
تعزیز األصالة 
والتفكیر الناقد

تستفید "تقاریر األصالة" من میزات "بحث Google" لمساعدة الطالب في استلھام أفكار خارجیة 
واستخدامھا في كتاباتھم، كما أّنھا تسّھل على المعلّمین إجراء فحص للتأّكد من النزاھة األكادیمیة.

مساعدة الطالب في تقدیم أفضل أعمالھم

مساعدة الطالب على االستفادة من األفكار خارج المنھج 
ودمجھا بشكل مناسب في عملھم 

مساعدة الطالب في تعلُّم كیفیة دعم أفكارھم من خالل فحص ●
أعمالھم لالّطالع على االقتباسات المقتَرحة قبل إرسالھا

منح الطالب أدوات للتعّرف على أي سرقة غیر مقصودة ●
للمحتوى قبل تسلیم أعمالھم

مساعدة الطالب في تعلُّم كیفیة االقتباس من المصادر الخارجیة ●
بصورة صحیحة

مساعدة المعّلمین في تقییم مصداقیة عمل الطالب 
بسرعة

توفیر وقت المعلّمین عند تحلیل عمل الطالب بحًثا عن أي 
سرقة محتَملة للمحتوى

المقارنة سریًعا بین عمل الطالب ومئات الملیارات من صفحات ●
الویب وأكثر من 40 ملیون كتاب، بنقرة واحدة

الحد من عملیات البحث الیدویة وتسھیل وضع الدرجات من ●
خالل التمییز التلقائي للفقرات التي تحتاج إلى اقتباسات، إلى 

جانب الربط بمصدر خارجي

حفظ "تقاریر األصالة" أو مشاركتھا أو طباعتھا بسھولة وحسب ●
الحاجة

تتوّفر "تقاریر األصالة" 
 Classroom في كل من

و"المھام الدراسیة"

Classroom

المھام الدراسیة

مزید من المعلومات على الرابط 
edu.google.com/products/originality             



مزید من المعلومات على الرابط 
edu.google.com/products/originality             
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تحتفظ أنت وطالبك بملكیة المحتوى

باستخدام "تقاریر األصالة"، تتم حمایة الملكیة الفكریة وتحتفظ 
عي ملكیة بیاناتك. نحن  مؤسستك التعلیمیة بالمحتوى. ال ندِّ
مسؤولون عن الحفاظ على خصوصیتھا وأمانھا وسالمتھا.

مزید من المعلومات على الرابط 
edu.google.com/products/originality             

لمزید من التفاصیل، یمكنك االّطالع على الخصوصیة ومركز 
edu.google.com/privacy األمان على الرابط

إّن المعلّمین الذین یستخدمون النسخة المجانیة من Google Workspace for Education Fundamentals، یمكنھم 
 Teaching and Learning Upgrade تفعیل خیار "تقاریر األصالة" لما یصل إلى 5 مھام لكل صف. یتیح التسجیل في

أو Google Workspace for Education Plus للمعلّمین استخدام تقاریر األصالة بال حدود.

توّفر النسخ الممّیزة أیًضا مستودًعا خاًصا تملكھ المؤسسة التعلیمیة لمقارنة أعمال الطالب بعضھا ببعض. عندما یستخدم المعلّمون 
"تقاریر األصالة" في Classroom أو "المھام الدراسیة"، تتم إضافة عمل الطالب تلقائًیا إلى المستودع الخاص بك. یمكنك أیًضا 

اختیار إضافة عمل الطالب أو إزالتھ یدوًیا إذا أردت ذلك.
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الترقیة إلى "تقاریر األصالة" الممّیزة

http://edu.google.com/privacy

