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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 " التوحٌد  " 1نظام المقررات 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

الدروس
معنى العقيدة اإلسالمية  -أىمية العقيدة اإلسالمية – مصادر
تمقي أىمية العقيدة اإلسالمية

المراد بأىل السنة والجماعة – منيج أىل السنة والجماعة في
تمقي العقيدة – خصائص عقيدة أىل السنة والجماعة

وسطية أىل السنة والجماعة في باب االعتقاد – أسباب االنحراف عن
العقيدة ووسائل الوقاية – معنى البدع وانواعيا – منيج أىل السنة
والجماعة تجاه البدع

تعريف التوحيد وأقسامو – منزلة التوحيد – معنى توحيد الربوبية
– من أدلة وجود اهلل تعالى
الرد عمى منكري وجود اهلل تعالى  -مفيوم توحيد األلوىية – اىمية توحيد
األلوىية – األدلة عمى إثبات توحيد األلوىية – شروط (ال إلو إال اهلل ) 1

شروط ( ال إلو إال اهلل  – ) 2تعريف العبادة ومنزلتيا – من أنواع

1441/2/11هـ
2119/11/11م
العبادة 1
من انواع العبادة  - 2من انواع العبادة 3
1441/2/18هـ
2119/11/12م
شمولية العبادة – قواعد في العبادة – مقدمة ومدخل  -معتقد
1441/2/25هـ
2119/11/24م
أىل السنة والجماعة في أسماء اهلل تعالى وصفاتو
قواعد في أسماء اهلل تعالى وصفاتو – اآلثار السموكية المترتبة
1441/3/3هـ
2119/11/31م
عمى اإليمان بأسماء اهلل تعالى وصفاتو 2 ، 1
1441/3/11هـ الكفر وأقسامو – الشرك وأقسامو – النفاق وأقسامو – دعاء غير
2119/11/2م
اهلل تعالى
1441/3/12هـ السحر وما يتعمق بو  -االستعزاء بالدين  -الحكم بغير ما أنزل
2119/11/14م
اهلل تعالى – مواالة الكافرين
الشيادة لمنبي  معناىا ولوازميا – محبة النبي  معناىا
1441/3/24هـ
2119/11/21م
وحقيقتيا
1441/4/1هـ
عالمات محبة النبي  - النيي عن الغمو في النبي
2119/11/28م
1441/4/8هـ
فضل آل البيت ومكانتيم - فضل الصحابة ومكانتيم 
2119/12/5م
وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة  -وجوب طاعة والة األمر
1441/4/15هـ
2119/12/12م
1441/4/22هـ
مراجعة
2119/12/19م
1441/5/2هـ
االختبارات
2121/1/2م
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المادة

موضوع الدرس

المرحلة

التوحٌد 1

معنى العقٌدة اإلسالمٌة واركانها  -أهمٌة العقٌدة اإلسالمٌة – مصادر تلقً
أهمٌة العقٌدة اإلسالمٌة

نظام المقررات

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | ما معنى العقٌدة اإلسالمٌة ؟
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا






نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

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

أن تبٌن الطالبة معنى العقٌدة اإلسالمٌة
أن تذكر الطالبة أصول العقٌدة اإلسالمٌة
ان توضح الطالبة أهمٌة العقٌدة اإلسالمٌة
أن تذكر الطالبة جمل األذان كاملة

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

اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً

معنى العقٌدة اإلسالمٌة :
هً الثوابت العلمٌة والعملٌة التً ٌجزم وٌوقن بها المسلم كاإلقرار بربوبٌة هللا تعالى وألوهٌتك .
أصول العقٌدة اإلسالمٌة :
هً اإلٌمان باهلل ومالئكتك وكتبك ورسلك والٌوم اآلخر والقد خٌر وشر .
أهمٌة العقٌدة اإلسالمٌة :
 -1العقٌدة اإلسالمٌة هً األصل والساس لدٌن هللا واألحكام الشرعٌة كلها متفرعة عن هذا األصل .
 -2تصحٌح العقٌدة هو مفتاح دعوة الرسل علٌهم السالم
 -3العقٌدة اإلسالمٌة هً العقٌدة الوحٌدة التً تحقق الطمأنٌنة األمن للمتمسكٌن بها .
مصادر تلقً العقٌدة اإلسالمٌة :
القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة .

س | بٌنً معنى العقٌدة اإلسالمٌة

نوع التقوٌم

تقوٌم قبلً

س | اذكري أصول العقٌدة اإلسالمٌة

تقوٌم بنائً

س | وضحً أهمٌة العقٌدة اإلسالمٌة

تقوٌم ختامً

س | اذكري جمل األذان كاملة

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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