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 . الاعدادي الثانوي  التعليم أساتذة إطار من ألاولى الدرجة لولوج املهنية الكفاءة :الامتحان نوع

 التربية املوسيقية: خصصتال

   التربية املوسيقية  مادة ديداكتيك : الاختبار

    ساعات  3:مدة إلانجاز

 1 :املعامل

 ألاسئلة. متعدد اختبار :الاختبار طبيعة

. 
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 املحور الرئيس ألاول:

 التعلماتتخطيط 

 

 

 

  الغناء وإلانشاد التربوي 1املجال الفرعي : 

  الاستماع والتذوق املوسيقي2املجال الفرعي : 

  املمارسة إلايقاعية وآلالية3املجال الفرعي : 

  إلابداع والابتكار املوسيقي4املجال الفرعي : 

  تحليل املمارسات املهنية5املجال الفرعي : 

  املوسيقي: التنشيط 6املجال الفرعي 

 أهداف ورهانات التربية املوسيقية 

 .إنجاز تخطيط تربوي: ملقطع أو لحصة أو لوحدة دراسية أو ملوسم دراس ي 

  املعارف واملفاهيم املوسيقية الواردة في وثيقة البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة

 2002غشت -بمادة التربية املوسيقية بسلك التعليم الثانوي إلاعدادي

 إعداد الوثائق الخاصة بتدريس مكونات مادة التربية املوسيقية 

 تحليل وإعداد وضعيات تعلمية متعلقة ببناء مفاهيم موسيقية 

  ،مشروع أو إنجاز تخطيط ألنشطة مندمجة )أندية موسيقية، حفل أو تظاهرة فنية

 فني، ...(.
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 املحور الرئيس الثاني:

 تدبير التعلمات

 

  الغناء وإلانشاد التربوي 1املجال الفرعي : 

  الاستماع والتذوق املوسيقي2املجال الفرعي : 

  املمارسة إلايقاعية وآلالية3املجال الفرعي : 

  إلابداع والابتكار املوسيقي4املجال الفرعي : 

  تحليل املمارسات املهنية5املجال الفرعي : 

  التنشيط املوسيقي 6املجال الفرعي : 

 تدبير فضاء وزمن التعلمات 

  تدبير التواصل والتفاعالت الصفية 

  تدبير مختلف وضعيات التعلم 

 :بيداغوجيا تدريس مكونات التربية املوسيقية 

 ...مكون الغناء: التمارين الصوتية، املدى الصوتي املالئم، التقطيع والتنفس 

  الاستماع: ألاسس العامة للتحليل املوسيقي، أنواع الاستماع، شبكة مكون

 الاستماع...

  مكون املمارسة آلالية وإلايقاعية: التوقيع الجسدي، التوقيع بأجسام مصوتة

 أو آالت إيقاعية...

  مكون الابتكار وإلابداع املوسيقي: تنويع جمل إيقاعية أو لحنية، وضع إيقاعات

 إيقاعات وألحان... أللحان معينة، ارتجال

 .)... ،تدبير أنشطة مندمجة )أندية موسيقية، حفل أو تظاهرة فنية، أو مشروع فني 
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املحور الرئيس 

 الثالث:

 دعم ومعالجةتقويم، 

 التعلمات

 

  الغناء وإلانشاد التربوي 1املجال الفرعي : 

  الاستماع والتذوق املوسيقي2املجال الفرعي : 

  املمارسة إلايقاعية وآلالية3الفرعي املجال : 

  إلابداع والابتكار املوسيقي4املجال الفرعي : 

  تحليل املمارسات املهنية5املجال الفرعي : 

  التنشيط املوسيقي6املجال الفرعي : 

 معايير ومؤشرات التقويم 

 بناء روائز لتقويم كفايات املتعلمين 

  املتعلمينرصد الصعوبات والتعثرات في أداء 

 :تقنيات الدعم واملعالجة 

 ...النشاز في الغناء 

 صعوبة التمييز بين آلاالت املوسيقية من حيث الطابع الصوتي 

 عدم القدرة على مسايرة النبض 

  عدم القدرة على املحاكاة 

 ... 

 املحور الرئيس الرابع:

تكنولوجيا إلاعالم 

 والاتصال

 

 

  التربوي  : الغناء وإلانشاد1املجال الفرعي 

  الاستماع والتذوق املوسيقي2املجال الفرعي : 

  املمارسة إلايقاعية وآلالية3املجال الفرعي : 

  إلابداع والابتكار املوسيقي4املجال الفرعي : 

  تحليل املمارسات املهنية5املجال الفرعي : 

  التنشيط املوسيقي6املجال الفرعي : 

  استخدام الوسائل الحديثة في التدريس 

  استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد املوارد الرقمية لتيسير تدبير

 وتقويم وضعيات تعليمية تعلمية

 توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتقويم مختلف وضعيات التعلم 

  إلاملام ببعض البرانم والتطبيقات الرقمية املوسيقية: وظائفها وكيفيات

 تدريس مكونات التربية املوسيقيةاستثمارها في 
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