
المحاور أو المجاالت أو 
  يسيةئاألبعاد الر

 دأو األبعا تأو المجاالتفصيل المحاور 
 الرئيسية

المجاالت و المحاور تفصيل
وزن 
 المحور

(%)

المحور الرئيسي األول: التخطيط

  إلنشاد التربوي: الغناء وا1الفرعي المجال 

  الممارسة اإليقاعية واآللية3المجال الفرعي : 

  اإلبداع واالبتكار الموسيقي4المجال الفرعي : 

 أهداف ورهانات التربية الموسيقية

30%

  موسم دراسي مع استحضار نمط التعليم بالتناوب بين للحصة، لوحدة دراسية و تخطيط:إنجاز

الحضوري والتعلم الذاتي 

 الواردة في البرامج والتوجيهات التربوية بالتعليم الثانوي اإلعداديالموسيقية  المعارف والمفاهيم

 إعداد الوثائق الخاصة بمكونات مادة التربية الموسيقية

 ببناء المفاهيم الموسيقية تحليل وضعيات التعلم المتعلقة

رالمحور الرئيسي الثاني: التدبي
  الغناء واإلنشاد التربوي1المجال الفرعي : 

  االستماع والتذوق الموسيقي2المجال الفرعي :

  الممارسة اإليقاعية واآللية3المجال الفرعي : 

  اإلبداع واالبتكار الموسيقي4المجال الفرعي : 

  والفضاءتدبير الزمن

30%

  تدبير التواصل والتفاعالت الصفية

  وضعيات التعلم مختلف تدبير

 :بيداغوجيا تدريس مكونات التربية الموسيقية

 والتنفس... مكون الغناء: التمارين الصوتية، المدى الصوتي المالئم، التقطيع 

  االستماع، شبكة االستماع...مكون االستماع: األسس العامة للتحليل الموسيقي، أنواع 

  إيقاعيةمكون الممارسة اآللية واإليقاعية: التوقيع الجسدي، التوقيع بأجسام مصوتة أو آالت ... 

  يقاعية أو لحنية، وضع إيقاعات أللحان معينة، ارتجال إجمل مكون االبتكار واإلبداع الموسيقي: تنويع

... إيقاعات وألحان

 المجال الفرعي 2: االستماع والتذوق الموسيقي

• التخصص: التربیة الموسیقیة 
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 االختبار: ديداكتيك مادة التخصص )التربية الموسيقية( 

 نوع االمتحان: امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة األولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 

 المدة: ثالث ساعات
مواصفات االختبار: المعامل: 1 
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التقويم،  الثالث: يالمحور الرئيس

 الدعم والمعالجة

 تقويم التعلمات

 بناء أنشطة الدعم

  الغناء واإلنشاد التربوي1المجال الفرعي : 

  االستماع والتذوق الموسيقي2المجال الفرعي :

  الممارسة اإليقاعية واآللية3المجال الفرعي : 

  اإلبداع واالبتكار الموسيقي4المجال الفرعي : 

 معايير ومؤشرات التقويم

20%

 بناء روائز لتقويم كفايات المتعلمين

 رصد الصعوبات والتعثرات في أداء المتعلمين

 :تقنيات الدعم والمعالجة

 ...النشاز في الغناء 

 صعوبة التمييز بين اآلالت الموسيقية من حيث الطابع الصوتي

 عدم القدرة على مسايرة النبض 

  عدم القدرة على المحاكاة 

 ... 

الرابع: تكنولوجيا اإلعالم المحور 

 واالتصال

  الغناء واإلنشاد التربوي1المجال الفرعي : 

  االستماع والتذوق الموسيقي2المجال الفرعي :

  الممارسة اإليقاعية واآللية3المجال الفرعي : 

  اإلبداع واالبتكار الموسيقي4المجال الفرعي : 

 استخدام الوسائل الحديثة في التدريس عن بعد

20%

 لتيسير تدبير وتقويم وضعيات  استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد الموارد الرقمية

تعليمية تعلمية

 الحديثة في تدبير وتقويم مختلف وضعيات التعلم التكنولوجياوظيف ت

 تدريس لمام ببعض البرانم والتطبيقات الرقمية الموسيقية: وظائفها وكيفيات استثمارها في اإل

مكونات التربية الموسيقية

 تخطيط وتدبير وتقويم وضعيات تعليمية في إطار التعليم عن بعد

 ... 
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