
االثنين 21 يونيو 2010   11محليات

ض الفلسفة لألدبي والرياضيات في مستوى الطالب الجيد التاريخ المعاصر عوَّ
أسامة دياب

في ثاني أيام اختبارات نهاية الفترة الرابعة للصف الـ 12 بنظامه 
املوحد وبقســـميه العلمي واألدبي للعام الدراســـي 2010/2009، التي 
استؤنفت صباح امس، كان طالب القسم العلمي على موعد مع اختبار 
الرياضيات بينما أدى طالب القسم األدبي اختبار مادة التاريخ املعاصر. 
»األنباء« استعرضت آراء بعض طالب القسمني العلمي واألدبي حول 
االختبارين وشهدت سعادة طالب القسم األدبي باختبار مادة التاريخ 
التي اعتبروها خير تعويض عن الشكاوى من صعوبة اختبار الفلسفة، 
الفتني الى ان االختبار جاء في مجمله بسيطا ومباشرا، في حني جاء 
اختبار الرياضيات استمرارا حلالة االرتياح التي شعر بها طالب القسم 

العلمي بعد اختبار الفيزياء، حيث جاء اختبار الرياضيات مباشـــرا 
وفي مستوى الطالب اجليد وضمن أفكار الكتاب املدرسي.

في البداية أكد الطالب احمد مدحت الدهراوي )القسم العلمي( من 
ثانوية عبداهلل العسعوسي ان اختبار الرياضيات جاء مباشرا وضمن 
أفكار الكتاب املدرسي، مشـــيرا لتنوع مستويات األسئلة ومراعاتها 
للفروق الفردية، موضحا ان الوقت كان كافيا، الفتا الى ان امللحوظة 
الوحيدة فـــي االختبار كانت في الســـؤال األول املقالي الذي يحتاج 
لتركيز من جانب الطالب ولكنه يظل ضمن األسئلة املباشرة، مشيدا 
برعاية واهتمام إدارة املدرســـة لتوفير اجلو املالئم لالختبار، ما كان 

له أكبر األثر واحلافز على التركيز.

وبدوره أكد الطالب حيدر محمود من ثانوية فلسطني ان االختبار 
راعى الفروق الفردية بني الطالب نظرا الحتوائه على بعض األسئلة 
للطالب املتميز، إال انه في مجمله مباشر وبعيد عن التعقيد والغموض، 
مشيدا باجلو العام للجان، معربا عن أمله في ان تستمر باقي االختبارات 

على املنوال نفسه.
ومن جهته، أعرب الطالب خالد قيس محمد راشد من ثانوية فلسطني 
)القسم األدبي( عن سعادته باختبار مادة التاريخ املعاصر الذي جاء 
بسيطا ومباشرا وشامال جلميع أجزاء املنهج، الفتا الى ان منهج التاريخ 
في األساس بسيط، حيث ال يتجاوز املقرر منه الـ 41 صفحة، واصفا 

أجواء االختبار بالهادئة البعيدة عن التوتر والشد العصبي.

أما الطالب ســـيف عبداحملسن املدعج فاستهل كالمه قائال: »بّدعنا 
اليوم«، مشيرا الى ان سهولة اختبار التاريخ ومباشرته ستكون أكبر 

حافز له على مضاعفة جهده في االستعداد لالختبارات املقبلة.
على صعيد متصل أوضح الطالب عبداهلل صالح حسني ان أسئلة 
اختبـــار التاريخ متيزت بالوضوح وجاءت فـــي معظمها من الكتاب 
املدرســـي، معربا عن أمله في ان يكون باقي االختبارات على الوتيرة 

نفسها.
أما الطالب ســـليمان عبداللطيف فأكـــد ان اختبار التاريخ عّوض 
الصعوبة الواضحة الختبار الفلسفة، مشيرا الى ان أداءه فيه سيكون 

حافزا له للعمل بجد ونشاط في االستعداد لالختبارات املقبلة.

في ثاني أيام اختبارات نهاية الفترة الرابعة للصف الثاني عشر

التاريخ طويل.. و»اللي مو دارس رياضيات يتعب«

»التفكير الفلسفي« شّوش عليها »التاريخ«.. والرياضيات »عادي«
عادل الشنان

عبـــر عدد من طالب مدرســـة 
»أحمد شهاب الدين« الثانويةـ  بنني 
في منطقة الدوحة عن آرائهم حول 
اختبارات نهاية العام الدراســـي، 
قال الطالب عبيد العازمي »علمي« 
ان البداية مطمئنة جدا حيث جاء 
الفيزياء  االختباران االول ملـــادة 
والثاني ملادة الرياضيات واضحني 
وميكن جلميـــع الطلبة مبختلف 
مســـتوياتهم االجابة عليهما، ان 
جميع االســـئلة كانـــت من داخل 
املنهج ومت التدريب على حلها من 
خالل املراجعات واوراق التمارين 
باالضافة الى االختبارات السابقة 
وبالنســـبة حلاالت احلرمان من 
االختبار فقـــد مت رصد حالة من 
قبل املشرفني على اللجان واتخاذ 
االجراءات املنصوص عليها وزاريا 
معها علما ان القائمني على اللجان 
يحاولـــون تفادي حرمان الطالب 
من االمتحان عـــن طريق تنبيهه 
ملرة وألخرى قبل تطبيق القوانني 

عليه.
من جانبه اوضح الطالب عادل 
العتيبي »أدبي« ان االمتحانات بالغة 
الصعوبة ومعظم اسئلتها من خارج 
املنهج، مشيرا الى ان االسلوب املتبع 
في طبيعـــة االختبارات احلالية، 
كما ملسه الطلبة على مدى يومني 

اســـئلة اختبارات العام الدراسي 
2010/2009. ال تختلف عن اسئلة 
االعوام الدراسية السابقة خصوصا 
العام الدراســـي السابق ومن قام 
مبراجعة مناذج اختبارات االعوام 
السابقة حتما لن يجد اي صعوبة 
في ايجاد احللول الصحيحة لالسئلة 
املطروحة في امتحانات هذا العام، 
مبينا ان كثرة الفصول التعليمية 
في املادة الواحدة هي كحجر العثرة 
التي تقف دائما وباســـتمرار في 
طريق الطلبة للوصول الى اعلى 
املستويات وحتقيق النسب العالية 

الفلسفي واجه فيه الطلبة بعض 
الصعوبة الحتوائه على اسئلة غير 
مباشرة اما اختبار مادة التاريخ 
فهو جيد ولـــم يخرج عن املنهج 
التعليمي الذي متت دراســـته من 
قبل الطلبة مطالبا وزارة التربية 
باالخـــذ باالعتبار عمـــر الطالب 
الذي ســـيقوم بحل هذه االسئلة 
وكمية املواد الدراسية التي سيقوم 
بحفظها وفهمها خالل العام الدراسي 

الواحد.
من جهته بني الطالب عبداهلل 
الرشـــيدي »علمـــي« ان منـــاذج 

يجعـــل الطالب فـــي حالة ضياع 
حتى لو كان يعرف االجابة متاما 
خصوصا في مادة التفكير الفلسفي 
التي كانت اسئلتها غير مباشرة 
وتضـــع الطالب فـــي »حيرة من 
امرها« علما بأنـــه قد مت االطالع 
في فتـــرة التحضير لالمتحانات 
على مناذج اســـئلة يصل عددها 
الى ثالث اسئلة واالجابة واحدة 
فقط لكن ما وجدناه مختلفا متاما 
عما اطلعنا عليه وقمنا مبراجعته. 
بدوره بني الطالب فهد العصيمي 
»أدبي« ان اختبـــار مادة التفكير 

باالضافة الى ان عطاء املدرس الى 
تالميذه له دور كبير في مدى فهم 
املعلومة والبناء عليها وهذا االمر 

يختلف من معلم آلخر.
امـــا الطالـــب احمـــد العنزي 
)علمي( فأكد ان الصعوبة تكمن 
فـــي الكـــم الهائل مـــن الدروس 
التعليمية في كل مادة على حدة، 
وهذا االمر متفق عليه بني جميع 
الطلبة ويعانون منه ألنه يشتت 
تركيز الطالـــب ويجعله ضائعا 
ويسبب في بعض االحيان نوعا 
من االستسالم لدى بعض الطلبة 
ذوي املستوى املتدني تعليميا او 
حتى لدى الطلبـــة املتميزين في 
حـــال تعرضهم حلالة مرضية او 
لظروف اجتماعية اجبرتهم على 

االبتعاد عن املدرسة.

أسئلة اختيارية

من جهته، اشار الطالب مشعل 
العنزي )علمي( الى ان االسئلة التي 
خرجت عن املنهج في مادتي الفيزياء 
والرياضيات عددها قليل جدا وكانت 
اسئلة اختيارية وليست اجبارية، 
لكن الصعوبة املتوقعة هي ملادة اللغة 
العربية والتي تكمن صعوبتها في 
البالغة واالدب ألنها حتتاج للكثير 
من احلفظ وتعتمد على قوة الذاكرة 

اكثر من الفهم واالستيعاب. 

رندى مرعي ـ ندى أبونصر
تفاوتت آراء طالب الصف الثاني عشرـ  
علمي حول امتحان الرياضيات الذي خضعوا 
له في اليوم  الثاني من االمتحانات ما بني 

»سمبل« ومتوسط وصعب جدا.
فاالمتحــــان كان صعبا جدا بالنســــبة 
لعبدالرحمن الصبيح الذي خرج قبل موعد 
انتهاء االمتحان بحوالي نصف ساعة وذلك 
ألنه لم يعرف كيف يحل أسئلة االمتحان 
قائال انه رأى مناذج االمتحانات الســــابقة 
ووجد ان هذه الدورة ال تشــــبه السنوات 
املنصرمة بشيء وهذا األمر حتما سيؤثر 

على نتيجة االمتحان النهائية.
كذلك األمر بالنسبة لفهد مكيمي طالب 
في القسم العلمي فهو ايضا وجد االمتحان 
صعبا جدا وقال ان مادة الرياضيات مادة 
اساسية ونسبة عالماتها مهمة لذلك كان يجب 
ان يكون االمتحان اسهل مما هو عليه كي ال 
يؤثر على النتائج العامة ولكن لألسف جاء 

االمتحان صعبا جدا ومحبطا الى حد ما.
الطالب حارث عبدالوهاب  على خالف 
الذي وجد امتحان الرياضيات سهال، مؤكدا 
ان من يقول غير ذلك فاملشــــكلة فيه وهو 
الذي لم يدرس ولم يحضر جيدا وذلك ألن 
املسألة كلها تعتمد على الدرس والتحضير 
املسبق. كما هو احلال مع الطالب بدر عبداهلل 
الــــذي قال ان مادة الرياضيــــات عمرها ما 
كانت مادة سهلة وحتتاج لقليل من اجلهد 
واجلدية في الدرس والتحضير حينها يسهل 
كل صعب. وقال ان االمتحان كان متوسطا 

نسبيا ويحتاج الى القليل من التفكير ألن 
األسئلة غير مباشرة.

أما عبدالوهاب الفرهود فوجد االمتحان 
صعبا يفوق مستوى الطلبة وقال لم اعرف 
كيف احل مسائل هذا االمتحان واشك فيما 
قدمت امال ان تكــــون النتائج مرضية وال 
يحتاج لــــدورة ثانية وذلــــك ألهمية مادة 
الرياضيات في املنهــــج التربوي وتأثيره 

على نسبة العالمات.
أما محمد غازي فقد وجد االمتحان طويال 
جدا وفيه مسائل صعبة يصعب حلها، وقال 
انه استخدم ورقة االجوبة بالكامل مبسوداتها 
ولم تكفه، وقال ان املراقبة كانت شديدة جدا 

وال مجال للتعاون فيما بني الطلبة.
واشار غازي المتحان مادة الفيزياء الذي 
قدموه في اليوم األول قائال انه كان صعبا 
ايضا وهذا االمر ال ينــــذر باخلير ووضع 
مادتني صعبتني فــــي أول االمتحان يحط 
من عزمية الطالب وقــــد يؤثر على ادائهم 

في االيام املقبلة.
في حني ان محمد التناك وجد االمتحان 
متوسطا ويحتاج لبعض التأني في االجابات 
مع ضرورة التحضير املسبق اجليد وذلك 
ألن اللي مودارس حتما سيجده صعبا ألنه 
غير مباشر. كما أشارت الطالبة فاطمة كرم 
ـ قسم علمي الى ان اسئلة الرياضيات كان 
مستواها متوســــطا ولكنها طويلة وهناك 
بعض األســــئلة غير موجودة في الكتاب 
ولهذا كانت بحاجة الى تفكير ووقت اكثر 

من الوقت املخصص.

واضافت الطالبة دانة الراشــــد ـ قسم 
علمي ان االسئلة كانت صعبة وغير مباشرة 
وطويلة جدا واالســــئلة غير موجودة في 
الكتاب. وزادت بــــأن احلرارة املرتفعة في 
قاعة االمتحان اثرت على الطالب باالضافة 
الى عــــدم الهدوء الكافي وهذا اثر على قلة 
التركيــــز. وأوضحت الطالبة روان كاظم ـ 
قسم علمي ان االمتحان كان طويال جدا في 
مادة الرياضيات وان األســــئلة كانت غير 
مباشــــرة وان الوقت كان قصيرا بالنسبة 

لكمية االسئلة املوجودة.
واتفقت على الرأي نفسه الطالبة رحاب 
محمد ـ  قسم علمي وقالت ان األسئلة غير 
واضحة ووجدت صعوبة في حل االسئلة 

مع انها حضرت بشكل جيد لالمتحان.
وزادت الطالبة فاطمة موســــى ـ قسم 
علمي ان االسئلة كانت صعبة ولم متتحن 
جيدا ألنها لم تفهم االسئلة وقالت: االسئلة 

غير واضحة وغير مفهومة.
بينمــــا خالفتها الرأي الطالبة غنى زند 
احلديد ـ قســــم علمي وأكدت ان االمتحان 
كان سهال وجميع االسئلة من داخل الكتاب 
وان كل طالب درس جيدا وحضر لالمتحان 
بشــــكل جيد فلن يجد اي صعوبة في حل 

االسئلة.
والطالبة دانة حســــام اشــــارت الى ان 
امتحان الرياضيــــات كان طويال ولم يخل 
من الصعوبة ألن االسئلة لم تكن مباشرة 
وواضحة واتفقت معها في الرأي الطالبة 
سارة عبدالرحمن واكدت ان االمتحان كان 

صعبا ويحتاج الى وقت اطول من الوقت 
املعطى لكي يستطيع الطالب ان يحل جميع 
املسائل والنظريات املوجودة والتي بحاجة 

الى تركيز ووقت.
أكدت الطالبة مشــــاعل عبداهلل ـ قسم 
ادبــــي ان امتحان التاريخ كان ســــهال لكن 
هناك اسئلة غير موجودة بالكتاب ويجب 
على الطالب ان يكون محضرا بشكل جيد 
لكي يستطيع ان يجيب عليها. واضافت ان 
االسئلة كانت غير مباشرة وبحاجة الى ان 

متر بهم املعلمة لتوضح لهم األسئلة.
ومن جهتها قالت انفال محمد الكندريـ  
طالبة قسم ادبي ان امتحان التاريخ كان سهال 
جدا واالسئلة مباشرة ولم تلق اي صعوبة 
في حل االسئلة بعكس اسئلة الفلسفة التي 

كانت صعبة وغير مباشرة.
بدوره، قال ضاري نبيل ان االمتحان كان 
سهال ومباشرا غير انه كان طويال ويحتاج 

لوقت طويل لإلجابة. 
وأكد أن مادة التاريخ هي مادة من السهل 
احلصول فيها علــــى العالمات من خاللها 
وذلك ألن من يدرسها حتما سيجاوب على 

كل أسئلة االمتحان. 
كذلك األمر بالنســــبة حملمد وليد الذي 
اعرب عن ارتياحه بعد خروجه من امتحان 
مادة التاريخ، معتبرا انه كان امتحانا سهال 
ويبعث علــــى التفاؤل في ايام االمتحانات 
املقبلة، آمــــال ان تأتي االمتحانات املتبقية 
على نفس املستوى شرط التحضير اجليد 

والدرس املسبق.

الممتحنون والممتحنات في »ناصر عبدالمحسن« و»خالدة بنت األسود«

الممتحنون في مدرسة »أحمد شهاب الدين« في الدوحة:

زيد بودي

راكان محمد

محمد عبدالغفور تيفوني

خالد الرشيدي

سالم الدعي

محمد الشطير

محمد جمال

خالد حسني

دانة الراشد

محمد التناك

فاطمة كرم

عبدالوهاب الفرهود

مشاعل عبداهلل

عبدالرحمن الصبيح

روان كاظم

بدر عبداهلل

)كرم دياب( غنى زند احلديد 

)قاسم باشا( محمد غازي  

مشعل العنزي وأحمد العنزي وعبداهلل الرشيدي

الممتحنون في ث. يوسف بن عيسى:

جو االمتحان »وايد زين«

األدبي: التاريخ يحتاج إلى تسلسل ذهني لألفكار 
العلمي: كثرة المسائل الهندسية والقطوع أربكتنا

محمد راتب
املمتحنون في القسم العلمي في 
مدرسة يوسف بن عيسى الثانوية 
بضاحية عبداهلل السالم أكدوا ان 
أسئلة الرياضيات سهلة، وكذلك 
طالب »األدبي«، قال محمد جمال: 
ان االمتحان كان سهال جدا، ولم 
نواجه أي صعوبة في حل أسئلة 
مادة الرياضيات، ولم حتدث أي 
مشـــاكل، وجاءت األسئلة سهلة 
وواضحة ال لبس فيها، وهذا وما 
ســـهل علينا حلها واخلروج من 
االمتحان براحة نفسية تامة، وأكد 
محمد جمال انه قام بتحضير املادة 
بشكل كامل، موضحا ان هذا األمر 
من شأنه ان يسهل على الطالب 
عملية حل األسئلة، وقال: من يذاكر 

جيدا يكن االمتحان سهال عليه.
من جانبه، أكد ســـالم محمد 
الدعي، ان االمتحان كان سهال بشكل 
عام، ومع ذلك كانت هناك بعض 
األسئلة الصعبة في الرياضيات، 
مشيرا الى ان جو االمتحان كان 
»وايد زين« ولم يؤثر على الطلبة، 
وكانت القاعة مناسبة، ولم نالحظ 
اي رهبة من قبل املراقبني او إدارة 
املدرسة، وقال: إن الرهبة تدخل 
في نفس الطالب عندما ال يكون 
مستعدا لالمتحان، وبالتالي تكون 
األســـئلة صعبة عليه، وهذا ما 
يجعـــل كل ما يحيط به في قاعة 

االمتحان سببا في رهبته.
أما الطالب عبد الغفور تيفوني، 
فقد أكد ان امتحان مادة الرياضيات 
كان صعبا الى حد ما، كما ان هناك 
الكثير مـــن املراقبني موجودون 
في قاعة االمتحان، وهذا ما سبب 
رهبة للطلبة، كما ان املدة الزمنية 
احملددة لالمتحان تعتبر طويلة 
جدا، مطالبا بتوفير االحتياجات 
الالزمـــة للطلبة مثل املســـطرة 
والسماح باخلروج الى دورة املياه 

خالل فترة االمتحان.
الطالب زيد بودي، أكد ان ما 
أثار انزعاج البعض هو أصوات 
النقالة اخلاصة  الهواتـــف  رنني 

حسين البريكان
اتفق عــــدد كبير مــــن طالب 
ثانوية ســــعيد بــــن عامر للبنني 
فــــي منطقة هدية على أن اختبار 
التاريخ والرياضيات جيد إلى حد 
ما لكن هناك كما كبيرا من املسائل 
في القسم العلمي وكما كبيرا من 
االسئلة في القسم األدبي وأجمعوا 
على توفير املدرســــة واملدرسني 
جميع سبل الراحة والهدوء للطلبة 

في اوقات االختبار.
قال راكان محمد »علمي«: كنت 
مســــتعدا متاما لالختبار لكنني 
فوجئــــت بصعوبة االختبار، كما 
ان الكمية املطلوبة كانت كبيرة جدا 
باالضافة الى ان املسائل الهندسية 
أخذت حيزا كبيرا ونصيب األسد 
من املســــائل، كما عرقلت الطلبة 
مسائل القطوع التي اتت بطريقة 

غير مباشرة.
أكــــد ثابت محمــــد ان اختبار 
الرياضيات صعب نوعا ما مشيرا 
الــــى ان كثرة االســــئلة وتعقيد 
االسئلة سبب للطلبة توهان لكن 
نشكر اهلل على أن الوقت كان كبيرا 
مما ساعدنا على حل االسئلة بكل 
أريحية، ومن ناحية مدرس املادة لم 
يقم مبساعدة الطلبة في االختبار 
عند االستفسار عن أي شيء غير 

واضح في ورقة االسئلة.
وأوضح خالد حسني ان االختبار 
جيد ومستواه جيد لطالب متوسط 
املستوى كما كانت املدرسة موفرة 
لنا جميع اخلدمات من عصير وماء 
كما ورقة االسئلة مت توزيعها في 

الوقت احملدد لها.
اشــــار خالد الرشيدي الى أن 
االختبار جيد ولم يأت بالصعوبة 
املطلوبة لكنني أســــتغرب كثرة 
التي سببت  الهندســــية  املسائل 

بالطلبة داخل قاعة االمتحان، ما 
جعل بعض املدرسني واملراقبني 
يرفعون أصواتهم على أصحاب 
الهواتف إلغالقهـــا، الفتا الى ان 
االمتحان كان سهال جدا، باستثناء 
بعض مســـائل الهندسة، كما ان 
هناك تشددا كبيرا جدا من جانب 

املراقبني.
الطالب راشد محمد، أكد ان مادة 
التاريخ تستدعي حتضيرا كبيرا، 
ألنها مادة حفظية، وقد ال يتسنى 
للطالب الوقت الكافي، مشيرا الى 
ان األسئلة كانت سهلة الى حد ما، 
ومـــع ذلك البد من ان تكون أكثر 
سهولة في املرات املقبلة، وقال: ان 
جو االمتحان كان »مريحا« ولم 
نواجه اي مشكلة من قبل األساتذة 

او املراقبني.

التوهان للطلبــــة وعدم التركيز 
لكثرتها وتعقيدها.

ان اختبار  قال محمد الشطي 
التاريخ للقسم االدبي اليوم كان 
جميــــال وممتعا فــــي طريقة حل 
االســــئلة ولم تخرج االسئلة عن 
الكتاب والتقومي لكن كثرت فيها 
التواريخ واسئلة علل لكن مجمل 
االختبار جيد للطالب الدارســــني 

للمادة.
وأكد فواز الفيلكاوي أن االختبار 
جيد لكنه اتى مطوال واســــئلته 

األســـتاذ محمـــد، كان احد 
املراقبني في ثانوية يوسف بن 
عيسى بضاحية عبداهلل السالم، 
قال: ان االمتحان كان طبيعيا حاله 
حال اي امتحان ولم حتدث اي 
مشاكل او مواقف الفتة للنظر، 
وإمنـــا جرت األمـــور في جميع 
القاعات على أحســـن ما يرام، 
وكان الطلبة ملتزمني بالتعليمات 
التي وضعتها اإلدارة واخلاصة 
بأداء االمتحان خالل فترة زمنية 
معينة، وضمن ضوابط معينة، 
وهذا مـــا أضفى جوا من الراحة 
املراقبني واإلدارة  النفسية لدى 
وكذلك الطلبـــة والذين خرجوا 
»مستأنسني« وحسب ما الحظت 
على وجوههم فإن االمتحان كان 

سهال بالنسبة لهم.

كثيــــرة لدرجة ان الطالب مل من 
حل االجابات التي ال تنتهي وكثرت 
اسئلة »اذكر السبب« ومثل هذه 
التسلسل  االســــئلة تعتمد على 
الذهني لالفــــكار واالختبار جاء 
واضح وليس فيه أي شــــيء من 
الغموض كما نحن متعودون على 

املادة األدبية.
تذمــــر حماد احلربي من كثرة 
التواريــــخ وكثرة االســــئلة التي 
جعلت الطالب املستوعب للمادة 

والدارس لها يتخبط لكثرتها.

طالب »سعيد بن عامر« تحدثوا لـ »األنباء«


