`
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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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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
الطرٌقة العلمٌة -المهارات العلمٌة
نظرٌة الخلٌة -الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة
التركٌز على المهارات-مراجعة الفصل االول
انقسام الخالٌا -الوراثة والصفات
العلوم والرٌاضٌات -مراجعك الفصل الثانً
عملٌات الحٌاة فً النباتات -تابع عملٌات الحٌاة فً
النباتات
مراجعة على ما سبق
عملٌات الحٌاة فً المخلوقات الحٌة الدقٌقة
كتابة علمٌة :الحٌاة فً االعماق
مراجعة الفصل الثالث -عملٌات الهضم واإلخراج
والتنفس والدوران
عملٌات الحركة واإلحساس -مراجعك الفصل الرابع
السالسل والشبكات الغذائٌة وهرم الطاقة – تابع
السالسل والشبكات الغذائٌة
مراجعة على ما سبق
مقارنة األنظمة البٌئٌة – تابع مقارنة االنظمة
البٌئٌة -الكتابة العلمٌة :رحلة إلى محمٌة رٌدة
الخامستابع حماٌة
الفصل الموارد-
مراجعة-حماٌة
التربة -تابع التربة
الموارد-قرا ة علمٌة :الطاقة النظٌفة
مراجعة الفصل السادس
مراجعة عامة
االختبارات
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

العلوم

نظرٌة الخلٌة

سادس ابتدائى

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | كٌف تبدو الخالٌا؟
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا










نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

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

أن تعرف التلمٌذة الخلٌة.
أن تصف التلمٌذة المقصود بالنسٌج.
أن تقسم التلمٌذة أنسجة أجسام الحٌوانات.
أن تقارن التلمٌذة بٌن النسٌج والعضو.
أن تبٌن التلمٌذة مفهوم الجهاز الحٌوي.
أن تفرق التلمٌذة بٌن العنصر والمركب.
أن تمٌز الطالبة بٌن أنسجة الكائن الحً
أن تفرق الطالبة بٌن الجهاز والعضو
أن تشرح الطالبة المواد التً تكون الخلٌة

س|
تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالٌة :

اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً































اىخيٍح  :هً اىىحذج األساسٍح ىثْاء جسٌ اىَخيىق اىحً
ٍؼظٌ اىخالٌا ال ٌَنِ رؤٌتها تاىؼٍِ
روتزخ هىك  :ػاىٌ ٍختزع اىَجهز واىذي شاهذ اىفيٍِ ووصفه
روتزخ ىٍفْهىك  :أوه ٍِ استطاع رؤٌح ٍخيىقاخ حٍح تاىَجهز
تطىر ّظزٌح اىخيٍح  :ػيَاء أصحاب تطىر اىْظزٌح اىخيٍح
هىك – ىٍفْهىك – روتزخ تزاوُ  -شالٌذُ – شفاُ
تشَو اىْظزٌح اىخيىٌح
جٍَغ اىَخيىقاخ اىحٍح تتنىُ ٍِ خيٍح أو أمثز
اىخالٌا هً اىىحذج األساسٍح ىثْاء اىَخيىق اىحً
تْتج اىخالٌا ػِ خالٌا ساتقح ىها
جٍَغ اىَخيىقاخ اىحٍح تتنىُ ٍِ اىخالٌا ٍْها وحٍذ اىخيٍح ٍثو اىثزاٍٍسٍىً واىٍىجيٍْا
ٍْها ػذٌذ اىخالٌا ٍثو اىْثاخ واىحٍىاُ واإلّساُ
جسٌ اإلّساُ ته ٍالٌٍِ اىخالٌا ٍثو خالٌا اىجيذ واىؼضالخ واألػصاب
ٍستىٌاخ اىتْظٌٍ فً اىَخيىقاخ اىحٍح
ىْسٍج  :هى ػثارج ػِ ٍجَىػح ٍِ اىخالٌا ٍتَاثيح فً اىشنو واىتزمٍة واىىظٍفح وتإدي وظٍفح واحذج فقظ
هْاك أرتؼح أّىاع رئٍسح ىيْسٍج
ّسٍج ضاً
ّسٍج ػضيً
ّسٍج طالئً وهى اىذي ٌغطً اىجسٌ ٍِ اىذاخو
ّسٍج ػصثً
اىؼضى هى ػثارج ػِ ّسٍجٍِ أو أمثز
ٍثو اىجيذ امثز األػضاء – اىقية – اىشهزج اىثزاػٌ –
اىجهاس اىحٍىٌهى ػثارج ػِ ٍجَىػح ٍِ األػضاء تؼَو ٍؼا وتقىً تأمثز ٍِ وظٍفح
ٍثو جهاس اىذوراُ ٌؼَو ػيى تحزٌل اىذً وتىسٌغ اىغذاء واألمسجٍِ
اىجهاس اىهضًَ -اىجهاس اىتْفسً
اىَىاد اىَىجىدج فً جسٌ اىَخيىقاخ اىحٍح
اىؼْصز هى اتسظ صىر اىَادج اىْقٍح هى ػثارج ػِ ٍجَىػح ٍِ اىذراخ اىَتَاثيح ٍثو األمسجٍِ – اىٍْتزوجٍِ – اىحذٌذ
اىَزمثهى اتحاد ػْصزٌِ أو أمثز تْسة ثاتتح
ٍنىّاخ اىخالٌا فً اإلّساُ
اىجشء األمثز ٍاء  %01اىثزوتٍْاخ %01
اىذهىُ  %01اىحَىض اىْىوٌح %4



اىنزتىهٍذراخ %0

س | صفً المقصود بالنسٌج.

نوع التقوٌم

تقوٌم قبلً

س | قارنً بٌن النسٌج والعضو.

تقوٌم بنائً

س | بٌنً مفهوم الجهاز الحٌوي.

تقوٌم ختامً

س | فرقً بٌن العنصر والمركب.

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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