
 2021-22مؤهالتك الوطنية للسنة الدراسية 
أمر يدعو للقلق، وأن ما يزيد اآلن من قلقك فكرة اجتيازك االمتحانات الوطنية   19- نعلم أن االنقطاع المستمر لتعليمك بسبب كوفيد

للمرة األولى. ولكن عندما يكون لديك معلومات عما يحدث، يسهل عليك التعامل مع المواقف الموت ِّرة. هذا الكتيب يخبرك بما يجب  

كيفية إعدادك المتحانات المستويات الوطنية الخامسة،     أن تفعله عندما تُكمل أعمالك الدراسية. وبه أيضا معلومات مفيدة حول

 والعليا، والعليا المتقدمة، وما سيحدث إذا أُلغيت االمتحانات. 

وبإمكان مدرسيك أو محاضريك مساعدتك بشرح كل هذه األمور. قد تريد أيًضا أن تعرض هذا الكتيب على والديك أو القائمين على  

 . رعايتك كي تعلمهم بكل المستجدات 

 2022خمسة أشياء يجب معرفتها عن عام 
   2022الخطة الحالية خاصة باالمتحانات التي ستُعقد في عام  •

، التي تأخذ في  2021-22أدخلت هيئة المؤهالت االسكتلندية تغييرات على تقييمات الدورات الدراسية للسنة األكاديمية  •

مك. وإذا زاد االنقطاع في عملية التعلم والتدريس على  الحسبان مستويات االنقطاع الحالية التي حصلت في عملية تعل

 المستوى الوطني هذا العام، فقد نقدم معلومات تساعدك على المراجعة استعداًدا المتحاناتك.  

بسبب القيود الصحية العامة، فسوف يقرر مدرسك أو محاضرك   2022إذا قررت الحكومة االسكتلندية إلغاء امتحانات   •

 لكل مادة من المواد التي تدرسها.  إعداد نتيجة مؤقتة

 وستكون نتيجتك المؤقتة قائمة على تقييمات السنة، كي ال يُطلب منك اجتياز اختبارات إضافية لتقرير نتيجتك المؤقتة.  •

والمساعدة متاحة لك إذا احتجت الدعم اإلضافي. تكلم مع مدرسك أو محاضرك للحصول على معلومات إضافية حول هذه   •

 الترتيبات.

 ا المؤهالت الوطنية؟م
المؤهالت الوطنية يحصل عليها في المقام األول المتعلمون في المدارس الثانوية، والمعاهد، وبعض المؤسسات التدريبية في  

 اسكتلندا. ومن المرجح أن تدرس للحصول على بعض المؤهالت الوطنية التالية: 

يتم تقييمها على أساس درجتي "مقبول" و"راسب" التي يقررها   وحدات المستويات الوطنية األولى، والثانية إلى الرابعة   •

 مدرسك أو محاضرك. 

تُقدَّم  لها تقييمات. وعادةً ما تتضمن األعمال الدراسية   مواد المستويات الوطنية الخامسة، والعليا، والعليا المتقدمة •

 . Dإلى  Aوامتحان آخر السنة الذي تصححه هيئة المؤهالت االسكتلندية، وتكون درجاته من 

تركز على المهارات العامة المطلوبة للنجاح في مكان العمل، وعادةً ما تقيَّم بمجموعة من األنشطة   مهارات المواد العملية  •

 ية. العمل

. وهي مكونة من مجموعة من المؤهالت العليا  S6و  S5متاحة للمتعلمين في المستويين  شهادات البكالوريا االسكتلندية  •

ن هذه   Dإلى  Aوالعليا المتقدمة، باإلضافة إلى مشروع متعدد التخصصات يتم تحديد درجاته من  )مثل االمتحانات(. وتمك ِّ

درة وتحمل المسؤولية واالستقاللية في العمل، وإثبات قدرتهم على القيام بكل هذه  المؤهالت المتعلمين من أخذ زمام المبا

 األشياء. 

 الدعم اإلضافي  
إذا احتجت دعًما إضافيًا سواء في خالل السنة أو في وقت االمتحانات، يمكن أن تقوم مدرستك، أو معهدك، أو مقدم الدورات  

 التدريبية بعمل الترتيبات الالزمة لمنحك فرصة متساوية كي تُظهر ما تعرفه وما تستطيع عمله.  

لم مع مدرسك أو محاضرك في أقرب وقت ممكن، كي يستطيع مناقشة  إذا أردت معرفة المزيد حول هذه الترتيبات، من المهم أن تتك

أنسب  ترتيبات التقييمات معك، والتأكد من تنفيذها. إذا فضلت، يمكن أن يتكلم والداك أو القائم على رعايتك مع مدرسك أو  

 محاضرك بالنيابة عنك. 



 امتحانات المستويات الوطنية الخامسة، والعليا، والعليا المتقدمة 
نت الحكومة االسكتلندية عقد امتحانات المستويات الوطنية الخامسة، والعليا، والعليا المتقدمة من أبريل إلى يونيو في السنة  أعل

  2020المقبلة، وذلك ما دامت األوضاع آمنة لعقدها. وستكون هذه تجربة جديدة ألغلبيتكم بعد االنقطاع الذي حدث في عامي  

 ت.  عندما أُلغيت االمتحانا 2021و

وقد أدخلنا تغييرات على التقييمات الدراسية بسبب االنقطاع الذي تسببت فيه الجائحة. ففي بعض المواد على سبيل المثال، ألغينا أو  

قللنا االمتحانات أو عناصر من األعمال الدراسية. وفي بعض المواد األخرى، ألغينا بعض أجزاء من المواد الدراسية. وهذا يعني  

اختبارات تقييم أقل من تلك المقدمة في السنة "العادية"، كي نوفر وقتًا أطول للتعلم والتدريس. تكلم مع مدرسك أو   أنك ستحصل على

 . www.sqa.org.uk/nqmodificationsمحاضرك لمعرفة المزيد من المعلومات حول موادك، أو ادخل على الموقع: 

زادت مستويات االنقطاع الدراسي على ما هي عليه بالفعل. إذا حدث ذلك، فقد  وننظر كذلك في المعلومات التي يمكننا تقديمها لك إذا 

 نتمكن من تقديم الدعم اإلضافي لمساعدتك على المراجعة والتخفيف من حدة التوتر السابق على اجتياز االمتحانات. 

حانات. وإذا حدث ذلك، سيستخدم  ستراقب الحكومة االسكتلندية المخاطر الصحية العامة، وتقرر إذا تطلب األمر إلغاء االمت 

المدرسون والمحاضرون ما أنجزته في اختبارات التقييم  لتقرير النتائج المؤقتة. وهذا يعني أن مدرسك سيعتمد على التقييمات التي 

  حصلت عليها في الحصص الدراسية لتحديد درجتك والتي تُظهر مهاراتك ومعرفتك وفهمك للمادة الدراسية؛ مثل االمتحانات 

 التمهيدية، واألنشطة العملية، ومستويات األداء، واختبارات الفصل. 

 األعمال الدراسية
هناك ثالثة أنواع مختلفة من األعمال الدراسية، تشمل ملف أعمالك، واألنشطة العملية، ومستويات األداء، والواجبات والمشاريع  

 تدرسها. الدراسية. ويتوقف النوع الذي ستقوم به على المادة التي 

وتعطيك األعمال الدراسية فرصة إظهار ما تعرفه عن مادتك، والحصول على الدرجات التي تؤثر على درجتك النهائية. ولكل جزء  

 وسيشرحها لك مدرسك أو محاضرك.   -من أعمالك الدراسية متطلبات مختلفة  

أن تفهم القواعد ألن الغرض منها التأكد من أن   هناك قواعد ومعلومات أساسية يجب أن تعرفها عن أعمالك الدراسية. ومن المهم

 تقييمات األعمال الدراسية عادلة في تطبيقها على الجميع. 

 إذا لم تفهم القواعد، تكلم مع مدرسك أو محاضرك. فبإمكانه أن يشرح لك ما قد يحدث إذا خالفت القواعد. 

   www.sqa.org.uk/learners  ويمكنك أيضا العثور على الكثير من المعلومات المفيدة على الموقع

 أداء أعمالك الدراسية 

 المصادر 
قد تتمكن من استعمال العديد من المصادر المختلفة، بما فيها الكتب واإلنترنت والتلفزيون، للمساعدة في إنجاز عملك. فإن استخدام  

 تعلم.مصادر مختلفة من الطرق الممتازة لل

ولكنك ال تستطيع مجرد نسخ المعلومات من مصادر أخرى وتضمينها في أعمالك على أنك الذي أنجزتها. فيجب أن تكتب كل المواد  

التي استخدمتها من مصادر أخرى، حتى يتبين ما ليس هو جزًءا من أعمالك. ويستطيع مدرسك أو محاضرك أن يشرح لك كيفية  

 ع نقاط مفيدة: القيام بذلك، ولكن فيما يلي بض

 استخدم "عالمات التنصيص" لتضع بينها أي نص اقتبسته من مصادر أخرى، وحدد بوضوح مصدر هذا النص. •

 كما يجب أن تشير إلى مصدر أي رسوم أو صور بيانية استخدمتها من مصادر أخرى.  •

 ة عملك. أعد بيبليوغرافيا )قائمة بالمصادر التي استخدمتها( إذا احتجتها. وهذه تُدرج في نهاي  •

 سرقة مؤلفات الغير

يجب أال تدَّعي بأن أعمال اآلخرين هي أعمالك. ويسمَّى تقديم أعمال اآلخرين وأفكارهم على أنها أعمالك "سرقة مؤلفات الغير"،  

 وهذا غش. 

 وإذا لم ترجع إلى المصادر التي اقتبست منها كما سبق شرحه، فهذا أيًضا سرقة لمؤلفات الغير. 
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 األعمال من أعمالك الشخصية في الحاالت التالية: وال تكون 

 إذا أعدها كليًا أو جزئيًا شخص آخر، أو عمل على إعدادها كليًا أو جزئيًا. •

 إذا أعدها شخص قدم أعمااًل دراسية مماثلة في الماضي.  •

 إذا كان عماًل مقدًما كمثال، وكان من إعداد مدرسك أو محاضرك.  •

 كتروني أو بنك المقاالت المتخصصة، دون محاولة صياغتها بعبارات من تأليفك.إذا نسختها من كتاب أو موقع إل •

 التواطؤ مع الغير 
العمل مع الغير في حين أنك يجب أن تعمل وحدك يسمَّى "تواطؤ مع الغير". وهذا ينطبق على حاالت منح المساعدة، والحصول  

 واألعمال الكتابية. على المساعدة، وتبادل الملفات وكلمات المرور السرية 

وليس فقط الشخص الذي طلب المساعدة. إذا طلب منك متعلم آخر المساعدة )مثال   - وكل من يشارك في فعل تواطؤ يخالف القواعد 

 زميل في فصلك(، يجب أن تطلب منه التحدث مع المدرس أو المحاضر. 

أن األعمال المكتوبة التي تسهم بها في عمل المجموعة  إذا كنت تعمل في مجموعة )مثال مجموعة عمل مشروع(، يجب أن تتأكد من 

 هي أعمالك.

إذا وجدت صعوبة في أداء أعمالك الدراسية، اطلب المشورة من مدرسيك أو محاضريك.  وال يجوز أن يتدخل أي شخص آخر، في  

 أي وقت من األوقات، في مناقشة أعمالك الدراسية أو مراجعتها. 

 ال تجازف. 

 رقة مؤلفات الغير والتواطؤ مع الغير. ليس من الصعب كشف س 

 فالمدرسون والمحاضرون يعرفون أعمالك، ويستطيعون كشف االختالفات من أسلوب كتابتك واللغة التي تستعملها. •

 والمصححون يعرفون مادتهم حق المعرفة، لذا فإنهم يعرفون أيضا العديد من مصادرها.  •

غير والتواطؤ مع الغير. وتطابق هذه البرمجيات العبارات والنصوص  كما أننا نستعين ببرمجيات تكشف سرقة مؤلفات ال •

 المنسوخة مع المصادر المقتبسة منها.

 اللغة والخط 
ن في أعمالك لغة أو صور غير مهذبة أو مسيئة أو بذيئة أو تمييزية  وإذا فعلت ذلك، سيقوم المصححون بالتحقيق في   - ال تضم ِّ

 األمر. 

المكتوبة يجب أن يكون سهل قراءتها. وسيبذل المصححون قصارى جهدهم لقراءة أعمالك، ولكنهم قد ال  تذكَّر أن األعمال الدراسية 

 يستطيعون تصحيحها ومنح الدرجات إذا كان خطك صعب قراءته صعوبة بالغة. 

 عدد الكلمات

ك االلتزام بذلك، وإال قد تعاقَب.  إذا كان في تعليمات إنجاز أعمالك ما يذكر ضرورة التزامك بحد أدنى أو أقصى لعدد الكلمات، علي 

 لمعرفة مزيد من المعلومات.  8انظر إلى "ماذا لو خالفت القواعد؟" في الصفحة 

 األوراق المرجعية 

سيخبرك مدرسك أو محاضرك إذا احتجت استعمال ورقة مرجعية )تُعرف أيضا باسم "أوراق بحثية" أو "أوراق معلومات  

الك الدراسية، وسيوضحون لك كيفية استعمالها. إذا لم تكن متأكًدا إذا كنت ستحتاج استعمال ورقة  معالجة"(، باعتبارها جزًءا من أعم

 مرجعية، تكلم مع مدرسك أو محاضرك. 

إذا احتجت استعمال ورقة مرجعية، فمن األهمية بمكان أن تعرف القواعد المتعلقة بكيفية استعمالها، ألنك قد تفقد درجات إذا لم  

 تستعملها بالطريقة الصحيحة.  

 % من درجات أعمالك الدراسية. 20يجب أن تقدم ورقتك المرجعية مع أعمالك الدراسية. وإذا لم تقدمها، ستفقد تلقائيًا 

 ديم أعمالك الدراسية تق

 تأكد من عملك 
 قبل تقديم أعمالك الدراسية، يجب أن تراجعها وتتأكد مما يلي: 



أن كل شيء يرد فيها أنجزته بنفسك، وأنك قدمت مراجع بكل مصادر المعلومات أو الرسوم أو الصور البيانية التي   •

 استعملتها.

 يئة. أنها ال تتضمن أي لغة أو صور غير مهذبة أو مسيئة أو بذ •

 أنك أكملتها بما يتماشى مع التعليمات التي قدمها لك مدرسك أو محاضرك.  •

 مواعيد التسليم النهائية
سيحدد مدرسك أو محاضرك المواعيد النهائية لتسليم أعمالك الدراسية، وعليك أن تلتزم بها. وأفضل طريقة لضمان ذلك أن تضع  

 موعد التسليم النهائي. لنفسك هدفًا بتقديم أعمالك في وقت مبكر عن 

إذا كان صعبا عليك االلتزام بموعد التسليم النهائي، تكلم مع مدرسك أو محاضرك في أقرب وقت ممكن، كي ترى ما يمكن أن يفعله  

 لمساعدتك.

 اإلقرار 
ك إقراًرا يجب أن توقع  قبل أن تقوم مدرستك، أو معهدك، أو مقدم الدورة التدريبية بإرسال أعمالك الدراسية إلينا لتصحيحها، سيعطون 

عليه. ومن األهمية بمكان أن تفهم هذا اإلقرار. إذا لم تكن متأكًدا من أي شيء، اسأل مدرسك أو محاضرك. وهذا هو اإلقرار الذي  

 يجب أن توقع عليه: 

 أقر بما يلي: 

 أني قرأت كتيب المؤهالت الوطنية المقدم من هيئة المؤهالت االسكتلندية، وفهمت محتواه.  •

 هم أن هيئة المؤهالت االسكتلندية قد تخفض درجاتي أو تلغيها إذا خالفت القواعد المحددة في كتيب المؤهالت الوطنية.  وأف •

 وأن األعمال الدراسية المقدمة مع هذا اإلقرار كلها أعمالي، وكذلك كل مصادر المعلومات المحددة والمقررة بوضوح.  •

 مالي الدراسية. وأني قدمت أي ورقة مرجعية استعملتها مع أع •

 وأفهم أن هذه األعمال الدراسية ستقدَّم إلى هيئة المؤهالت االسكتلندية لتصحيحها وتحديد الدرجات.  •

 مالحظة: إذا كنت تخطط لنشر عملك عبر الوسائل اإللكترونية، يجب أن تناقش ذلك مع مدرستك أو معهدك.  

 ماذا لو خالفت القواعد؟ 
 خالفت أي قواعد، فقد تُجاَزى على ذلك بعقوبة. إذا اتضح بعد التحقيق أنك 

 وتتضمن مجموعة العقوبات ما يلي: 

 إمكانية خفض درجاتك، أو إعطائك درجة صفر.  •

 إمكانية إلغاء مؤهلك الذي يثبت إتمامك تلك المادة.  •

 إمكانية إلغاء كل مؤهالتك للسنة بأكملها. •

 تذكَّر
 كل األعمال الدراسية بنفسك  انجز
 لمصادر بالطريقة الصحيحة مراجع كل ا حدد 
  من مراجعة عملك قبل تقديمه  تأكد
 عملك في الوقت المحدد  قدم 
 أي أوراق مرجعية استخدمتها  قدم 
 تنسخ عمل شخص آخر  ال  
 تستعمل كلمات أو صور غير مهذبة أو مسيئة أو بذيئة  ال  

 2022امتحاناتك في عام 
يوضح تواريخ امتحاناتك  وهذا الجدول . www.sqa.org.uk/timetableيمكنك أن تطلع على جدول االمتحانات  على الموقع  

 وأوقاتها.  

لهيئة المؤهالت االسكتلندية إلعداد جدولك الخاص واالطالع عليه، وإضافة   MyExamsكما يمكنك تنزيل تطبيق امتحاناتي 

 المالحظات التذكيرية، وإضافة جدولك الشخصي على التقويمات األخرى. 
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 أسئلة يتكرر طرحها علينا حول االمتحانات 

 ما االمتحانات التمهيدية، وهل سأجتاز أيا منها هذا العام؟ 
Prelim   امتحان تمهيدي هي كلمة مختصرة لعبارة"Prelim exam  تختار غالبية المدراس والمعاهد القيام بامتحانات تمهيدية .'

لمساعدة المتعلمين على التدريب على امتحاناتهم، وإعطائهم فكرة عن أدائهم، ومساعدتهم على تحديد مستوى تقدمهم في المادة  

 المعنية.

 التدريبية إذا كانوا سيقدمون امتحانات تمهيدية هذا العام، ومتى سيكون ذلك. ستقرر مدرستك أو معهدك أو مقدم الدورة 

 هل تصحح هيئة المؤهالت االسكتلندنية االمتحانات التمهيدية؟
ال، أوراق األسئلة التي تقدَّم إليك في االمتحانات التمهيدية من إعداد مدرستك أو معهدك أو مقدم الدورة التدريبية، ويصححها  

 محاضروك.  مدرسوك أو

 من سيصحح أعمالي الدراسية وامتحاناتي؟
ستصحح هيئة المؤهالت االسكتلندية كل أوراق األسئلة )االمتحانات( للمستويات الوطنية الخامسة والعليا والعليا المتقدمة، كما  

األعمال الدراسية مدرسك أو  ستصحح معظم األعمال الدراسية للمستويات الوطنية الخامسة والعليا والعليا المتقدمة. يقي ِّم بعض 

 محاضرك، ثم تراجع هيئة المؤهالت االسكتلندية درجاتهم للتأكد من االلتزام بالمعايير المطبقة. 

 متى سأحصل على نتائج امتحاناتي؟
عهدك أو  أغسطس. كما سنرسل نتائج امتحاناتك إلى مدرسة أو م 9ستحصل على نتائج امتحاناتك عبر البريد في يوم الثالثاء الموافق 

، ستُرسل  UCASمقدم الدورة التدريبية. إذا تقدمت لاللتحاق بجامعة أو معهد من خالل مؤسسة خدمات التقديم بالجامعات والمعاهد 

 إليها أيضا نتائج امتحاناتك. 

يبية. فبإمكانهم أن  إذا لم تستلم شهادتك عبر البريد في يوم صدور نتائج االمتحانات، اتصل بمدرسك أو معهدك أو مقدم الدورات التدر

 يخبرونك بنتائج امتحاناتك، وسيعملون معنا لمعرفة ما حدث لشهادتك.  

 ؟ MySQAما 

MySQA   هو رابطك المباشر بهيئة المؤهالت االسكتلندية. ويحفظ الرابط معلومات مؤهالتك وبياناتك الشخصية، إذا اجتزت أي

إليك عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية. سجل اسمك على الموقع   امتحانات، ويمكنك الحصول على نتائج امتحاناتك بإرسالها

www.mysqa.org.uk  . 

 لدّي امتحانان في الوقت نفسه، أو امتحان يليه مباشرةً امتحان آخر في اليوم نفسه. ماذا يجب عمله؟ 
مدرستك أو معهدك أو مقدم الدورات التدريبية. فبإمكانهم النظر في إمكانية عمل ترتيبات  أول شيء يجب أن تفعله، أن تتحدث مع 

 بديلة لك. 

 الحصول على مزيد من الدعم والمعلومات 
سنبذل قصارى جهدنا في أن نوافيك بكل المستجدات حول ما يتم بخصوص مؤهالتك. وستحصل على كتيب آخر بمعلومات إضافية  

 ، ويمكنك االطالع على المستجدات حول آخر المعلومات المتوفرة على الموقع2022مارس  عن التقييم في نهاية 

  www.sqa.org.uk/learners 

www.sqa.org.uk/nq2022 

لمعرفة كيف يمكنك أن تحصل على دعم إضافي، بما فيه روابط للمنظمات التي يمكنك التحدث معها إذا كنت تشعر بالقلق، ادخل  

 على الموقع:  

www.sqa.org.uk/learnersupport 
 
 
 

 هل لديك سؤال؟ 

http://www.mysqa.org.uk/
http://www.sqa.org.uk/learners
http://www.sqa.org.uk/nq2022
http://www.sqa.org.uk/learnersupport
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