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انشٍبضَبث "َسخّ يجبََت"
نهصف انشابع اإلبخذائٌ
نهعبو انذساسٌ ٓٗٗٔ – ْٔٗٗٔـ
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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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توزيع منهج مادة " الرياضيات " الصف الرابع اإلبتدائي للعام الدراسي 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

إلي
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس
الخميس

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
القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف  -القيمة المنزلية ضمن الماليين  -مهارة
حل المسألة

المقارنة بين األعداد  -ترتيب األعداد  -قريب األعداد.

استقصا حل المسألة  -خصائص الجمع وقواعد الطرح  -تقدير المجموع
والفرق.

مهارة حل المسألة -الجمــــــــــــع -الطرح

الطرح مع وجود األصفار -جمع البيانات وتنظيمها  -خطة حل المسألة

التمثيل بالنقاط  -التمثيل باألعمدة  -تحديد النواتج الممكنة

مراجعة على ما سبق

االحتمال  -العبارات والجمل العددية  -تمثيل الجمل العددية وكتابتها
خطة حل المسألة  -اكتشاف قاعدة من جدول  -جداول الدوال :جداول الجمع
والطرح
استقصا حل المسألك  -جداول الدوال :جداول الضرب والقسمة  -الضرب في
مضاعفات 1111 ،111 ،11
مهارة حل المسألة  -تقدير نواتج الضرب  -ضرب عدد من رقمين في عدد
من رقم واحد دون إعادة تجميع

مراجعة على ما سبق

ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة تجميع  -استقصا حل
المسألة  -ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد
الضرب في مضاعفات العشرة  -تقدير نواتج الضرب  -خطة حل المسألة
(التمثيل) -ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين -ضرب عدد من ثالثة
أرقام في عدد من رقمين
مراجعة على ما سبق

مراجعة عامة

االختبارات
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

الرياضيات

القيمة المنزلية ضمن األلوف

رابع ابتدائى

التهيئة والتمهيد
استراتيجية التعلم النشط

س | اكتبي القمية المنزلية لألعداد التى تحتها خط (  12346ـــ ) 8924562
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا








نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

أن تتعرف على الرقم
أن تبين القيمة المنزلية لألرقام
أن توضح معنى الدورة
تكتب األرقام بالصيغة القياسية
أن تحدد األرقام بالصيغتين التحليلية و اللفظية
أن تقرأ األعداد ضمن مئات األلوف قرا ة صحيحة

س|
تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالية :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اجرا ات تحقيق
النواتج من المعلم
والمتعلم

o
نشاط اثرائي

بًسبعذة انًعهًت حقوو انخهًَزاث ببنخعشف عهي انشقى وكخببخّ وحسخعًم األسقبو ٓ ٔٓ ،9 ،8 ،7 ،ٙ ،٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،نكخببت األعذاد
يٍ خالل جذول انًُبصل حبٍَ انًعهًت نهخهًَزاث انقًَت انًُضنَت نألسقبو.
ٍوضح جذول انًُبصل انقًَت انًُضنََّت نكم س ْقى فٌ انعذد .يثبل:
اكخبٌ انقًَت انًُضنََّت نهشَّقى انَّزً ححخّ خط فٌ انعذدٖٕٓٔٔٙ
نحم ْزا انًثبل :انخطوة األوني :اكخبٌ االعذاد في جذول انًُبصل
ْ
انخط ْوةانثبََت  :حذّدً انعًود انَّزً ٍقع فَّ انشَّقى ٕ ،ث َّى اسسًي دائشة حونّ.
أصفبسا بذالً يٍ األسقبو انواقعت إني ًٍٍَ انش ْقى ٕ.فخكوٌ انقًَت انًُضنََّت نهشَّقى ٕ ٕٓٓٓ ٌْ ،؛ ورنك ألََّّ ٍقع فٌ يُضنت األنوف.
انخطوة انثبنثت :ضعٌ
ً
حوضح انًعهًت نهخهًَزاث يعُي انذوسة
" وْي أٌ حجعم كم ثالثت أسقبو يعب "
يسبعذة انًعهًت حقوو انخهًَزاث بكخببت األسقبو ببنصَغت انقَبسَت
حوضح انًعهًت نهطبنببث كَفَت كخببت األسقبو ببنصَغت انهفظَت وانخحهَهَت
فًثال َكخب انشقى " ٔ " ٕٙ8ٖ7ببنصَغت انهفظَت
انصَغت انهفظَت :سج يئت وثًبََت وعششوٌ أنفًب وثالد يئت وواحذ وسبعوٌ.
انصَغت انخحهَهَت ٔ ٙٓٓٓٓٓ + ٕٓٓٓٓ + 8ٓٓٓ + ٖٓٓ + 7ٓ +
بًسبعذة انًعهًت حقوو انخهًَزاث بقشاءة األعذاد ضًٍ يئبث األنوف قشاءة صحَحت.
أكخب انعذد (ٓٓ )ٔ8ٗ8داخم جذول انًُبصل ،ثى أعشضّ عهي شفبفَت.
يب سقى يُضنت يئبث األنوف فٌ ْزِ انعذد؟ ٔ
يب سقى يُضنت عششاث األنوف فَّ؟ 8
يب سقى يُضنت األنوف فَّ؟ ٗ
يب سقى يُضنت انًئبث فٌ انعذد؟8
يب سقى يُضنت انعششاث فَّ؟ ٓ
يب سقى اُحبد فَّ؟ ٓ
يب قًَت كم سقى فٌ انعذد ٓٓٔ8ٗ8؟ ٓٓٓٗ8ٓٓٓٓ،ٔٓٓٓٓٓ ٓ،ٓ،8ٓٓ،
أسخعذ:
ٍكفي قهًب ً سصبص نشسى خط طونّ ٖٓ ٕٔٔٙيخشْ ،م حعشفٌ انقًَت انًُضنَت نكم سقى فٌ انعذد ٖٕٓٔٔٙ؟
َسخعًم األسقبو  ٓ-9نكخببت األعذاد ،وٍوضح جذول انًُبصل انقًَت انًُضنَت نكم سقى فٌ انعذد.
انًحخوى:

س | ب ّيني القيمة المنزلية لألرقام؟

نوع التقويم

تقويم قبلي

س | اكتبي الرقم  12654بالصيغة القياسية؟

تقويم بنائي

س | اكتبي  54698األرقام بالصيغتين اللفظية والتحليلية؟

تقويم ختامي

س | اقرائي األعداد ضمن مئات األولف قرا ة صحيحة؟

معلومات اثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات المنزلية

حل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلي

الروابط مخفية في النسخك المجانية
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