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األسئلة األكثر شيوعا
ما هو برنامج بوابة المستقبل ؟
للتحول نحو التعليم الرقمي ،ولقد اتخذت من الطالب والعالم (وهمم نمواة العمليمة التعليميمة) محمورا
أطلقت وزارة التعليم برنامج بوابة المستقبل
ّ
أساسيا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب ،وزيادة الحصميلة العلميمة لمك ،كمما أنهما تمدعم
تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.
كيفية الدخول الى النظام ؟
عن طريق الموقع  https://fg.moe.gov.saوالضغط على ايقونة تسجيل الدخول.
ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بي لتسجيل الدخول ؟
عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في نظام نور.
في حال نسيت كلمة المرور ،ماذا افعل ؟
يرجى التواصل مع الشخص المسؤول عن حسابك في نظام نور بمدرستك ومن بعد تحمديثها فمي نظمام نمور يمكنمك ممن اسمتخدام نفمس البيانمات
لتسجيل الدخول الى بوابة المستقبل.
ما هي الخدمات التي يقدمها برنامج بوابة المستقبل ؟
تقدم البوابة مجموعة من الخدمات التعليمية :نظام إدارة التعلم يتم من خاللك تقديم محتوى اثرائي تفاعلي للطالب أيضما يمكمن للمعلمم ممن رفمع
الواجبات المنزلية وأوراق العم ل باإلضافة الى االختبارات االلكترونية وبنمك األسمئلة والخطمة الفصملية و خدممة التواصمل ممع الطمالب و أوليما
األمور .أيضا تقدم البوابة خدمة التحضير االلكتروني التمي يمتمكن المعلمم ممن خاللهما ممن تقمديم تحضمير  .ويمكمن للمعلممين و الطمالب واإلدارة
المدرسية من االطالع على البرنامج األسبوعي واليومي .و جدولة الفصول االفتراضية للطالب .أيضا تدعم البوابة نظام النقاط التنافسي خاص
بالطالب لقياس مدى التفاعل و االستفادة من البوابة.
ما هو الفرق بين بوابة المستقبل ونظام نور ؟
يوجد تكامل في الخدمات بين بوابة المستقبل و نظام نور حيث تستفيد البوابة من جميع المعلومات الموجودة في نظام نور من حيمث معلوممات
المستخدمين  ،ونظام نور هو خاص ببيانات المستخدمين والمدارس بينما بوابة المستقبل خاصة بالعملية التعليمية.
كيف يمكن لإلدارة المدرسية متابعة تقدم الطالب و المعلمين ؟
يوجد هناك مجموعة من التقمارير المخصصمة لمإلدارة المدرسمية تسمتطيع ممن خاللهما متابعمة حالمة تقمدم الطمالب و االطمالع علمى جميمع أعممال
المعلمين و تقييمها .وتعطي هذ التقارير مؤشرات أدا واضحة لكل مستخدم داخل النظام.
في حال واجهتني أية صعوبة في استخدام بعض خصائص البوابة ،ماذا أفعل ؟
البوابة مجهزة بنظام دعم فني متكامل تتمثل في أدلة أستخدام  -ملفات فيديو تعليمية  -نظام تمذاكر و دعمم فنمي – فريمق دعمم فنمي متواجمد فمي
المدارس ضمن فترات مجدولة.
هل يتم االستفادة من المواد التعليمية و أعمال المعلمين الحالية في السنوات القادمة ؟
بوابة المستقبل تدعم عملية األرشفة التلقائية لجميع المواد التفاعلية التعليمية و بذلك يتمكن المعلمين من االستفادة منها في السنوات القادممة
حيث تشمل ( :نماذج التحضير االلكتروني – األنشطة التفاعلية من اختبارات الكترونية وواجبات منزلية وأوراق عمل) .بحيمث يقموم المعلممين
بتحديد األنشطة المطلوبة و عرضها مباشرة ضمن الخطة الدراسية الجديدة.
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هـ1441 / 1441 " الصف الثاني المتوسط للعام الدراسيSuper Goal (3) " توزيع منهج مادة
الدروس
Unit1 – Listen &discuss-Pair work - Unit1 –
Grammar-Listening - Unit1 – Conversation-about
you
Unit1 – Reading - Unit1 – Writing-Project - Unit2 –
Listen &discuss-Pair work
Unit2 – Grammar-Listening - Unit2 – Conversationabout you Unit2 – Reading
Unit2 – Writing-Project - Unit3 – Listen &discussPair work - Unit3 – Grammar-Listening
Unit3 – Conversation-about you - Unit3 – Reading Unit3&discuss-Pair
– Writing-Project
Unit4 – Listen
work - Unit4 –
Grammar-Listening - Unit4 – Conversation-about
you
Unit4 – Reading - Unit4 – Writing-Project
Expansion units 1- 4 – P. 26&27 - Expansion units 14 – P. 28&29 - Expansion units 1- 4 – P. 30&31
Unit5 – Listen &discuss-Pair work - Unit5 –
Grammar-Listenin
Unit5 – Conversation-about you Unit5 – Reading Unit5 – Writing-Project
Unit6 – Listen &discuss-Pair work - Unit6 –
Grammar-Listening - Unit6 – Conversation-about
you
Unit6 – Reading - Unit6 – Writing-Project - Unit7 –
Listen &discuss-Pair work
Unit7 – Grammar-Listening - Unit7 – Conversationabout you Unit7 – Reading
Unit7 – Writing-Project - Unit8 – Listen &discussPair work - Unit8 – Grammar-Listening
Unit8 – Conversation-about you Unit8 – Reading Unit8 – Writing-Project
Expansion units 5- 8 – P. 56&57 - Expansion units 58 – P. 58&59 - Expansion units 5- 8 – P. 60&61
Final Exams

Final Exams
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المرحلة

موضوع الدرس

المادة

ثاني متوسط

Listen &discuss-Pair work

Super goal 3

التهيئة والتمهيد

Q | I check the homework of the previous lesson and revise the previous lesson.
⃝Sorting concepts
⃝ Ice cream sticks ⃝ Cross-training ⃝ Six hats ⃝ Competitions
questions
⃝ Think-Marriage-Share ⃝ Chopper cards ⃝ Numbered heads ⃝ Other ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

⃝ Card

To read and listen to the instant message conversation.
To practice saying good bye
To practice greeting people.
To practice introducing self and others.
To ask for and give personal information.
To practice what to say when he want to apologize.

نواتج التعلم المخطط لها

) ( االهداف

الخبرات السابقة

Q|





















استراتيجية التعلم النشط

Greet the students.
Revise the previous lesson and check the homework.
Write the date and the title on the board.
Page ( 2.3):
Listen &discuss:
Ask the students to open their books and play the CD twice.
Ask them to read the text twice.
Walk around the class to make sure that the students are finding the correct pictures.
Correct their pronunciation.
Ask the students to repeat after me the new vocabulary.
Read the example with the class.
Ex :are you here for the festival?
Yes, I ’m , what about you?
Pair work:
Play the CD twice, ask the students to role-play the conversation in pairs.
Ex: hello I’m…….. .how are you?
Fine,…….and you?
I’m ok, thanks.
It’s nice to meet you.
Nice to meet you, too.

اجرا ات تحقيق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائي

Q | Introduce yourself to a new partner
Q | Read and listen to the instant message conversation

تقويم قبلي

Q | Say good bye to your friend

تقويم بنائي

Q | How do you spell your name

تقويم ختامي

نوع التقويم

Visit the Public Library and the King Abdul Aziz Historical Center to view the topic of the
lesson

معلومات اثرائية

Answer the lesson questions and accompanying activities

الواجبات المنزلية

الروابط مخفية في النسخك المجانية

رابط تفاعلي
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