
 )على الدفتر(مراجعة دروس المحور الخامس + فرض تمارين المحور الخامس 

 التَّعليم والمهنة: التَّوعيَّة المهنيَّة. المحور الخامس:تمارين 

 على مستوى المعارف. المجال األول:

 "صّح" أو "خطأ". بأجب عن الجمل اآلتيَّة  -١رقم

 حتى الثامنة عشرة. التعليم العام هو التعليم المشترك من سن الرابعة -أ

 المدرسة الرسميَّة هي مؤسسة تعليميَّة يملكها أفراد وتستوفي أقساًطا من التالميذ. -ب

 يبدأ التعليم المهني والتقني بعد َنْيل الطالب شهادة الثانوية العامة. -ج

 العلم والثقافة هما للوجاهة وتحقيق الثروات فقط. -د

 العبارات اآلتيَّةإختر اإلجابة الصحيحة في كّل من  -٢رقم

 مدة التعليم األساسي: – ١

 سنوات ٩ -أ
 سنوات ٧ -ب
 سنوات ٥  -ج

 حقل التأهيل المهني يبدأ عند إنهاء: -٢

 المرحلة اإلبتدائيَّة بنجاح -أ
 المرحلة المتوسطة بنجاح -ب
 المرحلة الثانويَّة بنجاح -ج

 يتطلب إجتياز مرحلة التعليم الثانوي في لبنان: -۳

 التعليم األساسي.ثالث سنوات تلي  -أ
 أربع سنوات تلي التعليم األساسي. -ب
 خمس سنوات تلي التعليم األساسي. -ج

 لكّل إنسان الحّق في التعلّم. -۳رقم

 ّلم للفرد على الصعيد اإلجتماعّي وأثًرا واحًدا على الصعيد اإلقتصادي.بيّن بفكرتَْين أهميَّة التع -أ

 العدالة اإلجتماعيَّة. أوضح بفكرتَْين مدي مساهمة التعليم في تحقيق -ب

 أربط بين فروع الشهادة الثانوية العامة اللبنانيَّة في العمود األول واإلختصاصات األكثر مالءمة لها في العمود الثاني. -٤رقم

 اآلداب واإلنسانيات – ١
 اإلجتماع واإلقتصاد – ٢
 العلوم العامة – ۳
 علوم الحياة – ٤

 العناية التمريضيَّة -أ
 واآلداباللغات  -ب
 هندسة اإلتصاالت -ج
 إدارة األعمال -د

 

 تجّسد المناهج التعليميَّة سياسة الدولة التربويَّة. -٥رقم

 أوضح المقصود بالمناهج التعليميَّة، وأذكر هَدفَْين للتعليم العام.

 يضم التعليم المهني والتقني حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني. -٦رقم

 التعليم الفني والشهادات الرسميَّة التي يحصل عليها التلميذ في هذا النوع من التعليم.سّمِّ مراحل  -أ

 بيّن من خالل فكرة، أهميَّة التعليم المهني على الصعيد الشخصي. -ب

 حّدد في نهاية أيّة مرحلة من مراحل التعليم العاّم يستطيع التلميذ التوّجه إلى التعليم المهنّي للحصول على: -٧رقم

 ، ومدة الدراسة لنيل هذه الشهادة.BTالبكالوريا الفنيَّة  -أ

 ، ومّدة الدراسة لنيل هذه الشهادة.TSاإلمتياز الفنّي  -ب

 أعّد نسخ النّص التالي وإمأل الفراغ بالمفردات المناسبة. -٨رقم

 . يتقدّممون بعد دراستهم ثالث سنوات الحائزين على الشهادة ................تضّم المرحلة األولى في حقل التعليم الفنّي التالميذ 

ذين نالوا شهادة التعليم الثانوي الرسمي لة فتّضم التالميذ الإلى اإلمتحان الرسمي لنيل شهادة .................. . أما المرحلة الثانيَّ 

 الدراسة فيها ثالث سنوات. بنوَعْين ...................... والفنّي ومّدة

 العبارات اآلتيَّة في مجموعتَْين، محّدًدا نوع التعليم المناسب لكّل مجموعة.صنّف  -٩رقم

غير متخّصص وال ينحصر  –يرتبط مباشرة بسوق العمل  –مشتركة يحتاجه جميع الناس  –يتكامل فيه الجانبان النظري والعملي 

 في ماّدة أو حقل معَيّن.



 

 و "توصيف المهنة".ميّز من حيث المفهوم بين "تصنيف المهنة"  -١٠رقم

 ، حّدد بفكرتَْين دور المهنة في المجتمع.للمهنة دور فاعل على الصعيَدْين اإلجتماعّي واإلقتصاديّ  -١١رقم

 كّل من ليلى وكمال بطلب للعمل مديًرا للمحاسبة في مؤسسة خاصة، وأرفق كّل منهما مع الطلب سيرته المهنيَّة. مةتقدّ  -١٢رقم

 ١السيرة المهنيَّة 

 ليلى اإلسم:

 ١٩٨٢:تاريخ الوالدة

 إجازة فنية في المحاسبة.الشهادة: 

 إتقان العربيَّة، الفرنسيَّة واإلنكليزيَّة.اللغات: 

مساعد محاسب في فندق )سنتان(، محاسب في  الخبرة المهنيَّة:

 الفندق نفسه )سنتان(، معرفة معّمقة في استخدام الكومبيوتر.

 ٢السيرة المهنيَّة 

 كمالاإلسم: 

 إمتياز فني في المحاسبة.الشهادة: 

 إتقان العربيَّة والفرنسيَّة.اللغات: 

أجير في متجر )سنتان(، محاسب في الخبرة المهنيَّة: 

 سوبرماركت )سنة واحدة(.

 حّدد مفهوم السيرة المهنيَّة. -أ

 .للعمل؟ قّدم تبريًرا واحًداباإلستناد إلى السيرة المهنيَّة لكّل من ليلى وكمال، أي منهما يفترض إختياره  -ب

يهدف التعليم المهنّي والتقنّي إلى إعداد األيدي المهنيَّة العاملة في مختلف الميادين ويُكسب المتعلّم مهنة في فترة زمنية  -١۳رقم

 قصيرة.

 ناجًحا في عمله. المهنةأذكر شروط ضروريَّة ليكون صاحب  -أ

 أوضح إثَنْين من مقومات المهنة. -ب

 إثَنْين من المتغيّرات التي تؤثر في المستقبل المهني للفرد.بيّن  -ج

 بيّن من خالل فكرة واحدة أهميّة المهنة على الصعيد اإلجتماعي. -د

 حّدد المصطلح المناسب للعبارات التاليَّة. -١٤رقم

 التنظيم العام لمسارات التعليم بحسب تتابع مراحلها وسنواتها وترابطها. -أ

 الفنيَّة الوسطى والعليا.مركز مخصص لألطر  -ب

لهم اإلستفادة من الفرص على أساس متساوي. -ج  تمتّع األفراد بالحظوظ نفسها واإلمكانيات ذاتها التي تَُخّوِّ

 تعداد المهن والوظائف المتتاليَّة لشخص ما مع ذكر تواريخ مماسته لها. -د

 على مستوى تحليل المستندات. المجال الثاني:

 (اإلستثنائيَّة ٢٠١٧دورة ) -أواًل 

 ١مستند رقم

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢مستند رقم

 
 إنطالًقا من المستنَدْين، أجب عن األسئلة اآلتيَّة:

 نوعه، مصدره، والفكرة الرئيسة التي يتناولها. قّدم كالا من المستنَدْين: – ١

 إستخرج من المستَنَدْين: – ٢

 (١والتقني. )مستند رقم هدَفَْين لوثيقة الوفاق الوطني بالنسبة  للتعليم المهني -أ

 (٢ثالث خصائص يتميّز بها التعليم المهني والتقني في لبنان. )مستند رقم -ب

 (٢ثالث صعوبات تواجه التعليم المهني والتقني في لبنان. )مستند رقم -ج

 باالستناد إلى ما ورد في المستنّدْين أعاله حول التعليم المهني والتقني.  -۳

 مجال تطوير التعليم المهني والتقني في لبنان.أوضح دَوَرْين للدولة في 

 

 (١٥)نموزج رقم  -ثانيًا

 



 
 

 إنطالًقا من المستنَدْين، أجب عن األسئلة اآلتيَّة:

 نوعه، مصدره، والفكرة الرئيسة التي يتناولها. قّدم كالا من المستنَدْين: – ١

 إستخرج من المستَنَدْين: – ٢

 .TSلطالب شهادة اإلمتياز الفني  8٥٩0الحق الذي أجازه المرسوم رقم  -أ

 الشرظ المطلوب لمتابعة الدراسة لنيل اإلجازة الجامعية. -ب

 .LTمبررات عدم شمول المرسوم لشهادة اإلجازة الفنية و ال  -ج

لجهة معادلتهما بالتعليم  LTوال   TSرغم المراسيم التي تنظم التعليم المهني، ما زالت مشكلة الفارق بين شهادتَْي ال  -۳

 األكاديمي قائمة.

 بيّن الفارق بين الشهادَتَْين لناحية عدد سنوات الدراسة بعد نيل شهادة البكالوريا الفنيَّة. -أ

 أذكر مشكلة تواجه التعليم المهني في سوق العمل واقترح حاًل مناسبًا لها. -ب

 

 دراسة وضعيَّة مشكلة. المجال الثالث:

 

 اإلستثنائيَّة( ٢0١٨)دورة  -أوًل 

 
 

 

 



 (١)نموزج رقم  -ثانيًا

 

 (٧)نموزج رقم  -ثالثًا

 رامي ولد في الثانيَّة عشرة من العمر، يعمل في بيع المياه المعدنيَّة عند تقاطع أحد الشوارع، على مرائ من الجميع.

 العودة إلى المدرسة.بيّن لرامي الخيارات التعليميَّة المتاحة أمامه في ما قّرر  -أ 

 حدّد، من خالل فكَرتَين، أهميَّة التعّلم بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. –ب 

 بيّن العالقة بين التعليم والديمقراطيَّة. –ج 

 إقترح فكَرتَْين تشجعان رامي على اإللتحاق بالمدرسة للحصول على التعليم. –د 

 

 


