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

توزيع منهج ا ملهارات العملية
االقتصاد املنزىل

للصف اخلامس االبتدائى

للعام الدراسي  1028/1027م

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

يتضمن حمتوى منهج الصف اخلامس للمهارات العملية ( االقتصاد املنزيل ) الوحدات التالية  :ـ

الوحدة األوىل :كيف استفيد من وقتي

 تنفيذ بعض الغرز الزخرفية .
 مشروع بسيط يعتمد على غرز التطريز الزخرفية .


السلوك السليم يف التعامل مع اآلخرين .

 العناية باملالبس امللونة ( غسلها ـ كيها ) .
الوحدة الثانية  :حنو غد مشرق
 دور األسرة يف احملافظة على سالمة البيئة .
 االستفادة من مستهلكات البيئة .
 الوجبة الغذائية املتكاملة ومكوناتها .
 العادات والتقاليد الشائعة فى البيئة .
 اسس التغذية السليمة .
 التطبيق العملى لوجبة متكاملة .
 العناية بنظافة املطبخ ودورة املياه .
مالحظات عامة
ُ
يتم دمج حمتو ى الوحدة األوىل والثانية لتدرس على مدار الفصليني الدراسيني وفقا لنظام التقويم الرتبوي الشامل .

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
***************************
منوذج مقرتح لتوزيع منهج املهارات العملية (االقتصاد املنزلي) للعام الدراسي  0218 / 0217م
الصف اخلامس االبتدائي (الفصل الدراسي األول) اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعياً ( ) 02دقيقة
الشهر
سببمتم

املوضوعات
أهداف املنهج



تنفيذ عينات لغرزة السراجة .

تنفيذ بعض الغرز الزخرفية (السراجة )



تنفيذ مفرش مطرز عليه بغرزة السراجة .

تنفيذ على بعض الغرز الزخرفية (الفرع )



تنفيذ عينات لغرزة الفرع .



تنفيذ قواعد للكؤوس .



تنفيذ عينات لغرزة السلسلة .



جتديد املالبس والتطريز عليها بغرزة السلسلة.



تنفيذ عينات لغرزة البطانية.



تنفيذ جراب .



تنفيذ غالف للهدايا.



أسورة من اجلوخ .

تابع مشروع يعتمد على غرز التطريز الزخرفية



جتميل الكوب بقطعة مطرزة بغرزة الفرع أو السراجة.

تابع مشروع يعتمد على غرز التطريز الزخرفية



تنقيذ غالف للكتاب أو االجندة .

السلوك السليم يف التعامل مع اآلخرين.



تنفيذ رنانة.

تابع السلوك السليم يف التعامل مع اآلخرين



تابع إنهاء القطع الفنية .

العناية باملالبس امللونة ( غسلها ـ كيها ) .

الوحدة األويل  :كيف استفيد من وقتي

 1027م

تابع تنفيذ بعض الغرز الزخرفية ( السلسلة ـ املارجريت )
تابع تنفيذ بعض الغرز الزخرفية (البطانية )
مشروع يعتمد على غرز التطريز الزخرفية

نوفم

 1027م

ديسم

 1027م

يناير

 1028م

 دراسة أهداف املنهج وتقسيم الفصل إىل جمموعات .
 عمل شعار وتصميم بطاقات للمجموعات .

 1027م

أكتوبر

األنشطة



إصالح العيوب بالقطع امللبسية .



التدريب على غسل وكى املالبس .



قراءة التعليمات اخلاصة بالكتيب املرفق باملكواة.

تقييم الوحدة



تابع إنهاء القطع الفنية .

الوحدة الثانية  :حنو غد مشرق



عمل مسابقة عن تكوين مناذج وجبات متكاملة بالصور .

الوجبة الغذائية املتكاملة ومكوناتها ( اجملموعات الغذائية)



تنفيذ وجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية ( عجة مصرية ـ جبنة ـ خبز ـ عصري )

تابع الوجبة الغذائية املتكاملة ومكوناتها ( الفيتامينات)

 تنفيذ وجبة إفطار( بيض رول باخلضار ـ مربى ـ خبز ـ مثرة فاكهة ) .

مراجعة  +االستعداد لالمتحان العملى

 تابع إنهاء القطع الفنية .

االمتحان العملى
امتحان الفصل الدراسي األول
امتحان الفصل الدراسي األول
أجازة نصف العام

ف اير

 1028م

أجازة نصف العام

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

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
***************************
تابع منوذج مقرتح لتوزيع منهج املهارات العملية (االقتصاد املنزلي) للعام الدراسي  0218 / 0217م
الصف اخلامس االبتدائى (الفصل الدراسى الثانى)

الشهر

املوضوعات
أهداف املنهج

ف اير

 1028م

مارس

 1028م

اخلطة األسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعياً ( ) 02دقيقة

الوحدة الثانية :حنو غد مشرق

دور األسرة يف احملافظة على سالمة البيئة .

األنشطة
 دراسة أهداف املنهج .
 عمل الفتات للمحافظة على البيئة وجتميلها .
 تنفيذ طبلة من العلب الفارغة .

االستفادة من مستهلكات البيئة .

 تنفيذ علبة حلفظ االغراض املتعددة من علب الكربيت .

تابع االستفادة من مستهلكات البيئة .

 تنفيذ بونيه للحمام .

تابع الوجبة الغذائية املتكاملة ومكوناتها ( االمالح املعدنية ) .

 تنفيذ وجبة إفطار ( التوست الفرنسى ـ مثرة فاكهة ) .

تابع الوجبة الغذائية املتكاملة ومكوناتها ( املاء ) .



تابع االستفادة من مستهلكات البيئة .

 تنفيذ برنس للحمام .

العناية بنظافة املطبخ ودورة املياه .

 جتميع صور ملطابخ ومحامات

تنفيذ صنف متكامل ( أم على ـ مثرة فاكهة ) .

 البحث عرب االنرتنت عن كيفية التخلص من املخلفات .
 تنظيف حجرة االقتصاد املنزىل (الدواليب ـ املوقد ـ احلوض ) .
العادات والتقاليد الشائعة فى البيئة .

 تنفيذ وجبة إفطار ( فول مدمس بالطماطم ـ خبز ـ سلطة خضراء ) .
 عمل حبث عن العادات الغذائية والتقاليد الشائعة فى البيئة.

إبريل

 1028م

أسس التغذية السليمة .

 تنفيذ وجبة عشاء ( مسبوسك باجلبنة ـ عصري فواكه ).

التطبيق العملي للوجبات املتكاملة

 تنفيذ وجبة متكاملة العناصر الغذائية ( مكرونة بولونيز ـ زبادى ـ سلطة فاكهة) .

تقييم الوحدة
مراجعة  +االستعداد لالمتحان العملى

إنهاء القطع املنفذة.

االمتحان العملى
املعرض
مايو

 1028م

امتحان آخر العام
امتحان آخر العام

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

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

