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يف استطالع لـ"ٹ" حول سري امتحانات الشهادة العامة واألساسية:

تربويون:  تجاوزنا الكثري من القصور واألخطاء التي حدثت يف األعوام السابقةتربويون:  تجاوزنا الكثري من القصور واألخطاء التي حدثت يف األعوام السابقة

للعام الرابع من مسرية الصمود والثبات 
يخوض طلبة الشهادة العامة واألساسية 
االمتحانات بكل عزيمة وإرصار عىل امليض 
ــتقبل رغم كل محاوالت العدوان  نحو املس
ــن مواصلة  ــة لثنيهم ع ــة واليائس البائس
ــوارهم التعليمي ، بعد أن تعرضت دور  مش
التعليم للقصف واالستهداف املبارش وراح 
العديد من زمالئهم ضحايا بال ذنب ، سوى 
ــنا  ــم من أبناء هذا الوطن املعطاء ، ملس أنه
ووجدنا  هذا العام الهمة الفوالذية حارضة 
وبقوة لدى طالب اليمن ملواصلة مشوارهم 
ــك التحديات وظهر  ــي رغم كل تل التعليم
ــة لخوضهم  ــة واضح ــا يف تهيئ ــك جلي ذل
ــة  ــهادة العام ــة للش ــات النهائي االمتحان

واألساسية. 
ــتطالعية   االس ــا  جولتن ــتهل  مس ويف 
ــة رأيهم  ــة ملعرف ــن الطلب ــدد م ــا بع التقين
ــن   ــة األوىل م ــول املرحل ــم ح وانطباعاته
ــة , فكانت البداية مع  ــات النهائي االمتحان
ــي -ثانوية  ــدر القديم ــدى حي ــة ن الطالب
ــث  ــة حي ــهداء الجوي ــة ش ــة -مدرس عام
ــات  ــا االمتحان ــت  علين ــد أقبل ــول: لق تق
ــتعداداتنا  ــه الحمد عىل أتم اس ونحن ولل

ــهر  وتأهبنا لخوضها ، فقد كانت إجازة ش
ــبة لنا  ــان وعيد الفطر املبارك بالنس رمض
ــة واملتابعة،  ــتذكار واملراجع ــة لالس محط
ولهذا فنحن كنا مستعدات  لها من جميع 
ــو  ــري الج ــن توف ــا ع ــذا عوض ــب ه الجوان
ــل األرسة الكريمة واللجنة  ــادئ من قب اله
ــا االمتحاني وتوفري  ــة يف مركزن االمتحاني
ــات  ــق عالم ــل تحقي ــن اج ــزم م ــا يل كل م
ــنواتنا  ــل س ــوج ويكل ــدل يت ــزة ومع متمي

العلمية بنجاح وتفوق.
ــوة يف األرض ممكن  ــد ق ــت:  ال توج وقال
ــال تعليمنا  ــا من إكم ــا أو تخيفن أن تعيقن
ــتهداف املدارس  ــد الله انه ومع اس ، ونحم
ــرث من ثالث  ــة منذ أك ــآت التعليمي واملنش
ــب من أداء  ــم يتغيب طال ــنوات إال انه ل س

االمتحانات إال من لديهم أعذار خاصة. 
الفزيياء والرياضيات 

ــم  ــالـ  ثانوية عامة القس ــة آم  أم الطالب
ــا  ــا البنته ــدوال زمني ــدت ج ــي، أع العلم
ملراجعة املواد الدراسية ليخفف من كثافة 
ــاكية من عدم  ــىل حد قولها – ش ــواد – ع امل
كفاءة املدرسني يف الرشح وإعطاء املعلومة 
ــكت أم  مما يؤثر عىل تحصيل أبنائنا، وش

ــلوك بعض املدرسني واملراقبني  آمال من س
داخل لجان االمتحانات من إزعاج ورصاخ 
وإثارة الخوف والقلق ألبسط األمور  األمر 
الذي يثري االضطراب داخل قاعة االختبار 
ــتت أفكار الطالب يف قاعة االمتحان،  ويش
ــذه املرحلة  ــه ه ــه ل ــو التنب ــا نرج ــذا م وه

وتجنبه.
ــبة لنا  ــال بالقول:  بالنس ــت أم آم  ومض
ــا رغم صعوبة األوضاع  لم نقرص مع أبنائن
ــًال يف  ــعنا أم ــا بوس ــا وم ــا جهدن ، فعملن
ــة وتفوقهم  ــذه املرحلة الصعب تجاوزهم ه
ــن دخول كليات  ــدل متميز يمكنهم م بمع

علمية تخدم سوق العمل .
ــدت املرحلة األوىل  ــت : الحمدلله ع وقال
ــكوى البنتي سوى  من االمتحانات وال ش
ــي  ــات ه ــاء والرياضي ــي الفيزي ــن مادت م

وزميالتها.
ــق معها الطالب محمد الذيفي من  ويتف
ــًال أن مادتي الفيزياء  ــة الكبيس قائ مدرس
ــل  التفاض ــاً  وخصوص ــات  والرياضي
ــئلتهما صعبة ومعقدة  والتكامل كانت أس
ــة للطلبة..  ــدا وال تراعي الفروق الفردي ج
ــي  ــم أن تراع ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي داعي
ــرا لعدة اعتبارات  ذلك عند التصحيح نظ

وصعوبات يمر بها الطلبة. 
 مشاغل منزلية

ــا الرتبوية   ــة الوحدة  تفيدن ــن مدرس وم
ــعيدي: ينبغي أن تكون األرسة  برشى الس
ــوزارة  عونا ألبنائنا  ــز االمتحاني وال واملرك
ــة الهامة من  ــذه املرحل ــالب لتجاوز ه الط
ــري الجو  ــتوى التعليمي بتوف ــم املس تقيي
ــدها يف  ــب لخوض االختبارات ال س املناس
وجوههم بإثارة املشاكل العائلية والشجار 
ــة والغش والتجمهر أمام اللجان  أو الزوبع
ــببات أو ألعذار  ــن دون مس ــة م االمتحاني

واهية.

تداعيات 
ــا يعانيه  ــرياً عم ــع كث ــف الواق وال يختل
ــد العيش وعيل  ــان محم ــان النازح الطالب
ــذان أجربتهما  ــة عامة والل العاديل -ثانوي
ــىل العمل لتوفري  ــروف االقتصادية ع الظ
ــية ، لكونهما  احتياجات أرستيهما املعيش
نازحني من محافظتي تعز وحجة وغريهم 
ــة  العاصم ــدة  إىل  ــة الحدي ــن محافظ م
ــا من القصف املكثف هناك  صنعاء، نزوح
ــا  انه  ــن، حيث أوضح ــن مالذ آم وبحثا ع
ــار  ــة ص ــة الصعب ــروف املادي ــة للظ نتيج
التعليم بالنسبة لهما "تحصيل حاصل" 
ورغم ذلك فإنهما يخصصان وقتاً يف الليل 
ــة واملذاكرة، متفائلني بنجاحهما  للمراجع
ــات  االمتحان ــن  معتربي ــا،  وتفوقهم
ــدا  ــة ماع ــعني باملئ ــبة تس ــة بنس ناجح
ــكوا من صعوبة  ــادة الرياضيات التي ش م

أسئلتها وكثافتها. 
مرحلة السباق

ــة اماني  ــا أوضحت الرتبوي ــن جانبه  م
ــعيدة أن  ــة الس ــة مدرس ــدري - وكيل الحي

ــة  ــة لتهيئ ــوداً مكثف ــت جه ــة بذل املدرس
األجواء االمتحانية ولخوض االمتحانات 
ــة  ــذه املرحل ــة ه ــك ألهمي ــة، وذل النهائي
ــروف  ــم الظ ــة ، ورغ ــم العلمي ــن حياته م
ــم  والتصمي اإلرادة  أن  اآلن  ــات  والتحدي
ــل نهاية  ــىل تكلي ــا الطالب ع ــدى أبنائن ل
ــاح كان  ــدرايس بالتفوق والنج ــم ال عامه
ــتعداد، وقد  ــة االس ــباق يف مرحل ــو الس ه
ــاء األمور  ــتعدادات أولي ــىل اس ــت ع اطلع
ــبة ألبنائهم الطالب  لتهيئة األجواء املناس
ــاح  ــة بنج ــات النهائي ــوض االمتحان لخ
ــا الطلبة للوصول  ،للوقوف بجانب أبنائن
ــتويات واألهم منه  ــات واملس ألعىل الدرج
ــخت فيه  ــر وترس ــل قد أثم ــرج جي أن يخ
ــده مهتما  ــة بل ــاً يف خدم ــة وتفاني الوطني
بالعلم وإكمال سنني التعليم رغم مختلف 
ــروف والتحديات التي يمر بها الوطن  الظ
ــم ، إال أن  ــدوان الغاش ــذا الع ــراء ه ككل ج
ــاإلرادة والعزيمة أرصرنا  ــه ثم ب ثقتنا بالل
ــتقبل  ــىل مواصلة التعليم الذي فيه مس ع
ــتعداد  كامل  ــا ولهذا نحن عىل اس أجيالن
لالمتحانات بتفاؤل كبري بتحقيق درجات 
ــواء من ناحية التحضري  نجاح متقدمة س
ــواء  األج ــة  وتهيئ ــة  واملراقب اإلرشاف  أو 

املالئمة لهم. 
التأهيل 

ــوي فايزة  ــم النفيس والرتب ــة الدع مدرب
ــم  ــة الدع ــن  أهمي ــت ع ــزي تحدث الحم
ــل النفيس للطلبة إلكمال  النفيس والتأهي
ــذه  ــر ه ــة إث ــاح خاص ــات بالنج االمتحان
ــة التي خلقها  ــاع األمنية املضطرب األوض
العدوان بل انه جعل من دور التعليم هدفا 

لغاراته.
ــم  له أهمية  ــزي:  فالدع ــت الحم وأضاف
ــي  إيجاب ــري  تغي ــداث  إلح ــدا  ج ــرية  كب
لنفسيات الطالب والطالبات وتعزيز الثقة 

ــهم وتقبل الدروس والنصائح من  يف أنفس
ــب واحتوائهم وترك آثار  ــل املعلم للطال قب
ــني لتجاوز هذه  ــة ويجعلهم مؤهل إيجابي
العملية االمتحانية بسهولة ونجاح ويرس 
باإلضافة إىل االهتمام والعناية بصحتهم ، 
وتأثري ذلك عىل تحصيلهم العلمي ، ولهذا  
ــاة    ــات مراع ــالب والطالب ــي للط نصيحت
ــم   ــا  لتمده ــار يومي ــة اإلفط ــاول وجب تن
ــتيعاب  ــن اس ــم م ــي تمكنه ــة الت بالطاق
إىل  ــة  باإلضاف ــد،  جي ــكل  بش ــئلة  األس
االهتمام بتناول املأكوالت والفواكه املغذية  
ــال  الربتق ــل  مث ــات  بالفيتامين ــة  والغني
ــاً ومفيداً  ــي تعترب غذاء صحي واملوالح الت
ــن  التماري ــة  بممارس ــام  واالهتم ــة  للغاي
ــن من أداء  ــة اليومية التي تحس الرياضي
ــة   الحراري ــعرات  الس ــرق  وتح ــد  الجس
ــتيعاب  ــم واالس للفه ــاطهم  ــدد نش وتج
ــدة للمنزل   ــىل التهوية الجي ــرص ع والح
ــاً وعدم إغالق جميع النوافذ  والغرف يومي
ــواء يف الغرف وكرثة رشب  حتى يتجدد اله
ــوائل واالهتمام بالنظافة الشخصية  الس

والهدوء وتجنب القلق أو االضطراب .
تنظيم وتنسيق 

ــاص ناجي  ــر بن الع ــة عم ــر مدرس مدي
ــدارس عملت  ــح أن  أغلب امل ــدري أوض امل
ــدرايس األول والثاني  ــل ال مراجعة للفص
ــة عمرو  ــن يف مدرس ــال: نح ــم، وق لطالبه
ــة عمل حول كيفية  بن العاص أقمنا ورش
ــاح يف ظل الظروف الصعبة  التفوق والنج
ــزاً للغاية وقد  ــالب متمي ــل الط وكان تفاع
ــم  ــا تعل ــني وفيه ــة  يوم ــتمرت الورش اس
ــة النموذجية عىل  ــة اإلجاب ــالب كيفي الط
ــل  العام ــاة  ــع مراع ــان م ــئلة االمتح أس

النفيس للنازحني.

طالب: طالب: أسئلة الرياضيات للثانوية كانت صعبة ونأمل مراعاة الظروف التي نمر بهاأسئلة الرياضيات للثانوية كانت صعبة ونأمل مراعاة الظروف التي نمر بها

بعض املراقبني يكرثون 
من الصراخ والتخويف 

رون أهمية  وال يقَدّ
توفري الهدوء يف قاعة 

االمتحانات
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ــن مواصلة بالرغم  ــي أبنائنا ع ــدوان لثن ــاوالت الع ــل كل مح ــن فش م
ــة  العملي ــن  م األوىل  ــة  املرحل ــدت  جس ــي  العلم ــوارهم  مش
ــات مبهرة وتم  ــية لهذا العام نجاح ــهادة العامة واألساس ــة لطلبة الش االمتحاني

تفادي الكثري من أخطاء األعوام السابقة . 
ــة االمتحانية ومراعاة  ــات وتوفري مناخ مالئم للعملي ــتعدادات تجابه التحدي   اس

أوضاع النازحني باعتبار ذلك رضورة ملحة. 
الثورة / أسماء البزاز 


