير
2022

موضوع الدرس
االستماع والتذوق دراسل رسصيل مجسيقيل ( عمر سيرت ) .
الصولفيج والنظريات رالي تماري صجمفائيل اإرارات اممجازي .
االيقاع الحركي وااللعا

تماري متدرجل امصعجال مع امعاب جماعيل م تةمل اجحري اامتةهيأ اممدرجس .

تربية الصوت والغنا المدرسي تماري ادج

فزات كايري – تدرياات مألدال اممترااو جاممتقوع جتحديد امجا

امتةهيأ اث ال امغ ال – غ ال لغ يل ( يييا حاجل حهجي )
االبتكار

مصاحاات عيقاعيل جمح يل دمحا م اسال .

العزف امحا متدرجل ااآلالت اممتاحل امصاحال آالت اماا د
مارس

الفصل الدراسي الثاني

2022

االستماع والتذوق تمييز االمحا (امحادي جامغهيةل ) (امسريعل– اماويئل ) ( امصاعد جاميااو جاممتكرر ) .

الصولفيج والنظريـــات

تماري صجمفائيل متدرجل امصعجال اإرارات اميد امدامل عها ادثر ام فسا .

االيقاع الحركي وااللعا

تدرياات الستمرار مرج ل امجس – مر جتصفيق تماري تحفة اامذاكري .

تربية الصوت والغنا المدرسي تمري ات صجتيل اسيول مع عد امقفزات امجاسعل جاالاتما امسارج االمفاة
جامحرجل اممتحركل  -ريد ( ليا اموفجمل ) .
االبتكار امحا مصاحال مفر ل اماا د ( ماسول ) .
العزف اا د مجزع ( ماسو ) مصاحال اادمل ام غميل اممتاحل مأل اريد اممدرسيل.
ابريل
2022

االستماع والتذوق تدرياات عها اممفااي امسااق دراستيا ايقاعيا جمح ياً م سالأ االستماع مألمحا اممدرسيل
الصولفيج والنظريـــات تدرياات غ ائيل ااستسدا ام غمات جااإليقاعات اممدرجسل .
اإليقاع الحركي واأللعا

تماري متدرجل امصعجال مع االاتما اإرارات اممجازي

تربية الصوت والغنا المدرسي  -امتدرج ي امتدرياات امصجمفائيل التساع اممساحل امصجتيل ي حدجد اممرحهل
امس يل  -ريد ( جو ا جصاايا ) .
االبتكار

مصاحاات ايقاعيل جمح يل .

العزف لدال لمحا ااآلالت اممتاحل – مصاحال عيقاعيل مفرق اماا د .
مــــــــــــــــايو
2022

خب ار المادة
أ .أميرة أيو

توايقات عه ما ساق دراستم اكايل امفرجع مع امتدرج م ادايات اممعارل جت كيد اممفااي اممجسيقيل امسااق
دراستيا .

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

الموجه العام

أ .عبير عدلب عطية

أ .عبير عدلب عطية
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توزيع درجات مادة الرتبية املوسيقية للصفوف اخلامس والسادس للعام الدراسي
2022/2021
النظريات والصولفيج
م

اسم
التلميذ

تربية
استماع

قواعد

ايقاعي

قرائي

2

2

2

إيقاع

صوت

عزف

غنائي

وتذوق

حركي

وغنا

باند

2

3

3

مدرسي

3

المجموع
 20درجة

3

1
2
3
خب ار المادة
أ .أميرة أيو

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

الموجه العام
أ  .عبير عدلب عطية
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أ .عبير عدلب عطية

