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 مقدمة.  1
رشادات تساعد ھذه اإلساستخدام كلمات األوامر المستخدمة في التعلیم والتقییم، حیث  معني والغرض من ھذه الوثیقة ھو تقدیم إرشادات حول

فھم  الطالب بعد دراسة ھذه الوثیقة منوسیتمكن، بشكل افضلالطالب والمعلمین في فھمدور كلمات األوامر في التدریس والتعلم والتقییم 
 "اشرح".بشرح"صف" مقارنة شيءوصف  على سبیل المثال-القیام بھ عندما یطلب منھم علیھم ینبغي ماومعرفة 

 
التعلم بما یمكن  ا الرتباط نتائج. ونظرً لمؤھلبنتائج التعلم وأھداف التقییم ل -تحدیدا-ة األمر" في اإلشارة للكلمات المرتبطة تستخدم عبارة "كلم

 .عمل (فعل یشكل مركز الجملة معبرا عن عمل او نشاط معین)للطالب القیام بھ في نھایة النشاط التعلیمي؛ فإن كلمات األوامر ھي أفعال 
األوامر في تتبع تصنیف األھداف التعلیمیة لبلوم وھي أیضا مصطلحات تعلیمیة توضح مستوى التفكیر ونوع األداء المطلوب  تستخدم كلمات

 من الطالب.
 

 .NEBOSHتركز ھذه الوثیقة على كلمات األوامر المستخدمة في الحصول على مؤھالت شھادة 
 

 . نتائج التعلم2
ھذاإلى وحدات مخطط المنھج قسم نالخاص بكل مؤھل، وی الدراسيالمنھج  مخطط دلیل إرشادات یحتوي على NEBOSHیقدم مجلس 

قسم كل وحدة إلى مجموعة من العناصر، ولكل عنصر نتائج تعلم واضحة. وتستخدم كلمات األوامر في نتائج التعلم ندراسیة فردیة، كما ت
 صر من عناصر المحتویات.لتوضیح المطلوب من كل طالب فیما یتعلق بكل عن

 
 نتائج التعلم:لمثال 

 
 : إدارة الصحة والسالمةNGC1الوحدة 

 1.2نتیجة التعلم 
 العمل.موقعلتعزیز المعاییر المثلى للصحة والسالمة في لمالیةوااألسباب األخالقیة  شرحا
 

 .  األسئلة3
ى معرفة الطالب الكتشاف مد لیس فقط األسئلة تلك ، وتكتبالمنھج الدراسي الموجودة بمخطط  تقییم نتائج التعلم التياألسئلة تستخدمفقط

. وتمنح الدرجات بناء على مدى إظھار ھذه والبرھنة علیھا بموضوع معین ، بل أیضا لمعرفة المھارات ذات الصلة المتوقع منھم إظھارھا
ئلة السؤال. وتركز أس ھذا مستھدفة من خاللمعینة مھارة لتقییم لة ھذه األسئفٮالمھارات بفعالیة، وكلمات األوامر ھي إرشادات یستعان بھا 

 الشھادة بصفة رئیسیة على تقییم المعرفة والفھم والتطبیق. 
 

لمعرفة كلمة االخاصةبتقییمكلمات األوامر في األسئلة تشملتتطلب المعرفة القدرة على تذكر واستدعاء الحقائق دون االضطرار إلى فھمھا. 
 "حدد".

 
 مة "اشرح".الفھم كلالخاصةبتقییمكلمات األوامر في األسئلة تشملوتتطلب عملیة الفھم القدرة على فھم المعلومات المكتسبة وتفسیرھا، 

 
ھ واألمر الھام الذي یجب تذكره ھو أن. ومصدرھاأسباب المشكلة  لفھمتحصیل المعرفة وتطبیقھا في سیاقات وظروف مختلفة  ھوالتطبیق 

 أن لھذه المبادئغیر، فإن المبادئ التي یتم تقییمھا ھي ذاتھامثل شركة نقل أو مركز اتصاالت أو معمل تكریر نفط،  السیاق،مھما كان 
لتقییم عملیة  تخدمةالمسكلمات األوامرشملوتالتي تؤخذ بعین االعتبار، المختلفة مختلفة بناء على الصناعات أو القضایا  و متضمنات مقتضیات

 ."بإیجازضرستعا"و"اشرح" التطبیق كلمتي
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ى القائمون عل إلیھكلمات معین لتمكین المرشحین من فھم ما یسعى لكل سؤال ترتیب  حیثكلمات األوامر بمنتھى الحرص،  تستخدم
، سؤالفي المھارات مطلوب إظھارھا والبرھنة علیھا من خالل كلمات األوامر المحددة الواردة في كل سؤال ھناك . او الممتحنون االختبارات

 راتمھالألسئلة الخاصة بأكثر درجات  یتم تخصیصوبشكل عام  .ھذا النوع من األسئلةنعكس أیضا على العالمات المرصودة لی وھذا ما
حددة الم كلمات األوامرالمھارات المطلوب إظھارھا والبرھنة علیھا من خالل   المعرفة. تقییم سئلة القائمة علىاألتلك من  اإلستیعابو التطبیق

 والواردة في كل سؤال تنعكس أیضا على العالمات المرصودة للسؤال.
 

إن فھم كلمات األوامر في أي سؤال ھو السبیل الرئیسي للنجاح في اإلجابة عنھا، وتوضح كلمات األوامر طبیعة اإلجابة والمھارات المراد 
 تقییمھا.

 

 NEBOSHشھادة  لمؤھل. كلمات األوامر 4
 التعریفات المعینة على فھم كلمات األوامر المستخدمة في أوراق األسئلة المؤھلة للحصول على الشھادة. فیما یلي مجموعة من

 
 التعریف كلمة األمر

 لإلشارة إلى عنصر معین بأسلوب یعبر عن اسمھ أو مسماه. حدد
مالحظة: عادة ما تكون كلمة مفردة أو عبارة كافیة لإلجابة عن السؤال 

 اإلشارة المرجعیة واضحة.شریطة أن تكون 
 او اعطاذكر

 
 إجابات قصیرة مرتكزة على حقائق. إلعطاء

كلمة واحدة أو عبارة أو جملة كافیة لإلجابة عن  عادة ما تكونمالحظة: 
 السؤال

 الرئیسیة أو األجزاء المختلفة لـ... العناصر لتوضیح بإیجاز استعرض
إنما تسعى إلى الحصول  مالحظة: ال تقتضي ھذه الكلمة تقدیم وصف شامل،

 على مختصر للجوانب الرئیسیة لما ھو مذكور في السؤال.
لتقدیم عرض مكتوب مفصل للجوانب الممیزة لموضوع معین، ویجب أن  صف

 دون أي محاوالت للشرح. فقط الحقائقعلٮیكون العرض مستند 
)؛ یمكن اختبار مدى كفایة معینة عند وصف موضوع معین (أو مسألة

ما  وتصویرسیتمكن من تخیلشخص آخر ادراك ما اذا كانالتفاصیل من خالل 
 تصفھ أنت. 

 واضحةفكرة أو عالقة معینة لجعللتقدیم ما تفھمھ عن الكلمة، أو  اشرح
مالحظة: تقوم كلمة األمر ھذه باختبار قدرة المرشح على معرفة أو فھم 

تھا، وغالبا ما ترتبط ھذه األسئلة بكلمات "لماذا" أسباب حدوث األشیاء وكیفی
 أو "كیف".

 
 ستخداما وسیساعدعلى تقدیم قائمة بكلمات األوامر للمعلمین والطالب لضمان فھمھا بالكامل، بشدة جھات تقدیم الدورات المعتمدة  ننصح

 أثناء التدریس والمراجعة الطالب في اكتساب الثقة في قدرتھم على اجتیاز االختبارات. بانتظامكلمات األوامر 
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 كلمات األوامر في األسئلةل االستجابة. 5
 من األھمیة قراءة السؤال بالكامل وفھم متطلبات السؤال حیث إن كلمات األوامر في حد ذاتھا تتطلب تعزیزھا بباقي السؤال.

 
 في اإلجابة قبل كتابتھا. وعدم تفكیرھم بعمقالسؤال بالعنایة الكافیة بسب عدمقراءتھم من المرشحین درجات  العدیدریخس

 
 یجب على المرشحین التفكیر في كل سؤال.

 ما ھي كلمة األمر؟ •
 على الدرجات؟  للحصول لقولھما الذي أحتاج  •
 بالسؤال؟ذي لھ او لیس لھ صلة ما ال •

 
 .ع خطة مختصرة لإلجابة أداة مساعدة أساسیة لضمان التفكیر في اإلجابات وترتیبھا بطریقة جیدةوفي حاالت كثیرة، یمثل وض

 
بمنح الدرجات للمادة الصحیحة في إجابات المرشحین دون خصم یقتضى"التصحیح اإلیجابي" والذي اسلوب وطریقةNEBOSHیطبق 

 درجات للمادة المفقودة أو غیر الصحیحة.
 

الدراسي  على المعرفة العامة والمنھجامثلةآخر حول تفاصیل المعلومات التي تتطلبھا كلمة األمر في السؤال؛ نذكر فیما یلي  ولتقدیم توجیھ
 .NGC1لوحدة 

 
 حدد

 في الموضوعات العامة غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي: حددم كلمة ااستخد
 

Q1. 4( من أدوات وأجھزة المطبخ. حدد أربعة( 
Q2. 4( أنواع من الدراجات. حدد أربعة( 

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A1. المحمصة 

 غالیة كھربائیة 
 فرن میكروویف 
 غسالة أطباق 
 

A2. دراجة جبلیة 
 دراجة سباق 
 دراجة بعجلة كبیرة 
 دراجة ترادفیة 
 

 .حددعلى سؤال لالجابةالكلمات كافیة فھذھجابة بكلمة واحدة أو كلمتین فقط یعطي إشارة واضحة للمدلول وبالتالي اإلالحظ أن 



 
 

 4/8 )2017 إبریل( الرابعاإلصدار  -مؤھالت الشھادة  -إرشادات حول كلمات األوامر المستخدمة في نتائج التعلم وأوراق األسئلة 
 

 في موضوعات المنھج الدراسي: حدداستخدام كلمة 
 

Q3. 4( مرتبطة بأعمال الحفر.اخطارحدد أربعة( 
Q4. 4( میكانیكیة مرتبطة بالماكینات.اخطارحدد أربعة( 
Q5. 4( نواع من عالمات السالمة.أحدد أربعة( 

 
  :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A3. انھیار الجوانب 

 المیاهتسرب 
 تساقط المواد 
 الخدمات تحت األرضیة 
 

A4. التشابك 
 السحب واالحتجاز 
 السحجالتآكل أو  
 الطعنالثقب أو  
 

A5. عالمات الحظر 
 عالمات التحذیر 
 عالمات اإللزام 
 ةحاالت األمنعالماتالعالمات الطوارئ أو 
 

وفي بعض الحاالت تكون اإلجابة عبارة عن كلمتین فقط شریطة أن تعطي داللة أنكرر ثانیة؛ تقتصر اإلجابة على العبارات المختصرة 
 واضحة.

 
 

 بإیجازاستعرض
 

زم تقدیم , إال أنھ یلحددأدناه، یلزم تقدیم نفس تفاصیل اإلجابة المطلوبة لسؤال  بإیجازاستعرضللحصول على الدرجات الخاصة بأسئلة 
 .بإیجازاستعرضمزید من المعلومات لتحقیق مستوى التعمق المطلوب في أسئلة 

 
 غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي:لنفس الموضوعات بإیجازاستعرض م كلمة ااستخد

 
Q6. 4( أدوات وأجھزة المطبخ.من أربعة بإیجازاستعرض(  
Q7. 4( الدراجات.من أنواع  أربعة بإیجازاستعرض( 

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A6. المحمصة 

 المالئمة لشرائح الخبز ویخرج منھا الخبز محمصا عندما یكون جاھزا. •
 

 غالیة كھربائیة  
 لتر، وتسخدم لغلي المیاه. ویمكن أن تكون ھذه الغالیة بدون أسالك. 2إلى  1سعة  •

 

 فرن میكروویف  
 باستخدام موجات رادیو قصیرة. بسرعةلتسخین الطعام  •

 

 غسالة أطباق 
 تلقائیا.تنظیف بعملیةالمیاه عالیة الضغط ومنظفات وتقومفي سالل بالغسالة، المتسخةتوضع أدوات المائدة  •
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A7. دراجة جبلیة 
 .ذات إطارات عمیقة المداس ونظام تعلیق والعدید من خیارات التروسدراجة قویة  •

 

 دراجة سباق 
 الوزن بمقابض یدویة منحیة وقد یكون بھا تروس ثابتة.عجلة خفیفة  •

 

 دراجة بعجلة كبیرة 
 جھاز كالسیكي بعجلة أمامیة كبیرة للغایة وعجلة خلفیة صغیرة للغایة. •

 

 دراجة ترادفیة 
 . بھا مقعدین ومجموعتین من الدواساتدراجة مصممة لشخصین  •

 
 بالمنھج الدراسي:المرتبطة لنفس الموضوعات بإیجازاستعرض م كلمة ااستخد

 
Q8. 4( مرتبطة بأعمال الحفر.اخطارأربعة بإیجازاستعرض( 
Q9. 4( میكانیكیة مرتبطة بالماكینات.اخطارأربعة بإیجازاستعرض( 

Q10. 4( أنواع من عالمات السالمة.أربعة بإیجازاستعرض( 
 

  :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي
 

A8. انھیار الجوانب 
 أو زاویة الجوانب غیر صحیحة.الخنادق غیر مدعومة  •

 

 المیاهتسرب 
 .رئیسيانفجار انبوب میاه أو میاه األمطار الغزیرة من خالل •

 

 تساقط المواد 
 التي قد تسقط.وأو المواد واألدوات المخزنة بمستوى سطح األرض  الردمالناتج عن عملیة الحفر •

 

 تحت األرض یة الممدودةالخدماالمدادات  
 الكھرباء أو المیاه أو الغاز. مالمسة أو قطع وحدات •

 
A9. التشابك 

 في القطع الدوارة.التشابك •
 

 السحب واالحتباس 
 السحب العكسیة أو أحزمة وعجالت البكرةبكراتبین  •

 

 السحجالتآكل أو  
 مالمسة األسطح المتحركة بسرعة. •

 

 الطعنالثقب أو  
 من العناصر المنبثقة أو العناصر الطائرة. •

 
A10. عالمات الحظر 

 أسود. بلونأحمر ورمزقطري بلونوشریط  عالمات دائریة بھا حد أحمر اللون •
 

 عالمات التحذیر 
 .اللون ورمز أسودأسود وحدود  اللون خلفیة صفراءمثلثیة الشكلذات عالمات •

 

 عالمات اإللزام 
 .اللون وحدود بیضاء ورمز أبیض اللون ذات خلفیة زرقاءالشكل عالمات دائریة •

 

 ةحاالت األمنعالماتالأوعالمات الطوارئ  
 ذات خلفیة خضراء وحدود بیضاء ورمز أبیض. الشكل مثلثةعالمات •
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ة المطلوب، كما تحقق المعلومات اإلضافیالتوسعاو(المكتوبة بخط سمیك) مستوى التعمق حددنكرر ثانیة تقدم اإلجابات الخاصة بأسئلة 
 .بإیجازاستعرضمستویات التعمق المطلوبة ألسئلة  االحقة نقاطالالمكتوبة في 

 
 صف

 للموضوعات غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي: صفم كلمة ااستخد
 

Q11. 4( فرن مایكرویف. صف( 
Q12. 4( الدراجة ذات العجلة الكبیرة. صف( 

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A11.  سم. وھناك باب معلق واحد في المقدمة، یمكن  60سم وطولھ  30سم وعمقھ  30صندوق مستطیل الشكل یبلغ طولھ حوالي

ة لوضع طبق أو صحن ویوجد ناقل المایكرویف في األعلى. حمساوبالداخلیوجد. ویفتح ھذا الباب خارجیا عادةً الرؤیة من خاللھ
 تحكم لضبط مستوى الطاقة ووقت الطھي.اوحدتتوجد  ،وفي الخارج من ناحیة المقدمة

 
A12.  تصل الخلف، وتأصغر كثیًرافیمن عجلة كبیرة للغایة في المقدمة وعجلة  تتكون دراجة كالسكیة عتیقة الطراز یدویة الدفع

 لتوجیھ الدراجة، وتتصل الدوساتانیدویینالعجلتان ببعضھما من خالل إطار یدعم المقعد الموجود فوق العجلة األمامیة وذراعین 
 .مباشرة بمركز العجلة األمامیة

 
 في موضوعات المنھج الدراسي: صفاستخدام كلمة 

 
Q13. المخاطر المیكانیكیة المرتبطة  صف 

 )8( كینة الصنفرة ابم
 

 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي
 

A13.  عجلة بالفجوة بین قاعدة األداة و السحب واالحتباسالصنفرة.وھناك خطربعمود الدوران المثبت في عجلة التشابك ترتبط مخاطر
ثقب الدوارة وتنشأ مخاطر ال /الصنفرةبسطح عجلة التجلیخالسحج والخدش التجلیخ الدوارة، في حین ترتبط مخاطر التآكل أو 

 للعجلة المكسورة المقذوفة.المتطایرةوالتخریم بالقطع والشظایا 
 

تحاول شرح كیفیة تسخین فرن المایكرویف للطعام أو أسباب عظم حجم العجلة  المذكورة أعاله، ال صففي جمیع اإلجابات الخاصة بأسئلة 
 األمامیة للدراجة ذات العجلة الكبیرة عن العجلة الخلفیة أو كیفیة إصابة شخص عند استخدام عجلة التجلیخ.
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 اشرح
 

 للموضوعات غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي: اشرحم كلمة ااستخد
 

Q14. 8(      كیفیة تسخین فرن المایكرویف للطعام. اشرح( 
Q15. 8( الكبیرة. الكالسكیة ذات العجلة بالدراجة ذات العجلةوجود عجلة امامیة ضخمة الحجمأسباب  اشرح( 

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A14. في الطعام، الموجودة میاه الفي جزیئات اھتزازفي فرن المایكرویف إلحداث  یكفي تررد موجات المیكروویف المستخدمة

 .رارةحالجزیئات إلى  اھتزاز وحركةتتحول وتسبب اھتزازھا ومن ثم األخرى بجزیئات المیاهالمھتزةالجزیئات  تللك وتصطدم
 

A15.  (سرعة اإلطار) من دوران الدواسات الموجودة في المركز. مما یؤدي إلى عأسربوجود عجلة أمامیة كبیرة؛ فإن محیط العجلة
سرعة أمامیة كبیر في كل لفة من لفات الدوسات. كما أن العجلة الكبیرة مالئمة تماما الستخدام الدراجة في الشوارع المرصوفة 

 والطرق الوعرة.أ
 

 في موضوعات المنھج الدراسي: شرحااستخدام كلمة 
 

Q16. جھزة ایقاف عمل الماكینات اوتوماتیكیا)أ(حمایة الكیفتقلل معدات  اشرح  
 )8( .باآلالتلمخاطر مالمسة األجزاء المتحركة 

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A16.  او  باآلالتاألجزاء الخطرة  ھعند استخدامأجزاء جسمھالحساسة ھو حمایة الشخص أو أي من معداتالحمایةالغرض من تصمیم

وأعمدة اإلضاءة المتصلة بوحدات  سجادات الضغط. ومن أمثلة ھذه األجھزة تواجده او وجود جزء من جسده في منطقة الخطر
 ھ.مشخص أو أي من أطراف جساكتشاف وجودسریعا في حالة اآللةإلى توقف تقوم والتي التحكم فیاآلالت

 
 

 اذكر
 

 للموضوعات غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي: اذكرم كلمة ااستخد
 

Q17:  لمعلم جذب  انموذجً واذكرمدن أوروبیة  ربعةأحدد 
 )4( . منھا كلفي سیاحي

 
 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي

 
A17.  باكینجھاممثل قصر  -لندن 

 مثل برج إیفل -باریس  
 البرج المائلمثل  -بیزا  
 الكولوسیوممثل  -روما  
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 في موضوعات المنھج الدراسي: اذكراستخدام كلمة 
 

Q18. افينموذجً  واذكرأنواع لعالمات السالمة  حدد أربعة 
 )4( حالة. كل 
 

 :تتضمن اإلجابات المناسبة ما یلي
 

A18.  مثل ممنوع التدخین -عالمات الحظر 
 مثل احذر مالمسة األسطح الساخنة -العالمات التحذیریة  
 واقي األذنمثل ارتدِ  -اإللزامیة العالمات  
 األولیةاإلسعافاتمثل صندوق  - ةحاالتاألمنعالماتالعالمات الطوارئ أو 
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