
 

 إسرائيل دولة

 والتعليم التربية وزارة

 السكرتارية التربو ية

 قسم "أ" للتعليم في املجتمع العربي

 2015،شباط09،اإلثنين

 .ي/ات المدارس الثانويّة في المجتمع العربّي حضرة مدير

 حتّية وبعد،

 منهج جديد في الموسيقى العربّية كموضوع في الثقافة العاّمةالموضوع: 

رار موضوع الثقافة العاّمة كجزء من شهادة البجروت؛ وحتديده بأنّه مدخل إىل جمال معريّف معّّي، أو برنامج قصري بعد إق
وضوع املوسيق  العربّية كموضوع ققافة عاّمة من عنقود الننون. إلغناء، قمنا بإعداد منهج جديد ملختتار املدرسة أن تعّلمه ل

، ويكوِّن جزًءا مهمًّا يف تربيتهم التالميذ عل  عامل واسع من األحاسيس واإلبداعوهو جمال يقطع كّل الثقافات، ويكشف 
م ذي املعىن اّلذي ُيشّجع اإلبداع، لّ ؛ فالتنكري النّّن، احلركّي، املوسيقّي، املكايّن واخليايّل هو جزء من التعوصقل شخصيّاهتم

 التوّجه الشعرّي اجلمايّل وغري ذلك.و املبادرة، 

حياتنا وظائف هاّمة تتجاوز كوهنا متعة حّسّية وفنّ ّية؛ فهي يف عصرنا احلديث ليست فنًّا وحسب، أو فّعالّية  للموسيق  يف
الرتبية املوسيقّية تعّن تزويد التالميذ باملعرفة وتأهيلهم  فإنّ  ،ممّيزة لساعة النراغ؛ إّّنا هي أّوًًل وقبل كّل شيء مهنة. وعليه

املوسيق  هي بالتايل أداة هاّمة جدًّا لتطوير اخليال، و عمل مبهنة مشرّفة وُمرضية عل  حّد سواء. لينضّموا مستقباًل إىل سوق ال
    ومواجهة املواقف الصعبة والصدمات بأسلوب خاّلق بّناء. 

عليم عاّمة لمسامهة يف جمال التيف الوسط العريّب؛ وذلك ل عدَّ املنهج لتالميذ الصّف العاشر كجزء من موضوع الثقافة العاّمةأُ 
وقد يدفعهم إىل اختياره   ،سيقّرب هذا املوضوع منهم؛ األمر اّلذي خاّصة توسيع معلومات التالميذ يف املوسيق  العربّيةو 

وضوع مبذ، وإعطائهم إمكانّية للتمّتع كمهنة حياة. من جهة أخرى، فإّن املنهج معدٌّ لتخنيف الضغط التعليمّي عل  التالمي
  .املواضيع التعليمّية خمتلف قلياًل عن باقي

ختلنة؛ ما قبل اإلسال،، النرتة اإلسالمّية، أدب املوسيق  العربّية مع التطّرق إىل النرتات امل ،يتعّلم التالميذ، حسب املنهج
النرتة األندلسّية، والعصر الذهيّب. هذا إىل جانب تعّلم جماًلت املوسيق  العربّية املختلنة، مع حتليل لبعض النماذج اّليت متّيز  

  م عل  تطّور املوسيقكّل منه  ومدى تأقري البارزين العرب وسيقّيّيامل كبارالتالميذ عل    كّل فرتة وأخرى. كما يتعّرف
ف عل  التعرّ  إىلضافة هذا باإل ا.ا ونظمً ة شعرً اليت ارتبطت باللغة العربيّ  املختلنة ةوالغنائيّ  ةالقوالب املوسيقيّ  العربّية، وعل 

عبري وكينية تناعلها يف التصوير والت ا،إيقاعاهتو  ةالعربيّ   املوسيقمقامات  وعل  عصورتطّورها عرب الو ة املوسيقيّ اآلًلت 



أنواع املوسيق   وحّت  الغريبّ  الكالسكيّ  ة بداية من الننّ عامليّ  ةنواع موسيقيّ ف عل  أالتعرّ وإىل جانب هذا، يتّم . املوسيقيّ 
 . املعاصرة

 ، ، املسرح، الرقص والسينماالتشكيليّ  مكانكم اختيار مواضيع خمتلنة يف حقل الننون مثل الننّ ه بإنّ إىل أنشري بالذكر 
    . ماتمّي واملعلّ املعلّ طواقم رشاد ة وّناذج إلتعليميّ  ادّ مو مصادر و كّل موضوع من هذه املواضيع سنوفّر لو 

 . عرب رابط خاصّ  سرُتسل إليكم قريًبا اوتطبيقه ا، وكينّية احلصول عليهةاملوسيقيّ  تناصيل أوىف عن املوادّ 

، أو  Taissirha@education.gov.ilلكرتويّن لالستنسار ميكن التوّجه إىل الدكتور تيسري حّداد عرب الربيد اإل
 .0506282878هاتف رقم 

 .مع متّنياتنا لكم ولكّل طاّلبنا مبسرية تعليمّية تعّلمّية ناجحة وناجعة   

 

 باحرتا،

 د. تيسري حّداد             عبد اهلل خطيب     

      املسؤول عن الرتبية املوسيقّية        مدير قسم أ للتعليم العريبّ 
 والننون يف الوسط العريبّ          وزارة الرتبية والتعليم

 

 نسخ ل: 

 .الرتبويّة رئيس السكرتارية -د نري ميخائيليالسيّ 
 .مدير اإلدارة الرتبويّة -السّيد أرئيل ليني
 .مديري األلوية

 مديرة قسم النن واملوسيق . -السّيدة نوريت رون
 سكرتارية الرتبويّة.املنّتش املرّكز لتدريس املوسيق  يف ال

 .املّنشّي العامّي يف جهاز التعليم العريبّ 


