وزارة التربية و التعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد المنزلي
*********** ***
تخطيط مقرر الصف الثالث الثانوي (اقتصاد منزلي)
للعام الدراسي  2018ـ [ 2019الفصل الدراسي 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(حنو بناء جيل سليم)



ميزانية األسرة – مفهوم ميزانية االسرة – عناصر ميزانية االسرة –

اسس وضع امليزانية – اهمية وضع امليزانية .
 الزواج – مفهوم الزواج – اهلدف من الزواج – اركان الزواج
الشرعى – الزواج العرفى – نتائج الزواج العرفى –االستعداد

 تصميم مقرتح لنموذج ميزانية السرة
متوسطة الدخل .
 عمل مناظرة حول الزواج العرفى ونتائجه
السلبية .

النفسى للزواج  -مقومات جناح الزواج .
 اختيار املالبس – االسس الواجب مراعاتها عند اختيار املالبس –

 تصميم موديل بسيط جلسم قصري وحنيريف فريى

مالبس منزلية – مالبس اخلروج – أنواع الشخصيات – تقسيم اشكال

مرحلريرية الرشريريد الظهريريار نقريرياط اجلمريريال وإخفريرياء

جسم االنسان – مواصفات املالبس – البشرة وانواعها وما يناسب كل

عيوب اجلسم .

نوع بشرة – العمر وما يناسب كل مرحلة من مالبس ( الطفولة –
املراهقة – الشباب – الرشد – الكهولة ) .
 امراض سوء التغذية – مفهوم سوء التغذية – اسباب سوء التغذية –

 حبث عن امراض سوء التغذية .

بعض امراض سوء التغذية املنتشرة .
 تصميمات املطابخ وأشكاهلا – األسس الواجب مراعاتها عند
تصميم املطابخ – األفكار التى تساعدك فى ترتيب املطبخ – اشكال
املطابخ املختلفة – أفكار ذكية حلل مشكالت املطابخ الصغ ة .

 حبث عن أهمية األلوان واألرضيات املزركشة
فى املطبخ .
 عمل كتالوج عن كيفية استغالل املساحات
الضيقة فى املطبخ.

نوفمرب

 ترشيد االستهالك  -املقصود برتشيد االستهالك – اهلدف من

2018

ترشيد االستهالك – طرق احلفاظ على املياه – اهلدف من ترشيد

 اكتب مقرتحاتك لرتشيد استهالك الطاقة فى
املنزل .

الطاقة – طرق ترشيد استهالك الطاقة .
 اصناف متنوعة بطرق طهى خمتلفة – طرق الطهى املختلفة

 تنفيذ صنف بإحدى طرق الطهى املختلفة :

(السلق – التسبيك – الشى – اخلبز فى الفرن – تطبيق احدى

( كانيلونى باللحم املفروم – اخلبز السورى –

األصناف املتنوعة .

الالنشون – تورتة ايس كريم – مولتون كيك )

 احتياجات الفرد من املالبس –عوامل جيب مراعاتها عند حتديد
احتياجات من املالبس – اسس وضع خطة ناجحة لتحديد
احتياجات األسرة امللبسية  + -تقييم الوحدة.
 املولد النبوى الشريف [االثنني ]2018/11 /19تقديرياً

 مجع البوم صور عن املالبس املميزة
لالنشطة املختلفة .

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلي
تابع تخطيط مقرر الصف الثالث الثانوي (اقتصاد منزلي)
للعام الدراسي  2019-2018م [الفصل الدراسي األول]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
الشهر

املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

تابع

الوحدة الثانية (حياة أسرية سعيدة )

نوفرب

مقدمة الوحدة ريري أنواع املطابخ (جتميلها والعناية بها)  -انواع املطابخ من

2018

حيث اخلامة ومميزات وعيوب كل منها – طرق العناية باملطبخ عند إعداد

النشاط املصاحب
 عمل البوم صور النواع املطابخ وصور لوسائل
جتميل املطبخ .

األطعمة – تنظيف (البوتاجاز– األفران – الشفاط – الثالجة – . )...
ديسمرب

 حقوق وواجبات أفراد األسرة – واجبات الزوج والزوجة – حقوق الزوج

2018

والزوجة – سلوكيات اآلباء وتأث ها على األبناء – حقوق األبناء على والديهم

عقاب واساليب الرتبية بالثواب والعقاب مع توضيح

– عقوق الوالدين وأسباب عقوق األبناء لآلباء.

اجيابيات وسلبيات كل منها .

 األمراض املنقولة بواسطة الغذاء – مفهوم التسمم الغذائى – انواع التسمم

 عمل مناظرة حول اساليب الرتبية احلديثة بدون

 عمل الفتات توعية للحفاظ على سالمة الغذاء .

الغذائى – اهمية احلفاظ على سالمة الغذاء لالمن القومى – الوصايا اخلمس

 عمل حبث عن الوصايا اخلمس ملنظمة الصحة

ملنظمة الصحة العاملية .

العاملية.

 األرضيات واحلوائط والعناية بها –أنواع األرضيات – عيوبها – مميزاتها –
طرق العناية بها – طرق تكسية جدران املنزل املختلفة – األسقف – أنواع

 حبث عن إحدى أرضيات املنازل موضحة مميزاتها
وعيوبها وطرق العناية بها .

األسقف املعلقة – مميزاتها – عيوبها.

 البوم صور عن احدث أنواع األرضيات باملنازل .

 اتيكيت الوالئم – معنى االتيكيت – مفهوم اتيكيت الوالئم – أمور جيب

 ابتكار الفكار جديدة لطيات فوط السفرة.

مراعاتها عند جناح اى وليمة – ترتيب املائدة – االدوات الالزمة العداد
املائدة – املفارش – املفارش االمريكانى – فوط السفرة – طيات فوط
السفرة.
يناير
2019

 إدارة الوقت ومضيعات الوقت – مفهوم الوقت وخصائص الوقت – مفهوم

 قيام الطالبات بتصميم منوذج ختطيطى يوضح خطة

ادارة الوقت – العوامل املؤثرة على ادارة الوقت – املقصود مبضيعات

لتنظريرييم الوقريريت ومناقشريرية االجيابيريريات والسريريلبيات مريريع

الوقت – مظاهر واسباب اضاعة الوقت ريري تقييم الوحدة ريري مراجعة.

زميالتها .
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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 )
مدير عام تنمية المادة
خبير المادة
أ  /إيمان محمد أحمد الباجورى
د /داليا عاطف عبد الحليم

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلي
تابع تخطيط مقرر الصف الثالث الثانوي (اقتصاد منزلي)
للعام الدراسي  2019-2018م [الفصل الدراسي الثاني]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
الشهر

املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر

فرباير

الوحدة الثالثة (حياة اسرية عصرية ومتطورة)

2019

 مقدمة الوحدة.
 مكمالت الناقتك – مكمالت املالبس – احلقائب وقواعد

النشاط املصاحب
 مناظرة حول إجيابيات وسلبيات استخدام وسائل
التكنولوجيا احلديثة.

اختيارها –احلزام وانواع خاماته – األحذية وأنواع خاماتها –
اجلوارب وانواعها – االيشارب او الشال وطرق ارتداؤه املختلفة
– اغطية الراس والقفازات
 اصناف من بقايا االطعمة – مص بقايا االطعمة – عالقة الغذاء
بالتوف –االرشادات التى جيب مراعاتها مع بقايا االطعمة .

 تطبيق احد االفكار املقرتحة الستخدام بقايا الطعام فى
عمل صنف جديد :
 صنف من بقايا االرز (كرات االرز بالبيض واجلنب ). صنف من بقايا الفواكهة ( كوكتيل الفواكهة طبقات ) . صنف من بقايا الدجاج (كفتة بقايا الدجاج املسلوق)
...........اخل

 عادات الزواج حول العامل – القيم واملبادئ التى جيب ان
تتوافر بني الزوجني – طقوس ومظاهر االحتفال بالزواج –

اعداد حبث عن عادات وتقاليد الزواج الغريبة املختلفة
فى بلدان العامل ومقارنتها بعادات الزواج فى مصر .

طقوس ومظاهر الزواج فى بعض البلدان (اهلند -املغرب) –
بعض العادات الغريبة فى الزواج لبعض الشعوب – عجائب
املهور فى بعض البلدان .

مارس
2019

 التضخم السكانى – مفهوم التضخم السكانى – اسباب الزيادة
فى الكثافة السكانية – دور التنمية فى عالج املشكلة السكانية –

 عمل حبث عن دور اجملتمع املدنى فى حل مشكلة الزيادة
السكانية .

مفهوم تنظيم االسرة – اهمية تنظيم االسرة .
 العناية باألثاث واملفروشات – أنواع خامات أثاث املنزل
وطرق العناية بها– املفارش بانواعها – طرق العناية باملفارش –

 حبث عن أنواع البقع وطرق إزالتها.

طرق تنظيف التحف واألنتيكات .
 تابع مكمالت االناقة  +تقييم الوحدة.

 تابع تنفيذ احدى مكمالت املالبس

الوحدة الرابعة (تنمية وبناء شخصية افراد اجملتمع )
 مقدمة الوحدة ريري الطهى حول العامل – املقصود بالطبق املميز
لكل بلد – األطباق االيطالية – األطباق الفرنسية – األطباق
االسيوية – األطباق اهلندية –األطباق املكسيكية – األطباق
اخلليجية – أطباق املغرب العربى – األطباق املصرية.

 تنفيذ صنف من األصناف املميزة لكل دولة  :الكبسة
السعودى – الكسكسى املغربى – السوشى اليابانى
..........اخل

وزارة التربية والتعليم
مكتب مديرعام تنمية مادة االقتصاد المنزلي
تابع تخطيط مقرر الصف الثالث الثانوي (اقتصاد منزلي)
للعام الدراسي  2019- 2018م [الفصل الدراسي الثاني]
الخطة األسبوعية :فترة واحدة أسبوعياً =  90دقيقة
الشهر
أبريل
2019

النشاط املصاحب

املوضوعات املنصوص عليها فى املقرر
 تابع اتيكيت الوالئم –األدوات الفضية وأنواعها  -إرشادات ترتيب

 عمل ألبوم صور لوسائل جتميل املائدة

األدوات الفضية – ما جيب مراعاته عند جتميل املائدة – طرق تقديم

املتعددة .

الطعام – طرق رفع الطعام .
 جتديد املالبس القدمية – اهمية جتديد املالبس القدمية – حمتويات

 حبث عن وسائل جتديد املالبس القدمية .

الدوالب التى تستحق التدوير – مقرتحات إلعادة تدوير املالبس لتجديدها.
 املشكالت الزوجية وكيفية التغلب عليها  -اسباب املشكالت

 حبريريريث عريريرين املشريريريكالت الزوجيريريرية (مثريريريل

الزوجية – وسائل احتواء اخلالفات الزوجية فور حدوثها – االثار

التفكريك األسريرى وعواقبريه) وتأث هريا علريى

السلبية املرتتبة على اخلالفات الزوجية .

األسرة واجملتمع وكيفية التغلب عليها.

 تابع الزواج – طقوس الزواج فى مصر  -جتهيزات الزواج -املهر
– اخلطبة – القامية – ليلة احلنة – املأذون  -يوم الزفاف –

 عمل حبث فى االنرتنت عن طقوس
الزواج املختلفة داخل حمافظات مصر .

جتهيزات الزفاف – مالبس العروسني +تقييم الوحدة.
 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

