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 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: األوؿ 

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  تدريسية ساعات 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

الوحدة / 
 المحور

الدرس الموضوع / زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة 
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الرابعة: 
قواعدي 
 الموسيقية

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: نشيد أرقامي

( من خالل كلمات  11 – 1ٌذكر األعداد من )  -

 النشٌد. 
 ٌغنً النشٌد مع زمالئه ٌطرٌقة صحٌحة.  -
 ٌغنً جزءاً من النشٌد بمفرده.  -
 ٌدرك أهمٌة األعداد من خالل كلمات النشٌد.  -
 تنمو لدٌه ملكة الحفظ عن طرٌق الغناء.  -

1 

 

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: الميزاف الثنائي

 ٌعرف المٌزان الثنائً.  -
 ٌصفق تمرٌن إٌقاعً من المٌزان الثنائً.  -
 ٌؤدي إشارة المٌزان الثنائً بطرٌقة صحٌحة.  -
( عند بداٌة Strong Accentٌشعر بالنبر القوي) -

 كل مازورة أثناء أداء التمرٌن. 

1 

 

 يتـ تدريسو الدرس الثالث: المدرج الموسيقي

ٌعرف المدرج الموسٌقً.  -  

ٌذكر أسماء الخطوط والمسافات.  -  

ٌكتب أسماء الخطوط والمسافات على المدرج  -

 الموسٌقً. 

ٌنمً التذوق الموسٌقً لدٌه من خالل استماعه  -

 لنغمات الخطوط والمسافات فً المدرج. 

 

1 

 

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: نشيد صالتي الخامسة: 
 ٌوضح المعنى العام للنشٌد.  -
 ٌغنً النشٌد مع زمالئه بطرٌقة صحٌحة.  -
 ٌكون مٌالً نحو أداء الصالة وحب العبادات.  -

1  



الوحدة / 
الدرس الموضوع / المحور زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة 

 ملحوظات )بالساعات(

معزوفتي 
 الموسيقية

الدرس الثاني: عزؼ مقطوعة 
 آلالت الباند

 
 محذوؼ

 
 ــــــ

 ـــــ

 

 يتـ تدريسو الدرس الثالث: مفتاح صوؿ
 ٌعرف مفتاح صول.  -
 ٌذكر سبب تسمٌة مفتاح صول بهذا االسم.  -
 ٌرسم مفتاح صول بطرٌقة صحٌحة.  -
 ٌدرك أهمٌة مفتاح صول فً المدرج الموسٌقً.  -

1 

 

 السادسة 
 عماف أغنيتي

  ـــــ ـــــ محذوؼ الدرس األوؿ: نشيد عماف

الدرس الثاني: مسافة الخامسة 
 المحنية

 يتـ تدريسو

صول (، )  –ٌعرف مسافة الخامسة ) دو  -
 صعودا/ هبوطا (. 

ٌغنً مسافة الخامسة صعودا وهبوطا بطرٌقة  -
 صحٌحة.

ٌمٌز مسافة الخامسة ) الصاعدة والهابطة ( من  -
 خالل اإلستماع. 

 اإلنتباه والتركٌز عند اإلستماع. ٌتعود  -

1 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػ ـــــ محذوؼ الدرس الثالث: تمريف غنائي
 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الثاني  

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6الساعات بعد الحذؼ = عدد    

 

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الرابعة: 
 نظافتي عنواني

 الدرس األوؿ: 
 نشيد نظافتي

 يتـ تدريسو
 ٌعرف معانً المفردات الصعبة فً النشٌد. -
 ٌغنً نشٌد نظافتً مع بعض التظلٌالت اللحنٌة.  -
 ٌدرك أهمٌة النظافة من خالل كلمات النشٌد.   -

1 
 

  ـــــ ـــــ يحذؼ الدرس الثاني: تدريبات صوتية

 الدرس الثالث: 
 مسافة الرابعة المحنية

 يتـ تدريسو

فا (. –ٌعرف مسافة الرابعة اللحنٌة) دو  -  

ٌغنً مسافة الرابعة اللحنٌة صعوداً وهبوطاً بطرٌقة   -

 صحٌحة. 

ٌمٌز مسافة الرابعة اللحنٌة الصاعدة والهابطة من  -

 خالل  اإلستماع.

ٌتعود اإلنصات إلى األلحان المختلفة.  -  

1 

 

 الخامسة: 
 آلتي الموسيقية

 الدرس األوؿ: نشيد الصـو
 

 يتـ تدريسو
 ٌذكر فوائد الصٌام من خالل كلمات النشٌد.  -
 ٌغنً النشٌد مع زمالئه بطرٌقة صحٌحة. -
 ٌدرك أهمٌة الصٌام من خالل كلمات النشٌد.  -

1  

الدرس الثاني: آلة اإلكسميفوف 
 المعدني

 يتـ تدريسو
 ٌعرف آلة اإلكسلٌفون المعدنً، وكٌفٌة العزف علٌها.   -
 من بٌن آالت موسٌقٌة أخرى.  ٌمٌز صوت آلة اإلكسلٌفون  -

  
1 

 

  ـــــ ـــــ محذوؼ الدرس الثالث: مقطوعة آلالت الباند

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: نشيد الرفؽ بالحيواف السادسة 
 ٌعرف معانً الكلمات الصعبة للنشٌد.   -
 ٌغنً النشٌد مع زمالئه أو بمفرده، بطرٌقة صحٌحة.  -
 ٌستشعر أهمٌة الرفق بالحٌوان وعدم إٌذائه.  -

1 
 



الوحدة / 
زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس المحور

 ملحوظات )بالساعات(

 نغماتي الجميمة

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: قراءة إيقاعية ونغمية

ٌذكر العالمات اإلٌقاعٌة السابق دراستها، ونغمات  -
 المدرج الموسٌقً.

ٌقرأ التمرٌن الغنائً قراءة إٌقاعٌة بطرٌقة إٌمً باري  -
 مع التصفٌق. 

ٌؤدي التمرٌن الغنائً بطرٌقة صحٌحة مع إشارات  -
 الٌد الدالة على المٌزان. 

ٌستشعر أهمٌة الربط بٌن اإلٌقاع والنغم من خالل  -
 التمرٌن.

1 

 

الدرس الثالث:النغمات ) الصاعدة، 
 واليابطة، والمتكررة(

  ػػػػػػػػػػػػػػ ـــــ محذوؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الثالث   

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

الوحدة / 
 المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس المحور

زمن التنفيذ 
المقترح 

 )بالساعات(
 ملحوظات

 الرابعة: 
 أنا أعزؼ

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: نشيد)رسولي قدوتي (
 ٌعرف معانً مفردات النشٌد.   -
 ٌعدد بعضاً من صفات رسولنا الكرٌم، صلى هللا علٌه وسلم.  -
 ٌغنً النشٌد غناء سلٌماً.  -
 ٌدرك أهمٌة مكارم األخالق.  -

1 

 

 الدرس الثاني: الشكؿ اإليقاعي 
 ) تا   تي في(

 يتـ تدريسو

وٌمٌزه من بٌن  ) تا   تي في(ٌعرف الشكل اإلٌقاعً   -

 العالمات األخرى. 

 وٌدونه.  ) تا   تي في(ٌصفق الشكل اإلٌقاعً  -

 .) تا   تي في(ٌؤدي تمرٌناً إٌقاعٌاً ٌحوي الشكل اإلٌقاعً  -

عن  ) تا   تي في(ٌدرك القٌمة الزمنٌة للشكل اإلٌقاعً  -

 طرٌق الوحدة األساسٌة.

1 

 

الدرس الثالث: عزؼ مقطوعة آلالت 
 الباند

  ػػػػػػػػػػػػػػػ ــــــ محذوؼ

 الخامسة: 
ثقافتي 
 الموسيقية

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: نشيد ) سالمتي (

 ٌعرف معانً مفردات النشٌد.   -
 ٌعدد بعض طرق السالمة.  -
 ٌغنً النشٌد غناء سلٌماً.  -
ٌحرص على تحقٌق السالمة من خالل التزامه بالسلوك  -

 الصحٌح. 

1 
 



الوحدة / 
 المحور

 المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
زمن التنفيذ 
المقترح 

 )بالساعات(
 ملحوظات

الدرس الثاني: الكريشيندو 
 والديمنويندو

 يتـ تدريسو

 ٌعرف الكرٌشٌندو والدٌمنوٌندو.   -
 ٌمٌز بٌن المصطلحٌن عند االستماع.  -
 ٌعبر حركٌا عن الكرٌشٌندو والدٌمنوٌندو.   -
 ٌستشعر التدرج فً شدة الصوت.  -

 

1 

 

  ــــــ ــــــ محذوؼ الدرس الثالث: محمد فوزي

 السادسة 
 أنا أغني

 

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: أغنية الفصوؿ األربعة

 ٌعرف معانً كلمات األغنٌة.   -
 ٌغنً األغنٌة بطرٌقة صحٌحة.  -
ٌدرك التغٌرات المناخٌة للفصول األربعة من خالل كلمات  -

 األغنٌة. 
 ٌنمً قدرته على الغناء باللغة اإلنجلٌزٌة.  -

 

 

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: صولفيج غنائي

ٌعرف أسماء النغمات والعالمات اإلٌقاعٌة فً التمرٌن   -
 الغنائً. 

 ٌؤدي العالمات اإلٌقاعٌة بالتصفٌق أو بالنقر.  -
 ٌغنً التمرٌن بطرٌقة صحٌحة.  -
ٌشعر بالقٌمة الزمنٌة للعالمات اإلٌقاعٌة، والنغمات من  -

 خالل أدائها. 

2 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػ ـــــ محذوؼ الدرس الثالث: تمييز سمعي
 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الرابع   

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الرابعة: 
قواعدنا 
 الموسيقية

  ــــــ ــــــ محذوؼ الدرس األوؿ: التيمينة

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: الميزاف الرباعي
 ٌعرف المٌزان الرباعً واشارات الٌد الدالة علٌه.  -
 ٌقرأ تمرٌنا إٌقاعٌا من المٌزان الرباعً.  -
 من المٌزان الرباعً.  إٌقاعٌاً  ٌؤدي تمرٌناً  -
 ٌقدر أهمٌة المٌزان الموسٌقً.  -

1 

 

الدرس الثالث: العالمة اإليقاعية 
والسكتة المقابمة ليا الروند  

 يتـ تدريسو

ٌعرف العالمة اإلٌقاعٌة الروند والسكتة المقابلة لها.  -  

ٌدون العالمة اإلٌقاعٌة الروند والسكتة المقابلة لها  -

 بطرٌقة صحٌحة. 

ٌؤدي تمرٌنا إٌقاعٌا ٌحتوي على العالمة اإلٌقاعٌة  -

 الروند. 

الروند. ٌدرك القٌمة الزمنٌة للعالمة اإلٌقاعٌة  -  

1 

 

 الخامسة: 
 أسمع واتذوؽ

نشيد )عماف السالـ (الدرس األوؿ:    ــــــ ــــــ محذوؼ 

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: إمالء إيقاعي
 ٌعرف اإلمالء اإلٌقاعً.   -
 ٌدون اإلمالء اإلٌقاعً الذي ٌستمع إلٌه.  -
 ٌنمو لدٌه التركٌز السمعً والبصري.  -

 

1 

 

بيف الموازيف  الدرس الثالث: التمييز
 الموسيقية البسيطة

 يتـ تدريسو
ٌعرف أماكن النبر القوي والضعٌف فً الموازٌن   -

 البسٌطة. 
 ٌصفق وحدات المٌزان الموسٌقً البسٌط بانتظام.  -

1 
 



الوحدة / 
زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس المحور

 ملحوظات )بالساعات(

 . ٌمٌز بٌن الموازٌن البسٌطة سمعٌاً  -
 ٌصغً بانتباه أثناء االستماع إلى الموازٌن المختلفة.  -

 السادسة 
 أغني وأعزؼ

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: أغنية)شروؽ الشمس (
 ٌعرف معانً كلمات األغنٌة.   -
 ٌغنً األغنٌة بطرٌقة صحٌحة.   -
ٌبدي اهتمامه بفوائد الشمس من خالل كلمات  -

 األغنٌة. 

1 

 

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: قراءة إيقاعية ونغمية

ٌعرف أسماء النغمات والعالمات اإلٌقاعٌة فً   -
 التمرٌن الغنائً. 

 ٌؤدي التمرٌن إٌقاعٌا، وصولفائٌا.  -
 ٌغنً التمرٌن بطرٌقة صحٌحة.  -
ٌشعر بأهمٌة الربط بٌن اإلٌقاع والنغم من خالل  -

 التمرٌن. 

1 

 

الدرس الثالث: عزؼ مقطوعة 
 موسيقية

  ػػػػػػػػػػػػػػ ـــــ محذوؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الخامس

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

الوحدة / 
 المحور

المقترح زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الوحدة الرابعة:
نشيد قابوس 
 قبس مف نور

الدرس األوؿ: إنشاد نشيد قابوس 
 قبس مف نور

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌنشد نشٌد قابوس قبس من نور. -
 ٌعتز باالنتماء للوطن. -

1 
 

الدرس الثاني: قراءة إيقاعية 
 وصولفائية لمقدمة النشيد

تدريسويتـ   
 ٌتعرف بعض العالمات اإلٌقاعٌة الجدٌدة. -
 ٌكتسب مهارة القراءة اإلٌقاعٌة والصولفائٌة. -
 ٌدرك الوحدة اإلٌقاعٌة األساسٌة. -

1 
 

الدرس الثالث: عزؼ مقدمة نشيد 
 قابوس قبس مف نور

  - - محذوؼ

الوحدة 
 الخامسة:

 نشيد إلى األـ

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: إنشاد نشيد إلى األـ
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌنشد نشٌد إلى األم. -
 ٌقدر دور اآلباء واألمهات. -

1  

 يتـ تدريسو الدرس الثاني: آالت التخت  العربي
 ٌتعرف أسماء آالت التخت العربً. -
 ٌتذوق لحناً من األلحان العربٌة -
 ٌمٌز بٌن أصوات آالت التخت العربً. -

1 
 

الدرس الثالث: شخصية موسيقية 
 )زكريا أحمد(

 محذوؼ
 ــــــــ

 ــــــ
 

الدرس الألوؿ: إنشاد نشيد بارئ الوحدة 
 العالميف

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌنشد النشٌد مع المجموعة. -
 ٌقدر اإلنشاء الدٌنً. -

1 
 



الوحدة / 
المقترح زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس المحور

 ملحوظات )بالساعات(

 السادسة:
نشيد بارئ 

 العالميف

 ٌمٌن العالمة اإلٌقاعٌة.ٌتعرف النقطة على  - يتـ تدريسو الدرس الثاني: قواعد موسيقية
 ٌقرأ مقدمة النشٌد إٌقاعٌاً بإشارات المٌزان. -

1  

الدرس الثالث: عزؼ المقدمة 
 الموسيقية لمنشيد

  - - محذوؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: السادس

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الوحدة الرابعة:
موشح "ٌا 

 شادي األلحان"

الدرس األول: التعرٌف 
 بالموشح

 يتـ تدريسو
ٌتعرف مضمون الموشح كقالب غنائً له  -

 مواصفاته.
 ٌتذوق بعض األلحان العربٌة عن طرٌق االستماع. -

1 
 

الدرس الثانً: إنشاد موشح 
 "ٌا شادي األلحان"

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للموشح. -
 ٌردد اللحن بالمقطع )ال(. -
 ٌتذوق موسٌقا الموشح وٌتعرف إٌقاعه. -

1 
 

الدرس الثالث: شخصٌة 
موسٌقٌة عربٌة "سٌد 

 دروٌش"

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف على مؤلف وملحن موسٌقً عربً بارز. -
 1 ٌتذوق ألحان ومؤلفات الفنان )سٌد دروٌش(. -

 

الوحدة 
 الخامسة:

نشيد مف فف 
 الربوبة

الدرس األول: إنشاد نشٌد 
 "أعشق بالدي"

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌتعرف فن الربوبة العمانٌة. -
 .ٌنشد أحد أناشٌد الربوبة -
 ٌمٌز بٌن اإلٌقاعات المختلفة وإٌقاع الربوبة. -

1 
 

الدرس الثانً: آلتا القصبة 
 والمسٌندو

 يتـ تدريسو
 «.القصبة والمسٌندو»ٌتعرف آلتً  -
 ٌتذوق الطابع الموسٌقً لآللتٌن. -
 ٌمٌز بٌن آلة القصبة وآلة المسٌندو. -

1 
 

الثالث: عزف موسٌقا الدرس 
 نشٌد "أعشق بالدي"

  - - محذوؼ

الوحدة 
 السادسة:

نشٌد "البٌئة 
 الُعمانٌة"

الدرس األول: تذوق موسٌقا 
 نشٌد " البٌئة الُعمانٌة"

  ػػػػػػػػػػػ ــــ محذوؼ

الدرس الثانً: إنشاد نشٌد 
 "البٌئة الُعمانٌة"

 يتـ تدريسو
 ٌتفهم المعنى العام للنشٌد. -
 مظاهر البٌئة فً عمان. ٌتعرف بعض -
 ٌنشد النشٌد مع المجموعة. -

1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌنشد النشٌد بمفردة. -

الدرس الثالث: عزف موسٌقا 
 نشٌد "البٌئة العمانٌة"

  - - محذوؼ



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: السابع

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني= 

 دراسية 
ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =   

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 :الرابعةالوحدة 
 نشٌد "مسقط"

إنشاد الدرس األول: 
 نشٌد "مسقط"

تدريسويتـ   
 ٌتعرف إحدى المحافظات المرموقة فً عمان )مسقط(. -
 ٌنشد نشٌد مسقط مع المجموعة بالتوزٌع الكورالً. -
 ٌتعرف )المذهب( و)الكوبلٌة(. -

1 
 

التعرٌف الدرس الثانً: 
بالشخصٌة الموسٌقٌة 

 العالمٌة )بٌتهوفن(

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف على مؤلف موسٌقً عالمً )بٌتهوفن(. -
 1 األلحان والمؤلفات )لبٌتهوفن(.ٌتذوق بعض  -

 

عزف الدرس الثالث: 
مقطوعة موسٌقٌة 
عالمٌة من مؤلفات 

 بٌتهوفن.

  - - محذوؼ

 :الخامسةالوحدة 
نشٌد 

 "ٌاطارشً"

 الدرس األول:
 إنشاد نشٌد "ٌاطارشً"

 يتـ تدريسو

 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌتعرف فن التغرود العمانً. -
 ٌمٌز بٌن الفنون الشعبٌة المختلفة وفن التغرود البدوي. -
 ٌمٌز بٌن الفنون التً لها إٌقاع والتً لٌس لها إٌقاع. -
 .مع المجموعة ٌنشد أحد أناشٌد التغرود -

2 

 

 الدرس الثانً:
 مقام البٌاتً

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف مقام البٌاتً. -
 ٌتذوق موسٌقا مقام الراست. -
 ٌمٌز بٌن مقام البٌاتً ومقام الراست الذي سبق دراسته. -

2 
 

 :السادسةالوحدة 
إٌقاع حركً 

 وابتكارات لحنٌة

 الدرس األول:
إٌقاع حركً وابتكارات 

 لحنٌة
 - - محذوؼ

 



 الدرس الثانً:
ارتجال مقطوعة 
موسٌقٌة من عمل 

 الطالب

 - - محذوؼ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الثامف

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الوحدة الرابعة:
 فن الباكت

 يتـ تدريسو الدرس األول: فن الباكت
 ٌتعرف فناً من الفنون التقلٌدٌة العمانٌة )فن الباكت(. -
 ٌمٌز بٌن الفنون الشعبٌة المختلفة وفن الباكت. -
 ٌتذوق فناً من الفنون الشعبٌة العمانٌة. -
 ٌتواصل وجدانٌاً مع بٌئته التً ٌعٌش فٌها. -

1 
 

الثانً: إنشاد نشٌد الدرس 
 قنادٌل الفالح

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌمٌز بٌن اإلٌقاعات المختلفة وإٌقاع الرزحة. -
 ٌنشد نشٌد قنادٌل الفالح  مع المجموعة. -

1 
 

الدرس الثالث: تطبٌق 
 إٌقاعً البرعة و الباكت

  ػػػػػػػػػػػػػ ــــــ محذوؼ

الوحدة 
 الخامسة:

 نشٌد المعلم

الدرس األول: انشاد نشٌد 
 المعلم

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف المعنى العام للنشٌد. -
 ٌتعرف بعض االنتقاالت اللحنٌة. -
 ٌنشد نشٌد المعلم. -
 ٌتذوق طابع مقام عربً جدٌد. -

1 
 

 يتـ تدريسو الدرس الثانً: مقام النهاوند
 ٌتعرف مقام النهاوند. -
 ٌمٌز بٌن مقام النهاوند ومقام الراست. -
 ٌتذوق طابع مقام النهاوند. -
 ٌكّون مٌالً اتجاه الموسٌقا العربٌة. -

1 
 

الدرس الثالث: ابتكارات 
 لحنٌة

  - - محذوؼ

الوحدة 
 السادسة:

الدرس األول: العصر 
 الكالسٌكً

 يتـ تدريسو
 ٌتعرف سمات وممٌزات العصر الكالسٌكً. -
 العصر.ٌتعرف القوالب والصٌغ اآللٌة لهذا  -
 ٌحدد أسماء بعض مؤلفً هذا العصر. -
 ٌقّدر المؤلفات الموسٌقٌة للعصور السابقة. -

2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحد عصور 
 الموسيقا

الدرس الثانً: تذوق موسٌقا 
 العصر الكالسٌكً

  - - محذوؼ

الدرس الثالث: عزف 
 مقطوعة موسٌقٌة

  - - محذوؼ



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: التاسع

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس الوحدة / المحور
 )بالساعات(

 ملحوظات

 
 الرابعة:الوحدة 

 فف العيالة

 فف العيالةالدرس األوؿ: 
+ 

تطبيؽ الدرس الثاني: 
إيقاع العيالة واآلالت 

 المستخدمة فيو اإليقاعية

 يتـ تدريسو

 ػػ يتعرؼ أحد الفنوف الشعبية )) فف العيالة ((.
 ػػ يتعرؼ إيقاع العيالة.

الرزحة مف حيث األداء واآلالت  فػػ يميز بيف فف العيالة وف
 المستخدمة.

 ػػ يحدد اآلالت المستخدمة في فف العيالة مف منطقة ألخرى.
 ػػ يميز بيف إيقاع العيالة واإليقاعات األخرى.

 .وفف العيالة ػػ يتذوؽ الطابع الموسيقي إليقاع
 تو وتراثو الشعبي.ئمع بي ػػ يتواصؿ وجدانياً  

 
1 

 

بالدنا نشيد الدرس الثالث: 
 تفتدى

 يتـ تدريسو
 ػػ يتعرؼ المعنى العاـ لمنشيد.

 ػػ ينشد نشيد بالدنا تفتدى مع المجموعة.
 ػػ يعتز بالفنوف الشعبية العمانية.

1 
 

 
 الوحدة الخامسة:

 األوركسترا السيمفوني

األوركسترا الدرس األوؿ: 
 ةالسيمفوني

 يتـ تدريسو
 ػػ يتعرؼ األوركسترا ونشأتيا.

 مجموعة آالت األوركسترا.ػػ يتعرؼ 
 ػػ يقّدر العمؿ الموسيقي الجماعي الجيد.

1 
 

 

  _ ػػػػػ محذوؼالصيغ الدرس الثاني: 



زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس الوحدة / المحور
 )بالساعات(

 ملحوظات

 الموسيقية

 يتـ تدريسو الدرس األوؿ: السيمفونية

 ػػ يتعرؼ قالب موسيقي غربي جديد.
 ػػ يستمع إلى إحدى السيمفونيات الغربية.

 لحركات السيمفونية.ػػ يميز بيف السرعات المختمفة 
 ػػ يتذوؽ لحف القالب الجديد ) السيمفونية(.

1 

 

 الوحدة السادسة:
صولفيج ايقاعي 

 وغنائي

قراءة الدرس األوؿ: 
ايقاعية ونغمية لموسيقا 

 نشيد سبحاف ربي
 يتـ تدريسو

 ػػ يقرأ موسيقا النشيد إيقاعيًا وصولفائيًا.
 ػػ يؤدي موسيقا النشيد بالصولفيج الغنائي.

 يقدر أداءه. ػػ

2 
 

 

 انشاد نشيدالدرس الثاني: 
 (سبحاف ربي )

 محذوؼ
 ػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػ
 

عزؼ الدرس الثالث: 
 موسيقا نشيد 

 (سبحاف ربي)
 محذوؼ

 ػػػػػػ
_ 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: العاشر

  1عدد الساعات في األسبوع:  1عدد الحصص في األسبوع:
ساعة دراسية 13عدد الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=  ساعات تدريسية 6عدد الساعات بعد الحذؼ =    

 

الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة ع / الدرسلموضوا
 )بالساعات(

 ملحوظات

 :الرابعة الوحدة
 المقامات مف

 العربية
 

 الدرس األوؿ: 
 الكرد مقاـ

تدريسو يتـ  

 ػػ يتعرؼ مقامًا عربيًا جديدًا ) مقاـ الكرد(.
ػػ يقارف بيف مقاـ الكرد ومقاـ البياتي مف حيث الدليؿ واألبعاد 

 واألجناس.
 ػػ يميز بالسمع بيف مقاـ الكرد ومقاـ البياتي.

 ػػ يتذوؽ طابع مقاـ الكرد.

 
1  

 الدرس الثاني: 
 موسيقية مقطوعة عزؼ

  ػ ػػػػ محذوؼ

 الدرس الثالث: 
 (الوالء) نشيد

 يتـ تدريسو

 ػػ يتفيـ معاني كممات النشيد.
 ػػ يتذوؽ طابع مقاـ عربي جديد.

 ػػ ينشد نشيد الوالء.
 ػػ يميز االنتقاالت المحنية في موسيقا النشيد.

 
1 

 

 
 الوحدة
 :الخامسة

 القوالب مف

 الدرس األوؿ: 
 ، المونجا()الدوالب، البشرؼ

 يتـ تدريسو

 المونجا(. -البشرؼ -ػػ يتعرؼ القوالب العربية التالية ) الدوالب
 ػػ يتعرؼ الموازييف التي تصاغ عمييا ىذه القوالب وسرعتيا.

 ػػ يستمع إلى ىذه القوالب ويميز بينيا.
 ػػ يقدر القيمة الجمالية لمقوالب اآللية في الموسيقا العربية.

1  



الوحدة / 
 المحور

زمن التنفيذ المقترح  المخرجات التعلمية الحالة ع / الدرسلموضوا
 )بالساعات(

 ملحوظات

 في اآللية
 الموسيقا
 العربية

رياض الدرس الثاني: 
 السنباطي

 ـ(1096-1091)
 يتـ تدريسو

 ػػ يتعرؼ شخصية الفناف العربي ) رياض السنباطي(.
 ػػ يتعرؼ خصائص ألحاف رياض السنباطي.

 ػػ يستمع إلى بعض أعمالو.
 ػػ يتذوؽ طابع وأسموب ألحانو.

1  

عزؼ مقطوعة الدرس: 
 موسيقية

  ػػػػ ػػػػػ محذوؼ

الوحدة 
  :السادسة

 آلة البيانو 

 الدرس األوؿ: 
 دراسة آلة البيانو

 يتـ تدريسو

 ػػ يتعرؼ أجزاء آلة البيانو.
 ػػ يتعرؼ طريقة إصدار الصوت في البيانو.
 ػػ يتعرؼ الفرؽ بيف آلة األورج وآلة البيانو.

 ػػ يتعود الجموس أماـ اآللة بالصورة الصحيحة.
 ػػ يتذوؽ صوت آلة البيانو.

 
 
2 

 

الكانوف الدرس الثاني: 
 )المحاكاة( في الموسيقا

  ػػػػ            ػػػػ محذوؼ

عزؼ موسيقا الدرس الثالث: 
 نشيد الفرح لبتيوفف

  ػػػػ  ػػػػ محذوؼ

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الحادي عشر

  2عدد الساعات في األسبوع:  4عدد الحصص في األسبوع: 
 ساعة تدريسية 12=عدد الساعات بعد الحذؼ دراسيةساعة  24 الفصؿ الدراسي الثاني=الساعات في عدد 

 

الوحدة / 
 المحور

الموضوع / 
 الدرس

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 تابع
الوحدة 
 :الخامسة

 الشعبي الفف

الدرس الثالث: 
الصفراوي )قيثارة 

 الوطف(
 يتـ تدريسو

 ػػ ُيعّرؼ شخصية عبداهلل الصفراوي.
 ػػ يذكر بعض المواقؼ الوطنية لمصفراوي.

 ػػ يعدد العوامؿ التي أّثرت في شخصية الصفراوي الفنية.
 ػػ يذكر بعضًا مف أعمالو الوطنية.

 ػػ يمّيز أعماؿ الصفراوي مف النماذج الموسيقية التي يستمع إلييا.
 النتمائو لموطف.ػػ يبدي إعجابًا بشخصية الصفراوي 

2  

 
 :الرابعة الوحدة
 وصولفيج قواعد

الدرس األوؿ: 
 الساللـ الكبيرة

 يتـ تدريسو

 ػػ يذكر أبعاد الساللـ الكبيرة.
 ػػ يشرح طريقة اشتقاؽ الساللـ الكبيرة مف خالؿ دائرة الخمسات الصاعدة.

 .ػػ يصور لحنًا بسيطًا مف سمـ )) دو (( الكبير إلى سمـ )) ري(( الكبير
 ػػ يقّدر أىمية تصوير األلحاف لطبقات صوتية أخرى.

2  

 الدرس الثاني: 
الموازيف المركبة 

والمقابالت 
 اإليقاعية

 يتـ تدريسو

 .ػػ يشرح طريقة أداء المقابالت اإليقاعية
 ػػ يحسب األشكاؿ اإليقاعية في الميزاف المركب بطريقة صحيحة.

 لممقطوعات الموسيقية المختمفة.ػػ يمّيز بيف الموازيف البسيطة والمركبة 
 ػػ يؤدي تماريف إيقاعية لمموازيف المركبة بطريقة صحيحة.

2  



الوحدة / 
 المحور

الموضوع / 
 الدرس

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 ػػ يقّدر أىمية إشارات اليد الدالة عمى الميزاف في أداء التماريف.

 الدرس الثالث: 
 التآلفات المحنية

 يتـ تدريسو

 ػػ يذكر أبعاد التآلفات المختمفة.
 المحنية الكبيرة والصغيرة والناقصة في السمـ الموسيقي الكبير. ػػ يحدد التآلفات

 ػػ يمّيز بيف التآلفات المحنية الكبيرة والصغيرة والناقصة عند االستماع إلييا.
ػػ يقرأ تماريف) قراءة صولفائية( تحتوي تآلفات لحنية باستخداـ إشارات اليد الدالة عمى 

 الميزاف بطريقة صحيحة.

1  

 
 :السادسة الوحدة

 عربية موسيقا

 الدرس األوؿ: 
 محمد القصبجي

 يتـ تدريسو

 ػػ يسرد حياة محمد القصبجي.
 ػػ يحدد أىـ أعماؿ القصبجي الموسيقية.

 ػػ يوضح أىـ الخصائص الفنية ألسموب القصبجي.
 ػػ يفسر استمرار أعماؿ القصبجي الفنية حتى وقتنا الحاضر.

 صبجي.ػػ يشرح عناصر التجديد في ألحاف الق
 ػػ يقدر أعماؿ القصبجي وتميزىا بالجمع بيف األصالة والتجديد.

1  

 الدرس الثاني: 
تحميؿ مقطوعة 

موسيقية 
 )ذكرياتي(

 يتـ تدريسو

 ػػ ُيَعّرؼ المقطوعة الموسيقية.
 ػػ يذكر أىـ خصائص المقطوعة الموسيقية.
 ػػ يحدد المقاـ األساسي لمقطوعة ذكرياتي.

 األساسي لمقطوعة ذكرياتي.ػػ يؤدي الضرب 
 ػػ يعدد االنتقاالت المحنية في مقطوعة ذكرياتي.

 ػػ يمّيز المرجعات التي تحتوي عمييا مقطوعة ذكرياتي.
 ػػ يمّيز اآلالت الموسيقية المستخدمة في عزؼ مقطوعة ذكرياتي.

 ػػ يشارؾ في تحميؿ مقطوعة ذكرياتي.

1  



الوحدة / 
 المحور

الموضوع / 
 الدرس

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 الدرس الثالث: 
عزؼ مقطوعة 

 ذكرياتي
  ػ ػػػػ محذوؼ

 السابعة الوحدة
 موسيقا غربية

 الدرس األوؿ: 
 عصر الباروؾ

 يتـ تدريسو

 ػػ ُيَعّرؼ عصر الباروؾ.
 ػػ يذكر أىـ مؤلفي الموسيقا في عصر الباروؾ.

 ػػ يوّضح سمات موسيقا في عصر الباروؾ.
 ػػ يستمع إلى مؤلفة موسيقية مف عصر الباروؾ.

 الموسيقية لعصر الباروؾ في ضوء سماتو الموسيقية.ػػ يمّيز بعض المؤلفات 
 ػػ يدرؾ أىمية المؤلفات الموسيقية لعصر الباروؾ في تذوؽ الموسيقا.

2  

 الدرس الثاني: 
يوىاف سباستياف 

 باخ
  ػػػػػػػػػ ػػػػػػػ محذوؼ

 الدرس الثالث:
 فف األوبرا 

 يتـ تدريسو

 ػػ  ُيَعّرؼ فف األوبرا.
 األوبرات العالمية المشيورة.ػػ يذكر أسماء 

 ػػ يذكر أنواع األوبرا.
 ػػ يذكر أنواع األصوات الغنائية األوبرالية.

 ػػ يعدد أسماء أشير مؤلفي األوبرا.
 ػػ يوّضح أسموب قيادة األوبرا.

 ػػ يستمع إلى نماذج لفف األوبرا.
 إلييا.ػػ يمّيز بيف األصوات الغنائية التي ُتغّنى في األوبرا عند االستماع 

1  



الوحدة / 
 المحور

الموضوع / 
 الدرس

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 ػػ يعّبر بحرية عف رأيو في فف األوبرا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المادة: الميارات الموسيقية
 الصؼ: الثاني عشر

  2عدد الساعات في األسبوع:  4عدد الحصص في األسبوع: 
 ساعة تدريسية 12=عدد الساعات بعد الحذؼ دراسيةساعة  24 الساعات في الفصؿ الدراسي الثاني=عدد 

 

/  الوحدة
 المحور

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 
الوحدة 
 الخامسة:

مف الفنوف 
 الشعبية

 الدرس األوؿ: 
 فف الشرح

 يتـ تدريسو

 ػػ ُيعّرؼ كيفية ممارسة فف الشرح في المناطؽ المختمفة.
 ػػ يذكر المناسبات التي يمارس فييا فف الشرح.

 ػػ يقارف بيف أنواع فف الشرح.
 ػػ يؤّدي الضروب اإليقاعية المستخدمة في فف الشرح.

 ػػ يدرؾ أىمية المحافظة عمى التراث العماني مف خالؿ دراستو لفف الشرح.

1 

 

الدرس الثاني: 
 شخصية عمانية
 )محمد حبريش(

 يتـ تدريسو

 شخصيتو.ػػ ُيعّرؼ األستاذ محمد حبريش، والعوامؿ التي أثرت في 
 ػػ يعّدد العوامؿ التي أثرت في شخصية محمد حبريش.

 ػػ يذكر بعض المناسبات الوطنية التي غّنى فييا محمد حبريش.
 ػػ يستشعر روح الوطنية وحب الوطف، مف خالؿ دراستو مسيرة الفناف محمد حبريش.

2 

 

 الدرس الثالث: 
نشيد )نور العمـ( مف 

 فف الشرح
 ػػػػػػ ػػػػػػ محذوؼ

 

 ػػ ُيحّدد المقاـ مف خالؿ دليمو، ودرجة ركوزه. يتـ تدريسو الدرس األوؿ:  
 2 ػػ يذكر فصيمة كؿ مقاـ، ونوع الجمع فيو.

 



/  الوحدة
 المحور

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 الوحدة السادسة
مف المقامات 

 العربية
 
 

مراجعة المقامات 
 السابقة

 ػػػػ ُيمّيز بيف المقامات عند سماعيا.
 يتذوؽ طابع كؿ مقاـ مف خالؿ االستماع.ػػػػ 

 الدرس الثاني: 
مقامات )الحجاز، 
والصبا، والعجـ 

 عشيراف(

 يتـ تدريسو

 ػػ ُيعّرؼ مقامات موسيقية عربية جديدة ىي ) الحجاز، والصبا، والعجـ عشيراف(.
 ػػ يذكر أسماء الدرجات العربية لكؿ مقاـ.

 ػػ يقارف بيف مقامي ) الحجاز، والكرد(، ومقامي ) البياتي، والصبا(.
 ف المقامات الثالثة عند سماعيا.ػػ ُيمّيز بي

 ػػ يتذوؽ طابع كؿ مقاـ مف خالؿ عزفو وسماعو.

2 

 

الدرس الثالث: عزؼ 
مقطوعات موسيقية 

 صغيرة 
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ محذوؼ

 

 
 الوحدة السابعة

الموسيقا 
 الغربية

 الدرس األوؿ: 
 موسيقا الشعوب

 يتـ تدريسو

 حضارة الشعوب المختمفة.ػػ يذكر دور الموسيقا في التعرؼ عمى 
 ػػ يوّضح أثر الحياة االجتماعية عمى موسيقا الشعوب.
 ػػ يحدد بعض اآلالت المستخدمة في موسيقا الشعوب.
 ػػ ُيمّيز موسيقا بعض الشعوب المختمفة عد سماعيا.
 ػػ يتذوؽ موسيقا الشعوب مف خالؿ االستماع إلييا.

1 

 

 الدرس الثاني: 
العصر الحديث 

 روادهوبعض 
 يتـ تدريسو

 ػػ ُيعّرؼ العصر الموسيقي الحديث.
 ػػ ُيوّضح سمات موسيقا العصر الحديث.

 ػػ يسرد حياة بعض رواد ىذا العصر.
 .العصرػػ يذكر مميزات المؤلفات الموسيقية ليذا 

1 

 



/  الوحدة
 المحور

زمن التنفيذ  المخرجات التعلمية الحالة الموضوع / الدرس
المقترح 

 )بالساعات(

 ملحوظات

 ػػ ُيمّيز المؤلفات الموسيقية لمعصر الحديث عند االستماع إلييا.
العالمية ـ خالؿ استماعو لمؤلفات بعض رواد العصر ػػ ُيقّدر األعماؿ الموسيقية 

 الحديث.
 الدرس الثالث: 
عزؼ مقطوعة 

موسيقية مف العصر 
 الحديث

 ػػػ ػػػػ محذوؼ

 

 
 الوحدة الثامنة
 موسيقا عربية

 الدرس األوؿ: 
 ضروب عربية

 يتـ تدريسو

 ػػ ُيعّرؼ بعض الضروب العربية، وأىميتيا في الموسيقا العربية.
 ػػ ُيعّرؼ قالب البشرؼ، موضحًا تطوره التاريخي.

ػػػ يستشعر ثراء الموسيقا العربية عمومًا، والخميجية خصوصًا، والتداخالت والتركيبات 
 اإليقاعية المتنوعة.

ػػ ُينّمي القدرة عمى اإلنصات لديو مف خالؿ التركيز واالستماع لمضروب العربية وقالب 
 البشرؼ.
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 الدرس الثاني: 
 البشرؼ

 يتـ تدريسو
 ػػ ُيعّرؼ قالب البشرؼ.

 ػػ يسرد التطور التاريخي لقالب البشرؼ.
 ػػ ُيمّيز قالب البشرؼ عف غيره مف القوالب التي سبؽ أف درسيا عند االستماع إليو.

1 
 

 الدرس الثالث: 
 استماع وتذوؽ

 ػػػػػ ػػػػػػػػ محذوؼ
 

 

 


