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 تي يتـّم تقديـمهاواألعمال ال) HSC(تقييم شهادة الثانويـة 
 نصيحة للوالدين

 

ختصر لـمساعدتك في دعم طفلك أثناء برنامج تقييم شهادة ـُرشد مالوثيقة هي ُمهذه 
، م نصيحة عن االستعداد ألعمال التقييم وإدارتـهاقّدـُتالوثيقة  و.)HSC(الثانویـة 

تقييم ، ولـمنع الغش في مهام )HSC(علق بتقييم وحقوق وواجبات الطالب فيما یت
)HSC(متحاناتالافي  و.    

 

، )HSC(ادة الثانویـة الـمطلوبة آجزء من برنامج تقييم شهي النشاطات غّطـُالوثيقة ت
 .)HSC(باإلضافة إلى أیة مشروعات أو أعمال تـّم تقدیـمها آجزء من امتحان 

 

  ؟ما هو التقييم
 .م الطالبـُّعلـَحدید وجـَمع وتفسير الـمعلومات عن ت هو عملية تـَالتقييم

 

  ؟)HSC(رض من التقييم في ـما هو الغ
 
 : هي)HSC( للتقييم في يةض الرئيساغراأل
 مهمـُّعلـَساعدة الطالب في تُم •
ير ــمعایلمنهج بالنسبة لم الطالب في آل جازات وتقدُّـ معلومات عن إنيرـتوف •

 نهج لـمالـُمقررة ل
 ةـَرضيير دليل على أن الطالب قد أآملوا الـمنهج بطریقة ُمـتوف •
هایة ـل طالب في نستویات األداء التي حققها ُآم تقریر عن ُمـالسماح بتقدی •

 .الدراسة
 

حدید العالمة ـعة لطفلك، والتي سوف تساعد على تتنّومكن وضع نشاطات تقييم ُمـُی
 التي
 .)HSC(لشهادة ها ـیتلقون

 

 ستعد بطریقة آافية ألعمال التقييم ؟د من أن طفلك ُمساعدة للتأّآالـُممكنك ـُآيف ی
 

مكنك ـُی. همـهيئة الدراسات تشجع الوالدین على االهتمام بطریقة نشطة بتعليم أطفال
 دعم ابنك
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 : بتشجيعهم على)HSC(تقييم مهام ابنتك في  أو
 االلتزامات األخرىميع نشاطات التقييم وـعن جحدیثة رة یومية ذّآاالحتفاظ بـُم •

  ساعدة إذا احتاجوا إليهاي یكون لدیهم وقت لطلب الـُم لَكبكرًادء الـمهام ُمـَب •

هائي إلتـمام ـميعاد نتقسيم الـمهام إلى مجموعة من الخطوات األصغر وتحدید  •
 ل خطوةُآ

حيث ال ـها، بـجدونـها، عندما یـتسجيل مصادر الـمعلومات التي یستخدمون •
  شاقًا في النهایةية االعتراف بتلك الـمصادر عمًال عملتصبح

 على هاـ إآمالهمة تـّم ُمةتسجيل وحفظ نسخة إضافية على فترات قصيرة ألی •
حدوث عطل آلي في ـاالحتجاج ببصفة عامة فإن ). الكمبيوتر(الحاسوب 

  م الـمهامـالحاسوب ليس عذرا مقبوال للتأخير في تقدی

 خ من مصادرهاَسـُدات السابقة ونّوسجميع الـُمـاالحتفاظ ب •
 .ةـمونه للحصول على عالمقّدـُاالحتفاظ بنسخة من أي عمل ی •

 
 

 م على الحائط أو لوحة بيضاء في مكان عام مثل الـمطبخـ تقویالـمفيد وجودمن 
 لتدوین

 .اعيد النهائيةور الـمساعدة طفلك على تذّآالتواریخ النهائية وُم
 

جب عليك أن ـ في أعمال تقييمهم، فال ین تدعم ابنك أو ابنتكفي حين أنه من الـمهم أ
 تقوم

 فيد تعليمهمـُ سوف یهم بأنفسهمـر أن قيامهم بأداء أعمالهم، تذّآـهم لهاّمأنت بعمل َم
 .)HSC(  النتائج فيهموإحساسهم العام بتحقيق

 

 البـُات الطـوق وواجبـُحق
 

 :، للطالب الحق في)HSC(بالنسبة لتقييم 
ة ـ في الـمدرسة وفي هيئة في التقييمتبَعسياسات الـُمالتـم إخطارهم بأن ی •

 الدراسات

 ل مهمة في التقييمتطلبات ُآتعلق بـُمفيما یاستالم إرشادات واضحة  •
 همـراجعة أعمالهم لتساعدهم في ُمـ أعمالذات مغزى علىفيدة وُماستالم تعليقات  •

 .همة إليهمعاد الـُمـُعندما تة ـ فردیهمةُمعطى لــُتالتساؤل عن العالمة التي  •
 

 :الـمسئولية فيالطالب عليهم 
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 وأن یتبعـوا تلك تطلبات التقييم التي تضعها الـمدرسةُم بـكونوا على علمأن ی •
  الـمتطلبات

حدد، أو التحدث مع الـمدرسين مهام الـموضوعة في الوقت الـُمـميع الـإآمال ج •
  حدد الـُمالوقتبلتزام ن االـُمك إذا لم ین الـمطلوبع

انتحال أعمال  بـما فيه من الغش،عتبر ـُمكن أن یـُي السلوك الذي یتـحاش •
حتوي یـهدهم الخاص أو ميع أعمال التقييم هي ُجـجأن اآلخرین، والتأآد من 
 مة من آخرینـعلى اعتراف بـمساه

 .هاـها وإعادت تقدیر عالمتة أي نواحي للقلق بالنسبة للمهام عندما یتـّمـتابعُم •
 

 ؟) HSC(ما هو الغش في تقييم 
 

ل على حُصـَ التصرف هو سلوك غير أمين بواسطة طالب یجعله یالغش أو إساءة
 :ميزة غير عادلة بالنسبة لآلخرین، وهو یشمل

ليًا،  شخص آخر، جزئيًا أو ُآة أو اقتراض عمل أّيـنسخ أو شراء أو سرق •
 مه آعمله الخاصـوتقدی

أو الشبكة ) CD(جة ـدم ُمرة من آتب أو جرائد أو أقراصباَشة ُماستخدام ماد •
 صدربدون االعتراف بالـَم) اإلنترنت(اإللكترونية 

ب دّرمة آبيرة من شخص آخر، مثل الوالد أو الـُمـَساهتقدیم عمل یحتوي على ُم •
  خبير في الـموضوع، بدون اعترافوأ

همة، مثل رتبطة بالـُم مادة ُمي یكتب أو یقوم بإعداددفع نقود لشخص ما لَك •
 . السجالت أو الجرائدویوميات العملية أ

 

 ؟) HSC(همة في لـماذا تكون األمانة ُم
هي مؤهل علمي یتمتع باالحترام واالعتراف  )HSC( إن شهادة الثانویة العامة

 وهي. الواسع
والوصول إلى هم على اآتساب وظيفة ـساعدتبواسطة طالب آثيرون لـُم مستخَدُت

 .التعليم العالي
 

سالمة  ضعف حيث أنه ُی)HSC( فيما یتعلق بشهادة الغش ليس مقبوال على اإلطالق
 ،ؤهلالـُم

 ؤدي إلى تقریر غير دقيقما ُیـه الـمقایيس القانونية التي حققها الطالب، مشّوُیو
 واإلجحاف
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 .بـحقوق الطالب اآلخرین
   

  ؟نتائجلـماذا یقوم الناس بالغش وما هي ال
هم لم یقوموا ـقد یكونون تحت ضغط ألن. هم تحت ضغطـبعض الناس یغشون ألن

 بترتيب وقتهم
آخرین قد . تطلبات الـمنهج لاللتزام بـُمویشعرون باالضطرار إلى اختصار الطریق

 یكونون تحت
  .ةـحقيق أهداف علمية غير معقولـَحاولون تـُهم یـضغط ألن

 

ما یفعلون، ویقولون ألنفسهم هذا ال   خطورةفهمون ال یهمـبعض الناس یغشون ألن
 .انتحال أعمال اآلخرین ال یفهمون عملية همـألنصادفة ُمبعض الناس یغشون . یهّم

بالذات في الـمهام .  التعامل معه في الـمدرسةالغش في مهام تقييم  الـمدرسة یتـّم 
 بأن نين راضورسزل، یجب أن یكون الـمدـ في الـمنها عملالتي تتطلب أن یتـّم

العمل الذي یقدمه ابنك أو ابنتك هو عملهم الخاص، وأن أیة مساعدة حصلوا عليها 
هيئة، مثل ـماثلة لقواعد  الـُالـمدارس قد تستخدم إجراءات مو. هاـ االعتراف بیتـّم

    .قـَّوث بأن العمل حقيقي وُمع عليهاـَّوق ُمبيانات
 

ل الطالب حُصـَقد ی. أن یكون له نتائج خطيرة یـُمكن الغش في مهام تقييم الـمدرسة
 من شهادتـهم على عالمات صفر للـُمهمة، وطبقًا للـُمهمة، فقد یخسرون ذلك الـمنهج

)HSC( . قبل إرساله إلى "عمل ُموثـَّق"قد ترفض الـمدرسة توثيق الـمشروع بأنه 
 تأدیبـي قد تقوم الـمدرسة أیضا بتوقيع عمل. هيئة الدراسات للتصحيح الخارجي

إذا ُضبط الطالب وهو یغش، فمن  شيء آخر، وبغض النظر عن أّي. إضافي
   .الـمحتمل أن یفقدوا الثقة واالحترام من زمالئهم الطالب

 

 العملية بخطورة الـمهام وعامل الغش في االمتحانات الـمكتوبةـُهيئة الدراسات ت
وبحسب . م یغشون وتتخذ إجراءات للتعامل مع الطالب الذین ضبطوا وهشدیدة

 :ظروف الحالة، قد ینطبق واحد أو أآثر من األمور التالية
  
  لجزء من االمتحان أو االمتحان آلهعالمات صفر •
 في هيئة الدراسات" التصّرفسوء "هيئة قابلة مع ب من الطالب عمل ُمـَطلقد ُی •
  في واحد أو أآثر من الـمناهج)HSC( منحهم شهادة فقد الطالبـَقد ی •

م للدراسة في مواصلة التعليم الجامعي هم على التقّدـ قدرت الطالبدمِّـرقد ُی •
)TAFE (أو في مناهج الجامعة أو الـمنح الدراسية. 
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 عندما یعملون  أن یكون للطالب دعم من الـمدرسين والوالدین واألصدقاءهّممن الـُم
تذآر أنه . تلك الـمهامفي مهام تقييمهم، ولكن یجب أال یدعوا اآلخرین یعملون لـهم 

بأنفسهم، فالقضية ليست فقط عن التـَعلـُّم، ولكنها تضيف إلى عندما یعمل الطالب 
 .)HSC(إآمالـهم شهادة إحساسهم الكلي بتحقيق نتائج في 

  
 سوء التصّرفمنع 

 عددا من االستراتيجيات لتأمين أصالة إجابات الطالب في الـمهامتستخدم الـمدارس 
  :ي الـمنـزل، تشملُتعمل فالتي 
 
 بالنسبة لـُمتطلبات ُآل مهمة في إخطار الطالبالقصوى العنایة  •
 رسي لتخطيط االستجابة للـمهمةدخصيص وقت في الصف الـمـت •

 طویرتـَن آيفية ـِّبيـُجدول ليلعملية أو لطالبة الطالب باالحتفاظ بيومية ُم •
 استجابتهم

 جة خالل تطویرهاِر في نقاط َححصهالفم الـمهمة ـ بتقدیطالبة الطالبُم •

هم األصلية باإلضافة إلى النسخة النهائية من ـداتسّوم ُمـطالبة الطالب بتقدیُم •
 همتهمُم

جموعة من األسئلة عن ـختصر أو اإلجابة على مـُم بيان مـقيام الطالب بتقدی •
 عملهم

 أو مساعدة من م أفكارا استخدعندن للطالب الطرق الـمالئمة لالعتراف بيِّـُت •
 أشخاص آخرین

 

 ُمساعدة إضافية
تاح في صفحة هيئة الدراسات على الشبكة  ُم)HSC(  تيب قواعد وإجراءات شهادةُآ

 اإللكترونية
 على) اإلنترنت(
 

http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/manuals/#hscrules 
  

نصيحة للطالب في  بـها )اإلنترنت(هناك مصادر آثيرة على الشبكة اإللكترونية 
 آيفية تـحاشي

 مثال؛ صفحات الجامعات غالبًا. خرین وعن آيفية إدارة دراستـهماآلانتحال أعمال 
 ما یكون

  عن هذه الـمواضيع التي یـُمكن تطبيقها على العمل الدراسي نصيحة جيدة عامةهاـب
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   . )HSC( شهادة فيوالـمشروعات 
 

جامعة    اإللكترونية والتي تدیرهابكة الشعلى) HSC( هو صفحة ومصدر آخر جيد 
، هذا ودائرة التعليم والتدریب) Charles Sturt University (تشارلز ستيرت

ال  وانتحال أعمابط اتصال  عن الـمهارات الدراسيةوورخاصة  به نصيحة الـموقع
   یـُمكن تحميله من الـموقع )HSC(لشهادة  راسةاآلخرین، باإلضافة إلى تخطيط د

http://hsc.csu.edu.au/study/index.htm 
 

 ، رجاء االتصال مع )HSC( عن تقييم الـمدارس لشهادة علوماتمزید من الـمللـ
  ئة الدراسات على يم بزیارة موقع هدرستك الـمحلية أو قـَُم

www.boardofstudies.nsw.edu.au 


