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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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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
Module 1: L1 - P. 6&7 - Module 1: L2
- P. 8&9
Module 1: L3 - P. 10&11 - Module 1:
L4 - P. 12&13
Module 1: L5 - P. 14&15 - Module 1:
L6 - P. 16&17
Module 1: L7- P. 18:20 - Module 2:
L1 - P. 22&23
Module 2: L2 - P. 24&25 - Module 2:
L3 - P. 26&27
Module 2: L4 - P. 28&29 - odule 2:
L5 - P. 30&31
Module 2: L6 - P. 32&33 - Module 2:
L7- P. 34:36
Module 3: L1 - P. 38&39 - Module 3:
L2 - P. 40&41
Module 3: L3 - P. 42&43 - Module 3:
L4 - P. 44&45
Module 3: L5 - P. 46&47 - Module 3:
L6 - P. 48&49
Module 3: L7- P. 50:52 - Module 4:
L1 - P. 54&55
Module 4: L2 - P. 56&57 - Module 4:
L3 - P. 58&59
Module 4: L4 - P. 60&61 - Module 4:
L5 - P. 62&63
Module 4: L6 - P. 64&65 - Module 4:
L7- P. 66:68
General Revision
Final Exams
Final test
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المرحلة

موضوع الدرس

المادة

نظام المقررات

Brothers and sisters

Traveller 4

Q | approximately, archaeologist, carve, discovery, enormous, explorer, extinct, mystery,
slave, theory, tribe, voyage, account, apologise, beg, decrease, disease, harbour, islander,
landscape, legend, oral, origin, refuse, remote, specialist, trace, tragic, vanish

التهيئة والتمهيد

⃝Sorting concepts
⃝ Ice cream sticks ⃝ Cross-training ⃝ Six hats ⃝ Competitions ⃝
Card questions
⃝ Think-Marriage-Share ⃝ Chopper cards ⃝ Numbered heads ⃝ Other…..

استراتيجية التعلم النشط






نواتج التعلم المخطط لها

To talk about mysterious and unusual places.
To identify new vocabulary about mysterious and unusual places.
To identify reporting verbs and their meanings.
To use Past Perfect Simple - Past Perfect Progressive.

) ( االهداف

الخبرات السابقة

Q |


















I greet the students.
I introduce myself to the class and encourage them to do the same.
I write the date and the title on the board.
Page 6&7:
1aReading:
I ask: Are there any places in your country that are considered ‘strange’?
I ask the students to silent read the text. Then I choose one student to read the text out
loud.
Students try to guess the meaning of the new words and answer the questions.
Vocabulary & grammar:
Vocabulary:
The students read the sentences and I ask: What do you think the verbs in bold mean?
The students read the sentences and match the verbs in bold with their meanings a-f.
Grammar
I explain the use of the Past Perfect Simple and the Past Perfect Progressive.
The students look at the extracts from the text and answer the questions.
The students read about the uses of the Past Perfect Simple and the Past Perfect
Progressive and make their own examples.

اجرا ات تحقيق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائي

Q | Give examples of Past Perfect Simple - Past Perfect Progressive
Q | Talk about mysterious and unusual places

تقويم قبلي

Q | Mention some of the new words then put them in short sentences.

تقويم بنائي

Q | Use reporting verbs in sentences.

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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