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بالدمج داون( )متالزمة  ألطفالالموسيقي التعليم  الحركية في ةاألغني توظيف    

    مع األطفال العاديين

  العثملىا.م.د/ باسنت فاروق                                                          

 مقدمة

ذوي االحتياجات فئات الهامة وهى فئة من ال ةفئ متطلباتب  المجتمع عملية تثقيف وتوعية عتبرت               

 التي تسعي لتحقيقها المؤسسات العاملة في هذا مامن المه ،داون (  ة)متالزم أو متحدي اإلعاقة  الخاصة

توعية  للتأكيد على كثير من األبحاث والدراسات  جاءفقط ،قطعت شوطاً كبيراً في هذا االتجاه  حيث،المجال 

  . ئةبأهمية دمج هذه الف المجتمع

أخالقي نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد التصنيف والعزل ألي  جتماعيالدمج في جوهره مفهوم فا       

الدمج يعني التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفال ذوي ي مجال التربية والتعليم فإن فف،فرد بسبب إعاقته 

من اليوم الدراسي علي األقل، حيث يرتبط االحتياجات الخاصة واألطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء 

 ،صف العادي لجزء من اليوم الدراسيوجود الطالب في ال اوهم،هما رفهذا التعريف بشرطين البد من توا

والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط ،االختالط االجتماعي المتكامل الشرط الثاني وهو إلي جانب 

 . تربوي مستمر

 التصفيف إلى جانب تزايد االتجاهات المجتمعية نحو رفض ،مجتمع في نسيج واحد فكل أفراد ال       

االجتماعي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه 

  )1(.خدمات التربية 

فهم حجز األساس الذي ،مستقبل وكل ال من الحاضر ا  هام جزءا   يشكلونوبما أن األطفال في كل مجتمع      

ات المادية والمعنوية يوتوفير كل اإلمكان،بالتنشئة السليمة  االهتمامكل  المجتمعات، فنجديقوم علية بناء 

)متحدي   االحتياجاتذوى او  العاديين سواء ،صالحين في المجتمع  أعضاء  والتربوية لرعايتهم ليصبحوا 

 الدمج.مفهوم النقص أو اإلعاقة وتعزيز فكرة  يتالشىهم كي كما يطلق علي الهمم(أو ذوي  اإلعاقة

      

عامة لها تأثير سلبي علي بناء ونمو القدرات البشرية والمشاركة في أنشطة  ونجد اإلعاقة بصفه      

غذاء الروح  باعتبارهاالموسيقي استخدم كثير من الباحثين  وللتغلب علي هذا. وبدنياالمجتمع المختلفة ذهنيا 

فهي تعمل علي تنمية النواحي العقلية والجسمية والحسية ، والبهجةتنفس إلي عالم الجمال لل ا  طريقو

                     .                                                                                                                            2والحركية لدي األطفال 

                                                           
 جامعة المنصورة  –كلية التربية النوعية  –قسم التربية الموسيقية  –اع الحركي المساعد استاذ الصولفيج الغربي واالرتجال واإليق 

(1)- https://www.elmawke3.com/ 

 
 –رسالة دكتوراه  –القصة الحركية  سناء صالح محمود: أثر دمج الطفل المعاق ذهنيا مع الطفل العادي في إكسابه مفاهيم موسيقية من خالل - )2 (

 .2ص –م 2004 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية 

https://www.elmawke3.com/
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نجده يتمايل أو يغني أو يؤدي بعض أن نطلب منه فالطفل بطبيعته يتفاعل مع الموسيقي ويتأثر بها دون و 

لنا  يتثنىفي التعليم الموسيقي حتي  األغنية الحركية  استخداموهى من هنا جاءت فكره البحث و،الحركات 

 ا  إعداد مواطنومنها  االجتماعييف وممارسة جميع األنشطة والتك العاديين دمج ذوي الهمم مع أقرانهم ا

 و الثقافية (. ةو السياسي االجتماعيةو  االقتصاديةوجه األنشطة أفي جميع  المشاركةعلي  ا  قادر ا  صالح

 مشكلة البحث 

داون ( واشراكهم في أنشطة المجتمع  )متالزمةالفئات هذه من والهمم  الدولة بذوياهتمام الباحثة  الحظت  

وإقبال األطفال على األنشطة الفنية ،ك اهتمام بعض المؤسسات الفنية بهذه الفئة أيضا المختلفة ، وكذل

 ةتعليم الموسيقى لفئة متالزم فيغنية الحركية كنوع من النشاط ألالمختلفة ،لذا فكرت الباحثة في توظيف ا

 داون القابلين للتعلم ودمجهم مع األطفال العاديين .

 البحث:هدف 

داون القابلين للتعلم بدمجهم مع األطفال العاديين من خالل االغنية الحركية  ةطفال متالزمأل تعليم الموسيقي

 أهمية البحث 

 في:تكمن أهمية البحث 

داون ودمجهم مع األطفال العاديين من خالل أنشطة جماعية متمثلة في االغنية  ةاالهتمام بفئة متالزم

ن والتغلب على بعض الصعوبات التي تواجه  هذه الفئة  الحركية التي تعمل على تحقيق المشاركة والتعاو

 على المجتمع ليصبح نسيجا  واحدا . اإليجابي، مما يعود باألثر  المهنياو الجانب  النفسيسواء من الجانب 

 : البحث لتساؤ

داون على اكتساب مفاهيم موسيقية من خالل دمجهم مع األطفال ة هل تساعد األغنية الحركية فئة متالزم

  العاديين.

 إجراءات البحث:

 منهج البحث 

بحث  علي المنهج الوصفي التحليلييعتمد هذا ال

 عينة البحث 
 المرحلة األولي من التعليم األساسي   تتراوح أطفال من  األطفال العاديين وداون   ةمجموعة من متالزم

 سنوات . 9إلي 6أعمارهم من 
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 حدود البحث 

 ودمجهم مع داون بعض المفاهيم الموسيقية  ةتعليم فئة متالزمي تساعد في والت بعض األغاني التربوية

 .األطفال العاديين 

 البحث  أدوات 

 الباحثةمن قبل الجلسات المقترحة  -

 الخبراء.استطالع رأي  استمارة -

 مصطلحات البحث 

 Kinetic songاألغنية الحركية 

من  وإتقانهأدائه من مكن الطفل ي  كذلك إيقاعا  ٌيطا ، ،لحنا  بسهي تلك األغاني التي تتصف بكلمات سهلة     

1).خالل بعض التشكيالت المتنوعة
) 

  mainstreamingلدمج ا

مع  العاديةو الفصول أالمدارس  في الخاصةاالحتياجات  ذوياالطفال في هذا البحث دمج به ويقصد       

 .ؤ الفرص في التعليم فكاتعلى مبدأ  دللتأكي كإجراءفي نظام التعليم  نخراطالل ،قرانهم العاديين أ

 ذوي االحتياجات الخاصة للطفل  الخاصة التربويةبشكل عام الى مواجهة االحتياجات  ويهدف الدمج     

ويشرف على تقديمها جهاز ،تعليميه  دراسيةومناهج ووسائل  ألساليبووفقا  العادية المدرسة إطارضمن 

)تعليمي متخصص
2
)

  Educational integration   ىالتعليمالدمج 

أو مؤسسة تعليمية  ةي مدرسف العاديين طفال مع األ الخاصةاالحتياجات  ذوياألطفال اشراك هو          

توصيل بعض مع وجود اختالف في ،وضمن البرنامج المدرسي  التعليمية الهيئةتشرف عليها نفس ،واحده 

3).لألطفال  الخاصة التربية تقديم خدماتمع ،األحيان في بعض  المعتمدة المناهج
) 

(داون  ةمتالزم
4

(Down Syndrome 

 مما  21داون عندما يكون لدى الفرد نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم  تحدث متالزمة        

وهذا يؤدي الي درجات متفاوتة من التخلف العقلي أو الجسمي او ، يؤدي الي خلل في الكروموسومات 

  .العضلي

 

 

                                                           
  تعريف إجرائي للباحثة  - (1)

(2( -https://alwatannews.net/article/842070 

(3) - https://alwatannews.net/article/842070 

(4)https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/-   

https://alwatannews.net/article/842070
https://alwatannews.net/article/842070
https://alwatannews.net/article/842070
https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/
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 ين:أجز إلىينقسم البحث و

 ويشمل: الجزء النظريأوال 

 البحث.دراسات سابقة مرتبطة بموضوع  -

 .الخاصةللفئات  يالتعليمالدمج  -

 داون  ةمتالزم -

 .الحركيةاألغنية  -

 )إجراءات البحث( ويشمل: الجزء التطبيقيثانيا 

 الباحثة.المعدة من قبل المقترحة والجلسات  -

 ملخص البحث. – المراجع –التوصيات  -النتائج  -

 : أوال الجزء النظري

 دراسات سابقة

السلوك التوافقي للتالميذ مدي فاعلية نظام الدمج في تحسين بعض جوانب الدراسة األولي بعنوان "

 المتخلفين عقليا القابلين للتعلم "

لتوافقي لي الكشف عن مدي فاعلية نظام الدمج في تحسين بعض جوانب السلوك اإتلك الدراسة هدفت      

المجال النمائي واالنحراف السلوكي ، واتبعت تلك الدراسة وتشمل ،للتالميذ المتخلفين عقليا القابلين للتعلم 

وجود تأثير ذات دالله إحصائية نحو سياسة الدمج والنظام المدرسي في على نتائج ال دلتو.المنهج التجريبي 

في كيفية وتختلف  .الدمج واهميتها ي االهتمام بفكره ف  البحث الحالىالدراسة مع  تلكتتفق .بعض الجوانب 

استخدام الدمج فتلك الدراسة تستخدم الدمج في تحسين بعض جوانب السلوك التوافقي للتالميذ المتخلفين 

عن طريق األغنية مع أطفال عاديين داون  ةهتم بالتعليم الموسيقي لتالميذ متالزمي البحث الحالي عقليا بينما 

بذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم مع االهتمام في الباحثة من تلك الدراسة واستفادت .موسيقية الحركية ال

 . في عملية التعليمومدي تأثير ذلك األطفال العاديين 

الخاصة مع األطفال  االحتياجاتنحو تجربة دمج األطفال ذوي  االتجاهاتالدراسة الثانية بعنوان" دراسة  

 " بتدائيةاالالعاديين في المرحلة 

رصد اتجاهات األطراف المختلفة المرتبطة بتجربة وزاره التربية والتعليم  تلك الدراسة اليهدفت            

هذه الفصول  وإلحاق،في إنشاء فصول لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة المتخلفون عقليا في هذه المرحلة 

جاءت نتيجة اتبعت تلك الدراسة المنهج الوصفي وو الدمج،العادية كخطوه في سبيل بتدائية إلبالمدارس ا

                                                           
 - م1993 –القاهره  -شمسجامعة عين  –كلية التربية  –رسالة ماجستير  -ملك أحمد عبد العزيز 

 - جامعة  –معهد الدراسات التربوية  -بحث مقدم لوزارة التربية والتعليم "اللجنة االستشارية العليا لتطوير برامج التربية الخاصة "-عالء الدين كفافي

 م.2004مارس  –القاهرة 
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تجربة الوزارة في إنشاء فصول لذوي االحتياجات ،التعليم و% من مسئولي التربية 50 دبتأييالدراسة 

في دمج األطفال ذوي  البحث الحالىتلك الدراسة مع تتفق الخاصة تمهيدا لتنفيذ برنامج الدمج ، و

في المنهج وطريقة الدمج فتلك الدراسة تقوم علي أساس رصد  تختلف واالحتياجات الخاصة مع العاديين ،

هدف إلي دور األغنية الحركية في التعليم الموسيقي ي البحث الحالىاالتجاهات نحو سياسة الدمج ولكن 

أهمية الدمج الباحثة من تلك الدراسة في واستفادت ،داون ( ةالمدمج لذوي االحتياجات الخاصة )متالزم

 .ن يالمدمجين باألطفال العادي طفالاألوعالقه 

"أثر دمج الطفل المعاق ذهنيا مع الطفل العادي في إكسابه مفاهيم موسيقية من بعنوان  الثالثة الدراسة 

  خالل القصة الحركية "

مع الطفل العادي من  هإكساب الطفل المعاق ذهنيا مفاهيم موسيقية عند دمجإلى تلك الدراسة هدفت      

وكانت ،واتبعت تلك الدراسة المنهج التجريبي ،صة الحركية وثبات المفاهيم بعد انتهاء البرنامج خالل الق

مدي تأثير البرنامج التجريبي المقترح علي   نتائج تلك الدراسةأظهرت و،عينة الدراسة ثالث مجموعات 

 ،معاقين ذهنيا الغير مدمجينباألطفال ال ة  التحصيل الموسيقي لصالح األطفال المعاقين ذهنيا المدمجين مقارن

ذوي  ألطفالفي االهتمام با الحالىتلك الدراسة مع البحث  وتتفقنتيجة الدمج ، وكذلك عدم تأثر العاديين سلبا  

في فئة الدمج وطريقة  الحالىتلك الدراسة عن البحث تختلف و،الخاصة ودمجهم مع العاديين  االحتياجات

المقترح علي  المعاقين المدمجين والمعاقين غير  جالبرنام أثيربتفتلك الدراسة اهتمت ،تناول الدمج 

بالفئات  الخاصة   االهتمام الباحثة من تلك الدراسة في واستفادت الحركيةالمدمجين من خالل القصة 

 .عليهم مع العاديين ومدي تأثيره  اإليجابي ودمجهم 

القدرات العقلية واالجتماعية لدي طفل أثر برنامج موسيقي في تنمية بعض بعنوان " الرابعة الدراسة 

 األوتيزم"

من خالل تطبيق برنامج تنمية الجانب العقلي واالجتماعي للطفل المتوحد  تلك الدراسة إلي هدفت     

ربعه أطفال متوحدين ، وجاءت أوكانت عينة البحث  ،،واتبعت تلك الدراسة المنهج التجريبيموسيقي مقترح

غاني ألوض البحث في تحسين قدرة األطفال عينة البحث علي الكالم من خالل انتيجة الدراسة محققة فر

في االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات  البحث الحالىتلك الدراسة مع  تتفقو،وبعض المهارات الحركية 

فئة فالبحث الحالي يتناول ،في العينة    وتختلفالخاصة ومدي تأثير البرامج الموسيقية المختلفة عليهم ، 

أطفال  تناولتولكن تلك الدراسة ،غنية الحركية علي هذه الفئة المدمجة ألوكذلك أثر ا،متالزمة داون 

                                                           
  : م.2004-ان جامعة حلو – ةكلية التربية الموسيقي –رسالة دكتوراه سناء صالح محمود 

 

 - م.2003 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية –رسالة دكتوراه  رانيا مصطفي عبد القادر 
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البحث الباحثة من تلك الدراسة في التأكيد علي أهمية واستفادت االوتيزم وتنمية بعض القدرات لديهم ،

 الموسيقية عليهم . جثر البرامأواالهتمام بالفئات الخاصة و الحالي 

 Descriptive and Analytical study  of the extent of الدراسة الخامسة بعنوان " 

some  Selected Musical concepts achievement by2and 4th Grade 

level normal and educable mentally retarded Children in same 
 ”Classes 

ني والرابع من األسوياء والمتخلفين عقليا القابلين دراسة وصفية تحليلية لمدي تحصيل أطفال الصف الثا"

 " المختارةللتعلم والذين يتعلمون في نفس الفصول الدراسية لبعض المفاهيم الموسيقية 

تلك الدراسة الي فحص قدره األطفال   المتخلفين عقليا على التعلم والمدمجين مع األسوياء في هدفت       

ومقارنه تلك القدرة بينهم وبين األسوياء ،بعض العناصر الموسيقية  نفس الفصول الدراسية علي تحصيل

نتيجة هذه الدراسة كانت سس تقوم عليها المناهج الموسيقية لتعليم األطفال المتخلفين عقليا، وأووضع خطط و

أقل أن متوسط تحصيل األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم ويتلقون تعليمهم في نفس الفصول الدراسية 

إحصائية في االختبارات التي تقيس استيعاب  ةولم تكن هناك فروق ذات دالل،زمالئهم من األسوياء  من

وبين الزمن ،العناصر الموسيقية مثل النسيج الهارموني والمسافات  والزمن لدي طالب الفصل الثاني 

مستوي األداء للطالب في حصائية بين إغير انه توجد فروق ذات داللة ،واللحن لدي طالب الصف الخامس 

الموسيقي في تلك المدارس يفتقرون  مدرسيكل من الصفين الثاني والخامس كما توصلت الباحثة الي ان 

في البحث الحالي تلك الدراسة مع تتفق الي المعرفة والفهم لطرق التدريس لألطفال المتخلفين عقليا ، و

في المنهج حيث تعتمد علي الدراسة تختلف ، و االهتمام بدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع االسوياء

البحث قوم يبين استعداد الطفل المعاق ذهنيا والطفل العادي للموسيقي والتعليم الموسيقي بينما  المقارنة

داون ة لألغنية الحركية ودورها في التعليم الموسيقي المدمج لطالب متالزم وصفية تحليلية بدراسة  الحالي

دمجها  وضرورةالباحثة من تلك الدراسة في االهتمام بالفئات الخاصة واستفادت ساسي ،لمرحلة التعليم األ

 في الفصول العادية  .

 للفئات الخاصة  ىلتعليملدمج اا

 الدمج

( ان الدمج هو أن Hallahan- Koufmanكثيره للدمج فيعرفه )هالهان وكوفان  تعريفاتهناك         

وكذلك توفير جميع ،ساسي في تلقي تعليمة في أقل البيئات تقيدا للطفل ذوي االحتياجات الخاصة حق أ

                                                           
 - Necera. Sana Diana. Madison Dissertation A  Bstract international -University of Wisconsi”- Vol 42. No. 10 
April. 1982. 
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(رضي ت التربوية والتعليمية بشكل م  جااالحتيا
1

بانة توحيد للمجري التعليمي  ،ويعرفه "فتحي عبد الرحيم" )

ذوي االحتياجات الخاصة بدرجة خفيفة في إطار البرامج  ألطفال جتماعية والتعليمية لإلوتكامل األنشطة ا

(تعليمية العادية ال
2

الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخالقي نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد و،  )

إلى جانب تزايد االتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة ،التصنيف والعزل ألي فرد بسبب إعاقته 

لعام الذي يوجه االجتماعية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ ا

(وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيودا  ،خدمات التربية 
3

وهناك أنواع كثيره من الدمج مثل الدمج ،  )

 االجتماعي والمكاني والتعليمي والمجتمعي والجزئي ولكن في هذه الدراسة سنتناول الدمج التعليمي

 الدمج التعليمي

واحده تشرف عليها  ةمدرسفي  العاديين مع الطالب  حتياجات الخاصةذوي اال شراك الطالب إهو          

 )4(األحيان في بعض  المعتمدة المناهجوضمن البرنامج المدرسي مع وجود اختالف في  التعليمية الهيئةنفس 

 :اهداف الدمج

من والمتساوي مع غيرهم  المتكافئللتعليم  ذوي االحتياجات الخاصةطفال ألاتاحة الفرص لجميع ا  -1

 .العاديين األطفال 

 .ناألخريوالتفاعل مع  العاديةالحياة  في ندماجإلل ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال الفرصة توفير -2

االجتماعية والنفسية بين األطفال أنفسهم وتخليص الطفل وأسرته من  الفوارق محاوله إلزالة -3

 الخاصة.جو العزلة في المدارس الوصمة التي يمكن أن يخلقها 

ي دمج األطفال وما يقدم لهم من مناهج معدلة وبرامج تربوية في بعض المهارات اللغوية إلي يؤد -4

 التعبير عن النفس وتحسين مفهوم الذات ومواجهة متطلبات الحياة. علىتحسن القدرة 

 :)5(فوائد الدمج للمعاقين عقليا 

 .اللغوي مهارات النموتطوير  -1

 .جتماعيالا تطوير مهارات النمو -2

 .للطفل جتماعيالاهارات التعامل تطوير م -3

 .صداقات مختلفةتكوين لنتيجة  زرع وتنمية الثقة بالنفس لألطفال -4

  .والتعليمية لألطفالتطوير المهارات االكاديمية  -5

 المواهب.اكتشاف من خالل ممارسة األنشطة المختلفة يتم  -6

 .بهالمجتمع الخارجي المحيط  قبل منالتقليل من حدة شعور االطفال بالوصمة  -7

                                                           
(1) - Hallahan- Kauffman . D.E .Exceptional Children Interaduction to special education new 

jrsey;prenticeh all(1987). 
 م 1981-دار القلم -الكويت –فتحي عبد الرحيم "الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي " الطبعة الرابعة  -)2 (

(3)- https://alwatannews.net/article/842070 
   
(4 ) )http://bu.edu.eg/portal/uploads/Physical%20Education/   

كلية  –رسالة دكتوراه أثر دمج الطفل المعاق ذهنيا مع الطفل العادي في إكسابه مفاهيم موسيقية من خالل القصة الحركية " سناء صالح محمود: "  )5

 .45ص -م2004-جامعة حلوان  – ةالتربية الموسيقي

https://alwatannews.net/article/842070
http://bu.edu.eg/portal/uploads/Physical%20Education/Theories%20and%20applications%20of%20water%20sports/1758/publications/Mokhtar%20Ibrahim%20Abd-Elhafez%20Shoman_2.pdf


8 
 

 الدمج له األثر اإليجابي في تحسين مفهوم الذات. -8

 وتم مراعاه تحقيق أهداف وفوائد الدمج في الجلسات المقترحة 

 Down Syndrome )1(داون  ةمتالزم

ّميت متالزمة داون نسبة إلى الطبيب البريطاني جون داون الذي كان أول من وصف هذه المتالزمة س         

ا في البداية باسم "المنغولية" أو "البالهة المنغولية" ووصفها كحالة من اإلعاقة والذي سماه 1862في عام 

الشكل األكثر شيوع ا للتخلف العقلي الناجم عن انحراف الكروموسومات الذي يمكن إثباته فهي العقلية 

ين بسبب رأيه بأن األطفال المولود 1866في تقرير نشر عام  ويتضحمجهري ا بسمات ظاهرية مميزة ، 

بمتالزمة داون لهم مالمح وجهية )خاصة من ناحية زاوية العين( تشبه العرق المنغولي بحسب وصف جون 

. وهو ناتج فريدريك بلومينباخ، ولهذا سماه "منغولية" اعتمادا على النظرية العرقية التي كانت سائدة حينها،

 1959قرن العشرين. في عام المعتقدات حول ربط متالزمة داون بالعرق حتى أواخر سبعينات العن 

من جميع مرضى  % 90يعاني و ،21لنسخة اإلضافية من الكروموسوم اكتشف جيروم لوجين أنها بسبب ا

وقد راعت الباحثة أن يصاحب الغناء أداء  حركيا يستطيع طفل  كبير.تالزمة داون من فقدان سمعي م

من خالل الصورة الحركية عن طريق عرضها ومالحظة أداء الطفل السليم وكذلك   متالزمة داون تقليده و

 علي شاشة العرض والكمبيوتر المحمول وتقليدها بما يحقق أهداف الدمج . 

 )2(ما هي متالزمة داون

. تحمل الجينات DNAحيث يتم تخزين المادة الوراثية  نواة،بها كل خلية في جسم اإلنسان توجد         

تسمى ،بيهة بالقضبان على طول الهياكل الش الجينات  تجميعالمسؤولة عن كل صفاتنا الموروثة ويتم 

ا من  23نواة كل خلية على  تحتويو،  الكروموسومات نصفها موروث من كل من  الكروموسومات،زوج 

ية من الكروموسوم الفرد نسخة إضافية كاملة أو جزئ تحدث متالزمة داون عندما يكون لدىفالوالدين. 

لكروموسومات وهذا يؤدي الي درجات متفاوتة من التخلف العقلي أو الجسمي يؤدي الي خلل في ا امم ،21

  .او العضلي

 )3(متى تم اكتشاف متالزمة داون

القرن التاسع  أواخرفي  تم التلميح إلى األشخاص المصابين بمتالزمة داون في الفن واألدب والعلوم          

وصف ا دقيق ا لشخص يعاني من متالزمة داون. كان نشر  إنجليزي،طبيب  داون،جون النجدون وجاء  عشر،

هو الذي نال اعتراف ا بـ "أب" المتالزمة. على الرغم من أن  ،1866الذي ن شر في عام  العلمي،هذا العمل 

ا آخرين قد أدركوا سابق ا خصائص  إال أن داون هو الذي وصف الحالة بأنها كيان منفصل  المتالزمة،أشخاص 

                                                           
(1 ) https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/ 

 
 المرجع السابق ( 2)
(3) ) https://www.omim.org/entry/190685 
 

https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/
https://www.omim.org/entry/190685
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مّكن التقدم في الطب والعلوم الباحثين من التحقيق في خصائص األشخاص المصابين  في التاريخ الحديثو

. كروموسوميهحدد الطبيب الفرنسي جيروم ليجون متالزمة داون كحالة  ،1959بمتالزمة داون. في عام 

في خاليا األفراد  47الحظ ليجون  خلية،المعتادة الموجودة في كل  46بدال  من الكروموسومات الـ 

تؤدي إلى  21لمصابين بمتالزمة داون. تقرر الحق ا أن نسخة إضافية جزئية أو كاملة من الكروموسوم ا

نجح فريق دولي من العلماء في تحديد وفهرسة كل  ،2000الخصائص المرتبطة بمتالزمة داون. في عام 

ز الباب أمام تقدم كبير . وقد فتح هذا اإلنجا21تقريب ا الموجودة في الكروموسوم  329جين من الجينات الـ 

 في أبحاث متالزمة داون.

 )1( داون متالزمة أنواع

 :والعشرين الحادي التثلث-1

 صبغي 46 من بدال 47 الصبغيات عدد ليكون مرتين من بدال مرات ثالث 21 الصبغي يتكرر وفيه      

 .داون مةمتالز حاالت من %95 حوالي به اإلصابة نسبة تبلغ حيث الغالب وهو خلية، كل في

 :الصبغي االنتقال -2

 متالزمة حاالت من % 4 حوالي النوع هذا ويشكل آخر بصبغي ويلتصق 21 رقم الصبغي ينفصل وفيه   

 .داون

 :الفسيفسائي النوع -3

 الطبيعي العدد على يحتوي بعضها المصاب، الطفل جسم في الخاليا من نوعين يوجد النوع هذا وفي       

 ويمثل صبغي، 47 أي داون متالزمة في الموجود العدد على يحتوي اآلخر والبعض 46 أي الصبغيات من

 .داون بمتالزمة المصابين من % 1 حوالي النوع هذا

 )2(داون لمتالزمه المميزة السمات

  مالمح وجه مميزة، مثل الشكل الجانبي المسطح، األذنين الصغيرتين، العينين المائلتين والفم

 .الصغير

 ساقين قصيرةالين ويدوال رقبةال. 

 خية. وفي مرحلة الطفولة المتأخرة يتحسن مستوى التوتر تمفاصل مرالضعف في العضالت و

 .عادة (Muscle tone) العضلي

 نسبة الذكاء) Intelligence Quotient -IQ ( أدنى من المعدل العام . 

وقد استفادت الباحثة من هذه السمات عند تصميم األنشطة الموسيقية حتي يتثنى لطفل متالزمة داون  

 .التفاعل والمشاركة أثناء الجلسة 

                                                           
(1 ) https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/ 
(2) https://www.webteb.com/children-health/diseases/ 

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A_17405
https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/
https://www.webteb.com/children-health/diseases/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-
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 النمو المعرفي

يمكن التنبؤ بمستوى قدرات  ،فال يختلف النمو المعرفي بين المصابين بمتالزمة داون من شخص آلخر      

كما ال يمكن أن يتوقع نموه المعرفي بناء على سماته الجسدية ،المصاب عند والدته بشكل يعتمد عليه 

بعد إجراء تجارب  تم تحديد طريقة التعليم المناسبة لكل فرد مصاب بعد والدتهيو ،الخاصة بالمرض

ومن هنا تنبع أهمية تقويم كل حالة  ،نجاح األطفال المصابين في المدرسة يختلف أيضا بشكل كبيرو ،خليةاتد

و يستخدم ،عاديين  يصيب أطفاال   ويمكن ان التأخر المعرفي الذي يصيب أطفال متالزمة داون  و. هعلى حد

 )1(.برامج عامة تقدم من خالل المدارس  باءآلامعها 

وطريقه فهمها والتعبير بواسطتها فيعاني كثير من أطفال  اللغةتنقسم القدرات اللغوية إلى قسمين:      

لتحسين خاص للغة والنطق وفيتطلب ذلك اتخاذ بعض اإلجراءات كعالج ،في الكالم  ا  داون تأخر ةمتالزم

المهارات وهى  الحاليبموضوع البحث  ا  وثيقالقسم الثاني وهذا مرتبط ارتباطا   ،التعبير اللغوي على القدرة

 وقد يعزى هذا إلى تأخر النمواليومية  الحياتيةالحركات ممارسة تتأخر خاصة عن التي الحركية الدقيقة 

    لمعرفي. ا

 ،بالمشي في سن الثانية يبدءون  فبعض المصابين  ،من شخص آلخر الحركية تختلف   المشكالتو     

تى السنة الرابعة. قد يساهم العالج الطبيعي والمشاركة في برامج خاصة للتعليم بينما ال يبدأ بعضهم بذلك ح

ا  متالزمةبوالمصابون  .الواضحةالحياتية الجسدي في تعزيز التقدم في النشاطات الحركية  داون يعانون دائم 

 9أو  8العمر قدراتهم العقلية تشبه عادة  قدرات البالغ من  والبالغون منهم  وفكرية،من إعاقات جسدية 

ا و سنوات ا إلى مراحل التطور في سن متأخرة،ضعيفة  مناعة لديهم أيض  لديهم خطر  ،وويصلون عموم 

متزايد لعدد من المشاكل الصحية األخرى، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية، والصرع، وسرطان الدم، 

زمة داون مع األفكار الملموسة بمتال بونتعامل المصايو وأمراض الغدة الدرقية، واالضطرابات النفسية

التأكد دائما من إعطائهم الصورة وكذلك  حيث يصعب عليهم تخيلها،بصورة أفضل من األمور المختصرة 

األخذ بعين االعتبار قدرة المصابين بمتالزمة داون على التخزين و، بشكل واضح ومحدد بعيد ا عن التعميم

 الصورّي بشكٍل أفضل في ذاكرتهم. 

 داون  ةلمتالزموالمهارات الحركية  ركةالحأهمية 

مرحلة مهمة في نمو المهارات الحركية الدقيقة لدى أطفال  هالدقيقة: هذتطور المهارات الحركية       

في هذه المرحلة يبدأ األطفال بتطوير الحركة في أيديهم ليتمكنوا من عمل أشياء عديدة  ،متالزمة داون

لتأكيد ،ي العديد من الحاالت يحتاج األطفال إلى عالج وظيفي في مراحل حياتهم الالحقة، ولكن ف

 بعض األلعاب فتح وغلق ب األطفال تحقيق هذا من خالل اللعبحصول هذا التطور الحركي. يستطيع 

                                                           
(1) - https://ar.wikipedia.org/wik  

https://ar.wikipedia.org/wik
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التكديس والبناء، التالعب بمقابض وأزرار لعبة ما، و التقاط وفك األلعاب من شتى األشكال واألحجامو

 )1(.األغاني الحركيةالتشكيالت الحركية في من خالل بعض  الحركةممارسة معية، التلوين باأللوان الش

وقد راعت الباحثة عند تصميم التشكيالت الحركية في الجلسات البساطة في األداء والحركة حتى يتمكن 

 طفل متالزمة داون من االندماج مع الطفل العادي وسرعة االستجابة .

 )2(التعليمي والتربوي للدمج والثقافيةالجوانب االجتماعية 

التعليم اإلضافي  نقاط مثلداون تشمل عدده  ةان سياسة االهتمام باألطفال المصابين بمتالزم         

بدأ االتجاه الي سياسة  1960ومنذ بداية ، مع الحالة الدعم للوالدين لكيفية التعامل أوجهوتقديم كافه 

وكذلك ،بالمجتمع قدر اإلمكان قة الذهنية أو الجسدية اإلعا بأنواعالدمج عن طريق خلط أي مصاب 

الدراسة في مدارس النظام العادي في عدة دول و إمكانية نقل المصابين من التعليم الخاص المنعزل الي 

بالرغم من ،أتاح الفرصة لالندماج داخل المجتمع بدل العزلة داخل المدارس الخاصة  اوهذ، التعليم العام

من شهر مارس  21يوم  لذلك تم اختيارالذ ي يالقيه المصاب في بعض األحيان  التمييز العنصري 

 تثلثليكون وألول مرة اليوم العالمي لمتالزمة داون ليعبر الشهر واليوم عن كون المرض  2006

(. وقد أعلنته المؤسسة األوروبية لمتالزمة داون في 21)يوم  21( في كروموسوم 3صبغي )شهر

لمتالزمة األمريكية تقيم الجمعية الوطنية و ،في بالما دي مايوركا 2005فبراير عام لقائهم القائم في 

شهر أكتوبر لتبديد الصورة النمطية عن المرض وزيادة الوعي   فيفي جنوب أفريقيا  يوم للتوعيةداون 

 به. 

 Kinetic songاألغنية الحركية 

ه تربوية ومعبره عن مواقف معينه يتم من هي تلك الكلمات واللحن والحركات التي يكون لها قيم    

خاللها في هذا البحث دمج األطفال المعاقين مع األسوياء في أعمال جماعية مما يؤدي إلي خفض حده 

  )2(العزلة لتلك األطفال ودمجهم في المجتمع

ها تعليم األغاني الهادفة التي نستطيع من خالل علىاألول االعتماد ،واألغنية الحركية تشمل شقين     

الثاني تطبيق الشق و،الحياتية واليومية بتكرار الكلمات واللحن  بعض المهاراتطالب متالزمه داون 

  طالبتفاعل الزياده في  ويساعد الدمجالتي تتناسب مع هذه الفئة  البسيطة بالحركةذلك 

                                                           
(1 ) ) -https://www.webmd.com/children/understanding-down-syndrome-basics#1> 
(2) ) ttps://library.down-syndrome.org/en-us/research-practice/04/1/integration-down-syndrome-mainstream-
schools 

 تعريف إجرائي  للباحثة  ( )2(

https://www.webmd.com/children/understanding-down-syndrome-basics#1
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 األغنية 

 ين شخصية الطفل وتحتوي وتكومن األدوات الهامة في توصيل كثير من المعارف والمفاهيم  األغنية 

 .من الخبرات والتجارب  علي كثير

 تعريف الغناء 

 ،)1(موسيقي يجمع بين الموسيقي والنص األدبي  ؤلفمبانه أداء الصوت البشري لعرفته اميمه امين      

 .  )2(إكرام مطر بأنه قدرة الفرد علي ترديد نغمات من درجات صوتية مختلفة بطريقة جيدة  عرفتهكما 

 : التربوية لذوي االحتياجات الخاصة الحركية هداف األغنية ا

 .والكالممعالجه بعض عيوب النطق  -1

 .الكلماتدراك معاني إعن طريق قراءة األغاني و تنمية القدرة اللغوية -2

 .األغانيالتذكر عن طريق ترديد ما تم حفظه من  علىتنمية القدرة  -3

 .المحيطةاألشياء  إدراك -4

 .واإليقاعي من خالل إيقاع وزمن النشيدالعنصر الزمني  إدراك -5

 .الجيدةتنمية القدرة علي التركيز والمالحظة  -6

 تكوين ميول إيجابية تجاه الموسيقي. -7

 .الحركيةتنمية التآزر بين الغناء والحركة من خالل األغنية  -8

 .الحركيةتنمية بعض المهارات الحياتية من خال ل األغنية  -9

 )3(ا بطريقة سليمة .الصوتية واستخدامه اتتنمية القدر -10

 :واالجتماعيةمن الناحية النفسية الخاصة  االحتياجاتاهداف األغنية الحركية التربوية لذوي 

 وضعف الثقة بالنفس. االنطواءحل بعض المشكالت التي يعاني منها ذوي االحتياجات الخاصة مثل  -1

 .المرغوبة واالجتماعيةتكوين العادات الصحية  -2

 .لحياتيةوابث القيم المجتمعية  -3

 .والتعاونبث روح العمل الجماعي  -4

 .العاديينإذابة الفوارق بين الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والطالب  -5

                                                           
مركز  –القاهرة  –مؤتمر ثقافة الطفل في وسائل االعالم  –سعاد عبد العزيز:األغنية الحركية واهميتها في التربية الموسيقية  –اميمه أمين (  )1(

 .3ص -1982 -جامعة عين شمس –ولة دراسات الطف
 .51ص -1976 -الشركة المصرية للطباعة والنشر -القاهره –اميمه امين :الطرق الخاصة في التربية الموسيقية  –اكرام مطر  (  )2(
 –المصري والموسيقي دراسات وبحوث عن الطفل  -المؤتمر العلمي األول -نبيل شورة : أثر الموسيقي العربية في تربية الطفل المصري (  )3(

 . 111ص -م1982 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  -القاهره
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 .وتكوين ميول إيجابية نحو ذاته ونحو االخرين والمجتمعالتكيف الشخصي واالجتماعي  -6

 .طبيعيبشكل  الحياةللعب وممارسة  الحاجةمحاوله اشباع  -7

 .المزاجية للطالب من خالل الدمج والعمل الجماعيتحسين الحالة النفسية و -8

الباحثة من تلك األهداف في تنفيذ الجلسات وتحقيق الكثير منها من خالل األغاني الحركية استفادت وقد 

 المقترحة. 

 :وتشمل الجزء التطبيقي وإجراءات البحثثانيا 

 معدة من قبل الباحثة.ال جلساتللمقترح  تصور -

 .للجلسات واالهداف المراد تحقيقها  المختارةمة األغاني ءفي مدي مال استطالع رأي الخبراء -

 الملخص  –المالحق  –المراجع  –التوصيات  –النتائج  -

 :المستخدمةالتعلم  استراتيجيات

 تعلم األقران  -

 باللعب والعمل الجماعىلتعلم ا -

  ةالمحاكاة والنمذج -

 تبادل األدوار. -

 الخطوات اإلجرائية 

 :علي اعتمد هذا البحث

 .العاديينالقابلين للتعلم واألطفال  داون( ةالخاصة )متالزم االحتياجاتذوي  األطفال الدمج بين  -

بعض المعارف الموسيقية المختلفة ومعرفة بعض األطفال من خاللها إكساب  تربوية يتماستخدام أغاني  -

 .بالحركةالمهارات اليومية والحياتية كل هذا عن طريق اقتران االغنية 

 .داون( من خالل األغنية الحركية ةمية بعض المهارات الحركية لذوي االحتياجات الخاصة )متالزمتن -

 الجلسات 

 . األغانيوجلسات مختلفة األهداف  7تم عمل  -

 تم استخدام مجموعة من االستيراتيجيات التعلمية في الجلسات . -

دقائق ثم  10ود استراحة لألطفال دقيقه من ممارسة األنشطة البد من وج 30بعد كل ساعه مده الجلسة  -

  يتم استعاده باقي األنشطة والجلسة .
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 توصيف الجلسات                                               

     م

 الجلسة

المراد  والتربويه المهارات الحياتية األغاني 

 اكتسابها

 المعارف الموسيقية المراد اكتسابها 

التعرف  - األولي 1
علي 
  أسماء
 األطفال

اسمك ايه ) -
) 

أغنية  -

 النوار 

 إزالة الحواجز بين األطفال . -

تعود كال من األطفال العادية  -

 داون تقبل االخر  ةوأطفال متالزم

بث روح التعاون والعمل  -

 الجماعي 

تنمية التركيز عن طريق  -

 االستماع الجيد 

حركيا  األداءمع   qإيقاع التعرف علي  -

دام بطاقات واستخQوالسكتة المقابلة لها 

 ومجسمات للتعبير عنهم 

 .   qتصفيق العالمة  االيقاعية   -

 صول (–غناء نغمتي )دو  -

أداء إشارات اليد الدالة على األثرالنفسى لجون  -

 صول ( -لنغمتي )دو كيرون

 أداء بعض التشكيالت الحركية  -

غناء النغمات واأللحان بطريقه صحيحة  -

 لألغنية  

 أهمية االستيقاظ مبكرا. - الصباح أغنية  الثانية  2

الحرص على أداء المهام اليومية  -

عقب االستيقاظ من النوم كغسيل 

 االيدي والوجه وتغير المالبس.

التعاون والعمل بث روح  -

 الجماعي 

 تنمية التركيز واالنتباه. -

  النطق الصحيح للكلمات . -

الكروش حركيا وryأداء العالمة  االيقاعية   -

E  

 التشكيالت الحركية . أداء بعض -

 بطريقة صحيحة. األغنية ولحن كلمات غناء  -

 ادراك االومر الموسيقية . -

 أداء إيقاعي صوتين  بين الفئتين  -

 التآزر بين الغناء والحركة  -

 استخدام االت الباند المدرسية  -

 اداراك العنصر الزمنى واإليقاعى  -

 

 

 

                                                           
   تم تعليمه في لندن وضع إشارات اليد كوسيله مساعدة في طريقه القرار)دو(لتدريس الموسيقى 1880وتوفي مانشستر 1816ولد في هيكموندويك

 ة كل نغمه في ذهن الطالب.واالحساس باألثر النفسى لكل نغمه والغرض تثبيت شخصي
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     م

 الجلسة

ويه المراد المهارات الحياتية والترب األغاني 

 اكتسابها  

 الموسيقية المراد اكتسابها والمفاهيم المعارف 

أغنية  الثالثة 3

أسناني 

 جميلة 

 .االهتمام بنظافة األسنان -

 .أهمية استخدام فرشه االسنان -

تكوين عادات صحية وإجتماعية  -

 مرغوبة 

 تنمية القدرة على التركيز واالنتباه. -

 تنمية القدرة اللغوية والصوتية  -

  

 شارات اليد الداله علي الميزان الثنائي.إ -

 مع تنفيذ بعض األوامر  أداء االيقاعات حركيا -

 استخدام اآلت الباند المدرسية . -

 أداء بعض التشكيالت الحركية. -

 اتجاه االلحان )الصعود والهبوط( التعرف علي -

  الغناء السليم لكلمات ولحن األغنية -

ميزان بعض التمارين اإليقاعية بإشارات ال أداء -

 األوامرمع استخدام 

 إيقاعات األغنية  تنمية التأزرالحركى من خالل -

أداب أغنية  الرابعة 4

 المرور

 هإشارات المرور ووظيف ىالتعرف عل -

 كال منها 

 احترام قواعد المرور -

 بث روح العمل الجماعي -

 تنمية التركيز واالنتباه -

مخارج الحروف والكلمات بشكل  -

 صحيح

النفس وعدم التأكيد على الثقة ب -

 اإلحساس باالنطواء 

 أداء إيقاعات النشيد حركيا  -

أداء بعض التشكيالت الحركية علي لحن  -

 األغنيةوايقاعات 

التصفيق والربت على الرجلين  استخدام  -

 لبعض اإليقاعات 

بعض التمارين االيقاعية حركيا مع استخدام  أداء -

 كلمات ولحن األغنيةغناء الميزان و إشارات

 حة بطريقة صحي

أهمية المدرسة وتحبيب األطفال في  - يا مدرستي الخامسة 5

 الذهاب إليها

  واالنتباهلقدرة على التركيز تنمية ا -

 النطق السليم للكلمات  -

 بث روح التعاون والعمل الجماعي  -

 تنمية القدرة اللغوية والصوتية  -

 استخدام االت الباند المدرسية  -

 أداء بعض االيقاعات حركيا  -

واأللعاب )بازل لتشكيالت الحركية أداء بعض ا -

 تكوين شكل مدرسة (ل

 بطريقة صحيحة  األغنية وكلمات لحن غناء  -

أداء ايقاعي صوتين لطفلين )طفل عادي وطفل  -

 داون ( والتبديل  ةمن متالزم

 تكوين بعض األشكال عن طريق البازل  -
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     م

 الجلسة

المهارات الحياتية والتربويه المراد  األغاني 

 اكتسابها  

 الموسيقية المراد اكتسابها والمفاهيم المعارف 

التعرف على مرض كرونا واخطاره  - الكرونا السادسة 6

 وكيفية الوقاية منه 

االهتمام بالنظافة وغسيل االيدي  -

 بإستمرار

أهمية الغذاء الصحي المتوازن ودورة  -

 في تقوية جهاز المناعة 

 تنمية النطق السليم ومخارج الحروف  -

 زتنمية التركي -

 بث روح العمل الجماعى   -

 أداء االيقاعات حركيا -

 استخدام االت الباند المدرسية  -

 أداء بعض التشكيالت الحركية  -

 بطريقة صحيحة األغنية وكلمات لحن غناء  -

أداء تمرين إيقاعي حركيا  بإستخدام إشارات  -

 الميزان 

 استخدام بعض االوامر -

 

تشكيالت  السابعة 7

حركية 

أغنية علي 

 الكرونا 

 تنمية التركيز واالنتباه  -

 قوه التذكر -

 بث روح العمل الجماعي  -

 االهتمام بالنظافة الشخصية  -

 تحسين الحالة المزاجية والنفسية  -

 إشباع الحاجة للعب  -

 أداء بعض التشكيالت الحركية  -

 – q   -AEأداء بعض االيقاعات حركيا ) -

ry-     h) 

 ادراك العنصر الزمنى واإليقاعى  -

 غناء والحركة التآزر بين ال -

 

 الجلسة األولي                                                

  األطفال أسماء التعرف علي                                             

 :التربوية أهداف الجلسة 

 إزالة الحواجز بين األطفال . -

 االخر  داون تقبل ةوأطفال متالزم  العاديين تعود كال من األطفال  -

 بث روح التعاون والعمل الجماعي  -

 تنمية التركيز عن طريق االستماع الجيد  -

 أهداف الجلسة الموسيقية 

 .Qوالسكتة المقابلة لها حركيا  األداءمع   qإيقاع التعرف علي  -

 .   q االيقاعية  العالمة تصفيق  -
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 صول (–غناء نغمتي )دو  -

 صول ( -لنغمتي )دو جون كيرونأداء إشارات اليد الدالة على األثرالنفسى ل -

 أداء بعض التشكيالت الحركية  -

 الغناء بطريقة صحيحة ألغنية النوار -

  الوسائل المستخدمة:

 أورج -

 السبوره الموسيقية  -

 . إليقاع النوارنماذج مجسمه  -

 صول ( –نغمات)دو و Qالسكتة المقابلة لها و qبطاقات بها إيقاعات  -

 استيراتيجيات التعلم المستخدمة 

  تعلم األقران -

 تبادل األدوار  -

 المحاكاه  والعمل الجماعى.  -

 خطوات سير الجلسة

 األطفال. ىيبدأ المعلم بإلقاء التحية عل -

 داون. ةمن متالزم طفل بجوارهيقوم المعلم بترتيب األطفال طفل عادي  -

 -ي )دولحن بسيط يتكون من نغمت طريقأسمائهم ولكن عن  وعلىاألطفال  ىيقوم المعلم بالتعرف عل -

 .صول(

 

 األسماء علىالتعرف  (1شكل رقم )

 األول النشاط

األسماء وليكن اسم احمد ثم يغير  للمراد تطبيقه بدون استخدام الموسيقي علىيبدأ المعلم بإعطاء مثال  -

   األطفال. ألسماءتبعا االسم 

                                                           
   تم تعليمه في لندن وضع إشارات اليد كوسيله مساعدة في طريقه القرار)دو(لتدريس الموسيقى 1880وتوفي مانشستر 1816ولد في هيكموندويك

 واالحساس باألثر النفسى لكل نغمه والغرض تثبيت شخصية كل نغمه في ذهن الطالب.
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مرات ثم يسأل  3لمقطع ا رويكر (للمقطع األول )اسمك ايهالمعلم بسؤال طفل من األطفال العاديين  أيبد -

 .مرات 3ويكرر المقطع طفل متالزمة داون 

 .ايه(يتم حفظ المقطع األول )اسمك  حتىيتم التكرار مع جميع األطفال  -

 طفللكل  عالمقط تكرار على اللحن ويتم عن اسمه للمقطع األول )اسمك ايه( طفليقوم المعلم بسؤال كل  -

 .حتى يتم حفظها

 .اسمهحسب  طفلمقطع الثاني )اسمي ....( كل يكرر المعلم ما سبق في ال -

 .طفللكل كامل مصاحبة اللحن  مع سبقما يكرر المعلم  -

طفل عادي يقوم ويسأل زميلة من متالزمه داون )أسمك ايه( بمصاحبة اللحن ويرد  يطلب المعلم من -

 ....(دوان )اسمي  ةطفل متالزم

 .المعلممع عزف  األطفال بين  ثم يتم تبادل األدوار -

 لنشاط الثانيا

 .المعلم من األطفال   تصفيق إيقاع اللحنيطلب  -

ويبدأ المعلم كتف زميله  ىيطلب المعلم من األطفال الوقوف صف كأنه قطار كل طفل يضع يده عل -

مع  األطفال في المقطع الثاني يقف و اإليقاع ىبعزف اللحن ويغني األطفال اسمك ايه مع المشي عل

 الصف.قول اسمه ويخرج من ي طفل وأول تصفيق اإليقاع 

 .طفلخروج أخر  ىويستمر القطار إل -

 النشاط الثالث 

  نشيد النوار 

 .يتم من خالله التعرف علي إيقاع النوار وكيفية األداء والمشي  -

 صول (. -غناء نغمتي )دو -

 صول( -لة على األثر النفسي لجون كيرون لنغمتي )دوإشارات اليد الدا ىالتعرف عل -

 النوار أغنية                                      

 كلمات ولحن الباحثة

 تا اسمى  نوار              نوار                             

 عصايا فوقى راسي سودا                                    

 واحدة  خطوة أمشى الوحدة                                  

 تا     تا                صفقن يال                        
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 النوار أغنية ( 2شكل رقم )                                      

 

 وكيفية التصفيق والزمن. السبورةمع شرح كيفية تدوين إيقاع النوار علي  األغنيةيقرأ المعلم كلمات  -

 .يقاع النوارإل مجسمات مع توزيع بيت بيت ويكرر األطفال حتى يتم حفظ الكلمات  ألغنيةيكرر قراءة ا -

 ويتم التكرار حتي يتم حفظه .qالنوار مع تصفيق إيقاع  كلمات ولحن األغنية في غناء  األطفال يبدأ  -

المقابل أطفال الصف صف أطفال عاديين ومقابل بعض من األطفال الوقوف صفين المعلم يطلب  -

 داون.ة متالزم

 يقاع النوار.إليمسك بيده مجسم  طفلكل  -

يمشى ول وهو أليبدأ المعلم في العزف فيتحرك كل صف نحو االخر علي إيقاع النوار يغني البيت ا -

 النوار .مجسم  ألعلييرفع يقف و( تا اسمى المقطع )النوار وفي إيقاع 

 .اليسارفي البيت الثاني يحرك المجسم مره ناحية اليمين واخري ناحية  -

أخر يكون  خطوه()كلمة ليصل للصف المقابل وفي  الوحدةعلي  لألمام للمشيفي البيت الثالث يعود  -

 المجسم علي األرض. طفليضع كل  (واحده )كلمه في ولصف المقابل ا تحرك نحو 

 .هنا يصفق الطفل العادي مع طفل متالزمه داون المقابل إيقاع النوار  (صفق يالن)في البيت الرابع  -

 النشاط الرابع

-         

 ( إشارات اليد الداله على األثر النفسى لجون كيرون 3م )شكل رق              

 ألطفال نغمه دو عندما تظهر في اللحن.اويغنى  األغنية األولى والثانية من  هيعزف المعلم لحن المازور -
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 ويكرر هذا ويقوم بتوزيع بطاقات مكتوب فيها اسم دو. -

ز البطاقة التي تحمل اسم نغمه دو و يطلب من األطفال إبرا 4يكرر المعلم عزف اللحن إلي مازورة  -

 عندما تظهر في اللحن.

التي  ةداون ابراز البطاق ةيكرر المعلم مره أخري مع غناء األطفال العادية نغمه دو وأطفال متالزم -

 عندما تظهر . ةتحمل اسم النغم

 .الفئتينيكرر المعلم عزف اللحن كامل مع تبادل األدوار بين  -

عن نغمه دو بإشارات  باليد، ويعبر بإشاراتن الممكن التعبير عن النغمات يشرح المعلم لألطفال أنه م -

 .القوهتعبر عن  وإنهاعلى األثر النفسي  الدالةاليد 

على  الدالةعزف اللحن مع غناء األطفال وعندما تظهر نغمه دو يعبر عنها األطفال بإشارات اليد وي   -

 . النفسياألثر 

 رف األطفال على نغمه صول .ليتع األولى هالمازوريعزف المعلم  -

ما تم عمله في نغمه دو من البطاقات وهنا يتم توزيع بطاقة دو وبطاقة مدون عليها نغمه  يتم تكرار -

 صول.

وعندما يعزف صول  بالنغمةيعزف المعلم اللحن وعندما يعزف نغمه دو يظهر األطفال البطاقة الخاصة  -

 يظهراالطفال البطاقة الخاصة بنغمه صول .

بطاقات نغمه تحمل  وهيدو  نغمة يمثلواداون  ةأطفال متالزم على األطفال ، األدوارزع المعلم يوثم  -

 يبرزواألطفال العاديين يمثلوا نغمه صول عندما تظهر في اللحن  النغمةعندما تظهر  دو وتبرزها

  .الخاصة بالنغمة ةالبطاق

 لتعبير عنها بالسكوت زمن النوار .يوزع المعلم بطاقات مدون عليها سكتة النوار مع شرح كيفية ا -

يعزف المعلم اللحن وعندما تظهر نغمه دو يرفع األطفال البطاقة الخاصة بها مع غناء النغمه وعند  -

ظهور نغمه صول يرفع األطفال البطاقة الخاصة بها مع غناء النغمه وعندما يتوقف المعلم  عن العزف 

 يقف الطفل في سكون تام ويضع يده على فمه .

شرح المعلم لألطفال إشارات اليد الدالة على األثر النفسي لنغمة صول وانها تعبر عن النداء والسرور ي -

 بأداء اإلشارة . طفل ويقوم كل 

 وهكذا في  نغمه صول .  عزف نغمة دو يمثل األطفال إشارات جون كيرون يعزف المعلم اللحن وعند -

 ضع كل طفل يده على فمه .وعندما يتوقف المعلم عن العزف يسكت األطفال وي  -

نغمة دو األطفال العاديين يكرر المعلم عزف اللحن مع أداء اإلشارات ولكن بتقسيم األطفال مجموعة  -

 .hopدوار عندما يعطى  المعلم االمر األومجموعة متالزمه داون نغمه صول ثم يتم تبادل 

 التعليق على الجلسة 

 نشطة المختلفة ولكن بالتكرار وتعلم األقران ومن خالل يستطيع طفل متالزمه داون من التفاعل مع األ -
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اللعب واألشياء الملموسة مثل البطاقات والغناء بالنسبة لهذه الفئة وسيلة محببة جدا لتوصيل المفاهيم 

 والمعارف وخاصا  إذا اقترنت بالحركة .

 الجلسة الثانية                                          

  الصباح أغنية                                       

 التربوية:هداف الجلسة أ

 أهمية االستيقاظ مبكرا. -

 يدي والوجه وتغير المالبس.ظ من النوم كغسيل األأداء المهام اليومية عقب االستيقا ىالحرص عل -

 التعاون والعمل الجماعي بث روح  -

 تنمية التركيز واالنتباه. -

 النطق الصحيح للكلمات . -

 الحركى  زرأالتية تنم -

 الموسيقية:هداف الجلسة أ

 .Eحركيا والسكتة المقابلة لها ryااليقاعية  العالمة أداء  -

 أداء بعض التشكيالت الحركية . -

 بطريقة صحيحة.  لحن وكلمات األغنية غناء  -

 ادراك االومر الموسيقية . -

 أداء إيقاعي صوتين  بين الفئتين . -

 التآزر بين الغناء والحركة . -

 سائل المستخدمة الو

 اورج  -

  السبورة الموسيقية  -

 .والصورالب توب لعرض بعض المواقف  -

 اآلت الباند المدرسية  -

 استيراتيجيات التدريس المستخدمة :

 . تعلم األقران  -

 تبادل األدوار . -

 والنمذجةالمحاكاه  -
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 خطوات سير الجلسة 

 .األطفال يبدأ المعلم بإلقاء التحية على  -

 داون  ةثابت في كل الجلسات طفل عادي بجانبه طفل من متالزم األطفاليكون ترتيب  -

 .المدرسةيسأل المعلم ماذا يفعل كل طفل قبل الحضور الى  -

 .اإلجاباتفي  ألطفال يبدأ ا -

 وسرد االحداث. لإلجابةالبد من إعطاء وقت أطول ألطفال متالزمه داون  -

ية المراد اكتسابها في الجلسة قبل عرض فيديو توضيحي لبعض األطفال وهي تمارس المهارات اليوم -

 .للمدرسةالذهاب 

 الصباح  أغنية                                                 

 أصحي بدري                   أغسل يدي                    كلمات ولحن الباحثة

 لبسي البس   اغسل وجهي                

 ربي أشكرأعبد ربي                       

 ربي                     يشرح صدري دعوأ    

 

 الصباح  غنيةأ( 4شكل رقم )                                           

 األول  النشاط

 .كاملة األغنية كلماتوشرح  بقراءةيقوم المعلم  -

 ةالن فئة متالزم إعادة كل جزء ويردده األطفال حتى يتأكد المعلم من حفظه مع مراعاة كثرة التكرار -

  خارج الحروفمالكثير حتى يتم الحفظ واالستيعاب والنطق السليم للكلمات و داون تتطلب التكرار

 .األطفالحتي يتأكد من حفظ  كرريتم التغناء والمع  البيت األول يعزف المعلم لحن  -
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 .اإليقاعيد تقل األطفالويطلب من  اليسرىباليد  ryعزف اللحن ولكن مع تنقير إيقاع ثم يعيد  -

 . اإليقاعتصفيق  األطفالوتصفيقه ويطلب من   ryبشرح إيقاع المعلم  أيبد -

دف واألطفال العاديين  كل طفل يحمل داون و ةيقسم المعلم األطفال لمجموعتين األولي أطفال متالزم -

 وكل طفل يحمل مثلث .

 واألطفالعلي الدف  qيقاع دوان أداء إ ةيعزف المعلم لحن العباره األولي ويطلب من أطفال متالزم -

 على المثلث . ry    إيقاع  أداءالعاديين 

 يشرح المعلم كيفية التعبير عن سكتة الكروش بالتوقف التام عن أي أداء . -

 الدف .يحملون تأخذ المثلث واألطفال العاديين  ةيتم تبادل األدوار أطفال متالزم hopاالمر  سماع عند  -

انية ويطلب من أطفال متالزمة داون أداء إيقاع النوار علي الدف واألطفال يعزف المعلم لحن العباره الث -

 .  Eeإيقاع  تصفيقالعاديين 

 حركيا على مشط القدم . ryيشرح المعلم كيفية أداء إيقاع  -

 qداون وتحمل الدف وتؤدي إيقاع  ةالوقوف صفين مقابل بعض أطفال متالزم األطفاليطلب من  -
إال ان يصل كل طفل من  األغنية بالمشي على لحن  ryبتأدية إيقاع  العاديين يقومون واألطفال

ويأخذ منه الدف  داون يربت على كتفه اإليقاع مره وكأنه يسلمه الدورة العاديين لزميلة من متالزم

 . ryداون بمشى إيقاع  ةوتقوم أطفال متالزم

 hopوعند سماع االمر  ية األغنعلي لحن  ryتكوين دائرة ومشي إيقاع  األطفاليطلب المعلم من  -

 .يقف األطفال ويتم تصفيق اإليقاع 

يتوقف  وعند توقف المعلم عن العزف ryبمشي إيقاع يتم العوده لألصل  hop hipعند سماع األمر  -

 األطفال عن المشي .

 النشاط الثاني 

 .بمفردهامطلوب ممارستها عدده مرات وعرض الفيديو التوضيحي لها واليقوم المعلم بشرح كل مهمه  -

وتكون مصاحبة للكلمات للربط بين  االستيقاظ مبكرا مثلكل جزء عن  يقوم المعلم بأداء حركه تعبر -

 .ومعناهاالحركة والكلمة 

هذا الجزء مع تقليد حركه المعلم للتعبير عن االستيقاظ من النوم مرة  يطلب المعلم من األطفال قراءة -

 .ومره اخري مع التصفيق
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 .مكانهفي  طفلوكل مع الغناء وأداء الحركة باليد بمصاحبة الموسيقي لجزء يعيد األطفال هذا ا -

ثم فئة  لعاديينيقوم المعلم بشرح كل مهمه كما سبق ومراعاه التكرار وأداء المعلم للحركة ثم األطفال ا -

 .بعضداون ثم جميع األطفال مع  ةمتالزم

 إلضافة الحركة مع اللحن والكلمات ما سبق يتم اعاده  -

  اط الثالثالنش

 .بالحركةكيفية التعبير عن كل موقف  وفهم وإدراك األغنية بعد تأكد المعلم من اتقان األطفال لكلمات  -

ويتم اغالق الدائرة مع وممتدة للداخل يطلب المعلم من األطفال الوقوف في دائرة متشابكي االيدي  -

وتنفيذ الحركات التي تم التدريب  لألغنية الدائرة ويشرح لهم فكره التشكيل الحركي س لداخل أانحناء الر

 لكل مهمه  منفردةعليها من قبل 

 يراعي في تكوين الدائرة طفل عادي ثم طفل متالزمة داون . -

على  ألعلىيدي ألعند عزف المقطع األول لالستيقاظ من النوم يبدأ األطفال في فتح الدائرة ورفع ا -

 .الدائرةوخارج اإليقاع 

في ،يدي ثم الوجه عن حركه غسيل األيعبر األطفال ويدي ألغناء غسيل امع ائرة في الد األطفال يقف  -

 .حول زميله ويتم تبديل األماكن طفل يلف كل  سبتغير المالبالجزء الخاص 

 كل طفل يضع يده على صدره وينظر لألسفل في خشوع .(بأعبد ربي )في الجزء الخاص  -

  .ه للخارج يشكر هللمفتوحيده للسماء  طفليرفع كل  )ربي شكرأ(في  -

 يده للسماء مضمومة للتعبير عن المنجاة و الدعاء.  طفليرفع كل  ربي ( ادعوفي الجزء الخاص ) -

 وفي المقطع يشرح صدري يفتح األطفال أيديهم للخارج متشابكه مع بعض . -

 التعليق علي الجلسة 

الموسيقية أو الحركية  من الممكن يجد المعلم بعض الصعوبات في توصيل بعض المعارف والمفاهيم -

 اإلعادةوهذا يتطلب من المعلم مثل االلتزام بالوقوف في دائرة وترتيب الحركات داون  ةمتالزم ألطفال

 والنمذجة والمحاكاةداون يتعلم بالتكرار  ةللحركات المرد اكتسابها الن طفل متالزم والتمثيلوالتكرار 

 .  دمجهم  إعادةثم يتم  

مع  على جلستين ايمكن تقسيمه هكاملاألغنية ال تستطيع استيعاب رات األطفال راي المعلم ان قد إذا -

 .دقائق  10دقيقه لمده  30مراعاة االستراحة بعد كل 
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 ثالثة الجلسة ال                                             

 أسناني جميلة  أغنية                                         

 :التربويةأهداف الجلسة 

 .األسنان بنظافةاالهتمام  -

 .االسنانأهمية استخدام فرشه  -

 تكوين عادات صحية وإجتماعية مرغوبة  -

 التركيز واالنتباه. ىالقدرة علتنمية  -

 تنمية القدره اللغويه والصوتية  -

 لسة الموسيقية :أهداف  الج

 إشارات اليد الداله علي الميزان الثنائي. -

 أداء االيقاعات حركيا. -

 استخدام اآلت الباند المدرسية . -

 أداء بعض التشكيالت الحركية. -

 التعرف علي اتجاه االلحان )الصعود والهبوط ( -

 غناء اللحن والكلمات بطريقه سليمة  -

  تنمية التآزرالحركي من خالل إيقاعات  -

 ئل المستخدمة الوسا

 أورج -

 بعض اآلت الباند المدرسية  -

 .سناناألفرش بعض  -

 أوراق ملونه علي شكل أوراق الورد . -

  استراتيجيات التعلم المستخدمة 

  .األقرانتعلم  -

 تبادل األدوار  -

 والعمل الجماعي.التعلم باللعب  -
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 الجلسة  خطوات سير

 لمعلم بإلقاء التحيةيبدأ ا -

 أسنانه. بنظافةنهم يهتم يسأل المعلم األطفال من م -

 االنسان. نظافةكام مره في اليوم يتم  -

 ىمره واخر مرتين واخر عل بالنظافةيقوم إنه منهم من قال ف بأسنانهيحكي كيفية االعتناء طفل يبدأ كل  -

 متباعدة.فترات 

 الفرشاة اماستخد واألثار السلبية من عدم االسنان،واالعتناء بغسيل  الفرشاةشرح المعلم أهمية استخدام  -

مع إعطاء كل طفل فرشه ملونه يختار الطفل اللون قد يتسبب في كثير من االمراض فوالمعجون 

 .المحبب له

 سناني جميلة أ أغنية             كلمات والحان الباحثة 

 أسناني  يا                      أسناني                   

 اسناني         الزم أنظف                              

 عندي فرشة                  فرشة جميلة                 

 قبل النومى                    أغسل بيها                  

  

 أسناني جميلة  أغنية( 5شكل رقم )                                     

 األول النشاط

 صعودا . ا/كيقوم المعلم بعزف الخمس نغمات األولي لسلم ف -

 فيجيب األطفال ان اللحن يصعد .يطلب المعلم انطباع كل طفل عن اتجاه اللحن  -

 يكرر هذا في الهبوط  -

 للتعبير عن اتجاه اللحن .مغلقة للداخل يطلب المعلم من األطفال تكوين دائرة على شكل ورده  -

 الن اللحن صاعد . الوردةعندما يعزف المعلم المازورة األولي تتفتح  -

 أوراقها . الوردةالمازورة الثانية يكون اللحن هابط فتغلق في  -
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 يكرر هذا على لحن  المازوره الثالثة والرابعة   -

 الثاني  النشاط

 لمعاني .امع شرح  كلمات األغنية يقرأ المعلم  -

 مرات إلي أن يتم حفظها جيدا . عددهيقوم األطفال بترديد الكلمات لكل بيت  -

 ه وكل طفل يسمك في يده فرشاه لنظافة االسنان مرآاليقف األطفال صف أمام  -

 ويغني األطفال عدده مرات مع النظر للمرآه واإلشارة الي اسنانه  األولي العبارةيعزف المعلم  -

أمام المرآه بعد على إيقاع اللحن كل طفل وكأنه يقوم بتنظيف أسنانه بالفرشاة  أفي العبارة الثانية يبد -

 الصحيحة لغسيل االسنان  الطريقةى تدريب المعلم له عل

يقسم المعلم األطفال مجموعتين األولي أطفال عاديين تقوم بغناء الجزء األول من البيت  وتقوم  -

 المجموعة الثانية فئة متالزمة داون بالرد عليهم بباقي البيت .

 .ثم يتم تبادل األدوار في الغناء بين الفئتين  األغنية وهكذا إلي نهاية  -

 الثالث النشاط 

يقسم المعلم األطفال الي مجموعتين مجموعة مكونه من األطفال العاديين والمجموعة الثانية مكونه من  -

 داون . ةاألطفال فئة متالزم

 .  األغنيةيعزف المعلم لحن  -

  qإيقاع  بأداء داون دف ليقوم  ةيعطي المعلم لكل طفل من أطفال فئة متالزم -

 . ryليقوم بأداء إيقاع  يعطي مثلث لكل طفل من األطفال العاديين -

 يتم التبادل بين المجموعتين .hopعند سماع االمر -

الدف الذي يؤدي مع سكوت علي لحن البيت األول  ryيقاع المثلث إليتم أداء   hipعند سماع األمر  -

علي الدف وهكذا في البيت الثالث  qإيقاع  أداءلحن البيت الثاني يسكت المثلث  ويتم  في qإيقاع 

 سماع اإليقاع المقابل . فيحتي يشعر األطفال بالسكتات والتركيز  والرابع

 الرابع النشاط 

 يقوم المعلم بشرح إشارات اليد على الميزان الثنائى فهى حركتين األولي السفل والثانية العلى . -

داون مقابل اخر من األطفال العاديين لتأدية إشارات  ةيطلب المعلم من كل طفلين واحد من متالزم -

 الميزان الثنائى .
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كل فئة في يقوم  المعلم برسم مربع على األرض ويطلب من األطفال الوقوف في صفين متوازيين  -

 صف.

عند الخط ناحية اليسار qداون تتجه على إيقاع  ةيتحرك كل صف في اتجاه غير االخر فأطفال متالزم -

 مع أداء إشارات الميزان . األعلى 

خط اداء إشارات الميزان الثنائى علي اليمين بالمشى على إيقاع اللحن مع يتجة األطفال العاديين ناحية  -

 المربع المرسوم من قبل المعلم .

، بعدها يعطي المعلم االمر يظل كل صف يمشى على اإليقاع الخاص به حتي يتم تبادل الصفوف  -

hop  كان الذي بدأ منه. ليتم تبادل اإليقاعات بين المجموعتين ويستمروا بالمشي حتي يعود كل صف لم 

 النشاط الخامس

 مع إشارات اليد الدالة علي الميزان .بالمشي  األغنيةمؤديين إيقاعات دائرة يمشي األطفال في  -

 تصفق اإليقاع .يتم يتوقف األطفال عن المشي و hopعند سماع االمر  -

شارات اليد الدالة مع إبالمشي  األغنيةيرجع األطفال لالصل أداء إيقاع   hip hopعند سماع اآلمر  -

 على الميزان .

 .  ryيقف األطفال ويتم الربت على الرجلين إيقاع  hipعند سماع االمر  -

 التعليق على الجلسة 

 نتيجةداون بعض الصعوبات في أداء ايقاعات التمرين حركيا مع أداء اإلشارات  ةقد يجد أطفال متالزم -

 داء عملين في نفس الوقت .سريعة إلعلي اإلستجابة ال القدرةضعف التأزر الحركي وعدم 

 ةالي جزيئات صغير األغنية هذه الفئة وتكرار األداء وتقسيم ل منفردةهذا بجلسه ى ولكن يمكن التغلب عل -

 .يتم ادراكها ىحت

  ةالجلسة الرابع                                        

 رأداب المرو أغنية                                      

 :التربوية  أهداف الجلسة

 .التعرف علي إشارات المرور ووظيفه كال منها  -

 احترام قواعد المرور . -

 التأكيد على غرس الثقة بالنفس وعدم اإلحساس باإلنطواء. -

 بث روح التعاون والعمل الجماعي . -

 تنمية التركيز واالنتباه  -

 قوه التذكر -
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 التأكيد على مخارج الحروف والكلمات بشكل صحيح -

 :الموسيقيةأهداف الجلسة 

 أداء االيقاعات حركيا .  -

 األغنيةأداء بعض التشكيالت الحركية علي لحن وايقاعات  -

 والربت على الرجلين بالتصفيق أداء بعض اآليقاعات  -

 الميزات  إشاراتبعض التمارين االيقاعية حركيا مع استخدام  أداء -

 بطريقة صحيحة . غناء كلمات والحان األغنية -

 ل المستخدمة الوسائ

 اورج . -

 الب توب لعرض بعض الصور والقصص. -

 بعض النماذج إلشارات المرور. -

 نموذج ورقي لبعض السيارات . -

 اآلت باند  -

 االستراتيجيات التدريسية المستخدمة

 والعمل الجماعى التعلم باللعب  -

 المحاكاه  -

 تبادل األدوار -

 خطوات سير الجلسة 

 التحية.يبدأ المعلم بإلقاء  -

 كيف كان الطريق للمدرسة وماذا شاهد كل طفل في الطريق .ألطفال ايسأل  -

 كيف كانت طريقه سير السيارات واالفراد في الطريق وهل هناك تنظيم لحركه السير أم ال. -

 .واالفرادطفل يحكي ما يشاهده في الطريق للمدرسة من حركه السيارات كل بدأ ي -

 ات وعالمات تنظم حركة المرور .يأخذ المعلم اإلجابات ويبدأ في شرح وجود إشار -

 لون.يدل كل ماذا نعرف  االشارات وهلويسأل األطفال عن ألون هذه  -

المرور على الالب توب وترتيب األلوان وشرح ذلك  إلشاراتبعض الصور يقوم المعلم بعرض  -

 لألطفال.

ع إشارات المرور يقوم المعلم بعرض بعض الفيديوهات لحركه سير السيارات واالفراد وكيفية التعامل م -

 يدل كل لون .على أي شيء و
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 وعدم االلتزام بها قد يؤدي لبعض الحوادث.إشارات المرور احترام يؤكد المعلم لألطفال مدي أهمية  -

 آداب المرور أغنية                   عائشة صبرى كلمات والحان

 ي إوعي  تمرلما تشوف النور األحمر                   حاسب إوع                

 بعدين يجي النور االصفر                  خلي بالك  إوعي تمر                

 عدي ومر  بسرعهلما تالقي  النور األخضر                 يال                 

 آداب المرورأغنية ( 6شكل رقم )

 األول النشاط 

@4qEe  \ ry q \Q  ry \  q q \\                              

 ( تمرين إيقاعى7شكل رقم )                            

   لإليقاعاتيصفق المعلم التمرين السابق مع القراءة الصولفائية  -
التمرين اإليقاعي والتعبير عنهم بالسكوت نفس  فيكيفية أداء سكتة النوار وسكتة الكروش  يشرح المعلم  -

   زمن اإليقاع .
 .ال تصفيق إيقاعات التمرين يطلب المعلم من األطف -
 .أداء اإليقاع بالربت على الرجلين يتم   hopعند سماع االمر  -
 يطلب المعلم من األطفال مشي التمرين مع إشارات اليد الدالة على الميزان الثنائى . -
يقسم المعلم األطفال إلي مجموعتين )أ( األطفال العاديين ومجموعة تمشي التمرين مع أداء إشارات  -

 ميزان )ب( أطفال متالزمة داون تؤدي إيقاع النوار علي  الدف .ال
 يتم التبادل بين المجموعتين . hopعند سماع األمر -
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 النشاط الثاني 

ويتم تريدها أكثر من مره من قبل األطفال حتي يتم  األغنية بيت بيت من يقوم المعلم بقراءة وشرح  -

 .الكلمات حفظها بدون موسيقي ثم ادخال اللحن بعد اتقان 

 ممسكين بيد بعضم البعض ويتم غناء النشيد مع المشي علي اإليقاع .واحد  يقف األطفال صف  -

 .qإيقاع التصفيق ب dffgإيقاع في  استبدال المشي يقوم المعلم أوال  -

داون وتحمل الدف ومجموعه األطفال العاديين  ةيقسم المعلم األطفال إلى مجموعتين أطفال متالزم -

 تنيت .وتحمل الكاس

على الدف واألطفال العاديين أداء   qداون بأداء إيقاع ة ويقوم أطفال متالزماألغنية يعزف المعلم لحن  -

 .qبإيقاع   dffg األغنية على الكاستنيت مع مراعاه استبدال  أداء إيقاع إيقاع 

 يتم تبادل األدوار بين المجموعتين  hopعند سماع االمر -

 النشاط الثالث 

داون كل طفل يحمل لوحه بها  ةثالث أطفال من متالزم األوليمجموعات  اربع األطفال  يقسم المعلم -

 األصفر (. –األخضر  –لون من ألوان إشارات المرور )األحمر 

 األطفال العادية يمثلوا السيارات كل طفل يسمك نموذج سيارة.الثانية  المجموعة -

 .صفيق اإليقاع مع تتغني اربع أطفال من الفئتين الثالثة  المجموعة -

 .األغنية المشاة تمشي إيقاع تمثل دور من الفئتين أطفال  أربعالرابعة   المجموعة -

ث يبحواشارات المرور علي األرض خط سير المشاة وخط سير السيارات يقوم المعلم برسم وتحديد  -

 والسيارات ناحية الشمال. مقابل المشاةفي  يكون األطفال الذين يمثلون إشارات المرور

والسيارات وتبدأ حركة ليمثل حركه السير العادية للمشاة  ryإيقاع  هارمونيات علىيبدأ المعلم عزف  -

 السير 

 . بالغناء المجموعة الثالثةوتقوم ألغنية ويبدأ المعلم في عزف ا -

 والسيارات.تتوقف حركه السير للمشاة في المقطع األول يظهر الطفل الذي يمثل اشاره اللون األحمر ف -

اللون األصفر مع رجوع اللون األحمر للخلف وتستمر حركه المرور في  الثاني يظهرالمقطع في  -

 للمشي.تبدأ باالستعداد  التوقف ولكن

 تعود حركه سير المشاة والسيارات.ففي المقطع الثالث يظهر اللون األخضر ويتراجع اللون األصفر  -

 ل للمجموعتين األولي والثانية األطفايقوم المعلم بتكرار ما سبق بتبادل األدوار بين  -
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 التعليق على الجلسة 

نظرا لظروف هذه  dffgداون عندهم بعض الصعوبه في أداء إيقاع  ةيجد المعلم أن أطفال متالزم -

 األربعأداء أو تصفيق  فيفال تستطيع التحكم  للعضالتوارتخاء الفئة من ضعف في القدرات الحركية 

 بإيقاع النوار ستبدالهباالمعلم فيقوم  متساوية،نقرات 
 الخامسةالجلسة                                              

 يا مدرستي  أغنية                                                 

 التربوية :أهداف الجلسة 

 للمدرسة.في الذهاب  األطفالأهمية المدرسة وتحبيب  -
 من األثر النفسي اإليجابي . الجماعي لما لهبث روح التعاون والعمل  -
 تنمية التركيز واالنتباه. -
 النطق السليم للكلمات . -
 تنمية القدرة اللغوية والصوتية  -

 أهداف الجلسة الموسيقية  :

 استخدام آالت الباند المدرسية. -
 (q   -     ryأداء بعض االيقاعات حركيا ) -
 أداء بعض التشكيالت الحركية. -
 بطريقة صحيحة . كلمات ولحن األغنية غناء  -
 داون (ة ايقاعين في نفس الوقت من الفئتين )العادية ومتالزم أداء -

 الوسائل التعليمية 

 اوج . -
 اآلت باند مدرسية . -

 استراتيجيات التعلم المستخدمة 

 تبادل األدوار . -
 . المحاكاه والنمذجة  -
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 . التعلم باللعب  -

 خطوات سير الجلسة 

 طفال.يبدأ المعلم بإلقاء التحية على األ -
 عما يقدم.وما تقدمة لهم ومدي الرضا  ارتباطهم بهاعن المدرسة ومدي  األطفالالمعلم يسأل  -
يشرح المعلم لألطفال مميزات الذهاب للمدرسة وما تقدمة لهم من أنشطة ترفيهية وبرامج تعليمية  -

 الجماعية.في األعمال  االشتراكوإنشاء عالقات طيبة داخل الفصل وكذلك 
 يا مدرستي أغنية                       الشناويمحمد /كلمات 

 يا مدرستي                            يامدرستي   الحان /عبد الرازق سيد

 أقضي فيكي                            كل الوقت                          

 ابيمع أخواتي                            مع أصح                         

 بين الدرس                            واأللعاب                         

 

 يا مدرستي أغنية (8شكل رقم )

 األول  النشاطا

 التكرار حتىويتم بعد تقسيمه كل بيت ويردد األطفال الكلمات خلف المعلم كلمات األغنية يقرأ المعلم  -

  الكلمات.وشرح معاني  ألغنيةيتأكد المعلم من حفظ األطفال لكلمات ا

 qومره اخري  ry األغنية مرهتصفيق إيقاع  األطفاليبدأ المعلم في عزف اللحن ويطلب من جميع  -
 األولي.للعبارة 

 المعلم.مع عزف    ryالعادين تصفيق إيقاع  واألطفال qداون بتصفيق إيقاع  ةثم يقوم أطفال متالزم -

 المجموعتين .ثم يتم تبادل األدوار بين  -

 العباره الثانية ثم تبادل األدوار . فيتكرار ماسبق  يتم -

يتم الربت على الرجلين   hopإيقاعات اللحن كامل لكال المجموعتين وعند سماع األمر أداءثم  -

 لإليقاعات .
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 الثاني  النشاط

 وتم اختيار تكوين شكل مدرسة لكال الفريقين.يقوم المعلم بشرح لعبة تكوين األشكال بالبازل  -

عاديين 3أطفال 6يتكون كل فريق من  و لمجموعتهمعلم األطفال فريقين ، كل فريق يختار اسم يقسم ال -

 متالزمة داون   3و

 الفريق األول فريق  الزهور والثاني  فريق المستقبل . -

 يقف الفريقين صفين متوازيين  وبداية كل صف يقف طفل بجانبه مجموعه البازل . -

يأخذ البازل من الصندوق جانبه ويعطية للطفل اللي للحن األغنية وعند عزف المعلم يبدأ الطفل األول  -

امامة وهكذا إلي ان يصل للطفل األخير ويكون من العاديين ليرتب البازل في مكانه لتكوين شكل 

 مدرسة . 

يقوم المعلم بفك البازل  ليقوم طفل من متالزمة داون  بتكوينه مرة اخري ويعيد المعلم اللحن مره اخري  -

محاوالت بعدد  6ينتهى كل األطفال من تركيب البازل ويتم حساب الفريق الفائز وهو بجمع  حتي

 .األطفال 

 الثالث  النشاط

 يقف األطفال صفين مقابلين لبعض صف لألطفال العادين وصف ألطفال متالزمه داون . -

متوجه نحو زميله  يبدا المعلم بعزف النشيد ويقوم األطفال في كل صف بالغناء للبيت األول وكل طفل -

 بعض.في الصف المقابل ليقف األطفال بجوار 

بعض ويشد  بأيديهم االثنينداون ويمسكوا  ةفي البيت الثاني يقف كل طفل عادي امام زميلة من متالزم -

 االخر.كل منهم 

داون من الكوع ويتم اللف حول بعض ة في البيت الثالث يتم تشابك يد الطفل العادي مع طفل متالزم -

   لليمين ومره لليسار. مره

 واأللعاب .كلمة في البيت األخير يتم تراجع كل صف والدب بالرجلين علي األرض في  -

 التعليق علي الجلسة 

 داون بعض الصعوبة في أداء حركه اللف في البيت الثاني وذلك لضعف الحركة  ةقد يجد أطفال متالزم -

 مع المعلم ويتم التكرار حتى يتأكد المعلم من اتقانهم عند هذه الفئة فيقوم المعلم بتدريبهم على الحركة  -

داون ال تستطيع االستمرار في ضبط اإليقاع  ةمن الممكن ان يجد المعلم ان هناك بعض أطفال متالزم -

أثناء التصفيق نتيجة تأثره بالمجموعة الثانية، وهذا يتطلب من المعلم تجميع كل مجموعه بجوار بعض 

م النظر والتركيز معه ويكرر هذا إلي أن يتم ضبط اإليقاع فهذه الفئة يمكن في نصف دائرة ويطلب منه

  تحسين األداء لها  بكثره التكرار.
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كان مقصود في لعبة البازل أن كل فريق يتكون من أطفال عاديين وأطفال متالزمة داون حتي يكون  -

  هناك تكافؤ بين الفريقين 

 السادسةالجلسة                                        

 الكرونا أغنية                                            

 :التربوية  اهداف الجلسة

 واخطاره وكيفية الوقاية منه.(covd-19)على مرض كرونا التعرف  -

 يدي باستمرار.ألاالهتمام بالنظافة وغسيل ا -

 .المناعة أهمية الغذاء الصحي المتوازن في تقويه جهاز -

 طق السليم  ومخارج الحروف .تنمية الن -

 تنمية التركيز . -

 بث روح التعاون والعمل الجماعي -

 تنمية التآزر الحركي   -

 اهداف الجلسة الموسيقية  :

   أداء االيقاعات حركيا . -

 استخدام اآلت الباند المدرسية . -

 . األغنيةأداء بعض التشكيالت الحركية علي لحن وايقاعات  -

  بطريقه صحيحة . لحن وكلمات األغنية غناء  -

  بعض التمارين حركيا بإستخدام إشارات الميزان مع بعض األوامر. أداء -

 الوسائل المستخدمة 

 اورج. -

 التي تتناسب مع أهداف الجلسة . تالب توب لعرض بعض الصور و الفيديوها -

 اآلت باند . -

 التعلم المستخدمة   استراتيجيات

 تبادل األدوار  -

  األقران  تعلم -
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 والعمل الجماعى  عب التعلم بالل -

 خطوات سير الجلسة 

 يبدأ المعلم الجلسة بإلقاء التحية. -

 يسأل المعلم األطفال عن مدي معرفتهم بجائحة كرونا وكيفية الوقاية. -

   .يبدأ كل طفل في سرد معلوماته عن المرض  -

االهتمام يأخذ المعلم معلومات األطفال ويبدأ الحديث عن المرض ويصحح معلومات األطفال وكيفية  -

يدي واالكل الصحي ومدي تأثيره في تقوية جهاز المناعة لجسم ألبالنظافة الشخصية واهمية غسل ا

 االنسان .

 الكرونا  أغنية                    كلمات وألحان الباحثة       

 انا الكرونا                  أنا فيروس                                  

 أحب اهاجم                   كل ضعيف                                

 كل وأتغذى                    اكل مفيد                                 

 اقضي عليا                    بغسل االيد                               

 

  

 الكرونا  أغنية ( 9شكل رقم )                                             

 األول:النشاط 

 ي ئانمع إشارات الميزان الث ألغنية يقوم المعلم بتدريب األطفال علي تمرين إيقاعي من ايقاعات ا -

@4q ry  \ q q \\                                         

 ( تمرين إيقاعى10شكل رقم )                             

يتكون من إشارتين األولي ألسفل والثانية ألعلى مع  إشارات الميزان الثنائييشرح المعلم كيفية أداء  -

  لإلشارات.عرض صور توضيحية 
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 ةالمقابل لمتالزمالصف و العاديين يطلب المعلم من األطفال تكوين صفين مقابل بعض صف لألطفال  -

 .داون 

يقوم األطفال  hopماع االمريبدأ األطفال بمشي اإليقاع مع أداء إشارات الميزان الثنائي وعند س -

 .الربت علي الرجلينبالوقوف و

 .يقاعاإليتم تصفيق   hopأداء التمرين حركيا وعند سماع االمر  إعادةيتم  -

 الثاني النشاط 

ويتم تريدها أكثر من مره من قبل األولي  فقره العبارةفقره  األغنيةيقوم المعلم بقراءة وشرح كلمات  -

 الكلمات.ون موسيقي ثم ادخال اللحن بعد اتقان يتم حفظها بد ىاألطفال حت

 اللحن بيت بيت .مع غناء الدف  ىعل q أداء إيقاعيطلب المعلم من األطفال  -

)ب( تتكون من  ن ومجموعةيعاديأطفال  تكون منيتم تقسيم األطفال إلي مجموعتين مجموعة )أ( ت -

 .داون ة أطفال متالزم

الوحده  إيقاععلي الميزان الثنائي ، والمجموعه )ب( تؤدي  الدالةتؤدي إشارات اليد المجموعة )أ(  -

q.علي المثلث 

 يتم التبادل بين المجموعتين . hopعند سماع االمر  -

 الثالث  النشاط 

فهي عباره عن التوقف عن الغناء أو العزف أو سكتة النوار كيفية التعبير عن األطفال  المعلم  يذكر  -

ويكون مقدار السكوت  ويشبهها المعلم بحالة النوم وعدم الحركة  األداء الحركي فهو حالة من السكون

 .هو مقدار زمن النوار 

يعزف المعلم الخمس نغمات من دو إلي صول ثم يعيد ذلك ويسكت كل مره نغمه ويذكر األطفال رقم  -

 .النغمه التي لم تعزف

 .مجموعه )ب(و )أ(  تينيتم تقسيم األطفال مجموع -

 تتكون من أطفال متالزمة داون . )ب(طفال العاديين ومجموعة تتكون من األ )أ(مجموعة  -

 عليهم .األغنية تقف المجموعتين صفين مقابل بعض ويتم تقسيم مقاطع  -

 النوار .Q)ب( تقف سكته  والمجموعة q)أ( تبدأ بغناء المقطع األول مع تصفيق إيقاع  المجموعة -

 .Qوالمجموعة )أ( تقف سكته النوار  qيقاع ( بغناء  المقطع الثاني مع تصفيق إالمجموعة )بتقوم  -

 مجموعة تغني وتصفق والثانية تقف زمن السكتة . وهكذا إلي نهاية األغنية -
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 التعليق علي الجلسة 

قد يجد المعلم بعض الصعوبات في إخراج الحروف للغناء عند أطفال متالزمة داون ، ولكن يستطيع  -

حتي يتثنى عات بسيطة وسهلة ويتم اإلعتماد على التكرار التغلب على ذلك بإختيار كلمات وألحان وإيقا

 لهذه الفئة من التفاعل مع األغاني وبالتالي التفاعل مع الحركة وتقبلها 

 السابعةالجلسة                                        

  بعض التشكالت الحركية                                      

 : التربوية أهداف الجلسة

 التأكيد علي أهمية ودور الطعام الصحي . -

 االهتمام بالنظافة الشخصية . -

 تنمية التركيزواالنتباه  -

 العمل الجماعي التعاون وبث روح  -

 تحسين الحالة النفسية والمزاجية . -

 اشباع الحاجة للعب . -

 أهداف الجلسة الموسيقية:

 أداء بعض التشكيالت الحركية -

 (q – ry     -  dffg   – h- Eحركيا )والسكتات بعض االيقاعات أداء  -

 الوسائل المستخدمة

 اورج  -

 (مثل الصابون  يديأللبعض منظفات غسيل ا – والفاكهةللخضار )نماذج  -

  تمثل دور فيروس كرونايمكن أن سكات التي ابعض الم -

 استراتيجيات التعلم المستخدمة 

 والعمل الجماعي التعلم باللعب  -

 تعلم األقران  -

 دل األدوار التعلم بتبا -
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 خطوات سير الجلسة  

  يبدأ المعلم الجلسة بإلقاء التحية. -

 وهي تمثيل لدور فيروس الكرونا وكيفية القضاء علية فيتم تمثيل يشرح المعلم لألطفال خطوات اللعبة  -

ان الكرونا شخص غير مرغوب فيه يجري وراء األطفال لالمساك بهم ولكن بتناول األطفال للطعام  -

 على هذا الفيروس. لقضاءهتمام بالنظافة يتم التمكن من االمفيد واال

 الكرونا  أغنية                     كلمات وألحان الباحثة

 انا الكرونا                  أنا فيروس                                  

 ضعيف أحب اهاجم                   كل                                  

 ل وأتغذى                    اكل مفيد ك                                  

 اقضي عليا                    بغسل االيد                               

 

  

 الكرونا  أغنية( 11شكل رقم )                                             

 األول النشاط

 لسابق دراستها حركيا .يتم مراجعه أداء اإليقاعات ا -

 يعزف المعلم النغمات من دو إلي صول باإليقاعات التي تم دراستها في الجلسات السابقة . -

 بالصوت الممتدد.ويشرح لألطفال كيفية غنائه   hثم يعزف السلم بإيقاع  -

 يطلب من الطفال تصفيق اإليقاع مع عزف النغمات حتى يشعر األطفال انها مره واحده ولكن زمنها -

  ممتدد اتنين 

 حركيا . اإليقاعويقوم الطالب بتصفيق اإليقاع ثم مشى qبإيقاع  األغنية مرةيعزف المعلم سلم  -

ب الطالب على يدرويتم  ت اإليقاعويقوم الطالب بتصفيق  hبإيقاع  األغنيةأخرى سلم ةعزف المعلم مر -

 .بخطوه وزحلقة الرجل اآلخري لتصل للقدم اليمني  اإليقاعمشى 
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ويقوم األطفال بتصفيق نغمات ليوضح لألطفال زمن سكتة الكروش  AEeالمعلم السلم بإيقاع يعزف  -

 السلم مع المعلم ويتم التوقف عندما يتوقف المعلم عن العزف 

  ryو  hو  qيرسم المعلم على األرض دوائر كل دائرة بها إيقاع  -

 داون . ة واخر من أطفال متالزم يينالعاد األطفالطالبين واحد من  يأخذ -

يتوجه داخل الدائرة  اإليقاععندما يسمع الطفل العادي  ry وأ  hأو qبإيقاع  األغنيةيعزف المعلم سلم  -

 الخاصة بااليقاع .

وعندما يتوقف المعلم عن العزف يظل الطفل صامت المسموع ويتنقل الطفل بين الدوائر حسب اإليقاع  -

 مكانه زمن الكروش  في

 يتوجه داخل الدائرة الخاصة بااليقاع . اإليقاعوان عند سماع يكرر هذا مع طفل متالزمة د -

 ويعطي مكافأة في النهاية لكل األطفال  األطفاليكرر هذا مع كل  -

 الموقف الثاني 

وهي تمثل مجموعه  العادييناألولي)أ( وهي من األطفال  اتمجموعثالث يتم تقسيم األطفال إلي  -

 الفيروسات.

 داون.موعه القوه وهي من األطفال فئة متالزمة المجموعة الثانية )ب( وهي مج -

  تقوم بالغناء الثالثة )ج(  المجموعة -

 بهم.مجموعة الفيروسات ترتدي المسكات الخاصة  -

 يتم وضع اطباق بها بعض من الخضار والفاكهة. -

 يبدأ المعلم في عزف النشيد وغناء المجموعة )ج( -

لتمثل دور المهاجم الذي يريد أن يأكل hعلى إيقاع  ةالقوتبدأ مجموعه الفيروسات باالتجاه نحو مجموعة  -

تتراجع وكانت في حالة السكون إيقاع النوار وعندما تقترب مجموعة الفيروسات مجموعة القوه 

 القوة.مجموعة 

 .والفاكهةوتأكل من الخضار  ryعلى إيقاع بسرعة نحو الطعام  القوةثم تتجه مجموعة   -

تراجع يفارغه وتتجه مسرعة نحو الفيروس لتقضي علية ووتمسك مجموعة القوه بخاخات كحول  -

 ولم يستطيع الوقوف . ألسفلحني ينالفيروس للخلف و

 الفيروسات.   ىوهنا يشرح المعلم أن الطعام الصحي والمحافظة علي النظافة أهم وسائل القضاء عل -

 .لكل األدوار موعات كل المجيتم تبادل األدوار بين المجموعات للتأكيد علي أهداف الجلسة وتمثيل  -
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  التعليق على الجلسة 

وكذلك التركيز في تتابع على إيقاع اللحن داون  ةقد تكون هناك بعض الصعوبات في تحرك فئة متالزم -

 dtgوليس إيقاع    qو   h التغلب على هذا بالتحرك علي إيقاع   الخطوات ولكن المعلم يستطيع 

 . ن داو ةلصعوبة أدائه بالنسبة لفئة متالزم

 نتائج البحث  

 التربوية وأهدافهاوالتشكيالت الحركية المصاحبة ليها التي تم تطبيقها في الجلسات غاني تم عرض األ

والموسيقية علي مجموعة من السادة الخبراء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الموسيقية وبعض كليات 

مة ء( ألخذ الرأي في مدي مال10وعددهم )التربية النوعية تخصص )صولفيج وارتجال وإيقاع حركي ( 

التعليم اآلساسي )متالزمه داون( التصور المقترح لدور األغنية الحركية في التعليم الموسيقي المدمج لمرحلة 

 واأللعاب المصاحبة لها من حيث الكلمات واأللحان واإليقاعات واألهداف الموسيقية والتربوية والتشكيالت 

 ية  يتضح فيه آراء الساده الخبراء جدول النتائج اإلحصائ

عدد أراء   األغانى       م

 مناسب

عدد آراء مناسب 

 إلي حد ما

عدد آراء غير 

 مناسب 

 النسبة المئوية 

 %90 ـــــــــ 1 9 التعرف على األطفال 1

 %80 ـــــــ 2 8 الصباحأغنية  2

 %80 ـــــ 2 8 اسناني جميلة  أغنية 3

 %70 2 1 7 آداب المرور أغنية 4

 %80 1 1 8 يامدرستى أغنية 5

 %80 1 1 8 أنا الكرونا  أغنية  6

من الحركية  لألغانيومدي التأثير اإليجابي الخبراء في الجدول السابق إيجابية النتائج  السادةيتضح من آراء 

ساعدة فئة متالزمه في محيث الكلمات واللحن واإليقاع واألهداف الموسيقية والتربوية والتشكيالت واأللعاب 

تم اإلجابة وبعد تحليل النتائج  من خالل دمجهم مع األطفال العاديين داون على اكتساب المفاهيم الموسيقية 

هل تساعد األغنية الحركية فئة متالزمه داون على اكتساب مفاهيم موسيقية من خالل تساؤل البحث  ىعل

 دمجهم مع األطفال العاديين .

 التوصيات:

 باقي المواد. لما له من أثر إيجابي علىبالتعليم الموسيقي المدمج للفئات الخاصة  االهتمام -
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 في التعليم الموسيقي. االغاني والقصص الحركيةداون القابلة للتعلم واستخدام  ةاالهتمام بأطفال متالزم -

 قائمة المراجع    

مؤتمر ثقافة  –ة الموسيقية سعاد عبد العزيز:األغنية الحركية واهميتها في التربي –اميمه أمين  -1
 .م1982 -جامعة عين شمس –مركز دراسات الطفولة  –القاهرة  –الطفل في وسائل االعالم 

الشركة المصرية  -القاهرة –اميمه امين :الطرق الخاصة في التربية الموسيقية  –اكرام مطر  -2

 .م1976 -للطباعة والنشر

في تنمية بعض القدرات العقلية واالجتماعية : "أثر برنامج موسيقي  رانيا مصطفي عبد القادر -3

 .م2003 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية –لدي طفل األوتيزم" رسالة دكتوراه 
سناء صالح محمود: أثر دمج الطفل المعاق ذهنيا مع الطفل العادي في إكسابه مفاهيم موسيقية  -4

 م 2004 –جامعة حلوان  –ة الموسيقية كلية التربي –رسالة دكتوراه  –من خالل القصة الحركية 
" دراسة االتجاهات نحو تجربة دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع  عالء الدين كفافي: -5

بحث مقدم لوزارة التربية والتعليم "اللجنة االستشارية  األطفال العاديين في المرحلة االبتدائية"
مارس  –جامعة القاهرة  –راسات التربوية معهد الد -العليا لتطوير برامج التربية الخاصة "

 م2004

-دار القلم -الكويت –"الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي " الطبعة الرابعة :فتحي عبد الرحيم  -6

 .م1981

"مدي فاعلية نظام الدمج في تحسين بعض جوانب السلوك التوافقي  ملك أحمد عبد العزيز: -7

 -جامعة عين شمس –كلية التربية  –رسالة ماجستير   -" للتالميذ المتخلفين عقليا القابلين للتعلم

 م1993 –القاهره 

دراسات  -المؤتمر العلمي األول -نبيل شورة : أثر الموسيقي العربية في تربية الطفل المصري -8

 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  -القاهرة –وبحوث عن الطفل المصري والموسيقي 

 .م1982

9- - Necera. Sana Diana. Descriptive on Analysis of the Attainment of 

Selected Musical Learning,s by Normal Children Mainstreamed in  

Music Classes at the Second and Fourth Grade Level University of 

Wisconsi” Madison Dissertation A  Bstract international Vol 42. No. 10 

April. 1982 

10- Hallahan- Kauffman . D.E .Exceptional Children Interaduction to 
special education new jrsey;prenticeh all(1987). 

11- https://www.elmawke3.com/ 

12- -https://alwatannews.net/article/842070 

13- https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/ 
14- http://bu.edu.eg/portal/uploads/Physical%20Education/ 

https://www.elmawke3.com/
https://alwatannews.net/article/842070
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15- https://www.omim.org/entry/190685 
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 ملخص البحث                                               

الحركية في التعليم الموسيقي ألطفال )متالزمة داون( بالدمج مع  ةتوظيف  األغني 

 األطفال العاديين   

 ا.م.د/ باسنت فاروق العثملى                                                          

أو  ذوي االحتياجات الخاصةمن الفئات الهامة وهى  ةفئ متطلباتب  المجتمع عملية تثقيف وتوعية تعتبر        

 حيث،المجال  التي تسعي لتحقيقها المؤسسات العاملة في هذا مامن المه)متالزمه داون ( ،  متحدي اإلعاقة 

أهمية ب في إطار توعية المجتمعوجاءت كثير من األبحاث  والدراسات قطعت شوطاً كبيراً في هذا االتجاه 

الدمج يعني التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال و . دمج هذه الفئة

العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي علي األقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين البد من 

جانب االختالط االجتماعي  دراسي، إليالوجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم  اهما وهمرفتوا

الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي  و .المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر

فكل أفراد المجتمع في ، أخالقي نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد التصنيف والعزل ألي فرد بسبب إعاقته 

االجتماعي لألشخاص ذوي  يف نالتصالمجتمعية نحو رفض إلى جانب تزايد االتجاهات ،نسيج واحد 

ويهدف  .التربية  االحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات

داون القابلين للتعلم بدمجهم مع األطفال العاديين من خالل  ةألطفال متالزم تعليم الموسيقيهذا البحث إلى 

ركية كما تكمن األهمية في االهتمام بفئة متالزمه داون ودمجهم مع األطفال العاديين من خالل االغنية الح

أنشطة جماعية متمثلة في االغنية الحركية التي تعمل على تحقيق المشاركة والتعاون والتغلب على بعض 

 اإليجابييعود باألثر  ، مما المهنياو الجانب  النفسيالصعوبات التي تواجه  هذه الفئة  سواء من الجانب 

وكان ،لتناسبه مع الدراسة ،تحليل المحتوي  -وتم اختيار المنهج الوصفي  على المجتمع ليصبح نسيجا  واحدا  

داون على اكتساب مفاهيم موسيقية من خالل  ةهل تساعد األغنية الحركية فئة متالزم تساؤل البحث هو

رأي الخبراء وتحليل النتائج تم اإلجابة على تساؤل البحث ومن خالل استطالع .دمجهم مع األطفال العاديين 

 –التعليم الموسيقي المدمج  –يحتوي علي )الدراسات السابقة الذي وشمل البحث علي االطار النظري و

النتائج  -الجلسات –االغنية الحركية (واالطار التطبيقي ويحتوي علي )الخطوات اإلجرائية  -داون ةمتالزم

 ملخص البحث(. –المراجع  –لمالحق ا –التوصيات  –

 

 

 

 

                                                           
 جامعة المنصورة  –كلية التربية النوعية  –قسم التربية الموسيقية  –ال واإليقاع الحركي المساعد استاذ الصولفيج الغربي واالرتج 
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Abstract 

Using the kinetic song in the musical education of (Down syndrome) 

children in combination with ordinary children 

 Prof. Dr. Basant Farouk Elosmaly

The process of thecommunity education and awareness about the requirements of the category of people 

with special needs or persons with disabilities (Down syndrome), is one of the tasks that the institutions 

working in this field seek to achieve as they have come a long way in this direction and many researches 

and studies have come in the framework of community awareness of the importance of integrating  thys 

category  inclusion means social and educational integration for children with special needs and children 

Ordinary students in regular classes for at least part of the school day, as   this definition is linked to two 

conditions that must be met and they are the student’s presence in the regular class for part of the school 

day in addition to the integrated social mixing, which requires that there becontinuousintegration and 

educational planning and inclusion in its essence a social ethical concept It stems from the human rights 

movement against the classification and isolation of any individual because of his disability, so all 

members of society are in One fabric in addition to the increasing societal attitudes towards rejecting the 

socialization of people with special needs. The policy of inclusion is the educational application of the 

general principle that directs education services. In caring for the Down syndrome category and 

integrating them with ordinary children through group activities represented in the dynamic song that 

works to achieve participation and cooperation and overcome some Difficulties facing this group, whether 

from the psychological or the professional side, due to the positive impact on society to become one 

tissue. The descriptive approach was chosen to analyze the content to suit it with the study and the 

research question was whether the dynamic song helps the Down syndrome group to acquire musical 

concepts by integrating them with children The ordinary children, through an expert opinion poll and 

analyzing the results, the research question was answered and the research included the theoretical 

framework which  contains (previous studies - integrated music education - Down syndrome - kinetic 

song) and the applied framework which contains (procedural steps - sessions - results - 

recommendations - appendices - References - Research Summary). 
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 (1رقم )ملحق                                           

 أسماء الساده األساتذة المحكمين 

 الجامعة الكلية الوظيفة االسم

 حلوان التربية الموسيقية واالرتجالأستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي  ا.د/ سوزان عبد هللا

أستاذ ورئيس قسم الصولفيج واإليقاع الحركي  جمال الدين اكاميليا.د/ 
 سابقا واالرتجال

 حلوان التربية الموسيقية

 حلوان التربية الموسيقية واالرتجالأستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي  ا.د/هويدا خليل

ووكيل  -واالرتجالأستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي  عطية دأحمد محم.د/ أيمن ا
 الكلية لشئون التعليم والطالب

 حلوان التربية الموسيقية

 حلوان التربية الموسيقية واالرتجالقاع الحركي أستاذ الصولفيج واإلي ا.د/ محمد محمود عارف

ووكيل  -واالرتجالأستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي  ا.د/ محسن السيد احمد
 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا

 حلوان التربية الموسيقية

 حلوان قيةالتربية الموسي واالرتجالأستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي  ا.د/ منال محمدعلى

 حلوان التربية الموسيقية أستاذ الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجال شريف حمديا.د/ 

المساعد ورئيس  واالرتجالاستاذ الصولفيج واإليقاع  ا.م.د/ محمد عبد الغفار
 قسم التربية الموسيقية

 بنها التربية النوعية
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