
 ومعايير التقييم محصالت التعلمإرشادات لتطوير 

 

 

 محصالت التعلم .1

توصف )تصاريح( هي جمل لمقرر/برنامج تعليمي/وحدة دراسية  (learning outcomes)محصالت التعلم 
دراسة الالب بعد االنتهاء من كتسبها الطسيالتي  (values) القيمو (skills) المهاراتو (knowledge) المعارف

تساعد الطالب على فهم سبب حاجته لهذه المعارف إن محصالت التعلم  .مقرر/البرنامج/الوحدة الدراسيةلل بنجاح
ما سيتعلمه الطالب وليس على ما على أيضًا . وتركز املة لهوالمهارات من خالل التركيز على التطبيقات المحت

المختلفة  (contexts) السياقاتلتعلمية في تطبيق المعرفة واستثمار المادة اتمحور حول فهي ت سيعلمه المدرس،
 6أو  5ويفضل أن تبقى بحدود  .غطية المادة التعليمية بحد ذاتهاتمحور حول داخل الصف وخارجه بداًل من الت

  .(evaluation criteria)ت وتفصل من خالل معايير التقييم محصال
 

 :أنظمة إدارة الجودة محصالت التعلم لمقرر)بعض من( مثال عن 
 سيتمكن الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر بنجاح من أن:

 مفاهيم الجودة؛تذكر ي .1
 يضع خطط الجودة ويطورها وينشرها ويوثقها؛ .2
 يطبق أنظمة إدارة الجودة في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية؛ .3
 .بمرجعية المواصفات القياسية العالمية يقيم فعالية أنظمة إدارة الجودة .4

 

 معارف

النتهاء تغطى في المقرر. مثال: يتوجب على الطالب بعد امعارف المعلومات التخصصية التي توصف ال
 .ويحدد شروط استخدامهاأدوات الجودة من دراسة المقرر بنجاح أن يعدد 

 مهارات

توصف المهارات التخصصية أو القابلة للتعميم التي يتوجب على الطالب القيام بتوظيفها بعد االنتهاء من 
مثال: يتوجب على الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر بنجاح أن يتمكن من تطوير أدوات  المقرر.دراسة 

 الحماية المناسبة لنقل المعطيات عبر الشبكة.



 )سلوك ومواقف( قيم

يتوجب على خصائص شخصية سيكتسبها الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر/الوحدة التعليمية/ البرنامج. 
 من تقدير العمل ضمن الفريق و االنتهاء من دراسة المقرر بنجاح أن يتمكن الطالب بعد

 السياق

 بيئة االستخدام المحتملة للمعارف والمهارات المكتسبة.

 صياغة محصالت التعليم. 2

 Bloom’s Taxonomy of)على تصنيف بلوم لألهداف التعليمية في صياغة محصالت التعلم يمكن االعتماد 
Educational Objectives)إلى  /البسيطمن السهلدرج عكس مستوى المعارف والمهارات اإلدراكية، وتتتي ت، ال

على  القدرةاكتساب المعارف األساسية، فهمها، القدرة على تطبيقها، القدرات التحليلية، : /المعقدالصعب
جمل فعلية مكونة باستخدام  وتصاغ المحصالت. 1قدرة على التقييمالو ، والتركيب واإلبداع االستخالص واالستنتاج

 من:
  ، تعكس عمق التعلم؛(action verbs)أفعال حركة/عمل  .1
تصريح للمعارف والمهارات التي يجب أن يحوزها الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر  .2

 ؛ و/الوحدة التعليميةبنجاح
 .التطبيق اتسياقلتصريح  .3

محصالت التعلم، ومثال عن  يمكن أن تستخدم في صياغةاألفعال التي بعض التعلم و  ياتنورد فيما يلي مستو و  
 .لكل مستوى محصلة تعلم

 (Remember) ذكرتي -1
حقائق ذكر ت ؛صطلحات عامة/شائعةمتذكر  ة:مثلأ، ذكر مادة تعلمية/معلومة اكتسبت مسبقاً يت  .أ

 .مبادئو  مفاهيم أساسيةتذكر  ؛إجرائيات وطرائقتذكر  ؛محددة
 لخ.رسم، يسرد، يوصف، يذكر، يتد، حديف، عر  يسمي، يعدد، يأفعال:  .ب
عرف عناصر أنظمة إدارة يتوقع من الطالب أن ي   بنجاح بعد االنتهاء من دراسة هذا المقررمثال:  .ت

 .الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية
 (understand) يفهم -2

خططات تفسير م ؛كالميةتفسير معلومات  ؛مبادئ وحقائقفهم  ، أمثلة:معلومة/تعلميةيفهم مادة  .أ
 .تبرير الطرائق واإلجرائيات ؛ترجمة معلومات كالمية إلى صيغ رياضية ؛بيانية اترسومو  أشكالو 

                                                           
 (.Objectives-Measurable-Writing-for-Verbs-Bloom" بعنوان المرفق الملف على االطالع يمكن المعلومات للمزيدعن. 1



 .ربطيفسر، يد صياغة، ع  ي  ، مثاالً يعطي شرح، يستنتج، يوضح الفرق، يبين/يميز، يقارن، يأفعال:  .ب
ت عدم االمتثال حااليوضح يتوقع من الطالب أن  ،بنجاح عد االنتهاء من دراسة هذا المقرربمثال:  .ت

 .لألنظمة والقوانين المرعية في مخابر المعيرة واالختبار
 (apply) قيطب -3

 أمثلة: .معلومة في أوضاع/ظروف/حاالت جديدة وملموسةة على استخدام مادة تعلمية/ر القديظهر  .أ
تطبيق القوانين والنظريات في حاالت  ؛تطبيق مفاهيم ومبادئ في أوضاع/ظروف/حاالت جديدة

إظهار القدرة على االستخدام  ؛بناء المخططات والرسوم البيانية ؛ل المسائل الرياضيةح ؛عملية
 .الصحيح لإلجرائيات والطرائق

 .مثاالً  يعطيكتب تقريرا، يحل، ينمذج، يفسر، يستخدم، يصنف، يطبق، ي :أفعال .ب
سبب واألثر الم مخطط استخد، سيتمكن الطالب من ابنجاح بعد االنتهاء من دراسة هذا المقررمثال:  .ت

  .في المصانع لتحديد مشاكل اإلنتاج
 (Analyze) ليحل -4

يبحث عن وينتقد، و يبدي رأيه، و ، ة، ويراجع مادة علميفصل المادة/الحالة إلى مكوناتها الرئيسيةي .أ
إلى المغالطات المنطقية في التعرف  ؛فرضيات غير محددة إلىعرف أمثلة: الت .أدلة، ويستنتج

حليل وت ؛مالءمة البياناتمدى يم تقي ؛لحقائق واالستدالالت/االستنتاجاتيز بين ايمالت ؛التفكير
 .البنية التنظيمية للعمل

يحدد بحث، يستطلع، يستنتج، يراجع و يبين الفرق، يصنف، ير، اختيميز، يقارن، يحلل، يأفعال:  .ب
 .أسباب

البدء لتطبيق  يحدد شروطأن بنجاح توقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يمثال:  .ت
 ويوضح أسباب تباين النتائج.  ، الطريقة ...

 
  (Evaluate)مييق -5

القدرة على محاكمة قيمة المادة العلمية المتعلقة بهدف محدد وذلك باالعتماد على معايير يظهر  .أ
الحكم على كفاية المعطيات المقدمة  الحكم على التناسق المنطقي للمادة المكتوبة؛: أمثلة .محددة
الحكم على قيمة العمل المقدم من خالل االعتماد على معايير داخلية أو  ل إلى الخاتمة؛للوصو 

 الحكم على تفسير النتائج. معايير تميز؛



 توقع.يجادل، يلخص، يحكم، ينتقد، يقارن، يقيم، يقوم، يأفعال:  .ب
يقيم رة علمية و مقالة/نشأن يراجع  بنجاح يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقررمثال:  .ت

صحة نتائج البحث انطالقًا من شروط البدء المعلنة ويتحقق من صحة ادعاءات مدى 
 الباحث/المؤلف.

 (synthesis) التركيب -6
صميم يأو  أفكار جديدةج ينتالقدرة على تركيب أجزاء مع بعضها لتشكيل شيء جديد، و يظهر  .أ

 لقي خطابا منظمًا بشكل جيد؛ي ؛كتب عن موضوع جديد بشكل منظمي أمثلة: .منتجات جديدة
دمج التعلم من عدة مجاالت ي ؛قترح مخطط لتجربة جديدةي لف قصة قصيرة خالقة؛يؤ 

 تخصيصية في مجال/مخطط جديد لحل مشكلة ما.
د تنظيم، يَحسِّن، يقترح  .ب أفعال: يصمم، يطور، يخترع، يخطط، ينتج، يركب، يصغ، ينشئ، ي ع 

 حاًل.
يقترح طريقة جديدة أن  بنجاح النتهاء من دراسة هذا المقرريتوقع من الطالب بعد ا مثال: .ت

 .ضمن بيئة االنتاجخفيف من األخطاء في عمليات القياس المتبعة لتل
. يحلل، 4. يطبق، 3. يفهم، 2. يتذكر، 1يفضل أن تظهر صياغة المحصالت المستويات اإلدراكية بالترتيب: 

كما هو موضح إعاله.  وليس ضروريا تغطية جميع المحصالت  . يركب )أو مرادفاتها(، وذلك6. يقيم، 5
ولكن يجب أن يذكر أحدها على األقل في جميع المقررات. ونزيد من عدد  6و  5و  4بالمستويات اإلدراكية 

من المستويات على األقل نضع واحدة  5المستويات األعلى مع تقدم سوية المقرر. مثال مقرر في السوية 
 4يمكن أن نضع فيه أكثر من محصلة في المستويات اإلدراكية  7، أما مقرر في السوية 6أو  5أو  4اإلدراكية 

. ويمكننا أن نربط ما بين سوية المقرر ومحصالت التعلم ومعايير التقييم من خالل المستوى اإلدراكي 6أو  5أو 
ثيقة موصفات سويات الساعات من جهة ومدى االستقاللية والمسؤولية وسياق التطبيق وذلك كما هو موضح في و 

 المعتمدة.

 (evaluation criteria) معايير التقييم .3

المادة التعليمية ضمن سياق التطبيق المناسب، كونها تساعده على تقديم ل للمدرسإن محصالت التعلم مهمة 
تقييم النجاح في إلى معايير التقييم التي ستستخدم ل المدرس األنسب وترشد إلى طريقة التقييمشير تلكونها و 

 ًا فييتعد جزءًا أساسو  اكتساب الطالب للمعارف والمهارات تأكد منيعتمد عليها لل يفه .المقرر/الوحدة التعليمية
للتأكد من تحقيق  وأي تكليفات أخرى وظائفو  امتحاناتعادًة على التقييمات من د تمعالعملية التعليمية. وي



تحول بطريقة بحيث بسيطة كون واضحة و أن ت ب على المحصالت. وبالتالي يتوجمحصالت التعلمالطالب ل
تطلب من الطالب أن يظهر فيها قدرته على  ومسائل وتكليفات( أسئلةوظائف، امتحانات، )تقييمات مباشرة إلى 

حل المسائل نجاز التكليفات و إل استخدام وتطبيق ودمج المعارف والمهارات والقيم التي تحصل عليها في الدروس
 . لسياقات/البيئات المناسبة التي أشير إليها في المحصالتضمن ا

 الطالب أن من سنتأكد كيف نوضحوتغطية المحصالت  assessment criteriaوفي صياغة معايير التقييم 
 ما وعادة. (التعلم لمحصلة تحقيقه إلظهار به القيام الطالب من المطلوب ما بمعنى) التعلم محصلة فعليا حقق

 في هلأين سيظهر الطالب تحقيقه للمحصلة،  ونحدد الواحدة؛ المحصلة لتغطية تقييم معيار من أكثر يستخدم
؟ وتصاغ ... االمتحان، أم الوظائف، أم ،...( مقابلة، أم للطالب توجه مباشرة أسئلة مثل) التزامنية الجلسات

 :المحصالت مع االنتباه إلى أن صياغة في المستخدمة لتلك مشابهة بأفعال
 ؛محددة تكون أن يجب التقييم معايير بينما محددة وغير أعم حصالتالم .أ

 في ولكن المحصلة أو التعليمي عو الموض سيغطى أين تعكس ال المحصالت وتغطية التقييم معايير .ب
 حقق الطالب أن منيتأكد األستاذ المدرس س....  االمتحان، الوظائف، الجلسات،: التالي من أي

 مباشرة غير وبطريقة هوكأن؛ المحصلة حقق أنه من تأكد كوني وبالتالي صلةلمح التقييم معايير/معيار
 القيام على قادراً  أصبح فعالً  هأن من تأكديل به القيام همن طلبهيس الذي ما لطالبا يخبر المدرس

 ؛ما بشيء
 ما محصلة لتغطية إمكانية يوجد بل التزامنية الجلسات ضمن المحصالت جميع تغطية ضروريا ليس .ت

 يمكن االمتحان في حتى أو الطالب من أطلبها التي التكليفات أو الوظائف خالل من منها بعض أو
 .تدريجي بشكل عليه اإلجابة الطالب من ويطلب  جديد موضوع طرح

 
يبين كيف يمكن تحويل هدف تعليمي لوحدة تعليمية )محاضرة، جلسة، درس، امتحان، حلقة بحث(  2المثال التالي

 قابلة للتقييم:إلى محصلة تعلم 
 تقييمات/ائفوظ كيف تعرف؟ محصلة التعلم الهدف التعليمي وحدة تعليمية 

مثال: محاضرة، جلسة، 
وظيفة، حلقة بحث، 

 امتحان، ....

ما المحتوى العلمي أو 
المهارة التي تغطى في 

 هذه الوحدة

ما الذي يتوجب على 
أن  أو الطالب أن يعرفه

 صبح قادرًا على انجازهي
هذه الوحدة كنتيجة ل

 التعليمية.

كيف تتأكد من الطالب 
 حقق المحصلة فعاًل؟

ما نوع العمل المطلوب 
من الطالب القيام به 

ليظهر أنه حقق 
فعاًل )أي المحصلة 

 نالها(؟
 أمثلة:
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 نشاط صفي

التعرف على  -
نماذج الطقس 

 .هاوتقييم القاسية
استخدام خرائط  -

 الطقس.

يتوقع من الطالب بعد 
ذه جاز هاالنتهاء من ان

الوظيفة أن يكون قادرًا 
لطقس اتوقع على 

باستخدام بدقة القاسي 
الطقس  خرائط

 المعيارية.

ستقارن توقعات الطالب 
مع سجالت الطقس 

 السابقة.

باالعتماد على خريطة 
إلى الطقس هذه اشر 

فيها  تتوقع المناطق التي
خالل  قاس   رؤية طقس  

 .ساعة القادمة 24 ـال
نتائجك مع ستقارن 

جالت الطقس س
 السابقة.

 امتحان

 األسلوبية الخصائص
 مشتركة ومواضيع

 الحداثة لألدب
 

يتوقع من الطالب بعد 
االنتهاء من هذه 

الوحدة، أن يظهر القدرة 
على تحديد عناصر 
أسلوبية ومواضيعية 

 للحداثة

يستطيع الطالب تحديد 
رواية المقطع في 

 الحداثية

 حدد اقرأ هذا المقطع و
يمثلها  ةأدبي حركة أي

هذا المقطع وما 
الصفات التي أوصلتك 
 إلى تلك االستنتاجات.

 

 أفعال غير مناسبة .4

يجب تجنب األفعال ، وبالتالي والمالحظة محددة وقابلة للقياسيجب أن تكون محصالت التعلم/معايير التقييم  
كيف تقيس مثاًل يتعرف إلى". من هذه األفعال "يفهم" أو "الغامضة وغير قابلة للقياس في صياغة المحصالت. 

بعد االنتهاء من دراسة المقرر أن "يفهم" )أو "يتعرف إلى"( يتوجب على الطالب "يفهم" أو "يتعرف إلى" في: 
يجب أن يقوم به الطالب أو استخدام فعل يظهر ما الذي تقنيات قياس الرأي العام؟ عوضًا عن هذا الفعل يمكن 

بحيث  تقنيات قياس الرأي العامإلى"  لتعرفهأو "" لـ لفهمهحدة التعليمية كنتيجة "ينتجه بعد االنتهاء من دراسة الو 
يتوجب على الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر أن يعدد تقنيات قياس الرأي العام  يصاغ على الشكل التالي:

 .مثالً  منها لسبر آراء المواطنين ضمن منطقة جغرافية محدودةويختار المناسبة 
 أخرى غير قابلة للقياس: يقدر، يصبح مألوفًا، يدرك، يتعلم. أفعال
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