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           دالصم نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد األستاذ الدكتور بسادات عبد -

 على قبوله تأطيرنا في إنجاز هذا العمل المتواضع

. وعلى نصائحه وإرشاده لنا  

                    بحمد هللا تبارك وتعالى تم إنجاز هذا العمل المتواضع رغم الظروف  -

بب جائحة كورونا عفانا هللاالتي انت اليها بالدنا بس  

. وكذلك رغم مسؤولياتنا اتجها أسرتنا منها،  

. كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من بعيد او من قريب تحية تقدير الى -  

فرع التراث الموسيقي  ةذاتاألساتذة والدكاترة من قسم الفنون وبخاصة أسنشكر كل  -

. الجزائري  

من الخير تعميما للفائدة وتحصيال  لنا ونرجو من العلي القدير أن يوفقنا لما فيه -

. للمعرفة  

 

 

 

 



 

 
 

 

هلل تعالى نحمده ونشكره الحمد  

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  "  " َوُقِل اْعَمُلوا َفَسََيَى اَّلله

صدق هللا العظيم      

هللا،أبي رحمه  هللا،ا بعد طاعة هممن وجبت طاعت الى -  

. أمي الغالية رفيقة دربي   

والمعرفة والراغبين في التطوير وتحسين الى كل المتتبعين والمتطلعين الى العلم  -

 المستوى أصدقائي وصديقاتي من جامعة

. الجزائر" القبة"المدرسة العليا لألساتذة     

. الى كل الزمالء األساتذة وكل الطلبة األعزاء في جميع المستويات -  

ساعدنا بنصائحه الذي "  عبدالصمد بسادات" دكتور الى االستاذ الفاضل وال -

 وتوجيهاته فليباركه هللا على نيته الخالصة

. له ولعائلته   

نسى صديقتي أوال  الى صديقتي الغالية داعية لها بالشفاء العاجل سليمة بن سقالل -

. متمنية لها الحياة السعيدة سعاد شراد  

خليل إسكندر بنائيأتنفسه أن والى الهواء الذي الى سندي في الحياة زوجي سفيا -  

. ضهما هللا ورعاهمافح وأنس    
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 ،كان ال بد من أي مجتمع كانذ إ ،أمة لتراث أين الموسيقى مرآة عـــــــاكسة إ          

فهذه  خاصة،وسيقى ن عادات وتقاليد والفن عامة والمبأصوله م وااللتزامالحفاظ على تراثه 

له.ر عن الهوية الثقافية من ألوان التراث الفني إذ تعبّ  ا  لونتعّد األخيرة   

شمال في الفنجد  الجغرافيةرا لشساعة رقعته بتنوع واسع للموسيقى نظخر وبلدنا الجزائر يز

الراي غربها ونجد  شرقها، والقبائلي، الشاويالسطايفي  بأنواعه،ي األندلسالجزائري 

وكذا الشعبي والنايلي و ..... ...الموسيقى الصحراوية والتارقية في الجنوب   

يقي لتراث الموسافي بحثنا هذا نقطة مهمة تكمن في الصورة الواقعية التي يأخذها  التمسنا

  المتوسط.التربوية للتعليم  ومةالمنظفي ومكانته ومدى استخدامه الجزائري 

م العناصر البيداغوجية التي لها عالقة مباشرة سعينا من أجل أن يتضمن بحثنا معظ كما

بتدريس أنواع موسيقية جزائرية في المتوسط إيمانا منا بالدور الذي يمكن ان تلعبه في العملية 

 التربوية.
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  الموسيقي التراث  تدريس والتي تتمثل فيإشكالية رئيسية حول لقد تمحورت مذكرتي  *

.(التربوي )المجاللمدرسة الجزائرية الجزائري في ا  

."المتوسط  التعليمناه اخترنا أحد مستويات التربية والتعليم أال وهو "قترحاكنموذج و    

:طرحنا اشكاليتنا كاآلتيبالتالي و   

؟ تعليم المتوسطالجزائري في الالموسيقي التراث  دريستما مدى -   

كالتالي:سئلة هي قد تفرعت من هذه اإلشكالية ألو        

  كيف نجعل الغناء الجزائري وسيلة لتدريس التربية الموسيقية؟ -

ماهي الطريقة التي يمكن من خاللها استغالل التراث الموسيقي الجزائري في تدريس التربية  -

 الموسيقية؟

شكل الدرس الذي يقدمه األستاذ لتالميذه مستعينا بالتراث الموسيقي  ن يكونأكيف يمكن  -

 الجزائري في ذلك؟

التي  ذاتية وموضوعية دوافعوكانت له  الّ إ ،الدارسن أي موضوع يختاره الباحث او إ * 

 الرغبةبتخصصه او  ارتباطهوقد يكون ذلك راجع الى  األخرى،جعلته يختاره دون المواضيع 

هميته كما قد يكون أل كشاهد،على أساس انه دارس وباحث وليس كثر إليه أالتي حفزته 

 والمكانة التي يشغلها في المجتمع.

   وتكمن أهمية موضوعنا ودوافعه التي جعلتنا نهتم به ونود دراسته في النقاط التالية:

  ندرة المراجع الخاصة بالتراث الموسيقي الجزائري. -

.مرحة التعليم المتوسطلمادة التربية الموسيقية في للتعليم كوني استاذة مدرسة  حبي -  

ول موضوع بحث بقسم الفنونكونه أ -  

.والدراسات العلمية حول هذا الموضوعنقص البحوث  -  

 

 



 الـــــمقـــدمة

 ج
 

فـــــــــــــــ:لخطة بحثنا أما بالنسبة *  

قمنا بتقسيمه الى ثالثـــــــة فصول، حيث خصصنا الفصل  معالجة إشكالية موضوعنا هذال

األول  مبحثين،بعنوان التراث الموسيقي في الجزائر وثراؤه من خالل التنوع ويشمل األول 

حول تطور الموسيقى الجزائرية، أما المبحث الثاني كان حول األنواع الموسيقية الجزائرية 

ه والقبائلية والموسيقى والشاوية وموسيقى القناو الموسيقى السطايفية الراي،منها الشعبي، 

ندلسية األ  

من خالل مناهج التربية  سيقي الجزائريالتراث الموتفعيل الفصل الثاني عنوانه ما أ       

الموسيقية وهو كذلك شمل على مبحثين، فتطرقنا في المبحث األول الى النضرة العامة حول 

 الجزائرية وكذا تاريخ الموسوقاتالتربية الموسيقية ثم تاريخ حددنا ماهية اذ  التربية الموسيقية

هميتها. وفي المبحث الثاني خصصنا أبرزنا غاياتها وأهدافها والتربية الموسيقية في الجزائر وأ

 التربية، فيه تطرقنا لحصة حديثنا حول واقع تدريس التراث الموسيقي الجزائري في الجزائر

 في المنهاج التربويوعرضنا البرامج السنوية المعمول بها الموسيقية الشاملة، وماهية المنهاج 

  األخير قمنا بالتعليق على برنامج السنة الرابــــــــــــــعة. الجديد وفي

الرابعة نموذجي للسنة درس ل تضمن تحليال" الثالــــث" امـــــــــــــــا الفصل التطبيقي     

"النوبة ، إيقاع االنقالب،  األنشطة الثالث تطبيقها عبرفاخترنا الموسيقى األندلسية و ،ط متوس

الخروج بمجموعة من النتائج. وبالتالي واغنية من التراث االندلسي"  

  

المقاربة التربوية في تدريس التراث الموسيقي الجزائري في  اختبارالى  نـــــــــــــابحثيهدف *

وتوظيفه  استخدامهالطور المتوسط إلظهار مدى برمجته في البرامج التعليمية وكذا ضرورة 

 هدف الحفاظ عليه.

يلي:ما الى تحقيق والوصول الى جملة من األهداف، نذكر منها  سعينا من خاللــــــهولقد    

  .أنواع التراث الموسيقي الجزائري التعرف على مختلف -

.للموروث الموسيقي الجزائري العريق االعتباررد  -  

إبراز أهمية التراث الموسيقي الجزائري لتزويد طلبتنا بمعلومات مفيدة وكافية حول كيفية  -

 تدريسه.
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.المحافظة على التراث الموسيقي عن طريق توظيفه في التعليم -  

في ثالثة فرضيات هي كاآلتي:ا ـــــــــفرضيات بحثن نظمنا*   

.تربوي دتتميز ببعالتراث الجزائري ثري بأغاني  -  

.ة النشاطن ألغنية جزائرية اندلسية خالل حصوالتلقي االستماع -  

وق سية الجزائرية عبر ثالثة أنشطة تذدرس نموذجي للموسيقى األندلل )كيفية(وضع طريقة  -

ونضريات، واناشيد تربوية. قواعدواستماع،   

المعتمد:منهج الدراسة وعن  *  

الفصلين األول والثاني( )في بحثنا هذا المنهج الوصفي فيما يخص اإلطار النظري  اتبعنالقد ف

وصف لواقع التربية  ودوناه وكذلكما سمعناه  من أجل وصف التراث الموسيقي الجزائري من

.الموسيقية الممارسة في الجزائر  

درس من خالل تحليل  وذلكالتحليلي على المنهج فيه عنا التطبيقي اتبوأما الفصل الثالث وهو 

 داخل قسمين من الموسيقية،عبر األنشطة المختلفة لحصة التربية نموذجي للسنة الرابعة 

د األنواع الخاصة بالتراث الموسيقي الجزائري وهي مؤسستين مختلفتين معتمدين على أح

دلسية.الموسيقى األن  

وهي كالتالي:حدود البحث ة حددنا فيها ــــــــــ* رسمنا خط  

( أغنية جزائرية من تراث )اإلنقالبموروث الموسيقى الجزائرية إيقاع أندلسي  الفني:الحد  -

ترى " الصنعة طبع الموال " قم  

رسالة في أطار تحضير  2020-2019الجامعية تم إعداد البحث خالل السنة  الزماني:الحد  -

2020وبداية  2019اي نهاية  شهري ديسمبر وجانفي خالل الماستر  

.والية غليزان المكاني:الحد  -  

   .عليأفريل بسيدي محمد بن  16متوسطة  -        

.متوسط العربي بن مهيدي مديونة -          
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بينها:من التي  الصعوباتبذكر تلك  البحث وقمناثناء ة عراقيل أاجهتنا عدّ *لقد و  

األخيرة.كانت أول صعوبة واجهتني خالل بحثي حملي في األشهر الثالثة  -  

دى للحجر الصحي وبالتالي غلق كل لبالد خاصة في جائحة كورونا مما أدخول العالم وا -

, وبالتالي  2020الجامعات والمعاهد والمدارس التربوية إبتداءا من أواخر شهر فيفري 

.الذي يتطلب اإلنتقالصعوبة العمل الميداني   

النقص الكبير في المصادر والمراجع. -  

صعوبات في ترجمة بعض المصادر. -  

منها مفهوما والتي تتمثل فــــي: فقد وضعنا لكل  مصطلحات البحث * أمــــــــــــا   

المقاربة:-/أ  

بكالم حسن  اه، حادثهمقاربة( ناد ، يقارب،)قاربمفاعلة  : هي مصدر ثالثي على وزنلغة -

 وهو قربان وهي قربى ومنها تقاربا 

الكيفية العامة او الخطة المستعملة لنشاط ما ويراد منها وضعية المسألة او حل إصطالحا: -

معينة.مشكلة او بلوغ غاية معينة او اإلنطالق في مشروع ما مرتبط بأهداف   

:التربية-/ب  

-ماهية التربية: لغة: هي من ربى، يربو بمعنى زاد ونمى أي أنها من الزيادة فمفهوم التربية 

كان يدور حول رعاية اإلنسان للحيونات وزراعة النباتات والعناية باألطفال  في اللغة قديما

أي أن هذا المفهوم مرتبط بوجود اإلنسان فلهذا جاز القول بأن التربية وجدت منذ وجود 

فكلمة التربية جديدة أصلها التيني     ،ث النشأةالبشر ولكن إستعمال هذا المصطلح الحدي   

واإلستخراج.التي تفيد بمعنيين هما التغذية   educare 

 

-المفهوم اإلصطالحي للتربية: معنى التربية إصطالحا هو النشأة واإلعداد الفكري وهو اكثر 

لسفتها، ت متعددة ومختلفة من حيث فتعقيدا من المعنى اللغوي اذ نجد أن للتربية تعريفا

وطرائقها ويرجع السبب الى تبيان اإليديولوجيات التي تتبنى  عملياتها، مضامينها، أهدافها،

تتفق في التعريف بأن التربية  معظمهاأن  ، االتحديد سياسات التربية وتوجهاتها المختلفة

 عوثقافته وبالتالي التقدم بالمجتم هسلوكياتتتوجه الى الفكر اإلنساني من اجل تطويره وتنمية 

والمعيشي.ورفع مستواه الثقافي   

التربية ليست إعداد الطفل للحياة بل هي الحياة. :"جون ديوي وفي هذا الصدد يقول "   
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أساسا ومصدرا لكل بحث، وهي عبارة عن تكملة لبحوث أخرى الدراسات السابقة تعتبر *

ن نبحث في الدراسات التي لها بالنسبة لبحثنا هذا تطلب األمر بأ وتمهيدا لبحوث قادمة، أما

عالقة بالتراث الموسيقي الجزائري ومن بينها مذكرتين تخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم 

:2011/2012المتوسط بالمدرسة العليا لألساتذة   

 ن" للطالبتيةسيقيالمواألولى بعنوان " توظيف الموسيقى الجزائرية في تدريس مادة التربية     

.وزاوي نرمانقوادري هاز سعاد   

 التراث الموسيقيإلدماج بعض ايقاعات من وسائل تعليمية ثانية بعنوان "وال

فتيلينة نجاة وبن خروجة خيرة. " للطالبتانالجزائري في الطور المتوسط  
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ه من خالل التنوعؤوثراالتراث الموسيقي في الجزائر 
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يدـــهــــــــــــــــتم  

 

 

 اإلستغناء عنها في عملية التربية،تعد التربية الموسيقية اليوم من أهم الوسائل التي ال يمكن  

اما عند ترجمتنا للمكانة التي يوليها المجتمع الجزائري  األمم،ها وقيمتها الحقيقية عند فلها مكانت

من خالل  ارتئيناوللحديث عن الموسيقات الخاصة بوطننا  واضح،قى نجد تناقض للموسي

ة بداية بمعرف التربوية، المنظومةي الجزائري في موضوع بحثنا معرفة مكانة التراث الموسيق

الجزائرية.اله في المدرسة ثراءه وتنوعه ثم الواقع الذي ين  
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 ❶-المبحث األول: تطور الموسيقى الجزائرية   

 أ/-الموسيقى: 

 ألهةوهي Muséكلمة األصل وقد أتت من  يونانيةيرجح أن كلمة موسيقى  الموسيقي:مفهوم 

 القدامى.الفن عن اليونان 

فيما بعد وأصبحت تطلق على لغة األلحان فقط. فالموسيقى حديث  انفردتغير أن هذه التسمية 

الروح وليدة أصوات طبيعية وكل مخلوقات الخالق في تمازجها وتنافرها، في هدوئها 

ن ها علم وفوزمجرتها .... ولقد تعددت تعارف الموسيقى مع مرور األيام والعصور فقد قيل أنّ 

 ولغة.

لوم الطبيعية المبنية على القواعد الرياضية، وهو ترتيب " إن علم الموسيقى من الع علم:   

ألذن بحيث تتركب منها ألحان تستغنيها ا المتناسبة،وتعاقب األصوات المختلفة الدرجة المؤتلفة 

أما قياسات األبعاد الموسيقية الموجودة بين درجات السلم  متنوعة،مبنية على موازين موسيقية 

 معلومة.نها فإنها تعتمد على جداول رياضية الموسيقي والعالقة القائمة بي

اتجة عن ن المنتظمةإذ أن األصوات  ءالفيزياإن األصوات الموسيقية تعتمد في تراكيبها على    

أجسام صلبة وهوائية بدرجات معينة يمكن حسابها على نحو رياضي دقيق وهذا ما  اهتزاز

 1" ى....يعرف بفيزيائيات الموسيق

ولعبت  يها،فكما أنها أثرت  الفنون،الموسيقى فن من الفنون الجميلة ولقد تأثرت بجميع  فن:    

الفنون عموما دورا حضريا مهما في حياة اإلنسان، وفي كثير من المجتمعات البدائية في الحياة 

ارتبط فن فقد  الحضارات،اليومية ربما كان أكبر من دورها في بعض المراحل المتقدمة من 

وفن الرسم بصناعة  اإلنسان،الت واألدوات التي يستخدمها صناعة األواني واآلالنحت ب

بالنواحي الدينية والدنيوية ومنها التربية والعالجية وغير  ارتبطأما فن الموسيقى فقد  المالبس،

ومن هذا المنطق نالحظ أن للفنون دورا منطقيا أكبر كثيرا والزينة والترفيه حتى  ذلك.

 2لإلنسان.الممارسات اليومية أصبحت جزءا من 

ها ليست لغة عالمية كما يعتقد عديد من الناس إنما هي لغات لموسيقى لغة غيرأنّ ا لغة:    

وإذ أن لكل سعب لغته الموسيقية ذات الخصائص المميزة وإذا كانت الموسيقى من  مختلفة،

وأنها من حيث  لألذن.كونها تنسق األصوات بطريقة محببة  مكان،حيث أساسها واحدة في كل 

                                                           
  1 قدوري، حسين. الموسوعة الموسيقية الصغيرة. شركة المنصور للطباعة المحدودة. بغداد. 1987. ص13.

  2 قدوري، حسن. نفس المرجع. ص 14.
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أصولها مرتبطة بمعتقدات اإلنسان وطباعه وهي لغة الروح والمشاعر والخواطر فإنها نضرا 

ن لكل منها وأ والتربوية،لشكلها تنقسم الى عدة لغات متباينة فيها تقنياتها ومفاهيمها الجمالية 

 تكويناتها للمقاماتو ةالموسيقيمن حيث األبعاد  ذاتها،خصائص تكمن في المادة الموسيقية 

تقنيات األداء  التلحين،أشكال  وأنواعها، تاإليقاعاتنظيم  تعدده،وحدة اللحن أو  والزخارف،

 يفيةالوظالت الموسيقية ل التعليم الشفهي أو المكتوب، اآلوسائ اإلرتجال، واآللي،الصوتي 

لشعب إلى هذا امائيتها وانتكل ذلك يلعب دورا مهما في تحديد نوع اللغة الموسيقية  االجتماعية.

 ذالك.أو 

موسيقية أو غنائية متنوعة يمكن أن نميز بأن هذه الموسيقى أو تلك  تلناتجاسماعنا  وعند

أو غيرها .... مما تختص بها الشعوب  ةيابانياألغنية عربية أو أنها عراقية أو خليجية أو 

 1وجودها.كونها هذه الموسيقى تعطي صفات معينة تدل على أماكن 

الية.ثته( األجيال السابقة لألجيال الج)ور هما خلفتبمفهومه البسيط هو خالصة  :التراث-/ب  

 التقليدية أو الثقافة )الثقافةقائم بذاته يختص بقطاع معين من  ومن الناحية العلمية هو علم باقي

ونفسية. واجتماعيةويلقي الضوء عليها من زويا تاريخية وجغرافية  الشعبية(  

طور الموسيقى الجزائرية: ت تاريخ-/ج  

بة تذهب جذور التطوير للموسيقى الجزائرية الى مرحلة االستقرار التي سادة المنطقة إيان الحق

عضها نحو ب من العائالت ، ، حيث هاجرت العديد1870أي بعد ثورة  االستعمارية
الفرصة معها هجرت عامل اآلالت التقليدية، مما أتاح نحو تونس والمغرب و الشرق والبعض

 الميدان وفرضت نفسها فيو البانجو(  القيثارة الت ذات الصوت الموحد ) البيانو،لدخول اآل
المتكرر لها بداء غياب ربع البعد في اللحن  االستعمالومع الموسيقي، قادمة من اوروبا ،

 ،لذي ال نجده في البلدان المجاورةالجزائري وبدأت بذلك ظهور صبغة جديدة لهذا اللحن وا

من ذلك الوقت أخذت الموسيقى الجزائرية نفسا جديدا ودخلت عهدا جديدا الذي نستطيع و

 تسميته بمرحلة النهضة.

األولى لالستعمار في سنوات الثالثينات  بالمئوية االحتفاالتوبتأثر الموسيقى بالسياسة سجلت 

عريق بالشخصية في كل المجاالت وبالتالي في الموسيقى وذلك سعيا نحو الت االستفاقةنوع من 

 الجزائرية.

                                                           
  1 قدوري، حسن.نفس المرجع. ص15
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أين استقبلت  2719عصر التطور بالمزامنة مع تطور المسرح وذلك في نوحي  بعدها بدأ

فخلقت أثرا عميقا  لمسرحية القادمة من الشرق األوسط،الساحة الفنية الجزائرية المجموعات ا

مرة فرجة ال مثيل لها أبدى تفاعال عميقا  ألولالمسرح المحلي وعاش الجمهور  تنشئةفي 

بالشخصية العربية الذي تربطه معها عامل اللغة. أحسوتأثرا بالغا منها ذلك ألنه   

أين أعطت للجمهور  قفزات من األداء الموسيقي البحت، المسرحيةورافقت العروض 

والت عرف وبالموازاة مع هذ الجن تطور الموسيقى في الشرق األوسط، الجزائري فكرة ع

".محمد عبد الوهاب " و " السيد درويش الجمهور الجزائري "   

بعدها انشاء المسرح الوطني فرقة تابعه تعني خصيصا بالموسيقى والغناء ومنها ظهر العديد 

معهم الجديد إلى الموسيقى. احملومن المغنيين والمغنيات الجدد والذين   

محي الدين ويعود الفضل في ظهور الموسيقى العصرية الى أبو المسرح الجزائري " 

 لما قب" الذي يعتبر كذلك أبو الموسيقى الجزائرية العصرية خاصة في المرحلة بشطارزي 

لمية الثانية.االحرب الع  

غربي ية وفق قالب الموسيقى التقليد " اللذان حمالرشيد قسنطيني  " ثم " عاللوبعده ظهر " 

من أجل التقدم  للشعب،المحيطة  االجتماعيةسعيا منهم على نقد العوامل  هزلي،في إطار 

 بالمجتمع الجزائري ورفع المستوى الثقافي وزرع الروح الوطنية.

التسجيل  )كآالتوسائل التقنية وال اآلالتالدفع الذي انتجه تطور الموسيقى المصرية من حيث 

كان قويا على الساحة الفنية الجزائرية وسجل نفسه في التاريخ. (،والعرض  

فبرزت  العصري،في العطاء للفن الجزائري وأكثرو  أبدعواوأدى الى ظهور جيلين جديدين 

 مريزق،الحاج  دالي،عبد الكريم  العنقى، محمدالحاج عدة أسماء في هذا السياق نذكر منهم " 

. ..سلوى رياسة،رابح د أحمد،يفي خل عبابسة،د يعبد الحم أحمد وهبي، أمنور،الحاج 

".وآخرون  

حملت معها الكثير من التغيرات تجلت في الوعي الذي  الستينات،أواخر الخمسينات وأوائل 

ن القيادة اد سبل من أجل تمرير الرسالة بيوايج به الشعب في هذه الفترة بالذات ، يتميز

فلم يجد السياسيون وسيلة أفضل من  ال بد منه ،أفراد الشعب كان أمرا والسياسة للثورة و 

األغنية التي كانت تصل األغلبية من السكان. نتج عن ذلك اإلبداع في األغاني الترميزية التي 

كانت تخفي في بعض األحيان توصيات من القيادة الثورية وبعث الروح الوطنية وأحيان 

 أخرى زرع القيم األخالقية وتنمية روح المسؤولية.
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اجتماع كل هذه العوامل أدى الى ميالد نوع مميز لألغاني يسميه البعض باألغنية الوطنية او 

األغنية الهادفة التي اتسمت بالبساطة والصدى في نفسية المستمعين لها بغض النضر عن 

 الشكل او القالب الذي تؤدي به.

"  االستعمارونذكر على سبيل المثال أغنية الحاج أمحمد العنقى في حثه للشعب على مواجه 

في بالدنا " في إحدى أبيات القصيدة: استعماربقاش  الحمد هلل ما  

 

ربنا النصر لشعبنا     جزاير أمتنا........ اطلبوا          

 

من  مال يسأأثارت هذه الكلمات النزعة الوطنية والغيرة على األرض في أوساط الشعب الذي 

 ترديدها في كل وقت إلى يومنا.

:وفي توعية الشعب ذكر في إحدى أغانيه  

 

ت الي تعلمـــــــان هللا يالطيف            أنـــــــــسبح         

من استحاهم ايقولو خاف            كاين شي ناس                    

ألن األحكام المسبقة غالبا  األخرين،ويقصد الحاج بهذه الكلمات عدم االستهانة بالغير و احترام 

 ما تكون خاطئة.

  الرموز:ويقول بلغة 

 

مانيش أمثقف           قراني الجوع والحفى         

 

رمزان من رموز تجارب  هذه العبارات تفيد الترميز فالجوع والحفى ال يدرسون إنما هما

 الحياة التي تمد الخبرة والمعارف.
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" الذي تعني بالجمال والوطن وكلنا يذكر له أغنيته رابح درياسة ومن الفنانين كذلك نجد "

أوالد بالدي " التي ذاع صيتها في أرجاء الساحة الوطنية وبلغت حتى و المشهورة " يحيا

 الدول العربية.

المربي  والفنانالشيخ الحسناوي تيرة ظهر في األغنية القبائلية وفي نفس السياق ونفس الو

هذا الصدد.في عازم الذي انصبت معظم أغانيه  سليمان  

 

الموسيقي الجزائري: التراث-/د  

الت الموسيقية والرقصات ائري هو كل الغناء والموسيقى واآل" إن التراث الموسيقي الجز

لتراث الجزائري في كامل التراب الوطني " وميزة االشعبية التي تصاحب الغناء والموسيقى 

خر كل منطقة بنوع معين له تقاليد عريقة جدا كما هول الحال بالنسبة انه متنوع بحيث تز

 لآلالت الموسيقية وتعد الجزائر بلدا من اغنى دول العالم وذلك باعتراف االجانب.1 

عن  اما يميزهكال الموسيقية والغنائية للموسيقى الجزائرية كم هائل ومتباين من األنماط واألش

باقي الدول والمجتمعات وهذا بحكم نطاقها الجغرافي الواسع والمتباين بين االرياف والبوادي 

والقرى والمدن والحواضر إضافة الى األحداث التاريخية والثقافية والبيئية حيث قام مجموعة 

من الباحثين أمثال " جول رواني " في موسوعة الفينياك والباحث " سيفر البودالي " بتصنيف 

كالتالي:الموسيقى الجزائرية   

      وسيقى وغناء دينيم -

وية بالجزائر )الموسيقى تتعلق بالمناطق البد موسيقى وأغناي بدوية -

(والبدوي، القناوي. ،ةالصحراوي  

....(تارقية  شاوية، ة ريفية )موسيقى قبائلة،وسيقى شعبيم -  

منها على  تفرعما و سيكية والمعرفة أيضا باألندلسيةالكال لموسيقىا -
 غرار )شعبي، الحوزي، الزنداني،(2

                                                           
 1 Mazouzi bezza. La musique algérienne de la question rai. La revue musicale. Paris. 1990. P17. 

  2 محاضرة. محور التراث الموسيقي الجزائري. األستاذ بوزيد عمور. مدرس سابق بالقبة الجزائر العاصمة. وعامل باإلذاعة الجزائرية.
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قليد من غناء الت استمرارالموسيقى على التبليغ الشفهي الذي هو الوسيلة الوحيدة لضمان  استندت

 .ذا الموروثتناقل ه استمراروعزف وألحان وكلمات لضمان 

 منها:نماط أ الجزائرية تشييتهر بغنائها وتنوعها الكبيرين إذ أن هناك عدة*تبين لنا أن الموسيييقى 

 ،رابالروك، الالموسيييقى القبائلية، وفي اآلونة األخيرة  الراي، الشييعبي، األندلسييي الجزائري،

جد  غة البربرية ن ناوي ومن الطبوع ذات الصيييييييب بائلي، الشيييييييياوي، الترقيوموسييييييييقى الق  الق

 خ.... الالسوفي الصحراوي، السطايفي،

 ومن الطبوع الجزائرية األكثر منها شعبية نجد:

 ❷-المبحث الثاني: األنواع الموسيقية الجزائرية

: الذي هو مستوحى من الموسيقى األندلسية بتأثيرات بربرية وقبل أن يعرف الشعبي  -أ/

 اكانوبتسميته الحالية وصف بالمديح او المغيربي من طرف الجمهور والفنانين الذين 

يمارسونه في بداية القرن العشرين أما من الناحية التاريخية يمكن أن تحدد تسميته بشعبي لهذا 

باللغتين العربية  اإلذاعيةالنوع في الفترة التي تم فيها إنشاء الفروق الموسيقية ضمن البرامج 

الى المختص  م يرجع فضل هذه المبادرة الحميدة1946والقبائلية في إذاعة الجزائر وذلك عام 

-1908السيد " بودالي سفير"  المؤسسةالكبير في الموسيقى والمسؤول الفني األول في هذه 

كل من " محمد فخارجي " و " الشيخ نور  كان يشرف على هذه الفرق الموسيقيةو 1999

الدين " للموسيقى األندلسية و" خليفي أحمد " للموسيقى البدوي والشيخ " نور الدين" للموسيقى 

النهائية كان يقال عنه  القبائلية والحاج " محمد العنقى " بهذا النوع الذي لم تكن له بعد التسمية

المغيربي في عرب البالد او مديح بالوسط حيث أتت كلمة "مداحين" أو "مداح" بالمفرد.بأنه   

 ،بعد اندالع حرب التحرير الوطنية انتشرم قرار التسمية " الشعبي " والذي 1946وتم عام 

الشعبية بروز في مرحلة الثالثينات من هذا القرن في مدينة الجزائر  األغنيةحيث عرفت 

أهم رواده المرحوم وايت  ومن-هللارحمه -وخاصة القصبة مع المرحوم الحاج محمد العنقى

بي.أسس وترك بصمته على الشع ثالعاصمة. حيديرهالو بالجزائر اعراب محمد   

من أنواع الموسيقى الشعبية نذكر القصيدة واألغنية القصيرة وتتركز أغاني الشعبي على البيت 

 ،الجهركان، الموال، المزموم ، السيكاه،رمل الداية، الزيدان ياح ومن أهم طبوعه "والص

"السحلي.  
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الت التي تستخدم في هذا النوع:كما أن أهم اآل  

)األلتو( والموندول أو الموندولين.ية ذات القوس الوتر -          

    حل: الناي والفالهوائية -        

      الدربوكة بشكل كبير. اإليقاعية: -        

 

كذلك لون من ألوان الموسيقى الجزائرية يؤدي باللهجة الجزائرية ظهر في  الراي:-/ب

راي هي ) رأي ( أو وجه نضر وأصل كلمة  وهران.أوائل القرن العشرين نواحي 

الوهراني ويتحدث عن الحكمة ويأتي من زمن الشيخ المعلم الذي يقول للشعر التقليدي 

ولد بمنطقة وهران بشكله األصلي ي شكل شعر غنائي باللهجة المحلية، ة فوالمشور

حتى لقى رواجا في بقية أنحاء الجزائر ليخرج للعالم بعد أن خضع لكثير من التحسينات 

الجزائر  لوان الموسيقية الموجودة فيالتغييرات في الغرب حيث أنها أغربت جميع األو

 الكهربائي ، القيثار) السانتي ،  األالت العربية الحديثة باستخداموخاصة الشعبي 

وفرته اللهجة ل وتطلب هذا الفن كلمات مرنة ومستحدثة ما ...الخ( ،نالساكسفو

توطأ هذا النوع من الموسيقى في  ة و انجليزية ( ،ج بكلمات ) فرنسيالوهرانية مع مز

عن  يبحثونالغرب خاصة فرنسا لدى الشباب المهاجرين من شمال افريقيا الذين 

مع الذي يعيشون فيه قبل أن يعود الى قى تعطيهم خصوصية تتميز عن المجتموسي

" ب ورواده المرحوم الجزائر على نطاق أوسع بعدما ظل مدة منبوذ من قبل الشع

" الشاب مامي " .  الشاب حسني" ، " الشاب خالد " ،  

 

ت مسيناالنمط التقليدي للقبائل مستمد أساسا من أشويق بين الخ القبائلية: الموسيقى-/ج

وقدم العديد من المطربين القبائليين في الموسيقى الغربية  ،والستينات وحتى السبعينات

ـــ البحر المتوسط فريد علي ــــوالموسيقى التي تبقى في النمط الكالسيكي 

وإدير  ،ذام كذلك، ونور الدين)السبعينات(وراة )الستينات( وشريف حن، الخمسينات()

 )التسعينات(.

 

أساس تعتبر الثالثة في الشعبية بعد الراي والقبائلي على : السطايفية الموسيقى-/د

موسيقى تالقي هذه ال فإنايقاعات الزنداري القسنطيني، وكذلك دعم هذا بآالت جديدة، 

" غني هذا النوع " سمير السطايفي "، ومن م عراس الجزائرية،األرواجا في الحفالت و

.جمال نور الدين تومي "  

.سطيف والبرجهذه الموسيقى تشمل شرق الجزائر  إذ كانت  
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الشاوية:  الموسيقى-/و  

في األوراس ــــــــ موسيقى تقليدية جدا وأول مطربيها 'عيسى الجرموني'  البربرية،

وللمرأة دور في هذا النوع فظهرت المطربة "ثلجة" في أغنية "يا  الجزائري،الشرق 

 صالح" ومن األالت المستعملة في هذا النوع البندير والقصبة.

 

هو النمط التقليدي للجنوب الجزائري أي التعبير وهي موسيقى  القناوية: الموسيقى-/ز

مستوردة من افريقيا الى المغرب من السالالت الحاكمة في المغرب العربي وهناك نوع 

يمون وعرف هذا وذلك بمدينة تيموأهليل أخر يخص الجنوب الجزائري وهو التندي 

عثمان بالي،  فنانيها:شهر " ومن ألمغربليبيا، ا مصر، النوع في كل مرة في "تونس،

ديوان بشار.حسنة، ديوان بكسرة،   

 

األندلسية: الموسيقى-/ح  

وليد حضارة قديمة زاهدة موزونة من الموشحات  هي ذلك الفن الموسيقي الذي هو 

الجزائر ومنها الى غرناطة والى تلمسان ووإشبيلية التي زاحت من بغداد الى قرطبة 

ر إثر خروج المسلمين بشخصية أهل الجزائ وامتزجتوقسنطينة والبليدة وبجاية وعنابة 

فالطرب األندلسي كان منبعه من الشرق العربي إبتداءا من القرن األول  ،من األندلس

 واتخذ العربية وتوسع في الشام والعراق، اإلسالم خارج الجزيرة انتشرالهجري عندما 

ثم بغداد.دمشق كعاصمة له و  

 نا ال دخل للطرب األجنبي فيه.كان الطرب في أول العهد عربيا محص

يء ض الشالمسلمين بأهل الفرس تغير بع احتكاكنشأ من قديم الزمن في مكة والمدينة وعند 

 شحات.يسمى بالشرق بالمو ء واخذ شيء فشيئا طابع مافي هذا الغنا

 م( تذكر هذا التطور الذي ما967األصفهاني )إن كتب التاريخ ومنها كتب األغاني ألبي الفرج 

ثم وصل الى عهد الملك هارون الرشيد  نالعباسييحتى يكتمل وصل الى عهد األخوين ثم 

( 786م( وهارون الرشيد)850إسحاق الموصلي ) ابنهم( والمغنين الفطميين إبراهيم و 786)

والفنان ك( وتلميذهما المطرب 850إسحاق الموصلي ) ابنهوالمغنيين الفطميين إبراهيم و 

 م(.845لذي هاجر إلى األندلس بعد الشقاء الذي وقع له في بغداد مع منافسيه )زرياب ' ا‘



 الفصل األول                                                               التراث الموسيقي في الجزائر وثراؤه من خالل التنوع

17 
 

في جميع األوساط في جل المدن عند العرب واليهود  انتشرتإن الموسيقى في األندلس 

شمال افريقيا مع سقوط وقرطبة وغرناطة وصلت إلى وإشبيلية  طليلهوالنصارى في 

بما عندهم من التراث  (. فوجد أهل إشبيليا1492الخالفة اإلسالمية في األندلس سنة )

وأهل غرناطة بالمغرب  بالجزائر ، استقروايا وأهل قرطبة ملجأهم في تونس ثم سور

فقدت تلك الموسيقى أصالتها  آلخراألقصى وتلمسان وبسبب التوارث الشفهي من جيل 

حساب ساعات الليل والنهار ليبقى الحقا  24يقال أن الطبوع والنوب كانت وصفاتها ف

كما ابتكرت أنماط جديد متأثرة بالطرب األندلسي مثل :  24ين نوبة كاملة فقط من ب 12

المتفرعة من النوبة األندلسية  االنقالباتلرجل مقابل الحوزي، النزداني، البرول، ا

سهلة  ابنحسايب التركي ، ابنن من بينهم : بفضل الكثير من الشعراء الجزائريي

دباح والشيخ عبد القادر في الجزائر العاصمة. ابنوالشيخ  المنداسي في تلمسان ،  

 

 هي:التراث األندلسي الكالسيكي الجزائري الى ثالث مدارس أساسية  انقسم 

 

  تلمسان:في  الغرناطي-1        

بهة األإن الموسيقى األندلسية في تلمسان تتصف بأسلوب ثقيل واسع تظهر عليه 

نوبة بأجزائها الكاملة ونفس القطع الشعرية في أغلبها  12جد هنا والرويت والرصانة فن

وتوجد بعض الفوارق بين المدرسة التلمسانية والعاصمية خاصة في اإليقاع ولكل 

 خرى.طريقة عزف وغناء التي تميزها عن األ

 

  قسنطينة:في  المالوف-2         

ت بالمالوف فهي مزيج نراه بين الشرق والغرب أما الموسيقى القسنطينية التي لقب

لوف التونسي المتبادل والزرنة التركية العسكرية فقد تنوع اخذ اويظهر عليه تأثير الم

فال هو مالوف تونسي وال هو موشح   األساليب الخاصة ورونقا لم يوجد في غيره.

هذا فيه منوعات أخرى ف القسنطينية تتصف بأسلوب أخف وسريعفالموسيقى  شرقي.

 التزاوج بين المالوف القسنطيني والتركي أفتتح البشارف.
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 في العاصمة :  الصنعة-3           

أثرت  حيوية فائقة حيثأما الموسيقى العاصمية فهي تبرز بأسلوبها الخفيف المنهج فيه 

نها لوب جيد أالعاصمة في تلمسان وقسنطينة ومن أخرى ولم تتأثر هي إلى حد االن بأس

الت فتشبثت مما لديها من التراث األندلسي القديم وأبت كل تغيير رغم اإلذاعة والتسجي

ها فقط وبعضتسع مقطوعات التي  . لتتركب النوبة الجزائرية من االنحرافخوفا من 

 ة ، التوشية ،ي الترشيح والزجل وهي : الدائرة، مستخبر الصنعن بكالم من نوعمقرو

 اإلنصرافات. ت ، الدرج ،توشية اإلنحراف ،المصدرات ،البطايحا
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دــــــــــــــــــــــــــــــتمهي  

 

 
    ني علىالثقافي والفكري وتربية األجيال تربية متكاملة ومتزنة مبإن رفع المستوى الفني و

، األخرفكلهما يكمل  ،قى عالقة وثيقة وعريقة بالتربيةوللموسي النبيلة،القيم األخالقية 

رسه في أبنائنا وإعطائه المكانة الحقيقية من موروثنا الثقافي ذلك يكون إال بغ وللحفاظ على

ري.ــــــــــــــــــــبالفن تدوين التراث الموسيقي الجزائ والمهتمينخالل سعي المربين   
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 ❶-المبحث األول: نضرة عامة حول التربية الموسيقية 

 

التربية الموسيقية:  ماهية-أ  

 

 االجتماعيةتعتبر التربية الموسيقية جزءا من التربية الجمالية التي لها دور هام في الحياة 

المعلمين على رفع المستوى الفني والروحي المربين و اهتمامفقد كانت وال تزال موضوع 

كما قال  في مستوى المدارس. فهي تهذب النفوس وتصقل المواهب وتنمي المدارك

فمن ذلك هو اإليقاع  فائدة،الوسيلة التربوية األكثر  كانت الموسيقى هي إذا"  أفالطون:

تغذية الروح والسهو بها الى عالم الجمال شريطة أن تسلك العظيمة على  والتوافق القدرة
 التربية الصحيحة والطبيعية واألحدث النقيض".1

 

لهة الفنون الجميلة ثم الجمال ثم على آ لهةآان يطلق على والموسيقى لفظ يوناني قديم ك

أو هي فن ترتيب األصوات ترتيبا صحيحا ومتناسقا بحيث  والعلم معاأطلق على الفن 

 –الحركة  –الوزن  عنها:تتذوقها األذن وتعتمد على عناصر أساسية ال يمكن اإلستغناء 

علما مبنيا على ترتيب األصوات وتعاقبها فتؤدي الى لحن ترتاح  اما جعلهالسكون وهذا 

ييد الموسيقى في المشاعر " يكفي لبيان سلطان سماعه وقد كتب أرسطو مبشرا الى تأاألذن ل

 الموسيقى وقدرتها العظيمة أن تثبت أنه بإمكانها أن تتغير من مشاعرنا أحاسيسنا "2 

 

"  فقال:احية الوجدانية من طبيعتنا الموسيقى في الن من ناحية كونها فن فقد بين دارون أثر

لو قدر لي أن أحيا من حياتي هذه المرة لكنت رسمة لنفسي خطة قراءة شيء من الشعر 

واإلصغاء الى شيء من الموسيقى مرة على األقل في األسبوع ومن ناحية كونها علم فقد 

 ارتبطت بكثير من العلوم مثل العلوم الطبيعية...."

" الموسيقى هي الحلقة التي تربط حياة غة عالمية حيث قال ' بيتهوفن: ناحية كونها لومن 

يخالج النفس البشرية من الشعور  الحس بحياة الروح فهي لغة يمكن أن تتغير عن كل ما

 سواء كان حسيا بسيطا أما ارتقى إلى أسهى مشاعر اإلنسانية "3. 

 

                                                           
  1 مجلة اإلذاعة، عدد 4، سنة 1993 من 34، إعداد محمد كامل القدري 

  2 الحياة الثقافية للموسيقى. مجلة قطعية تصدرها وزارة الشؤون الثقافية. جوان. 1978. العدد الخامس
  3 الطرق الخاصة في التربية الموسيقية. تأليف إكرام محمد ماطر. أمينة أمين فهمي. جاذبية أمين.
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تاريخية عن الموسيقات الجزائرية: نبذة-ب   

 

 اما ميزهالموسيقية والغنائية  واألشكالللموسيقى الجزائرية كم هائل ومتباين من األنماط 

وهذا بحكم نطاقها الجغرافي الواسع والمتباين بين األرياف  عن باقي الدول والمجتمعات،

حيث  اث التاريخية والثقافية والبيئية،إضافة الى األحد والبوادي والقرى والمدن والحواضر،

 مجموعة من الباحثين أمثال " جول رواني " في موسوعة الفيناك والباحث " سفيرقام 

في كتابه:البودالي " إضافة الى معزوزي بيزة   

" la musique algérienne et le question de rai " 

تي:كاآلبتصنيف الموسيقى الجزائري   

 -/ موسيقى وغناء ديني1 

الموسيقي لمناطق البدوية بالجزائر )البدوي، تتعلق با وأغاني بدوية/ موسيقى -

 الصحراوية....(

...(الطوارقموسيقى  شاوية.موسيقى  قبائلية،/ موسيقى شعبيى ريفية )موسيقى -  

-/ الموسيقى الكالسيكية والمعروفة أيضا باألندلسية وما تفرع منها على غرار )الشعبي، 
 الحوزي، الزنداني....(.2

ة والغناء الفلكلوري في الجزائر بمختلف مناسبات حياة اإلنسان الدنيويإرتبطت الموسيقى 

كالنسيج والغزل، الفالحة والصيد، مناسبات األفراح  التي لها صلة باألعمال اليومية،

موسيقى ديوان  كالمدائح،دينية  فتتناول مواضيع أما الحياة الدينية ...،والختان والزواج

 الصالحين .... .

والغناء كانا  التقليد، فالموسيقى استمرارالوحيدة لضمان وقد كان التبليغ الشفهي الوسيلة 

 الدينية والدنيوية ذلك ما االجتماعيةيرافقان كل النشاطات واألعمال اليومية والمناسبات 

الموروث.تناقل هذا  استمراريةضمن   

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1  Rouanet. Julie. La chanson populaire arabe en Algérie. La revue musicale.v.1905.p22 
 2  mazouzi bezza .p17  
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  الجزائر:التربية الموسيقية في  تاريخ-ج 

 

مجردة من المواد الثقافية والفنية التي تساعد على  االستقاللكانت المدرسة الجزائرية بعد 

إثراء الروح الفنية في التراث الجزائري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة ماعدا بعض 

موزعة على مستوى المدارس  االستعماراألغاني والحركات اإليقاعية الغربية منذ 

في الجزائر من خالل  الموسيقيعرض تاريخ التربية م وسن1987 الجزائرية الى غاية سنة

د الوطني للموسيقى في مقال السيد " عبد الحميد بن موسى " ) مدير الدائرة التربوية بالمعه

 02( في المؤتمر السابع للمجمع العربي للموسيقى الذي أقيم في الجزائر من 1981الجزائر 

م.1981فبراير  10الى   

ديث عن الموروث التراثي الذي ينشر في النوادي والجمعيات الذكر أن لها حيث بدأ بالح

ة ونضالية وكانت الموسيقى تصل الى ة وكذلك مسؤولية أخرى تربوية سياسمهمة تعليمي

ظ هذا فوهكذا حا الجزائرية،متمكنين من الموسيقى المنتجين للجمعيات بواسطة شيوخ 

الشعبية الى يومنا هذا وللداللة على هذا التواجد التراث على وجوده وكيانه في صورته 

  األعمام( األبناء، )الوالدان، عائليةلشعبي للموسيقى نجد أن هناك فرقة موسيقية ا
 هذا التراث الموسيقي يتمثل في:1

الموسيقى الحضرية *  

والبدويةالموسيقى الريفية  *  

ب كل الظروف وتبني ولكال القسمين جملة حصائل من أنواع موسيقية مختلفة تناس

 الرغبات.

وفيها المركب الثري من الناحية الفنية  وأداءاوهذه الحصائل الموسيقية فيها أسلوبا 

 )منطقةرافية في الجزائر المناطق الجغ تتوزعه- جدي وهزلي –والجمالية في مضمونة 

الهقار(. األطلس الصحراوي، التلى،األطلس  الهضاب العليا األوراس، جرجرة،  

ما الجزائر بشخصيته ومكوناته الروحية والمادية ومقاومته وتصديه لكل  لالعتزازرا ونظ

ابعة جودها كمؤسسات تعن و الموسيقية بالرغمأجنبي رفض التعليم في المعاهد  وه

في قدراتنا. االستعمارودامت هذه الوضعية مدة تحكم  للمعمرين اال القليل النادر،  

البندقية وسالح روحي ن المجاهد في الخندق بسالح مادي، واندلعت ثورة التحرير وكا

"هللا أكبر" وحي على الجهاد واألناشيد الوطنية  ويغديهمااإليمان بالنصر وعدالة القضية 

حماسا )من جبالنا طلع صوت األحرار ينادنا... وقسما بالنازالت...( الى أن  التي تلهمه

 نكلل جهاد ونضال الشعب بالنصر المبين.

                                                           
  1 التربية والثقافة الموسيقية في الوطن العربي. بحوث ودراسات. المؤتمر السابع للمجمع العربي للموسيقى. الجزائر.1981.ص 54  
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بقوة  اندفعخضم األحداث المتالحقة وفي محلوالت جادة لتنظيم البالد وتشيدها  وفي

ل ثقافته التي تشخص في وبسرعة إلظهار هويته التي حاول المستعمر مسحها من خال

ي وتراث فلكلوري غني يعكس القدرات العقلية والفكرية لدى شعبنا في تراث موسيق

والشخصاني. ةاالجتماعيفي عملية اإلسقاط و االستيعاب  

:الثروة الثقافية الوطنية بتنظيم األول في بداية الرحلة جمع وإحصاء االهتماموكان   

ذي جمع كل المهتمين بهذا الميدان.ملتقى حول الموسيقى ال *      

المهرجان الوطني األول للرقص الشعبي. *      

المهرجان الوطني األول للموسيقى التقليدية. *      
      * تأسيس الفرقة الوطنية للرقص الشعبي.1

 

: وأهداف التربية الموسيقية غايات-د   

إن أهم أغراض التربية الموسيقية في التعليم هي تنمية الحس اإليقاعي عند التالميذ ، ذلك أنهم 

 استيعابهميميلون بغريزتهم وفطرتهم الى اإليقاع الموسيقي على أن يسير ذلك جنبا الى جنب مع 

باأللحان ، والتي توفر القدرة على التمييز بين الموسيقى الجديدة والموسيقى الرديئة ، فالموسيقى 

بما تعبر عنه الموسيقى من مشاعر وتعبيرات ،  يحسونهي لغة المشاعر والعواطف والتالميذ 

وطبعها في  قاها تتجلى القدرة على تهذيب األذواقرين الموسيقية والغنائية التي يتلومن خالل التما

على األستاذ أن يوليه عناية خاصة هو تعليم التالميذ كيف  يما ينبغنفوسهم ، ولعلى أن اول 

 يصغون الى الموسيقى، األغاني الفلكلورية والتقليدية المحلية . 

إن التراث الجزائري التي تناقلته األجيال والذي يعبر عن الروح الجزائرية األصيلة له دور مهم    

ع الموسيقية وعليه فإنه يجب تشجيع المعلم على إسماع األنوا المتوازنة،في تكوين الشخصية 

.والغنائية الخاصة به  

 لذا يجدر باألستاذ أن يسمع التالميذ أيضا،دورها التربوي الفعال  األوربيةللموسيقى الكالسيكية 

الى هذه  االستماعإن  هندل، بيتهوفن.... الخ، موزارت،دن معزوفات مشهورة لفنانين كباخ وهاي

. تح التلميذ على ثقافة غير ثقافتهالموسيقى يسمح بتف  

ما يلي األهداف الرئيسية التي ترمي التربية الموسيقية الى تحقيقها في مدارس ونورد في   

: التعليم  

                                                           
  1 التربية والثقافة الموسيقية في الوطن العربي. مرجع سابق. ص55
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  لوب وعزف بأس واستماعتعريف تالميذ بعناصر اللغة الموسيقية من قراءة وكتابة

 بيداغوجي 

  تنمية ذوق التالميذ البديعي عن طريق إسماعه مقطوعات من الموسيقى واألغاني

ها م، مستهدفين حب الموسيقى عند التلميذ وفهوري والتقليدية العربية العالميةالفلكل

الجيد للموسيقى تمهيدا إلعداد جيل  االستماعبها وخلق عادة  مهاهتما واستشارة

 ستفيد بما تحمله من قيم إنسانية.يذوق الموسيقى الجيدة وي واعي، فمثق

 عالقة  ىإسهام التربية الموسيقية في العملية التربوية بجميع نواحيها ألن للموسيق

، موسيقى في درس الرسماع التالميذ ، لذا يمكن إسمبالمواد الدراسية األخرى

خاصة درس التاريخ يسمع مقاطع موسيقي  الدرس وكذا في محتوىمع  تتالءم

ر وذلك من أجل تخيل وتصو الدرس،بالمكان أو الزمان اللذان يدور حولهما 

 . نأو الزماالتلميذ لهذا المكان 

  الجانب اإليقاعي الكامل في الكلمات  توظيفأما في درس اللغة العربية فيمكن

المقياس  لباشتمادودة وهذا ملشرح طريقة التميز بين الحروف المتحررة والم

 )الوزن(.

  كما تستعمل الموسيقى في الحصص الرياضية حيث يختار إيقاع مناسب نوع

 وسرعتها.الحركات التي يقوم بها التالميذ 

  اشتراكبث روح التعاون والتعامل والشعور بقيمة العمل الجماعي من خالل 

في  راكهماشتعلما بأن  الموسيقية،ذ في الفرق الموسيقية والغنائية واأللعاب التالمي

هذه الفرق وما فيها من توزيع موسيقي وإيقاع بسيط من شأنه أن يربي فيهم 

في بؤرة العمل الجماعي وإطاعة رأي الفرقة واالنصهار على النفس  االعتماد

 ألداء عمل مشترك موحد.

 وتشجعيهم على  مهاراتهم،سيقية من التالميذ وتنمية أصحاب المواهب المو اكتشاف

الحياة  ازدهارمستقبال في  اليساهمووتهيئة الفرص لهم  المواهب،صقل هذه 

أن المواهب الممتاز هي كنز ثمين ألصحبها وللوطن في وقت  باعتبارالموسيقية 

 واحد.

  عر حيث ش األصوات،الموسيقى تنمي كل من حاسة السمع التي تجعله يفرق بين

بتوافقهما .... وحاسة البصر التي يتمكن بها من قراءة الكلمات  وغلظتها،بحدتها 

ذلك عند محاولة التلميذ ضبط أوتار  ويظهر وسرعة،بدقة  خاصة،والصولفاج 

ومع مرور الوقت يصيب في  األولى،أين يتلقى الصعوبة في المرحلة  القيثارة،

 وتطورت.اسة السمع لديه لقد نمت ضبطها في وقت قصير وهذا يدل على أن ح
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للصولفاج، علما أنها في في سرعة قراءة الطفل  فتظهرأما تنمية حاسة البصر 

 . البداية تكون صعبة

  محاولة و والصولفاج،الموسيقى تنمي الخيال والذاكرة لدى التلميذ بحفضه الكلمات

التلميذ ، فنجد أن موسيقى توحي له بذلكتصور أي تخيل أماكن جديدة لسماع 

برمالها وذلك بإدخال السرور ماعه صوت القصبة يتخيل الصحراء، بمجرد س

المهارات الفنية والموسيقية  اكتسابللحياة المدرسية ومساعدة التلميذ على 

 .للتعبير عما يشعر به تعبيرا حرا الضرورية

 ي موربط هذا التراث بالتراث العال الجزائري وأعماله االعتزاز بالتراث الموسيقي

هذا ل وبالنهضة الموسيقية الحديثة وتذوق المختارات من الروائع الوطنية والعالمية

وبذلك ربط حاضر التلميذ  التقليدية أو الفلكلورية ... الفن وهذا إما من الموسيقي

، كونه يتذوق أقدم موسيقى الى جانب أحدثها وعن طريقها يتعرف على بما فيه

 1ثقافات الدول وحضاراتها 

  في  لتراث الشعبيللبيئة عن طريق التعرف على اإلنتاج الفني وا االنتماءتعميق

 .المجال الموسيقي

  معارف إنسانية ومهارات  اكتسابتكوين الشخصية المثقفة الواعية الطامحة الى

للثقافة  استكماال الفنية،وظيفية ومناسبة عن طريق تزويد الطالب بقدرة من الثقافة 

أن الموسيقى علم من علوم الحياة يشكل أساسا  باعتبار فيرها،العامة الواجبة تو

  اإلنسانية.مهما في صرح الحضارة 

  للوطن واألمة  االنتماءوتعزيز مشاعر  اإلسالمي،تنمية اإليمان بمبادئ الدين

 .العربية والعالم اإلسالمي

  الجسمانيةوإنما عامل أساسي للصحة  للروح،القيام بالموسيقى ليس فقط عالج، 

يش بطريقة صحيحة يتنفس أحسن ويع باآللةويعزف  النفخ،فالذي يغني ويلعب بألة 

 صحية.بطريقة أكثر 

  وإتاحة الفرصة أمام التلميذ  النفسية،تخليص بعض التالميذ من عيوب النطق

من خالل األعمال الجماعية في التربية  ارتباط،مع زمالئه دون  لالشتراكالخجول 

 الموسيقية.

 

                                                           
  1 بحوث ودراسات المؤتمر السابع للمجتمع العربي للموسيقى. " التربية والثقافة الموسيقية في الوطن العربي » ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.1981
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 األناشيد:ومن أهم األهداف اللغوية التي تتحقق من خالل دروس 

   مة التراكيب اللغوية السلي ويتذوقون الجميلة،جعل التالميذ يشعرون بالمعاني

  لديهم.التي تؤدي الى نمو المحصول اللغوي 

 الصحيحة  مخارجهاالتالميذ القدرة على حسن إخراج الحروف من  اكتساب

 .ى قواعد النطق بأسلوب مبسط ومشوقلوتدريبهم على التقيد ع

  ية التي تنمي في الى العبارات األدبية الجمال االستماعتعويد التالميذ على

 االستماع، وتعويد أذانهم على ، وإدراك وزنه وقيمته الجميلةقلوبهم حب الشعر

 تدريجيا.الى اللغة الفصحى حتى يتذوقونها 

ما في تنمية شخصية التلميذ في مختلف إن التربية الموسيقية المقصودة تسهم إسها

مهما ذكر من أهداف التربية  واالنفعاليةالعقلية االجتماعية  الجسمية،النواحي 

فإنه من الصعب حوصلة  التربوية، المنظومةالموسيقية السالف إدراجها ضمن برامج 

 ومتعددة.هذه األهداف ذكرها جميعا ألنها عديدة 

 االجتماعي: باالتصالتعمل الموسيقى على تطوير وتنمية حاستين يتم بهما 

 :الجهاز السمعي أوال 

  :الجهاز النطقي  ثانيا 

مكن وال ي التربوية، المنظومةأن للتربية الموسيقية أهداف في إدراجها ضمن أكيد  وما ه

قق ف ال تتحتدريسها ألن هذه األهداوأساليب اإلستغناء عنها بل يجب البحث في سلب 

على الورق أو الحديث عنها باللسان وإنما يتطلب ذلك جهدا منضما من  كتابتهابمجرد 

 التربوية.المدرس والمدرسة التعليمية والسلطات 

 هي:ز على ثالث عناصر أساسية التربية الموسيقية ترتك

 الثقافة الصوتية والغناء 

  الثقافة السمعية وتطبيق اللغة الموسيقية 

  1لألعمال الموسيقية  االستماعسطة الموسيقية بواالثقافة 

                                                           
  1 شاوش، إيطون عبد القادر. مذكرة تفتيش. ماحور تنمية الذوق الموسيقي ضمن برامج الطور الثالث من المدرسة األساسية.
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المتوسط:الموسيقية وأهميتها في التعليم  التربية-ه   

حتى في الدول المتقدمة بل تلقت  القديم،التربوية في  المنظومةلم تلقى التربية الموسيقية صدى في 

برر  المتعلم،ألهميتها ودورها في توازن  والمسؤولينصعوبات وعوائق بسبب جهل رجال التربية 

والعادات والتقاليد لهذه  القيم،هذا التعامل مع مادة التربية الموسيقية في العالم العربي بعائق 

 المجتمعات.المعيشية في هذه  الظروف انحطاطإالن أن السبب حسب رأينا يرجع الى  المجتمعات.

اإلسالمية.صور الذهبية للحضارة والدليل على ذلك هو مكانة الموسيقى في الع  

لكن سجلت الفترة األخيرة بعض التغييرات في هذا الميدان حتى في أوروبا حيث يقول المؤلف     

" .... رغم العوائق التي تصدت إدراج هذا الفن وهذه المادة الدراسية ضمن  ما يلي: جون أوبا

كما أنها اخذت  النظم،فإنها برهنت على دورها الفعال وضرورتها ضمن هذه  التربوية، النظم

مكانة معتبرة ضمنها، بل أصحبت جزء ال يتجزأ منها. تشترك وتساهم في جميع نواحي التربية 
 وهذا لما لها من أهداف " 1

ألن  ذلكتماعية إن التربية الموسيقية كجزء من التربية الجمالية لها منزلة مهمة في الحياة االج    

في الفرق الموسيقية، يعمل على بناء وتكوين  واالشتراكمنها بالغناء والعزف  واالستفادةالموسيقى 

ويعود الى المدرسة  أخرى.كما تساهم في جوانب  الغد،ثقافة عامة للمتعلم الذي يعتبر مواطن 

ستوى الطفل الى أسمى العمل األوفر في ميدان التربية الموسيقية ألنها تعمل على الرفع من م

إن المدرسة "  قيل:الموسيقى أداة مكونة ومربية وهذا كمال  باعتباروذالك  وأشرف األهداف،
 تحدد مصير الموسيقى ". 2

 الفالسفة،والتربية الموسيقية مكانة كبيرة حتى إن كبار المربين والكتاب والمفكرين  احتلتلقد     

 -Goethe غوتاكل منهم على ضرورة التربية الموسيقية في الحياة العامة فهذا هو الشاعر  اتفقا

أما من  إنسان،ومن أحبها كان نصف  اإلنسان، اسمإن من ال يحب الموسيقى ال يستأهل "  يقول:

 3يمارسها فهو اإلنسان الكامل " 

إذا اردت ان تتعرف على شعب ما فعليك أن الصيني يقول "  كونفوشيوسيقول الفيلسوف     

  .  4" تستعمل موسيقاه 

                                                           
  1 الوثيقة المرفقة للمنهاج للسنة الثانية ابتدائي. 

  2 الوثيقة المرفقة للمنهاج للسنة أولى ابتدائي، وكتاب المنهاج الطور األول من التعليم األساسي. المعدل العام 1996
  3 جابر، بن أيوب البليدي. "المجموعة الصوتية المتعددة األصوات ". سنة 1998 

  4 محمد كامل قدسي . " أضواء على التربية الموسيقية العربية " 
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 نسان،اإلومن هذا تبرز لنا أهمية المادة الموسيقية في حياة الشعوب كعامل أساسي لتربية وترقية 

 المجتمع.وكعنصر حضاري تساعده على أداء دوره اإليجابي داخل 

الموسيقى هي الوسيلة التربوية األكثر فائدة إذا كانت "  غلوكون:أفالطون مرة لصديقه وقال      

فمعنى ذالك أن اإليقاع والنغم يملكان القدرة العظيمة على تغذية الروح والعروج بها الى عالم 

 1" الجمال شريطة أن تسلك التربية سيرها الطبيعي 

نسانية اإلوتنمية عواطفنا وتملك الموسيقى القدرة على التأثير في عقلنا ومشاعرنا وإرهاف حسنا 

 عنها.نفوسنا والترويح  وتقويم

يكفي لبيان سلطان الموسيقى " قائال:الموسيقى في المشاعر  تأثيرولقد كتب ارسطو مشيرا 

وما بالك وهي تكيفها فعال  وإحساسناوقدرتها العظيمة ان نثبت ان بإمكانها ان تغير من مشاعرنا 

...."2 

 وأزهاره والعودمن لم يحركه الربيع فيقول " أبو حامد الغزالي أما الفيلسوف العربي اإلسالمي 

 3" فهو قاسي المزاج وليس له عالج وأوتاره 

 يلي:تلعب التربية الموسيقية دورا فعاال في العملية التربوية يمكن جمعها فيما 

  لمقطوعات موسيقية. استماعهتنمية ذوق التلميذ عن طريق 

 ة العمل الجماعي.بث الروح التعاون والشعور بقيم 

 أصحاب المواهب الموسيقية من التالميذ وتنمية مهاراتهم. اكتشاف 

  والذاكرة.والخيال  األصوات،تنمية كل من حاسة السمع التي تجعله يفرق بين 

  تراث بال واالعتزازالطمأنينة والراحة والبهجة في نفوس التالميذ وإشاعة بث السكينة

 الجزائري.الموسيقي 

  معارف إنسانية ومهارات  اكتسابتكوين الشخصية المثقفة الواعية الطموحة الى

 .وظيفية

الى العدوة  اوعمدوإيمان رجال التربية بأهمية هذه المادة  ازدادنسبة الى كل هذه العناصر 

ال وهي  كيف الدراسة،في مدارس تعليم العالم لتصبح جزءا من مناهج التعليم وبرامج الى تدريسها 

 من ثقافة الشعب وغذاءه الروحي  جزء

                                                           
  1 عائشة، صبري. والدكتورة أمال أحمد " طرق تعلم الموسيقى " ط2. الناشر مكتبة األنجل المصرية. دار وهدان للطباعة والنشر سنة 1978

  2 عائشة صبري. نفس المرجع.ص12
  3 مذكرة ماجيستر في الموسيقى، من إعداد سواده العمري. " أهمية الموسيقى، وسبل تدريسها بالمدرسة الجزائرية ". 2005
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نحو الماضي  االلتفاتجيل المستقبل الى  يهيئفالبد للمربي الذي يعتبر بمقتضى مهنته كعامل 

ولقد  ،باالستفادة من خبرات المتقدمين وتجاربهم وذلك األكمل.الفسيح لتحقيق مهنته على الوجه 

ية ي التي تدعو مكانا بارزا للتربية الجمالتأكد المربين أن المدرسة التي تثقف جيل الثقافة الحق ه

  تربية الموسيقية على وجه الخصوص.عامة وال

ولقد توسع تدريس التربية الموسيقية في مدارس التعليم العام توسعا كبيرا وأصبح يشتمل على 

ر وكل هذه العناص اإليقاعيتربية األذن والتذوق الموسيقي والحنجرة باإلضافة الى تنمية الحس 

 . ترك وتساهم في التربية الموسيقيةتش

أما فيما يخص التذوق الموسيقي فقام بعض المربين بتجربة موسيقية تربوية : بعد أن يسود 

دقائق ،  5قية لمدة ال تزيد عن النظام في القسم يستمع الجميع بصمت ويتأمل الى مقطوعة موسي

ن ميذ ، وفي جميع األحوال تبين أتضح أن بعض المقطوعات الموسيقية كانت تعجب فئة من التالوا

ن ستعداداتهم للعمل المدرسي ، كما تبيثره في تنشيط التالميذ ، وزيادة اسماع الموسيقى يوميا له أ

أن البعض منهم كان يرددون في الساحة المدرسية أو في الشارع ، صفيرا أو تنغيما ، ألجزاء من 

شيء فإنما يدل على أهمية التكرار في حفظ ، وإن دل على  حفظوهاالمقطوعات الموسيقية التي 

 األلحان.

باإلضافة الى موضوع التذوق الموسيقي المحلي العربي والكالسيكي عن طريق إسماع 

التالميذ مقطوعات مختارة من روائع اإلنتاج الموسيقي ، فإن األسطوانة أو شريط التسجيل يمكن 

إلسماع األطفال ألحانا وأغاني من أجل التعليمات ، بل يمكن تناول ذالك من خالل  استخدامه

تمارين الصولفاج الغنائي ، شريطة أن يتم التسجيل بطريقة خاصة تسهل عملية التعليم من الشريط 

، يمكن تسجيل الجملة الموسيقية أو اجزائها أكثر من مرة بحيث يسمع التالميذ الجملة في المرات 

ولى ويصاحبونها بغناء والصولفاج للمرة الثانية كما يمكن أن تترك فترت زمنية محدودة على األ

 الشريط تخصص لغناء الجملة من دون مصاحبة الشريط .
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 الجزائري.قى واقع تدريس التراث الموسي الثاني: المبحث-❷

     الشاملة:حصة التربية الموسيقية -1    

      أ/-نشاط التذوق الموسيقي: 

ستماع من األنشطة الموسيقية الهامة التي يعتمد عليها في تكوين جميع الخبرات يعتبر بعد اال

ال يكون إال من خالل ستماع لدى التلميذ وبالطبع فأن تنمية اال السمع،بة األخرى التي ترتبط بحاس

لخبرات الموسيقية دون غيرها، فالخبرة الموسيقية سمعية ندركها بأذاننا وليس بأي حاسة تقديم ا

األساسي الذي تعتمد عليه خبرات اإلنسان يتضح جليا في تأكيد  االستماعوبعد  الحواس.أخرى من 

 هذه الحاسة في القران الكريم وتقديمها على غيرها من الحواس.

 فاالستماعالمثيرات الموسيقية.  استقبالتمع الغد على كيفية ولربما من أصعب األمور تدريب مس

الطفل للخصائص الصوتية، وتكوين المفاهيم المرتبطة بخصائص الصوت من  اكتسابيهدف الى 

خالل خطة معينة تهدف كخطوة فيها الى تنمية قدراته الموسيقي، هذه التنمية تؤدي الى استماع 

ى التذوق الجالي لخصائص الموسيقى اإليقاعية واللحنية الطفل بما يسمعه، وبالتالي يؤدي ال

 والهارمونية المتضمنة في أصواتها.

 

      ب/-القواعد الموسيقية: 

 والصولفاجيقاع اإل) ظرية من نتاج الناشطينمبسطة جدا حيث تعطي المعلومات النوتكون 

 الغنائي(، مع بعض التعاريف الموجزة.

الصولفاني عد خارج إطار التطبيق اإليقاعي ودراسة القوا وال يجوز في أي حال من األحوال

ومصداقية أكثر للنشاط بصفة المقررين في البرنامج أو خالل الحصة وذلك قصد إعطاء فعالية 

 عامة.

      ج/-األغنية التربوية: 

في لحظة ما  واالنفعاالتتعد األغنية أو األنشودة إحدى الوسائل الهامة للتعبير عن األحاسيس 

قد يكون سرورا أو حزنا أو شعورا باأللم أو الخوف لذلك فاألغنية التربوية من أهم  واالنفعال

سيقية في جميع المراحل التعليمجوانب التريبة المو  

2004 الجزائر.المطبوعات.  بدنية. ديوانالالتربية الموسيقية. الرياضية  التشكيلية.مناهج التعليم األساسي للطور المتوسط. التربية  الوطنية.وزارة التربية   
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التربوي: المنهاج مفهوم-2  

ما يلي:سنعرض منها  المنهاج،هناك مفاهيم متعددة لمفهوم   

 1" هو مجموعة المواد الدراسية أو المقررات التي يدرسها التالميذ "  -1

" هو مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها التالميذ في صورة مواد  -2

 2دراسية " 

كما يعرفه نفس الباحث " كل الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة من خالل عملية  -3

 3التدريس" 

 4" هو المقرر الدراسي الذي يدرسه التلميذ في صفه "  -4

ي مجموعة من المواد المدرسية التي يدرسها التلميذ والمتضمنة منهج المدرسال " يعرفكما  -5

 موضوعات المقررات الدراسية " 

 .... االنتقاداتوغير ذلك من التعاريف التي قدمت لها مجموعة من 

داخل  سوآءاوتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه  وتنظمهالمدرسة  هادف تقدمهنشاط هو وكذا 

 المدرسة أو خارجها

وهو أيضا الطريق الواضح التي ينتهجها الفرد حتى يصل الى هدف معين فمثال المدرسة 

أو الكلية عندما تتبع المنهاج العلمي في األهداف والمعارف واألنشطة المختلفة لتحقيق 

 األهداف التربوية فهذا األسلوب المتبع يسمى "منهاجا " 5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 كمال عبد الحميد زيتون، التدريس: نماذجه ومهاراته، عالم الكتب للنشر، مصر، سنة2003،ص36

  2 فؤاد سليمان قالدة، أساسيات المناهج دارس المطبوعات الجديدة، القاهرة،1889،ص14
  3 إبراهيم محمد عطا، المناهج بين األصالة والمعاصرة، النهضة المصرية، مصر، 1992،ص5

  4 علي راشد، مفاهيم ومبادئ تربوية، دار الفكر العربي، لبنان، ص16
  5 الشافعي إبراهيم محمد وآخرون، المنهج المدرسي منظورا جديدا، ط1. مكتبة العكيبان. الرياض. 1996. ص27
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األربعة:محتويات برامج السنوات  عرض-3  

 توزيع السنـــــة األولى متوسط  

 جانفيي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر 

ع
و
سب

أل
ا

1
 

 

 نمعايير الزم -

 (السرعة، النبض)

 3نشيد قسما ج -

1/3 

 آلة الدف - 

 المقياس الثنائي 

 3نشيد ج  -

3/2 

 

 الثالثي اختبار

 األول

 

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

ع
و
سب

أل
ا

2
 

 

 تصنيف اآلالت -

 مفتاح المدرج، -

 تالنغماوضعية 

 على المدرج

 4نشيد قسما ج  -

2/1 

 آلـة القصبة -  

 دو، مي، صول - 

 الوحدة البسيطة -

 2نشيد ج --

3/3 

 فرقة الفلكلوريةال-

 فا، مي، ،يدو، ر

 صول

 البيضاء، - 

 نشيد ..... - 

5/1 

 

 آلة الطبل -

 ذات السن -

 نشيد  - 

      5/3 

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 تعريف          - 

 الموسيقى 

 العناصر المكونة   - 

 لها 

 1نشيد قسما ج -

 

1/1 

 عائالت اآلالت -

 الكتابة   -  

     الموسيقية   

السوداء وسكتتها -

 الحاجزوالحقل 

 5نشيد قسما ج -

2/2 

 آلة القصبة

     + 

 دو، مي صول

 

3/4 

 آلفرقة الفلكلورية -

 البنثاكورد دو

 ،   ، 

 2ج نشيد-

5/2 

 آلة الطبل -

 ذات السن - 

دو،ري،مي،فا،  -

 صول، 

 ……نشيد -

5/4 

 

 

ع
و
سب

أل
ا

4
 

 معايير الصوت -

الشدة )من حيث 

 (واالرتفاع والقوة

 2قسما ج  نشيد -

1/2 

 آلة الدف -  

 -مي، صول دو، -

 2نشيد ج -

3/1 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

  
 

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

  

 آلة الزرنة - 

 المقياس الثالثي -

 نشيد ج -

6/1 
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  أس

 فيفري

 

 مارس

 

 أفريل

                      

 ماي

ع
و
سب

أل
ا

1
 

 آلة الزرنة -   

 المقياس الثالثي  -

 منقوطةوالبيضاء 

 دو.......صول  -

 نشيد ج -

 

الثالثي اختبار  

 الثاني
  

ع
بي

لر
 ا
لة

ط
ع

 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة

 

 

 

 

ع
و
سب

أل
ا

2
 

 قالب الفالس -

 ايقاع الفالس -

 ..........نشيد  -

6/3 

 

 شخصية فلكلورية -

 السلم الموسيقي

 وأبعاده

 نشيد ......... -

8/1 

 

 النقارات آلة -

المستديرة المقياس  -

 الرباعي

 نشيد ........ -

8/3 

 

 

 الثالثي اختبار

 الثالث

 

 

 

 

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 قالب الفالس -

 1وال، سي، د -

 2نشيد ج -

6/4 

 شخصية فلكلورية -

 تطبيقات على   - 

 سلم دو ك  

 2نشيد ج -

8/2 

 القارقابو آلة - 

 عالمات االرجاع - 

 2نشيد ج  -

8/4 

 

 

 

 

ع
و
سب

أل
ا

4
 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

  

ع
بي

لر
 ا
لة

ط
ع

 

 آلة القارقابو

 ♫تطبيقات على الخلية 

 نشيد

8/5 
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 توزيع السنـــــة الثانية متوسط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جانفيي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر 

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

 

 

 آلة الدربوكة -

 وأبعاده السلم الكبير -

 والصغيرالبعد الكبير 

 2نشيد قسما ج -

1/3 

 آلة الناي -

تطبيقات على سلم  -

 كبيرصول ال

 2نشيد ج -

2/2 

 

 إختبار الثالثي

 األول

 

 

 

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 

 

 آلة العود -

 عالمات التحويل -

- # 

 2نشيد ج -

¼ 

 آلة القانون -

 كبيرسلم فا ال -

 وأداؤه

 3نشيد ج  -

2/3 

 الة الرق  -

 2المسافة  -

 ص، ز ك،

 نشيد جديد -

4/1 

 آلة الكمان  -

 ال الصغيرسلم  -

 وأداؤه

 3نشيد ج  -

4/3 

ع 
و
سب

ال
ا

3
 

 اآلالت الموسيقية

 التآليف الموسيقية

 مراجعة سلم دو ك

 مراجعة الخاليا

 النشيد الوطني

1/1 

 آلة العود - 

 عالمات التحويل -

- b،  

 2نشيد ج -

 آلة القانون  - 

 الخلية  -

 3نشيد ج  -

2/4 

 آلفرقة العربية

 3المسافة  - 

 ص ك،  

 2نشيد ج -

4/2 

 آلة الكمان  -

 ال الصغيرسلم   -

 تطبيقات

 4نشيد ج  -

4/4 

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 آلة الدربوكة

فا 1،مي1النغمات ري

1+ 

 النغمات المدروسة 

 نشيد قسما

1/2 

 آلة الناي - 

 كبيرسلم صول ال -

 أداؤهو 

 نشيد جديد -
2/1 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

 آلة الكمان الجهير  

 الخاليا المدروسة -

 الخلية +

 3نشيد ج -

5/1 
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 ماي أفريل مارس فيفريي 

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

شخصية  - 

  تموزار

 

 الخلية  -

 4نشيد ج -

5/2 

 

 إختبار الثالثي

 الثاني

 

 

 قالب السماعي -

 مقام حجاز وأداؤه -

 نشيد جديد -
 

7/2 

 العربي بن صاري

 ايقاع جزائري

 البشرف

 أو القصيد

 2نشيد ج

8/3 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 شخصية موزار -

ايقاع السماعي  -

 الثقيل

 2نشيد ج

5/3 

 -الموشح -

 مقام نهاوند 

 وأداؤه

 2نشيد ج -

7/1 

 

 سيد درويش -

تطبيق على مقام  -

 حجاز  

 2نشيد ج  -

7/3 

 العربي بن صاري

 ايقاع جزائري

 البشرف

 أو القصيد

 3نشيد ج

8/4 

 

ع 
و
سب

ال
ا

3
 

 الموشح  -

 دراسة الجنس-

 مثال على نهاوند

 2نشيد ج

5/4 

ع
بي

لر
 ا
لة

ط
ع

 

 اإلنقالب -

 طبع الزيدان -

 3نشيد ج -

8/1 

 

 

 إختبار الثالثي

 الثالث

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

 

ع
بي

لر
 ا
لة

ط
ع

 

 

 اإلنقالب -

 طبع الزيدان -
 مقارنته مع حجاز

 نشيد جديد

8/2 
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  جانفيي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر 

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

 

 

 

 آلة البزق -

 وأجناسه+ ترسدراسة مقام 

 عالمات التحويل العربية

 3نشيد قسما ج -

1/3 

  - األوبوا نفخيهآلة 

 مقام البياتي -

 وأداؤه

 2نشيد ج -
 

2/2 

 

 إختبار الثالثي -

 األول

 

 

  

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 

 لدوالبا

 مقام راست وأداؤه -

 4نشيد قسما ج  -

 

 

¼ 

 اقاعية غربية آلة

 الثمباني

 

 المنقوطة العالمات

 

 3نشيد ج -
 

2/3 

 ت آلي غربي  -

 السنفونية 

 سلم صول الكبير

 

 نشيد جديد

 

4/1 

 شخصية غربية

 بتهوفن

 تطبيق على سلم  

 مي الصغير

 

 3نشيد ج -

4/3 

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 اآلالت الموسيقية

 

 التآليف الموسيقية

 مراجعة السلم ك

 

 النشيد الوطني

1/1 

 الدوالب 

 تطبيقات على مقام راست 

 5نشيد قسما ج -

1/5 

 تالطر ومباألة  --

  

 الخلية  

 3نشيد ج  -

2/4 

 سلم اشتقاقالسنفونية  -

 مي الصغير

 

 2نشيد ج

4/2 

  بتهوفن -

تطبيق على 

 

 نشيد ج -

4/4 

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 آلة البزق -

 دراسة مقام راست

 عالمات التحويل العربية

 نشيد قسما

½ 

 الة األوبوا

 مقام البياتي -

 1نشيد.ج  -

2/1 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

 

3/1 

  

- 
ء
تا

ش
ال
ة 

طل
ع

 

 نفخية عربية آلة

 المزود -

 المسافة الرابعة

 نشيد جديد

5/1 
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 ماي أفريل مارس فيفريي 

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

 آلة المزود -

 المسافة الخامسة

 2نشيد ج

5/2 

 

إختبار الثالثي  -  

 الثاني

 

  

- 
ط

ع
ل

ع
بي

لر
 ا
ة

 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعع - 

8/3 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 شخصية موسيقية

 محمد ع الوهاب

 3نشيد ج

 دراسة مقام الكرد

 وأجناسه

5/3 

آلة القيطار ايقاع   -

 الكبيرالمصمودي 

 نشيد جديد -

7/1 

 

 النوبة الجزائرية -

 يكاطبع جزائري الس -

 3نشيد ج  -

7/3 

 

 إختبار الثالثي -

 الثالث

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 شخصية موسيقية

مقام  - محمد ع الوهاب

 الكرد وأداؤه

 4نشيد ج -

5/4 

 الجانبي  الفلوتآلة 

 الكبيرايقاع المصمودي 

 2نشيد ج -

7/2 

 النوبة الجزائرية

 تطبيق علي الصيكا -

 نشيد جديد  -

7/4 

 

 

 

 

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

6/1 

  

- 
ع
بي

لر
 ا
لة

ط
ع

 

 

 عبد الكريم دالي

 جزائري الخالصايقاع 

 2نشيد ج -

8/1 

 

 



ةالفصل الثاني                                                                            تفعيله من خالل مناهج التربية الموسيقي  

39 
 

 توزيع السنـــــة الرابعة متوسط  

 جانفيي   ديسمبر   نوفمبر    أكتوبر     سبتمبر    اسـ

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

 

 

 آلة الكالريناث-

 اشتقاق سلم

 ري الكبير 

 بدائرة الخامسات 

 3نشيد قسما ج -

1/3 

 الكونشرتو -

آلفات االنسجامية الت

 الموجود في دو 

 2نشيد ج -

2/2 

 

 إختبار الثالثي -

 األول

 

ء
تا

ش
 ال

لة
ط

ع
 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 

 

 

 

 

 

 الة البيانو  -

ترتيب عالمات الدياز في  -

 الدليل

 السلم كمعرفة  -

 من خالل دليله

 نشيد جديد -

1/4 

 شخصية موسيقية

 فيفالدي

االنسجامية التآلفات  

 ص

 في سلم دو ك

 3نشيد ج -

2/3 

 ريآلة البات

 الخلية االيقاعية

 

 نشيد جديد

4/1 

 غربية آلة

 المركب      

 +  

 3نشيد ج -

4/3 

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 اآلالت الموسيقية

 مراجعة النغمات

 الساللم الكبيرة    

 النشيد الوطني

1/1 

اشتقاق  -آلة البيانو   --

 الكبير bسلم سي

 دائرة الرابعات -

 نشيد تابع -

1/5 

 شخصية موسيقية

 فيفالدي

 اللوحة اإلقاعية ش -

 3نشيد ج  -

2/4 

 آلة الباطري 

  

 2نشيد ج

4/2 

 المركب  -

 

+  

 نشيد جديد -

4/4 

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 نفخية غربية آلة

 الباصون -

 اللوحة اإلقاعية

 الشاملة

 نشيد قسما

1/2 

 الكونشرتو

 مفهوم التآلف -

 وأداؤه

 1نشيد.ج  -

2/1 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -

3/1 

ة 
طل

ع
ء
تا

ش
ال

 

 يالسنباطرياض  -

 مقام السيكا -

 تركيبه وأجناسه

 2نشيد ج -

5/1 
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 ماي    أفريل    مارس    فيفريي   اسـ

ع 
و
سب

أل
ا

1
 

 السنباطي-رياض

 وأداؤهمقام السيكا  -

 

 3نشيد ج

5/2 

 

إختبار الثالثي  -  

 الثاني

 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجعة -      

8/1 

ع 
و
سب

أل
ا

2
 

 القصيدة الغنائية

 ايقاع المصمودي الصغير

 نشيد جديد -
 

5/3 

 آلة الكمان األجهر 

 مقام الهزام  -

 

 نشيد جديد -

7/1 

 الشعبي الجزائري

 تطبيقات على -

 طبع جزائري

 

 2نشيد ج

7/3 

 إختبار الثالثي -

 الثالث

8/2 

ع 
و
سب

أل
ا

3
 

 

 القصيدة الغنائية -

 إيقاع المصمودي -

 الصغير

 2نشيد ج -

 

5/4 

 الشعبي الجزائري

 طبع جزائري  - 

 

 2نشيد ج -

 

7/2 

 محمد العنقى -

 

 ايقاع جزائري -

 

 3نشيد ج -
7/4 

 

 

 

 

ع 
و
سب

أل
ا

4
 

 

 مراجعة -

 مراجعة -

 مراجع -

6/1 

 

 

 

 آلة الموندول

 تطبيقات

لحنية وإيقاعية على 

 الموسيقى الجزائرية

7/5 

 

 

 

 

 

يع
رب

 ال
لة

ط
ع

 

يع
رب

 ال
لة

ط
ع
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  الرابعة:على البرنامج السنوي للسنة  التعليق-4

: يما يلفي التوزيع السنوي للسنة الرابعة متوسط ثم مالحظة واإلمعان من خالل التفحص   

ألخير من الثالثي الثالث أي في الشهر ا محور الموسيقى الجزائرية اال في / عدم التعرض الى-

أفريل عموما.وأواخر شهر ماي   

بالمئة فقط من الوقت المخصص  9ومن خالل المعطيات نجد أن الموسيقى الجزائرية تحتل  -  

لهذه المادة على طول العام الدراسي وهذا غير كافي لتطبيق جميع أنشطتها في مقابل ذلك نجد أن 

هذا ماله إسهام كبير في  فقط،الفصل األول وهو أطول الفصول يتعرض لمحور الموسيقى الغربية 

بها  االستمتاعال تتاح لهم فرصة التعرف عليها وحور الموسيقى الجزائرية إذ أنهم ال التالميذ لمإهم

 أكثر.

أنه لم تذكر إيقاعات جزائرية ضمن هذا البرنامج وال حتى أي طبع من الطبوع نالحظ أيضا  -     

 الجزائرية.

    - التعرض الى شخصية جزائرية واحدة فقط وهذا غير كافي ونستنتج من خالل ذلك تهميش 

الموروث الموسيقي الجزائري من قبل المنظومة التربوية
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 الرابعة " الموسيقى األندلسية" درس للسنوات تحليل 

 

 )اإلطار التطبيقي ونتائج البحث(
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دــــــــــــــــــــــــــــــتمهي  

 

 

إتخذنا من هذا الفصل من الدراسة والذي يعتبر أهم جزء منها طريقة لتبيان أهمية إدراج 

األندلسية(  )الموسيقىوذلك بتطبيق درس نموذجي  المتوسط،في  التراث الموسيقي الجزائري

على السنوات الرابعة بمتوسطتين مختلفتين عبر ثالثة أنشطة وخالل ساعة من المدة الزمنية 

 .المبرمجة في المنهاج
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 البحث: مجتمع-1

 السنة الرابعة( )مستوى الطور المتوسط وهم تالميذ -  

تالميذ على  "االندلسية ىبعنوان "الموسيقاعتمدنا في تحليلنا لدرس  الدرس: التحليل معيار-2

 السنة الرابعة متوسط العناصر اآلتية:

  ،وسائل تعليمية مستعملة حديثة عن طريق سمعي وسمعي بصري ...  السبورة

 االلة الموسيقية. الصوت،مكبر 

  اع النوبة اذ يمثل جهاز الدتاشو عن طريق مشاهدة مقاطع من الفيديو حول إيق

 والتعلم ويعتبر تمهيدا للدرس يلفت عقول التالميذ.ريقة المرح الشرح بهذه الط

 .تدوين كلمات االغنية 

  .تدوين إيقاع االغنية 

  متبعين إيقاع االغنية باألياديالتصفيق 

 .ترديد االغنية جماعيا 

 

 البحث:عينة -3

 تلميذ من الطور المتوسط )أي قسمين( 62 -  

 أفريل 16تلميذ من متوسطة  34 -  

 متوسطة العربي بن مهيدي مديونةمن تلميذ  28 -  

  البحث: منهج-4

بية في تدريس مادة التر الجزائرية،إلجراء توظيف الموسيقى  المنهج التحليلييعتمد البحث 

 الموسيقية في الطور المتوسط.
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 : المتبعة الطريقة-5

 لتسهيل عملية التدريس قمنا بوضع نماذج تخص النشاطات الثالثة للحصة وفي مؤسستين -  

 تربويتين.

  دقيقة 20ومدته أثناء الدرس  :الموسيقيالتذوق 

د، 10وبة لمدة نفي البداية ارتأينا على إلسماع التالميذ مقطوعة موسيقية من تأليف ال     

التالميذ لهذه القطعة الموسيقية وإبداء نوع من التركيز  استماعوالحظنا خالل المدة المعطاة 

 نحوها.

  وكان أول سؤال على النحو التالي:وبعدها قمنا بطرح أسئلة ضمنية      

 لية الجزائرية التي تعرفونها؟ماهي أنواع التأليف الموسيقية اآل

 16كانت إجابات التالميذ متنوعة ومختلفة، وكذا مشاركة معتبرة، هذا فيما يخص متوسطة      

يدي مديونة فقد كانت المشاركة قليلة اما تالميذ متوسطة العربي بن مه علي،س.م.بن  أفريل

  اإلعادة.محدودة ومقتصرة على التكرار وواإلجابات نوعا ما 

قية الموسي التأليفلنا بأن تالميذ هذه األخيرة ال يمتلكون ثقافة واسعة حول  يما يوحهذا     

تواه فيه محيخفي علينا بأن  ، اللبرنامج المطبق بالتعليم المتوسطالجزائرية، وكل هذا راجع ل

 تهميش للموسيقى الجزائرية خاصة برنامج السنة الرابعة.

 :أما السؤال الثاني تمثل في    

 هو تعريفكم للنوبة؟ ووجدنا نفس المالحظات السابقة. ما

 : ماهي أنواع األالت الموسيقية المستعملة في موسيقى األندلسي؟السؤال الثالث    

وكانت نفس اإلجابة لدى متوسطة  الخ.......الكمنجة  الدربوكة،ذكر التالميذ بعضا منها مثل: 

العربي بن مهيدي، ومن بين األالت المذكورة من قبلهم "ألة العود" فقد كان معتقد لدى األغلبية 

 أن هذه األلة مستعملة في الموسيقى األندلسية.

 السؤال الرابع: ماهي أهم الشخصيات التي تغني موسيقى األندلسي؟    

 ، وفيخ.... ال سري،سيد أحمد  دالي،عبد الكريم  رحال، بهجة مثل:كرت بعض الشخصيات ذ

 كلتا المؤسستين.
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وفي الدقائق المتبقية من هذا النشاط اعطينا تعريف موجز لتأليف النوبة، وكانت هناك سهولة 

لدى تالميذ متوسطة العربي  اكتمنتأفريل إال أن الصعوبة  16في فهمها من قبل تالميذ متوسطة 

 بن مهيدي 

  د25ومدته أثناء الدرس  والنظريات:القواعد 

  وهي:هذا النشاط ثالثة عناصر هامة  اشتمل

 الموسيقى األندلسية تإيقاعااإلنقالب " وهو أحد  عإيقاوتمثل في "  :عاإليقا -    

 حيح.وبشكله الص عاإليقافي البداية قمنا بتعريفهم على شكل ' الدم' و 'التك' ليسهل أداء ف    

 .عاإليقامات الصمت موجودة في تعرفهم على أشكال العالمات الموسيقية وأشكال عال    

 لة الدربوكة.ألساتذة على الطاولة وبعدها على آمن قبل ا عاإليقاأداء     

 من قبل التالميذ عاإليقاأداء     

الحظنا سهولة أدائه من طرف التالميذ في كلتا المؤسستين، إذ أنهم الى جانب تمكنهم من     

 تأديته بطريقة سليمة الحظنا استمتاعهم بذلك كثيرا.

 كان هناك أداء فردي من قبل التالميذ ونسبة المشاركة كانت كبيرة.    

 هي "دو" وفيه قمنا بالخطوات التالية: ارتكازهي درجة تحدد في طبع "الموال" والذ الطبع: -     

 .قمنا بالتعرف على العالمات الموسيقية الموجودة في الطبع 

 .حساب األبعاد الموجودة بين عالمات الطبع 

  مرافقة. آلةغناء الطبع مع التالميذ بدون 

 "غناؤه جماعيا من طرف التالميذ ومرافقة األستاذ بألة "الفلوت 

 

  التالية:وقد قمنا بالخطوات  الغنائي:الصولفاج 

 التعرف على العالمات الموسيقية الموجودة بالمدرج الموسيقي 

 التعرف على أشكال العالمات الموسيقية وكذا أشكال عالمات الصمت       

  بدون غناء. عاإليقا احترامقراءة العالمات بإشارة اليد مع 
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  اعية وفردية بطيئة معتدلة سريعة، مع قراءة نموذجية وجم ةاإليقاعيقراءة الخاليا

 النقر على الطاولة من أجل ضبط اإليقاع.

 .غناء الصولفاج بدون مرافقة ألية ومن قبل األستاذ 

 مرافقة األستاذ بألة ' الفلوت '.غناء جماعي من طرف التالميذ و 

التي تحمل الخاليا الجديد مثل  المزوراتوقد الحظنا سهولة األداء في كلتا المؤسستين اال 

مضبوط ولحن صحيح  عبإيقاوقد كان هناك تجاوب كبير في اداء التمرين  األولى،المازورة 

 متناسق.

  التربوية:األغنية  

التي تعتبر ثمار الحصة فهي مصدر فرحة أو حزن للمتعلم وعلى هذا األساس قمنا 

  التالي:ت على النحول بإتباع عدة طرق في تلقيننا لألغنية التربوية وكان

  كتابة األغنية مع شكل الكلمات وبلون مغاير إضافة إلى كتابة األبيات مختلفة اللحن

 مغايرة. بألوان

 .قراءة الكلمات مع الشرح 

  التذكير بمناسبة األغنية ثم غناء منفرد من قبل األستاذ لألغنية ككل عدة مرات

 التالميذ.ثم غناء جماعي من طرف  آلةبدون 

 ار األستاذ األجزاء التي تحتاج مزيد من التدريب ثم يقوم التالميذ بالتدريب يخت

 عليها منفصلة ثم يدخلها داخل الكل.

 .غناء جماعي مع مرافقة ألية 

ما  إختيار أغنية جزائرية معروفة " قم ترى " زاد نسبة المشاركة من طرف التالميذ          

كما اننا لم نجد أدنى صعوبة في تأدية هذه األغنية خاصة وأن اللحن  ،لديهمادخل مرحا وفرحة 

في تكراره بال  الذي جعل الجو حميميا وحماسا لديهم عباإليقا استعانةمألوف لديهم وذلك 

القواعد والنظريات الموسيقية ". والتمرين الغنائي المدرسي في نشاط "أخطاء   
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 درس نموذجي للسنة الرابعة متوسط

 

 السنة الرابعة المستوى:

 وسائل اإليضاح:                :  المستهدفةالمعارف                     القاعديةالكفاءة 

 السبورة التعرف على تأليف النوبة التعرف على تأليف الموسيقى

 عن طريق االستماع التعرف على طبع الموال جزائري.

التعرف على إيقاع  مقاطع موسيقية مسجلة وإيقاعالتعرف على طبع 

 في هذا التأليف.  جزائري االنقالب

 كةوالدرب الفلوت، آلة تمرين غنائي

   

 مؤشر الكفاءة  سير الدرس  لنشاطا 

 
 
 
 

ذوق الت
الموسيقي 
في 

 االستماع

األلية الموسيقية الجزائرية  أنواع التأليفماهي  سؤال:
 التي تعرفها؟

 ماذا تعرفون عن النوبة؟
تعريف النوبة: هي تأليف متكامل يتضمن مجموعة من 
القوالب األلية الصوتية، تعتمد النوبة في تركيبتها اللحية 

وإيقاعات في وحدة الطابع والمقام مع إستعمال حركات 
  مختلف:تتعاقب حسب نظام  مختلفة
رمل الماية، العراق، السيكا ، المزموم. وتمر النوبة  مثل:

 التوشية،ل أولها: اإلستخبار، الجزائرية بعدة مراح
 ، الخالص االنصرافي، الدرج، المصدر، البطايح

 
 
 
 

التعرف على تأليف 
 النوبة
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القواعد 
 الموسيقية

هو عبارة عن إيقاع من إيقاعات الموسيقى  اإلنقالب:إيقاع  -1
 يسمى بإيقاع المربع. األندلسية،

 
 

 
 
هو من الطبوع الموسيقية األندلسية يدخل ضمن  الموال:طبع  -2

موسيقى " الصيغة " درجة إرتكازه "دو" ويكون على الشكل 
 التالي:

 

 
 

 تمرين غنائي في طبع " الموال "
 

 

 
 

 اإليقاعتأدية 
 صحيح بشكل

بالة  باالستعانة
 الدربوكة

 
 
 

تأدية الطبع بشكل 
 صحيح

 
 
         األغنية  

   التربوية

 
 
 قم ترى في طبع " الموال " إيقاع " اإلنقالب "  أغنية: 
 ةجه اعم اللوز           تتدفق من كلقم ترى بر 
 والنسيم سقطها في الحوز     والندى كبب عليها 
 بدأت تلقح ورقة الحوز        جاء بشير الخير إليها 
 الرياض يعجبني بألوان       ما أحسنه فصل الخالعة 

 في الدنيا ساعة ننعمديم هيا للبستان             يا ن
 

 
 
األغنية     أداء

أداءا صحيحا 
بألة  باالستعانة
 والدربكة الفلوت
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 النتائج واإلجابة على أسئلة البحث: 

  الموسيقي:التذوق  نشاط-/1

أفريل لديهم معلومات شاسعة  16تناولنا درس النوبة ووجدنا أن التالميذ بمتوسطة اإلخوة 

بهجة  مثل:وقيمة عن تأليف النوبة فلم نجد أي صعوبة تذكر حتى أنهم ذكروا بعض الفنانين 

سيد أحمد سري .... الخ إضافة الى تعرفهم على األالت المستعملة  دالي،رحال، عبد الكريم 

على عكس تالميذ متوسطة العربي بن مهيدي حيث أننا تلقينا صعوبة في إيصالنا  في النوبة

كما أن لديهم صعوبة في التعرف على  تأليف،فهم ال يفرقون وال يميزون أي  النوبة.لمفهوم 

 آلةذكروا بأن  اآلليفعلى سبيل المثال عند سماعهم للعزف  فيها،األالت الموسيقية المستعملة 

ألالت المستعملة في الموسيقى األندلسية ومن جانب أخر لديهم صعوبة في العود من ضمن ا

 التمييز بين األنواع الموسيقية الجزائرية المختلفة.

  الموسيقية:القواعد والنظريات  نشاط-/2

بألة  واالستعانةكانت هناك صعوبة في أداء الطبع لكن بتكرار غنائه مع التدريبات الصوتية 

 بن مهيديالبيانو تم التمكن من أداءه ولكن بشكل صحيح نسبيا هذا فيما يخص متوسطة العربي 

لجيد من أداء وغناء الطبع وبشكله أفريل فقط لوحظ التمكن ا 16أما بالنسبة لمتوسطة 

  الصحيح.

                             اإلنقالب:إيقاع جزائري إيقاع  اإليقاع:*    

                                                          

      

ذ في كلتا المؤسستين من خالل الضرب باليد وعلى حظنا سهلة أدائه من طرف التالميال

بذلك كثيرا ولما  استمتاعهممن تأديته بطريقة سليمة الحظنا الطاولة إذ أنهم الى جانب تمكنهم 

وقد ناسب هذا اإليقاع  التالميذ.طلبنا منهم أداء فردي كانت المشاركة كبيرة ومن طرف كل 

الدربوكة. آلةمستوى التالميذ كثيرا، ثم طبق بعد ذلك على   

يقوم األستاذ          الخلية الجديدة وهي اكتشاف مالحظة التمرين مع الغنائي:الصولفاج *     

تقرأ الخلية اإليقاعية مع النقر  سريعة،ية وفردية بطيئة معتدلة موذجية ثم قراءة جماعبقراءة ن

وهي في كلتا المؤسستين سهولة في األداء اال  د كانتى الطاولة من أجل ضبط اإليقاع وقعل
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وقد كان هناك تجاوب كبير في أداء  ،1المازورة التي تحمل الخلية الجديدة مثل المازورة رقم 

متناسق.إيقاع مضبوط ولحن صحيح تمرين ب  

 

  النشيد:التربوية أو  األغنية-3

إن اختيارنا ألغنية جزائرية معروفة " قم ترى " أضفى جو من المتعة لدى التالميذ إن الكثير 

الصحيحة.من التالميذ يعرف ويجيد أداء اللحن بشكله وصورته   

كلمات اغنية "قم ترى":                   

 قم ترى براعم اللوز           تتدفق من كل جهة                       

 والنسيم سقطها في الحوز     والندى كبب عليها                       

 بدأت تلقح ورقة الحوز        جاء بشير الخير إليها                       

 الرياض يعجبني بألوان       ما أحسنه فصل الخالعة

 يا نديم هيا للبستان             ننعم في الدنيا ساعة                       

األولى.هذه األغنية ومن المرة  تأديةإذا بما أن اللحن مألوف لديهم لم نجد أدى صعوبة في   

هذا  والنظريات،إضافة الى االستعانة باإليقاع والصولفاج الغنائي المدرسين في حصة القواعد 

المؤسستين.نسبة المشاركة الفعلية للتالميذ وفي كلتا  دما زا  

باإلمكان جعل من الموسيقى والغناء الجزائري  األول:اإلجابة على السؤال -       

وذلك بإدراجها ضمن البرامج التربوية المطبقة  الموسيقية،وسيلة لتدرسي مادة التربية 

المستويات.بالتعليم المتوسط ولجميع   

 

الصائب للنماذج الموسيقية  االختيارعن طريق  الثاني:اإلجابة على السؤال -      

المتوسط.لتالميذ الطور  االستيعابالجزائرية المدرسة والتي ترفع من قدرة   

 

نماذج في  واقتراحتكمن في عنصر خلق ثغرات  الثالث:اإلجابة على السؤال  -       

اني من المذكرة.منهاج السنة الرابعة الموجود في الفصل الث  
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 االستنتاج:

 

 والموروثعلى الموروث الموسيقي " األندلسي " بصفة خاصة  المحافظةمن أجل 

 الجزائري بصفة عامة وكذا إيجاد حل لتدرسيه 

عن  تساءلنا الجزائري،وإكساب التالميذ ثقافة وإعطائهم فرصة للتعرف على الموروث 

استيعابها.النماذج التي يمكن إدماجها في البرنامج والتي يمكن للتالميذ   

نموذج يتناسب مع مستوى السنة الرابعة وتجسيده على أرض  اقترحنمن أجل هذا ا

 االعتمادويمكن  الموسيقي،الواقع وذلك من أجل مساعدة األستاذ في تدريس هذا النوع 

لذلك  (،3-2-1)على هذا المثال لتجسيد مقترحات أخرى الخاصة بالمستويات الثالثة 

من  وإعطاء نوع على شخصية موسيقية تغني األندلسي. وجب ان يتعرف التالميذ

خاص باألندلسي وكذا الطبع.  وكذلك إيقاعالت الموسيقية التقليدية الخاصة باألندلسي اآل

.األندلسية األغنية ومن ثم  
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أن إدراج التراث الموسيقي الجزائري الذي يسخر بعدة  التمسناخالل تعرضنا لهذا الموضوع 

بأس بالتحفيز والسعي نحو فتح باب المبادرة  ممكن، والأنواع موسيقية غير كافي ولكن 

واإلبداع في هذا التوجه الذي يتطلب تضافر الجهود من الجميع وخاصة الطبقة المثقفة التي 

المجتمع.تحمل مسؤولية الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائري وتوعية أفراد   

يزه وشموله على مختلف والحظنا أن هذا التراث يملك بعدا تاريخيا وتربويا مهما وذلك لتم

ويرجع الفضل في  واإليقاع،التراكيب الموسيقية التي تهم مادة التربية الموسيقية خاصة اللحن 

الحفاظ هذان العنصران وتطورهما الى التطور الذي سار عليه الفلكلور الجزائري الذي حافظ 

 االستعمارالصعبة التي خاضها خاصة في عهد  الظروفعلى نكته وخصوصيته بالرغم من 

وإرثه الحضاري.الفرنسي الذي حاول القضاء على ثقافة الشعب   

 يستهان به في وبغض النضر عن الحياة الخاصة التي يملكها الفنان تبقى إبداعاته مصدر ال

.تمع الذي يتكلم بآالمه أو أفراحه، فهو لسان المجالعملية التربوية  

و  وتوظيفهي وكذا إيجاد حل لتدرسيه على التراث الموسيقي الجزائر المحافظةومن أجل 

.وث الجزائريإكساب التالميذ ثقافة و إعطائهم فرصة للتعرف على المور  
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موال وتتناول  انقالبهي أغنية بسيطة من تراث الصنعة األندلسي الكالسيكي في طبع 

فعل األمر غرضه  استعملموضوع حلول فصل الربيع وموسم التنزه واالستجمام فالكاتب 

 اأو رقتهالدعوة واإلشادة لرؤية تفح األزهار وبراعم اللوز مع قطرات الندى المتدفقة على 

أما العالمة فهي  3دو غرضه في طبقة عالية وهي وابتدأموال  انقالبحيث وضف الكاتب 

للغرض.السوداء المنقوطة وهي عالمة موسيقية طويلة إيقاعها مناسب   

 

 قم ترى 

 

 قم ترى براعم اللوز              تندفق من كل جهة

في الجوز       والندى كبب عليه والنسيم سقطها  

 بدأت تلقح ورقة الجوز          جاء بشير الخير إليها

ما أحسنه فصل الخالعة          الرياض يعجبني بلون   

 يانديم هيا للبستان               نغنم في الدنيا ساعة
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 ملخص البحـــــث

-تربوية للتراث الموسيقي الجزائري ةمقاربعنوان: "قمنا بتحضير هذه المذكرة التي تحمل 

مرتبة كما يلي: الفصل األول والثاني انموذجا" في ثالثــــــــة فصول -التعليم المتوسط 

الخاص بكل ما هو نضري قد عرضنا فيهما األنواع الموسيقية الخاصة بتراث وطننا ممهدين 

ذلك بتبيان مفاهيم "الموسيقى" و"التراث" وصوال تاريخ تطور الموسيقى الجزائرية 

تفعيل هذا التراث وربطناه بمناهج التربية الموسيقية  ارتأينا. ثم الجزائري والتراث الموسيقي

ثم النبذة التاريخية عن الموسيقات اذ تطرقنا لماهية التربية الموسيقية في بادئ األمر 

الجزائرية وتاريخ التربية الموسيقية في الجزائر وبعدها أهدافها وغاياتها واهميتها. وصوال 

الجزائري في الجزائر اذ تعرضنا لحصة التربية  في األخير لواقع تدريس التراث الموسيقي

اختتمناه بتعليق على برنامج السنة  المتوسط،الموسيقية الشاملة وقمنا بعرض برامج 

.كاختيارالرابعة   

ناه الجانب التطبيقي تتمثل في بينــــــــــمــــــــــا خصص الفصل الثالـث الذي سمي         

يزخر بها تراثنا الموسيقي الجزائري اال هو  التيع حد األنواتحليل درس نموذجي أل

طبقنا هذا النوع في األنشطة الثالث  التالميذ،كانت عينة البحث هم  "،"الموسيقى االندلسية

 االجابة على أسئلةو واالستنتاج، ونشيد" ثم وصوال في األخير الى النتائج تذوق، قواعد"

 البحث.
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Résumé 

Nous avons préparé ce mémoire, intitulé Une approche 

pédagogique du patrimoine musical algérien, enseigne-

ment moyen - un modèle en trois chapitres disposés 

comme suit : Les premier et deuxième chapitres sur tout 

ce dont nous avons besoin. Nous avons présenté les 

genres musicaux du patrimoine de notre nation, ouvrant 

la voie en clarifiant les concepts de «musique» et de 

«patrimoine». À l'histoire du développement de la mu-

sique algérienne et du patrimoine musical algérien. En-

suite, nous avons décidé d'activer cet héritage, et 

nous l'avons lié aux programmes d'éducation musicale, 

car nous avons abordé l'essence de l'éducation musicale 

dans un premier temps, puis le tour d'horizon histo-

rique de la musique algérienne, l'histoire de l'éduca-

tion musicale en Algérie, puis ses buts, objectifs et 

importance. Enfin, à la réalité de l'enseignement du 

patrimoine musical algérien en Algérie, lorsque nous 

avons été exposés à un cours complet d'éducation musi-

cale et présenté des programmes méditerranéens, nous 

avons conclu par un commentaire sur le programme de 

quatrième année en option. 

Alors que le troisième chapitre, que nous avons appelé 

l'aspect pratique, était consacré à l'application d'une 

expérience pédagogique typique de l'un des genres dans 

lesquels notre patrimoine musical algérien abonde, sauf 

qu'il s'agit de «musique andalouse», l'échantillon de 

recherche était les étudiants. Aux résultats et pour 

conclure et répondre aux questions de recherche sur la 

base desquelles des recommandations et propositions ont 

été présentées. 

 

 

 


