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كفالة 11 سنة
أو 500000 كم

تأمين شامل 
تأمين ضد الغير

دسك بريك 
تبديل بريك

خدمة المساعدة 
على الطريق

إطارات 
مجانية 4 لوحة 

األرقام المرورية
صيانة 3 سنوات

أو 60000كم

أهاًل بكم فى معرضنا ، لتجربة السيارة

38 ألف طالب وطالبة يدشنون اختبارات الثانوية العامة اليوم
عبدالعزيز الفضلي

يتوجه 38384 طالبا وطالبة 
في الصف الثاني عشر بقسميه 
العلمي واألدبي صباح اليوم 
األحــد الــى جلــان اختبارات 
نهاية العام الدراســي لتأدية 
امتحاناتهــم وســط إجراءات 
واستعدادات قامت بها وزارة 
التربية بالتعاون مع اإلدارات 
املدرسية واملناطق التعليمية 
ووزارة الداخلية، حيث سيبدأ 
طلبة القسم العلمي باختبار 
مادة الرياضيات، بينما سيؤدي 
طلبــة األدبي امتحــان اللغة 

الفرنسية.
وفي هذا الســياق، كشفت 
مصــادر تربويــة مطلعــة لـ 
»األنبــاء« ان نقــل صناديــق 
االختبارات سيتم في الساعة 
اخلامســة والنصــف فجــرا 
من املطبعة الســرية مبنطقة 
الشويخ الى املناطق التعليمية، 
مشــيرة الــى ان عملية النقل 
ســتتم بالتنســيق مع وزارة 

الســاعة السادســة لتســلم 
االختبــارات، داعيــة املدارس 
الى االلتزام في املوعد احملدد، 
مؤكــدة ان تعليمــات صدرت 
للجان االختبارات بعدم السماح 
للدارسني في التعليم املسائي 
من العسكريني بالدخول لتأدية 

والطالبات الدارسني في الصف 
اخلامــس وصفــوف املرحلة 
املتوسطة باإلضافة الى طالب 
الصف العاشر واحلادي عشر، 
انتهــاء اختبارات  مبناســبة 
الفترة الدراسية الثانية للعام 
الدراسي ٢٠١٩/٢٠١8، متمنية 
لهــم دوام النجــاح والتفوق 
وحصد أعلى الدرجات في كل 

موادهم الدراسية.
وأعلنت »التربية« في بيان 
لها، عن جاهزيتها الســتقبال 
أبنائها طالب وطالبات الصف 
الثاني عشر بقسيمه العلمي 
واألدبي، مشيرة إلى أن أعداد 
طلبــة الصــف الثاني عشــر 
بقســميه العلمي واألدبي في 
كل املناطق التعليمية، واملتوقع 
تقدمهــم المتحانــات الفتــرة 
الدراسية الثانية للعام الدراسي 
٢٠١٩/٢٠١8 فــي التعليم العام 
والتعليــم اخلــاص والتربية 
الديني،  اخلاصــة والتعليــم 
تبلــغ 38384 طالبــا وطالبة، 
ويبلــغ طلبة القســم العلمي 

الدراسية، وسيكون االختبار 
التحصيلــي  فــي املســتوى 
للمتعلم، مشــددة على أهمية 
التدريــب اجليد علــى جميع 
أمناط األسئلة التي مت تدريبهم 
عليها من قبــل معلمي اللغة 
الفرنسية، ولن يكون االختبار 

مختلفا عن هذه األمناط.
وبينت الســميط ان اللغة 
الفرنســية هي لغة مترابطة 
تراكميــة، لــذا يجــب علينــا 
اســتثمار ما متت دراسته في 
الفصل الدراسي األول من كتاب 
الطالب فــي اختبــار الفصل 
الدراســي الثاني، مشيرة الى 
أهمية التركيــز على القواعد 
واملفردات في الوحدات األولى 
والثانيــة والثالثــة والرابعة 
بــال  األجــزاء  كل  ودراســة 
استثناء في الوحدات اخلامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة.

وأشارت الى أهمية التركيز 
علــى جميــع الوحــدات، فلن 
التعبيــر عــن هــذه  يخــرج 
الوحــدات، إضافة الــى الدقة 

االختبارات بالزي العسكري، 
مشــيرة الى ان الدخول ملقار 
االختبــارات بالنســبة لهــم 
ســيكون بالــزي الوطنــي، 
داعية اجلميــع لاللتزام بهذه 

التعليمات.
وهنــأت الــوزارة الطالب 

٢٢٠4٩ طالبا، والقسم األدبي 
١5٠٩4 طالبا، كمــا يبلغ عدد 
الثاني  املتقدمني الختبــارات 
عشر من طلبة التعليم الديني 

١٢4٠ طالبا.
اختبــارات  ان  وذكــرت 
طلبة القسم العلمي ستنتهي 
يــوم األربعــاء املوافــق ٢٩ 
مايو، أما طلبة القســم األدبي 
فسيختتمون اختباراتهم يوم 
اخلميس املوافق 3٠ مايو، على 
أن يتــم إعــالن النتائــج فور 
انتهــاء عمليــات التصحيــح 
والتدقيق واملراجعة، معربة عن 
بالغ أمنياتها ألبنائنا من طلبة 
الثاني عشر بالتميز والتفوق 

وحصد أعلى الدرجات.
من جهتها، ذكرت املوجهة 
الفنيــة للغــة الفرنســية في 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 
منال السميط أن أسئلة اختبار 
الفرنســية ســتكون  اللغــة 
جميعها ضمن الكتاب املدرسي 
واملهــارات واخلبرات التي مت 
اكتســابها خالل هــذه الفترة 

والتركيز أثناء قراءة السؤال 
والتدريب على كتابة الضمير 
وتصريــف الفعــل واختيــار 
املفعول به املناســب ليتمكن 
من حتقيق عالمــات مرتفعة 
في السؤال، كما أكدت ضرورة 
حل اختبارات سابقة موجودة 
على املوقع اإللكتروني للوزارة 
واملواقــع اخلاصة بالتواجيه 
الفنية واملدارس النها تساعد 
املتعلم على فهم واســتيعاب 
شــكل ومضمون االختبارات، 
متمنية جلميع الطالب النجاح 

والتوفيق.
من جهــة أخرى، أشــارت 
املوجهة الفنية ملادة الرياضيات 
مبنطقة األحمــدي التعليمية 
إلــى  األنصــاري  صديقــة 
أهميــة االختبار النهائي ملادة 
الرياضيات للصف الثاني عشر 
بالقسم العلمي، حيث أكدت أن 
هذه املادة املقررة لها النصيب 
األكبر من الدرجات احملسوبة 
باملعدل الدراسي النهائي للطالب 

بالفصل الدراسي الثاني.

»التربية«: 6 دوريات أمنية لنقل أوراق االختبارات إلى املناطق التعليمية.. ودخول الدارسني بالزي العسكري ممنوع

»التربية« امتت استعداداتها لتهيئة األجواء املناسبة للطلبة الداء االختبارات 

الداخلية التــي قامت بتوفير 
6 دوريــات أمنيــة ســترافق 
سيارات االختبارات الى املناطق 

التعليمية.
وأوضحــت املصــادر ان 
مندوبي املدارس سيتواجدون 
فــي املناطــق التعليميــة في 


