
  الموسيقيةالتربية  –المحددات الوصفية  1
 

 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف األول 
 

: التعرف على العناصر األساسية للموسيقى وتحليلها من خالل البحث 1الكفاية العامة 

 واالستماع إلى مؤلفات مختلفة.

 

 يكون المتعلم قادر على أن: 1-1معيار المنهج 

متوسطة ومرتفعة نسبيا من يميز اختيارات صوتية/ لحنية متنوعة من نطاقات منخفضة، 
 النغمات، وتصنيفها مع األصوات الموجودة في الطبيعة التي تقع أيضاً في هذه النطاقات.

 

0 1 2 3 4 

حاول االستماع إلى  يحضرلم 

أصوات مختلفة  6

ولم الطبيعة،  من

يستطع أن يميزها 

في  أو أن يضعها

النطاق المناسب 
)منخفض، متوسط، 

 مرتفع(.

 

 ستماعاال قادر على

أصوات  6 إلى

مختلفة من الطبيعة، 

ويميز منها صوتان 

 او ثالثة فقط 

ووضعها في 
النطاق المناسب 

)منخفض، متوسط، 

 مرتفع(.

 

 قادر على االستماع

أصوات  6 إلى

مختلفة من الطبيعة، 

ويميز منها من 

أربع إلى خمس 

أصوات ووضعها 
في النطاق المناسب 

)منخفض، متوسط، 

 مرتفع(.

 

 االستماع قادر على

أصوات  6 إلى

مختلفة من الطبيعة 

واستطاع تمييز 

جميع األصوات 

والتعبير عنها 
ووضعها في 

النطاق المناسب 

)منخفض، متوسط، 

 مرتفع(.
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف األول 
 

التعبير الفني لية لتنمية : أداء مجموعة من األعمال الموسيقية الصوتية أو اآل2الكفاية العامة 

 وتنمية المهارات اإلبداعية.

 

 يكون المتعلم قادر على أن: 1-1معيار المنهج 

اني التراث التي تعبر عن عادات وتقاليد محلية ترتبط بالمناسبات االجتماعية والدينية ينشد أغ
 المختلفة وتأديتها على شكل ألعاب شعبية.

 

0 1 2 3 4 

طع حاول ولم يست لم يحضر

أن ينشد أغاني 

التراث التي تعبر 

عن عادات وتقاليد 

محلية ترتبط 

بالمناسبات 
االجتماعية والدينية 

المختلفة برغم 

 تحفيز المعلم له.

أغاني التراث  أدى

التي تعبر عن 

عادات وتقاليد 

محلية ترتبط 

بالمناسبات 

االجتماعية والدينية 
شكل ب المختلفة

متقطع خارج عن 

 اللحن وااليقاع.

قادر على غناء 

األغاني التراثية 

التي تعبر عن 

عادات وتقاليد 

محلية ترتبط 

بالمناسبات المختلفة 
وتأديتها على شكل 

ألعاب شعبية 

بالنطق الصحيح 

 واللحن وااليقاع.

قادر على غناء 

األغاني التراثية 

التي تعبر عن 

عادات وتقاليد 

محلية ترتبط 

بالمناسبات المختلفة 
 وتأديتها على شكل

ألعاب شعبية 

بالنطق الصحيح 

واللحن وااليقاع 

بتميز مع اضافة 

 تعبير األداء.
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف األول 
 

التمييز والمقارنة بين الموسيقى التقليدية والكالسيكية والحديثة من ثقافات : 3الكفاية العامة 

 .وسيقي والوعي الثقافيمختلفة لتنمية الحس الفني والتذوق الم

 

 يكون المتعلم قادر على أن: 2-3معيار المنهج 

 يميز أغاني تقليدية من الكويت والمناسبات المرتبطة بها.

 

0 1 2 3 4 

المتعلم حاول ولم  لم يحضر

يميز أغاني يستطع أن 
تقليدية كويتية  رغم 

تشجيع ومساعدة 

 المعلم.

المتعلم قادر على 

بعض أنماط  تمييز
اني التقليدية األغ

الكويتية بمساعدة 

 خارجية.

المتعلم قادر على 

األغاني  تمييز
التقليدية الكويتية 

واستخداماتها 

 الثقافية.

المتعلم قادر على 

األغاني  تمييز
التقليدية الكويتية 

واستخداماتها 

الثقافية واداءها 

بشكل متميز مع 

اضافة حركات 

 تعبيرية شعبية.
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 ائية المرحلة االبتد

 التربية الموسيقية  –الصف األول 
 

والحديثة من ثقافات  التمييز والمقارنة بين الموسيقى التقليدية والكالسيكية: 3الكفاية العامة 

 .مختلفة لتنمية الحس الفني والتذوق الموسيقي والوعي الثقافي

 

 يكون المتعلم قادر على أن: 3-3معيار المنهج 

 .الحديث عن التراث الموسيقي في ثقافتهبالرضى واالهتمام  أن يُظهر

 

0 1 2 3 4 

المتعلم نادراً ما يُظهر  لم يحضر

االهتمام بالحديث عن 
التراث الموسيقي 

 .القديم في ثقافته

المتعلم أحيانا يُظهر 

االهتمام بالحديث 
عن التراث 

الموسيقي القديم في 

ثقافته، ولكنه نادراً 

ما يبدي سعادة 

بارتباطه بهذا 

 اث.التر

المتعلم يتحدث 

كثيراً عن التراث 
الموسيقي القديم في 

ثقافته، وكثيراً ما 

يبدي سعادة 

بارتباطه بهذا 

 التراث.

المتعلم كثيراً ما 

يُظهر االهتمام 
بالحديث عن 

التراث الموسيقي 

القديم في ثقافته، 

وكثيراً ما يبدي 

سعادة بارتباطه 

 بهذا التراث.
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –لصف األول ا
 

: التمييز والمقارنة بين الموسيقى التقليدية والكالسيكية والحديثة من ثقافات 3الكفاية العامة 

 مختلفة لتنمية الحس الفني والتذوق الموسيقي والوعي الثقافي.

 

 : يكون المتعلم قادر على أن4-3معيار المنهج 

)باستخدام الرئتين وباقي  الموسيقى إلنتاج كأداة يستخدم المعلومات عن الجسم البشري
كما تعلمه في حصة التربية البدنية  (في عزف آالت النفخ، الخ للغناء أو اجزاء الجسم

 والصحية.

 

0 1 2 3 4 

ال يعبر المتعلم عن  لم يحضر

أفكار حول جسمه 

باعتباره أداة منتجة 

للموسيقى، ونادراً جداً 
ما يأتي بمعلومات من 

ص األخرى الحص

مثل حصة التربية 

البدنية والصحية 

لمناقشتها في حصة 

 الموسيقى.

يعبر المتعلم نادراً 

عن أفكار حول 

جسمه باعتباره أداة 

منتجة للموسيقى، 
ونادراً ما يأتي 

بمعلومات من 

الحصص األخرى 

مثل حصة التربية 

البدنية والصحية 

لمناقشتها في حصة 
 الموسيقى.

يعبر المتعلم كثيراً 

عن أفكار حول 

جسمه باعتباره أداة 

منتجة للموسيقى، 
وكثيراً ما يأتي 

بمعلومات من 

الحصص األخرى 

مثل حصة التربية 

البدنية والصحية 

لمناقشتها في حصة 
 الموسيقى.

يعبر المتعلم كثيراً 

جداً عن أفكار حول 

جسمه باعتباره أداة 

منتجة للموسيقى، 
وكثيراً جداً ما يأتي 

بمعلومات من 

حصص األخرى ال

مثل حصة التربية 

البدنية والصحية 

لمناقشتها في حصة 
 الموسيقى.
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف الثاني 
 

: التعرف على العناصر األساسية للموسيقى وتحليلها من خالل البحث 1الكفاية العامة 

 واالستماع إلى مؤلفات مختلفة.

 

 : يكون المتعلم قادر على1-1معيار المنهج 

 التمييز والتفريق بين الصوت المتقطع والصوت المتصل واتجاه اللحن )صعوداً وهبوطاً(.

 

0 1 2 3 4 

 10عند االستماع إلى  لم يحضر
مختارات موسيقية 

مختلفة، استطاع 

المتعلم التمييز 

من  2والتفريق بين 

األصوات المتقطعة 

 واألصوات المتصلة.

إلى  عند االستماع
مختارات  10

موسيقية مختلفة، 

استطاع المتعلم 

التمييز والتفريق 

 5أو  4أو  3بين 

من األصوات 
المتقطعة 

واألصوات 

 المتصلة.

عند االستماع إلى 
مختارات  10

موسيقية مختلفة، 

استطاع المتعلم 

التمييز والتفريق 

 8أو  7أو  6بين 

من األصوات 
المتقطعة 

واألصوات 

 المتصلة.

تماع إلى عند االس
مختارات  10

موسيقية مختلفة، 

استطاع المتعلم 

التمييز والتفريق 

من  10أو  9بين 

األصوات المتقطعة 
واألصوات 

 المتصلة.
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف الثاني 
 

التعبير الفني : أداء مجموعة من األعمال الموسيقية الصوتية أو اآللية لتنمية 2الكفاية العامة 

 وتنمية المهارات اإلبداعية.

 

 : يكون المتعلم قادر على 1-2معيار المنهج 

تأدية مجموعة من األلعاب الموسيقية والتعبيرية الحرة والتي تهدف إلى تنمية اإلحساس 
 االيقاعي والنغمي. 

 

0 1 2 3 4 

تأدية مجموعة من  لم يحضر

األلعاب الموسيقية 

والتعبيرية الحرة 

ي تهدف إلى تنمية الت

اإلحساس االيقاعي 
ما والنغمي، نادراً 

كان المتعلم قادرا 

  .على األداء

تأدية مجموعة من 

األلعاب الموسيقية 

والتعبيرية الحرة 

التي تهدف إلى تنمية 

اإلحساس االيقاعي 
والنغمي، نادراً ما 

كان المتعلم قادرا 

على األداء  ولكن 

 بجودة ضعيفة.

تأدية مجموعة من 

أللعاب الموسيقية ا

والتعبيرية الحرة 

التي تهدف إلى تنمية 

اإلحساس االيقاعي 
والنغمي، نادراً ما 

كان المتعلم قادرا 

على األداء  ولكن 

 بمستوى المبتدئين. 

تأدية مجموعة من 

األلعاب الموسيقية 

والتعبيرية الحرة 

التي تهدف إلى 

تنمية اإلحساس 
االيقاعي والنغمي، 

لمتعلم نادراً ما كان ا

قادرا على األداء  

 بمستوى جيد. 
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 المرحلة االبتدائية 

 التربية الموسيقية  –الصف الثاني 

 

: التمييز والمقارنة بين الموسيقى التقليدية والكالسيكية والحديثة من ثقافات 3الكفاية العامة 

 مختلفة لتنمية الحس الفني والتذوق الموسيقي والوعي الثقافي.

 

 : يكون المتعلم قادر على 3-3لمنهج معيار ا

التعبير عن سعادته لمقابلة الموسيقيين المحليين والمؤلفين الموسيقيين وصانعي اآلالت 
 الموسيقية.

 

0 1 2 3 4 

عند لقاءه بالموسيقيين  لم يحضر

المحليين، أظهر 

المتعلم سعادة بسيطة 

أو عدم سعادة لمقابلة 
الموسيقيين المحليين 

موسيقيين والمؤلفين ال

وصانعي اآلالت 

 الموسيقية.

 

عند لقاءه 

بالموسيقيين 

المحليين، أظهر 

المتعلم بعض 
السعادة لمقابلة 

الموسيقيين المحليين 

والمؤلفين 

الموسيقيين وصانعي 

 اآلالت الموسيقية.

عند لقاءه 

بالموسيقيين 

المحليين، أظهر 

المتعلم سعادة كبيرة 
لمقابلة الموسيقيين 

لفين المحليين والمؤ

الموسيقيين 

وصانعي اآلالت 

 الموسيقية.

عند لقاءه 

بالموسيقيين 

المحليين، أظهر 

المتعلم سعادة كبيرة 
لمقابلة الموسيقيين 

المحليين والمؤلفين 

الموسيقيين 

وصانعي اآلالت 

الموسيقية وطرح 

عليهم أسئلة 
الكتساب المزيد من 

 المعلومات. 
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 المرحلة المتوسطة 

 التربية الموسيقية  –س الصف الساد
 

: التعرف على العناصر األساسية للموسيقى وتحليلها من خالل البحث 1الكفاية العامة 

 واالستماع إلى مؤلفات مختلفة.

 

  أن : يكون المتعلم قادر على1-1معيار المنهج 

 يحلل ويميز الميزان الموسيقي الثنائي )البسيط والمركب( والتفرقة بينهما

 

 ممتاز -4 جيد جدا – 3 جيد -2 مرضي  - 1 يغير مرض -0

أو  ...لم يحضر 

حاول ولم يستطيع 

أن يحلل ويميز 

الميزان الموسيقي 

الثنائي )البسيط 

 .والمركب(

ً المتعلم قادر   أحيانا
على أن يحلل ويميز 

الميزان الموسيقي 

الثنائي )البسيط( 

لم مع بمساعدة المع

تتبع الميزان وعدد 

 .النغمات

ادر على المتعلم ق
أن يحلل ويميز 

الميزان الموسيقي 

الثنائي البسيط 

والمركب بمساعدة 

المعلم مع تتبع 

الميزان وعدد 
 .النغمات

المتعلم قادر تكراراً 
على أن يحلل 

ويميز الميزان 

الموسيقي الثنائي 

البسيط والمركب 

بمساعدة المعلم مع 

تتبع الميزان وعدد 
النغمات، مظهراً 

معرفته بأنماط 

 .اءاألد

المتعلم قادر في كل 
الحاالت تقريباً على 

أن يحلل ويميز 

الميزان الموسيقي 

الثنائي البسيط 

والمركب بمساعدة 

المعلم مع تتبع 
الميزان وعدد 

النغمات، مظهراً 

معرفته بأنماط أداء 

الميزانين، وتنفيذ 

انماط ايقاعية 

 صوتية للميزانين. 
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 المرحلة المتوسطة 

 التربية الموسيقية  –الصف السادس 
 

: التعرف على العناصر األساسية للموسيقى وتحليلها من خالل البحث 1الكفاية العامة 

 واالستماع إلى مؤلفات مختلفة.

 

 أن: يكون المتعلم قادر على 4-1معيار المنهج 

يربط أفكار لغة الموسيقى واللغة العربية واللغة اإلنجليزية من حيث الحروف والنبض 
 عواإليقا

 

 ممتاز -4 جيد جدا – 3 جيد -2 مرضي  - 1 غير مرضي -0

 لم يحضر أو حاول 

ولم يستطع ربط 

الجوانب األساسية 

للغة األصوات 

الموسيقية بمقابالتها 

اللغة العربية في 
واللغة اإلنجليزية 

من حيث الحروف 

والنبر واإليقاع 

 نهائيا.

استطاع المتعلم بدرجة 

محدودة ربط الجوانب 

ة للغة األساسي

األصوات الموسيقية 

بمقابالتها في اللغة 

العربية واللغة 
اإلنجليزية من حيث 

الحروف والنبر 

 واإليقاع.

استطاع المتعلم 

ربط الجوانب 

األساسية للغة 

األصوات 

الموسيقية بمقابالتها 

في اللغة العربية 
 واللغة اإلنجليزية.

استطاع المتعلم 

ربط بعض من 

الجوانب األكثر 

للغة  تفصيالً 

األصوات 

)مثل الموسيقية 
االطار اللحني 

رج النبرات( وتخ

بمقابالتها في اللغة 

العربية واللغة 

 اإلنجليزية.

استطاع المتعلم 

ربط بعض من 

الجوانب األكثر 

تفصيالً للغة 

األصوات 

)مثل الموسيقية 
االطار اللحني 

رج النبرات( وتخ

بمقابالتها في اللغة 

العربية واللغة 

، ويبدع اإلنجليزية

بعض االغنيات 
المناسبة بألحان 

 محددة. 
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 المرحلة المتوسطة 

 التربية الموسيقية  –الصف السادس 
 

: التمييز والمقارنة بين الموسيقى التقليدية والكالسيكية والحديثة من ثقافات 3الكفاية العامة 

 .يمختلفة لتنمية الحس الفني والتذوق الموسيقي والوعي الثقاف

 

 : يكون المتعلم قادر على 2-3المنهج  معيار

التميز والمقارنة بين أصوات اآلالت الموسيقية المختلفة وتحديد نوعها وكيفية اصدار 
 الصوت منها

 

 ممتاز -4 جيد جدا – 3 جيد -2 مرضي  - 1 غير مرضي -0

لم يستطع التميز 

والمقارنة بين 

أصوات اآلالت 

الموسيقية المختلفة 

وتحديد نوعها 

فية اصدار وكي
الصوت منها نهائيا 

 .رغم تحفيز المعلم

استطاع التميز 

والمقارنة بين بعض 

اآلالت الموسيقية 

المختلفة وبتحفيز من 

 .المعلم

استطاع التميز 

والمقارنة بين 

أصوات اآلالت 

الموسيقية المختلفة 

وتحديد نوعها 

بصورة متوسطة 
 .ومساعدة خارجية

قادر على التميز 

والمقارنة بين 

صوات اآلالت أ

الموسيقية المختلفة 

وتحديد نوعها 

وكيفية اصدار 
الصوت منها ويبدي 

العزف  رغبة في

على بعض اآلالت 

 .الموسيقية

استطاع التميز 

والمقارنة بين 

أصوات اآلالت 

الموسيقية المختلفة 

وتحديد نوعها 

وكيفية اصدار 
الصوت منها بشكل 

مميز والقدرة على 

العزف على اآلالت 

 .قيةالموسي

 
 


