وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

توزيع منهج املهارات العملية
اقتصاد منزيل
للصف الرابع االبتدائي
للعام الدراسي  2019/2018م

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

تتضمن حمتوى منهج الصف الرابع االبتدائي املهارات العملية (االقتصاد املنزيل )الوحدات التالية  :ـ

الوحدة األوىل  :دوري يف األسرة :


التعاون األسرى .



تنظيم الوقت .

الوحدة الثانية  :مهارات يدوية :


الرتيكو ( عمل البداية ـــــ عمل الغرزة العدلة ــــ عمل الغرزة امللقووةة ) .



تنفيذ قطع ةسيطة من الرتيكو .

الوحدة الثالثة  :صحتك يف غذائك :
 الوجبة الغذائية السويمة .
 عادات صحيحة يف تناول الطعام .
 الشطائر (الساندوتشات) .
 املشروةات .

مالحظات عامة :


يتم دمج حمتو ى الوحدة األوىل والثانية والثالثة لتدرس عوى مدار الفصويني الدراسيني وفلقاُ لنظام التلقويم الرتةوي الشامل .

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

توزيع منهج املهارات العموية (االقتصاد املنزلي) لوعام الدراسي
الصف الراةع االةتدائي (الفصل الدراسي األول )

 2019 / 2018م

اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا
النشاط العموي

الشهر
احملتوى العومي
سبتمرب

أهداف املنهج .

 2018م

 تنفيذ شعار وتصميم ةطاقات لومجموعات .
الوحدة األوىل  :دوري يف األسرة.
التعاون األسرى.

أكتوةر

 دراسة أهداف املنهج وتلقسيم الفصل إىل جمموعات .

تاةع التعاون األسرى  :كيفية العناية ةاملظهر الشخصى

 حتديد دور كل فرد يف األسرة والتعاون يف شراء احتياجات املنزل.
 التدريب عوى ترتيب وتنظيم األدوات الشخصية و املالةس.
 تنفيذ ليفه استحمام من املناشف اللقدمية .

 2018م
الوحدة األوىل  :دوري يف األسرة.
تنظيم الوقت  :اهمية تنظيم الوقت واالستفادة من اوقات الفراغ.
الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك .
الوجبة الغذائية السويمة.
تابع الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك .
املشروةات .
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية .
الرتيكو
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية .
نوفمرب
 2018م

تاةع الرتيكو ( عمل البداية )
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية
تاةع الرتيكو الغرزة ( العدلة ) .
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية .
تاةع الرتيكو الغرزة ( العدلة ) .

 عمل دمى من كرات الصوف ـــــ عمل مشاية من كرات الصوف .
 نشيد العناصر الغذائية .
 إعداد اصناف تصوح لوجبة اإلفطار .
 تنفيذ ةعض املشروةات الباردة.

 تنفيذ وسيوة عن أدوات الرتيكو .
 عمل كتالوج للقطع منفذة من الرتيكو .

 التدريب عوى مسك اإلةرة وعمل البداية يف الرتيكو .

 التدريب عوى الغرزة العدلة .

 تطبيلقات عوى الغرزة العدلة ( تنفيذ ملقومة ).

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

تاةع توزيع منهج املهارات العموية

(االقتصاد املنزلي) لوعام الدراسي  2019 / 2018م

الصف الراةع االةتدائي ( الفصل الدراسي األول ) اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا
الشهر

احملتوى العومي

الوحدة الثانية  :مهارات يدوية .
ديسمرب
 2018م

تاةع الرتيكو الغرزة ( امللقووةة ) .
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية .
تاةع الرتيكو الغرزة ( امللقووةة ).
الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك .
تاةع املشروةات .
تاةع املشروةات.

النشاط العموي

 التدريب عوى الغرزة امللقووةة .

 تطبيلقات عوى الغرزة امللقووةة ( تنفيذ كيس نلقود)
 إعداد بعض المشروبات الساخنة .
 تابع إعداد بعض المشروبات الساخنة .

مراجعه – االستعداد لالمتحان العموي .
االمتحان العموي .
يناير

 2019م
فرباير

امتحان النصف الدراسي األول .
امتحان النصف الدراسي األول .
أجازة الفصل الدراسي األول.
أجازة الفصل الدراسي األول.

2019م

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العموية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإلمكانات املادية)

اخلبري

أ /إميان سويمان سويمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة

أ /إميان حممد أمحد الباجورى

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

تاةع توزيع منهج املهارات العموية (االقتصاد املنزلي) لوعام الدراسي  2019 / 2018م
الصف الراةع االةتدائي (الفصل الدراسي الثاني) اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا
الشهر

النشاط العموي

احملتوى العومي
 دراسة أهداف املنهج .

أهداف املنهج .

 التدريب عوي مشهد متثيوي يوضح العادات الصحيحة واخلاطئة يف تناول
فرباير
 2019م

الطعام .
الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك .
عادات صحيحة يف تناول الطعام .
الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك
الشطائر (الساندويتشات) .
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية

مارس
 2019م

تنفيذ قطع ةسيطة من الرتيكو .
الوحدة الثالثة  :صحتك فى غذائك .
تاةع الشطائر .

 مشهد متثيوي يوضح العادات الصحيحة واخلاطئة فى تناول الطعام .
 مساةلقة عن العادات الصحية املرتبطة ةتناول الطعام والشراب .


تنفيذ شطائر مموحة.



حبث عن الوجبات اجلاهزة وأضرارها.



تنفيذ ( كوفية أو ةونيه ).



تنفيذ شطائر حووة.



عمل حبث يف أنواع اخلبز واللقيمة الغذائية لكل منها .

الوحدة الثانية  :مهارات يدوية
تاةع تنفيذ قطع ةسيطة من الرتيكو .
الوحدة الثانية  :مهارات يدوية
تاةع تنفيذ قطع ةسيطة من الرتيكو .
تاةع تنفيذ قطع ةسيطة من الرتيكو .
الوحدة الثالثة :صحتك فى غذائك .
إةريل
 2019م

تاةع الشطائر.



تاةع تنفيذ ( كوفية أو ةونيه ).

 تنفيذ ( فيست ةسيط ).
 تاةع تنفيذ ( فيست ةسيط ).
 تنفيذ جدول ملقارنة ةني املنتج املصنوع ةاملنزل واملنتج اجلاهز
 طريلقة عمل الكاتشب واملايونيز.

(ملقارنة ةني الشطائر املعدة ةاملنزل واملعدة خارج املنزل) .
الوحدة الثالثة :صحتك فى غذائك
تاةع الشطائر.

 تنفيذ حشوات خمتوفة لوشطائر .
 الطرق الصحيحة لتغويف السندوتشات .
 حبث عن أضرار استخدام أوراق اجلرائد وما شاةه يف تغويف الساندوتشات.

االمتحان العموي
املعرض
مايو
 2019م

امتحان آخر العام.
امتحان آخر العام.

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العموية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإلمكانات املادية)

اخلبري
أ /إميان سويمان سويمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة

أ /إميان حممد أمحد الباجورى

