وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

توزيع منهج األنشطة واملهارات العملية
( االقتصاد املنزيل )

للصف الثالث االبتدائي

للعام الدراسي 2019/2018م

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

يتضمن حمتوى منهج األنشطة واملهارات العملية (االقتصاد املنزيل ) للصف الثالث االبتدائي الوحدات التالية :
الوحدة األوىل  :مؤسسات يف جمتمعي
 مؤسسات تقدم خدمات .
 مؤسسات تنتج سلعاً .
 االستخدام اجليد للسلع .
 االستخدام اجليد للمرافق .
 الوحدة الثانية  :كلنا نعمل
 من صنع يدى .
الوحدة الثالثة  :املسكن الصحي
 مواصفات املسكن الصحي .
 نظافة املسكن وجتميله .
الوحدة الرابعة  :ماذا البس
 املالبس يف الشتاء والصيف .
 الطرق الصحيحة للمحافظة على املالبس .
الوحدة اخلامسة  :صحتك بني يديك
 البيئة والتلوث .
 كيف نقى أنفسنا من األمراض ؟
 اإلسعافات األولية .

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
منوذج مقرتح لتوزيع منهج األنشطة واملهارات العملية ( االقتصاد املنزلي) للعام الدراسي  2019/2018م
الصف الثالث االبتدائي ( الفصل الدراسي األول ) اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعياً
الشهر
سبتمرب

املوضوعات
أهداف املنهج

الوحدة األوىل  :مؤسسات يف جمتمعي .
مؤسسات تقدم خدمات .

تابع مؤسسات تقدم خدمات .

 2018م

 2018م

 تنفيذ ( زهرة من صنع يدك ع ظرف خطاب ) .

تابع مؤسسات تقدم خدمات .
مؤسسات تنتج سلعاً.

 تنفيذ توكة من بقايا اخليو .

تابع مؤسسات تنتج سلعاً.

 تنفيذ حزام من خامات البيئة املتنوعة .

االستخدام اجليد للسلع .

 البحث عرب االنرتنت عن اإلرشادات اخلاصة بالتسوق .
 تنفيذ مطوية لتوضيح البيانات املرفقة على السلع الغذائية .
 تنفيذ فاصل لصفحات الكتاب .
 إعداد الفتات للمحافظة على املرافق العامة .

تقييم الوحدة

 تنفيذ غطاء للقلم الرصاص .

الوحدة الثانية :كلنا نعمل .

 البحث على الشبكة املعلومات عن أنواع خمتلفة من أطباق السلطة

تابع من صنع يدي .

 2018م

مدرسة–مكتب بريد_ اخل . )...

 مسرحية أو فيلم تعليمي عن أهمية العمل .

من صنع يدي .

ديسمرب

 جتميعععع صعععور ومعلومعععات ملؤسسعععات تقعععدم خعععدمات ( مستشعععفى –

 مسرحية أو قصة توضح أهمية العمل .

االستخدام اجليد للمرافق .

نوفمرب

 دراسة أهداف املنهج وتقسيم اجملموعات .
 تصميم بطاقة اجملموعة وعمل شعار .

 2018م

أكتوبر

األنشطة

أو الشطائر و الساندويتشات..
 تنفيذ بعض الساندويتشات والشطائر املتنوعة .

تابع من صنع يدي

 تنفيذ أصناف منوعة من السلطة .

.تقييم الوحدة

( سلطة زبادي ع سعلطة طحينعة ع سعلطة طحينعة بعا مص ع سعلطة

الوحدة الثالثة:املسكن الصحي .

مواصفات املسكن الصحي .

الطماطم مع اجلنب

 جتميع معلومات عن مواصفات املنزل الصحي .

نظافة املسكن وجتميله .

 تنفيذ جنفه لتجميل املنزل

تابع نظافة املسكن وجتميله .

 جتميع صور للتوعية بالسلوكيات الصحيحة داخل املنزل .

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
تابع توزيع منهج األنشطة واملهارات العملية ( االقتصاد املنزلي ) للعام الدراسي  2019/2018م
الصف الثالث االبتدائي (الفصل الدراسي األول) اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعياً
الشهر

املوضوعات
تقييم الوحدة

يناير

 2019م

األنشطة



إعداد مسابقة الختيار أمجل فصل يف املدرسة .

امتحان الفصل الدراسي األول
امتحان الفصل الدراسي األول
أجازة نصف العام

فرباير

أجازة نصف العام

 2019م

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العملية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإل مكانات املادية )
اخلبري
أ /إميان سليمان سليمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

تابع منوذج مقرتح لتوزيع منهج االنشطة واملهارات العملية ( االقتصاد املنزىل ) للعام الدراسي  2019/2018م
الصف الثالث االبتدائي ( الفصل الدراسي الثانى ) اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعياً
الشهر

فرباير

 2019م

األنشطة

املوضوعات
أهداف املنهج.

 دراسة أهداف املنهج .

الوحدة الرابعة  :ماذا ألبس ؟

 جتميع صور ملالبس شتوية وأخرى صيفية .

املالبس يف الشتاء والصيف .

 تدوير املالبس لصنع مكمالت الزى ( عقد ) .

تابع املالبس يف الشتاء والصيف .

 تابع تدوير املالبس لصنع مكمالت الزى ( أساور ع قفاز ) .

الطرق الصحيحة للمحافظة علي املالبس .

 فحص قطعة ملبسيه وحصر العيوب املوجودة بها .
 جتميل الشماعة .

تابع الطرق الصحيحة للمحافظة علي املالبس .

 تنفيذ فواحة أو كيس لتعطري املالبس . .

تقييم الوحدة .

الوحدة اخلامسة  :صحتك بني يديك .

مارس

 2019م

البيئة و التلوث .

 إعداد كلمة فى اإلذاعة عن مسببات تلوث البيئة .
 عرض ملسرحية ( أمجل شارع ) .

تابع البيئة و التلوث .

 عرض ملسرحية ( البيئة صديقتى ) .

كيف نقى أنفسنا من األمراض .

 لعبة املتاهة للتعرف على طرق الوقاية من األمراض .
 التخطيط لقضاء يوم متوازن بني النوم والعمل .
 تأليف قصة عن الوقاية من األمراض .

ابريل

 2019م

تابع كيف نقى أنفسنا من األمراض .

 تنفيذ اصناف لوجبات افطار أو عشاء صحى ومفيد

تابع كيف نقى أنفسنا من األمراض .

 تابع تنفيذ اصناف لوجبات افطار أو عشاء صحى ومفيد

اإلسعافات أولية .

 مجع األدوات الالزمة لعمل االسعافات األولية .
 تطهري اجلروح السطحية البسيطة .

تابع اإلسعافات أولية .



عمل صندوق لإلسعافات األولية.

تقييم الوحدة
املعرض
مايو

 2019م

امتحان آخر العام
امتحان آخر العام

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العملية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإل مكانات املادية )
اخلبري
أ /إميان سليمان سليمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

