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مقّدمة
للفيلسوف  مشهورة  مقولة  وهي  الحضارة"،  مرآة  "الموسيقا  عنوان  الوحدة  لهذه  اخترنا 
اإلنسانّية  الحضارة  تقّدم  في  الموسيقا  دور  بأهّمّية  مّنا  إيماًنا  "كونفوشيوس"1،  الصينّي 
وتطّورها. كانت الموسيقا دائًما في صلب االهتمام في كّل المجتمعات القديمة؛ فلم تكن 

هناك حضارة ما، إاّل وكان لها شكل في التعامل مع الموسيقا.

العقل  تغذية  في  الموسيقا  دور  ألهّمّية  الوعي  تعزيز  إلى  الوحدة،  هذه  خالل  من  نصبو، 
والروح، فهي تجمع الفائدة والمتعة مًعا. على الرغم من ذلك، تكاد التربية للموسيقا ال 
تجد اهتماًما في مدارسنا العربّية في جميع المراحل الدراسّية، فال توليها أهّمّية كبيرة في 

العملّية التربوّية - التعليمّية. 

 نرّكز، من خالل هذه الوحدة، على أهّمّية اللغة العربّية كوسيلة لتدريس الموسيقا، آخذين 
بعين االعتبار أّن تعليم اللغة من خالل الموسيقا يعّزز عالقة التالميذ بلغتهم األّم؛ فالكلمة 

هي حجر األساس في األغنية التي تعتمد على الموسيقا.
 

ماذا نجد في هذه الوحدة؟
في هذه الوحدة نلقي الضوء على موضوعة الموسيقا، بشكل عاّم، وعلى الموسيقا العربّية، 
والنشاطات  الفّعالّيات  خالل  ومن  الواردة  النصوص  خالل  من  وذلك  خاّص،  بشكل 

المقترحة.
تشتمل وحدة "الموسيقا مرآة الحضارة" على أربعة نصوص وظيفّية متنّوعة، في كّل نّص 

نرّكز على أهداف مختلفة لقراءة النّص بحسب أهداف النّص نفسه:
الموسيقا  تطّور  إلى  يتطّرق  الرئيسّي؛  النّص  وهو  الموسيقا،  عن  تعليمّي  إخبارّي  نّص   •

لدى الكثير من شعوب العالم، بما في ذلك تطّورها في العالم العربّي. 
إعالن عن برامج في تعليم الموسيقا.  •

1  ولد عام 551 ق. م، وتوفِّي عام 479 ق.م. له مذهب خاّص قائم على القيم األخالقّية الشخصّية.  
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ً

جدول عن اآلالت الوترّية وعالقتها بالموسيقا العربّية.  •
ماّدة من موسوعة عن "العود"، أكثر اآلالت العربّية شهرة وأصالة. في هذا النّص نجد   •

أيًضا نّصا بصرّيا عبارة عن رسم توضيحّي ألقسام العود.

المعّلم؛  آفاق  توسيع  شأنها  من  وآلّيات  طرائق  على  الوحدة،  هذه  في  الضوء،  نسّلط 
فيطّور طرائق تدريسه للغة العربّية. كما سنبدأ التركيز على اقتراحات حول كيفّية التعامل 
التركيز  الوحدة  هذه  في  اخترنا  فقد  العالية؛  التفكير  إستراتيجّيات  بحسب  النصوص  مع 

على إستراتيجّيتي المقارنة وطرح األسئلة ألهّمّيتهما في صقل وتعزيز شخصّية التلميذ.

من الجدير ذكره أّن ما نورده في هذه الوحدة من فّعالّيات ونشاطات هي مجّرد اقتراحات 
واقتراح  الفّعالّيات،  هذه  تطوير  بإمكانه  العربّية  اللغة  معّلم  أّن  يقين  على  لكّننا  للمعّلم. 

التلميذ ومعرفته. لغة  إثراء  أخرى من شأنها  وأسئلة  فّعالّيات 

من األهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هذه الوحدة 
في  مختلفة  نصوص  مع  التعامل  طريق  عن  التالميذ  إلى  العربّية  اللغة  تحبيب   •
موضوعة  حول  تدور  النصوص  من  مختلفة  أنواع  الوحدة  ففي  والمضمون؛  الشكل 

التالميذ. عالم  من  القريبة  الموضوعة  الموسيقا، 
وسيلة  هي  كما  الموسيقا  لتدريس  وسيلة  فهي  العربّية؛  بلغتهم  التالميذ  عالقة  تعزيز   •

األخرى. المواضيع  لتدريس 
تطوير إستراتيجّية المقارنة وإستراتيجّية طرح األسئلة لدى التالميذ.  •

معرفتهم  إلى  وتضاف  التالميذ  معرفة  توّسع  جديدة  ومضامين  معارف  تقديم   •
معرفتهم. بنينة  في  يسهم  ما  السابقة؛ 

استعمال مصادر معلومات مختلفة، مثل: الحاسوب، الموسوعات، اإلنترنيت...  •
اإليقاع،  مثل:  بالموسيقا،  لغوّية خاّصة  ثروة  بإضافة  اللغوّية، وذلك  الثروة  توسيع   •

الجوقة... الموّشح،  األوركسترا،  الوترّية،  اآلالت 
متطّورة. معاصرة  كلغة  العربّية  اللغة  مع  التعامل   •

والكتابة. القراءة  التكّلم،  االستماع،  األربعة:  اللغة  مجاالت  تعزيز   •

ً
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اختيار النصوص  
مواقع  موسوعات،  مختلفة؛  مصادر  من  الوحدة  هذه  في  الواردة  النصوص  اختيار  تّم 

اآلخر. بالبعض  والتصّرف  منها  بعض  إعداد  تّم  كما  وكتب،  إنترنيت 
يلي: ما  النصوص  اختيار  في  راعينا 

الرابع. الصّف  لتالميذ  مقروئـّيتها  مالءمة   •
من  ماّدة  اإلعالن،  التعليمّي،  اإلخبارّي  النّص  الجدول،  النصوص؛  تنويع   •

البصرّي. والنّص  موسوعة، 
حيث  من  اآلخر  أحدها  يكمل  األربعة  فالنصوص  النصوص؛  بين  عالقة  وجود   •

الرئيسّية. والموضوعة  الفكرة 
اقتراحات  خالل  من  العالية  التفكير  إستراتيجّيات  تطوير  في  النصوص  إسهام   •

ذلك. من  تمّكن  وفّعالّيات 

أنواع النصوص
يعمل،  والموسوعات.  الكتب  في  ترد  التي  البصرّية  الوسائل  من  يعتبر  الجدول: 
إلى  الناظر  لتمكين  فئاتها،  بحسب  وعرضها  المعطيات  ترتيب  على  األساس،  في 
يمكن  نفسه.  الوقت  في  البنود  بين  العالقات  من  عديدة  أنواع  تحديد  من  الجدول 

.)40 ص  المنهج،  )انظر  كالمّي  نّص  إلى  الجدول  تحويل 

رغم أّن الجدول يرد في كتب التعليم المختلفة، مثل: الجغرافيا، التاريخ، والعلوم، 
التعامل معه.  النصوص، وفي  النوع من  قراءة هذا  في  التالميذ يجدون صعوبة  أّن  إاّل 
أّن  وبما  النصوص.  من  مختلفة  وأشكال  أنواع  مع  التعامل  يوجب  القرائّي  التنّور 
األنواع  مثل   ،2 الجدول  قراءة  مع  والعملّية  الدراسّية  حياتهم  في  سيتعاملون  تالميذنا 
وتطوير  الجدول،  تدريس  كيفّية  في  المعّلم  مساعدة  المهّم  من  أّن  رأينا  فقد  األخرى، 

النصوص. من  النوع  هذا  مع  التعامل  في  جديدة  وطرائق  آلّيات 

2  سبق وتطّرقنا إلى الجدول من خالل سؤال في وحدة "أسرار األنهار".  
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معّينة،  بطريقة  التفكير  أو  ما  بعمل  بالقيام  المتلّقي  إقناع  إلى  يهدف  نّص موجز  اإلعالن: 
وترويج  اإلخبار  إلى  باإلضافة  إلى...  ينضّم  أن  موقفه،  يغّير  أن  يشتري،  أن  نحو: 
انظر  )للتوّسع،  أساًسا.  التسويق  بغرض  اإلمكان،  قدر  عريض  لجمهور  معلومات 

المنهج، ص 43(

من  النوع  هذا  على  أيًضا  نرّكز  أن  رأينا  فقد  التلميذ،  عالم  من  قريب  نّص  اإلعالن  ألّن 
قرار  اّتخاذ  في  صعوبة  التلميذ  يواجه  فقد  لتدريسه.  وآلّيات  طرائق  خالل  من  النصوص 
مساعدة  يمكنها  التي  األسئلة  طرح  إستراتيجّية  اخترنا  لذلك  معّين،  إعالن  بخصوص 

التلميذ في اّتخاذ قرار بخصوص اختيار منَتج أو برنامج ما.

إليه بتوّسع في الوحدات السابقة )وحدات  التطّرق  تّم  التعليمّي، فقد  النّص اإلخبارّي  أّما 
ذلك،  مع  الرابع(.  الصّف  حقيبة  في  األنهار"  "أسرار  ووحدة  الثالث،  الصّف  حقيبة 
النوع من  فّعالّيات خاّصة يمكن للمعّلم االستعانة بها في تدريسه هذا  لنا وقفة مع  ستكون 

النصوص.

إستراتيجّيات التفكير العالية
التعليمّية؛  المضامين  تدريس  في  التفكير  تطوير  مهارات  المعّلم  يدمج  أن  المهّم  من 
والتكرار،  التذّكر  على  يشّدد  الذي  التعّلم  من  التلميذ  ينقل  التفكير  يطّور  الذي  فالتعليم 
إلى تعّلم فّعال يكون أساًسا لحفظ المعلومات بصورة أفضل ولمّدة أطول، كما ينّمي هذا 

التعليم تفكيًرا ناقًدا وإبداعّيا.
من إستراتيجّيات التفكير العالية: المقارنة، االستنتاج، التصنيف، طرح األسئلة، عرض 

وجهات نظر متنّوعة، االّدعاء، الدمج...

ً
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 نرّكز في هذه الوحدة على إستراتيجّيتين:
1. المقارنة

هي تحديد أوجه الشبه واالختالف بين طرفين أو أكثر، بناء على عدد من المعايير.
المعلومات،  تنظيم  بينها،  والفوارق  المعرفة  لمرّكبات  أفضل  فهم  المقارنة:  أهداف  من 

والتوّصل إلى تعميم مفاهيم جديدة وفهمها. 
تّم اختيار "المقارنة" في هذه الوحدة، لألسباب التالية:

وجود عدد من النصوص في نفس الموضوعة: "الموسيقا" يتيح إجراء مقارنة بين هذه   -
النصوص من حيث تناولها للموضوعة.

اختالف نوع النصوص التي تتناول في بعض األحيان نفس المعلومة بعرض مختلف    -
)جدول، إعالن، نّص وظيفّي، ماّدة من موسوعة(، يتيح استعمال المقارنة.

إمكانّية بناء معايير للمقارنة داخل كّل نّص من نصوص الوحدة، مثاًل:  -
البرامج  بين  للمقارنة  إمكانّية  هناك  الموسيقا،  تعليم  برامج  عن  اإلعالن  في   •

المقترحة.
في نّص "الموسيقا" يمكن المقارنة بين تعامل الحضارات المختلفة مع الموسيقا.  •

يعتبر الجدول، بشكل عاّم، من أكثر النصوص التي تثير أسئلة في إستراتيجّية المقارنة،   •
وبناء معايير مختلفة لها، وفي جدول اآلالت الوترّية نجد ذلك بشكل واضح.

2. طرح األسئلة
الهدف من طرح األسئلة هو البحث أو االستفسار والتوضيح.

إلى  تحتاج  معلومات  حول  إجابات  إلى  التوّصل  األسئلة:  طرح  إستراتيجّية  أهداف  من 
توضيح أو بحث، تطوير عملّية التعّلم والبحث.
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تّم اختيار "طرح األسئلة" في هذه الوحدة، لألسباب التالية:
تعزيز مجال التعبير الشفوّي والكتابّي لدى التالميذ.  -

تشجيع التالميذ على طرح األسئلة من أجل زيادة وتوسيع المعرفة عن المعلومات في   -
كّل نّص.

إجابة  نجد  بعضها  كثيرة،  أسئلة  تثير  اإلعالن،  خاّصة  الوحدة،  في  الواردة  النصوص   -
حول  أسئلة  صياغة  يستدعي  المثال،  سبيل  على  اإلعالن،  نّص  ال.  وبعضها  عنه، 

البرامج المعلن عنها.
بخصوص  قرارات  اّتخاذ  في  يساعد  اإلعالن  في  المعروضة  البرامج  حول  أسئلة  طرح   -

االلتحاق بأحد البرامج.
لتعزيز   أسئلة  طرح  تستوجب  الجدول  وفي  اإلعالن  في  ناقصة  معلومات  هناك   -

المعرفة. 

"تخطيط  موقع  في  العربّية،  باللغة  العارضة،  انظر  التفكير،  إستراتيجّيات  في  )للتوّسع 
التي أصدرها،  الوثيقة  أيًضا  وانظر  والتعليم.  التربية  وزارة  التعليمّية"،  المناهج  وتطوير 

).2009 باللغة العبرّية،  قسم المناهج حول إستراتيجّيات التفكير العالية، القدس 
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َي عاَم 2003.. 3  كاتٌِب ِفَلْسطينِيٌّ َمْعروٌف. ُولَِد عاَم 1935،َوُتُوفِّ

1

5

10

15

َبراِمـُج في َتْعليِم اڑْلموسيقا
َصْيُف 2011

لَِتْعليِم  َبراِمـَج  َتْنظيِم  َعْن  ٍة  َمرَّ ِل  وَّ أِلَ لِْلموسيقا  َسعيد"3  "إِْدواْرد  َمْعَهُد  ُيْعِلُن 

َوِمْن  لِْلُمْبَتِدئيَن،  بِاڑْلموسيقا  اڑلتَّْعريِف  َأْجِل  ِمْن  َواڑْلِكباِر،  غاِر  لِلصِّ اڑْلموسيقا 

ميَن. ِة َلدى اڑْلُمَتَقدِّ َأْجِل َتْطويِر اڑْلُقُدراِت اڑْلموسيقيَّ

َاْلَبراِمـُج ِهَي:

ميَن  ٍة واِحَدٍة لِْلُمْبَتِدئيَن َأِو اڑْلُمَتَقدِّ ْعليِم َعلى آَلٍة موسيِقيَّ َأناِمل - ُهَو َبْرناَمُج اڑلتَّ  •
اڑلَّذيَن  اڑْلَمْعَهِد  لُِطاّلِب  ُيْمِكُن  اڑْلَعْزِف.  في  ُقُدراتِِهْم  بَِتْطويِر  َيْرَغبوَن  اڑلَّذيَن 

موا اِلڑْمتِحاِن ُمْسَتًوى في نِهاَيِة   َيْرَغبوَن في اڑاِلڑْلتِحاِق بِهذا اڑْلَبْرناَمِج، َأْن َيَتَقدَّ

اّلُب ِمن خاِرِج اڑْلَمْعَهِد، َفَيْحُصلوَن َعلى َشهاَدِة ُمشاَرَكٍة  ا اڑلطُّ اڑْلَبْرناَمِج. َأمَّ

َفَقْط.

َوَموادَّ  َوتاريٍخ  ِقراَءٍة  ِمْن  لِْلموسيقا،  اڑلنََّظِريِّ  ْعليِم  اڑلتَّ َبْرناَمُج  ُهَو   - َساللِم   •
ٌص لُِطاّلِب اڑْلَمْعَهِد َفَقْط. ُأْخرى. هذا اڑْلَبْرناَمُج ُمَخصَّ

اڑآْلالِت  ِمَن  َمْجموَعٍة  َعلى  َواڑْلَعْزِف  ِف  َعرُّ لِلتَّ ٌص  ُمَخصَّ َبْرناَمٌج   - َنتاتيف   •
َعلى  ٍة  َفْرِديِّ ِحَصٍص  َة  ِعدَّ اڑْلَبْرناَمِج  هذا  في  اڑْلُمْشَتِرُك  ى  َيَتَلقَّ ِة.  اڑْلموسيِقيَّ

َيْهِدُف هذا  آَلٍة.  ُكلِّ  َعلى  3-4 ِحَصٍص  ِة؛  اڑْلموسيِقيَّ اڑآْلالِت  ِمَن  َمْجموَعٍة 

اڑْلَعْزِف  ِم  َتَعلُّ في  َيْرَغُب  آالٍت  َعلى  اڑْلَجديِد  اڑلّطالِِب  َتْعريِف  إلى  اڑْلَبْرناَمُج 

'

'

'

'
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ِة.اڑْلَبْرناَمُج  اڑْلُمْسَتْقَبِليَّ آَلتِِه  اڑْختِياِر  في  ُمساَعَدتِِه  َأْجِل  ِمْن  َوذلَِك  َعَلْيها، 

ُمتاٌح َأْيًضا لُِكلِّ َمْن َيْرَغُب ِمَن اڑْلُجْمهوِر َأْو ِمْن ُطاّلِب اڑْلَمْعَهِد.

غاِر َواڑْلِكباِر، َيْهِدُف إلى  َسماع - َبْرناَمٌج َمْفتوٌح لِْلُجْمهوِر اڑْلعامِّ ِمَن اڑلصِّ  •
َعلى  َكثيًرا  َوَيْعَتِمُد   ، عامٍّ بَِشْكٍل  ِة  اڑْلَعَربِيَّ بِاڑْلموسيقا  اڑْلُمشاِركيَن  َتْعريِف 

اڑْلموسيقيِّ  ْأليِف  اڑلتَّ َوَأْشكاِل  اڑآْلالِت  َعلى  ِف  َواڑلَتَعرُّ ِق  َذوُّ َواڑلتَّ ماِع  اڑلسَّ

ِف  اڑْلُمْهَتمِّ بَِتَعرُّ اّلِب َواڑْلُجْمهوِر اڑْلعامِّ  هالي اڑلطُّ اڑْلُمؤلِّفيَن. ُيْمِكُن أِلَ َوَأَهمِّ 

ِم  اّلُب اڑّلذيَن َيْرَغبوَن في َتَعلُّ ا اڑلطُّ اڑْلموسيقا، َأْن َيْلَتِحقوا بَِمساِر اڑْلِكباِر. َأمَّ

غاِر. ٍة، َفُيْمِكُنُهْم َأْن َيْلَتِحقوا بَِمساِر اڑلِصّ ِل َمرَّ وَّ اڑْلموسيقا أِلَ

ُفروِع  ُكلِّ  في  اڑأْلَصواِت  َدِة  ُمَتَعدِّ ِغناٍء  َجْوقاِت  َعْن  ِعباَرٌة  ُهَو   - َمْغنى   •
ها في َجْوَقٍة َكبيَرٍة واِحَدٍة في َوَسِط َونِهاَيِة اڑْلَبْرناَمِج  اڑْلَمْعَهِد، َوَتْجَتِمـُع ُكلُّ

اڑْلِغناَء  ٌص لُِكلِّ َمْن ُيِحبُّ  َاْلَبْرناَمُج ُمَخصَّ َم َعْرًضا موسيقّيا ُمْشَتَرًكا.  لُِتَقدِّ

اّلِب ِمَن اڑلـَمْعَهِد َأْو ِمْن خاِرِجِه ِمْن ُعْمِر 22-8  ، َوُهَو َمْفتوٌح لِلطُّ اڑْلَجماِعيَّ

عاًما.

ُه إلى َأَحِد ُفروِع اڑْلَمْعَهِد،  لِلتَّْسجيِل في َأَحِد اڑْلَبراِمـِج َأْو َأْكَثَر، ُيْرجى اڑلتَّّوجُّ

َوذلَِك اڑْبتِداًء ِمْن تاريِخ 2011/5/10، َوَحّتى تاريخ 2011/5/20. َاْلُمشاَرَكُة في 

َبْعِض اڑْلَبراِمـِج بِحاَجٍة إلى ُمواَفَقِة ُمديِر اڑْلَفْرِع، َكما َتْعَتِمُد َبراِمُج ُأْخرى َعلى 

َعَدٍد َقليٍل ِمَن اڑْلُمشاِركيَن.
 

عن إعالن لمعهد "إدوارد سعيد" للموسيقا 

http://ncm.birzeit.edu/ar/branches_other.htm

ً

'

'



وزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّيةالموسيقا مرآة الحضارة1010

نماذج لفّعالّيات وأسئلة في مجالي االستماع والتكّلم، قبل قراءة النّص:

أسئلة  •
هل تستمع، عادة، إلى الموسيقا؟  -

أّي نوع من الموسيقا تحّب االستماع إليه؟  -

أين نسمع الموسيقا، عادة؟  -

اذكر أسماء موسيقّيين عرب تعرفهم.  -

اذكر أسماء آالت موسيقّية تعرفها.  -

ما هي اآللة الموسيقّية التي تعزف عليها، وتوّد التحّدث عنها؟  -

فّعالّيات  •
يحضر المعّلم:

تسجياًل لعزف على آالت موسيقّية مختلفة، ثّم يطلب من التالميذ تمييز كّل آلة.  -

صورة لعازف موسيقّي، أو مطرب مشهور، ثّم يطلب من التالميذ التحّدث عنه.  -

تسجياًل ألغنية معروفة، ويطلب من التالميذ التحّدث عنها.  -
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اقتراحات ألسئلة في مجال القراءة حول النّص 

• فهم المعنى الصريح/تحديد المعلومات
لماذا ينّظم معهد "إدوارد سعيد" دورات في الموسيقا؟ اذكر هدًفا واحًدا.  -

ما هي أسماء البرامج المقترحة في المعهد؟  -

متى تبدأ الدورات؟  -

امإل الفراغ في الجدول التالي مستعيًنا بالمعلومات الواردة في النّص.  -

• فهم المعنى الخفّي/االستنتاج
لماذا سّمي برنامج "مغنى" بهذا االسم؟  -

ما سبب تسمية برنامج "سماع" بهذا االسم؟  -

البرنامج  بين  العالقة  تجد  أن  وحاول  "أنامل"،  كلمة  معنى  عن  المعجم  في  ابحث   -

واسمه.

• التفسير، الدمج وتطبيق األفكار والمعلومات
ما المشترك بين برنامج "أنامل" وبرنامج "نتاتيف"؟   -

لماذا ال يمكن االنضمام إلى أكثر من برنامج؟  -

بماذا يختلف برنامج "ساللم" عن البرامج األخرى؟  -

ضع ثالثة معايير للمقارنة بين برامج تعليم الموسيقا المعروضة في اإلعالن.  -

ما الفرق بين برنامج "أنامل" وبرنامج "نتاتيف"؟  -

موضوع التعليمنوع المشاركيناسم البرنامج

نتاتيف

سماع
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2011/5/15، إلى معهد "إدوارد سعيد" من أجل  توّجه أحد أصدقائك في تاريخ:   -

أّنه بقي على  التسجيل، رغم  أّنه فوجئ بإغالق باب  إاّل  لبرنامج "أنامل"،  التسجيل 

الموعد األخير للتسجيل خمسة أّيام. لماذا حدث ذلك، بحسب رأيك؟

تقييم المضمون ووظيفة المرّكبات اللغوّية والنّصّية
 
•

ما هو الهدف من الفقرة األخيرة في اإلعالن؟  -

صديقك ال يريد االنضمام إلى أّي من البرامج المذكورة. اكتب سببين لذلك.   -

اختر برنامًجا واحًدا، ثّم اذكر سببين تقنع فيهما صديقك لالنضمام إليه.   -

أّي برنامج توّد االنضمام إليه؟ عّلل إجابتك.  -

دليل إجابات لبعض األسئلة

المطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال
لماذا ينّظم معهد "إدوارد 

سعيد" دورات في 

الموسيقا؟ 

اذكر هدًفا واحًدا.

فهم المعنى الصريح في 

النّص/تحديد معلومات.

تحديد المعلومات 

الصريحة في النّص.

ذكر هدف واحد مّما يلي:

1. التعريف بالموسيقا 

للمبتدئين.

2. تطوير القدرات 

الموسيقّية لدى  

المتقّدمين.

• قراءة الفقرة األولى من 

اإلعالن.

• فهم الرابط "من أجل" 

الذي يدّل على الهدف.

• استخراج الهدفين اللذين 

ينّظم معهد "إدوارد 

سعيد" من أجلهما 

دورات في الموسيقا، 

وذلك باالستعانة بالرابط 

"من أجل".

• اختيار أحد الهدفين 

لإلجابة عن السؤال.
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المطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال
ابحث في المعجم عن 

معنى كلمة "أنامل"، 

وحاول أن تجد العالقة 

بين البرنامج واسمه.

فهم المعنى الخفّي/ 

استنتاج.

فهم األفكار المركزّية 

المستنبطة )غير المصّرح 

بها( من النّص.

ذكر معنى كلمة 

"األنملة"، وهو: 

المفصل الذي فيه الظفر 

من األصبع. الجمع: 

"أنامل" وهي رؤوس 

األصابع.

وذكر العالقة بين البرنامج 

واسمه، حيث يتمحور 

البرنامج في تعليم العزف 

الذي يتّم، في كثير 

من األحيان عن طريق 

األنامل.

• معرفة المفرد من كلمة 

"أنامل": أنملة.

• البحث عن معنى كلمة 

"أنملة" في المعجم، 

بحسب الحرف األّول من 

الكلمة: الهمزة.

• إيجاد معنى "أنامل"، 

وهو: رؤوس األصابع.

• قراءة الماّدة المكتوبة

  عن برنامج "أنامل"، 

واستنتاج أّن العالقة بين 

البرنامج واسمه هي أّن 

البرنامج يهدف إلى تعليم 

العزف على اآلالت 

الموسيقّية، والذي يتّم، 

عادة، بواسطة األنامل.

ما المشترك بين برنامج 

"أنامل" وبرنامج 

"نتاتيف"؟

تفسير، دمج وتطبيق 

أفكار ومعلومات. 

مقارنة ومقابلة معلومات.

ذكر األمرين التاليين:

1. كال البرنامجين لتعليم 

العزف.

2.كال البرنامجين مفتوح 

لطاّلب المعهد 

وللجمهور أيًضا. 

• قراءة الماّدة المكتوبة 

للتعريف برنامجي 

"أنامل" و"نتاتيف".

• معرفة المعلومات 

الخاّصة بكّل من 

البرنامجين: األهداف، 

الجمهور المقصود...

• إيجاد األمور المشتركة 

للبرنامجين.
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المطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال
اختر برنامًجا واحًدا، ثّم 

اذكر سببين تقنع فيهما 

صديقك لالنضمام إليه.

تقييم المضمون ووظيفة 

المرّكبات اللغوّية 

والنّصّية.

التعبير عن موقف معّلل.

اختيار أحد برامج تعليم 

الموسيقا التي ينّظمها 

معهد "إدوارد سعيد"، 

مع ذكر سببين منطقّيين 

لذلك.

انظر الماّدة أدناه حول 

كيفّية اختيار برنامج 

مالئم، بحسب معايير 

معّينة.

اّتخاذ  في  ذلك  يساعدنا  وكيف  الوحدة،  هذه  خالل  من  المقارنة  إستراتيجّية  نطّور  كيف 
القرارات؟

"أّي برنامج توّد االنضمام إليه؟ عّلل إجابتك."، علينا أن نستعمل  كي نجيب عن سؤال 

إستراتيجّية المقارنة؛ أي أن نقارن بين البرامج المذكورة في اإلعالن باالعتماد على معايير 

معّينة، ثّم نقّرر األفضل منها. معظمنا يقوم بذلك، عادة، بطريقة عفوّية غير ممنهجة. 

من أجل إجراء المقارنة بطريقة صحيحة، علينا أن نبني جدواًل؛ نكتب في القسم العمودّي 

منه أسماء البرامج، أّما في القسم األفقّي، فنكتب معلومات عن كّل برنامج. 

في ما يلي اقتراح لتعليم إستراتيجّية المقارنة بشكل ممنهج، األمر الذي يساعدنا في اّتخاذ 

القرار:

المرحلة األولى: اّتخاذ القرار بشكل عفوّي 

الهدف: أن يقوم التلميذ باختيار عفوّي، يساعده في اّتخاذ القرار فيما بعد.

الفّعالّية: ُيسأل التالميذ بعد قراءة النّص: "أّي برنامج تختار؟ عّلل."

المرحلة الثانية: بناء خارطة تفكير  

الهدف: أن يقوم التلميذ باّتباع إستراتيجّية ممنهجة للتفكير ولإلجابة عن السؤال السابق. 

بهذه الطريقة نحّلل السؤال الرئيسّي إلى أسئلة أسهل:
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طريقة خاّصة لنّص "برامج في تعليم 
الموسيقا"

طريقة عاّمة الّتخاذ قرارات

1. ما هي البرامج التي يعلن عنها معهد 
"إدوارد سعيد"؟

2. أّي معلومات ذكرت عن البرنامج؟

القرار: ما هو البرنامج األفضل لي؟

1. سّجل ما هي االختيارات الموجودة؟

2. سّجل ما هي المعلومات عن كّل برنامج؟

القرار: ما هو االختيار األفضل حسب 
النتائج؟

لإلجابة عن السؤالين 1 َو 2، نكتب الجدول التالي:

المعلوماتالبرنامـج
األهدافأنامل
النتائجساللم
الجمهورنتاتيف
عدد اللقاءاتسماع
مغنى

المرحلة الثالثة: بناء الجدول 
تجمع المعلومات داخل الخانات، بحيث تظهر البرامج في القسم العمودّي، والمعلومات 

في القسم األفقّي، ثّم تمأل الخانات بالمعلومات المختلفة من النّص.

عدد اللقاءاتالجمهورالنتائجاألهداف
أنامل

ساللم
نتاتيف
سماع
مغنى
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المرحله الرابعة: دمج المعطيات داخل الجدول.

المختلفة  الخانات  في  الموجودة  المعلومات  مالءمة  مدى  يحّددوا  أن  التالميذ  من  يطلب 

لرغباتهم، وذلك بوضع الرموز )–(: غير مفّضل، )+(: مفّضل، )-+(: مترّدد.

المرحلة الخامسة: اّتخاذ القرار 

تستعمل المعطيات من المرحلة الرابعة، من أجل اإلجابة عن السؤال الرئيسّي: "أّي برنامج 

توّد االنضمام إليه؟ عّلل إجابتك."، والمساعدة في اّتخاذ القرار بحسب عدد المّرات التي 

ظهر فيها الرمز )+(.

تفعيل إستراتيجّية طرح األسئلة من خالل مجال الكتابة:

بعد أن قرأت اإلعالن، ترغب في االّتصال بالمعهد لالستفسار حول بعض األمور التي   -

تساعدك في اختيار برنامج تعليم الموسيقا  الذي يالئمك. اكتب ثالثة أسئلة توّجهها من 

أجل ذلك. استعمل أدوات االستفهام: ماذا، متى، هل.

اكتب سؤااًل ال تجد إجابة عنه في اإلعالن.  -

وّجه سؤااًل واحًدا حول برنامج "نتاتيف".  -
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ْمُتْم؟ َأْخبِْرني، ماذا َتَعلَّ
ُل في َبْرناَمِج  وَّ قاُء اڑأْلَ كاَن اڑلِلّ

"ساللم" َمليًئا بِاڑْلَمْعلوماِت َعِن 
اڑْلموسيقا. اِْسَتَفْدنا َكثيًرا.

َأنا َأْحَبْبُت َبْرناَمَج "َنتاتيف". 
َسأْسَتشيُر َأهلي َوَأْلَتِحُق بِِه.

َنَعْم. َأْعَجَبني َبْرناَمُج 
"َأناِمل". َأْعَتِقُد َأنَّني 

َسَأْلَتِحُق بِِه.

ما َرْأُيِك في َأْن ُنشاِرَك في َبْرناَمَج 

ْيُت دائًِما َأْن َأكوَن  "َمْغنى"؟ َتَمنَّ
ُعْضًوا في َجْوَقٍة ِغنائِيٍَّة.

ُلَؤّي، َهْل َقَرْأَت اڑإلْعالَن؟ هِذِه 
َي َمْوِهَبَتَك في  ُفْرَصٌة َجيَِّدٌة؛ َكْي ُتَنمِّ

اڑْلَعْزِف.

'

رسوم: "بيتسوعيم" معالجة بالحاسوب م.ض.  عن: العربّية لغتنا، المركز التكنولوجيا التربوية.
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َاْلموسيقا

يوِر اڑلَّتي َسِمْعَتها؟  ًة َتْقليَد َصْوِت َأَحِد اڑْلَحَيواناِت َأِو اڑلطُّ ّهْل حاَوْلَت َمرَّ

واِحَدٍة  بَِنْغَمٍة  ُم  َيَتَرنَّ َفَبَدَأ  اڑْلموسيقا،  اڑْلبِدائِيُّ  اڑإْلْنساُن  اڑْكَتَشَف  ريَقِة  اڑلطَّ بِهِذِه 

يوِر، ُثمَّ تاَبَع َتْرنيَمُه بَِصْوَتْيِن ُمَتعاِقَبـْيِن ُثمَّ َثالَثٍة.... َوهَكذا  َد َبْعَض اڑلطُّ لُِيـَقلِّ

َنَشَأِت اڑْلموسيقا َمَع اڑإْلْنساِن اڑْلبِدائِيِّ اڑلَّذي اڑْسَتْخَدَم ُحْنَجَرَتُه لُِمحاكاِة َأْصواِت 

بيعِة َوَأْصواِت اڑْلَحَيواناِت، ُثمَّ اڑلتَّخاُطِب َمَع َبني ِجْنِسِه واڑْلِغناِء. لِذلَِك،  اڑلطَّ

ْيدي  ْرَب بِاڑأْلَ . ُثمَّ َبَدَأ  اڑلضَّ ٍة َعَرَفها اڑإْلْنساُن اڑْلبِدائِيُّ َل آَلٍة موسيِقيَّ ُتَعدُّ اڑْلَحْنَجَرُة َأوَّ

 ، اڑلتَّْدريِجيِّ َحياتِِه  ِر  َتَطوُّ َوَمَع  ِعْنَدُه.  اڑإْليقاِعيِّ  اڑإْلِْحساِس  إِلِْشباِع  ْرُجِل  َواڑأْلَ

َوِمْن  َمْعَدنِيٍَّة،  َأْو  ٍة  َخَشبِيَّ ُصْلَبٍة  َأْجساٍم  ِمْن  َة  اڑإْليقاِعيَّ اڑآْلالِت  اڑإْلْنساُن  َصَنَع 

بيَعُة،  َأْتها َلُه اڑلطَّ ٍة َمْشدوَدٍة. َوهَكذا، َأَخَذ اڑإْلْنساُن اڑْلَموادَّ اڑْلخاَم اڑلَّتي َهيَّ ِجْلِديَّ

َوِر، َفَصَنَع اڑلّناَي َواڑْلِمْزماَر  ْشكاِل َواڑلصَّ َتٍة بَِشتَّى اڑأْلَ َلها إلى َأَدواٍت ُمَصوِّ َوَحوَّ

لِلنِّداِء  َوسائَِل  اڑْلَبْحِر  َوَأْصداِف  اڑْلَقواِقــِع  ِمَن  َخَذ  َواڑتَّ اڑْلَقَصِب،  عوِد  ِمْن 

ْشجاِر َوُجلوِد اڑْلَحَيواناِت ُطبواًل. َواڑلتَّْصويِت، َوَصَنَع ِمْن ُجذوِع اڑأْلَ

َرِت اڑْلموسيقا؟ َكْيَف َتَطوَّ

َف  عوِب اڑْلَقديَمِة. ما َرْأُيُكْم في َأْن َنـَتَعرَّ اِْنـَتَشَرِت اڑْلموسيقا َلدى َكثيٍر ِمَن اڑلشُّ

عوِب؟ ِرها َلدى َبْعِض هِذِه اڑلشُّ َعلى َتَطوُّ

زاَوَل  َفَقْد  يِن.  بِاڑلدِّ اڑاِلڑْرتِباِط  َشديَدَة  اڑْلِعراِق  في  اڑْلموسيقا  كاَنِت   - َاْلِعراُق 

ْلِف اڑلّرابَِعِة ق.م  َة داِخَل َأْسواِر اڑْلَمعابِِد، في اڑأْلَ يِن اڑْلموسيقا اڑْلِغنائِـيَّ ِرجاُل اڑلدِّ

'

'

'

'

'
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ُتْظِهُر َمشاِهُد  َكما  اڑْلموسيِقيَُّة.  اڑآْلالُت  ُتراِفُقها  َوكاَنْت غالًِبا  اڑْلميالِد(،  )َقْبَل 

اڑلنَّْحِت اڑْلباِرِز ِعْنَدُهْم ُمزاَوَلَة )ُمماَرَسَة( اڑْلموسيقا َأْيًضا في اڑاِلڑْحتِفاالِت اڑْلُمْخَتِلَفِة 

َعًة  ُة َفَقْد كاَنْت َكثيَرًة َوُمَتَنوِّ ا اڑآْلالُت اڑْلموسيِقيَّ ْعياِد َوإِْنشاِد اڑْلُمَغنِّياِت. َأمَّ َواڑأْلَ

َلَدْيِهْم ِمْثَل اڑْلقيثاَرِة. 

جاُل َواڑلنِّساُء  ِمْصُر اڑْلَقديَمُة - اڑْرَتـَبَطْت فيها اڑْلموسيقا بِاڑلّديِن. َوكاَن ُيزاِوُلها اڑلرِّ

ْعِب  اڑلشَّ َأْفراُد  َوكاَن  اڑْلبِدائِيَِّة.  اڑْلَقْرِع  آالِت  َوَبْعُض  ْقُص  اڑلرَّ ُيراِفُقُه  ِغناٍء  في 

ِة  ْعبِـيَّ اڑلشَّ غاني  اڑأْلَ ُألوِف  في  اڑْلموسيقا  َأْيًضا  ُيزاِولوَن  ِفئاتِِه  بَِجميِع  اڑْلِمْصِريِّ 

اڑآْلالُت  َوكاَنِت  موسيِقيٍَّة.  آالٍت  ُمراَفَقِة  دوِن  ِمْن  َولِكْن  َوْقَتذاَك،  اڑلّشائَِعِة 

ُيْصَنُع  كاَن  اڑلَّتي  َة  ْفِخيَّ َواڑلنَّ ِمْنها  َة  اڑإْليقاِعيَّ ًة  خاصَّ ْنواِع،  اڑأْلَ َكثيَرَة  ُة  اڑْلموسيِقيَّ

ْبواِق اڑلَّتي ُوِجَدْت في َمْقَبَرِة اڑْلِفْرَعْوِن  َهِب، ِمْثَل اڑأْلَ ِة َأِو اڑلذَّ ِقْسٌم ِمْنها ِمَن اڑْلِفضَّ

"توت َعْنخ آمون".

اَْليوناُن -إْهَتمَّ اڑْليونانّيوَن بِاڑْلموسيقا اڑْهتِماًما َكبيًرا، َواڑْسَتْخَدموها في َتْربَِيِة اڑلنَّْشِء 

َعراِء َواڑْلَفالِسَفِة  ًة، َكما كاَن ُمْعَظُم اڑلشُّ ِة عامَّ ْربَِيِة اڑأْلَْخالِقـيَّ َوَعّدوها َمْصَدًرا ُمِهّما لِلتَّ

ياِضّياِت "فيثاغوروس" 4، اڑلَّذي اڑْخَتَرَع  موسيِقّييَن؛ ِمْثَل اڑْلَفْيَلسوِف َوعالِِم اڑلرِّ

ِقياِس  في  ُتْسَتْعَمُل  واِحٍد  َوَتٍر  ذاُت  ٌة  موسيِقـيَّ آَلٌة  َوِهَي  اڑلمونوكورد"،  "آَلَة 

. ِم اڑْلموسيِقيِّ لُّ َأْصواِت اڑلسُّ

اڑْلَهْنَدَسِة. ٌة َمْشهوَرٌة في  َنَظِريَّ َلُه  580 ق.م.  ُولَِد عاَم   ، َفَلٍك يونانِيٌّ َوِرياِضيٌّ َوعالُِم  َفْيَلسوٌف   4

'
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ُر ُمْنُذ اڑْلَقْرِن اڑلّثاِمِن َقْبَل اڑْلميالِد، ال ِسيَّما  روما - َبَدَأِت اڑْلموسيقا فيها َتْنمو َوَتَتَطوَّ

ْفِخ"اڑلتيبيا"  ِة اڑلّدينِـيَِّة، َكما اڑْسَتْعَملوا آَلَة اڑلنَّ في اڑْلِغناِء اڑْلُمْنَفِرِد َواڑْلَجْوقاِت اڑْلِغنائِـيَّ

لَِتْمجيِد قاَدِة اڑْلُحروِب في اڑْنتِصاراتِِهْم.

اڑْلموسيقا ِعْنَد اڑْلَعَرِب

ُل َأَثٍر لِْلموسيقا ِعْنَد اڑْلَعَرِب في اڑْلَقْرِن اڑلّسابِــَع َعَشَر َقْبَل اڑْلميالِد، وذلَِك  ُوِجَد َأوَّ

ْسرى اڑْلَعَرَب َلدى اڑآْلشوِرّييَن كانوا ُيْنِشدوَن  قوِش اڑلَّتي ُتْظِهُر َأنَّ اڑأْلَ َعلى َأَحِد اڑلنُّ

َأْيًضا  َواڑتََّضَح  اڑْلَمزيَد.  َيْطُلبوَن  َأْسياُدُهْم  َوكاَن  َعَمِلِهْم،  َأثناَء  َجمياًل  إِْنشاًدا 

ْعِر  ِة َواڑلشِّ قوِس اڑلّدينِيَّ َة َقديًما كاَنْت َتْرَتبُِط بِاڑلطُّ قوِش َأنَّ اڑْلموسيقا اڑْلَعَربِـيَّ ِمَن اڑلنُّ

ْصِل. ِة اڑأْلَ ٍة َعَربِـيَّ ْحِر، َوكاَن اڑْلَعَرُب ُيَؤّدوَنها بِآالٍت موسيِقـيَّ َواڑاِلڑْشتِغاِل بِاڑلسِّ

ـَنٍة،  ًة َعلى َقواِعَد َوُأصوٍل ُمَعيَّ ًة َوَلْيَسْت َمْبنِـيَّ كاَنِت اڑْلموسيقا َقْبَل اڑإْلْسالِم َسماِعيَّ

ْلحاَن؛  َوَلْم ُيْعَرِف اڑلتَّْلحيُن ِعْنَد اڑْلَعَرِب َقْبَل اڑإْلْسالِم، َفَقْد كاَن اڑْلُمَغّنوَن ُيَؤّدوَن اڑأْلَ

ُع َبْيَن  ـُة اڑلَّتي كاَنْت ُمَتواِجَدًة َفِهَي َتـَتَوزَّ ُكلٌّ بَِحَسِب َذْوِقِه. َأّما اڑآْلالُت اڑْلموسيقـيَّ

ْفِخ، ِمْثَل اڑْلِمْزماِر، َوآالٍت  ْبِل، َوآالِت اڑلنَّ فِّ َواڑلطَّ ِة، ِمْثَل: اڑلدَّ اڑآْلالِت اڑإْليقاِعيَّ

ٍة، ِمْثَل اڑْلعوِد. َوَتِريَّ

ُة ِغناًء ُمْتَقًنا َوِعْلًما ِدراِسّيا إاّل َبْعَد اڑإْلْسالِم، ِعْنَدما َبَدَأ  َلْم َتْظَهِر اڑْلموسيقا اڑْلَعَربِيَّ
َيْأتي إلى اڑْلِحجاِز ُمَغّنوَن َوُمَغنِّياٌت، َبْعُضُهْم ِمْن ُأصوٍل فاِرِسيٍَّة، َوكاَن َأْكَثُرُهْم 
َة اڑْلَمْيالء، َوإْبراهيم َواڑْبنِِه إْسحاق  ْعِر إضاَفًة إلى اڑْلِغناِء، ِمْثَل: َعزَّ ُيجيُد َنْظَم اڑلشِّ
موسيِقّييَن  ُعَلماَء  إلى  إضاَفًة  اڑْلُمْسَتـْكفي.  بِْنِت  َوَواّلَدَة  َوِزْرياب   ، يِّ اڑْلموِصلِّ

. َأْيًضا َشهيريَن، ِمْنُهُم اڑْلِكْنِديُّ َواڑْلفارابِيُّ

'

ً
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ْهَضِة5 بِاڑْهتِماٍم بالِــٍغ؛  َأّما في اڑْلَعْصِر اڑْلَحديِث، َفَقْد َحِظَي َفنُّ اڑْلموسيقا في َعْصِر اڑلنَّ

َبْل  َفَقْط،  ِة  اڑْلَعَربِـيَّ بِاڑْلموسيقا  َيْكَتفوا  َلْم  اڑْلموسيقا  في  َوَأْعالٌم  ُمَؤلَّفاٌت  َفَظَهَرْت 

ُة،  اڑْلَعَربِـيَّ َرِت اڑْلموسيقا  اڑْلِعْشريَن َتَطوَّ اڑْلَقْرِن  اڑْلَغْربِـيَِّة. َوفي  َتَأثَّروا َأْيًضا بِاڑْلموسيقا 

اڑْلَعَربِيَِّة، َوَظَهَرِت  حاِت7 َواڑْلَقصائِِد  اڑْلُمَوشَّ 6 َوَأداِء  اڑلّصوِفيِّ اڑإْلْنشاِد  َوَظَهَرْت ِفَرُق 

ُة في سوريا َوِمْصَر. ِمْن َأْعالِم اڑْلموسيقا في اڑْلَعْصِر اڑْلَحديِث:  اڑْلَمعاِهُد اڑْلموسيِقـيَّ

ْطَرش، ُأّم ُكْلثوم، َأْسَمهان... د َعْبد اڑْلَوّهاب، َفريد اڑأْلَ َسيِّد َدْرويش، ُمَحمَّ

ُة َاْلالُت اڑْلموسيِقـيَّ

ُة في َثالَثِة َأْنواٍع: َتْنَحِصُر اڑآْلالُت اڑْلموسيقيَّ

َة. 1. آالٌت ذاُت َأْوتاٍر، َوُتَسّمى اڑآْلالِت اڑْلَوَتِريَّ

2. آالٌت ُيْنَفُخ فيها، َوُتَسّمى آالِت اڑلنَّْفِخ.

َة، َأْو آالِت اڑلنَّْقِر.  3. آالٌت ُيْنَقُر َعَلْيها َوُتَسّمى اڑآْلالِت اڑإْليقاِعيَّ
عن: الموسوعة العربّية، دمشق )بتصّرف(

http://www.arab-ency.com

اڑْلُمْخَتِلَفُة. اڑْلُفنوُن  فيِه  َرْت  َِتَطوَّ َعَشَر،  َواڑلّساِدَس  َعَشَر  اڑلّرابِــَع  اڑْلَقْرِن  َبْيَن  ْهَضِة  اڑلنَّ ّعْصُر  َيَقُع   5

. اڑلّدينيِّ اڑْلَعَربِيِّ  اڑْلِغناِء  َأْنواِع  ِمْن  َنْوٌع   : اڑلّصوِفَيُ َاإْلْنشاُد   6

. اڑْلَعَربِيِّ اڑْلِغناِء  َأْنواِع  ِمْن  ُح:  َاْلُمَوشَّ  7

55

60
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فّعالّيات قبل قراءة النّص
يطلب من التالميذ:

تحضير معلومات عن الموسيقا العربّية؛ نشأتها، تطّورها، أهّم أعالمها...  -
كتابة خمسة أسئلة حول الموسيقا، يتوّقعون أن يجدوا لها إجابة في النّص.  -

أسئلة مقترحة حول النّص
ما هو الفرق بين الموسيقا العربّية قبل اإلسالم وبعده؟  -

امإل الفراغ في الجدول التالي:  -

ابحث في أحد مصادر المعرفة، عن معلومات عن أربع شخصّيات وردت في النّص، ثّم   -
اكتب بطاقة هوّية الثنتين منها:

بطاقة هوّية  

هل تساعدك المعلومات الواردة في نّص "الموسيقا" في اختيار برنامج تعليم الموسيقا   -
المناسب؟ وّضح.

العالقة مع الديننوع الالتاألهداف

مصر القديمة

العراق

اليونان

؟؟
تاريخ الوالدة

تاريخ الوفاة

البلدة
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فّعالّيات مقترحة
العربّية، يطلب منهم إجراء  الموسيقا  التالميذ على معلومات عن أعالم  بعد أن يحصل   -

مقارنة بينهم: المشترك والمختلف، بناء معايير للمقارنة...
يطلب من كّل تلميذ أن يتخّيل أّنه يجري مقابلة مع كّل من: فريد األطرش وسّيد درويش،   -
المعلومات  خالل  من  عنها  واإلجابات  منهما،  لكّل  يوّجهها  أسئلة  خمسة  يكتب  ثّم 
أدوات  كتابة  في  التلميذ  للمعّلم مساعدة  يمكن  ومواقع مختلفة.  في مصادر  الموجودة 

االستفهام التي سيستعملها في أسئلته التي سيطرحها: َمن، متى، ماذا، لماذا، كيف.
بواسطة  المقارنة  يجروا  ثّم  بينهما،  للمقارنة  معايير  ثالثة  يبنوا  أن  التالميذ  من  يطلب   -

جدول، أو بدونه.
يطلب من مجموعة من التالميذ أن يجروا مقابلة مع إحدى الفّنانات في بالدنا: ريم بّنا،   -
ويسّجلوا  منهّن،  لكّل  يوّجهونها  أسئلة  خمسة  يكتبوا  ثّم  مرقس،  أمل  آمنة،  أبو  دالل 
اإلجابات التي حصلوا عليها من خالل المقابلة. يمكن للمعّلم مساعدة التالميذ في كتابة 
ماذا،  متى،  َمن،  سيطرحونها:  التي  أسئلتهم  في  سيستعملونها  التي  االستفهام  أدوات 

لماذا، كيف.
المشترك  إيجاد  ثّم  بينهم،  المعلومات  تبادل  للتالميذ  يمكن  المقابالت،  إجراء  بعد   -

والمختلف.

مجال التكّلم
العرب  الموسيقّيين  المختلفة عن أحد  المعرفة  يقرأوا في مصادر  أن  التالميذ  يطلب من   -
في عصرنا، فريد األطرش، مثاًل. وعن الموسيقّي زرياب. وبمساعدة المعّلم يقومون 

بتحضير وكتابة محادثة تتّم بينهما. 
يطلب من أحد التالميذ أن يقوم بدور فريد األطرش، ومن تلميذ آخر أن يقوم بدور زرياب،   
ويتحّدث كّل منهما أمام تالميذ الصّف أو المدرسة عن الموسيقا العربّية في عصره، وما 

قّدمه لها.
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ِة َجْدَوُل اڑآْلالِت اڑْلَوَتِريَّ

ْوتاِرَاْلَمْبنىَاآْلَلُة َموادُّ ُمْرَفَقٌةَعَدُد اڑأْلَ
َطريَقُة إْنتاِج 

ْوِت اڑلصَّ

َعالَقـُتها 
بِاڑْلموسيقا 

ِة اڑْلَعَربِيَّ

ْندوُق َاْلعوُد َالصُّ
ُيْصَنُع ِمْن 

َخَشِب 
اڑْلَجْوِز، 

اڑلّزاِن، 
َوَغْيِرها.

َاْلُجْزُء اڑْلَخْلِفيُّ 
ٌر. ُمَقعَّ

ْندوِق  لِلصُّ
َفَتحاٌت 

في اڑْلُجْزِء 
. ماِميِّ اڑأْلَ

َيْمَتدُّ ِمْنُه ُعُنٌق 
في آِخِرِه 12 

ِمْفتاًحا. 

ِمْن 11-10 

َوَتًرا.

َخْمَسُة َأْوتاٍر 
ُمْزَدَوَجٍة، 

َواڑْلَوَتُر 
اڑلّساِدُس 

َمْربوٌط 
بِاڑْلعوِد.

ْسِر ْغُط َعلى ريَشُة اڑلنَّ - اڑلضَّ
اڑْلَوَتِر.

- َضْرُب 
اڑلّريَشِة 

ْوتاِر  لأِْلَ
َوبِاڑأْلَصابِــِع.

ِمَن اڑآْلالِت 
ِة  ساِسيَّ اڑأْلَ

في اڑْلموسيقا 
اڑْلَعَربِيَِّة، 

َتْشَتِهُر 
ِصناَعُتُه في 

ِة  َوِل اڑْلَعَربِيَّ اڑلدُّ
ِمْثَل اڑْلِعراِق 

َوسوريا. 
َكَتَب َعْنُه َعَدٌد 

ِمْن ُعَلماِء 
اڑْلَعَرِب ِمْثَل 

، اڑْبِن  اڑْلِكْنديِّ
سينا. طّوره 

زرياب.
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ْوتاِرَاْلَمْبنىَاآْلَلُة َموادُّ ُمْرَفَقٌةَعَدُد اڑأْلَ
َطريَقُة إِْنتاِج 

ْوِت اڑلصَّ

َعالَقـُتها 
بِاڑْلموسيقا 

ِة اڑْلَعَربِيَّ

ماِميُّ َاْلَكماُن َاْلُجْزُء اڑأْلَ

ْندوِق  ِمَن اڑلصُّ

ُيْصَنُع ِمْن 

َنْوَبِر  َخَشِب اڑلصَّ

، َأّما  اڑْلجافِّ

اڑْلَجوانُِب 

َواڑْلُجْزُء 

اڑْلَخْلِفيُّ َفــُتْصَنُع 

ِمْن َخَشِب 

ْيِز. اڑْلُجمَّ

ْندوِق  لِلصُّ

َفْتَحتاِن 

في اڑْلُجْزِء 

. ماِميِّ اڑأْلَ

ُيَغّطى بَِطَبقاٍت 

َعديَدٍة ِمَن 

هاِن. اڑلدِّ

َيْمَتدُّ ِمْنُه ُعُنٌق 

في آِخِره 4 

َمفاتيَح.
 

َأْرَبَعُة َأْوتاٍر
َأَحُدها َمْصنوٌع 

ِمَن اڑْلَحديِد 
ْلِب، اڑلصُّ

َوَتراِن 
َمْصنوعاِن ِمْن 

َأْمعاِء اڑْلَخروِف 
َأْو ِمَن 

لومينيوم، اڑأْلَ
َوَتٌر َمْصنوٌع 

ْحشاِء  ِمَن اڑأْلَ
اڑْلُمَغّطاِة 
بَِأْسالٍك 
يٍَّة.  ِفضِّ

َقْوٌس ِمْن 
َقضيٍب َخَشبِيٍّ 

َخفيٍف، 
َمْشدوٌد َعَلْيِه 
ٌن  َشريٌط ُمَكوَّ

ِمْن 150 
َشْعَرًة ِمْن َذْيِل 

اڑْلِحصاِن. 

َجرُّ اڑْلَقْوِس 
ْوتاِر. َعلى اڑأْلَ

َأْدَخَلها 
"َأْنطون 

َلْشوا" إلى 
اڑْلموسيقا 

ِة. اڑْلَعَربِيَّ

ُيْسَتْعَمُل في 
ُمْعَظِم اڑْلِفَرِق 

ِة  اڑْلموسيِقيَّ
ِة.  اڑْلَعَربِيَّ
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ْوتاِرَاْلَمْبنىَاآْلَلُة َموادُّ ُمْرَفَقٌةَعَدُد اڑأْلَ
َطريَقُة إِْنتاِج 

ْوِت اڑلصَّ

َعالَقـُتها 
بِاڑْلموسيقا 

ِة اڑْلَعَربِيَّ

باُب ْندوُق َالرَّ َالصُّ

ُيْصَنُع ِمَن 

اڑْلَخَشِب 

َواڑْلِجْلِد، 

َوُهَو ُمْسَتطيٌل 

َمْشدوٌد 

َعلى َوْجِهِه 

 / ماِميِّ اڑأْلَ

اڑْلَخْلِفيِّ ِجْلُد 

َحَيواٍن. 

َيْمَتدُّ ِمَن 

ْندوِق ُعُنٌق  اڑلصُّ

َخَشبِيٌّ

 في آِخِرِه 

ِمْفتاٌح لَِشدِّ 

اڑْلَوَتِر.

َوَتٌر واِحٌد 

َأْو َوَتراِن 

َمْصنوعاِن 

ِمْن َشْعِر َذْيِل 

اڑْلِحصاِن َأْو 

ِمْن َأْلياِف 

اڑلنَّخيِل.

َقْوٌس َمْصنوٌع 

ِمْن عوِد 

ّماِن َأِو  اڑلرُّ

اڑْلَخْيَزراِن، 

َعَلْيِه َشْعٌر ِمْن 

َذْيِل اڑْلِحصاِن. 

َنْقُر اڑْلَوَتِر بَِشْعِر 

اڑْلَقْوِس، 

َأْو َجرُّ َشْعِر 

اڑْلَقْوِس َعلى 

اڑْلَوَتِر.

شائَِعُة 

اڑاِلڑْستِْعماِل 

في اڑْلَمْغِرِب، 

توُنس 

َواڑْلَجزائِر.

َيْسَتْعِملوَنها 

َأْثناَء إْلقاِء 

واَيِة  اڑلرِّ

ْعِر. َواڑلشِّ
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ْوتاِرَاْلَمْبنىَاآْلَلُة َموادُّ ُمْرَفَقٌةَعَدُد اڑأْلَ
َطريَقُة إِْنتاِج 

ْوِت اڑلصَّ

َعالَقـُتها 
بِاڑْلموسيقا 

ِة اڑْلَعَربِيَّ

ُصْندوُقُه َعلى َاْلقانوُن

َشْكِل ِشْبِه 

ُمْنَحِرٍف، 

ُيْصَنُع ِمْن 

َخَشِب 

اڑْلَجْوز،  

َتـْكسوُه ِقْطَعُة 

ِجْلِد َسَمٍك.

َلُه ِمْفتاٌح 

واِحٌد.

78 َوَتًرا،

ُكلُّ َثالَثِة َأْوتاٍر 

ِة  قَّ ُمَتساِوَيٍة بِاڑلدِّ

َواڑْلَغالَظِة 

ْوِت ُتَشدُّ  َواڑلصَّ

َمَع َبْعِضها.

َكْشَتبان، َوُهَو 

َمْعَدٌن َعلى 

َشْكِل ماسوَرٍة 

َمْفتوَحٍة ِمَن 

َرَفْيِن  اڑلطَّ

َيَضُعها 

اڑْلعاِزُف َعلى 

َسّباَبـَتـْيِه، 

َوريَشٌة 

َمْصنوَعٌة ِمْن 

َقْرِن َحَيواٍن.

َجْذُب، 

َضْرُب َوَتـْثبيُت 

ْوتاِر  اڑأْلَ

بُِمساَعَدِة 

اڑأْلَصابِــِع 

َواڑْلَكْشَتباِن.

اِْستِْعماِل 

اڑلّريَشِة ِمْن 

َجْنـَبـْيها.

ُة  ساِسيَّ َاآْلَلُة اڑأْلَ

لِْلموسيقا 

اڑْلَعَربِـيَِّة، 

نَّ  َوذلَِك أِلَ

اڑآْلالِت 

ْخرى  اڑأْلُ

َتْعَتِمُد َعلى 

اڑْلقانوِن بَِضْبِط 

اڑإْليقاِع، 

َوَتـكوُن بَِوَسِط 

 
اڑأْلوْرِكْسترا 8

ِة. اڑْلَعَربِـيَّ

َتْشَتِهُر ِمْصُر 

َوسوريا 

بِِصناَعتِها.

 
ـَة. اڑْلموسيِقـيَّ اڑآْلالِت  لُِمْخَتِلِف  اڑْلمَئـَة عاِزٍف  ُيقاِرُب  ما  َتُضمُّ  اڑْلموسيِقيَِّة،  َدواِت  اڑأْلَ ِمْن عاِزفي  َمْجموعٌة  َاأْلوْرِكْسترا: 

 8

'
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مقترحة فّعالّيات 
عن  البحث  منهم  يطلب  الجدول،  في  الواردة  المعلومات  التالميذ  يقرأ  أن  بعد   -

الجدول. في  وتعبئتها  القيثارة  آلة  معلومات حول 
يطلب من التالميذ بناء جدول مشابه لآلالت اإليقاعّية أو النفخّية التي ذكرت في نّص   -
المعلومات  بمصادر  االستعانة  للتالميذ  يمكن  مناسبة.  معايير  بحسب  "الموسيقا" 

لمختلفة. ا
التالميذ أن يطرحوا ثالثة أسئلة ال يجدون لها إجابات في الجدول. يطلب من   -

العود؟ مثال: من هو مخترع 

مقترحة أسئلة 

المعلومات  بحسب  العربّي،  العالم  في  استعمااًل  أكثر  الوترّية  اآلالت  من  آلة  أّي   -
الواردة في الجدول؟

آلة وترّية يمكن صنعها بطريقة سهلة، بحسب ما ورد في الجدول؟ أّي   -
العربّية؟ بالموسيقا  القانون من حيث عالقته  العود عن  يختلف  بماذا   -

تخّيل محادثة بين العود والربابة، يحاول كّل منهما أن يثبت أّنه األفضل. اكتب ثالثة   -
عنها. يتحّدثان  أمور 

اكتب ثالثة أسئلة حول إحدى اآلالت المذكورة في الجدول، ال تجد إجابة عنها في   -
الجدول.

اذكر سببين.  الجدول؟  آلة وترّية أعجبتك، بحسب  أّي   -
خانة  في  ضعها  ثّم  لها،  صورة  أحضر  أو  الجدول،  في  وصفها  بحسب  اآللة  ارسم   -

اسم اآللة في الجدول.
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5
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َاْلعوُد
 3500 َقْبَل  ِة  اڑْلِفْرَعْونِـيَّ ِمْصَر  في  ُعِرَف  اڑْلعوَد  َأنَّ  َعلى  اڑْلباِحثوَن  ُيْجِمـُع 

َسَنٍة. َأّما ِعْنَد اڑْلَعَرِب َفَقْد شاَع اڑْستِْعماُلُه داِخَل اڑْلَجزيَرِة اڑْلَعَربِيَِّة، َوكاَن 

ْكِل. ِع اڑلشَّ ٍح، ُمَربَّ ًة ذاَت َصْدٍر ُمَسطَّ آَلًة َوَتِريَّ

ُه ُسْلطاُن اڑآْلالِت َوجالُِب اڑْلَمَسّراِت"، َوُهو ِمْن َأَهمِّ  قيَل َعِن اڑْلعوِد:"إنَّ

ِة إْطالًقا. ِة اڑْلَعَربِـيَّ اڑآْلالِت اڑْلموسيِقـيَّ

اڑآْلالِت  ِة ِمَن  اڑْلجاِهِليَّ اڑْلَعَرُب في  اڑلّتاريِخ: "َعَرَف  َبْعِض ُكُتِب  جاَء في 

َعَلْيها  َيْعَتِمُد  اڑلَّتي  اڑآْلَلَة  ُهَو  اڑْلعوُد  َوَقديًما،كاَن  "اڑْلِمْزَهَر".  ِة  اڑْلَوَتِريَّ

اڑلتَّْلحيُن َواڑْلِغناُء، َوال َيزاُل َكذلَِك إلى اڑآلَن".

اڑإْلْسالِم ُهَو "اڑْبُن ُسَرْيٍج". كاَن َيْضِرُب  بِاڑْلعوِد في َصْدِر  ُل ضاِرٍب  أَوَّ

َة، ُثمَّ شاَع اڑْستِْعماُلُه ِعْنَد َجميِع اڑْلموسيقّييَن اڑْلَعَرِب  َعلى َأْوتاِرِه في َمكَّ

َوْزُنُه  َفصاَر  اڑْلعوَد،  َن  َحسَّ اڑلَّذي  ِزْرياُب  َظَهَر  ُثمَّ  َبْعَدُه.  َجاءوا  اڑلَّذيَن 

ِمْن ُمْصراِن  َواڑلّثالَِث  َل  وَّ اڑأْلَ اڑْلَوَتَرْيِن  ، َوَوَضَع  ْصِليِّ اڑأْلَ اڑْلعوِد  َوْزِن  ُثُلَث 

باِت اڑْلَجوِّ َوَتدوَم َأْكَثَر ِمْن  َر بَِتَقلُّ َبْعِض اڑْلَحَيواناِت اڑْلُمْفَتِرَسِة، َكْي ال َتَتَأثَّ

َغْيِرها.

'
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فّعالّيات مقترحة
يطلب من التالميذ:

أن يكتبوا ثالثة أسئلة ال يجدون إجابة عنها في نّص "العود".  -
أن يجدوا معلومة واحدة مشتركة بين هذا النّص وبين المعلومات الواردة عن العود في   -

الجدول.
في  المعلومات  وبين  النّص  في  الوارد  للعود  التوضيحي  الرسم  بين  مقارنة  يجروا  أن   -

الجدول.
الكتابة عن  ثّم  العصر الحديث،  العود في  المصادر عن أسماء أشهر عازفي  البحث في   -

أحدهم.
يمكن للمعّلم أن يحضر تسجياًل لعزف على العود، ويسمع تالميذه.  -

التالميذ  يسمع  المعروفة،  الموسيقّية  اآلالت  بعض  على  لعزف  تسجياًل  المعّلم  يحضر   -
عزف كّل آلة على حدة، ثّم يطلب منهم تمييز هذه اآللة.
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وأخيًرا
لقد حاولنا في هذه الوحدة أن نسّلط الضوء على إستراتيجّيتين من أهّم إستراتيجّيات التفكير 
العالية؛ المقارنة وطرح األسئلة، وذلك من خالل نصوص متنّوعة في موضوعة الموسيقا 
التي من شأنها أن تشّجع التالميذ على تعزيز تنّورهم القرائّي، وتقريب لغتهم العربّية التي لم 
تعد محصورة في موضوعات جاّفة بعيدة عن عالمهم. لقد أصبح االهتمام بتطوير الفّعالّيات 
المحّفزة التي تثير التفكير وتجعل من  التلميذ مفّكًرا مبدًعا، من متطّلبات عصر المعلوماتّية. 
ال نريد للتلميذ أن يحصل على معلومات جاهزة، ثّم يحفظها ويكّررها؛ ما يجعله ينساها 
بسرعة. نريده أن يستنتج، أن يربط المعلومات، ويقارن بينها؛ لكي تتعّزز معرفته وإلمامه 

ويتوّسع تفكيره.

المعّلم، أو على  يترّددون في طرح أسئلة على  الكثير من تالميذنا  من ناحية أخرى، نجد 
المهارة  التمّكن من هذه  أو عدم  الخجل،  إّما  لسببين؛  المدرسة، وذلك  يزور  أّي ضيف 
هذه  تعزيز  على  العمل  المهّم  من  أّن  رأينا  هنا،  من  سؤال.  صياغة  يجيدون  فال  المهّمة، 
نعّزز  كما  وجريئة،  ومفّكرة  مبدعة  شخصّيات  ذوي  تالميذ  بذلك  فنكسب  اإلستراتيجّية، 
المكان  في  متنّوعة  أسئلة  طرح  في  يترّددون  فال  المناسب،  السؤال  صياغة  مهارة  لديهم 

والزمان المناسبين.

نأمل أن يعمل المعّلمون على تعزيز هاتين اإلستراتيجّيتين لدى تالميذنا. ونعود ونؤّكد أّن 
ما قمنا به في هذه الوحدة هو مساعدة المعّلمين في بعض االقتراحات التي  يمكنهم تطويرها  

وبناء اقتراحات مشابهة في نصوص أخرى تدور حول موضوعات مختلفة. 


