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المستقبل، وما لبصمته من دور في تحفيز  التأثير على جيل  للمعلم من أهمية كبرى في  ِلما 
األجيال وتوسيع مداركهم، وبإجماع كل أراء المفكرين والعقالء قديًما وحديثًا، فإن مهنة التعليم 
الّذرّية  للطاقة  التفاعلي  مشكاة  معرض  استهدف  لذلك  واالحترام،  بالتقدير  جديرة  مهنة 
والمتجّددة، المعلمين والمعلمات ببرامج وتدريبات مصّممة خصيصًا منذ العام 2013 م، لتدعيم 
وتعزيز العملية التعليمية.وعليه فقد ُصمم هذا الدليل لخدمة كل ُممارس لدور التعليم واإلرشاد 

العلمي في قطاع المراكز والمتاحف الّتفاعلية التعليمية.  
  



المتاحف العلمية 



رسالة  العلمية  للمتاحف 
عن  األهمية  في  التقل  عظيمة 

الحضارية  التنمية  حيث  من  غيرها 
واالرتقاء بأذواق الشعوب و تزويدهم بالعلم 

على  المتاحف  دور  ويرتكز  والمعرفة.  والثقافة 
العلوم  وتقديم  الزوار  وإلهام  الوعي  نشر 
وأكثر  ومرنة  شائقة  تفاعلية  بطريقة  والمعرفة 
الواقعية. كما يمثل المتحف  بالحياة  ارتباطًا 

فرصة للتعلم عن طريق اللعب والترفيه، 
التعلم  عن  يختلف  أسلوب  وهو 

الرسمي في المدارس.
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المتاحف العلمية 
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المرشد العلمي وسماته 

هو سحر كل متحف و قلبه النابض، وهو السبب الذي ألجله يحب الزوار المتحف، و يعودون لزيارته 
مرة بعد مرة. وتتمحور مهمة المرشد العلمي في  شرح المعروضات العلمية واإلجابة على تساؤالت 
الزوار وتشجيعهم  العمل، وإللهام  العلمية وورش  العروض  الزوار بطريقة علمية شيقة، وتقديم 
ذكرى  للمتحف  زيارتهم  تجعل  حماسية  بطريقة  بالتفاعل معهم  وذلك  المستقبل،  علماء  ليكونوا 

رائعة ال تنسى.

المعرفةالشغف البشاشة الحماس

شركاء التعلم في المتاحف العلمية

سمات المرشد العلمي

شركاء

الطالب
الجهات

المهتمة
بالتعليم

المعلم
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المعلم والجمهور
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تعريف المعلم 

هو مربي األجيال وناقل ثقافة مجتمع من جيل الراشدين إلى جيل الناشئين، وهو 
من أهم العوامل الفاعلة والمؤثرة في العملية التعليمية.

دور
المعلم 

1
2

3

4
5

7

نقل المعرفة 

تطوير قدرات التفكير 

رعاية النمو الشامل للطالب 

مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 

تنمية القيم واالتجاهات والميول للطالب

خصائص  المعلم الناجح 

التمكن
من المادة
 العلمية 

االلتزام
بأخالق
المهنه 

الثقة
بالنفس

االتزان في
االنفعاالت

وضوح الصوت و
التحكم في النبرات 

تفعيل التعبير بلغة الجسد الحزم
مع الرفق

الرغبة في
التطوير
واإلبداع

6
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امتالك مهارة وخبرة في مهنة التعليم  

هو قدوة ومثل أعلى للطالب 
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من هم جمهور المعلم وما هي خصائصهم  

 مرحلة الطفولة و تتراوح ما بين
همسن 6 سنوات وحتى 11 سنة 
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طالب المرحلة اإلبتدائية

طالب المرحلة المتوسطة

محبون لذواتهم و يغلب عليهم حب التملك
إحساسهم بالمسؤلية ضئيل ومحدود 

يميلون إلى محاكاة األخرين

قدراتهم بسيطة ومحدودة 

مرحلة المراهقة المبكرة و تتراوح مابين
 سن  12إلى 15 سنة.

القلق والميل إلى العزلة
اختالط الخوف بعدم الثقة بالنفس 

إحساسهم بعدم القبول في مجتمع الكبار
واالنفصال عن عالم الصغار

الرغبة في إثبات الذات والتمرد على السلطة
يحبون التحديات والمنافسة

طالب المرحلة الثانوية

مرحلة المراهقة و تتراوح مابين
سن  16 إلى 18 سنة 

إحساسهم بأنهم أعضاء في مجتمع الكبار 
نضوجهم الفكري والثقافي 

تصورهم لمفهوم السلطة يدفعهم
أحيانا إلى التمرد.

كثرة التساؤالت والنقاشات والحوارات 
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بحسب نظرية جان بياجيه ونظرية جون ديوي تم تقسيم المراحل الدراسية في التعليم 
السعودي على النحو التالي:



أنماط وأساليب التعلم 
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من خصائص المتعلم البصري أنه :

يحتاج إلى أن يرى األشياء ليعرفها.
ورسوم  وصور,  خرائط،  البصرية:  المواد  يستخدم 

باإلضافة إلى الكالم.
يفضل رؤية الكلمات مكتوبة أمامه. 

يستمتع باألنشطة والعروض البصرية.
لديه اهتمام باأللوان.

من خصائص المتعلم السمعي أنه :

من خصائص المتعلم الحركي أنه :

يتعلم بصورة أفضل عندما يوظف حاسة السمع، و 
يتذكر نسبة كبيرة من المعلومات التي يسمعها.

يناقش أفكارة لفظيا.ً
 يواجه صعوبة في اتباع التوجيهات الكتابية.

طريق  عن  للحديث  الضمنية  المعاني  يفسر 
االستماع لنبرة الصوت، والنغم، والسرعة

 يتشتت انتباهه في المواقف التي يحدث فيها إزعاج. 
 يتعلم جيدًا من المحاضرات.

 يكون في أفضل حالة عندما يفعل األشياء بنفسه.
يعبر حركيًا عن اهتمامه ودافعيته.

يستمتع بالدروس التي تتضمن أنشطة عملية.
 يحب تعلم الحقائق و يستخدم الطرق المعروفة.
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بأنها  المعلومات. كما يمكن تعريفها  الفرد  التي يحب أن يتلقى بها  الطريقة  هي 
على  ثابتة  تعتبر مؤشرات  التي  والنفسية  واالنفعالية  المعرفية  السمات  مجموع 
كيفية استقبال وتفاعل واستجابة الفرد لما يتعلمه .ومن المعروف أن أنماط التعلم 
واالنفعاالت،  لألحاسيس  الدماغ  معالجة  كيفية  مع  الخصوص  وجه  على  تتعامل 

وكيفية تخزينة للمعلومات. ومن أنماط المتعلمين الشائعة ما يلي:

أثناء عملية  التي نستخدمها  الحواس  عدد  زاد  كلما  أنه   والتجارب  البحوث  أظهرت  و قد 
التعلم زاد احتفاظنا بالمعلومات لفترة أطول، أي أن اإلنسان يستطيع أن يتذكـرها بدقة 

وبشكل أفضل.
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أساليب التعلم

ومن أحدث أساليب التعلم وأكثرها فعالية للمتعلم هي:

التعلم الحر
والزمان  المستخدمة  والوسائل  األسلوب  ذلك  في  بما  التعليم  عملية  في  المتعلم  يشارك 
والمكان. وال ينفرد المعلم باتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، وكذلك يشارك المتعلم أيضًا في 

عملية تقييم تعلمه.

التعلم بالبحث 

التعلم المفتوح
يراعي الفروق الفردية، فكل متعلم يقوم باختيار األنشطة والوسائل التعليمية التي تتناسب مع 

قدراته واهتماماته.

التعلم بالنقاش 
يناقش المتعلمون فيه ما قرؤوه، وينبغي أن يكون النقاش  تلقائيًا، أي أن كل متعلم  يقول فعًال 

ما يود أن يقوله.

 مما قرأ

مما سمعه

مما شاهده

مما شاهده وسمعه
في الوقت نفسه

مما رواه أو قاله

مما رواه أثناء عمل
أدائه لعمل معين

               حيث توصلت الدراسات إلى أن الفرد يتمكن من تذكر ما تعلمه حسب التالي:
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                                       يعزز لدى المتعلم المفهوم العلمي الذي ينص على أن المعارف المتاحة 
ليست نهائية، ولكنها متغيرة بشكل مستمر.



األنشطة الّتفاعلية 
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الّتفاعلي، فهي تساعد في تكوين عادات ومهارات  تعتبر جزءًا أساسيًا من منهج التعلم 
وقيمًا وأساليب تفكير الزمة لمواصلة التعلم والمشاركة في التنمية و لتحقيق األهداف 
المرجوة من عملية التعلم، ويجب أن تمتاز األنشطة المختارة بسمات وُمقومات معينة 

على النحو التالي :

األنشطة الّتفاعلية 

سمـــــات
األنشطة

بإثارة الدافعية لدى المتعلم  نحو مواصله 
عملية التعلم من خالل ممارسة النشاط.

بتقديم النشاط بأسلوب يطلق الطاقات
الكامنة لدى المتعلم ويكسر الروتين اليومي.

بالتكييف والتالؤم مع المتغيرات
التي قد تطرأ خالل تطبيق النشاط..  

التشويق والجاذبية 

التحفيز 

المرونة 

الواقعية  
محاكاة الحياة الواقعية من خالل األنشطة وربطها في المنهج الدراسي مما 

سيساهم بدعم وتحفيز المعلم  لتفعيلها داخل وخارج الصف الدراسي.
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ا مثال: ربط منهج العلوم السعودي للمرحلة المتوسطة 
في األنشطة التفاعلية 

الــفــصــل   – مــتــوســط  أول 
الدراسي األول

التجربةالورشةالدرس

الشغل 
واآلالت

البسيطة

ــم وعــمــلــيــاتــه  ــل ــع ال
 "المهارات العلمية"

تركيب المادة

ورشة عمل 
 الطاقة

ورشـــــــة عــمــل 
الطاقة الذرية

الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
ـــات  ـــب ـــمـــرك وال

والمخاليط

صفائح األرض 
المتحركة

ورشـــــــة عــمــل 
ـــــــطـــــــاقـــــــة  ال

الجوفية

ــزهــة  تـــجـــربـــة ن
األرض

ورشـــــــة عــمــل 
الطاقة الذرية

تجربة حلوى
 M and M

تــجــربــة الـــواط 
في الكيس

تجربة روثرفورد
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أن تكون متوفرة في السوق المحلي .  
أن ال تكون التكلفة عالية.  

المحلي  بالسوق  الغير متوفرة  أن يتم توفير األدوات 
إن لزم األمر وعرضها بأسعار منافسة.

أن يكون معظمها من البيئة المحيطه بالمتعلم. 
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ا مقومات األنشطة:

المحتوى الُمقدم وربطه في المنهج الدراسي 
مما سيساعد في التأثير على المتعلم من عدة نواٍح: 

طبيعة األداء  

مدة النشاط

المرحلة العمرية وخصائص النمو 

نطاق التنفيذ 

توفر األدوات 
تحقق  والتي  االعتبار  بعين  أخذها  يجب  التي  النقاط  أهــم  من 

تطبيق التجارب من ِقبل المعلمين بحيث تمتاز بالتالي:

تقبل المتعلم للنشاط وتطبيقه داخل الصف الدراسي  
ضمان وصول الرسائل والمفاهيم المذكورة في المنهج  

تحفيز التفكير اإلبداعي لدى المتعلم.

فردي.  
جماعي.

 25 الــواحــد   النشاط  مــدة  التتجاوز  أن  يجب 
دقيقة لضمان عملية التحفيز لدى المتعلم . 

داخل الصف.  
خارج الصف. 

للمرحلة  النشاط  مناسبة  من  التأكد  يتطلب 
العمرية وفقًا لخصائص كل فئة.
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ـــمـــزج بين  تـــذكـــر دائـــمـــًا بــــأن ال
سيحقق  التالية  االستراتيجيات 
لنا كفاءة عالية في عملية التعلم 

من  التعاوني  التعلم 
خالل العمل الجماعي

التعلم بالممارسة من خالل 
الحوار والمناقشة 

باللعب  الــتــعــلــم 
مــــــــــــــن خـــــــــالل 

المحاكاة 

نموذج لألنشطة الّتفاعلية

تتحقق في هذا النموذج كافة  السمات والُمقومات الالزمة توفرها في األنشطة الّتفاعلية.
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قياس نجاح األنشطة الّتفاعلية

الرغبة 
بإعادة التجربة

المحتوى العلمي 

اإلشراك العاطفي  

اإلشراك الحسي 

فعندما  الّتفاعلية  األنشطة  نجاح  لقياس  األساسية  المعايير  الهرمي  الشكل  يفسر 
ترتكز التجربة الشيقة للمتعلم على االشراك الحسي وتفعيله بالشكل الصحيح، فإن 
ذلك يبني لديه مشاعر إيجابية تجاه األنشطة، ويكون أكثر اندماجًا وتفاعال، وهذا ما 
يثير لديه االهتمام بالمحتوى العلمي، الذي يجعله يرغب بإعادة هذه التجربة مرة أخرى.
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أدوات تقييم األنشطة الّتفاعلية

يم
قي

الت
ت 

وا
أد المقابالت 

اإلستبيانات

المالحظة



األسئلة الفعالة
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األسئلة الفعالة

الوضوح اللغوي في الصياغة .

التوقف لمدة (3 - 5) ثواني بعد طرح السؤال إلتاحة وقت لتفكير

اشتمال السؤال على فكرة واحدة.

طرح األسئلة السهلة أوًال ثم متوسطة الصعوبة ومن ثم الصعبة.

مالءمة األسئلة لقدرات الطالب ومستوياتهم العقلية وخبراتهم.

تجنب األسئلة التي يمكن أنتكون إجابتها ”بنعم" أو "ال" 

خصائصها

إن طرح التساؤالت هو جزء أساسي من عملية التعلم،  لما في ذلك من فعالية و تحفيز للمتعلم 
واختيار  أي سؤال  عند طرح  علينا مراعاة خصائص األسئلة  التعلم واالستكشاف كما يجب  على 

النوع المناسب من األسئلة كما هو موضح أدناه :
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أنواع األسئلة الفعالة 

لة
عا

لف
ة ا

سئل
األ

1) أسئلة شد االنتباه أو تركيز االنتباه 

أبسط أنواع األسئلة المثمرة السؤال الصريح الذي ال غنى عنه من أجل تركيز االنتباه على بعض 
التفاصيل المهمة والتي من الصعب االنتباه لها مثال:

-قل لي ماذا الحظت ؟
-ماهذا ؟

-ما الذي يفعله؟
-ما الذي يحدث لو ...؟

-ماذا ترى أوتشعر أوتسمع؟

2)أسئلة المقارنة

هي أسئلة للُتْمِعن بشكل أكثر في الوصف والمقارنة، وتساعد في ترتيب المالحظات والبيانات 
والتي ستكون ناتجة من مالحظة قوية، فعلى سبيل المثال:

-ما هي أوجه التشابه أو اإلختالف بين الطاقات المتجددة وغير المتجددة؟ 
-كيف يمكننا المقارنة بين الطاقة الشمسية والطاقة الذرية ؟

3)أسئلة البحث أو التتبع 

 هذا النوع من األسئلة تشجع الزائر على التجربة والتحقق من األشياء مثال :

-ماذا يحدث لو ...؟
-هل يمكنك إيجاد طريقة لـ ...؟

-كيف ترغبون بتجربتها ...؟
-ماذا تفترض؟

 
4) أسئلة المنطق

عليه  التعرف  ماتم  على  بناًء  المتعلم  من  التوضيح  بعض  أطلب  األسئلة  من  النوع  هذا  في 
واكتشافه فيكون بذلك لديهم القدرة على الوصول إلى االستنتاجات  المنطقية بناًء على قوة 

البراهين المكتشفه مثال :

- ماهو دليل أو برهانك؟
- لماذا؟

- هل هذا صحيح دائمًا؟



البيئة اإلبداعية
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البيئة اإلبداعية

مراحل التعلم اإلبداعي 

إدارة الذات 

هو  تقديم أفكار أو أساليب أو طرائق جديدة في مجاٍل ما  

النقاش المنهجي والمناظرات

التفكر والتخيل 

التنويع

المكافأة

مطالعة سير المبدعين

البيئة المحيطة بالمتعلم 

وسائل
تنمية
البداع

إعادة
التخيل

التخيل

ردة
الفعل

المشاركة

اللعب

االبتكار
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ركائز تحقيق التعليم اإلبداعي
 

البيئة 

أن تكون بيئة تتيح للمبدع حرية التصميم و االبتكار وإقامة تجاربه و شرح أفكاره
وابتكاراته و مشاركتها مع اآلخرين

 
المعلم 

أن ينصت المعلم لما يقوله الطالب ويترك لهم فرصة اإلفصاح عن آرائهم، وأن يعمل
على إثارة اهتمام وميول الطالب بمحتوى المادة التعليمية من خالل تهيئة بيئة جاذبة لهم 

 
المبدع

 

أن تركيزنا على العناصر التالية للمبدع ستكتمل البيئة اإلبداعية وهي :

عناصر
البيئة 

اإلبداعية

األنشطة الّتفاعلية 

الشغف 

األقران 

اللعب 

العمل على هذه األنشطة يساعد المبدع على اكتساب مهارات واستراتيجيات جديدة للتفكير

االستثمار في الشغف يساعد على تحقيق أفضل استثمار في المعرفة

البيئة اإلبداعية تمكن المبدع من اللعب مع أقرانه والتعلم منهم ومعهم

اللعب يسمح للمبدع بالتجربة واالستكشاف واالبتكار



النصائح والتوجيهات
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أبرز النصائح والتوجيهات في التعامل مع المعلمين

كن مبتسمًا  

كن صبورًا  

كن واثقًا بنفسك  

كن واضحًا في إعطاء التعليمات واإلرشادات 

احرص على اإلنصات واالستماع بشكل جيد  

احرص على التحضير المسبق لما ستقدمه  

احرص على توضيح أهداف ماستقدمه وكيف سيعود بالفائدة على المعلم في المجال الميداني  

احرص على تعزيز خبرة المعلم وأنك ستضيف له بعضًا من المهارات وليس المعلومات  

احرص على إعطاء المعلم مساحة للمناقشة وطرح األفكار وتبادل الخبرات مع الزمالء



تم إعداد ومراجعة الدليل تحت إشراف وحدة التدريب في معرض مشكاة التفاعلي



تم إعداد ومراجعة الدليل تحت إشراف وحدة التدريب في معرض مشكاة التفاعلي

W w w . m i s h k a t . o r g . s a

|دليل بنـــــاء األنشطة الّتفاعلية|
 لبرامج تدريب المعلمين في المتاحف والمراكز العلمية 




