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 الفئة المستهدفه :
 السادس االبتدائي (الصف االبتدائية ) مرحمةال 

 : اوال : نواتج التعمم عمى مستوى صفوف الحمقة االبتدائية 
 :) الفصل الدراسى الثانى(

 . ينفذ عينة لغرزة السمسمة 
  يوضح العوامل التى  يتوقف عميها اختيار الطعام. 
  يعطى مثال لوجبة ساحمية وأخرى صحراوية . 
 ألصناف المشهورة فى بيئته ا بعض ينفذ. 
 توافرها الواجب المنزلية الصيدلية محتويات يعدد. 
 والحروق والكسور الجروح لمسببات أمثمة يعطى. 
 من الكروشيه بغرزة العمود بمفة . كوفية 
  بغرزة النصف عمود من الكروشيهجراب موبايل ينفذ  
   الكروشيه. منمشغوالت بسيطة  يبتكر فى إنتاج  

 

 ( السادس االبتدائيالصف ) :) الدور الثانى(
 لتوزيع أعماله المنزلية ُيخطط . 
 بعض األشياء التى تصمح كهدية . يعدد 
 . ينفذ أبارة لمدبابيس من بقايا األقمشة 
  ينفذ حافظة لألدوات الخياطة. 
 . يطبق الطريقة الصحيحة لتركيب األزرار والكبسون والكبش 
 عتمد عمى تركيب األزرار.ت بسيطة فنية قطعة يبتكر 
 لبيئات مختمفة .  متكاممة غذائية وجبات ُيخطط 
 . ينفذ حافظة لممناديل الورقية 
 من بقايا األقمشة  لتجميل مالبسه اإلكسسواراتمن  قطع ُينفذ. 
 الصنف. تنفيذ بعد هانكامفى أ عيد األدوات ي 
 . يوضح أهمية ترشيد االستهالك 
 الطعام بطريقة جذابة يقدم. 
 الطعام اختيار عميها يتوقف التى العوامل ر بعضيذك .  
   . يعدد بعض غرز الكروشيه 
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ثانيا : الضوابط العامة التي يجب مراعاتها في التقييم العممي لنشاط االقتصاد المنزلي عمي 

 مستوى صفوف الحمقة االبتدائية
 ) الفصل الدراسى الثانى (

 والدور الثانى  ثانىالفصل الدراسي الالسادس االبتدائى  التقييم العممي  : االقتصاد المنزلي لمصف
 م.2022/2023لمعام الدراسي 

 العممي. شق نظري مرتبط بالتطبيق يشتمل التقييم العممي  عمى سؤال واحد عممي إجباري يتضمن 
 . يقيس التقييم إتقان المتعمم لممهارات المقررة 
  مقرر الدراسي.اليكون التقييم في إطار 
 ات واألدوات المستخدمة في التطبيق العممي .توضح الخام 
 . مراعاة توزيع الدرجة عمى الخطوات المتبعة لسهولة التقييم 
  .مناسبة تنفيذ التقييم  العممي لمزمن المحدد له 
 . زمن التقييم ساعة 
  .  يتم أداء التقييم العممي من خالل العمل في مجموعات 
 اآلتية تقريبًا : يقيس التقييم المستويات المعرفية بالنسب 

 بتدائيااةااللمحمقة لنشاااط االقتصاااد المنزلااي العمماايتقياايم المقااررات الدراسااية وناااام ال ثالثااا :
   :(الفصل الدراسي الثانى)

       الفصل الدراسي االقتصاد المنزلي (  )المهارات العممية األنشطة و  مقرراتطالب يدرس ال
  .2022/2023السادس االبتدائى لمعام الدراسى  الثاني لمصف

 مرحمة المهارات العممية لملمقرر األنشطة و تتضمن الدروس العممية   العممي تقييمموضوعات ال
        االبتدائية 

  صل الدراسي الثاني قبل نهاية الفصل الدراسي )بخمسة عشر يوًما ( عمى لمف يعقد التقييم العممي
 األقل.

  (  م2028 / 9/ 20)  بتاريخ ( 300رقم )  الوزاريالقرار  فيوذلك وفقًا لمقواعد والضوابط المقررة
حتى  األساسيمرحمة التعميم لالحمقة األولى الشامل المطبق عمى  التربويبشأن إعادة تنظيم التقويم 

 لصف السادس. ا

 المجموع      المستويات  العمياا     التطبيق       الفهم      التذكر     
    59%    69 %     84 % 64%     544% 
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  درجة (94من ) لمفصل الدراسي الثانى تحسب الدرجة لمتقييم العممي 

 مالحظات زمن ال الدرجة  الصف

 تضاف الدرجة الى المجموعال ساعة 94 السادس 
 

  بتدائيةاال لمحمقة لنشاط االقتصاد المنزلي العمميتقييم المقررات الدراسية وناام ال
 :(الثانى ورالد)
 لمعام الدراسي  السادس االبتدائى لمصفالقتصاد المنزلي ل لدراسينا الفصمين لب مقرريدرس الطا

  م (.6467ا  6466الحالي )
 تبعًا لتوزيع  االبتدائية الحمقة العممي تتضمن الدروس العممية لمحتوى مقرر صفوف تقييمال موضوعات

 م .6466/6467مقرر )الفصمين الدراسين األول و الثانى (  لمعام الدراسي 
   وذلك وفقًا لمقواعد والضوابط األولى الثانى  الفصل الدراسيبعد  ثانىاللمدور يعقد التقييم العممي
  االبتدائى .مرحمة التعميم األساسي عمى الصف السادس ل
 من النهاية الكبرى لدرجة المادة94اليحتسب له أكثر من  فى حالة نجاح الطالب بالدور الثانى %  

 تحسب الدرجة لمتقييم العممي لمدور الثانى من )64 درجة ( 
 

 
 
 

 الصف
 الدرجة الكمية

 مالحظات  الزمن
 الصغرى الكبرى

 تضاف الدرجة الى المجموعال ساعة 54 64 السادس
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مصف السادس االبتدائى لمعام الدراسى لرابعا : مناهج االقتصاد المنزلى لمحمقة االبتدائية 
 سى الثانى ( : : ) الفصل الدرا م 6646/7646

  الثانى(:  ) الفصل الدراسىاالبتدائي لمصف السادس المنزلى محاورمنهج االقتصاد .جدول5/

 املستوى          
 احملتوى

 %64املستويات العليا   %04التطبيق  %61الفهم  %51التذكز 

    هيا نتعلم 

  يذكر بعض أنواع غرز
 الكروشيه المنفذة .

   يحدد الخامات الالزمة
من  جراب للموبايلل لعم

 الكروشيه . 
  يذكر عدد الشالت

الالزمة لتنفيذ كوفية من 
 الكروشيه 

  يشرح طريقة عمل غرزة
 العمود بلفة .

  يشرح طريقة عمل جراب
 للموبايل من الكروشيه .

  يوضح طريقة تنفيذ كوفيه
 من الكروشيه .

  يمسك اإلبرة بالطريقة الصحيحة
 عند تنفيذ الغرزة المنفذة . 

 عمود بلفة فى غرز ال يطبق
 .  عينة .

  ينفذ كوفية بسيطة من
  الكروشيه .

 تحليل 
  يقارن بين غرزتى النصف عمود

 والعمود بلفة   . 
 تركيب 

 من الكروشيه   يصمم منتج
)  جراب الستخدامه الشخصى 

 موبايل (.
  يوظف وحدات الكروشيه فى عمل

قطعة لتزيين حجرة الدراسة ) ساعة 
 ـ نجفة (.  

  تقييم  
  يقييم القطعة الفنية المنفذة من

 الكروشيه 

  صحتك أمانة 
 

  يذكر بعض الوجبات التي
تشتهر بها البيئة 

 الساحلية  .

  يذكر محتويات  الصيدلية
 المنزلية .

   يذكر األدوات الالزمة
إلسعاف مصاب بجرح 

 بسيط.

  يوضح أهمية الغذاء
 المتكامل .

  يفسر اختالف نوعية الطعام
 من بيئة ألخرى .

  يشرح بعض العوامل التي
تتحكم في احتياجات الجسم 

 من العناصر الغذائية .
  يوضح أهمية توافر

الصيدلية المنزلية في 
 المنزل والفصل .

  يستخدم البلح في عمل صنف
 من البيئة الصحراوية 

  يجمع محتويات الصيدلية
 المنزلية .

    يستخدم األسلوب  الصحيح
 للتغلب على نزيف األنف  . 

 وجبة ساحلية تحنوى على   ينفذ
 األسماك .

 تحليل 
  يخطط وجبات مبتكرة من موارد

 البيئة المتاحة . 
 تركيب 

  يصمم وجبات متكاملة غذائياً للبيئة
 الساحلية  .

   يبتكر في طرق تقديم الوجبات. 
  يصمم صيدلية منزلية بالتعاون مع

 . زمالئه
 تقييم  

  يقيم صنف تشتهر به البيئة المحيطة
 غذائياً . ويكمله
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مصف السادس االبتدائى لمعام الدراسى لتابع رابعا : مناهج االقتصاد المنزلى لمحمقة االبتدائية 
 : ) الدور الثانى ( : 6646/7646

 :) الدور الثانى ( جدول محاور منهج االقتصاد المنزلى لمصف السادس االبتدائى
 املستوى       

 احملتوى
 %64املستويات العليا   %04بيق التط %61الفهم  %51التذكز 

 هيا وتعلم   

 

 

  يحدد األدوات الالزمة
لتنفيذ حافظة ألدوات 

 الخياطة .
  ًيعدد بعض موارد األسرة 
  يذكر مفهوم ترشيد

  االستهالك .
  يسترجع خطوات عمل

بعض غرز الكروشيه 
 مثل ) العمود بلفة (  . 

   يحدد الخامات الالزمة
لعمل قطعة بسيطة  من 

 شيه الكرو
 

 كيفية العناية بمالبسه  يشرح
 الشخصية .

  يوضح أهمية ترشيد االستهالك 
  يشرح خطوات عمل الحافظة 
  يوضح كيفية توزيع األعمال

 اليومية  . 
  يوضح طريقة عمل غرزة

 العمود بلفة .
  يشرح طريقة عمل جراب

 من الكروشيه .موبايل 
  يوضح طريقة عمل غرزة

  لحشو.ا
 يوضح كيفية إنهاء قطعة 

 .الكروشيه المنفذة 
  طريقة عمل أبارة يشرح

 للدبابيس

  . ينفذ منتج يصلح كهدية  
    يركب األزرار بطريق

 صحيحة .
 قطعة فنية تعتمد على  نفذي

 . تركيب األزرار
  ينفذ حافظة لحفظ أدوات

 الخياطة
  . يمسك اإلبرة بالطريقة

الصحيحة عند تنفيذ الغرزة 
 المنفذة . 

  غرزة العموديطبق طريقة 
لتنفيذ قطعة بسيطة من 

 الكروشيه   
 .  ينفذ حافظة للمناديل

 الورقية .
  ينفذ قطعة فنية من بقايا

  األقمشة
 

 تحليل
 خطط لتوزيع أعماله اليومية .ي 

 تركيب 

  يصلح كهدية.يصمم منتج 
   يصمم منتج من الكروشيه

 الستخدامه الشخصي  
  يوظف وحدات الكروشيه في عمل

 قطعة للتزيين 
 ة الكروشيه المناسبة يختار ابر

 للخيط .
 تقييم   

  يختار قطعة سهلة التنفيذ تصلح
  كهدية 

 .ات المنفذة  من يقيم المنتج
  الكروشيه

 صحتك أماوة 

 

 

  يسرد وجبات متكاملة
 وأخرى غير متكاملة

 يئات يذكر وجبات لب
 مختلفة .

  يسرد العناصر الغذائية
 االساسية .

  يحدد بعض األصناف
لبيئة التى تشتهر بها ا

 الصحراوية  
  يذكر مكونات مهلبية

 األرز .
  يذكر محتويات  الصيدلية

 المنزلية .
   يذكر األدوات الالزمة

إلسعاف مصاب بكسر 
 بسيط.

     يوضح أهمية تناول وجبات
 غذائية متكاملة .

  يشرح اهمية تنظيم الوجبات
 الغذائية اليومية

  يفسر اختالف نوعية الطعام من
 بيئة ألخرى .

 مثلة ألطعمة موجودة يضرب أ
رى فى البيئة الساحلية وآخ

 موجودة فى البيئة الصحراوية  
  يوضح أهمية توافر شنطة

 االسعاف فى السيارة 
  يوضح مسببات الجروح

 والكسور والحروق .

 

 

  يستخدم البلح في عمل
صنف من البيئة 

 الصحراوية 
  ينفذ وجبة غذائية من

 .لمدينة ا
  يرشد استهالك المياه عند

 . مالبسه الشخصية يف تنظ
  ينفذ بعض االصناف مثل

)مهلبية األرزـ أوشعرية 
 بالسكر ( 

  ينفذ وجبة غذائية من
 البيئة الساحلية .

  يرشد استهالك الكهرباء
أثناء استخدام األدوات 

 المنزلية 
  يطبق األسلوب السليم

إلسعاف وتطهير  الجروح 
 البسيطة . 

 

 تحليل

  و مدينة المن يميز بين أصناف
  عيدية .لبيئة الصا
  يخطط وجبات مبتكرة من موارد

 البيئة المتاحة
 صنف محتويات الصيدلية المنزلية ي 

 تركيب 

  يصمم وجبات متكاملة غذائياً للبيئة
  زراعية .ال
  يبتكر في طرق تقديم الوجبات 
 تقييم 
  يقترح وجبات غذائية  متكاملة من

 موارد البيئة المحيطة 
 من البيئة  يختار الوجبة التي يفضلها

 زراعية .ال
  يقيم صنف تشتهر به البيئة المحيطة

 ويكمله غذائياً .
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جدول مواصفة التقييم العممي لألنشطة والمهارات العممية ) االقتصاد المنزلي ( خامسا :

 م  6664/7646االبتدائي لمعام الدراسي السادس  لمصف
    ( ثانىالدراسي ال ) الفصل 

 
 م 7646/  6646شاط االقتصاد المنزلي لعام العممي لن تقييممواصفات ال جدول 

 : (ثانى  دور)

 

 

 المالحظات توزيع الدرجات ة نوعيال عدد األسئمة 

 عملٌ واحد إجبارً

 يتم تخصيص 
      إلجابة عن السؤالل ةدرج ( 51) 

 لمتنفيذ العممي  ةدرج(  69) 
 درجات لمتقديم والشكل النهائي(  54) 
 

 

 مكون مه شقيه  سؤال واحد عملٌ

  شق وظرى مرتبط  بالعملي 

    شق عملي 

 

 

 المالحاات توزيع الدرجات نوعية ال عدد األسئمة 

 يتم تخصيص  عممي واحد إجباري
     جابة عن السؤال لإل درجات (  :) 
 درجات لمتنفيذ العممي (  54) 
 درجات لمتقديم والشكل النهائي(  8) 

 

 

 يه مكون مه شق سؤال واحد عملٌ

  شق وظرى مرتبط  بالعملي 

    شق عملي 

 


