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قضايا

طالب وطالبات تاسع ابتدائي وثالث ثانوي بالشيخ عثمان لـ (مشاعل) :

امتحان مادتي القرآن واإلسالمية يف يوم واحد تشتيت للتفكري وبحاجة إىل إعادة النظر
اإلمتحانات النهائية لمرحلة التعليم األساسي (تاسع) ومرحلة
التعليم الثانوي (ثالث) علمي وأدبي على األبواب فالفارق الزمني
الذي يبعدنا عنها أيام محدودة حيث بدأ طلبة السنة الدراسية
النهائية أساسي وثانوي يتهيئون لمواجهة أنفسهم في صعيد
مازرعوه وفي هذا الموسم اإلمتحاني األشد صيفاً في المناطق
الساحلية كمحافظة عدن فهناك لدى الطلبة الممتحنين جملة من
الصعوبات التي تواجههم من المالحظات والمقترحات التي يفترض

أن نسمعها منهم ونرفعها عبر ملحقنا المتميز (مشاعل) الى الجهات
المشرفة على االمتحانات في وزارة التربية والتعليم ،فمن مدارس
مديرية الشيخ عثمان بعدن للتعليم األساسي والثانوي وجدنا
أصواتاً طالبية تتعالى باحثة عن العدل واإلنصاف من الضغوطات
التي تواجههم فإلى األصوات الطالبية من مدارس الشيخ عثمان
في محافظة عدن.

حتملن��ا ما يثقل كاهلنا ويقلقنا  .وحول ما تتمنى في املس��تقبل
قالت /أمتنى مستقبالً أن أكون طبيبة عام وجراحة بشرية أخدم
الناس احملتاجني.
الطالب /صالح عبدربه:
في مادة العلوم أسئلة ال يجد الطالب لها جواب
وفي مدرسة  30نوفمبر للتعليم األساسي بنني التقينا الطالب/
رامي علي أحمد الذي حتدث نيابة عن زمالئه عن املعوقات التي
يواجهونه��ا قائالً :في مادة التربية اإلس�لامية تتركز الصعوبة
في فرع اإلميان حيث تتعدد اآليات القرآنية وتفسيرها وشرحها
وهناك تصادم واضح يربك الطالب املتلقي وارى أن أول احللول
له��ذه املعوقات أن تعط��ى فرصة حقيقية للط�لاب في املذاكرة
والتركي��ز من خالل اإلمتحان مبادة القرآن الكرمي ومادة التربية
اإلس�لامية في يومني متتالني الن طاقتنا االس��تيعابية محدودة
وأن منتح��ن في يوم واحد مادتني وفروعهما يعني حتميلنا فوق

لقاءات /علي اخلديري

(مشاعل) الطالب /مراد عبدالعزيز إبراهيم بقولة :أصعب املواد
الدراس��ية الرياضيات والعلوم ألن دروس��هما غير متناس��قة
ومعقدة الفهم واالس��تيعاب والدروس متداخلة املعلومات .أمتنى
من وزير التربية والتعلي��م أن يتفهم ظروفنا ويفصل االمتحان
ف��ي القرآن الكرمي والتربية اإلس�لامية ويصدر قرارا ً لكل مادة
يوم لالمتحان.
ويؤك��د ذلك الطالب /عبدالقادر عبدالوهاب س��لطان س��عيد
بقول��ه :البعض منا ق��ادر على أن يذاكر مادت�ين في يوم واحد
وآخ��رون غير قادرين وه��ذه امتحانات يفت��رض أن يتم تهيئة
األجواء املناسبة لنا حتى يتمكن من أدائها براحة.
وف��ي مدرس��ة الفقي��د العالمة عبدالل��ه محمد ح��امت للبنني
للتعليم األساس��ي حتدث الطالب :شاهني خالد علي علوي قائالً:
الصعوبات في م��ادة االجتماعيات ألنها س��تة كتب ومذاكرتها
حتتاج إلى حفظ وكذلك القرآن الكرمي واإلس�لامية هناك تشابك

في البداية التقينا الطالبات /هنادي نبيل محمود ومنار محمد
مهدي وليلى قاس��م أحمد ووفاء جابر صالح ناجي من مدرسة
العبادي للبنات ،للتعليم األساسي حيث قلن:
هنادي  /مقرر س��نة تاسعه مكثف كمادة االجتماعيات ومادة
الرياضي��ات وما يزيد من معاناتن��ا ومتاعبنا طلبة وطالبات إننا
طوال األعوام الدراسية ندرس القرآن الكرمي والتربية اإلسالمية
كمادتني منفصلتني وفي أول يوم لالمتحان منتحن هاتني املادتني
وهذا يش��كل ثقل علينا في املذاكرة ومصدر قلقنا وتش��تيت في
املعلومات وعدم التركيز لتش��ابه املعلومات في كثير من دروس
املادت�ين واقترح أن منتحن مادة القرآن الكرمي يوم الس��بت أول
ي��وم لإلمتح��ان وأن يكون يوم األحد مباش��رة إمتحان التربية
اإلسالمية ونأخذ في سنة تاسعة راحة يوم االثنني ومنتحن يوم
الثالث��اء لغة عربية وتضيف هنادي /أن أصعب املواد بالنس��بة
لي مادة الرياضيات ومادة اإلجنليزي وأميل ،إلى اجلانب األدبي
ولدي محاوالت في كتابة قصص األطفال وأمتنى في املستقبل،
أن أكون مدرسة (معلمة) ملادة اللغة العربية.
بينما تقول الطالبة /منار محمد مهدي أوافق على ما اوردته
الزميلة هنادي بالنس��بة للصعوبات في مادتي القرآن الكرمي
والتربية اإلس�لامية والوال��د العزيز وزير التربي��ة والتعليم
الدكتور /عبدالس�لام اجلوف��ي وجلنة االختب��ارات والتقييم
في الوزارة ق��ادرون على تعديل ج��دول االمتحان ملصلحتنا
نح��ن أبناؤهم وعن هوايتها تقول :هوايت��ي القراءة واإلطالع
الدائ��م على كل جديد ف��ي املجال العلم��ي وخاصة في الطب ^ اكرم سعيد صالح
^ صالح عبدربه محمد ^ عبدالقادر عبدالوهاب
^ شاهني خالد علي
^ رامي علي احم
مليولي وأمنيتي في املس��تقبل ،أن أكون ةلها :ال أخفيك س��را ً
َ
ج��دا ً في تخفيف م��ا نعانيه ونواجهه
أن دور املدرس��ة مهم
م��ن صعوبات في م��ادة الرياضيات وم��ادة اللغة اإلجنليزية
وللمعلمة س��لوى عبدالغني إبراهيم في تدريسها للرياضيات
واملعلم��ة أماني طارش نعمان في تدريس��ها لالجنليزي دور
كبي��ر في إيصالهم��ا للمعلومات وإيض��اح الصعوبات ونحن
طالبات مدرس��ة العب��ادي أنعم الل��ه علينا مبعلم��ات جيدات
يس��تحقن منا الثناء والتقدير وفي القرآن الكرمي املعلمة جناة
مبارك الرباكي والتربية اإلسالمية أبتسام محمد زعبل واللغة ^ مراد عبدالعزيز
^ والء كمال
^ نسرين علي قاسم
^ مسك محمد عبدالواحد ^ منية مصطفى
العربية مالك عبيد علي سالم ألبان ومادة العلوم املعلمة أسوان
محمد س��عيد واالجتماعيات املعلمة ش��فيقة نعم��ان علي ومن طاقتنا وقدراتنا العقلية والنفسية واجلسدية ويالحظ احلشو في في املعلومات واختالف في املعنى للمعلومات املتش��ابهة وعندما
خلفهم نلمس اهتمام ومتابعة اإلدارة املدرسية واإلدارة املساعدة مقرر منهاج مادة االجتماعيات وخاصة في فرع التاريخ حش��و منتحن باملادتني في يوم واحد بالتأكيد ستتداخل علينا املعلومات
الذي��ن يعملوا فريقا ً واح��دا ً لصالح الطالبات بقيادة األس��تاذة وتكرار املعلومات ويستحسن أن يكون كل فرع مادة الن فروع وس��نقع في أخطاء بس��بب الضغوطات النفس��ية التي ستكون
االجتماعيات التاريخ واجلغرافي��ا والتربية الوطنية ثالثة فروع مس��يطرة علينا طيلة فترة االمتحان نحن ندرس املادتني علي يد
القديرة بسمة عبدالقادر محمد مديرة املدرسة.
وتضيف الطالبة ليلى قاس��م  ..ان االمتحانات النهائية تلمس تفتقد إلى الروابط املشتركة في املعلومات وهكذا باملثل في مادة اثنني مدرس�ين كل واحد منهما له أسلوبه فما املانع بأن منتحن
ظروف الطالب واالس��تماع ملالحظاتهم واالستجابة ملقترحاتنا العل��وم كيمياء وفيزياء وأحياء عالق��ة بعيدة بني الثالثة الفروع في اليوم األول قرآن كرمي واليوم الثاني تربية إسالمية وأفضل
املعقولة هذا مصيرنا ومستقبلنا والقائمون على االمتحانات تقع التي حتتاج بعض الدروس فيها إلى جتارب عملية تطبيقية وهذا املذاك��رة من بداية العام الدراس��ي وأمتنى أن أجتهد وأثابر لكي
على عاتقهم مسؤولية تخفيف معاناتنا وتهيئة االمتحانات لتكون غير متوفر أم��ا في مادة الرياضيات فه��ي حتتاج إلى مراجعة أحقق أمنيتي في املستقبل بأن أكون طبيباً.
ويش��ارك احلديث الطالب /أكرم س��عيد صال��ح محمد الذي
ج��ادة من قبل القائم�ين على املنهاج ملا في امل��ادة من فرق بني
في جو صحي وسليم ومراعاة الظروف احمليطة باملمتحنني.
قال :امتح��ان مادتني في يوم واحد خطأ وم��ا زاد من قلقنا إن
وحول أوقات املذاكرة لديها وما تتمنى أن تكون في املستقبل ،األمثلة والتمارين والتحليل للمقادير.
مادة االجتماعيات ثالث مواد دراس��ية ومادة العلوم ثالث مواد
ويشاركنا الطالب /صالح عبد ربه محمد حسني مضيفاً:
تقول ليلى قاس��م وبلباق��ة وثقة بالنفس  ..املذاكرة باس��تمرار
ف��ي م��ادة العلوم جن��د كثيرا ً من األس��ئلة في ال��دروس أو دراس��ية مدموجة في م��ادة واحدة املعروف ف��ي كل العالم إن
تشكل ،ضغطا ً نفسيا ً وأنا شخصيا ً ال أبالي باملذاكرة ألني أعتمد
على ش��رح املعلمات للدروس في الفصل الدراسي واستيضاح النش��اطات التي طرحها املؤلفون ال يج��د الطالب لها جوابا ً في األحياء علم منفصل عن الفيزياء ومنفصل عن الكيمياء والتداخل
أي صعوبة في احلصة الدراس��ية وأعتمد على ما نسبته  90%ملخص��ات الدروس فيضطر مدرس املادة إل��ى إلغائها بينما قد في العلوم يش��كل لنا إرباكا ً ويجعلنا من كثر التشتت نخفق في
من الفهم و 10%على احلفظ وفترة ما قبل االمتحان هي مجرد يتفاجىء بورود س��ؤال أو أكثر ضمن أسئلة االمتحان وهذا ما إضاعة عالمات مستحقة هناك ظلم على طالب التعليم األساسي
اس��تذكار ملا س��بق دراس��ته من معلومات وحول حتديد هدفي حصل في س��نوات مضت والذنب واملسئولية تقع على املؤلفني والثانوي ف��ي دمج املواد الدراس��ية وج��داول االمتحان بينما
الط�لاب ف��ي اجلامعات وهم كب��ار في الس��ن امتحاناتهم أخر
املس��تقبلي لم أفكر ماذا س��أكون في املس��تقبل رغم أني خليط الذين يفترض أن يصبحوا مع كل مقرر دراسي إيضاحات.
وفي مدرسة الفقيد خالد حيدر للتعليم األساسي قالت الطالبة راحة.
في ميولي العلم��ي واألدبي يجعلني بعيدة من االختيار والوقت
وفي مدرسة ردفان للتعليم األساسي بنات باشرتنا الطالبة/
والء كم��ال ردم��ان محم��د الصعوبات التي تواجهنا في س��نة
مبكر على ذلك.
وكان��ت الطالبة /وفاء جابر صال��ح ناجي آخر املتحدثات في تاسعة كثافة الدروس وقلة الوقت املتاح وامتحان مادتي القرآن جميلة هاشم ناجي علي الشوافي بقولها :احلقيقة صعب جدا ً أن
محطتنا األولى في مدرس��ة العبادي للتعليم األساس��ي للبنات الكرمي والتربية اإلس�لامية في يوم واحد تشكالن عائقا ً أمامنا منتحن في يوم واحد مادتني هذا شيء فظيع ومرهق لنا فالقرآن
وامتحان هذا العام في موس��م احلر الشديد الذي فيه إنقطاعات الكرمي ثم بعد نصف س��اعة منتحن التربية اإلس�لامية وإجماالً
التي قالت:
املقررات الدراس��ية كثافة وهذا يش��كل قلقا ً وإغالقا ً لعقولنا من
تش��كل لن��ا الكثافة في املقررات الدراس��ية ضغوطا ً نفس��ية للتيار الكهربائي كل الظروف ضدنا وهذا حرام.
وتضي��ف الطالب��ة /منية مصطفى محمد حس�ين قائلة :عدد الفه��م فتك��ون مذاكرتنا متعس��رة وأنا أطمح في املس��تقبل أن
وتفكيرا ً مس��تمرا ً ف��كل ،املواد الدراس��ية متفرع��ة فهل ،يعقل
االمتح��ان في أول يوم مبادتني هما القرآن الكرمي ملدة س��اعتني كتب مادة االجتماعيات س��تة كتب وال��دروس مكثفة في جميع أكون طبيب��ة إالَّ أن الصعوبات التي تواجهنا جتعلنا نفقد األمل
ويليها بعد نصف س��اعة مادة التربية اإلسالمية أي يعني نقدم املواد الدراس��ية وهذا يربكنا في املذاكرة ونحن في أشد حرارة باملستقبل الباسم.
وتشاركنا احلديث الطالبة /سارة بالليل محسن بقولها :فعالً
على امتحان مادتني في يوم واحد فيهما من املعلومات املتشابهة الصيف نتمنى أن يتم العمل على إعداد أسئلة تتناسب والظروف
الصعوبة تتمثل في كثافة املقررات الدراسية وبيننا كطالب فروق
ما يجعلنا نقع في أخطاء غير مقصودة بينما هناك إمكانية لدمج احمليطة فينا.
وتؤكد الطالبة /نسرين علي قاسم سيف كثافة املنهاج وتقترح فردي��ة والقدرات تختل��ف من طالب إلى أخ��ر من حيث احلفظ
املادتني في مادة دراس��ية واحدة بعد دمج الدروس املتش��ابهة
واملتقارب��ة باملعلوم��ات وحذف احلش��و وما يس��تحق احلذف أن يتم االمتحان في مادتي القرآن الكرمي والتربية اإلسالمية في والفه��م فنحن طالب وطالبات عندما س��نخوض امتحان القرآن
الكرمي والتربية اإلس�لامية في يوم واحد مغامرة والكثير منا ال
والتبس��يط للمعلومات أس��هل الطرق فهما ً وإس��تيعابا ً وأنا مع يومني منفصلني.
وف��ي مدرس��ة الفج��ر للتعليم األساس��ي بنات حت��دث إلى يضمن حتقيق معدالت مرتفع��ة االمتحانات يعتمد من يعدونها
املقت��رح الذي يقول امتحان املادتني في يومني منفصلني بدالً من

على احلش��ود واإلكثار عن الكيف والتركيز على األسئلة املفيدة
 ،فم��ن حقنا بالذات الط�لاب والطالبات املثابري��ن أن ندعو إلى
التخفيف واملساعدة حتى نتمكن من مواصلة مشوارنا الدراسي
والتعليمي برغبة ونحقق طموحاتنا املس��تقبلية وشخصيا ً أمتنى
أن أكون مستقبالً طبيبة ملساعدة احملتاجني املرضى على الشفاء
متمنية أن يكون اليمن خاليا ً من األمراض.
هذا وكانت األس��تاذة /كرمية مرش��د حس��ن مدي��ر التربية
والتعلي��م ف��ي مديرية الش��يخ عثمان قد أرش��دتنا الى قس��م
اإلعالم التربوي في مكتب التربية باملديرية لتلمس ظروف طلبة
املرحلتني الدراسيتني النهائيتني األساسي والثانوي في مدارس
املديري��ة ونق��ل مالحظاته��م والصعوبات الت��ي تواجههم في
املواد الدراس��ية .ودعت جه��ات االختصاص في اإلدارة العامة
لالمتحانات والتقييم بوزارة التربية والتعليم إلى أخذ ما يطرحه
الطلبة بع�ين االعتبار واالهتم��ام ألنهم املعني��ون باالمتحانات
ومنطق العق��ل يدعونا إل��ى تخفيف معاناته��م وتهيئة األجواء
االمتحاني��ة لهم فليس عيبا ً أن ننزل إلى مس��توياتهم ونس��مع
منهم فأن كان��وا على صواب فما املانع من إننا كقيادات تربوية
أن نستجيب لهم.
ونواص��ل اللقاءات م��ع طالب��ات ثانوية بلقي��س النموذجية
للقس��مني األدب��ي والثانوي حيث اس��تهلت الطالبتان/س��ماح
صالح ورقية فؤاد من القس��م األدبي بقولهما :نواجه صعوبة
ومش��كلة في مادة االجنليزي بس��بب عدم دراستنا لها في سن
مبكر ونح��ن بطيئون في فهم املادة وبطيئون ف��ي الكتابة للغة
االجنليزي��ة .أم��ا االمتحان في يوم واحد ملادت��ي القرآن الكرمي
والتربية اإلس�لامية لهما جانبان س��لبي وايجابي فالسلبي أن
معلوماتنا تتشتت وخاصة في مادة التربية اإلسالمية التي تلي
امتح��ان القرآن الكرمي والوقت املمنوح المتحان املادتني في يوم
واح��د على التوالي غير كاف ألننا نحتاج إلى متس��ع من الوقت
بعد استكمال امتحان القرآن الكرمي لالستعادة السريعة ملخزون
املذاكرة في مادة التربية اإلسالمية لكن الوقت املمنوح لنا ضيق
جدا ً يقدر بنصف س��اعة .أما اجلانب االيجابي فهو يحدث فيما
نذر عندما يأتي سؤال في القرآن الكرمي جند إجابته في التربية
اإلسالمية لكن يظل االمتحان في املادتني في يوم واحد غلط في
غلط وأضافت الطالبتان س��ماح ورقي��ة املعلمات واملعلمني ومن
خلفهم القديرة الفاضلة مديرة الثانوية األس��تاذة عيشة حسني
البجيري وبقية طاقم اإلدارة املدرس��ية الذين يتلمسون همومنا
بشكل دائم.
وكانت الطالبة /أس��ماء عبدالكرمي ثابت سعيد من سنة ثالثة
علمي قد قالت :هناك ف��رق طبعا ً من حيث الوقت املنوح ملذاكرة
كل مادة فكلما كانت املادة س��هلة ومتيسرة يقل وقت مذاكرتها
والعكس صحيح وال أخفيك س��را ً الش��عور باخلوف واالرتباك
الش��ديد موجود وشيء طبيعي هذا الشعور لكن أمتنى إن أسئلة
االمتح��ان ف��ي جميع املواد الدراس��ية تراعي الف��روق الفردية
وخاص��ة أن احلش��و والكثافة في كثي��ر من املواد الدراس��ية
وخاصة في مادة الفيزياء الوحدات األخيرة.
وأضاف��ت الطالب��ة /أس��ماء :أنا وبقي��ة زميالتي في أش��د
االعتراض على امتحان القرآن الكرمي والتربية اإلس�لامية ألنها
مكثفة وخاصة ف��ي فرعي اإلميان والفقة لكننا لم جند من يقدر
ظروفنا ويس��تجيب لدعوتن��ا ألداء امتح��ان املادتني في يومني
منفصل�ين وكما هو مع��روف أن املواد الدراس��ية في القس��م
العلم��ي صعبة ومرك��زة الصعوبة تعتمد عل��ى احلفظ أكثر من
الفهم واالس��تيعاب وهذا غلط والص��ح املواد العلمية حتتاج إلى
تطبيق عملي.
وتش��اركنا الطالبة /نور أحمد حسني ثالث علمي موضحة :ال
توجد مادة دراس��ية محددة صعبة ب��كل مواضيعها فالصعوبة
مح��ددة وتتركز في مادة الرياضيات حيث وان بعض معلومات
الكتب غي��ر موضحة ونفس الصعوبة في م��ادة الفيزياء ولهذا
بس��بب الكثافة في املواد الدراس��ية يصعب على الطلبة التنسيق
وتكون الدربكة والنس��يان واردان وتشكل مادتا القرآن الكرمي
والتربية اإلس�لامية في أول يوم لالمتح��ان بهما قلقا ً وضغطا ً
نفسيا ً ونحن قس��م علمي ليس من املعقول مساواة طلبة القسم
العلم��ي بطلبة القس��م األدبي من حيث التوقي��ت الزمني ومواد
القس��م العلمي بعدده��ا وفروعها أكثر من مواد القس��م األدبي
ومق��ررات العلمي مكثف��ة ومضاعفة ولكن يظ��ل االمتحان في
مادتي القرآن الكرمي والتربية اإلس�لامية في يوم واحد غلط في
غلط.
مسك اخلتام
ومس��ك ختام ه��ذه اآلراء واملالحظات الطالبي��ة التي طرحت
م��ن قلق مهموم معاناة مع أخر املتحدثني الطالبة /مس��ك محمد
عبدالواحد صالح من ثانوية بلقيس س��نة ثالثة علمي حيث قالت:
املذاكرة اليومية تخفيف للمذاكرة ما قبل االمتحان وتش��كل مادتا
اللغة العربية واإلس�لامية الكثافة واحلشو والصعوبة تتركز في
الرياضي��ات والفيزياء ففي الرياضيات جن��د كثافة في التمارين
التي جند صعوبة بالغة في حلها.
وعن امتحان أول يوم ملادتي القرآن الكرمي والتربية اإلسالمية
تقول مسك :أنطلق من املثل القائل »:من أكل باليدين أختنق» حيث
إن مادتني امتحانية في يوم واحد كل منهما حتتاج إلى وقت طويل
في املراجعة واحلفظ وخاصة الكثافة في التربية اإلسالمية وهذا
يشكل صعوبة وأمتنى إعطاء كل مادة حقها زمنيا ً وقياسيا ً للمواد
أعتقد إن هناك بعض املواد حتتاج إلى أكثر من يوم لالمتحان.

