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توزيع منهج الصف األول اإلعدادى للعام الدراسى 2022/2021

الشهر

موضوع الدرس

**االستماع و التذوق  :تعميق المفاهيم السابق دراستها –

يميز حرك ـة اللحن الصاعدة والهابط ـة والمتكررة  ،يميز بين ق ـوة الصوت وضعفه والت ـدرج بينهما

اكتوبر

2021

** الصولفيج والنظريات  -:يؤدى تدريبات ايقاعية فى حدود االيقاعات المدروسة

يؤدى تدريبات صولفائية في حدود سلم دو .

** االيقاع الحركي  :يؤدى االيقاعات السابق دراستها حركيا ،ويعبر عن قوة الصوت وضعف ـه حركيا
** تربيهههل الصهههوت  :يــؤدى تــدريبات للــتحكم فــي الــنف

 -ي ــؤدى تــدريبات ص ــوتية مناســبة ت ــم

مي ـ

حروف الحركة  -غناء ن يد بالدى

** االبتكار :تنمية اساليب االبتكار االيقاعية واللحنية
** العزف  :يتذكر العزف على اآلالت اإليقاعية والموسيقية السابق دراستها فى تمارين بسيطة.

 -يتعرف كيفية مسك آلة المندولين ومكوناتها والعزف عليها

** االستماع والتذوق :يتعرف حياة فنان ال عب سيد درويش  -التظلي  ،در ة الصوت والتمييز بين
الحدة والغلظ والتدرج بينهما.

الفصل الدراسي األول

** الصولفيج و النظريات  :دراسة المدرج الموسيقى  -يتعرف على الرباط الزمنى .
يتعرف عالمة

م قراءة وتصفيق تمارين تحتويها -

يق أر تمارين إيقاعية فى حدود األ كا

نوفمبر

2021

** االيقاع الحركي  :يؤدى األ كا اإليقاعيــة السابق دراستها حركيا م اضافة عالمة
يعبر بالحركة عن إدراكه للحده والغلظ
** تربيههل الصههوت  :غنـاء ن ــيد ع ــقناك يــا مصـر  -يــؤدى تــدريبات صـوتية تســاعد علــى مرونــة األداء
والتحكم فى مخارج الحروف  -غناء ن يد قوم يا مصرى
** االبتكار :يؤدى مصاحبة إيقاعية للحن أو ن يد مدونة أو فهية من ابتكاره
** العزف  :يؤدى بآلت ـه المقطوعات السابق قراءتها إيقاعيا ولحنيا الموزعة والغير موزعة فى أداء منفردا
وم موعات صغيرة أو كبيرة
**االستماع و التذوق :يتعرف على الموازين البسيطة

ديسمبر

2021

عند االستماع إليها.

** الصولفيج والنظريات :يغنى تمارين لحنية بإ ارات الموازين البسيطة
المدروسة باإليقاعات السابقة والسكتات المقابلة لها .

فى حدود النغمات

** االيقاع الحركي :يؤدى بالحركة تمرينات ت م اإليقاعات المدروسة م الحركة المعبرة عن الميزان.
** تربيل صوت :يغنى األنا يد بالطريقة السليمة م مراعاة المنطقة الصوتية لك من البنين والبنات
غناء سلم دو الكبير صعوداً وهبوطا بالمقط ( ال )  -غناء ن يد الحب عطاء

** االبتكار :يبتكر بذاته مصاحبة لحنية بسيطة لألنا يد المقررة أو مصاحبة ايقاعية لقطعة موسيقية

يؤديها المعلم

** العزف  :يؤدى مصاحبة ايقاعية بسيطة على آلته لألنا يد المقررة أو لقط موسيقية يؤديها المعلم
يناير2022

م ار عة وامتح ــان وا ـ ــازة نص ــف العـ ــام الد ارســى
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توزيع منهج الصف األول اإلعدادى
( الفصل الدراسى الثانى ) للعام الدراسي 2022/2021

الشهر
فبراير

2022

موضوع الدرس

** االستماع و التذوق -:يميز القفلة التامة والنصفية
** الصولفيج و النظريات -:دراسة العالمة

يق أر تمارين إيقاعية فى حدود العالمات االيقاعية
م أداء إ ارات الموازين
** االيقاع الحركي - :يؤدى اال كا االيقاعية السابق دراستها حركياً .
يعبر حركيا عن إدراك القفالت

** تربيل الصوت :يؤدى تدريبات صوتية )) vocalize
غناء ن يد ( تواض سيدنا عمر )

الفصل الدراسي الثاني

** االبتكار - :يؤدى مصاحبة إيقاعية لبعض األنا يد المقررة
** العزف -:يؤدى ألحاناً قصيرة على اآلالت الموسيقية م تمييز القفلة التامة والنصفية
** االستماع والتذوق - :تعدد التصويت واسلوب الكانون

يتعرف إحــدى ال خصيات الموسيقية العالميـة (موتسارت ) يستم إلى مؤلفات موسيقي ـة
** الصولفيج و النظريات - :يتعرف الخطوط والمسافات اإلضافية على المدرج الموسيقي
يتعرف السكتات الموسيقية  -تمارين بسيطة تحتوى العالمات االيقاعية السابقة وسكتاتها .

** االيقاع الحركي - :يدرك أساليب األداء والتعبير الموسيقى المختلفة ويعبر عنها حركيا.

مارس ** 2022تربيل الصوت  :ن يد السكتات غناء ن يد ( التعاون )

** االبتكار - :يؤدى مصاحبة إيقاعية أو لحنية على اآلالت لبعض االنا يد السابق دراستها
** العزف - :يعزف تمارين على آلة الماندولين (فرديا و ماعيا)

ابريل

2022

** االستماع و التذوق - :يستم إلى نماذج موسيقية قصيرة محلية وعالمية للتدريب عما سبق .
** الصولفيج والنظريات - :يغنى تمارين لحنية بإ ارات الموازين البسيطة
النغمات المدروسة باإليقاعات السابقة والسكتات المقابلة لها

فى حدود

** االيقاع الحركي - :يؤدى حركات تعبيرية عن

مضمون األنا يد التى يغنيها م تعميق المفاهيم السابق دراستها
** تربيل صوت - :ي ترك م ال ماعة فى أداء أغنية م توضيح مخارج الحروف غناء ن يد
** االبتكار - :ابتكار نماذج إيقاعية أو لحنية وأداءها على اآلالت الموسيقية المتاحة
** العزف -:تدريبات متدر ة فى الصعوبة على اآلالت المتاحة

مايو 2022

تهدريبههات وتطبيقههات علهى المفاهيههم التى سبقت دراستههها

خبير المادة

المو ه العام

أ.أميرة أيوب

أ.عبير عدلى عطية

مدير عام تنمية التربية الموسيقية
أ .عبير عدلى عطية
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توزيع منهج الصف الثانى اإلعدادى للعام الدراسى 2022/2021

الشهر

موضوع الدرس

**االستماع والتذوق  :يستم ويميز الطبقات المختلفة لأللحان ( حـادة وغليظة ومتوسطة ) – يميز دة
الصـوت ( القوة والخفوت )

اكتوبر

2021

** الصولفيج والنظريات  -:يؤدى تدريبات ايقاعية يف حدود العالمات االيقاعية املدروسة .
يسمى النغمات على المدرج فى حدود دو  -صو 1

** االيقاع الحركي  :تمارين تعبر عن االلتفات واالنتباه

تمارين تفيد فى مرونة ال سم واالست ابة لل م والعبارات اللحنية

** تربيل الصوت  :يؤدى تدريبات التنف

العميق والتدبر فى إخراج الهواء أثناء الزفير ن يد (بـالدى)

** االبتكار :يبتكر التلميذ مصاحبة إيقاعية بالتصفيق أو الرتب أو الفرقعة لمصاحبة الغناء
** العزف  :يتعرف أسماء وأ كا آالت الباند ثم يختار آلة من آالت الباند اإليقاعية لمصاحبة اللحن
الذى يعزفه المعلم

** االستماع والتذوق :يميز ات اه حركة اللحن مـن حيث صعود اللحن وهبوطـه وتك ارره.

يستم إلى نماذج لحنية ويميز ما بها من عالمات التظلي  -يتعرف احدى ال خصيات الموسيقية (بيتهوفن)

الفصل الدراسي األول

** الصولفيج و النظريات  :أداء إ ارات اليد الدالة على األثر النفسى لك نغمة  -يق أر على المدرج
الموسيقى تمرينات فى حدود النغمات التى سبق دراستها فى حدود دو -صو  1بميزان (

نوفمبر

2021

** االيقاع الحركي  :يحاكى األداء الصحيح للمعلم بأداء تمرينات حركية فى حدود ميزان (

)
) وفى

حدود االشكال االيقاعية
** تربيل الصوت  :يتعرف على قواعد البدايات السليمة فى الغناء غناء ن يد من صوت
** االبتكار :يبتكر التلميذ كلمات للحن معروف لديه
** العزف  :يستخدم آلة فى عزف األنا يد واألغانى المدرسية بمصاحبة هارمونية بسيطة  -التدرب على
العزف ال ماعى يتعرف على مكونات آلة ال يتار وطريقة العزف عليها
**االستماع و التذوق - :يميز النبر ( القوى ) عند االستماع إلى األلحـان في موازين مختلفة .

يميز األلحان السريعة والبطيئة عند االستماع إليها .

** الصولفيج والنظريات :دراسة النقطة دراسة عالمة (

)

دراسة إ ارات اليد المعبرة عن الموازين .

ديسمبر

2021

** االيقاع الحركي :تمارين عن سرعة االست ابة الفورية – ي ـؤدى التالميـذ تمـارين إيقاعيـة مـ التصـفيق فـى

حدود ما درسوه من عالمات ايقاعية .

** تربيل صوت :يؤدى تدريبات سمية لتقوية عضالت الح اب الحا ز غناء ن يد ( سيناء أرض الفيروز)
** االبتكار :يرت

التلميذ لحن مناسب لكلمات معروفة

** العزف  :يعزف ألحانـا لتمارين صولفائيـة درست من قب  -يـؤدى تدريبات تكنيكيـة فى حدود األوتار

المطلقة على آلة ال يتار .

يناير2022

م ار عة وامتح ــان وا ـ ــازة نص ــف العـ ــام الد ارســى
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توزيع منهج الصف الثانى اإلعدادي
( الفصل الدراسى الثانى ) للعام الدراسي 2022/2021

الشهر
فبراير

2022

موضوع الدرس

** االستماع والتذوق - :يتعرف على المقطوعة الموسيقية ذات الصيغة الثنائية ويحدد أ زائها

** الصولفيج و النظريات - :غناء تمارين صولفائية خالية مـن القفـزات الواسـعة مـ أداء إ ـارات ميـزان
** االيقاع الحركي - :يعبر حركياً عن الصيغة الثنائية يؤدى تكوينات ماعية

** تربيه الصوت :يؤدى تدريبات صوتية الكتساب مرونة األداء وتوسي المنطقة الصوتية
غناء ن يد ( أنا الفالح )

الفصل الدراسي الثاني

** االبتكار - :يبتكر مصاحبة ايقاعية وحركات تعبيرية لبعض األلحان واألنا يد واألغانى .

** العزف -:يعزف تمارين إيقاعية بسيطة من البيئة  .يؤدى تدريبات متدر ة الصعوبة على آلة

ال يتار .

** االستماع والتذوق - :يميز العبارات الموسيقية ويحدد القفالت بها ( تامة – نصفيه )

** الصولفيج و النظريات - :إضافة عالمة

** االيقاع الحركي - :يؤدى التلميذ حركات من ابتكاره وتدريبات على المفاهيم لما سبق دراسته
** تربيل الصوت  :ن يد من صوتين ( ال تخافى يا حمامة ) غناء سلم دو صعودا و هبوطـا

** االبتكار - :تعميق وتطبيق لما سبق دراسته ابتكار نماذج إيقاعية بسيطة وآالت إيقاعية من

مارس 2022البيئة

** العزف - :يعزف تدريبات تكنيكية فى الن اط المدرسى على اآلالت الثابتة وآلة ال يتار
** االستماع و التذوق - :يتعرف احدى ال خصيات الموسيقية "أم كلثوم "

** الصولفيج والنظريات :يؤدى بالغناء مالً بسيطة خالية من القفزات إمالء إيقاعية بسيطة

ابريل

2022

** االيقاع الحركي - :يؤدى حركات تعبيرية عن مضمون األنا يد التى يغنيها

** تربيل صوت - :يؤدى ألحاناً مناسبة تخدم مرونة األداء اغنية ( مصر التى في خاطرى)
** االبتكار - :ابتكار نماذج لحنية ت م اإليقاعات المدروسة

** العزف -:يعزف على اآللة بعض األلحان البسيطة فردية و ماعية.

مايو 2022

تهدريبههات وتطبيقههات علهى المفاهيههم التى سبقت دراستههها

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

خبير المادة

المو ه العام

أ  .أميرة أيوب

أ .عبير عدلى عطية
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أ .عبير عدلى عطية

توزيع منهج الصف الثالث اإلعدادى
للعام الدراسى 2022/2021

الشهر

موضوع الدرس

**االستماع و التذوق  :م ار عة المفاهيم والمعلومات لتميز العناصر السابق دراستها –يميز ميزان
المقطوعات م

اكتوبر2021

أداء ا ارة الميزان

** الصولفيج و النظريات  -:يتذكر النغمات على المدرج الموسيقى من دو  -صو  1م ا ارات

األثر النفسى للنغمات .

** االيقاع الحركي  :االستمرار فى إعطاء التمارين التى تفيد االلتفات واالنتباه .
** تربيل الصوت  :يؤدى تدريبات صوتية ) ) vocalizeتفيد مرونة الصوت -ن يد " رايات
النصر "

** االبتكار :ابتكار مصاحبة ايقاعية يرت

التلميذ م لحنية لكلمات ن يد معروف .

** العزف  :يتعرف على مكونات آلة الكمان وكيفية العزف عليها .
** االستماع والتذوق- :التعرف على خصية موسيقية عالمية (هايدن )  .يتعرف بعض أنواع
التأليف الموسيقى الغربى .يتعرف على ال ملة وأنواع العبارات (سؤا – واب)

الفصل الدراسي األول

** الصولفيج و النظريات  :تمرينات صولفائية بإ ارات الميزان (

)

يتعرف على عالقة اللغات بالموسيقى .

** االيقاع الحركي  - :يؤدى حركات تعبيرية عن مضمون األنا يد التى يغنيها م تعميق

نوفمبر2021

المفاهيم السابق دراستها .
** تربيل الصوت  :يؤدى تدريب فى كيفية إخ ارج الحروف والكلمات بطريقة سليمة غناء ن يد
( آيات العلم )

** االبتكار :يبتكر مصاحبة إيقاعية باستخدام آلة إيقاعية أو بالتصفيق .

** العزف  :ي ارك فى إصالح آلته الموسيقية م االستمرار فى التدريب على العزف والتدرج فى
الصعوبة

**االستماع و التذوق :يميز القفالت فى المقطوعات التى يسمعها ( تامة  -نصفية)

يميز الصيغة الثنائية عند االستماع إليها  .يتعرف احدى ال خصيات الموسيقية (محمد عبدالوهاب)
** الصولفيج والنظريات .:دراسة عالمات التحوي

ديسمبر2021

** االيقههههههاع الحركههههههي :االسـ ـ ــتمرار فـ ـ ــى إعطـ ـ ــاء التمـ ـ ــارين التـ ـ ــى تفيـ ـ ــد فـ ـ ــى مرونـ ـ ــة ال سـ ـ ــم وفـ ـ ــى

ميزان (

)

** تربيل صوت :يؤدى تدريبات صوتية لزيادة المنطقة الصوتية  -أغنية عبية باسلوب الكانون
( عط ان يا صبايا ) غناء سلم " دو " واألربيج صعودا و هبوطا

** االبتكار :يرت

كلمات مناسبة للحن معروف

** العزف  :عزف بعض النماذج اللحنية على آلة الكمان.
يناير 2022

م ار عة وامتح ــان وا ـ ــازة نص ــف العـ ــام الد ارســى
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توزيع منهج الصف الثالث اإلعدادى
( الفصل الدراسى الثانى ) للعام الدراسي 2022/2021

الشهر
فبراير

2022

موضوع الدرس

** االستماع و التذوق -:يتعرف على المقطوعات الموسيقية ذات الصيغة الثالثية
** الصولفيج و النظريات -:يغنـى تمرينات صـولفائيـة بالقفزات المناسبة البسيط ـة

بإ ارة الميزان (

)

** االيقاع الحركي - :االستمرار بإعطاء تمارين تساعد على سرعة االست ابة
** تربيل الصوت :غناء ن يد ( خال كريمة )

** االبتكار - :يبتكر نماذج ل م إيقاعية أو لحنية فردية أو بالت كيالت ال ماعية

الفصل الدراسي الثاني

** العزف -:يؤدى تدريبات تكنيكية على آلته

** االستماع والتذوق - :يتعرف مكونات التخت العربى
** الصولفيج و النظريات - :إضافة ال ك اإليقاعى

يؤدى تمارين إيقاعية أو غنائية بسرعات مختلفة م تعميق المفاهيم السابق دراستها

دراسة المر عات وا ارات االختصار

مارس2022

 ** -االيقاع الحركي - :يؤدى تمارين حركية من ميزان

أكثر تدر ا فى الصعوبة

** تربيل الصوت  :يربط بين الغناء وفروع مادة التربية الموسيقية غناء ن يد ( حب الوطن )
** االبتكار - :تدريبات البتكارات فردية و ماعية متدر ة فى الصعوبة
** العزف - :االستمرار فى تأدية التدريبات التكنيكية على آلته

** االستماع و التذوق .- :يتعرف على مبادئ التدوين الموسيقى باستخدام الكمبيوتر

** الصولفيج والنظريات - :تدريبات متدر ة فى الصعوبة متضمنة للمفاهيم السابق دراستها

ابريل

2022

** االيقاع الحركي - :يؤدى مال تعبيرية حركية بمصاحبة الموسيقى

** تربيل صوت - :يؤدى األنا يد واألغانى التى سبقت دراستها فرديا و ماعيا
** االبتكار - :يبتكر مال إيقاعية بمصاحبة اآلالت اإليقاعية ماعيا
** العزف -:يؤدى بعض األلحان البسيطة على آلته

مايو 2022

تهدريبههات وتطبيقههات علهى المفاهيههم التى سبقت دراستههها

مدير عام تنمية التربية الموسيقية

خبير المادة

المو ه العام

أ  .أميرة أيوب

أ .عبير عدلى عطية

7

أ .عبير عدلى عطية

