
 

 أسس الّتصحيح –بطاقة مراجعة  – تربية –األساسّي  الّصف الّتاسع

: اختر اإلجابة أو اإلجابات الّصحيحة:   أّوًلا

 : مّدة الّتعليم األساسيّ  -1

 )اإلجابة(  سنوات  9 -أ

 سنوات 7  -ب

 سنوات 5 -ت

 حقل الّتأهيل المهنّي يبدأ عند إنهاء:  -2

 )اإلجابة(المرحلة االبتدائّية بنجاح.  -أ

 المرحلة المتوّسطة بنجاح.  -ب

 المرحلة الّثانوّية بنجاح.  -ت

 الّتعليم الّثانوّي يمتّد على فترة:  -3

 سنوات.  5 -أ

 )اإلجابة( سنوات. 3 -ب

 سنوات  7 -ت

 

عليه من يريد التخّصص في مجال الّطّب  -4

 الحصول على شهادة: 

 علوم عاّمة.  -أ

 )اإلجابة(علوم الحياة.  -ب

 اجتماع واقتصاد.  -ت

 

 ثانياا: يضّم الّتعليم المهنّي والّتقنّي حقل الّتأهيل المهنّي وحقل الّتعليم الفّني: 

 سمِّ مراحل الّتعليم الفّني والّشهادات اّلتي يحصل عليها الّتلميذ في هذا الّنوع من اّلتعليم.  -أ

 اإلجابة: 

 مراحل الّتعليم الفّني: 

 BTالمرحلة األولى وتضّم الّتالميذ الحائزين على شهادة الّتعليم األساسّي  -

 TSالمرحلة الّثانية وتضّم الّتالميذ اّلذين نالوا شهادة الّتعليم الّثانوّي أو الفني ويتقّدمون لنيل ال  -

 LTاإلجازة الفنّية  -

 بّين، من خالل فكرة، أهمّية اّلتعليم المهنّي على الّصعيد الّشخصّي.   -ب
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 : اإلجابة

 إكساب المتعلم مهنة في مدى قصير.  -

 دخول سوق العمل في وقت أسرع.  -

 إيجاد المزيد من فرص العمل.  -

 صّنف العبارات الّتالية ضمن مجموعتين، وضع عنواناا مناسباا لكّل منها: ثالثاا: 

معارف  –إعداد يد عاملة  –مواد غير متخّصصة  –جانب نظرّي  –جانب نظرّي وعملّي  –يرتبط مباشرة بسوق العمل 

 متنّوعة. 

 الّتعليم المهني والتقنيّ  التعليم العام

 جانب نظرّي 

 مواد غير متخّصصة   

 معارف متنّوعة. 

 يرتبط مباشرة بسوق العمل

 جانب نظرّي وعمليّ 

 إعداد يد عاملة 

 

 عّرف كّل من المصطلحات الّتالية: رابعاا: 

جسدية معًا  –ة و فكريّ اة و جسديّ أة ب مهارات فكريّ تتطلّ 2 شاطات المتجانسة والمتكاملة،مجموعة من النّ 1المهنة.  -أ

 .لقاء أجر معّين 4ة ، ويزاولها الفرد بنوع من االستمراريّ 3،

 المتتالية لشخص ما، مع ذكر تواريخ ممارستها .هي تعداد المهن والوظائف الّسيرة المهنّية.  -ب

 ة وخارجها .الب في المدرسة الفنيّ تأهيل الطّ الّنظام المزدوج.  -ت

ا: أجب عن األسئلة الّتالّية:   خامسا

 ما هي األمور اّلتي تتحّكم بمستقبلك المهنّي؟ عّدد ثالثة.  -أ

 اإلجابة: 

  .اإلختصاص ومستوى الشهادة -أ  
 لى مرشدين داخل المدارس(إ) مثاًل الحاجة  م العلميّ والتقدّ  كنولوجيّ ر التّ المهن وفق التطوّ  رتطوّ  -ب        
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 ة ) الحرب..(ة واالقتصاديّ ر بالمعطيات السياسيّ تي تتأثّ لّ ار سوق العمل والفرص المتاحة تطوّ  -ج        
 

 هل امتالك المال ُيغني عن التعّلم؟ بّرر إجابتك من خالل ثالثة أفكار.  -ب

 اإلجابة: 

 الية : بع كّّل لألسباب التّ بالطّ إلجابة ا
  .خصّيةبناء الشّ ، إّنما كذلك جني المالالعلم ليس فقط الهدف من  -أ               
 .ننا من مواجهة الحياة من جديدذي يمكّ ركة، فيبقى لنا العلم الّ و تنهار الشّ أالمال نخسر قد  -ب              
 .أعمالنا الي تطويرننا من منافسة اآلخرين وبالتّ تي بدروها تمكّ الّ  ات الحديثةقنيّ بالتّ دنا العلم يزوّ  -ج              

ا: بّين العّلقة بين  سادسا

 الّتعليم والّتنمية.  -أ

 : اإلجابة

 .ة ذاتها في المجتمعلوكيّ ينشر المعرفة والقواعد السّ  التعّلم -    
 .لدى أفراد المجتمع ؤيةيوّحد الرّ   -    
  .هوض بالمجتمعلى النّ إيؤّدي ذلك  )النتيجة( -    

 الّتعليم والعدالة االجتماعّية.  -ب

 اإلجابة: 

 .متساوية للجميع ار فرًص يوفّ التعّلم 

 المهنة واالختصاص.  -ت

 : اإلجابة

 اإلختصاصات بالمئات أّما المهن فباآلالف  -
نستطيع من خاللها أن نعمل في االستقبال،  دارة الفنادقإة مهن ) مثاًل : من خالل إختصاص واحد يمكن العمل بعدّ  -

 سويق ...(خدمة الغرف ، التّ 
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 المجال الّثاني: تحليل مستندات

 ( 1مستند رقم )

العائدة ة سميّ متحانات الرّ ا في االل عام  ذين نالوا معدّ ني على األقل، والّ ب الحائزين على شهادة االمتياز الفّ للطاّل  "يحقّ 
عليم العالي في االختصاصات سات التّ ة في مختلف مؤسّ متابعة دراساتهم الجامعيّ  12/  20عن  هادة، ال يقلّ الشّ  لهذه

 شرط أن ينجزوا بنجاح: قنيّ والتّ  عليم المهنيّ ختصاصاتهم في التّ اتي تتالءم مع الّ 

 شهادة اإلجازة الجامعيةبة لنيل اعات واألرصدة المتوجّ من عدد السّ  على األقلّ  %50أ.    

ة في اعات واألرصدة المطلوبة لنيل شهادة دبلوم مهندس أو اإلجازة الجامعيّ من عدد السّ  على األقلّ  %70ب.    
ة واألرصدة راسيّ ة أو ما يوازيها من الفصول الدّ ب نيلها إنجاز خمس سنوات دراسيّ شهادة جامعية يتطلّ  الهندسة أو أيّ 

 لمطلوب."ختصاص االجامعية في اال

 2012-8-2تاريخ  8590من المرسوم رقم  16المادة 

 

 

 (2مستند رقم )

ربية بها رسميا ة ال تعترف وزارة التّ الت، يوجد في لبنان شهادات صادرة عن معاهد مهنيّ للمؤهّ  في غياب اإلطار الوطنيّ 
قني والتّ  عليم المهنيّ عليم العالي والتّ التّ ريتا ة، ما يحول دون متابعة حامليها تحصيلهم الجامعي. مديّ کشهادات أكاديميّ 

عليمي من رخ كبير بينهما. إذ إن مسارات التحصيل التّ الشّ »  أنّ عليم العالي، إالّ ربية والتّ في وزارة التّ « شقيقتان»مديريتان 
المرسوم الوزاري الرقم عليم العالي ليست بأفضل حال. صدر والتّ  قنيّ والتّ  عليم المهنيّ خالل المالءمة بين هيكليتي التّ 

دراسته  20من  12ل بمعدّ  TSعلى إمكان أن يتابع من يحمل شهادة  16ته الفي مادّ  فنّص  2012عام  8590
عتراف نفسه لم يرافقه اال TSعتراف بمعادلة شهادة عليم العالي في لبنان. غير أن االسات التّ ة في مختلف مؤسّ الجامعيّ 

المضافة هي في العمل وليس  LTقيمة شهادة  هذا الفصل في المسارين يعود إلى أنّ  .LTسبة إلى اإلجازة الفنية بالنّ 
ى المسألة تكمن في اعتماد ما يسمّ  ذإة ها عن مضمون اإلجازة الجامعيّ ة، إذ يختلف مضمونفي المتابعة األكاديميّ 

ا، ويعني تقييم اإلطار المعمول به عالمي   National Qualification Frameworkللمؤهالت  اإلطار الوطنيّ 
ة مدى الي تصبح األهميّ ة. بالتّ ا لهذا اإلطار من قبل لجان مختّص تي تحوز عليها وفقً قاط الّ الشهادات بحسب عدد النّ 

 خص وليس شهاداته.كفاية الشّ 

 2018نيسان  25األربعاء  -جريدة األخبار 
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 أجب عن األسئلة الّتالية: 

  ئيسة التي يتناولها.نوعه، مصدره، والفكرة الرّ  :المستندين  منم كًّل قدّ  -1

 اإلجابة: 

 المستند األّول: 

 نوعه: نّص. 

 2012-8-2تاريخ  8590من المرسوم رقم  16المادة مصدره: 

 الفكرة الّرئيسة: شروط معادلة شهادة اًلمتياز الفّني بالّدراسة األكاديمّية. 

 المستند الّثاني: 

 نوعه: نّص / مقالة.  

 2018نيسان  25األربعاء  -جريدة األخبار مصدره: 

 الفكرة الّرئيسة: المشكّلت اّلتي تواجه الّتعليم المهنّي بما فيها معادلة اإلجازة الفنّية باإلجازة الجامعّية.  

 ستخرج من المستندين:ا  -2
 . TSمتياز الفني ب شهادة االلطاّل  8590ذي أجازه المرسوم رقم الّ  الحقّ  .أ

: متابعة دراساتهم الجامعّية في مختلف مؤّسسات التعليم العالي في االختصاصات اّلتي تتالءم مع اختصاصاتهم اإلجابة
 في التعليم المهنّي والّتقنّي. 

 .ةراسة لنيل اإلجازة الجامعيّ رط المطلوب لمتابعة الدّ الشّ  .ب

 % على األقل من عدد الّساعات واألرصدة المتوّجبة لنيل شهادة اإلجازة الفنّية. 50أن ينجزوا بنجاح  اإلجابة:

 . LTهادة اإلجازة الفنية وال رات عدم شمول المرسوم الشّ ج. مبرّ 

  اإلجابة:

 ليس في المتابعة األكاديمّية.المضافة هي في العمل و  LTإّن قيمة  -
 مضمونها عن مضمون اإلجازة الجامعّية.  اختالف -

عليم لجهة معادلتهما بالتّ  LTوال  TS، ما زالت مشكلة الفارق بين شهادتي ال عليم المهنيّ م التّ تي تنظّ رغم المراسيم الّ  -3 
 كاديمي قائمة.األ
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 الفنّية.  راسة بعد نيل شهادة البكالوريالناحية عدد سنوات الدّ ن الفارق بين الشهادتين بيّ   

 اإلجابة: 

 االمتياز الفّني يتطّلب دراسة ثالث سنوات بعد البكالوريا الفنّية.  -
 اإلجازة الفنّية تتطّلب خمس سنوات بعد البكالوريا الفنّية أو سنتين بعد االمتياز الفّني. -

 

 المجال الّثالث: دراسة وضعّية مشكلة

 المسألة األولى: 

 رامي ولد في الّثانية عشر من عمره، يعمل في بيع المياه المعدنّية عند تقاطع أحد الّشوارع، على مرأى من الجميع. 

  احة أمامه لو قّرر العودة إلى المدرسة. لرامي الخيارات الّتعليمّية المت بّين -1

 الّتعليم المهنّي والّتقنّي.  –التعليم العام أو األكاديمّي  اإلجابة:

  ، من خالل فكرتين، أهمّية التعّلم بالّنسبة للفرد وبالّنسبة للمجتمع.  حّدد -2

 اإلجابة: 

 أهمّية الّتعليم بالّنسبة للفرد: 

 ينّمي شخصّيته ومعارفه ويساعده على تحقيق ذاته.  -

 يؤّمن له مجاالت العمل وكسب الّرزق.  -

 يمنحه الّثقة بالنفس ويغّير سلوكه. -

 أهمّية الّتعليم بالّنسبة للمجتمع: 

 يسّهل الّتواصل والّتفاعل بين أفراد المجتمع.  -

 يساهم في تطوير المجتمع وفي تقّدمه وازدهاره.  -

 يعّزز الديمقراطّية في أّي يعّرف الّناس بحقوقهم وواجباتهم.  -

  بّين العالقة بين الّتعليم والّديمقراطّية.  -3

 يعّرف الّتعليم بالحقوق والواجبات وباحترامها، ما يؤّدي إلى ترسيخ الّديمقراطّية في المجتمعات. : اإلجابة
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  اقترح فكرتين تشّجعان رامي على االلتحاق بالمدرسة للحصول على الّتعليم.  -4

 اإلجابة: 

 الّتعليم يساعد على اكتشاف كل ما هو جديد.  -

 يواكب التطّور.  -

 يتيح لألفراد فرص عمل جديدة.  -

 يتيح الّتواصل... -

 المسألة الّثانية: 

أراد وليد بعد نجاحه في الّصّف الّتاسع األساسّي اختيار نوع من الّتعليم مختلف عن ذلك اّلذي هو منتسب إليه، ألّن 

 المناهج الّلبنانّية تولي نوعي الّتعليم األهمّية عينها. 

  الجامعة في لبنان. سمِّ نوعي الّتعليم ما قبل  -1

 : اإلجابة

 نوعا الّتعليم: 

 الّتعليم العام أو األكاديمّي.  -

 الّتعليم المهنّي والّتقنّي. -

  حّدد اثنين من أهداف الّتعليم ما قبل الجامعّي.  -2

 اإلجابة: 

 بناء شخصّية الفرد ليصبح متكّيًفا ومبادًرا في مجتمعه.  -

 تكوين المواطن الّصالح والواعي والمثّقف.  -

 إكساب المتعّلم معارف ومهارات في العديد من الحقول.  -

  عليم بالعمل. تّ بّين، من خالل فكرتين، عالقة ال -3

 اإلجابة: 

 يكسب المتعّلم الفرد مهارات ومعلومات تساعده على أن يكون فرًدا منتًجا.  -
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 يكسب رزقه بواسطته.  -

  أذكر عملين يمكن للّدولة القيام بهما لتحسين مستوى الّتعليم في لبنان.  -4

 اإلجابة: 

 تعديل المناهج وتحديثها بما يتماشى مع متطّلبات العصر.  -

 إنشاء شبكة مدارس في المدن والقرى تغّطي الحاجات المحلّية.  -

 تدريب األساتذة والمدّرسين من خالل دورات مستمرة.  -

 الّثانوّيات باألجهزة والوسائل الحديثة اّلتي تساعد في الّتعليم والتعّلم. تزويد المدارس و  -

 


