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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 " لغتً الخالدة " الصف الثالث متوسط للعام الدراسً 1441 / 1441هـ
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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
1441/2/2هـ
2119/11/6م
1441/2/14هـ
2119/11/13م
1441/2/21هـ
2119/11/21م
1441/2/28هـ
2119/11/22م
1441/3/6هـ
2119/11/3م
1441/3/13هـ
2119/11/11م
1441/3/21هـ
2119/11/12م
1441/3/22هـ
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

إلً
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس

1441/1/6هـ
2119/9/5م
1441/1/13هـ
2119/9/12م
1441/1/21هـ
2119/9/19م
1441/1/22هـ
2119/9/26م
1441/2/4هـ
2119/11/3م
1441/2/11هـ
2119/11/11م
1441/2/18هـ
2119/11/12م
1441/2/25هـ
2119/11/24م
1441/3/3هـ
2119/11/31م
1441/3/11هـ
2119/11/2م
1441/3/12هـ
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
1441/5/2هـ
2121/1/2م
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الدروس
المدخل  -ابحث
نص االستماع – التهٌئة
نص االستماع – ثالثا –رابعا -خامسا الفهم القرائً  :أنمً
لغتً -أجٌب الفهم القرائً  :أجٌب -أفكر أفكر –ثانٌا -ثالثا
اقرأ -إستراتٌجٌة قرا ة -اقرأ نص واجب الشباب المسلم -
التحلٌل األدبً( دٌن الكرٌم )  -أفهم وأحلل
أفهم وأحلل – أتذوق  -الرسم اإلمالئً الرسم الكتابً  -اسم
الفاعل
الوظٌفة النحوٌة  -اسم الفاعل  -إستراتٌجٌة الكتابة تخطٌط
كتابة الموضوع مهارة التحدث
أعالم معاصرون  -المدخل المدخل  -ابحث نص االستماع –
التهٌئة
نص االستماع – ثالثا –رابعا -خامسا الفهم القرائً  :أنمً
لغتً -أجٌب الفهم القرائً  :أجٌب -أفكر أفكر –ثانٌا -ثالثا
اقرأ -إستراتٌجٌة قرا ة -اقرأ نص  -التحلٌل األدبً
وأحلل

 -أفهم

أفهم وأحلل – أتذوق  -الرسم اإلمالئً الرسم الكتابً -
الوظٌفة النحوٌة  -اسم الفاعل  -إستراتٌجٌة الكتابة تخطٌط
كتابة الموضوع -مهارة التحدث
 أمن الوطن  -المدخل -ابحث نص االستماع – التهٌئةنص االستماع – ثالثا –رابعا -خامسا الفهم القرائً  :أنمً
لغتً -أجٌب الفهم القرائً  :أجٌب -أفكر أفكر –ثانٌا -ثالثا
اقرأ -إستراتٌجٌة قرا ة -اقرأ نص  -التحلٌل األدبً
وأحلل

 -أفهم

أفهم وأحلل – أتذوق  -الرسم اإلمالئً الرسم الكتابً -
الوظٌفة النحوٌة  -اسم الفاعل  -إستراتٌجٌة الكتابة تخطٌط
كتابة الموضوع -مهارة التحدث
مراجعة
مراجعك عامة
االختبارات
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

لغتى الخالدة

مدخل الوحدة

ثالث متوسط

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | ما هً حقوق هللا علٌنا ؟
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا








نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

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

أن تلتزم الطالبة بآداب االستماع
أن تجٌب الطالبة عن االسئلة المتعلقة بالحدٌث
أن تحدد الطالبة اإلجابة الصحٌحة
أن تقرأ الطالبة نصا المدخل قرا ة صحٌحة
أن تحدد الطالبة ماهو مطلوب
أن تتعاون الطالبة مع زمالئك لتنفٌد مهمات المشروع
أن تبحث عن نص لخطبة محفلٌة

س|

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالٌة :




















اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً

أعشض أَشطخ انًذخم أيبو انطبنجبد يٍ خالل آنخ انعشض انًزبحخ
أسزًع نًشبسكبد انطبنجبد حىل أَشطخ انًذخم
أثذأ ثبنُشبغ األول فأعشظه أيبو انطبنجبد ثى أغهت يٍ انجعط قشاءره وأسزًع نًشبسكبد انطبنجبد واحذح رهى األخشي
أقذو انزغزَخ انشاجعخ وقذ انحبجخ يع االسزًبع نكم انًشبسكبد ورشجُعهب
أدوٌ اإلجبثبد عهً انسجىسح نزذوَُهب فٍ انكزبة
أَزقم نجبقٍ أَشطخ انًذخم ثُفس انطشَقخ رً رُهٍ يُع األَشطخ
أساعٍ يشبسكخ انجًُع فٍ أَشطخ انزهُئخ نهزعشف عهً يسزىَبد انطبنجبد

أوالا :أَسزًع نهحذَث انششَف ،وأَفِّز انزبنٍ:
سسى خشَطخ يعشفُخ؛ نجُبٌ انحقىق انىاسدح فٍ انُص رحذ عُىاٌ:
انحقىق فٍ حذَث يعبر ثٍ ججم سظٍ هللا عُه
إعذاد انخشَطخ انزهُُخ  -يُضنُب ا  -فٍ شكم عشض رقذًٍَ (ثىس ثىَُذ) ورعًُُه حقُجخ اإلَجبص
رحذَذ انفعم انًبظٍ يٍ انفعم (رذسوٌ) رذسوٌ رذسٌ ...........
إَشاد أيثهخ أخشي عهً ًَػ انفعم انًعطً:
..............
سعً
ثبَُب ا :أشبهذ انعشض انىثبئقٍ ،ثى أشُش ثعاليخ ( ) عٍ ًٍَُ اإلجبثخ انًُبسجخ يًب َهٍ:
خطجخ دَُُخ
خ ْطجخ يحفهُخ
َذوح

س | أجٌبً عن االسئلة المتعلقة بالحدٌث ؟

نوع التقوٌم

تقوٌم قبلً

س | اقرئً نصا المدخل قرا ة صحٌحة ؟

تقوٌم بنائً

س | حددي ما هو مطلوب ؟

تقوٌم ختامً

س | ابحثً عن نص لخطبة محفلٌة ؟

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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