وزارة التربية و التعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد المنزلى
**************
تخطيط مقرر الصف الثانى الثانوى (إقتصاد منزلى)
للعام الدراسى  2018ـ [ 2019الفصل الدراسى األول]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

الشهر
سبتمرب

نبذة عن أهداف املادة – حمتوى املقرر.



2018

اإلعداد للعام الدراسي وجتهيز املعامل
وتقسيم الطالب إىل جمموعات.

أكتوبر
2018

النشاط املصاحب

الوحدة األوىل(الصحة والسالمة)



مقدمة الوحدة ــ األسرة وإدارة الذات ــ مفهوم إدارة الذات ــ

خطوات إدارة الذات .



الذكاء االنفعالي فى حياتنا األسرية ــ املقصود بالذكاء

االنفعاىل ــ عناصر الذكاء االنفعاىل ــ جمموعة من املهارات

 تطبيق مراحل إدارة الذات اخلمس على
خطط مستقبلية.
 سرد العديد من املواقف احلياتية األسرية
للطالب ومناقشتهم فى احللول املقنعة هلا.

االجتماعية والنفسية التى تساعد على ضبط االنفعاالت .
 الفئات احلساسة ومتطلباتها (احلامل ــ املرضع ــ الرضيع) ــ
جوانب رعاية احلامل ــ فوائد الرضاعة الطبيعية ــ الرضاعة الصحية

 حبث عن جوانب رعاية احلامل وطفلها
الرضيع.

للرضيع.
 املسكن وحجراته بني التنوع والتطور ــ مفهوم التصميم
الداخلى حلجرات املسكن ــ أمثلة للفراغات املتعددة.

 عمل ألبوم صور ألمثلة تطبيق الفراغ متعدد
االستخدامات

 اختاذ القرار فى ضوء مشكالت األسرة ــ املقصود باختاذ القرار

 سرد إحدى املشكالت األسرية واختاذ

ــ العناصر األساسية التى يتكون منها القرار ــ مراحل اختاذ القرار ــ

القرار املناسب للتوصل حللها فى ضوء

العوامل التى تؤثر على اختاذ القرار .

األسلوب العلمى للتفكري وكتابة تقرير حول
ذلك.

نوفمرب

 الدولة اخلدمات األهلية لألمومة والطفولة .

2018

 استخدام الشبكة القومية للمعلومات فى
البحث عن اخلدمات األهلية املشهرة والدور
الذى تقوم به.

 تابع الفئات احلساسة (املسن) ــ تقييم العادات الغذائية للمسن.

 عصف ذهنى لألغذية املناسبة للمسنني بناء
على ما مت دراسته.

 من عجائب األطعمة ــ أمثلة لألطعمة التى تشبه جسم اإلنسان.


املولد النبوى الشريف [االثنني ]2018/11 /19تقديرياً

 الوحدة الثانية (صحة األسرة لصحة اجملتمع)
 مقدمة الوحدة ــ التداخالت بني الغذاء والعناصر األخرى ــ
املقصود بالتداخل بني الغذاء والعناصر األخرى التداخل بني
الغذاء والدواء.

 عمل ألبوم صور لعدد من األطعمة التى
تشبه جسم اإلنسان
 ندوة عن التوعية بنوعيات الغذاء
املتوافقة فيما بينها لتوفري االحتياجات
الغذائية اليومية لبناء جسم سليم.

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلى
تابع تخطيط مقرر الصف الثانى الثانوى (إقتصاد منزلى)
للعام الدراسى  2019-2018م [الفصل الدراسى األول]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

الشهر

النشاط املصاحب

ديسمرب

 الباترون املسطح ــ مفهوم الباترون املسطح ــ مناذج تصميمية

 رسم منوذج الباترون املسطح.

2018

بسيطة باستخدام الباترون املسطح.

 تنفيذ كاردجيان بدون أكمام
 تنفيذ بولريو.

 مناذج مبتكرة باستخدام الباترون املسطح.

 تنفيذ بلوزة كاجوال.
 تنفيذ بنطلون حرميى واسع.

 الرجييم بني الطريقة والفعالية ــ أسس اختيار النظام الغذائى ــ

 عمل أومليت فرنسى.

أمثلة لألطعمة التى يعتمد عليها عند إتباع أى نظام غذائى.

 عمل ترايفل بالفواكه.

 العجائن واملواد الرافعة الطبيعية ــ طرق رفع املخبوزات ــ

 تنفيذ املناقيش السورية.

املقصود باملواد الرافعة الطبيعية ــ أنواع املواد الرافعة الطبيعية.

 تنفيذ عجينة العشر دقائق.

يناير

 الطاقة احليوية بني املتعة وتبسيط األعمال ــ املقصود بعلم طاقة

 حبث فى اإلنرتنت عن علم الفنج شوى

2019

املكان ــ املقصود بالطاقة احليوية ــ النصائح التى يقدمها علم

.Feng Shui

(الفنج شوى. ) Feng Shui
 تقييم الوحدة  +مراجعـــــة.


عيد امليالد اجمليد [االثنني ]2019/ 1/ 7



االمتحان العملى



امتحانات الفصل الدراسى األول



امتحانات الفصل الدراسى األول



أجازة نصف العام



أجازة نصف العام

ملحوظة هامة:
يعتبر هذا التخطيط إسترشادى ويمكن تغيير األصناف تبعاً لإلمكانيات المتاحة ( ظروف البيئة – اإلمكانيات المادية )
خبير المادة
د /داليا عاطف عبد الحليم

مدير عام تنمية المادة
أ  /إيمان محمد أحمد الباجورى

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلى
تابع تخطيط مقرر الصف الثانى الثانوى (إقتصاد منزلى)
للعام الدراسى  2019-2018م [الفصل الدراسى الثانى]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
الشهر

املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

فرباير

الوحدة الثالثة (فن التواصل)

2019

 مقدمة الوحدة ــ تكنولوجيا االتصاالت فى حياتنا اليومية
ــ مزايا وعيوب استخدام تكنولوجيا االتصاالت فى حياتنا

النشاط املصاحب
 مناظرة حول إجيابيات وسلبيات استخدام وسائل
التكنولوجيا احلديثة.

اليومية ــ إجيابيات وسلبيات التواصل االجتماعى.
 فن التعامل مع اآلخرين (اإلتيكيت) ـ مفهوم اإلتيكيت ــ
القواعد العامة لإلتيكيت ــ أهمية اإلتيكيت فى حياتنا.

 مشهد متثيلى لعيد ميالد من قبل املتعلمني يوضح ما
جيب إتباعه فى كل موقف بدءاً من االستعداد
للحفل من ملبس ومأكل ومشرب وانتهاء بتوديع
الضيوف.

 قواعد الطهى العامة ــ طرق الطهى املختلفة ــ فوائد كل

 تطبيق أى قاعدة من قواعد الطهى حسب اإلمكانات.

طريقة من طرق الطهى.
مارس
2019

 وقفات حول الغذاء والصحة ــ مراحل تطور الغذاء عرب

 جتميع صور للمنتجات اجلاهزة باحملالت التجارية

العصور املختلفة ــ أمثلة لألغذية املعدلة وراثياً ــ مقارنة

والرتكيز على احملتوى املكتوب على غالف كل

بني األطعمة الصحية وغري الصحية.

منتج والذى يشمل السعرات احلرارية واملكونات.

 املوضة والعادات والتقاليد ــ املقصود باملوضة ــ تعدد

 عمل ألبوم صور ملالبس من بيئات خمتلفة.

املالبس فى البيئات املصرية ــ مالبس املرأة النوبية ــ

 عرض صور توضح كيفية استغالل الرتاث فى إدخال

مالبس املرأة البدوية ــ اقرتاحات الستغالل الرتاث فى

تعديالت على موديالت خمتلفة.

مناذج ملبسية مبتكرة .
 تابع العجائن ــ املواد الرافعة الكيميائية ــ املقصود

 عمل كوكيز.

باملواد الرافعة الكيميائية ــ أنواع املواد الرافعة
الكيميائية.
الوحدة الرابعة (االقتصاد فى حياتنا)
 مقدمة الوحدة ــ إعادة تدوير املستهلكات لتجميل
حجرات املسكن ــ األسس الواجب مراعاتها عند اختيار
قطع جتميل املسكن ــ املقصود بتدوير املستهلكات ــ
مناذج ألفكار خمتلفة إلعادة تدوير املستهلكات.

 تنفيذ خدادية من بقايا األقمشة.
 تنفيذ سجادة من بقايا األقمشة.

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلى
تابع تخطيط مقرر الصف الثانى الثانوى (إقتصاد منزلى)
للعام الدراسى  2019-2018م [الفصل الدراسى الثانى ]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
النشاط املصاحب

الشهر

املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

أبريل

 التخطيط ليوم مع العائلة (رحلة ــ غداء ــ عشاء) ــ ما جيب مراعاته

 وضع خطط لبعض املواقف األسرية ن

2019

عند التخطيط لقضاء يوم مع العائلة ــ نقاط تؤكد أهمية التخطيط فى

قبل املتعلمني ومناقشتها معهم.

حياتنا.
 مناذج مبتكرة لقطع بسيطة هلا أكثر من استخدام.

 تنفيذ كاب يُرتدى بأكثر من طريقة.

تابع تدوير املستهلكات .

 عمل عالقة من اجلينز

 حفظ األطعمة ــ مفهوم حفظ األطعمة ــ فوائد حفظ األطعمة ــ.
تقسيم األطعمة حسب قابليتها للفساد ــ العوامل املؤثرة على تلف

 تطبيق إحدى جماالت حفظ األطعمة
(مربى ــ خملالت)

األطعمة.


عيد حترير سيناء [اخلميس ]2019 / 4 / 25

 ش النسيم [االثنني  ]2019 / 4 / 29تقديرياً

 إنهاء القطع املنفذة وتقييم الوحدة.

 عيد العمال [األربعاء ]2019 / 5 / 1
مايو
2019

 االمتحان العملى
 املعرض
 امتحان آخر العام

ملحوظة هامة:
يعتبر هذا التخطيط إسترشادى ويمكن تغيير األصناف تبعاً لإلمكانيات المتاحة ( ظروف البيئة – اإلمكانيات المادية )
خبير المادة
د /داليا عاطف عبد الحليم

مدير عام تنمية المادة
أ  /إيمان محمد أحمد الباجورى

