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انقسام في »األدبي« حول أسئلة الفلسفة.. وإجماع على سهولة »الفيزياء«
حالة من القلق والتوتر والترقب سادت لجان امتحانات »الجهراء«

أجواء مفرحة لسهولة أسئلة الفيزياء )سعود سالم( التأكد من حل األسئلة بصورة صحيحةعدد من الطالب يتحدثون إلى الزميل عادل الشنان 

الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط
وتفاوت في »األدبي« حول مبادئ التفكير الفلسفي

طالبات »األدبي«: الفلسفة صعبة جدًا
واألسئلة غير مباشرة وأربكتنا

أسامة دياب
في أجواء اتسمت بالهدوء، استهل طالب الصف 
الثاني عشر بنظامه املوحد وبقسميه العلمي واالدبي 
صباح امس اختبارات نهاية الفترة الرابعة للعام 
الدراسي 2009 / 2010 في مادتي الفيزياء للقسم 
العلمي ومبادئ التفكير الفلسفي للقسم االدبي. 
»األنباء« استعرضت آراء بعض طالب القسمني 
العلمي واالدبي حول االختبارين وشهدت سعادة 
طالب القسم العلمي باختبار الفيزياء الذي جاء، على 
حد قولهم، متوقعا وفي متناول الطالب املتوسط 
في حني تفاوتت ردود افعال طالب القسم االدبي 
حول اختبار مبادئ التفكير الفلسفي البعض يؤكد 
على صعوبته والبعض اآلخر يرى انه متوسط 

الصعوبة ويراعي قدرات الطالب املتميز.
في البداية، اكد بعض معلمي الفيزياء ان االختبار 
حقق االهداف الرئيس���ية، الفتني ملالئمة توزيع 
درجات االس���ئلة مع اجزاء املنهج، موضحني ان 

االختب���ار راعى قدرات الطال���ب املتميز بقدر لم 
يظلم معه الطالب الضعيف واملتوسط. في حني 
أعرب بعض طالب القس���م العلمي عن ارتياحهم 
ألن االختبار جاء متوقعا ولم يخرج عن النوعية 
املتعارف عليها من االسئلة لدرجة ان بعض الطالب 
املتميزين غادروا اللجان مع انقضاء نصف الوقت، 
مش���يرين الى ان الشكوى الوحيدة من االختبار 

متثلت فقط في طول االسئلة.
أما طالب القسم االدبي فتفاوتت ردود أفعالهم 
حول اختبار مبادئ التفكير الفلسفي، حيث يرى 
بعض الطالب ان االختبار جاء متوسط الصعوبة 
وأسئلته لم تخل من املباشرة، في حني يرى البعض 

اآلخر انه جاء في معظمه للطالب املتميز.
النقطة التي أجمع عليها طالب القسمني العلمي 
واالدبي انهم طووا صفحتي الفيزياء والفلس���فة 
وب���دأوا اس���تعدادهم للمواد التالي���ة، فغدا يوم 

آخر.

وضحة خلف وسارة علي

لطيفة العجيل وعويد السعيدي خالل جولة في إحدى مدارس اجلهراء

جهاد: أسئلة الفيزياء سهلة
زهراء جهاد وه���ي طالبة في الثانوية العامة 
)علمي( قالت: اس���ئلة مادة الفيزياء كانت سهلة 

ولم تلق اية صعوبة في حلها.
واضاف���ت انها حتب جدا امل���واد العلمية لهذا 

اختارت ان تدرس في القسم العلمي.
ولكن على الرغم من ذلك فإن عطلة التحضير 
لالمتحانات يجب ان تكون اطول لكي يس���تطيع 

الطالب ان ينهي املنهج بالكامل.

ايجاد احللول الصحيحة للمسائل 
املطروحة كما ان جميع االس���ئلة 
كانت من داخل املنهج ومن صميم 
املراجعات واالختبارات التدريبية 
التي وفرها لنا املدرسون، واوضح 
ان اللجنة املشرفة حرصت على عدم 
وجود حاالت غش واحكمت القبضة 

على الطلبة.
من ناحيت���ه اكد الطالب ناصر 
العجمي )علمي( ان االسئلة كانت 
واضحة متاما للطلبة الذين حرصوا 
على املراجعة والتحضير لالختبارات 
خالل فترة االجازة املخصصة لذلك 
وجدنا ان اختبار مادة الفيزياء اليوم 
كان سهال جدا ولم اواجه اي صعوبة 
باالضافة الى ان اللجنة املش���رفة 
كانت ممتازة في تعاملها مع الطلبة 
موجها جزيل الشكر جلميع املدرسني 
حيث كانوا مثاال ملن »كاد أن يكون 

رسوال«.
م���ن جهته اك���د الطالب خلف 
العنزي )علمي( ان اختبار الفيزياء 
كان ش���ديد الصعوبة وليس من 
املفترض اذا كان بهذه الدرجة العالية 
من الصعوبة ان يكون هو فاحتة 
الختبارات النه سيكون عامل احباط 
بالنس���بة للطلبة، مبينا ان كمية 
االسئلة كانت كبيرة جدا واملنهج 
الدراسي ملادة الفيزياء ايضا ضخم 
ويحتاج في عدة فصول الى حفظ 
كميات كبيرة من املعلومات موضحا 
ان املشرفني على اللجنة كانوا بغاية 
الش���دة خصوصا بشأن محاوالت 
الغش مضيفا انه في الدقائق االولى 
من زمن االختبار كان يتضح على 
اجلميع االرتباك والقلق ولكن بعد 
مضي عدة دقائق بدأ الوضع يتحسن 
وتتم التأقلم مع اجلو العام والتركيز 
على االستفادة من كل دقيقة في حل 

االسئلة املطروحة امامهم.

بكل سهولة ويسر.

وضع مناسب

الطالب عبداهلل  بدوره أش���اد 
الديحاني )علم���ي( بالدور الكبير 
الذي قام به مدير املدرسة واملشرفون 
على جلان االختبارات حيث حرصوا 
منذ س���اعات الصباح االولى على 

تهيئة الوضع املناسب للطلبة
وقاموا بإسماع الطلبة ما تيسر 
من آيات الذكر احلكيم تالها بعض 
االدعي���ة واالحاديث باالضافة الى 
تعليقه���ا داخل اللج���ان التي كان 
من شأنها عمل حالة من االرتياح 
النفسي العام لدى الطلبة مع توفير 
املاء البارد خ���الل فترة ااالختبار 
ومبينا ان االختبار لم يخل من بعض 
الصعوبة في بعض االس���ئلة لكن 
املدة الزمنية كانت كافية للتفكير في 

شديد التفاؤل باحلصول على درجة 
ممتازة في االختبار.

وقال الطالبان علي العنزي 
وفهد الشمري )أدبي( ان اسئلة 
اختب���ار مادة الفلس���فة كانت 
انهما واجها بعض  اال  معقولة 
الصعوبة في االجابة عن االسئلة 
غير املباشرة ملا تشمله من افكار 
قد تكون غريبة بعض الشيء عن 
الواقع او ال ميكن استيعابها متاما 
بالنس���بة لعقول الشباب التي 
لم تبلغ سن ال� 18 بعد واضافا 
انهما شاهدا بعض الطلبة الذين 
استعانوا »بالبراشيم« دون ان 
يلحظهم املشرفون على اللجان 
على الرغم من تشدد املشرفني 
للحؤول دون وجود حالة غش 
باإلضافة الى توفير وتهيئة اجلو 
املناسب للطلبة الداء اختباراتهم 

للوقوف على حيثيات االختبارات 
واللجان ونوعية االسئلة حيث 
ادلى بعضهم بدلوه وتباينت اآلراء 
بني م����ن أكد صعوبة االختبارات 

ومن اكد سهولتها.
ق���ال الطالب ناص���ر العجمي 
من ثانوية عروة ب���ن الزبير في 
منطقة سعد العبداهلل ان اللجنة 
كانت متشددة مع الطلبة حتى نها 
لم تسمح الي طالب ب� »التلفت« 
ميينا أو يس���ارا ولو بنية سليمة 
او دون اي قصد ولكن املشرفني لم 
يتوانوا عن مباشرتنا بأكواب املاء 
الب���ارد التي تهدئ من توترنا في 
ظل هذا املناخ املشحون باحلرارة 
من جه���ة والقلق من جهة أخرى، 
مشيرا الى انه اس���تطاع االجابة 
عن جميع االسئلة املطروحة على 
ورقة امتحان مادة الفيزياء وهو 

عادل الشنان
بدأت صباح أمس امتحانات 
العامة وسط حالة من  الثانوية 
القلق والتوت����ر والترقب من ان 
تكون االمتحانات هذا العام بالغة 
الصعوبة من جهة وحالة من العمل 
الدؤوب سبقت موعد االمتحانات 
وستستمر الى نهايتها من جهة 
أخرى م����ن قب����ل العاملني على 
االشراف والتنسيق وتسليم اللجان 
بعد جتهيزها وتعليق كش����وف 
املناداة ووض����ع ارقام اجللوس 
على املقاعد باالضافة الى تنظيف 
اللجان وعمل مس����افات مناسبة 
ب����ني املقاعد. وقد قامت »األنباء« 
بجولة صباح ام����س االول لبدء 
االمتحانات على عدد من مقار جلان 
اختب����ارات 2010/2009 للثانوية 
العامة والتق����ت عددا من الطلبة 

أكد مصدر مس��ؤول في وزارة التربية ان ما أشيع عن صعوبة االختبار 
النهائ��ي ملادة الفلس��فة للصف الثاني عش��ر أدبي غير صحي��ح، وقال ان 
االختب��ار موضوع وفقا للمعايير الفنية الصحيحة ولم تخرج األس��ئلة فيه 
عن نطاق ما هو مقرر في املنهج الدراس��ي، وأضاف ان مادة الفلسفة عموما 
ليس��ت من املواد الس��هلة ويجب احلرص على دراس��تها بصورة مستمرة 
خالل العام الدراس��ي وعدم اهمالها، وأش��ار الى ان مادة الفلس��فة ليس لها 
مس��بقات فيدرس��ها الطالب فقط في الصف الثاني عشر أدبي، فتكون املادة 
جدي��دة عليه متاما ما يس��بب قلقا ورهبة من هذه امل��ادة، اال انه اوضح انه 
بالنهاي��ة هي مادة علمية مثلها مثل بقية املواد التي حتتاج لدراس��ة واجتهاد 
وجدية ف��ي التحصيل، وال صحة ملا يقال عن بعض االختبارات بأنها صعبة 
او س��هلة، فاملسألة تعتمد على جدية الطالب وحرصه على الدراسة واملتابعة، 
وأهاب املص��در بأولياء األمور ضرورة احلرص عل��ى ابنائهم وتوفير اجلو 
املالئ��م لهم ليتمكنوا من الدراس��ة، خاصة ان هذه الفت��رة فيها بطولة كأس 

العالم لكرة القدم والتي ميكن ان تشتت انتباه أبنائهم.

مصدر مسؤول: ما أشيع عن صعوبة الفلسفة غير صحيح

5631 طالبًا وطالبة أدوا 
االمتحان في الجهراء

لجنة »سالم المبارك« في الرقة: خوف وارتباك
في الفلسفة.. وسالسة وسهولة في الفيزياء

عبداهلل الكندريمحمد بستكي زيد الزعبي فالح العجمي

حسين البريكان
أجم����ع ع����دد م����ن الطلبة في 
ثانوية س����الم املبارك في منطقة 
الرقة عل����ى ان اخلوف واالرتباك 
كان مسيطرا عليهم آملني ان تكون 

األمور ميسرة.
طلبة القس����م العلمي قالوا ان 
اختبار الفيزياء كان مستواه جيدا 
للطالب املتوسط، بينما قيم طلبة 
القس����م األدبي اختبار الفلس����فة 
باملتوسط، ولكن هناك بعض أسئلة 
مبهمة وتعقيدية عرقلت اجاباتهم. 
الكندري )أدبي(  الطالب عبداهلل 
أكد ان اختبار الفلسفة كان صعبا 
واألسئلة كانت معقدة، وكانت هناك 
مصطلحات عديدة وعلى غير العادة 
مما تسبب في احداث التشويش 
الفكري لنا ونسيان بعض األفكار، 
باإلضافة الى ان األسئلة لم تكن 

مباشرة.
الطالب أحمد زكي )أدبي( يرى 
أمر وارد  ان صعوبة االمتحانات 
في الثانوية العامة، آمال من وزيرة 
التربية ان ت����رأف بحالة الطالب 

واألهالي.

اما أولياء األمور فقد أوضحوا 
ابناءهم لالختبارات  انهم جهزوا 
النهائية وانهم على أمت االستعداد 
خلوض معركة االختبارات النهائية. 
وأشاروا الى انهم وفروا ألبنائهم 
جميع سبل الراحة، متمنني منهم 
تكليل هذا العم����ل بالنجاح، كما 
متنوا من وزارة التربية ان تكون 
االختب����ارات متواكبة مع عقليات 
ومستويات الطلبة وتساعدهم على 

خلق أجواء مريحة.

فكان شامال.
وأوضح زيد الزعبي )علمي( ان 
االختبار كان سهال نوعا ما واألسئلة 
كانت متسلس����لة حيث يسترجع 
الطالب املعلومات، خصوصا في 
قوانني األس����ئلة، ولم يكن هناك 

تشديد.
محمد بستكي )علمي( أكد ان 
االختبار متوسط الى حد ما، مثل أي 
امتحان آخر، ولكن سقف األسئلة 

عال عكس أسئلة من قبلنا.

الطلبة بطريقته، ولكنه امتدح طاقم 
املراقبة الشديدة وعناية االساتذة 
من ناحية املشروبات، وأشار الى 

ان الكهرباء لم تطفأ باملدرسة.
اما الطالب فالح العجمي )علمي( 
فقال ان اختبار الفيزياء كانت فيه 
أسئلة »ذكاء« وال يستطيع كل طالب 
االجابة عنه����ا، لكن االختبار كان 
سهال نس����بيا، ولم تركز األسئلة 
على ش����يء معني ولكنها شملت 
القوانني واالس����تنتاجات،  جميع 

عمر املطي����ري )أدبي( قال ان 
االختبار فيه نوع من الصعوبة، 
وان األسئلة لم تأت مثلما توقعناها، 
وكان هناك لف ودوران في األسئلة 
مما جعلنا نشك في صحة اجاباتنا. 
وأض����اف ان كثرة األس����ئلة من 
العوامل التي تسببت في صعوبة 

االختبار.
وأبدى سعود الكندري )أدبي( 
تفاؤله باالختبارات املقبلة قائال: 
ان اختبار اليوم غير واضح وشتت 

ندى أبونصر
أكدت الطالبة وضحة خلف 
)أدبي( ان االمتحانات في اليوم 
االول ملادة الفلسفة كانت صعبة 
جدا واالسئلة غير مباشرة تربك 

الطالب.
وأضافت ان احلرارة املرتفعة 
كان لها دور في عدم التركيز في 
قاعة االمتحانات، على الرغم من 
أنها حضرت جيدا خالل فترة 

الدراسة لالمتحان.
وزادت خل���ف ان الط���الب 
بحاجة الى أيام أكثر للتحضير 
للدراسة والى ترك فترة يومني أو 
أكثر بني املادة واملادة االخرى.

وأكدت الطالبة س���ارة علي 
)أدبي( ان اسئلة الفلسفة كانت 
صعبة وغير مفهومة على الرغم 
من انها تعيد السنة الدراسية، 
ولك���ن ف���ي الس���نة املاضية 

كانت اس���ئلة الفلسفة أسهل، 
وطالبت بزيادة ايام التحضير 
للدراسة لكي يستطيع الطالب 
أن يحضر جي���دا ولكي تكون 
االي���ام كافية لدراس���ة جميع 
املواد، كما انه يجب ترك فترة 
أطول بني كل مادة االخرى لكي 
الطالب مراجعتها  يس���تطيع 
والتركي���ز على كل ما يصعب 

عليه.

قامت مدير عام منطقة اجلهراء التعليمية 
باالنابة لطيفة العجي����ل ومراقب االمتحانات 
وش����ؤون الطلبة عويد السعيدي بجولة على 
بعض اللجان في مدرستي ثانوية زينب بنت 
محمد ژ بنات، وثانوية صباح الناصر بنني 
في منطقة اجله����راء التعليمية للوقوف على 
استعدادات املدارس لالختبارات دعت من خاللها 
الطلبة الى االلتزام مبواعيد االمتحانات وعدم 
التخلف عن احلضور جتنبا لتطبيق القوانني 
والنظم بهذا الش����أن، مؤكدة االجواء النفسية 

والصحية املالئمة للطلبة وإبعادهم عن جميع 
التوترات واملؤثرات التي عادة ما تتصاعد خالل 
هذه الفترة احلرجة واملهمة في مستقبل أبنائنا 

الدراسي وتهيئة اجلو املناسب لهم.
وأضافت ان اجمالي عدد الطالب املؤيدين 
الختبار الصف الثاني عشر مبنطقة اجلهراء 
5631 طالبا وطالبة من التعليم العام والتعليم 
اخلاص يضم 925 طالبا في العلمي و1739 في 
االدبي بينما بلغ 890 طالبة في القسم العلمي 

.. والعجيل تطمئن على امتحانات الطالباتو2077 طالبة في االدبي.

لقطات
- قام بعض الطلبة برمي »البراشيم« عند 

باب املدرسة بعد اخلروج من اللجنة.
- لم يتواجد اي ول����ي امر طالب عند باب 

مدرسة عروة بن الزبير.
- عدد كبير من الطلبة هرعوا لقيادة السيارات 
والقيام بحركات خطيرة وطائشة عقب االنتهاء 

من االختبار.
- ال وجود لدوري����ات وزارة الداخلية امام 
املدرسة سواء لتنظيم السير او ملنع املراهقني 

من االستهتار والرعونة.
- رفض مدير املدرسة ونائبه احلديث عن 
مجريات العمل لوس����ائل االعالم املختلفة بناء 
على تعليمات وزارة التربية حس����ب ما برروا 

به رفضهم.


