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األسئلة األكثر شٌوعا
ما هو برنامج بوابة المستقبل ؟
للتحول نحو التعلٌم الرقمً ،ولقد اتخذت من الطالب والعالم (وهمم نمواة العملٌمة التعلٌمٌمة) محمورا
أطلقت وزارة التعلٌم برنامج بوابة المستقبل
ّ
أساسٌا فً سعٌها إلى خلق بٌئة تعلٌمٌة جدٌدة تعتمد على التقنٌة فً إٌصال المعرفة إلى الطالب ،وزٌادة الحصمٌلة العلمٌمة لمك ،كمما أنهما تمدعم
تطوٌر قدرات المعلمٌن العلمٌة والتربوٌة.
كٌفٌة الدخول الى النظام ؟
عن طرٌق الموقع  https://fg.moe.gov.saوالضغط على اٌقونة تسجٌل الدخول.
ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بً لتسجٌل الدخول ؟
عن طرٌق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك فً نظام نور.
فً حال نسٌت كلمة المرور ،ماذا افعل ؟
ٌرجى التواصل مع الشخص المسؤول عن حسابك فً نظام نور بمدرستك ومن بعد تحمدٌثها فمً نظمام نمور ٌمكنمك ممن اسمتخدام نفمس البٌانمات
لتسجٌل الدخول الى بوابة المستقبل.
ما هً الخدمات التً ٌقدمها برنامج بوابة المستقبل ؟
تقدم البوابة مجموعة من الخدمات التعلٌمٌة :نظام إدارة التعلم ٌتم من خاللك تقدٌم محتوى اثرائً تفاعلً للطالب أٌضما ٌمكمن للمعلمم ممن رفمع
الواجبات المنزلٌة وأوراق العم ل باإلضافة الى االختبارات االلكترونٌة وبنمك األسمئلة والخطمة الفصملٌة و خدممة التواصمل ممع الطمالب و أولٌما
األمور .أٌضا تقدم البوابة خدمة التحضٌر االلكترونً التمً ٌمتمكن المعلمم ممن خاللهما ممن تقمدٌم تحضمٌر  .وٌمكمن للمعلممٌن و الطمالب واإلدارة
المدرسٌة من االطالع على البرنامج األسبوعً والٌومً .و جدولة الفصول االفتراضٌة للطالب .أٌضا تدعم البوابة نظام النقاط التنافسً خاص
بالطالب لقٌاس مدى التفاعل و االستفادة من البوابة.
ما هو الفرق بٌن بوابة المستقبل ونظام نور ؟
ٌوجد تكامل فً الخدمات بٌن بوابة المستقبل و نظام نور حٌث تستفٌد البوابة من جمٌع المعلومات الموجودة فً نظام نور من حٌمث معلوممات
المستخدمٌن  ،ونظام نور هو خاص ببٌانات المستخدمٌن والمدارس بٌنما بوابة المستقبل خاصة بالعملٌة التعلٌمٌة.
كٌف ٌمكن لإلدارة المدرسٌة متابعة تقدم الطالب و المعلمٌن ؟
ٌوجد هناك مجموعة من التقمارٌر المخصصمة لمإلدارة المدرسمٌة تسمتطٌع ممن خاللهما متابعمة حالمة تقمدم الطمالب و االطمالع علمى جمٌمع أعممال
المعلمٌن و تقٌٌمها .وتعطً هذ التقارٌر مؤشرات أدا واضحة لكل مستخدم داخل النظام.
فً حال واجهتنً أٌة صعوبة فً استخدام بعض خصائص البوابة ،ماذا أفعل ؟
البوابة مجهزة بنظام دعم فنً متكامل تتمثل فً أدلة أستخدام  -ملفات فٌدٌو تعلٌمٌة  -نظام تمذاكر و دعمم فنمً – فرٌمق دعمم فنمً متواجمد فمً
المدارس ضمن فترات مجدولة.
هل ٌتم االستفادة من المواد التعلٌمٌة و أعمال المعلمٌن الحالٌة فً السنوات القادمة ؟
بوابة المستقبل تدعم عملٌة األرشفة التلقائٌة لجمٌع المواد التفاعلٌة التعلٌمٌة و بذلك ٌتمكن المعلمٌن من االستفادة منها فً السنوات القادممة
حٌث تشمل ( :نماذج التحضٌر االلكترونً – األنشطة التفاعلٌة من اختبارات الكترونٌة وواجبات منزلٌة وأوراق عمل) .بحٌمث ٌقموم المعلممٌن
بتحدٌد األنشطة المطلوبة و عرضها مباشرة ضمن الخطة الدراسٌة الجدٌدة.
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توزٌع منهج مادة "قرآن تالوة " للصف األول المتوسط للعام الدراسً 1441 / 1441هـ
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األحد

1441/1/2هـ
2119/9/1م
1441/1/9هـ
2119/9/8م
1441/1/16هـ
2119/9/15م
1441/1/23هـ
2119/9/22م
1441/1/31هـ
2119/9/29م
1441/2/3هـ
2119/11/6م
1441/2/14هـ
2119/11/13م
1441/2/21هـ
2119/11/21م
1441/2/28هـ
2119/11/23م
1441/3/6هـ
2119/11/3م
1441/3/13هـ
2119/11/11م
1441/3/21هـ
2119/11/13م
1441/3/23هـ
2119/11/24م
1441/4/4هـ
2119/12/1م
1441/4/11هـ
2119/12/8م
1441/4/18هـ
2119/12/15م
1441/4/25هـ
2119/12/22م
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1441/1/6هـ
2119/9/5م
1441/1/13هـ
2119/9/12م
1441/1/21هـ
2119/9/19م
1441/1/23هـ
2119/9/26م
1441/2/4هـ
2119/11/3م
1441/2/11هـ
2119/11/11م
1441/2/18هـ
2119/11/13م
1441/2/25هـ
2119/11/24م
1441/3/3هـ
2119/11/31م
1441/3/11هـ
2119/11/3م
1441/3/13هـ
2119/11/14م
1441/3/24هـ
2119/11/21م
1441/4/1هـ
2119/11/28م
1441/4/8هـ
2119/12/5م
1441/4/15هـ
2119/12/12م
1441/4/22هـ
2119/12/19م
1441/5/3هـ
2121/1/2م
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

قر ان تالوة

تالوة اآلٌات من سورة ٌوسف من .14/1

اول متوسط

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | ما هً آداب تالوة القرآن الكرٌم؟
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا
............







نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

○ العصف الذهنً ○ الخرائط الذهنٌة ○ التعلم الذاتً ○ التعلم التعاونً ○أخرى

أن تتلو الطالبة اآلٌات الكرٌمة تالوة صحٌحة مجودة.
أن تصف الطالبة كٌفٌة نطق الكلمات المشكلة فً اآلٌات نطقا صحٌحا.
أن تذكر الطالبة معانً المفردات التً وردت باآلٌات الكرٌمة.
أن تبٌن الطالبة بالتفصٌل شرح اآلٌات الكرٌمة.
أن تستنتج الطالبة أدلة قدرة هللا وحكمتك من خالل قصة ٌوسف علٌك السالم.
أن تتفكر الطالبة فً معجزة القرآن والتحدي بها.

س|

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالٌة :



اجرا ات تحقٌق النواتج
من المعلم والمتعلم







نشاط اثرائً

نوع التقوٌم

أقٕو تقراءج اآلياخ انكريًح قراءج صذيذح تصٕخ عاني ٔٔاظخ يصم نًسايع انطانثاخ أدافظ فيٓا عهٗ أدكاو انرجٕيذ ،شى أقٕو
تاخريار شالز غالب يقٕيٕا تقراءج اآلياخ انكري ًح تذيس يقٕو كم غانة تقراءج جزء يُٓا تعذ أٌ يكٌٕ كم غالب انفصم في دانح
إَصاخ كايم ٔذركيز شذيذ.
أٔظخ نهطانثاخ انكيفيح انصذيذح نُطق انكهًاخ انًشكهح في اآلياخ َطقاً صذيذاً ،شى أغهة يٍ انطانثاخ انرذرب عهٗ َطقٓا تشكم
يسرًر درٗ يرى نٓى انرعٕد عهٗ انُطق انصذيخ نٓا.
أشرح نهطانثاخ تاسرخذاو انسثٕرج ذٕظيخ تعط انًعاَي ٔانًفرداخ انري ٔردخ تاآلياخ انكريًح ،شى أقٕو تًُاقشرٓى فيًا ذى
اسريعاتّ يٍ خالل اسرخذاو أسهٕب انذٕار ٔانًُافشح ،شى أغهة يُٓى ذهخيص نًا فًِٕٓ في كراساذٓى.
أقسى انطانثاخ انفصم إنٗ يجًٕعاخ عًم صغيرج تغرض يُاقشح ٔذٕظيخ يعًٌٕ اآلياخ انكريًحٔ ،أقٕو تًراتعح انًجًٕعاخ
ٔعًهٓا يراتعح دقيقح يع انسًاح نٓى تاسرخذاو تكرة ٔيراجع خارجيح ذرعهق تًٕظٕع انًُاقشح ،شى أقٕو تًُاقشح كم يجًٕعح
فيًا ذٕصهد إنيّ ٔذذذيذ أفعم انًجًٕعاخ.
أسهػ األظٕاء عهٗ أدنح قذرج هللا ٔدكًرّ يٍ خالل قصح يٕسف عهيّ انسالو يٍ خالل شرح يفسر تاسرخذاو تثعط انٕسائم
اإليعاديح ،أعرًذ في شردي عهٗ ذٕظيخ انًعهٕيح تشكم يثسػ يٍ خالل أسهٕب انذٕار ٔانًُاقشح ٔأقٕو ترقييى يذٖ اسريعاب
انطانثاخ نًا شردرّ يٍ خالل سؤال انطالب ٔذقييى إجاتاذٓى.

س | صف كٌفٌة نطق الكلمات المشكلة فً اآلٌات نطقا صحٌحا
تقوٌم قبلً

س | اذكر معانً المفردات التً وردت باآلٌات الكرٌمة

تقوٌم بنائً

س | بٌن بالتفصٌل شرح اآلٌات الكرٌمة

تقوٌم ختامً

س | استنتج أدلة قدرة هللا وحكمتك من خالل قصة ٌوسف علٌك السالم

معلومات اثرائٌة

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائٌة عن الدرس

الواجبات المنزلٌة

حل أسئلة تقوٌم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلً

الروابط مخفٌة فً النسخك المجانٌة
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