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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
1441/2/6هـ
2119/11/6م
1441/2/14هـ
2119/11/13م

إلً
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس

1441/2/21هـ
2119/11/21م
1441/2/28هـ
الخمٌس
2119/11/26م
1441/3/6هـ
الخمٌس
2119/11/3م
الخمٌس

1441/3/13هـ
2119/11/11م
1441/3/21هـ
الخمٌس
2119/11/16م
1441/3/26هـ
الخمٌس
2119/11/24م
الخمٌس

1441/4/4هـ

الدروس

الخمٌس

2119/12/1م
1441/4/11هـ
الخمٌس
2119/12/8م
1441/4/18هـ
الخمٌس
2119/12/15م
1441/4/25هـ
الخمٌس
2119/12/22م

1441/1/6هـ
2119/9/5م
1441/1/13هـ
2119/9/12م
1441/1/21هـ
2119/9/19م
1441/1/26هـ
2119/9/26م
1441/2/4هـ
2119/11/3م
1441/2/11هـ
2119/11/11م
1441/2/18هـ
2119/11/16م
1441/2/25هـ
2119/11/24م
1441/3/3هـ
2119/11/31م
1441/3/11هـ
2119/11/6م
1441/3/16هـ
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
1441/5/6هـ
2121/1/2م
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

القرآن الكرٌم حفظ

حفظ النمل من آٌة 13-1

سادس ابتدائى

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | مراجعة الدرس السابق ......ثم مناقشة الطالبات حول سورة ( (النمل) ) مناقشة حوارٌة
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا






نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

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

أن تتلو الطالبات اآلٌات تالوة صحٌحة خالٌة من اللحن
أن تستخدم الطالبة الوسائل المساعدة لها فً تعلم القرآن وحفظك
أن تتعرف الطالبة على معانً المفردات لبعض اآلٌات
أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآلٌات القرآنٌة المقررة

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












اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً

من قولة تعالً (( طس تلك )) ...
إلى قولك تعالى (( فلما جا تهم )) ...
 – 1حفظ اآلٌات حفظ فردٌة نموذجٌة  – 2.قرا ة اآلٌات من قبل التالمٌذات قرا ة زمرٌة على مجموعتٌن  – 3 .تهجً اآلٌات
والمفردات الصعبة وكتابتها على السبورة
 – 1قرا ة اآلٌات قرا ة فردٌة  – 2 .قرا ة اآلٌات قرا ة جماعٌة .
 – 3االستماع إلى المسجل  – 4تطبٌق طرٌقة التعلٌم باألقران للبطٌئٌن فً القرا ة
بعض من مفردات اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة :
معناها
الكلمــــــــــــــة
ٌعمهون ٌعمون عن الرشد أو ٌتحٌون
تصطلون تشتد فنون بها من البرد
 -1بٌان صفة المؤمنٌن وهً إقامة الصالة وإٌتا الزكاة .
 -2من ظلم نفسك بالمعاصً ثم تاب وأناب وبدلها حسنات فإن هللا غفور رحٌم ..

س | قرا ة كل طالبة آٌة وقرا ة بعض الطالبات لآلٌات المخصصة فً كل حصة

نوع التقوٌم

تقوٌم قبلً

س | تالوة اآلٌات من كل طالبة مع مناقشة وتصوٌب األخطا

تقوٌم بنائً

س | تذكر الطالبة معانً كلمات ما ٌعطى لها

تقوٌم ختامً

س | أذكري بعض فوائد اآلٌات القرآنٌة التً درستها

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

مؤسسة التحاضٌر الحدٌثة

الصفحة  4من 4

www.mta.sa

