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 ة ونصفمدة االمتحان: ساع لعربيةمسابقة في اللغة ا
 )بتصر ف(  -  نظامنا التعليمي  « رأس»رصاصة في 

  2019 – 6 – 29إيلدة غصن / األخبار / السبت في 

)بعلبة(.. « دار األمة  الاةامعي»فةي متتشة ى لم تكن رصاصة ابتهاج طائشة. كانت مصّوبة إلى الرأس، ليرقد عباس في غرفة العنايةة 
، هو الولد التادس بعد خمس بنات، وله شقيق أصغر منه. علم برسوبه في نتائج الشةهاد  المتوسة،ة، النانيةة بعةد «مدّل  العائلة»عباس 

 -رأس نظامنةا التعليمةي  أليمةة   فةي رأسةه بة  فةي« رسةالة»بّلغ عباس أهله بالنتياة، ثةم خلةد إلةى غرفتةه لي،لةق س. منتصف لي  الخمي
 التربوي.

فةي الةرأسا األهة  والمدرسةة  ًراماذا يعني أن ي،لق مراهق النار على رأسه على خل ّية نتياة امتحان؟ األسباب عديد ، لكّن أكنرها حضةو 
 .والنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار التعليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي... واستحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات يعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي أنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا األكنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولية عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بن ته؟ ه  هةو خوفةه مةن حاةم األهة ، األقةارب، لمةاس الدراسةة، أر األسةات  ؟ أهةو ارتيابةه مةن ا سةتيقا  علةى لماذا فّار عباس سخ،ه 
ا لياةةاد حّمالةةة واحةةد  ا مّنةةا. ا  تهةةاد فةةي توّقةةا ال ابةةة لةةيس إّ  سةةعيً مواقةةا التواصةة ؟    ةةواب أكيةةدً « تغةة و»صةةور أصةةحابه النةةا حين 

ي المتراكمة. األكيد أن ضحايا ه ا النظار، وطريقة تقييمه للتام  ، كنر. الاميا شركاس فةي تنشة ة التربو  -التعليمي « التيتتم»ألخ،اس 
ه   المر  كانت النتياة ظاهر ، ُعرف اسم عباس، لكن أسماس كنير    نعرفهةا. الضةحايا كنةر، سةواس «. الرسوب»أمار فكر  « هّش » ي  

ا بصةمت. األثةر الاحةق للخةوف مةن القصةاع، مةن عبتةة المعّلةم، مةن ا أو عةانوا ن تةي  انك أوا عن الدراسة أو ُأحب،و  وأطلقوا رصاصة أ
عصا  الغليظة، من ا متحان، من النتائج، من ا قتصاع والعقاب، من المقارنة باآلخرين، من الم ّتشةين التربةوّيين، مةن المةراقبين، مةن 

 .المراقبة. إنه الخوف من الكادر ال ارغ من ورقة شهاد  في الصالون  ا من كاميراتالقوى األمنية على مداخ  مراك  ا متحان وأخيرً 
 

يحةةةاولون ابتكةةةار « المنلنةةةات المماثلةةة»بعمةةر مةةةن ناحةةةوا فةةي فةةةّ( متةةألة رياضةةةية حةةو   إن عرفنةةا أن أط ةةةا ً « البري يةةةه»مةةا قيمةةةة شةةهاد  
ا فةي المدرسةة   ت،بيقات إلكترونية في بلدان أخرى؟ أين أصبحنا في متار ت،وير التعليم؟ المخترع توماس إديتون قا  إنه لم ي لح يومً 

ا الخ،ةةأ األكبةةر فةةي المةةدارس إلةةى اسةةتخدامها التخويةة  كمحّ ةة  فةةي صةة ه. المخةةرج التةةينمائي سةةتانلي كوبريةة( أر ةة« األخيةةر»بةة  كةةان 
أساسةي، التخوية  مةن العامةات المتدنّيةة ومةن عةةدر البقةاس فةي الصةف. الم ّكةر برترانةد راسةة  اعتبةر أن التعلةيم هةو العقبةة األساسةية أمةةار 

درسةة. هة   عّينةة. ولكةن هة  ين ةا تعةداد أسةماس ال كاس وحرّية ال كر. المخرج وودي آلن أعلن كرهه وندمه على كّ  لحظةة قضةاها فةي الم
المشاهير والعباقر  ال ين رسبوا في المدرسة وت ّوقوا في الحيا ؟ لن يخّ ف استعراض أسمائهم من ألم عائلة عباس، لكنةه قةد يقةي عةائات 

 ا للتميي  بين م هوميي يد أيًض  وقد«. األوائ  في الصف»عديد  من المبالغة في مقارنة أبنائها بتواهم وفي الضغط عليهم لياونوا 

تحةةّدد  عامةةة أو در ةةة، هةةي معيةةار فالرسةةوب فةةي حيةةا  كاملةةة. ال ةةري شاسةةا بةةين الم هةةومين، « ال شةة »فةةي نظةةار تعليمةةي و« الرسةةوب»
 ا ال ش  في أمّ  ،ومخت   لتقييم قدرات التام   ومواهبهم واحتما ت نااحهم في الحيا  وتمّي هم خارج المواد األكاديمّية« غير عاد »

 .ير  مختل ةيالحيا  فمعا

 .اليور ليس أمامنا إّ  البدس من ماان  ديد. ألن الرصاصة لم تكن طائشة، ب  كانت مصّوبة إلى رأس نظامنا التعليمي
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 أسئلة:

 اضبط أواخر الكلمات بالحركة المناسبة في المقطع اآلتي: – 1 

« المثلثااااات المما لااااة»أطفاااااال بعماااار ماااان نجحااااوا فااااي فاااا   مساااا لة رياضااااية  ااااول  إن عرفنااااا أن  « البريفياااا »مااااا  يمااااة  اااا ا ة 
يحاااااولون ابتكااااار تطبيقااااات إلكترونيااااة فااااي بلاااادان أخاااارال أياااان أصاااابحنا فااااي مسااااار تطااااوير التعلااااي ل الم تاااار  توماااااس إ يسااااون 

ااا اا ااال إن  وبريااا  أرااااع ال طااا  األكبااار  . الم ااارل الساااينماني سااتانلي كفاااي صاااف  « األخياار»ا فاااي المدرساااة ال بااا  كاااان   لااا  يفلااا  يوم 
ااا  أساساااي   ة أماااام التعلاااي  ااااو العقباااة األساساااي   . المفك ااار برتراناااد راسااا  اعتبااار أن  فاااي المااادارس إلاااه اسااات دام ا الت ويااا  كمحف 

 (عالمات 5)           .الذكاء و ري ة الفكر. الم رل وو ي آلن أعلن كرا  وندم  عله ك   لحظة  ضااا في المدرسة

 

ااا  فاااي نقاااداا ااااذا علاااه م ااادلتين رنيساااتين.  – 2 تنتقاااد الكاتباااة فاااي ااااذا المقاااال نظامناااا التعليماااي فاااي  اااد  عاااام ى لكن  اااا ترك 
. )أاب عن السؤال في  ا في إاابت  عله  وااد من النص  ث عن ااتين الم دلتينى معتمد   سط ر ا(  15تحد 

 عالمات ( 7)                                   

 

اااة فاااي المدرساااةى فاااي ضاااو  – 3 ث عااان تجربتااا  ال اص  ء ماااا  رأتااا  فاااي الااانص  عااان النظاااام التعليماااي  المعتماااد فاااي مدارساااناى تحاااد 
ااااة تاااادع   مو فاااا  ماااان الموضااااو . )أ  25اااااب عاااان السااااؤال فااااي محااااوال ت كيااااد كااااالم الكاتبااااة أو   ضاااا ى ماااان خااااالل أمثلااااة وا عي 

 عالمات( 8)                                                      سطر ا( 

 
 


