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

توزيع منهج املهارات العملية
االقتصاد املنزىل
للصف السادس االبتدائى
للعام الدراسي  2019/2018م

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

يتضمن حمتوى منهج الصف السادس املهااا

العملية ( االقتصاد املنزيل ) الوحدا

التالية  :ـ

الوحدة األوىل  :هيا نتعلم
 التخطيط وأهميته .
 الكروشيه .
 تنفيذ مشروعات من الكروشيه .
 موارد األسرة و ترشيد االستهالك .
 أدوات التفصيل و اخلياطة .
 تركيب (األزرار ـ الكبسون ـ الكبش ) .
 إنهاء القطع املنفذة الثنية البسيطة بغرزة اللفق ( الكفافة ) و غرزة املاكينة اليدوية ( النباته ) .
الوحدة الثانية  :صحتك أمانة


العوامل اليت يتوقف عليها اختيار الطعام.



تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة لبيئات خمتلفة .



العناية باملالبس الشخصية .



الصيدلية املنزلية .



املسعف الصغري

مالحظا

عامة

ُ
يتم دمج حمتو ى الوحدة األوىل والثانية لتداس على مداا الفصليني الدااسيني 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  2019/ 2018م
الصف السادس االبتدائي (الفصل الدراسي األول ) اخلطة اإلسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا ( ) 90دقيقة
الشهر
سبتمرب

احملتوى العلمي

 دراسة أهداف املنهج وتقسيم الفصل إىل جمموعات .

أهداف املنهج

 عمل شعار وتصميم بطاقات للمجموعات .

 2018م
الوحدة األوىل :هيا نتعلم

التخطيط وأهميته
أكتوبر

 2018م

(التخطيط والتنظيم ألداء بعض األعمال اليومية)

 التخطيط لشراء هدية .

أأدوات التفصيل واخلياطة
تابع أدوات التفصيل واخلياطة

 تنفيذ حافظة حلفظ أدوات اخلياطة .

تركيب األزرار والكبسون والكبش

 التدريب على تركيب األزرار و الكبسون والكبش .

تابع تركيب األزرار والكبسون والكبش

 تنفيذ قطعة فنية تعتمد على تركيب األزرار .

الوحدة الثانية :صحتك أمانة

الوحدة األويل هيا نتعلم
نوفمرب

 ختطيط جدول لتوزيع األعمال اليومية .

 تنفيذ أبارة .

تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة لبيئات خمتلفة

 2018م

النشاط العملي

إنهاء القطع املنفذة الثنية البسيطة غرزة اللفق ( الكفافة )
و غرزة املاكينة اليدوية (النباته )
الوحدة الثانية :صحتك أمانة

تابع تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة لبيئات خمتلفة

 وجبة من املدينة ( تنفيذ مكرونة بالصلصة +كبده حممرة  +سلطة خضراء ) .
 أو ( تنفيذ سلطة مكرونة بالتونة أو قطع الفراخ ) .


التدريب على طريقة عمل الثنية بغرزة اللفق ( الكفافة ) .

 التدريب على طريقة عمل الثنية بغرزة املاكينة اليدوية ( النباته ) .

 وجبة من البيئة الزراعية ( تنفيذ شعرية بلدي بالسكر  +جبنة قريش  +خبز ) .
 وجبة من البيئة الصعيدية (تنفيذ الكشك الصعيدي  +حلم مسلوق +خبز +متر باللنب ) .

الوحدة الثانية :صحتك أمانة

تابع تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة لبيئات خمتلفة
الوحدة الثانية :صحتك أمانة

العناية باملالبس الشخصية

الوحدة األويل هيا نتعلم

موارد األسرة و ترشيد االستهالك
ديسمرب

 2018م

الوحدة األويل هيا نتعلم

الكروشيه ( لف اخليط ـ غرزة السلسلة )
تابع الكروشيه الغرزة البسيطة ( احلشو)
مراجعة  +االستعداد لالمتحان العملى

 تنفيذ مهلبية األرز .

 تنفيذ حافظة للمناديل الورقية وإنهائها باستخدام الغرز السابقة .
 إعداد كلمة لالذاعة املدرسية عن التوعية برتشيد االستهالك .
 تابع تنفيذ القطع الفنية وإنهائها .
 التدريب على لف كرات اخليط .
 تنفيذ عينات لغرزة السلسلة .


تنفيذ عينات من الكروشيه لغرزة احلشو .



تنفيذ كوفية .

تابع تنفيذ كوفية .

االمتحان العملي
يناير

 2019م

امتحان الفصل الدراسي األول
امتحان الفصل الدراسي األول
أجازة نصف العام

فرباير

 2019م

أجازة نصف العام

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العملية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإلمكانات 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
***************************
منوذج مقرتح لتوزيع منهج املهارات العملية ( االقتصاد املنزلي ) للعام الدراسي  2019 / 2018م
الصف السادس االبتدائي ( الفصل الدراسي الثاني ) اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا ( ) 90دقيقة
الشهر

احملتوى العلمي
أهداف املنهج

فرباير

 2019م

الوحدة الثانية  :صحتك أمانة

العوامل التى يتوقف عليها اختيار الطعام .

الوحدة األوىل  :هيا نتعلم

تابع الكروشيه ( غرزة النصف عمود ـ غرزة العمود بلفة ـ طريقة إنهاء الشغل) .
تابع الكروشيه ( الغرزة املنزلقة  +وصل اخليط أثناء الشغل ) .
الوحدة الثانية  :صحتك أمانة

مارس

 2019م

تابع تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة واملناسبة لبيئات خمتلفة .
الوحدة األوىل  :هيا نتعلم

تابع الكروشيه (طريقة تكوين الدائرة ) .
الوحدة األوىل  :هيا نتعلم

تنفيذ مشروعات من الكروشيه ( طريقة عمل مربع ) .
الوحدة الثانية  :صحتك أمانة

تابع تنفيذ بعض الوجبات املتكاملة لبيئات خمتلفة
الوحدة األوىل :هيا نتعلم

تابع تنفيذ مشروعات من الكروشيه .
إبريل

 2019م

الوحدة الثانية  :صحتك أمانة

صيدلية اإلسعافات األولية .
التقييم

النشاط العملي
 دراسة أهداف املنهج .
 التدريب على مشهد متثيلى عن العوامل اليت يتوقف عليها اختيار الطعام .
 مشهد متثيلى عن العوامل اليت يتوقف عليها اختيار الطعام .
 عمل عينات لغرزة نصف العمود والعمود بلفة .
 تنفيذ جراب للموبايل .
 وجبة ساحلية ( تنفيذ كفتة السمك و أرز السمك +سلطة طحينة +جرجري) .
 تنفيذ ساعة من الكروشيه .
 تنفيذ منتج يعتمد على غرز الكروشيه البسيطة ( جنفه ـ شنطة ـ قواعد أكواب ـ
لكلوك بيبى ـ اخل) .
 وجبة صحراوية ( كرات البلح بالسمسم أو بسكويت البلح  +لنب ) .
 تابع تنفيذ وإنهاء منتج الكروشيه .
 عمل صيدلية حلجرة االقتصاد املنزلي .


إستضافة الزائرة الصحية لشرح أنواع االصابات وكيفية اسعافها .

 التدريب على بعض اإلسعافات البسيطة

االمتحان العملي
املعرض
مايو

 2019م

امتحان آخر العام
امتحان آخر العام

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

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

