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 مجاالت ومعاییر فنون اللغة: المجال األول

 ـ مجال الفھم١
  الفھم واالستجابة لما یستمع إلیھ:  المعیار 

 :المؤشـرات
 . تنمو قدرة الطفل على االستماع والتركیز •
 . والمواقف كما وردت فى المحتوى المسموع یعید ترتیب األحداث المعبرة •
 یفھم ویتبع التعلیمات البسیطة ذات الخطوة الواحدة أو الخطوتین على األكثر   •
 . یطرح تساؤالت عن أشیاء استمع إلیھا •
 . یستخلص معلومات وأفكار مما استمع إلیھ  •
 یتوقع نھایات ونتائج لألحداث والمواقف التى یستمع إلیھا   •
  وحلول بدیلة لما استمع إلیھ یقترح مواقف •
 ..... إیماءات ـ إشارات ـ تعبیرات الوجھ ـ [ یظھر مشاعره تجاه أحداث ومواقف استمع إلیھا مثل  •

 ـ مجال التواصل الشفوى٢
 الوعى بأصوات اللغة ونطـقھا:  المعیار  األول
 :المؤشـرات

 ]ب، قلم، جرسكل[ یمیز أصوات الحروف فى الكلمات المكونة من ثالثة أصوات مثل  •
 ...].صابونة، لیمونة، [والثالثة مقاطع مثل ....] بابا، ماما، باب، شباك، [ یحدد المقاطع الصوتیة فى الكلمات ذات المقطعین مثل  •
 ...].ث ـ س ـ ص، ت ـ ط، د ـ ض [یمیز أصوات الحروف متقاربة المخرج مثل   •
 ...]قطة ـ بطة، فأس ـ كأس [المتشابھة مثل یتعرف على الكلمات ذات السجع أى الكلمات ذات النھایات  •
 .ینطق أصوات الحروف الھجائیة من مخارجھا الصحیحة •
 .یرددھا ما یستمع إلیھ من كلمات وأناشید •

 استخدام اللغة المنطوقة فى التعبیر عن األفكار والمشاعر:  المعیار الثانى
 :المؤشـرات

 ........].ر ـ فرح ـ ضیق ـ اعتذا[ یستخدم الكلمات فى التعبیر عن مشاعره مثل  •
  .یتحدث فى جمل تامة  •
  .یستخدم الكلمات المناسبة للموقف والجمھور  •
  .یسرج قصة فى تسلسل  •
  .یستخدم ألفاظا  وقواعد وتراكیب جدیدة فى الكالم  •
  .یشارك باألفكار أثناء الحوار  •
  . ]. ـ حاسب اآللي ـ فیویو ـ كاسیت ـ تلفاز[ یبدى رأیھ فى مادة عرضت علیھ عبر الوسائط المتعددة مثل        •
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 )مھارات ما قبل القراءة(ـ مجال االستعداد للقراءة ٣
 تنمیة إستعدادات الطفل لتعلم القراءة:  المعیار األول 
 :المؤشـرات

 ...]. ث ـ ت ش، ـ س[ یمیز أوجھ التشابة واالختالف فى رسم حروف الھجاء مثل  •
 . یربط بین صورة الحرف وصوتھ •
 .ف أشكال الحروف من خالل متابعة برمجیات متخصصة فى تعلیم اللغة یتعر •
 . یربط بین الصورة وأجزاء الكلمة الدالة علیھا •
 .یكون كلمات جدیدة من عدة حروف  •
  ... ].سحاب ، سعادة ، [ یرتبط بین الكلمة وداللتھا مثل  • .یقرأ أسمھ وكلمات تدرب علیھا  •

 كلمة المطبوعةاكتساب الوعى بال:  المعیار الثانى
 :المؤشـرات

  ......]جریدة ـ كتاب ـ قصة ـ ملصق ـ [ یمیز أنواع المادة المطبوعة مثل  •
 ....]الغالف الخارجى ـ العنوان ـ قائمة المحتویات [یتعرف المالمح األساسیة للمواد المطبوعة مثل   •
 .صور فى فھم األحداث والشخصیات فى القصة یستعین بال•. یتابع الكلمات من الیمین إلى الیسار ومن أعلى إلى أسفل •
  )مھارات ماقبل الكتابھ (  مجال اإلستعداد للكتابة -٤
  :لمؤشرات ا
 على إستخدامات أدوات الكتابھ یتعرف     •
 مسارا  مخططا  لرسم صورة وحرف وكلمة   یتبع  •
 حروفا  وكلمات بسیطة یحاكى  •
 قدراتھ على التحكم فى القلم عن طریق التأزر بین حركة العین مع الید تنمو  •
 إتجاه الكتابة العربیة من الیمین إلى الیسار ومن أعلى  إلى  أسفل یتبع  •
 أحرف قلیة من الحروف األبجدیة وأسمھ یكتب  •
  الكلمات المألوفة ، مثل أسمھ وكلمات أخرى لوحة المفاتیح بالحاسب اآللى فى كتابة یستخدم  •

  مجاالت ومعاییر المفاھیم االجتماعیة: المجال الثانى
 ـ مجال المواطنھ١

 اكتساب الطفل قیم المواطنة ومبادئ الدیمقراطیة:  المعیار 
 :المؤشـرات

  .... ].أشخاص ـ أماكن ـ نظم [  یمارس الطفل مشاعر اإلنتماء للوطن مثل  •
   ....... ].العلم ـ النیل ـ القائد [ ة تجاه رموز الوطن مثل  یظھر مشاعر طیب •
  ...... ].السلوك ـ الحوار ـ المظھر ـ العالقات [ یراعى األداب العامة مثل   •
 ...].النظام ـ المرور ـ النظافة [یتبع القوانین والقواعد مثل   •
 ...].التسامح ـ التعاون ـ المبادأة ـ تحمل المسئولیة ـ اإلخاء ـ المساواة [یلتزم بالقیم االجتماعیة الداعمة للتقدم والسالم االجتماعى مثل    •
 .یتعرف أھمیة المھن واألدوار المختلفة فى المجتمع  •
  . یمیز بین الملكیة الخاصة والملكیة العامة •
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 ـ مجال المفاھیم التاریخیة٢
 لناسوعى الطفل بتاریخ وطنھ وأرتباطھ باألحداث وا:  المعیار األول 
 :المؤشـرات

  ...].تحریر سیناء ـ بناء األھرامات [یتعرف الطفل على بعض األحداث التاریخیة التى تنمى إعتزازه بالوطن وانتماءه لھ مثل  •
  ...].جید عید الفطر ـ عید األضحى ـ شم النسیم ـ عید األم ـ عید المیالد الم[یتعرف على أھم األعیاد والمناسبات التى یحتفل بھا المصریون مثل  •
  .یتعرف على بعض العادات المصریة المرتبطة باألعیاد والمناسبات •
  .یشارك فى االحتفاالت واألعیاد القومیة ویقدرھا •
  .یقارن بین حیاة األجداد فى الحقب المختلفة ووضع الناس اآلن •
  ...].خوفو ـ جمال عبد الناصر ـ [یتعرف على  مثل  •
  .قدیر واالحترامیربط بین إنجازات األشخاص ومشاعر الت •

 وعى الطفل بتاریخ الوطن من خالل اآلثار والمعابد واألماكن:  المعیار الثانى
 :المؤشـرات

  . ...]الفرعونیة ـ القبطیة ـ اإلسالمیة[یتعرف على أھم المعالم واآلثار المرتبطة بالحقب التاریخیة المختلفة مثل  •
  ....]أدوات الصید ـ أدوات الزراعة ـ أدوات الزینة ـ أدوات الحرب ـ المواصالت[ة فى العصور المختلفة مثل یتعرف على بعض األدوات المستخدمة فى الحیاة الیومی •
  .یقارن بین بعض األدوات القدیمة واألدوات المستخدمة حدیثا  •
  ...].ھبحجر ـ رخام ـ عاج ـ خشب ـ فضة ـ ذ[یتعرف على بعض الخامات التى إستخدمھا المصرى فى البناء والصناعة مثل  •
  .یتعرف على دور النیل فى حیاة المصریین على مر العصور ویحافظ علیھ •
  .یعتز بتراث وطنھ ویحافظ على آثاره •
 ـ مجال المفاھیم الجغرافیة٣

 إكساب الطفل المفاھیم الجغرافیة األساسیة:  المعیار 
 :المؤشـرات

 ]. من نھر ـ بحر، تلبالقرب[یتعرف الطفل على مفھوم الموقع من خالل وصف أین یسكن مثل  •
 .یتعرف على مفھوم الطقس  •
  .یقارن بین  وسائل المواصالت واالتصال •
  ... ]. أمام ـ خلف ـ بجانب [ یشیر إلى مواضع األشیاء ومكان وجودھا مثل  •
  .یمیز بین الخریطة ونموذج الكرة األرضیة بإعتبارھما صورة مصغرة للعالم •
  .ة التى تمیز منطقتھیتعرف على الخصائص الطبیعیة والبشری •
  ... ].حار ـ بارد ـ ممطر ـ معتدل [ یمیز الحاالت المختلفة للطقس مثل  •
  .یتعرف على المالبس المناسبة لحاالت الطقس المختلفة •
  ... ].الطائرات ـ القطارات ـ السفن [ یتعرف على وسائل النقل المختلفة مثل  •
 ].لتلیفون والفاكس ـ الھاتف شبكة اإلنترنت التلفاز ـ ا[ یكتشف وسائل  االتصال المختلفة مثل  •
  .یجرب محادثة أو اتصال مع أصدقاء فى أماكن بعیده عبر الحاسب اآللي •
 ـ مجال المفاھیم االقتصادیة٤

 وعى الطفل بالمفاھیم االقتصادیة األساسیة:  المعیار 
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 :المؤشـرات
 .یتعرف الطفل على السلع والخدمات ویعطى أمثلة على كل منھا •
 ].إستغالل قطعة أرض فارغة لبناء حدیقة أو سوق تجارى أو ملعب كرة قدم[یعرف أن المصادر أو المواد المتشابھة من الممكن إستخدامھا بطرق متعددة مثل   •
  ... ]. المدارس العامة ـ أقسام الشرطة ـ المطافئ ـ الحدائق [ یتعرف على بعض السلع والخدمات التى تمولھا الحكومة مثل    •
  .عرف معنى كلمة الثمن أو السعر وعالقتھا بالنقودی •
  .یحاكى مواقف البیع والشراء مع األطفال اآلخرین •
  .یصف األعمال والوظائف التى یقوم بھا األفراد فى المجتمع •
  .یقارن بین األدوار فى المنزل والمدرسة والمجتمع •
  .یعرف أماكن بیع السلع •
 )ل الكتابةمھارات ما قب(ـ مجال االستعداد للكتابة ٤

 امتالك الطفل المتطلبات القبلیة للكتابة:  المعیار 
 :المؤشـرات

  . یتعرف على إستخدامات أدوات الكتابة •
  . یتبع مسارا  مخططا  لرسم صورة وحرف وكلمة •
  . یحاكى حروفا  وكلمات بسیطة •
  . یتنمو قدرتھ على التحكم فى القلم عن طریق التأزر بین حركة العین مع الید •
  .إتجاه الكتابة العربیة من الیمین إلى الیسار ومن أعلى إلى أسفل یتبع  •
  .یكتب أحرف قلیلة من الحروف األبجدیة وأسمھ  •
  ... ].أسمھ وكلمات أخرى [  یستخدم لوحة المفاتیح بالحاسب اآللى فى كتابة الكلمات المألوفة مثل  •

  مجاالت ومعاییر القیم الدینیة واألخالقیة: المجال الثالث
 مجال اإلیمانـ ١

 ترسیخ أسس اإلیمان عند الطفل:  المعیار 
 :المؤشـرات

  .یتعرف الطفل على وجود اهللا من خالل مخلوقاتھ •
  .یتعرف على مظاھر قدرة الخالق فى نفسھ وفیما حولھ •
  .یحترم الكتب السماویة •
  .یوقر األنبیاء والرسل •
  .یربط بین العمل الصالح والثواب •
 واألخالقیةـ مجال المعامالت الدینیة ٢

 ممارسة الطفل للمعامالت الدینیة واألخالقیة:  المعیار 
 :المؤشـرات

  .یحمد اهللا ویشكره على نعمھ وعطایاه ویحافظ علیھا •
  .یذكر اهللا عند تناول الطعام وبدایة أداء األعمال •
  .یظھر وعیا  بأھمیة الطھارة •
  .یحافظ على دور العبادة ویحترمھا •
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  . ویعرف فضلھما علیھ وواجباتھ نحوھمایتعامل باحترام مع الوالدین •
  .یلتزم بآداب زیارة األقارب والجیران مع الوالدین •
  .یعطف على الفقراء والمساكین •
  ... ].الصدق ـ األمانة ـ مساعدة العاجز ـ إتقان العمل ـ االستئذان ـ السالم ورد التحیة [ یمارس آداب السلوك القویم مثل  •
  .ظة على النباتاتیعتاد الرفق بالحیوان والمحاف •
  .یحافظ على الممتلكات العامة والخاصة •

  مجاالت ومعاییر الریاضیات: المجال الرابع
 ـ مجال اإلعداد والعالقات العددیة١

 فھم الخواص األساسیة للمفاھیم العددیة وتوظیفھا:  المعیار 
 :المؤشـرات

  ).٢٠(ویتابع حتى العدد ) ١٠(یعد وحدات حتى العدد  •
  ).أكثر من واحد(و) واحد فقط(مفاھیم یثبت ف ھ مھ ل •
  ...].األول، الثانى، الثالث[یتعرف على موضع العناصر فى متتابعة عددیة مثل  •
  ].ال یوجد، أكثر من، أقل من، نفس العدد، أكثر بواحد[یقارن المجموعات ویرتبھا حتى عشر عناصر على األقل مستخدما  اللغة الریاضیة المناسبة مثل  •
  .عداد من خالل إستخدام لوحة المفاتیح والبرمجیات بالحاسب اآلليیتعرف شكل األ •
 ـ مجال التقدیر والحساب العقلى٢

 استخدام الطرق األساسیة عند إجراء العملیات الحسابیة:  المعیار 
 :المؤشـرات

  ...).كم عدد قطع الحلوى التى نحتاجھا ؟ (یوظف األعداد فى حل المشكالت  •
  .عناصر) ٥(ت لنمذجة وحل مسائل الجمع والطرح حتى یستخدم األشیاء والرسوما •
  .توظیف أسالیب التفكیر وحل المشكالت فى إجراء عملیات حسابیة بسیطة •
  .یتوصل إلى بدائل لحل المشكالت البسیطة •
 ـ مجال القـیاس٣

 فھم الخواص األساسیة لمفاھیم القیاس وتوظیفھا:  المعیار 
 :المؤشـرات

  ... ].أطول ـ /أقصر ـ طویل/أثقل ـ قصیر/أخف ـ وثقیل/خفیف[ت مثل یثبت فھمھ لمعانى المصطلحا •
  ... ].اآلن ـ أمس ـ غدا  [ یحدد الوقت بالساعات ویرتب األحداث زمنیا  مثل  •
  ... ].الطول ـ الحجم ـ السعة ـ الوزن ـ المساحة ـ الزمن [ یقارن خواص األجسام بإستخدام لغة الریاضیات مثل  •
  ... ].الشبر ـ القدم [  غیر مقننة مثل یقیس األطوال بأدوات •
  .یطبق مفاھیم القیاس على مواقف وأشیاء تعرض علیھ بإستخدام البرمجیات •
  .یمیز العملة المصریة بفئاتھا وقیمتھا الشرائیة •
 ـ مجال الھندسة والحس المكانى٤

 فھم الخواص األساسیة للمفاھیم الھندسیة وتوظیفھا:  المعیار 
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 :المؤشـرات
 . یتعرف على أسماء بعض األشكال الھندسیة •
 ]داخل ـ خارج، فوق ـ تحت، أعلى ـ أسفل، فى الوسط[یعرف العالقات المكانیة مثل   •
 .یمیز بین األشكال المتشابھة والمختلفة  •
  . یستخدم برمجیات الحاسب اآللى للتعرف على األشكال الھندسیة البسیطة وبنائھا •
  بیاناتـ مجال العالقات الجبریة وال٥

  فھم الخواص األساسیة لمفاھیم العالقات الجــبریة  ومعالجة البیانات وتوظیفھا:  المعیار 
 :المؤشـرات

 ].الحجم، اللون، الشكل، االستخدام[ یجمع األشیاء وفقا  لخصائصھا مثل  •
 .یرسم البیانات بإستخدام الصور واألعداد واألشكال •
 /.....].أ ـ ب/،أ ـ ب٢ـ١/ ٢ـ١[یكرر نمطا  ذا خاصیة بسیطة مثل  •
  ].أكثر، أقل، نفس القدر[یثبت فھمھ لمصطلحات مثل  •

 مجاالت ومعاییر العـلوم: المجال الخامس
 ـ مجال المعرفة الفیزیقیة١

 الفھم واالستجابة لما یستمع إلیھ:  المعیار 
 :المؤشـرات

 . یالحظ أثر القوة فى تغییر حالة الجسم الساكن أو المتحرك  •
 ].الجاذبیة ـ الحجم ـ قوة الدفع ـ نوع السطح[ مل المؤثرة فى تحریك األشیاء مثل   یمیز العوا •
 . یطبق قوانین القوة فى مواقف عملیة  •
 .یعرف أن للھواء والماء أثر فى تحریك األشیاء  •
 .  یمـیز بین األجسام المنفـذة للضـوء وغیر المنفذة لھ •
 .  یدرك االختالف بین حجم الظل وحجم صاحب الظل  •
 . یعرف أن الصوت ینتقل فى الھواء والماء واألجسام الصلبة  •
 .یتعـرف على ظاھـرتى البرق والرعد  •
 . یتعرف على تأثیر القوة المغناطیسیة  •
 . یتعرف على بعض تطبیقات ومظاھر القوة الكھربائیة   •
  .یتعرف على طبیعة المادة وحاالتھا الصلبة والسائلة والغازیة  •
 اةـ مجال عـلوم الحـی٢

 تنمیة معرفة الطفل بالكائنات الحیة وتعاملھ معھا:  المعیار 
 :المؤشـرات

  .یصنف الكائنات الحیة واألشیاء غیر الحیة •
  .یتعرف على مظاھر التغیر فى الحیاة •
  .یتعرف على وظائف األعضاء بالكائنات الحیة •
  .یرتبط بین إحتیاجات الكائن وبیئتھ وخصائصھا •
  .عن الكائنات الحیةیتعرف على النماذج المعبرة  •
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  .یقدم أمثلة لنباتات وحیوانات تعكس البیئات المختلفة •
  .یالحظ تكیف الكائنات الحیة مع البیئة وأھمیتھا •
  .یتعرف على أھمیة الكائنات الحیة لإلنسان •
  .یرعى الكائن الحى ویحافظ علیھ •
 ـ مجال البیئة وعلوم األرض٣

 األرضتنمیة معرفة الطفل بالبیئة وعلوم :  المعیار 
 :المؤشـرات

  ... ].الزراعیة ـ الجبلیة ـ الصحراویة [ یعرف أنوات البیئات وخصائصھا  •
  .یصف العناصر الطبیعیة فى البیئة المحیطة بھ •
  .یتعرف على العوامل الملوثة للبیئة •
  .ینفذ نماذج بسیطة تعبر عن األحداث •
  .یاتیبدى رأیھ فى سلوكیات مرتبطة بالبیئة تعرض علیھ من خالل البرمج •
  .یتعرف على أھمیة الھواء •
 ـ مجال التطبیقات التكنولوجیة٤

 تنمیة معرفة الطفل بتطبیقات التصمیم التكنولوجى:  المعیار 
 :المؤشـرات

  .یتعرف على نموذج اآللة أو جھاز ویصفھا •
  .یصف كیفیة تشغیل اآللة •
  .یحدد وظیفة اآللة وما تقدمھ لإلنسان •
  ].رات ـ التروس البك[ یجرب نقل الحركة باستخدام  •
  .یتعرف على الطرق اآلمنة للتعامل مع اآلالت والمحافظة علیھا •
  .مثل الحاسب اآللي  یتعرف على نموذج اآللة أو جھاز •

 مجاالت ومعاییر التربیة البدنیة والصحیة:  الخامس المجال
 ـ مجال التربیة البدنیة١

  الحركىاكتساب الطفل المفاھیم االساسیة للنشاط:  المعیار  األول
 :المؤشـرات

  ...].ثقیل ـ خفیف : األوزان[، ...]بطئ ـ سریع : السرعات[، ... ]أعلى ـ أسفل : المستویات[ یتعرف على مفردات الحركة األساسیة مثل  •
  ].داخل ـ خارج ـ یمین ـ یسار ـ أمام ـ خلف [ یظھر فھمھ للعالقات المكانیة بین األشیاء مثل  •
  ... ].المشى ـ الجرى ـ الحجل ـ التزحلق ـ الوثب [ لمصطلح الدال علیھ مثل یربط بین األداء الحركى وا •
  .یربط بین االتدریب والممارسة والتحسن فى المھارات الحركیة •

 ممارسة أشكال النشاط  الحركى:  المعیار  الثانى
 :المؤشـرات

  ...]. ـ الحجل ـ التزحلق ـ الوثب ـ الوقوف على قدم واحدة الجرى ـ األرجوحة[ یمارس الطفل أنشطة تظھر التحكم فى العضالت الكبیرة مثل  •
  ].ألعاب الرمل ـ اللعب بالماء ـ رمى ومسك الكرة الصغیرة ـ دحرجة األطواق [ یمارس أنشطة تدعم التحكم فى العضالت الصغیرة مثل  •
  .یحسن أداءه الحركى فى ضوء التغذیة الراجعة •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  )مدرب  ( حنان حافظ  /  تحیاتمع 
 com.hotmail@400_hna  

٩ 

  .ا  ونوعا ینمى قدرتھ على ممارسة النشاط الحركى كم •
  .یشارك فى األلعاب الریاضیة الفردیة والجماعیة •
  ... ].الوثب مع الجرى ثم الھبوط على القدمین، الھبوط على قدم واحدة، التوازن الثابت والمتحرك [ یمارس أنشطة التوازن الجسمى مثل  •
 ـ مجال مفاھیم الصحة واألمان٢

 تنمیة العادات الصحیة السلیمة:  المعیار  األول
 :لمؤشـراتا
  .یمیز بین أنواع الطعام الصحى وغیر صحى •
  .یتعرف عناصر  الوجبة الغذائیة المتكاملة •
  ...].غسیل الیدین، الحفاظ على نظافة المالبس، التخلص من الفضالت، إستخدام األدوات الشخصیة، غسل األسنان [یحافظ على النظافة الشخصیة مثل  •
  ].الریاضة، الغذاء، الراحة، النظافة [ یمارس بالعادات الصحیة السلیمة مثل  •
  ... ].الفرشاة ـ الفوطة، سلة المھمالت ـ المكنسة [ یمیز بین أدوات النافة الشخصیة والعامة مثل  •
  .یمیز بین البیئة النظیفة والبیئة غیر النظیفة •
  .یعى أسالیب الوقایة من األمراض والعدوى •

 ةتنمیة مفاھیم األمن والسالم:  المعیار  الثانى
 :المؤشـرات

  .یتعرف على مصادر الخطر والكوارث وكیفیة التعامل معھا •
  ... ].التدافع على الدرج ـ التحرك من غرفة إلى أخرى ـ التعامل مع األدوات والخامات [ یتعرف على مصادر الخطر التى قد یتعرض لھا فى الروضة مثل  •
  ... ].ة القواعد والتعلیمیات ـ التعامل مع األشیاء الخطیرة كوسائل التنظیف والكھرباء مخالف[ یدرك السلوك الخطأ الذى قد یعرض حیاتھ للخطر مثل  •
  .یتعرف على اإلسعافات األولیة البسیطة •
  .یعرف قواعد وأداب المرور وطرق تطبیقھا •
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  مجاالت ومعاییر الفـنون: لسادس المجال ا
 ـ مجال فنون الموسیقى واإلیقاع الحركى١

 رسة الطفل الغـناءمما:  المعیار  األول
 :المؤشـرات

  .یشارك أقرانھ فى االستماع إلى األغانى واألناشید ذات المغزى التربوى •
  ...].التصفـیق ـ تعـبیرات وجھة وجسمھ ـ التردید [ یظھر تجاوبا  مع األغانى التى یستمع إلیھا من خالل  •
  ... ].الساللم ـ الموازین  [ یغنى الطفل منفردا  أو مع مجموعة ملتزما  باللحن الموسیقى السلیم •
  .یردد الطفل بعض األغانى من الذاكرة •
  .یرتجل أغانى لمافقة ما یمارسھ من ألعاب ونشاطات •
  .یشارك فى مناقشة مضمون األغانى التى یستمع إلیھا •

 ممارسة حركات إیقاعیة مصاحبة للموسیقى:  المعیار  الثانى
 :المؤشـرات

  .... ]صاخب ـ ھادئ، سریع ـ بطئ، عالى ـ منخفض، حزین ـ مفرح، طویل ـ قصیر [لمختلفة مثل یمیز الطفل األداءات الموسیقیة ا •
  . یؤدى الحركة المالئمة لإلیقاعات المختلفة •
  .یبتكر حركات تنسجم مع الموسیقى التى یسمعھا •

 ممارسة العزف على اآلالت اإلیقاعیة:  المعیار  الثالث
 :المؤشـرات

  .الت اإلیقاعیة وأصواتھایتعرف الطفل على مختلف اآل •
  .یمیز بین أصوات اآلالت اإلیقاعیة •
  .یودئ بعض اإلیقاعات البسیطة محاكیا  المعلمة بمفردة أو مع جماعة •
  ..... ].المثلث ـ الكاستینت ـ الرق [ یؤدى نقرات مستخدما  اآلالت اإلیقاعیة مثل  •
  .یعزف منفردا  أو بمصاحبة آالت أخرى •
  .ا  على إیقاع سمعھیرتجل الطفل إیقاعا  رد •
  .یبتكر قطعا  إیقاعیة قصیرة بإستخدام اآلالت •
 ـ مجال الفنون البصریة٢

  تنمیة قدرة الطفل على إدراك عناصر الفنون البصریة  فى البیئة المحیطة:  المعیار  األول
 :المؤشـرات

  ..... ].لكتلة، الفراغ النقطة، الخط، المساحة، الملمس، اللون، ا[ یتعرف على عناصر التكوین الشكلى مثل  •
  .یطابق بین صور مواقف مختلفة بالصور الظلیة المناسبة لھا •
  .یجمع بعض الصور والكروت عن الفنون المصریة القدیمة المرتبطة بمناسبات وموضوعات معینة •
  .ینتقى أعماال  فنیة یشارك بھا فى المعارض والمناسبات •
  .... ].مشاھدة األفالم ـ زیارة المتاحف ـ الجوالت المیدانیة [ریة التى یشاھدھا  من خالل یشارك فى مناقشة العغناصر الفنیة للفنون البص •
  .یعبر عن رأیھ فى أعمال فنیة تعرض علیھ •

 ممارسة الطفل ألنشطة التعبیر الفنى المسطح والمجسم:  المعیار  الثانى
 :المؤشـرات
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  .یتعرف على األدوات والخامات الفنیة المتوفرة فى بیئتھ •
  ].الطبع ـ القص واللصق ـ الرسم الحر ـ الرسم المقید [ نتج أشكال ثنائیة األبعاد مستخدما  ی •
  .... ].بناء وتركیب ـ فك ودمج ـ تشكیل [ ینتج أشكاال  ثالثیة األبعاد مستخدما  خامات البیئة مثل  •
  .... ].ت ـ نباتات طیور ـ حیوانا[ یعید صیاغة بعض األشكال الھندسیة لیحاكى أشكاال  من طبیعة مثل  •
  ...].القطة ـ السیارة[یرسم صورا   تعبیریة عن حركة بعض الحیوانات واألشیاء مثل  •
  ... ].عیدان الكبریت ـ البذور [ یشكل بعض التعبیرات الخطیة ألشكال اإلنسان أو الحیوان بإستخدام الخامات المتاحة مثل  •
 ـ مجال الفنون المسرحیة٣

 جابة لألعمال الدرامیةاالست:  المعیار  األول
 :المؤشـرات

  .یقبل على مشاھدة األعمال الدرامیة الھادفة •
  .یعبر عن إعجابھ باألداء بالتصفیق •
  .یظھر فھمھ لمضمون العمل الدرامى من خالل إظھار االنفعاالت ومناقشة المعلمة •
  ... ].لمكانیة لألحداث الحدث ـ الشخصیات ـ الخلفیة التاریخیة وا[ یتعرف على عناصر العمل الدرامى مثل  •
  .یستنتج المضمون القیمى واألخالقى فى العمل الدرامى •
  ... ].االستحسان ـ الرفض [ یعتبر عن رأیھ فى عناصر العمل الدرامى مل  •
  .یمیز بین األعمال الدرامیة التى تنتمى إلى الخیال والمعبرة عن مواقف حقیقیة •

 والمسرحـیةممارسة األعمال الدرامیة :  المعیار  الثانى
 :المؤشـرات

  ].أوضاع الجسم، أشكال الحركة، سرعة التنفس[یمارس األساسیة للتعبیر الدرامى مثل  •
  ... ].طائر ، أنسان آلى [ یحاكى حركات الحیوانات واألشیاء مثل  •
  ... ].التماثیل ـ جرى الحصان [ یحاكى األشیاء فى وضع السكون والحركة مثل  •
  ... ].رفض، قبول، فرح، غضب [ فى التعبیر عن بعض المواقف والمشاعر مثل یستخدم الوجة وحركات الجسم •
  ... ].صوت عربة اإلسعاف، القطار، المیاه، باب یفتح ویغلق [ یقارن بین أصوات مختلفة ویحاكیھا مثل  •
  .یختار المالبس والمكمالت المناسبة للشخصیات واألحداث •
  ... ].معلم ـ أم ـ دكتور ـ ضابط ـ بائع [ مثل یؤدى أدوارا  درامیة محاكیا  شخصیات واقعیة  •
  .یشارك أقرانھ فى عمل درامى فى مواجھة جمھور •
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