المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

خاصيات المادة

جذاذة رقم :

9

هدف تعلمي :يكتشف خاصيات الهواء

الحصة  :1خاصيات الهواء

1

2

3

4

5

1

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

خاصيات المادة

جذاذة رقم :

10

هدف تعلمي :يصف تفاعل بعض المواد مع
الهواء

الحصة  :2االحتراقات

1

2

3

1
4

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

خاصيات المادة

جذاذة رقم :

11

هدف تعلمي :يحدد خصائص الفلزات

الحصة  :3خصائص الفلزات

1

2

3

4

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الخالئط والذوبان

جذاذة رقم :

12

هدف تعلمي :يميز بين الخليط المتجانس
والخليط غير المتجانس.

الحصة  :1أنواع الخالئط

1

2

3

4

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الخالئط والذوبان

جذاذة رقم :

13

هدف تعلمي :يفصل مكونات خليط غير
متجانس.

الحصة  :2فصل مكونات خليط

1

2

3

4

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الخالئط والذوبان

جذاذة رقم :

14

هدف تعلمي :يبين أن الماء غير مذيب
لجميع المواد.

الحصة  :3الذوبان في الماء

1

2

3

4

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :1خاصيات مغناطيس

المغانط

جذاذة رقم :

15

هدف تعلمي - :يتعرف ان للمغناطيس قطبين:قطب شمالي
وقطب جنوبي.
 يستنتج ان القطبين المتشابهين يتنافران. -يصنف االجسام الى التي يجذبها مغناطيس والتي ال يجذبها.

1

2

3

4

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :1خاصيات مغناطيس

المغانط

جذاذة رقم :

15

هدف تعلمي - :يتعرف ان للمغناطيس قطبين:قطب شمالي
وقطب جنوبي.
 يستنتج ان القطبين المتشابهين يتنافران. -يصنف االجسام الى التي يجذبها مغناطيس والتي ال يجذبها.

5

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

المغانط

جذاذة رقم :

16

هدف تعلمي :يتدرب على تحريك لعبة بالمغناطيس

الحصة  :2إنجاز مشروع تكنولوجي

المغانط

جذاذة رقم :

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

حلول أنشطة حصة تقويم الوحدة

الوحدة الثانية

جذاذة رقم :

2

هدف تعلمي :تقويم المكتسبات

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

حلول أنشطة حصة تقويم الوحدة

الوحدة الثانية

جذاذة رقم :

2

هدف تعلمي:
تقويم توليفي
تقويم نهج التقصي العلمي

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

حلول أنشطة حصة دعم الوحدة

الوحدة الثانية

جذاذة رقم :

2

هدف تعلمي :دعم المكتسبات

www.dimaschool.com

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :1التبادل الحراري

الحرارة

جذاذة رقم :

25

هدف تعلمي :يصف ما يحدث عندما يالمس
جسم ساخن جسما آخر باردا.

1

2

3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :2المحرار و استعماالته

الحرارة

جذاذة رقم :

26

هدفان تعلميان:
ـ يتعرف المحرار و كيفية استعماله وقراءته.
ـ يستخدم المحرار لتعيين درجة الحرارة جسم ما.

1

2

3

4

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :2المحرار و استعماالته

الحرارة

جذاذة رقم :

26

هدفان تعلميان:
ـ يتعرف المحرار و كيفية استعماله وقراءته.
ـ يستخدم المحرار لتعيين درجة الحرارة جسم ما.

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :3مشروع صنع محرار

الحرارة

جذاذة رقم :

27

هدف تعلمي :يتدرب على صنع محرار.

1

2

3

4

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :1مصادر الضوء

الضوء

جذاذة رقم :

28

هدف تعلمي :يتعرف بعض مصادر
الضوء المألوفة.

1

2

3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :2األجسام الشفافة واألجسام المعتمة

الضوء

جذاذة رقم :

29

هدف تعلمي :يستنتج أن الضوء يمر عبر
األجسام الشفافة وال يمر عبر األجسام

المعتمة.

1

2

3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :3الظالل

الضوء

جذاذة رقم :

30

هدف تعلمي :يستنتج أن المسافة بين
مصدر الضوء و الحاجز تتحكم في طوله
ظله.

1

2

3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :1تصنيف القوى

القوى

جذاذة رقم :

31

هدفان تعلميان:
ـ يصنف القوى حسب نوعها(ميكانيكية أو كهربائية
أو مغناطيسية).
ـ يستنتج أن تأثير القوى يعتمد على اتجاهها وشدتها.

1

2
3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

الحصة  :2النابض

القوى

جذاذة رقم :

32

هدف تعلمي:
يبين أن النابض يؤثر بقوة عندما يكون منضغطا أو
مشدودا.

1

2
3

4

5

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

حلول أنشطة حصة تقويم الوحدة

الوحدة الرابعة

جذاذة رقم :

4

هدف تعلمي :تقويم المكتسبات

جذاذة رقم :

ذ :نزهة ميدوني

المستوى  :الثالث

النشاط العلمي

حلول أنشطة حصة دعم الوحدة

الوحدة الرابعة

جذاذة رقم :

4

هدف تعلمي :دعم المكتسبات

اٌّالؽلخ:

َ٠ز ًٙاألٍزبم ٘نٖ اٌؾظخ ثـوػ أٍئٍخ ؽٛي ِٛػٛم رغن٠خ اإلَٔبْ  ٚرووف ِىزَجبد اٌزٍّ١ن اٌَبثمخ ٚ ،هطل رّضالر ُٙثقظٛص األغن٠خ
اٌشبئوخ ف ٟإٌلبَ اٌغنائ.ٟ
أـاللب ِٓ اٌٛعجخ اٌغنائ١خ اٌّمزوؽخ ٠ ،زُ رؾف١ي اٌزالِ١ن هٍ ٝاٌّشبهوخ ف ٟاٌلهً ِٓ فالي فَؼ اٌّغبي ٌّٕبلشخ ؽوح ث٠ ٚ ُٕٙ١زـولْٛ
ِٓ فالٌٙب ئٌ ٝرقظ١ض  َٛ٠اٌغّوخ ِٓ ؿوف أغٍت األٍو إلهلاك٘ب ٘نٖ اٌٛعجخ اٌغنائ١خ ِٚ ،ىٔٛبرٙب  :ثبٌٍؾُ أ ٚثبٌلعبط  ،أ ٚثبٌٍجٓ.
اٌزَبؤي:
فِ ٟوؽٍخ الؽمخ ٛ٠ ،عٗ األٍزبم اٌزالِ١ن ٌٍزٛطً ئٌ ٝط١بغخ ٍإاي اٌزمظ: ٟ
ِب ِظبكه اٌغناء اٌشبئوخ فٔ ٟلبِٕب اٌغنائٟ؟

االفزواع٠ :ملَ اٌزالِ١ن أعٛثخ ِزولكح ٠ ٚ ،زُ االؽزفبف ثبٌّٕـم١خ ِٕٙب  ٚ ،رى ْٛثّضبثخ فوػ١بد ٠زُ رّؾ١ظٙب فالي اٌفزوح اٌّٛاٌ١خ.
اٌزؾمك:

 -1الزوؽٕب ف٘ ٟنٖ اٌفموح أٍّبء أغن٠خ ِويٌٚخ ٌالٍزئٕبً  ٚرظٕ١فٙب ؽَت ِظبكه٘ب ٚ ،الؽمب االٍزوّبي فٚ ٟعجبرٕب اٌغنائ١خ وبٌشبٚ ٞ
اٌفـبئو ف ٟاٌفـٛه ٚ ،اٌؾَبء  ٚاٌزّو  ٚاٌج١غ ف ٟئفـبه هِؼبْ.
٠ظً اٌزٍّ١ن ثقؾ اٌؾٍ١ت  ٚاٌَوك ٓ٠ثجـبلخ "ِظله ؽٛ١أ ٚ "ٟاٌغيه ثجـبلخ "ِظله ٔجبر ٚ "ٟاٌّبء ثجـبلخ " ِظله ِولٔ"ٟ
َ٠ -2زضّو األٍزبم ٘نٖ اٌفموح ٌإلشبهح ئٌ ٝأّ٘١خ إٌلبَ اٌغنائ ٟاٌّزٛاىْ اٌن٠ ٞؼّٓ اٌؾفبف هٍ ٝطؾخ ع١لح رأو١لا ٌّب رُ اٌزـوق ئٌ ٗ١فٟ
إٌَز ٓ١اال ٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ االثزلائ١ز.ٓ١

االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ٠زُ اٌشوٚم ف ٟاإلهلاك ٌّشوٚم ر١١ٙئ ٚعجخ غنائ١خ.٠والت األٍزبم ِٓ فالي ٘نا إٌشبؽ ِل ٜاٌزياَ اٌزالِ١ن ثزٕ٠ٛن األغن٠خ اٌّمزوؽخ  ٚرغـ١خ ِغّٛم اٌّظبكه اٌّّىٕخ.
ّ٠ىٓ ٌألٍزبم أْ ٠ؾلك طٕف اٌٛعجخ اٌّمزوػ اللزٕبء ِىٔٛبرٙب :اٌفـٛه أ ٚاٌغناء أ ٚاٌوشبء ٌإلشبهح ئٌٚ ٝعجخ غنائ١خ فف١فخ ف ٟاٌوشبء  ٚ ،أّ٘١خ رٕبٚي
ٚعجخ اٌفـٛه ف ٟاٌظجبػ الوزَبة اٌؾ٠ٛ١خ اٌالىِخ ٌٍٕشبؽ اٌغَّبٔ.ٟ

وٍّبد ِّٙخٔ :جبر – ٟؽٛ١أِ - ٟولٟٔ

اٌقالطخ
أؽبفق هٍ ٝطؾز ٟثزٕبٚي أغن٠خ ماد ِظبكه ِزٕٛهخ ٔجبر١خ  ٚؽٛ١أ١خ ٚ
ِولٔ١خ

اٌّالؽلخ:

٠ووف اٌزٍّ١ن ،ف٘ ٟنٖ اٌّوؽٍخ .أٔٛام األغن٠خ ِ ٚظبكه٘بٌ ،ىٓ ٌُ َ٠جك أْ ِ١ي ث ٓ١األغن٠خ اٌز ٟرٛفو اٌـبلخ هٓ غ١و٘ب.
رَزضّو طٛهح أؿفبي ّ٠بهٍ ْٛاٌو٠بػخ الٍزلهاعٌٍ ُٙشوٛه ثبٌوـش  ٚاٌزوت ثول اٌّغٛٙك اٌغَّبٔ ٟاٌن٠ ٞجنٌ ِٓ ٚ ، ٗٔٛصُ رووف
ؽبعزٌ ُٙزٕبٚي أغن٠خ رّل اٌغَُ ثبٌـبلخ اٌز ٟاٍزٍٙىٙب فالي إٌشبؽ اٌغَّبٔ.ٟ

اٌزَبؤي:
فِ ٟوؽٍخ الؽمخ ٠ ،زُ رٛع ٗ١اٌزالِ١ن ثفؼً أٍئٍخ ثَ١ـخ  ٚكل١مخ ٌظ١بغخ ٍإاي اٌزمظ:ٟ
ِب األغن٠خ اٌز ٟرّل اٌغَُ ثبٌـبلخ اٌالىِخ ٌألٔشـخ؟

االفزواع٠ :ملَ اٌزالِ١ن أعٛثخ٠ ،زُ االؽزفبف ثبٌّٕـم١خ ِٕٙب  ٚ ،روزجو ثّضبثخ فوػ١بد ّ٠ىٓ وزبثزٙب هٍ ٝاٌَجٛهح  ٚاهزجبه٘ب ِإلزخ فٟ
أزلبه اٌزؾمك ِٓ طؾزٙب ف ٟافو اٌؾظخ.
اٌزؾمك:

٠ -1ظً اٌزٍّ١ن اٌّغّٛهخ  1ثبٌَىو٠بد  ٚاٌّغّٛهخ  2ثبٌلٕ٘١بد  ٚاٌّغّٛهخ  3ثبٌجوٚر١لاد  ٚاٌّغّٛهخ  4ثبٌف١زبِٕ١بد.
٠نوو األٍزبم اٌزالِ١ن أْ اٌّىٔٛبد اٌغنائ١خ اٌز ٟرّل اٌغَُ ثأوجو وّ١خ ِٓ اٌـبلخ ٘ ٟاٌَىو٠بد  ٚاٌلٕ٘١بد  ،ثّٕ١ب اٌجوٚر١لاد ال رَزوًّ
وّظله أٍبٌٍٍ ٟـبلخ هٍّب أْ اٌلٕ٘١بد لبكهح هٍ ٝئِلاك اٌغَُ ثبٌـبلخ اٌالىِخ ٌّمبِٚخ أقفبع كهعبد اٌؾواهح ف ٟإٌّبؿك اٌجبهكح.
 -2األغن٠خ اٌز ٟريٚك عَُ اٌو٠بػ ٟثبٌـبلخ اٌالىِخ ٌٍؾووخ  ٚإٌشبؽ ٘ ٟاٌَىو٠بد  ٚاٌلٕ٘١بد  ٚثَٕجخ ألً اٌجوٚر١لاد.
 -3األغن٠خ اٌـبل١خ ثبِز١بى ٘ : ٟهًَ – رّو – ِوث – ٝى٠ذ اٌي٠ز. ْٛ

االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ِزبثوخ اٌزؾؼ١و ٌّشوٚم ئهلاك ٚعجخ غنائ١خ. -األغن٠خ اٌز ٟرٛفو اٌـبلخ ٘ – ٍّٓ : ٟفـبئو – ِٛى – هغبئٓ – ى٠ذ اٌي٠ز.ْٛ

وٍّبد ِّٙخٍ :ىو٠بد – كٕ٘١بد – ثوٚر١لاد – ف١زبِٕ١بد – ؿبلخ.

اٌقالطخ
 ٠ؾزبط عَُ اإلَٔبْ ئٌ ٝأغن٠خ ريٚكٖ ثبٌـبلخ اٌالىِخ ٌٍؾووخ  ٚإٌشبؽ. اٌّىٔٛبد اٌغنائ١خ اٌمبكهح هٍ ٝئِلاك اٌغَُ ثبٌـبلخ ٘ ٟاٌَىو٠بد ٚاٌلٕ٘١بد  ٚاٌجوٚر١لاد.

اٌّالؽلخ:

ِٓ فالي ِٕبلشخ عّبه١خ َ٠ ،زلهط األٍزبم اٌّزوٍّ ٓ١ئٌ ٝاألغن٠خ اٌز٠ ٟزٕبٌٙٔٛٚب ٠ ٚ ،وطل رّضالر ُٙؽٛي اٌّٛػٛم  ٚ ،فظٛطب اٌزّ١١ي
ث ٓ١أغن٠خ طؾ١خ  ٚأغن٠خ ِؼوح.
ِٓ فالي اٌّشٙل اٌّمزوػ ٌـفً ٠زٕبٚي ؽٍ٠ٛبد ثىضوح ٛ٠ ،عٗ األٍزبم اٌزالِ١ن إلكهان أْ اإلفواؽ ف ٟرٕبٚي ٘نٖ األغن٠خ ِؼو ثبٌظؾخ
٠ ٚؾض ُٙهٍ ٝرمل ُ٠أِضٍخ أفو.ٜ

اٌزَبؤي:
ٛ٠عٗ اٌزالِ١ن ٌظ١بغخ ٍإاي اٌزمظ:ٟ
ِب األغن٠خ اٌّؼوح ثبٌظؾخ  ٚاٌزٍ٠ ٟيِٕ ٟرغٕجٙب ؟
االفزواعٕ٠ :بلش اٌزالِ١ن فِ ٟغّٛهبد اٌفوػ١بد اٌّمزوؽخ.
اٌزؾمك:
ٕ٠ -1بلش اٌزالِ١ن فِ ٟغّٛهبد ِؾز ٜٛهٍ ٚ َٛطٛه اٌٛص١مخ ٠ ٚ 1ؾ١ـ ْٛثلائوح اٌظٛهح األ ٌٝٚاٌز ٟرّضً ؽٍ٠ٛبد ٍِٔٛخ  ٚ ،اٌوٍُ 6
اٌنّ٠ ٞضً ِشوٚثب غبى٠ب.
٠ -2ظً اٌزٍّ١ن وً ٚعجخ ثبٌجـبلخ إٌّبٍجخ  :اٌٛعجخ ٍو٠وخ اٌزؾؼ١و  ٚ .اٌغناء ِغٛٙي اٌّظله  ٚ ،ونٌه اٌغناء ِٕز ٟٙاٌظالؽ١خ ثجـبلخ
(غناء غ١و طؾٌ ٚ ) ٟؾُ ؿو ٞثجـبلخ (غناء طؾ.)ٟ
٠ -3ؼن اٌزٍّ١ن هالِخ ( ) ف ٟفبٔخ اٌٛص١مخ  6اٌز ٟرّضً ؿفال ٔؾ١فب ٚ ،اٌٛص١مخ  8اٌز ٟرّضً ؿفال ثل٠ئب.
٠ -4ؾ١ؾ اٌزٍّ١ن ثقؾ أفؼو ِ ،ىٔٛبد اٌٛص١مخ  9اٌز ٟرّضً ٚعجخ ثأغن٠خ ِزٕٛهخ  ٚاٌٛص١مخ  ٚ 11اٌٛص١مخ  ٚ ، 13ثقؾ أؽّو ،اٌٛعجبد
اٌّّضٍخ ف ٟاٌٛص١مخ  ٚ 11اٌٛص١مخ  12اٌز ٟرّضً ٚعجخ ٍو٠وخ ِ ٚشوٚثب غبى٠ب  ٚثـبؿٌ ِمٍ١خ.
االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 -ؿ ٟٙاٌَّه اٌّف١ل ٌٍغَُ ٘ ٛؿبع ٓ١اٌَّه ثبٌقؼو  ،ثّٕ١ب اٌٛعجخ ثأغن٠خ ِمٍ١خ (ِٕٙب اٌَّه) ِؼوح ثبٌظؾخ ئما اؽزولذ اٌيٛ٠د .

وٍّبد ِّٙخ :غناء ِؼو – ِمٍ١بد – ٍٛء رغن٠خ – ٘ياي ٍّٕ -خ.
اٌقالطخ
 أؽبفق هٍ ٝطؾز ٟثزغٕت رٕبٚي األغن٠خ اٌّؼوح ثبٌظؾخ  ،وبٌّشوٚثبداٌغبى٠خ  ٚاٌؾٍ٠ٛبد  ٚاٌّمٍ١بد .
 أرٕبٚي ٚعجبد غنائ١خ ِٕبٍجخ رؾّ ِٓ ٟٕ١اٌٙياي  ٚإٌَّخ. -اٍزؾؼو ثبٍزّواه أْ طؾز ٟف ٟرغن٠ز.ٟ

اٌّالؽلخ:

ٕ٠بلش األٍزبم ِن اٌزالِ١ن ِٛػٛم اٌزٕفٌ ٌزووف ِىزَجبر ُٙاٌَبثمخ ؽٛي اٌّٛػٛم ٌٍ ٚ ،زأول أْ اٌزٕفٌ هٍّ١خ رٕفَ١خ  :ش١ٙك  ،ىف١و ،
٠ ٚالؽل ْٛأْ ؽغُ اٌظله ٠قزٍف فالي وً هٍّ١خ.

اٌزَبؤي:
ّ٠ىٓ أْ ٠وًّ األٍزبم هٍ ٝرٛك١ف اٌّٛهك اٌولّ ٟاٌن٠ ٞزؼّٓ هوػب ِزؾووب ٠جوى اٌؾووبد اٌزٕفَ١خ  ٚثٕ١خ اٌمفض اٌظله ، ٞاٌشٟء
اٌنّ١ٍ ٞىٓ ِٓ ؿوػ ٍإاي اٌزمظ:ٟ
ِب هاللخ اٌزٕفٌ ثؾووخ اٌمفض اٌظله ٚ ٞؽغّٗ؟
االفزواع٠ :مزوػ اٌزالِ١ن فوػ١بد ٕ٠ ٚبلشٙٔٛب هٍ ٝأٍبً رّؾ١ظٙب ف ٟاٌفموح اٌّٛاٌ١خ.
اٌزؾمك:
 -1ثبٍزوّبي شو٠ؾ ِزو٠ ٞم ٌ١رٍّ١ن ؽغُ طله ىِ ٍٗ١فالي اٌش١ٙك  ٚاٌيف١و  ،ف١الؽق أٔٗ ٠ىجو أصٕبء اٌش١ٙك ٠ ٚظغو هٕل اٌيف١و ٠ ٚىزت
أوجو ف ٟاٌجـبلخ اال ٚ ٌٝٚأطغو ف ٟاٌجـبلخ اٌضبٔ١خ.
٠ -2زُ اٌزٍّ١ن اٌغٍّز: ٓ١
 أصٕبء اٌش١ٙك٠ ،وٍ ٛاٌمفض اٌظله ،ٞف١يكاك ؽغّٗ. أصٕبء اٌيف١وٕ٠ ،قفغ اٌمفض اٌظله ،ٞفٕ١مض ؽغّٗ -3ثزُ اٌزالِ١ن اٌغٍّخ وّب  : ٍٟ٠رظجؼ ؽووبد طلهٍ ٞو٠وخ أصٕبء ل١بِ ٟثّغٛٙك  ٚ ،ثـ١ئخ أصٕبء إٌ.َٛ
 ٌٍ ٚزٛطً ٌّووفخ رغ١و ٍوهخ اٌزٕفٌ ٠ ،ـٍت ِٓ اٌزٍّ١ن ِمبهٔخ اٌَوهخ ف ٟؽبٌخ هاؽخ  ،صُ ثول أْ ٠م َٛثزّبه ٓ٠ه٠بػ١خ وبٌغوٌَّ ٞبفخِزٍٛـخ فٍ ٟبؽخ اٌّلهٍخ ِضال.
االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
٠ -ؼن اٌزٍّ١ن هالِخ (

) ف ٟفبٔز ٟاٌوٍُ  ٚ 3اٌوٍُ  ٚ 5هالِخ (

وٍّبد ِّٙخ :ىف١و – ش١ٙك – ؽووخ رٕفَ١خ
اٌقالطخ
 ٠وٍ ٛاٌمفض اٌظله ٞفالي اٌش١ٙك  ،ف١يكاك ؽغّٗ. ٕ٠قفغ اٌمفض اٌظله ٞفالي اٌيف١و ،فٕ١مض ؽغّٗ. اٌؾووخ اٌزٕفَ١خ ِ٘ ٟغّٛم اٌش١ٙك  ٚاٌيف١و. ريكاك ٍوهخ رٕفَ ٟهٕل اٌم١بَ ثّغٛٙك. -اٌزٕفٌ ػوٚهٌ ٞؾ١بح اإلَٔبْ.

) ف ٟفبٔز ٟاٌوٍُ  ٚ 4اٌوٍُ . 6

اٌّالؽلخ:

َ٠ز ًٙاألٍزبم اٌؾظخ ثزنو١و لظ١و ؽٛي رٕفٌ اإلَٔبْ ِّ ،ب ّ٠ىٕٗ ِٓ رووف ِىزَجبد اٌزٍّ١ن اٌَبثمخ  ٚ ،هطل رّضالرٗ.
 ٚثبٍزغالي ؽووخ اٌش١ٙك  ُٕ٠ ،ؿوػ اٌَإاي ؽٛي ِظ١و اٌٛٙاء اٌَّزٕشك  ٚ ،اهزّبكا هٍ ٝاٌّغٍٛف ٌّشب٘لح األهؼبء اٌجبؿٕ١خ  ٚاٌزٛطً
ئٌ ٝو ْٛاٌٛٙاء اٌَّزٕشك ٠ظً ئٌ ٝاٌوئزِ ٓ١وٚها ثأهؼبء أفو.ٜ
اٌزَبؤي:
ٍّٙ١ل ِب ٍجك ٌـوػ ٍإاي اٌزمظ:ٟ
أـالق ِّب ٍجك  ٚ ،ثبٍزضّبه اٌٛص١مخ اٌّمزوؽخ اٌز ٟرّضً ِشب٘لح ثبؿٕ١خ ٌوئز ٟشقض ٠ ،زُ ؿوػ ٍإاي اٌزمظ: ٟ
ِب أهؼبء اٌغٙبى اٌزٕفٌَ ٟل ٜاالَٔبْ؟
االفزواع٠ :ؾش األٍزبم رالِنرٗ هٍ ٝاإلعبثخ هٓ ٍإاي اٌزمظٚ ، ٟروزجو اإلعبثبد إٌّـم١خ ثّضبثخ فوػ١بد  ُٕ٠اٌزؾمك ِٕٙب الؽمب.
اٌزؾمك:
 -1ثّالؽلخ شىً هئز ٟشقض أصٕبء هٍّ١خ رٕفٌ (ٚص١مخ٠ ، )1الؽق اٌزالِ١ن رغ١و ؽغُ اٌوئز ٚ ٓ١ؽووزّٙب أصٕبء وً هٍّ١خ  ،صُ ٠ىزت هٍّ١خ
ش١ٙك ف ٟاٌجـبلخ اال ٚ ، ٌٝٚهٍّ١خ ىف١و ف ٟاٌجـبلخ اٌضبٔ١خ.
٠ -2ز١ؼ األٍزبم ٌٍزالِ١ن فوطخ إٌّبلشخ ثغ١خ رووف ثوغ األهؼبء اٌّمزوؽخ ف ٟاٌوٍُ وبألٔف  ٚاٌؾٕغوح  ٚاٌوئخ  ،صُ َ٠زو ٓ١ثبٌّغٍٛف ٚ
ثبٌوٍُ ٌزؾل٠ل ِىبْ اٌوغبِخ  ٚاٌمظجخ اٌٛٙائ١خ  ٚ ،رىزت اٌّظـٍؾبد وّب  ٍٟ٠هٍ ٝاٌوٍُ:
 -1أٔف  -2-ؽٕغوح  -3-هغبِخ  -4-لظجخ ٘ٛائ١خ  -5-هئخ.
 ٠ؾلك اٌزٍّ١ن َِبه اٌٛٙاء ثقؾ أؽّو ِٓ األٔف ئٌ ٝاٌوئخ ِوٚها ثبٌوغبِخ  ٚاٌمظجخ اٌٛٙائ١خ.االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ٠ز١ؼ إٌشبؽ اٌّمزوػ ٌٍزٍّ١ن فوطخ اٌجؾش ٌزؾل٠ل ثوغ أٍجبة اػـواة اٌزٕفٌ ٌل ٜاإلَٔبْ ِٓ فالي رٕفٌ ٘ٛاء ٍِٛس ف ٟأٍٚبؽ ِغٍمخ– ّٙ٠ل ٘نا إٌشبؽ اٌّمزوػ ٌٍؾظخ اٌّٛاٌ١خ  :رأص١و اٌزٍٛس هٍ ٝاٌغٙبى اٌزٕفَ.ٟ

وٍّبد ِّٙخ :ؽٕغوح – ثٍو – َٛهغبِخ – لظ١خ ٘ٛائ١خ  -هئخ
اٌقالطخ
 ّ٠و اٌٛٙاء اٌَّزٕشك فالي اٌزٕفٌ هجو االٔف  ٚاٌؾٕغوح  ٚاٌوغبِخ ٚاٌمظجخ اٌٛٙائ١خ ٌ١ظً ئٌ ٝاٌوئخ.
 -رى٘ ْٛنٖ األهؼبء اٌغٙبى اٌزٕفٌَ ٟل ٜاإلَٔبْ.

اٌّالؽلخ:

َ٠زضّو األٍزبم ِوـ١بد اٌجؾش اٌن ٞأٔغيٖ اٌزالِ١ن فالي اٌؾظخ اٌَبثمخ ف ٟفموح "أٍزضّو"  ،ف١ـبٌت ثوغ اٌزالِ١ن ثمواءح ِب رٛطٍٛا ئٌٗ١
ثغ١خ رؾف١يُ٘ هٍ ٝاٌجؾش إٌّيٌ٠ ٚ ، ٟوطل أفـبءُ٘ لظل رظ٠ٛجٙب ئْ رٛفود.
ثبٍزضّبه اٌٛص١مخ اٌّمزوؽخ ف٘ ٟنٖ اٌفموح ٠ ،ووي األٍزبم هٍ ٝأػواه اٌزلف ِٓ ٓ١فالي ِمبهٔخ اٌوئز ٟ٘ ٚ ، ٓ١فوطخ ٍبٔؾخ ٌإلشبهح ونٌه
ئٌ ٝأػواه اٌزلف ٓ١اٌن٠ ٞإصو هٍ ٝاٌّلفٓ  ٚهٍ٠ ِٓ ٝغبٌَٗ
اٌزَبؤي:
ِٓ فالي إٌّبلشخ٠ ،ـوػ ٍإاي اٌزمظ ٟاٌزبٌ:ٟ
ِب رأص١و رٍٛس اٌٛٙاء هٍ ٝاٌغٙبى اٌزٕفَٟ؟
االفزواع٠ :ز١ؼ األٍزبم اٌفوطخ ٌٍزالِ١ن ٌإلعبثخ هٓ ٍإاي اٌزمظ ِٓٚ ، ٟث ٓ١األعٛثخ اٌّمزوؽخ ٠ ،زُ أزمبء فوػ١بد ٠زُ اٌوًّ هٍٝ
رّؾ١ظٙب ف ٟاٌفموح اٌّٛاٌ١خ.
اٌزؾمك:
 -1اٌظٛهح  : 1اٌٛٙاء اٌَّزٕشك ٍِٛس ِ ٚؼو ثظؾخ اٌغَُ.
اٌظٛهح  :2اٌٛٙاء اٌَّزٕشك ٔمِ ٚ ٟف١ل ٌظؾخ اٌغَُ
 -2اٌظٛه اٌز ٟرّضً أِواػب ِورجـخ ثبٌزٕفٌ ٘ 5 ٚ 4 ٚ 3 ٟأِ ٞوع اٌؾَبٍ١خ ِ ٚوع اٌوثِ ٚ ٛوع اًٌَ  ،ثّٕ١ب ِوع اٌزلهق ٌٌ١
رٕفَ١ب ثً ِورجؾ ثٕفض غنائٌّ ٟبكح اٌٛ١ك.
االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ٠جؾش اٌزٍّ١ن هٓ اٌٍَٛو١بد اٌّؼوح ثغٙبىٖ اٌزٕفَِ ، ٟضً اٌٍوت ف ٟأِبوٓ ٍِٛصخ وبٌّـبهػ اٌوشٛائ١خ  ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝػوٚهح رفبكٞاٍزٕشبق كفبْ هبكِبد اٌؾبفالد  ٚاٌَ١بهاد ف ٟاٌشٛاهم اٌّىزلخ ٠ ٚؾلك ٍجً اٌٛلب٠خ ِٕٙب.

وٍّبد ِّٙخٍِٛ :س – ٔم – ٟؽَبٍ١خ – هث - ًٍ – ٛرلهق
اٌقالطخ
أؽبفق هٍٍ ٝالِخ أهؼبء عٙبى ٞاٌزٕفَ ٟة:
 رغٕت االِبوٓ اٌّغٍمخ  ٚاٌٍّٛصخ. -اٍزٕشبق اٌٛٙاء إٌم ٟاٌن ٞأعلٖ ف ٟاٌغبثخ  ٚاٌؾفٛي.

اٌّالؽلخ:

َ٠زضّو األٍزبم ِىزَجبد اٌزالِ١ن اٌَبثمخ ٠ ٚنووُ٘ ثجوؼٙب ٠ ٚ ،فَؼ اٌّغبي أِبٌٍِ ُٙزلهة هٍ ٝاٌوًّ ػّٓ ِغّٛهبد ٌزَغِ ً١ب رُ
اٌزٛطً ئٌ ٗ١ثقظٛص اٌٍَٛوبد اٌّؼوح  ٚاٌٍَٛوبد اٌّف١لح ٌظؾخ اإلَٔبْ ِن اٌؾوص هٍ ٝهطل اٌزّضالد اٌقبؿئخ  ٚرظ٠ٛجٙب.
رّضً اٌٛص١مخ ؿفال َ٠زؾُ ثبٌّبء  ٚاٌظبثٍٍٛ ٛ٘ ٚ ،ْٛن الىَ ٌٍؾفبف هٍ ٝطؾخ اإلَٔبْ.
اٌزَبؤي:
ثّىٓ رٛك١ف اٌّشٙل الٍزلهاط اٌزالِ١ن ٌـوػ ٍإاي اٌزمظ:ٟ
ِب اٌٍَٛوبد اٌّف١لح ٌظؾخ اإلَٔبْ؟
االفزواع٠ :مزوػ اٌزالِ١ن فوػ١بد ٕ٠ ٚبلشٙٔٛب هٍ ٝأٍبً رّؾ١ظٙب ف ٟاٌفموح اٌّٛاٌ١خ.
اٌزؾمك:
٠ -1ؾ١ؾ اٌزٍّ١ن ثقؾ طٛه اٌٛصبئك 6.ٚ5ٚ4ٚ2ٚ1
ِ -2لح إٌ َٛاٌىبف١خ ؽَت اٌوّو ٍٕ٘ٛ3 : ٟاد ٍ 14 :بهخ ٍٕٛ 6 /ادٍ12:بهخ ٍٕ 12 /خٍ 11 :بهبد ٍٕ 15 /خ ٍ 8 :بهبد
 ثقظٛص ٘نٖ اٌفئبد اٌوّو٠خ ٔ ،الؽق أٔٗ وٍّب اىكاك هّو اٌـفً  ،وٍّب لٍذ ؽبعزٗ ٌَبهبد إٌ.َٛ٠ -3ظً اٌزالِ١ن ثقؾ األغن٠خ اٌّظٕوخ اٌز ٟرؾز ٞٛهٍِ ٝؼبفبد غنائ١خ ثوؼٙب ٠ؼو ثظؾخ اٌَّزٍٙه وّب :ٍٟ٠
ؽٍ٠ٛبد ٍِٔٛخ

ٍِٔٛبد اٌؾٍ٠ٛبد

أغن٠خ ٍِّؾخ

ِشوٚثبد غبى٠خ
ثٕىٙخ فبطخ

إٌّىٙبد

ِظجواد أٍّبن

اٌّٛاك اٌؾبفلخ

هظبئو ِظٕوخ ماد
أمٚاق ِقزٍفخ

ِظجواد فٛاوٗ ٚ
فؼو

اٌٍّؼ

االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ِزبثوخ اإلهلاك ٌّشوٚم  ٚرؾؼ١و ٚعجخ غنائ١خ:٠زلهة اٌزٍّ١ن ف٘ ٟنٖ اٌفموح هٍ ٝلواءح ربه٠ـ طالؽ١خ هٍجخ اٌّظجواد ٠ ٚ ،وشلٖ األٍزبم ئٌ ٝهلَ رٕبِ ٌٗٚؾزٛا٘ب  ،ثول ٘نا اٌزبه٠ـ ،
٠ ٚزلهة ونٌه هٍ ٝلواءح ثـبلخ غناء ِظجو ٚ ،افز١به ِظجواد ثٙب ِؼبفبد غنائ١خ فٍٍ١خ هٍّب أٔٗ ٠شبه ئٌٙ١ب ثؾوف . E

وٍّبد ِّٙخٔ – ٍِْٛ :ىٙخ – ِبكح ؽبفلخ – ِؼبف غنائٔ – ٟلبَ غنائٔ - ٟلبفخ

اٌقالطخ
أؽبفق هٍ ٝطؾز ٟة:
 ارجبم ٔلبَ غنائِ ٟزٛاىْ. رغٕت اإلوضبه ِٓ رٕبٚي األغن٠خ اٌّظٕوخ. ِّبهٍخ اٌزّبه ٓ٠اٌو٠بػ١خ إٌّزلّخ. اٌّؾبفلخ هٍٔ ٝلبفخ اٌغَُ وغًَ اٌ١ل ٓ٠لجً االوً  ٚ ،األٍٕبْ ثولٖ. إٌ َٛاٌىبف.ٟ -رغٕت االِبوٓ اٌٍّٛصخ  ٚاٌّغٍمخ.

اٌّالؽلخ:
ف ٟثلا٠خ اٌؾظخ ٠زُ اٍزضّبه ِقزٍف ِوـ١بد فموح االٍزضّبه اٌّورجـخ ثٙنا اٌّشوٚم اٌزوٍ ّٟ١صُ ٠زُ اٌٍغٛء ٌٍٛص١مخ اٌّمزوؽخ (ٍّىخ ِـ١ٙخ ف ٟفوْ)
وٛػو١خ أـالق ٌـوػ ثوغ اٌزَبؤالد ِٓ فالي ِغبثٙخ ِؾز ٜٛاٌٛص١مخ ِن رظٛهاد اٌزالِ١ن  ٚاٌىشف هٓ رّضالر ُٙؽٛي رؾؼ١و ٚعجخ غنائ١خ
ِزٛاىٔخ ِ ٚزىبٍِخ َ٠ .ل األٍزبم أزجبٖ اٌزالِ١ن ٛ٠ ٚعٔ ُٙٙؾِٛ ٛػٛم اٌؾظخ (رؾؼ١و ٚعجخ غناء ِزٛاىٔخ)

اٌزَبؤي:
٠ؾش األٍزبم اٌزالِ١ن هٍ ٝاٌّشبهوخ  ٚاٌزفبهً ِن ِغّٛهخ اٌفظً ٌ ،ـوػ اٌزَبؤي اٌّورجؾ ثبٌظؾخ:
ِب اٌوٕبطو اٌؼوٚه٠خ إلهلاك ٚعجخ غنائ١خ ِزٛاىٔخ؟
االفزواع :رل ْٚأعٛثخ اٌزالِ١ن ثبهزجبه٘ب ِٕـٍمب الٍزٕجبؽ اٌزفَ١واد اٌّؾزٍّخ ٌ ،إلعبثخ هٍ ٝاٌزَبؤي اٌّـوٚػ وفوػ١بد ٌٍزّؾ١ض ِن
ػوٚهح اإلشبهح ئٌ ٝأّ٘١خ رٛك١ف ِب رُ اوزَبثٗ فالي ؽظض ٍبثمخ ف ٟفبٔخ "أٍزضّو".
اٌزؾمك:
٠ -1زلهة اٌزٍّ١ن هٍ ٝو١ف١خ رؾؼ١و ٚعجخ غنائ١خ ِزٛاىٔخ ثبٍزؾؼبه اٌّىزَجبد اٌمجٍ١خ .ف١جؾش هٓ اٌّٛاك اٌغنائ١خ اٌزّٔ ٟل اٌغَُ
ثبٌوٕبطو اٌؼوٚه٠خ ِٓ ثوٚر١لاد ٍ ٚىو٠بد  ٚكٕ٘١بد  ٚف١زبِٕ١بد ِٛ ٚاك ِولٔ١خ ِ ٚبء  .وّب أٔٗ ٍ١وًّ هٍ ٝئ٠غبك أؽَٓ اٌـوق ٌٍـٟٙ
ك ْٚئفَبك اٌّٛاك اٌز١ٍ ٟزُ ؿجقٙب  ٚرو٠ٛغ ِب لل ٠ؼ١ن ثبٌؾواهح وبٌف١زبِٕ١بد ثاػبفخ ِٛاك ؿو٠خ (فؼو  ٚفٛاوٗ)
َ٠ -2زؾؼو اٌقـٛاد اٌّزجوخ ٌٍزؾؼ١و .صُ ٠غ١ت هٓ األٍئٍخ :
 ٠ج ٓ١أْ اٌٛعجخ ثٙب ثوٚر١لاد  ٚكٕ٘١بد ٍ ٚىو٠بد  ٚف١زبِٕ١بد ثشىً ِزٛاىْ  ٚرٛفو ِٛاك ؿو٠خ ِٓ فؼو  ٚفٛاوٗ ِٛ ٚاك ِولٔ١خ ِ ٚبء. ٠جل ٞهأ ٗ٠ثى ْٛاٌٛعجخ ِـ١ٙخ ثشىً ٍٍ ُ١ؽ١ش أْ اٌفوق ٠قزٍف هٓ اٌمٍ ٟاٌن٠ ٞؼ١ن اٌّٛاك  ٚرظجؼ ِشجوخ ثبٌل٘ ْٛاٌّؾوٚلخ. ئػبفخ اٌقؼو  ٚاٌفٛاوٗ هٕل اٌزمل ِٓ ُ٠شأٔٗ أْ ثوٛع ِب فل ػبم ف ٟهٍّ١خ اٌـجـ ف ٟؽواهح ِورفوخ وبٌف١زبِٕ١بد  ٚاألٌ١بف.االٍزٕزبعبد  ٚاٌقالطخ
االٍزضّبه:
 ِؾبٌ ٚخ رٛك١ف ِب روٍّٗ اٌزٍّ١ن ف ٟاٌفظً ِن أفواك أٍورٗ ٌزضج١ذ ِب روٍّٗ ِٓ عٙخ  ٚئصبهح أزجبٖ أٍورٗ ٌٍوًّ ثّجلأ اٌزٛاىْ ف ٟاٌغناء ٚاال٘زّبَ ثبٌٕلبفخ  ٚؿوق اٌـ ٚ ٟٙاألكٚاد اٌَّزوٍّخ ٌٙنٖ اٌغب٠خ.

وٍّبد ِّٙخٚ :عجخ غنائ١خ ِزٛاىٔخ

اٌقالطخ
رؾؼ١و ٚعجخ غنائ١خ ِزٛاىٔخ ٠زـٍت هلح ِواؽً كل١مخ ٚ
ر١١ٙئب ع١لا ِٓ ؽ١ش إٌلبفخ  ٚاٌـ ٟٙاٌغ١ل  ٚافز١به
اٌّٛاك اٌـج١و١خ  ٚرٕ٠ٛوٙب.

رم ُ٠ٛاٌّىزَجبد
٠ -1ظً اٌزالِ١ن وً غناء ثّظلهٖ.
 اٌّبء ِ :ظله ِولٟٔ اٌغجٓ  ٚاٌَّه  ٚاٌٍؾُ ِ :ظله ؽٛ١أٟ اٌـّبؿُِ :ظله ٔجبرٟ -2اٌظٛه اٌّّضٍخ ٌٛٙاء ٍِٛس ٘ ٟاال ٚ )6( : ٌٝٚاٌضبٌضخ ( ٚ )8اٌواثوخ ()9
أٍّبء ثوغ أهؼبء اٌغٙبى اٌزٕفَ ِٓ ٟاألهٍ ٝئٌ ٝاألٍفً  :1هغبِخ  : 2لظجخ ٘ٛائ١خ  :3هئخ
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َِبه اٌٛٙاء اٌَّزٕشك ثبألفؼو  ِٓ :اٌوغبِخ ئٌ ٝاٌوئز ٓ١هجو اٌمظجخ اٌٛٙائ١خ.
َِبه اٌٛٙاء اٌّيفٛه ثبألؽّو ِٓ :اٌوئز ٓ١ئٌ ٝاٌوغبِخ هجو اٌمظجخ اٌٛٙائ١خ.
هٕٛاْ اٌوٍُ  :اٌغٙبى اٌزٕفٌَ ٟل ٜاإلَٔبْ.

رم ُ٠ٛر١ٌٛفٟ
٠زُ اٌزٍّ١ن اٌغٍّخ اٌّمزوؽخ:
أؽبفق هٍ ٝطؾز ٟثـ:
 رٕبٚي ٚعجبد غنائ١خ ِزٛاىٔخ  ٚهلَ اإلوضبه ِٓ رٕبٚي األغن٠خ اٌّظٕوخ اٌز ٟرؾز ٞٛهٍِٛ ٝاك ؽبفلخ ثوؼٙب ِؼو ثبٌغَُ. رغٕت اٌفؼبءاد اٌّغٍمخ اٌز٠ ٟىٛ٘ ْٛاؤ٘ب ٍِٛصب  ٚ ،اٌزٕيٖ ثبٌغبثخ  ٚاٌؾمٛي ؽ١ش ٠ى ْٛاٌٛٙاء ٔم١ب ِّ ٚ ،بهٍخ اٌزّبه ٓ٠اٌو٠بػ١خثبٔزلبَ.

رمٙٔ ُ٠ٛظ اٌزمظ ٟاٌوٍّٟ
 عٛاة رٍّ١ن هٓ رَبؤي ِـوٚػ ٘ :ٛأرٕبٚي ٚعجبد ِزٛاىٔخ  ٚ ،أرغٕت رٕبٚي األغن٠خ اٌّؼوح ثبٌظؾخ:) أِبَ ط١غخ اٌزَبؤي اٌّالئّخ.
أػن هالِخ (

ِب األغن٠خ اٌز ٟأرٕبٌٙٚب ِ ٚب اٌز ٟأرغٕجٙب؟

 -1أػن هالِخ (

) ف ٟاٌقبٔخ إٌّبٍجخ:

طؾ١ؼ

فـأ

ِظبكه أغن٠زِ ٟزٕٛهخ.
ٔشبؽ عَُ اإلَٔبْ غ١و ِورجؾ ثبألغن٠خ.
اٌفٛاوٗ  ٚاٌقؼو ػبهح ثبٌظؾخ.
اٌج١غ غناء غٕ ٟثبٌجوٚر١لاد.
رٕ٠ٛن األغن٠خ اٌّزٕبٌٚخ ِف١ل ٌٍظؾخ.
ّ٠ىٓ رو٠ٛغ رٕبٚي اٌٍؾُ ثبٌج١غ أ ٚاٌَوك.ٓ٠
 -2أع١ت ثٕوُ أ ٚال:

 ٠إصو اٌزٍٛس هٍ ٝاٌغٙبى اٌزٕفَ.ٟ أرفبك ٜإٌ َٛف ٟغوفخ ِغٍمخ ثٙب ِٛلل ِشزوً. إٌي٘خ ف ٟغبثخ فالي إٌٙبه ِف١لح ٌظؾز.ٟ -كفبْ اٌّظبٔن  ٚاٌَ١بهاد ال ٍٛ٠س اٌٛٙاء  ٚال ٠ؼو ثبٌظؾخ.

ٔوُ
ٔوُ
ٔوُ
ال

 -3ف ٟاٌجـبلخ اال٠ ، ٌٝٚىزت اٌزٍّ١ن ىف١و ٠ ٚظً ثبٌّٕفبؿ اٌضبٔ ٟاٌفبهى ِٓ اٌٛٙاء.
 -ف ٟاٌجـبلخ اٌضبٔ١خ ٠ ،ىزت اٌزٍّ١ن ش١ٙك ٠ ٚظً ثبٌّٕفبؿ االٚي اٌٍّّٛء ِٓ اٌٛٙاء

