
 



 

 



 

 ( المتوسطة والثانوية (    للمرحلة  )  الثقافة الموسيقية  توزيع منهج مادة    )   

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس الخميس االربعاء  ثاءالثال االثنين  االحد األسبوع 

 فن العرضة(   -كيم واهم أعماله وانجازاته  السيرة الفنية لطارق عبدالح -لعود التعرف بالة ا -)الموسيقى علم وفن الحلقة األولى:  5-2 4-2 3-2 2-2 2/ 1 1

 عائلة الكمان(   -سامري الدواسر   -فولفغانغ أماديوس موتسارت  -)فا( و)دو( مفتاحي   -)مفهوم اإليقاع    ثانية:الحلقة ال 12-2 11-2 10-2 9-2 2/ 8 2

 فن الليوه(  -الفنان محمد عبده   –الة الناي   -الزمنية لألصوات  المدة  -صوت ت ال)صفا الحلقة الثالثة:  19/2 18/2 17/2 16/2 15/2 3

 دليل الميزان(  -عالمات الّسكوت   -)عالقة الكلمة باللحن ومبدأ التناغم بينهما  رابعة:  ال لقة الح 26/2 25/2 24/2 23/2 22/2 4

 فن المزمار الشعبي(  -اتية للمؤلف األلماني "لودفيك فان بتهوفن"السيرة الذ -البيانو )آلة تابع الحلقة الرابعة:   3/ 3 3/ 2 3/ 1 30/2 29/2 5

6 6 /3 7 /3 8 /3 9 /3 10/3 
فن   –الذاتية للفنان سامي إحسان السيرة   -الة القانون  -عالمات التمديد في الكتابة الموسيقية  -عر الغنائي وخصائصه لش)اسة:  الحلقة الخام

 الدحة( 

7 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 
  -نان " جوزيف هايدن"  ية للفالسيرة الذات -الة الفلوت   -عالمات التحويل في الكتابة الموسيقية    -)قالب الموشح الغنائي  الحلقة السادسة:  

 فن القادري( 

8 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 
رقصة السعب )فن    -السيرة الفنية لعمر كدرس واهم اعماله   -الة الجيتار  -االبعاد الموسيقية    -)الدور في الموسيقى العربية  الحلقة السابعة:  

 المرافع(( 

9 27/3 28/3 29/3 1 /4 2 /4 
  -يدريك شوبان واهم اعماله السيرة الفنية فر   -الة االكورديون   -المسافات الصوتية  -الموسيقة العربية  د في ي القص )قالب الحلقة الثامنة:  

 فن السيف والعزاوي( 

10 5 /4 6 /4 7 /4 8 /4 9 /4 
  -ل مداح واهم اعماله  ان طالالسيرة الفنية للفن  -الة الّساكسوفون    -الدرجات الخاصة بالموسيقى العربية   -)قالب الطقطوقة  الحلقة التاسعة:  

 فن الخبيتي( 

 فن الخطوة(  -السيرة الفنية للفنان يوهان سيباستيان باخ  -اآلالت اإليقاعية  -الكبيرة والصغيرة  الساللم  -)التواتر الشفهي   الحلقة العاشرة: 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11

 مراجعة عامة  16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 12

 االختبارات 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 13

 م 2022/ 10/11 هـ 16/4/1444 الخميــس  إجازة نهاية أسبوع مطولة  م 28/8/2022 هـ 01/02/1444 األحــــــــــد  بداية الدراسة للفصل االول 

 م 2022/ 13/11 هـ 26/4/1444 األحـــــــد بداية اختبار الفصل الدراسي االول  م 2022/ 9/ 22-21 هـ 1444/ 26/02-25 الخميـــــــس إجازة اليوم الوطني 

 م 2022/ 24/11 هـ 30/4/1444 نهاية دوام يوم الخميس  بداية اجازة الفصل الدراسي االول  م 10/2022/ 17-16 هـ 21/3/1444-20 االحد واالثنين  إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 مدير/ة المدرسة:  المشرف/ة التربوي/ة:  معلم/ة المادة: 

 



 حديثة لاالتحضير وفق استراتيجيات التعليم 

  األسبوع    أسابيع   4   حدةالزمن المتوقع للو األولى   : الوحدة

     الحصة     الصف الثقافة الموسيقية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 ول احللقة ال 

 ملدرّج.ت على االنغما الّتعريف بفن املوسيقى وأمساء •

فهممأ أاممملاء للمممو العممموع والتعممّرأ علمممى أ مممأ  مممن أع   •
 على تلك اآللو.

اخلممويف ا الةمملف الفنيممو للفنمماب  ممارم ع ممد ا  مميأ  •
 واستعرايف أ أ أعماله املوسيقيو.

تممقوم فممن رالعراممور الفامممخل وفهممأ اخلةمما   الفنيممو  •
 واملوسيقيو لقلك الفن.

  داخل وخارج الدائرة ✓

قاش  نل الحوار وا  +

 االستقراء  +

 :...................  أخرى

 البرجكتر   √ ⃝

 السبورة    √ ⃝

   الكتاب   √ ⃝

 البطاقات   √ ⃝

 العروض   √ ⃝

 

 نماذج حسية       ⃝

 أقالم ملونة        ⃝

 صور       ⃝

 المسجل         ⃝

 أفالم تعليمية        ⃝

 أخرى........       ⃝

..........................   

 شفوية ال ت ارابتاالخ  √ ⃝

 االختبارات التحريرية   √ ⃝

 المناقشة    √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝

 الواجبات المنزلية     √ ⃝

 أخرى ......................      ⃝

      ................................. 

 
 



 

 استراتيجيات الليزر  

     لتاريخا الثقافة الموسيقية  المادة الحلقة االولى موضوع الدرس 

     المجموعة 
فردات  لموا سباتمكتلا

 الجديدة
 

     الحصة

     الفصل

 خرى .......أ  اجع ودورياترم   فلم تعليمي  تلوحات ورسوما صور  مجسمات   نماذج وعينات جهاز تسجيل  عرض ةجهزأ تقلبات التعلم والوسائل

 التعرف بالموسيقى كفن وعلم التمهيد 

 بة كتس الم الفكرية المهارات المحتوى  السلوكية األهداف 
يات التعليم تراتيجسا

 البديلة
 الهدف تقييم 

التّعريف بفن الموسيقى  

وأسماء النغمات على 

 المدّرج. 

 

فهم أجزاء آلة العود 

والتعّرف على أهم من أدى 

 لك اآللة. على ت

 

الخوض في السيرة الفنية  

للفنان طارق عبد الحكيم  

واستعراض أهم أعماله 

 الموسيقية. 

 

  العرضة""فن  تتذوق

ي وفهم الخصائص راثالت

الفنية والموسيقية لذلك 

 الفن. 

 لموسيقى علم وفن: ا
وهي فن وعلم، فن   ،األصلالموسيقى لفظ يوناني 

ة  طريقة متجانسوااليقاعات ب االلحان تأليف

 سنها حالذن وتستتستسيغها ا

ودراسة  األصواتوكذلك علم يبحث في ترددات 

ان  حء االلانقواعد التالف ونظرياتها وكيفية ب

 وأساليبطرق لدي المتلقي ب   وتقبلهاصالها واي

 متعددة وأدوات

 :التعرف بالة العود
الشكل صندوقها   كمثريههي آلة وترية موسيقية 

 صابععميق، وتحتوي على لوحة نقر األ

 –القصعة  –)الصندوق المصوت : هي العود أجزاء

الفرس   – الرقبة الساعد الزند، – الوجه او السطح

 ( وي المال –

الفنية لطارق عبدالحكيم واهم أعماله  رةسيلا

 وانجازاته 
  أكتوبر 6الطويرقي ولد في طارق عبدالحكيم 

من مدينة  2012فبراير  12وتوفي في  1918

   الطائف

وسيقي الشعبي  فن العرضة: من التراث الم 

 السعودي، األصل والخصائص الفنية 

اكتساب الطالب فكرة واضحة عن 

 مل كفن وكع مفهوم الموسيقى

 

اكتساب مهارة كيفية كتابة النوتة على  

 المدرج 

 

اكتساب الطالب القدرة على التعرف  

 على الة العود 

 

 أسلوباكتساب مهارة التعرف على 

 ارق عبدالحكيملتلحين عند طا

 

اكتساب مهارة القدرة على التفرقة  

 بين األ

o حل المشكالت 

 

o واالستقصاء  االكتشاف 

 

o الصف الذهني 

 

o  ذهنيةلاالخرائط 

 

o الذاتي علمالت 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o  ........ أخرى 

فن الموسيقى وأسماء ما هو 

 النغمات على المدّرج. 

 

 أجزاء آلة العود   ما هي

 

تلك  أهم من أدى على من هو

 اآللة.

 

السيرة الفنية للفنان  عن يتحدث

طارق عبد الحكيم واستعراض 

 أهم أعماله الموسيقية. 

 

اثي رتفن "العرضة" ال ما هو

الخصائص الفنية   هي امو

 والموسيقية لذلك الفن. 

 ..أخرى ..    الواجبات المنزلية     األنشطة    اتالتدريب     المناقشة   المالحظة     االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية  أدوات التقويم

 باالكت أسئلةحل  الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب ختامي التقويم ال

 



 جديد التعلم النشط ال

 ميس الخ عاء األرب الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم األولى الحلقة  موضوع الدرس الثقافة الموسيقية  الصف –المادة 

      التاريخ  التعرف بالموسيقى كفن وعلم التهيئة والتمهيد

 مصادر التعلُّم 
 )الوسائل التعليمية(

أوراق نشاط           ❑شرائح إلكترونية          ❑ عرض مرئي         ❑سبورة ذكية          ❑

 قطع الورق والفلين ❑     تجارب عملية ❑

      الحصة

      الفصل 

علَّم تال يجيةراتاست
 النشط

      التواصل اللغوي  ❑عصف ذهني   ❑استقصاء    ❑تفكير ناقد )ابداعي(   ❑تعلم تعاوني     أخرى: ........................... ❑ االكتشاف المباشر  ❑التقويم البنائي 

 التقويم  يرائنشاط إث واملتعلمة  علمإجراءات حتقيق النواتج من امل نواتج التعلم املخطط هلا )األهداف( 
التّعريف بفن الموسيقى وأسماء 

 النغمات على المدّرج. 

فهم أجزاء آلة العود والتعّرف على 

 أهم من أدى على تلك اآللة. 

نان رة الفنية للفالخوض في السي

طارق عبد الحكيم واستعراض أهم 

 أعماله الموسيقية.

التراثي وفهم  العرضة""تذوق فن 

ك لذلوسيقية الخصائص الفنية والم

 فن. لا

 لموسيقى علم وفن: ا
طريقة متجانسة  وااليقاعات ب  االلحان تأليف وهي فن وعلم، فن  ، األصلالموسيقى لفظ يوناني 
 سنها حتستسيغها االذن وتست

ان  حء االلان ودراسة قواعد التالف ونظرياتها وكيفية ب األصوات وكذلك علم يبحث في ترددات 
 متعددة  وأدوات  ب يل ساوأطرق بلدي المتلقي   وتقبلهاوايصالها  

 : التعرف بالة العود
 الشكل صندوقها عميق، وتحتوي على لوحة نقر األصابع  كمثريههي آلة وترية موسيقية 

  – الرقبة الساعد الزند،  –  الوجه او السطح  –القصعة  –لمصوت )الصندوق ا: هي العود أجزاء
 ( وي ال مال –الفرس 

 زاته اانجه وم أعمالالسيرة الفنية لطارق عبدالحكيم واه
من مدينة   2012فبراير  12وتوفي في   1918  أكتوبر 6الطويرقي ولد في طارق عبدالحكيم 

   الطائف
عبي السعودي، األصل  فن العرضة: من التراث الموسيقي الش -

 والخصائص الفنية 
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فن الموسيقى وأسماء النغمات  هو  ما 

 على المدّرج. 
ئي

بنا
يم 

تقو
 

 ما هي أجزاء آلة العود 

 اخلربات السابقة 

 مراجعة مما سبق دراسته 

مي 
ختا

يم 
تقو

 

 من هو أهم من أدى على تلك اآللة. 

 الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي علي بط تفاار الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس    معلومة إثرائية

 املهارات املستهدفة  قويم الدرس واألنشطة المصاحبة    أحل أسئلة ت الواجبات املنزلية
 تفكير❑كتابة        ❑قراءة       ❑تحدث        ❑استماع      ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  إلجناز أنشطة ملف ا

 .............. أخرى       ⃝  الواجبات المنزلية      ⃝   األنشطة       ⃝   التدريبات        ⃝    المناقشة      ⃝   المالحظة        ⃝  االختبارات التحريرية      ⃝ة   الشفوي االختبارات       ⃝  أدوات التقويم 

 



 

 فواز الحربي  *باالستراتيجيات الطريقة البنائية 

     لتاريخا الثقافة الموسيقية  المادة الحلقة االولى موضوع الدرس 

     المجموعة 
والمفردات  سبات مكتلا

 الجديدة
 

     الحصة

     الفصل

 خرى .......أ  مراجع ودوريات  تعليميم فل  تت ورسوما حالوصور  ات مجسم  يناتج وعنماذ جهاز تسجيل  عرض ةجهزأ تقلبات التعلم والوسائل

 التعرف بالموسيقى كفن وعلم التمهيد 

 المكتسبة  الفكرية المهارات المحتوى  السلوكية األهداف 
يات التعليم تراتيجسا

 البديلة
 الهدف تقييم 

التّعريف بفن الموسيقى  

وأسماء النغمات على 

 المدّرج. 

 

العود  اء آلةفهم أجز

ن أدى أهم م تعّرف علىوال

 على تلك اآللة. 

 

الخوض في السيرة الفنية  

للفنان طارق عبد الحكيم  

واستعراض أهم أعماله 

 الموسيقية. 

 

  العرضة""تذوق فن 

التراثي وفهم الخصائص 

الفنية والموسيقية لذلك 

 الفن. 

 لموسيقى علم وفن: ا
  فن، ن وعلموهي ف  ،األصلالموسيقى لفظ يوناني 

ة متجانسة  يق طروااليقاعات ب االلحان يفتأل

 سنها حتستسيغها االذن وتست

ودراسة  األصواتوكذلك علم يبحث في ترددات 

ان  حء االلانقواعد التالف ونظرياتها وكيفية ب

 وأساليبطرق لدي المتلقي ب   وتقبلهاوايصالها 

 متعددة وأدوات

 :التعرف بالة العود
ها  دوق صن شكلال ثريهمكهي آلة وترية موسيقية 

 حة نقر األصابعي على لو، وتحتوعميق

 –القصعة  –)الصندوق المصوت : هي العود أجزاء

الفرس   – الرقبة الساعد الزند، – الوجه او السطح

 ( وي المال –

السيرة الفنية لطارق عبدالحكيم واهم أعماله 

 وانجازاته 
  أكتوبر 6الطويرقي ولد في طارق عبدالحكيم 

من مدينة  2012 برايرف  12ي في وتوف  1918

   الطائف

لعرضة: من التراث الموسيقي الشعبي  فن ا

 السعودي، األصل والخصائص الفنية 

اكتساب الطالب فكرة واضحة عن 

 كفن وكعلم مفهوم الموسيقى

 

اكتساب مهارة كيفية كتابة النوتة على  

 المدرج 

 

اكتساب الطالب القدرة على التعرف  

 على الة العود 

 

 سلوبأعلى عرف لتا مهارة اكتساب

 ارق عبدالحكيملتلحين عند طا

 

اكتساب مهارة القدرة على التفرقة  

 بين األ

o حل المشكالت 

 

o واالستقصاء  االكتشاف 

 

o الصف الذهني 

 

o  ذهنيةلاالخرائط 

 

o التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o  ........ أخرى 

فن الموسيقى وأسماء ما هو 

 النغمات على المدّرج. 

 

   العود اء آلةجزأ ما هي

 

تلك  أهم من أدى على هو من

 اآللة.

 

السيرة الفنية للفنان  تحدث عن

طارق عبد الحكيم واستعراض 

 أهم أعماله الموسيقية. 

 

اثي رتفن "العرضة" ال ما هو

الخصائص الفنية   وما هي

 والموسيقية لذلك الفن. 

 ..أخرى ..    الواجبات المنزلية     األنشطة    اتالتدريب     قشةالمنا   ظة المالح    االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية  أدوات التقويم

 باالكت أسئلةحل  الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب ختامي التقويم ال

  
 



   التاريخ   األسبوع  الثقافة الموسيقية عنوان الوحدة)الفصل(

 أداء التقويم اإلجراءات  إستراتيجية التعلم النشط  الهدف ) المحتوى ( المكون التاريخ الحصة الصف

   

 احللقة االول 

 املدرّج.  على  نغماتاء الأمسى و الّتعريف بفن املوسيق •

ألى    فهمممج أءمممةاء علممما العمممول والتعمممّر  علمممى أ مممج  مممن  •
 على تلك اآللا.

اخلمممو  ل ال مممني الفنيممما للفنممماحل يمممار  ع مممد ا  ممميج   •
 واستعرا  أ ج أعماله املوسيقيا.

تممم و  فمممن ةالعررتممماة ال اخلمممص وفهمممج اخل ممما   الفنيممما   •
 واملوسيقيا ل لك الفن.

 التعليم التعاوني 

  الحوار 

 ني ف الذهعصال 

  التفكير االبداعي 

  االستقصاء 

  التعلم باللعب 

  صحائف األعمال 

 شارك -زاوج-فكر 

  حل المشكالت 

  االستنتاج 

 خرائط المفاهيم 

    هيكلة السمكة 

  القصة 

  أسلوب الندوة 

  االستكشاف 

  ................. 

  الطالبة كتاب 

  المعلمةدليل   

   بوربوينت 

   رسوم 

  سمعية وسائط 

  خرائط مفاهيم 

 ي خيصتش اختبار 

 ظةالحالم    

 المناقشة 

  ورقة عمل 

     بنائي 

  اختبار ختامي 

  إنجاز مشروع 

  ................. 

 مهارات التفكير 

  المالحظة 

 التصنيف 

  القياس 

  االستنتاج 

  عالقات األرقام 

  التوضيح 

  األصالة 

  الطالقة 

 التطبيق 

  التذكر 

  المرونة 

  ................. 

 



 

 هـ   1444ألول للفصل الدراسي ا المساراتمواد أسعار 

 

 لاير  10االيميل  سعر المادة عن طريق

 

 لاير    50سعر المادة على السي دى فقط 

 

 لاير    80دي عر المادة طباعه عادية مع السي س

 

 لاير    120سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى 
 

 

 :ي التلا عوقالم  الى دخول لجي اادة يرلشراء الم

ahttps://c.mta.s/ 

 

 التالية   األرقامللتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي 

0405839605  

0557977722

https://c.mta.sa/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966558396004&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966557977722&text&type=phone_number&app_absent=0


 

 الحسابات البنكية
 األهلي بنك   بنك الراجحي

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  مؤسسة التحاضير الحديثة  اسم صاحب الحساب 

 21065828000106 ب اسلحرقم ا 233608010954856 ب رقم الحسا

 SA0610000021065828000106 ايبان  SA5780000233608010954856 ايبان 

 البنك السعودي الفرنسي  بنك الرياض 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 K2213000185 الحساب رقم  2052558759940 رقم الحساب 

 SA82550000000K2213000185 ايبان  SA3520000002052558759940 ايبان 

 البنك السعودي لإلستثمار بنك البالد 

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب 

 0101001926001 رقم الحساب  900127883010006 اب رقم الحس

 SA6065000000101001926001 ايبان  SA4715000900127883010006 ايبان 

 بنك اإلنماء  بنك الجزيرة

 سعد عبدالرحمن العتيبي  اسم صاحب الحساب  سعد عبدالرحمن العتيبي  ساب اسم صاحب الح

 68202882885000 رقم الحساب  030680161166001 رقم الحساب 

 SA2805000068202882885000 ايبان  SA6760100030680161166001 ايبان 
 




