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ساسی�ا في مساعدِة اَألفراِد على اكتساِب المهاراِت المعرفیَِّة المتعلِّقِة بالعلوِم والقدراِت االستنباطیَِّة، والقدرِة َأ ي التعلیُم دوًرایؤدِّ  -١
الموارِد المتاحِة التي تساعُد على تحقیِق أهداِف التنمیِة  ، وتحقیِق َأفضِل استفادٍة منَ استخداِم التِّْقنیَّاِت الحدیثةعلى 

 حصوِل الشباِب على وظائَف في سوِق العمل. لِ سهیالشاملة، وت
الموازنات،  شاملِة في مجاِل التعلیم، وُضْعفُ والواقُع َأنَّ التحدِّیاِت التي تواجُه التربیَة العربیََّة كثیرة، َأهمُّها غیاُب الرؤیِة ال -٢

ِب التدریِس إلى التطویر، وإِعادِة تأهیِل وَأسالی ونقُص التجهیزاِت في المباني المدرسیَّة، فضًال عن حاجِة مناهِج التعلیمِ 
ـیِّین  المعلِّمین. ، ووجوِد ٢٠٠٥شخٍص خالَل عام  في العالِم العربيِّ سبعین ملیونَ وتشیُر الدراساُت إلى تجاوِز عدِد اُألمِّ

ِة النصَف في المئة من ِإجماليِّ رِة مالییِن طفٍل عربيٍّ خارَج التعلیم، فیما ال تتعدَّى نسبُة اإلنفاِق على اَألبحاِث العلمیَّ عشَ 
 .  الدَّخِل القوميِّ

القائمَة في العالم، ویلبيِّ الطموحاِت  َأنَّ الدَوَل العربیََّة تحتاُج إلى نظاٍم تعلیميٍّ حدیٍث یواكُب التغییراتِ  هذِه الدراساتُ وتَؤكُِّد  -٣
 ى العطاِء.اٍت عالیٍة قادرٍة علوالتطلُّعاِت لیخرَِّج َأجیاًال تتمیَُّز بكفاءَ 

ألَنَُّه السبیُل الوحیُد إلى تسریِع حركِة  ،َأكثَر من ذي قبل عربیَِّة ضروری�ا هذه األَیَّامَ التعلیميُّ في الدَوِل ال اإلصالحُ لقد باَت  -٤
غیَة زیادِة الدَّْخِل بُ  جتماعیَّةِ كما ینبغي االهتماُم بدوِر التعلیِم في التنمیِة االقتصادیَِّة واال .العربیَّةِ التنمیِة والتقدُِّم في اَألقطاِر 
ـیِّینَ   للحیاة. هِ في المجتمِع وتنمیِة اإلنساِن وإِعدادِ  على المساهمةِ  إلى َأفراٍد قادرینَ  القوميِّ َعْبَر تحویِل اُألمِّ

لبلدان في ا التعلیم وضعفه خَلل َأسباب وال بّد هنا من التشدید على ضرورة تحقیق اإلصالح التربوّي الشامل ومعالجة -٥
العربیَّة، وَأهمِّیة تطبیق معاییر ومناهج ترتكز على قواعد عالمیَّة تحفِّز القدرات االبتكاریَّة للوصول إلى َأفضل المستویات 

 التعلیمِ  ما یقتضي ربطَ  ،عیَّة المستدامةواالجتما ةاالقتصادیَّ  العلمیَّة، ُیضاف إلى ذلك ِإعادة توجیه التعلیم نحو التنمیة
. البحثِ لمجتمع، وتشجیَع ا بمطالبِ   العلميِّ المؤسَّسيِّ

ِص َألداِء َأهداِف المناهجِ  -٦ ُب تحسیُن اإلدارِة التربویَّة، وتقِوَیُة الجانِب العلميِّ والمعرفيِّ المتخصِّ المتطوِّرِة  التعلیمیَّةِ  كما یتوجَّ
 ُع ُفَرَص الخیاِر لكلِّ فئاِت المجتمع.التحصیِل العلميِّ التي توسِّ  وتحقیِقها، والحصوِل على معدَّالٍت َأعلى منَ 

بهَدِف تحقیِق التفاعِل المرُجوِّ بین التجارِب  طِّطینَ خَ وتجدُر اإلشارُة إلى ضرورِة بذِل ُجهٍد عربيٍّ مشتَرٍك ِإلعداٍد متجدٍِّد للمُ  -٧
، ثمَّ بینها وبین التجارِب العالمیَّة. وهذا یقالعربیَِّة في میداِن   وَدَة التعلیمِ نشاَء هیئاٍت مستقلٍَّة تراقُب جتضي إِ التخطیِط التربويِّ

ُر فلسفَتُه، وتلتزُم مبدَأ حقِّ اإلنساِن العربيِّ في التعلُّم، وتنشُئ مراكَز الكتشاِف الموهوبینَ  ورعایِتهم، وتوفُِّر تكاُفَؤ  وتطوِّ
وتطویُرُه في مجاالتِه المختلفة بما یتَّفُق مع  تِّْقنيِّ الُفَرص، وتلبِّي حاجاِت سوِق العمل. كما یجُب تعزیُز التعلیِم المهنيِّ وال

الخاصِّ في تمویِل الجامعاِت ِإلیجاِد برامَج مناسبة،  العربیَِّة والعالمیَِّة المعاصرة، إلى جانب ِإشراِك القطاعِ  االتِّجاهاتِ 
یجین في مجاالِت العمِل المطلوبِة والمتاحة.  تساعُد على تأهیِل الخرِّ

اِت كلِّ بلٍد على ِحَدة. ومهما یُكْن من َأمٍر فِإنَّ تطویَر المنظومِة التربویَِّة وحاجیحتاُج التعلیُم إلى حلوٍل تتَّفُق وأخیًرا،  -٨
 ضرورًة وطنیًَّة وحتمیًَّة تنمویَّة. العربیَّة، في ظلِّ العولمِة، باتَ 

 حسَّان فوزي بیدس            
  ٢٠٠٧حزیران  ٨ –جریدة الحیاة            
 (بتصرُّف)               



 
 في الفهم والتحلیلَأوًَّال : 

 
 حدِِّد المسَألَة التي یطرُحها الكاتُب في الِفقرة اُألولى من النصِّ باالستناِد إلى المفرداِت  -١

 (عالمة ونصف)     والتعابیِر التي تشكُِّل الحقَل المعجميَّ البارَز فیها.  
  

 استخِلْص َأربعًة منها، لمواطِن الخلِل في واقِع التربیِة العربیَّة.في الِفقرة الثانیِة َعْرٌض  -٢
 (عالمة ونصف)         .فیها بإیجاز مبدًیا رْأَیَك الشخصيَّ      

 
 وجباِتها. استخِرْج حال� من كلِّ ِفقرة،مُ وتعلیٌل لِ  لحلولٍ  طرحٌ ) ٦و ٥و ٤ي الِفقرات (ف -٣

ْح دوَر الروابِط في ِإظهاِر        (عالمة ونصف)       هذا التعلیل.وَوضِّ
 

ِص الِفقرَة السابعَة في حدوِد خمٍس وثالثین كلمًة، مراعًیا ِتْقنیََّة التلخیص. -٤  (عالمة ونصف)   لخِّ
 

. َأكِّْد ذلك بَأربعِة مَؤشِّراٍت مقرونٍة بالشواهد. -٥  (عــالمـتان)   یغِلُب على النصِّ النمُط التفسیريُّ
 

 (عالمة  واحدة)       لنصِّ ُمَسوًِّغا إجابتك.َضْع عنواًنا مناسًبا ل -٦
 

 ".الكلماِت في الِفقرِة الخامسِة ابتداًء من "وال بّد" إلى "واالجتماعّیة المستدامةاضبْط َأواخَر  -٧

 (عــالمـتان)       (ال ُیعتبُر الضمیُر آخر الكلمة).     
 

 
 (تسع عالمـات)         في التعبیر الكتابيثانًیا : 
 

   النّص: "یحتاج التعلیُم إلى حلوٍل تتَِّفُق وحاجاِت كلِّ بلد على ِحَدة". في خاتمةِ  وردَ 
 في لبـنان، وسوِق العملِ  اشَرْح هذا القـوَل متوقًِّفا عنَد َأهمیَِّة العالقِة بین التعلیمِ 

 التخطیِط العلميِّ في بناِء المستقبل. مبیًِّنا قیمةَ 
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 في الفهم والتحلیلَأوًَّال : 
وَأهمُّ عناصره: التعلیم، اكتساب المهارات المعرفیَّة، العلوم،  ،رز مرتبط بالتعلیمفي النصِّ حقٌل معجميٌّ با -١

 القدرات االستنباطیَّة، التقنّیات الحدیثة، الموارد، التنمیة الشاملة.
ي ها الكاتب هي الدور المهّم الذي یَؤدِّیه التعلیم فعجميِّ َأنَّ المسَألة التي یطرحُ یّتضح من خالل هذا الحقل الم

          خدمة اَألفراد والجماعات.
 مواطن الخلل في واقع التربیة العربیَّة هي: -٢

 عدم وجود رؤیٍة تربویَّة شاملة. -
 عدم َرْصد اعتمادات مالیَّة مهمِّة للنهوض بالشأن التربوّي. -
 افتقار المؤسَّسات التربویَّة إلى الحاجات األساسیَّة لالنطالق في مهمَّاتها. -
 ج التعلیم وطرائق التدریس.عدم تطویر مناه -
 التقصیر في التدریب المستمّر للمعلِّمین. -
 الشحُّ في اإلنفاق على األَبحاث العلمیَّة وما یمتُّ إلیها بصلة. -

ِإذا كانت مظاهر الخَلِل هذه صحیحًة، فِإنَّها تنعِكس سلًبا على واقع التعلیم وتَؤدِّي بطبیعِة الحال إلى 
 على القیام بالدور المرُجوِّ منه في خدمة المجتمع والوطن.ضعِف مستواه، وعدم قدرتِه 

  (یمكن أن یعبِّر التلمیذ عن رأیه)
 ضرورة اإلصالح التعلیميُّ في الدول العربیَّة. في الِفقرة الرابعة: الحلُّ هو: -٣

ة والتقدُّم في اإلصالُح التعلیمي هو السبیل الوحید إلى تسریع حركة التنمی الموجب هو:
 .العربیَّةاألقطار 

 بارز في اَألداة "ألَنه"، بمعنى لكي نسرِّع حركة التنمیة.التعلیل: 
معالجة أسباب خلل التعلیم وأهمیَّة تطبیق معاییر ومناهج ترتكز على قواعد  ة: الحلُّ هو:خامسفي الِفقرة ال -

 عالمیَّة.
 الوصول إلى َأفضل المستویات العلمیَّة. الموجب هو:

 لكي نصل إلى َأفضل المستویات العلمیَّة. " للوصول" أيْ في  الالمالتعلیل: 
 تحسین اإلدارة التربویَّة وتقویة الجانب العلمّي والمعرفّي المتخصِّص. ة: الحلُّ هو:دساسفي الِفقرة ال -

عدَّالت أعلى من َأداء أهداف المناهج التعلیمیَّة المتطوِّرة والحصول على م الموجب هو:
 .التحصیل العلميّ 

 من أجل أو لكي نَؤدَِّي َأهداف المناهج. في " ألداء" أي الالمتعلیل: ال
ضرورُة بذل ُجهٍد مشترٍك ِإلعداِد مخطِّطین متجدِّدین لبلوغ التفاعل المرُجوِّ بین الدول، وضرورُة وجود مراقبة  -٤

ُز المیادین التقنیَّة، وٕاشراُك تربویَّة فاعلة، وتأمین حقِّ المواطن العربيِّ في التعلُّم لتوفیر تكافؤ الفرص، وتعزی
 كلمة) ٣٥( الهیئات المدنیَّة في دعم التربیة.



 من مؤشِّرات النمط التفسیرّي: -٥
 طرح المسألة في مقدِّمة النّص وهي الدور المهّم للتعلیم في خدمة األفراد والجماعات. -
، معالجة أسباب خلل االنتقال إلى عرض اَألسباب (مواِطن الخلل) وطرح الحلول (اإلصالح التعلیميّ  -

 التعلیم،...) في ُصْلب الموضوع.
 هیمنة الُجمل الخبریَّة على النصِّ (َأيُّ جملٍة تصلح شاهًدا). -
 استخدام ضمیر الغائب في النصِّ بكامله ما یؤكِّد الموضوعیَّة والحیادیَّة. -
 وبالتالي غیاب التعبیر المجازّي. تعیینطغیان أسلوب ال -
 .)ضوح (ال یوجد في النصِّ كلمة تحتاج إلى شرحالسهولة والبساطة والو  -
- .... 

 من العناوین المناسبة للنّص: -٦
 كیف ننهض بالتعلیم في العالم العربّي ؟ -
 دور التعلیم في التنمیة. -
 التعلیم بین الواقع والُمرتجى. -
 مشكالت التعلیم في العالم العربّي. -

ل: تواترت كلمة "التعلیم" في ال - الموضوع في  -نّص بجملته، بحیث تشكِّل الكلمةفي تسویغ العنوان األوَّ
 َأنَّ الكاتب عرض مواطن الخلل في َأنظمة التعلیم العربیَّة وقدَّم الحلول المناسبة. النّص. ُیضاُف إلى ذلك

في  هِ وضعفِ  التعلیمِ  خَللِ  َأسبابِ  ومعالجةِ  الشاملِ  التربويِّ  صالحِ اإلِ  تحقیقِ  على ضرورةِ  التشدیدِ  هنا منَ  وال بدَّ  -٧
إلى  للوصولِ  االبتكاریَّةَ  القدراتِ  تحفِّزُ  عالمیَّةٍ  على قواعدَ  ترتكزُ  ومناهجَ  معاییرَ  تطبیقِ  ، وَأهمِّیةِ العربیَّةِ  البلدانِ 
 واالجتماعیَّةِ  االقتصادیَّةِ  نحو التنمیةِ  التعلیمِ  توجیهِ  ِإعادةُ  إلى ذلكَ  ، ُیضافُ العلمیَّةِ  المستویاتِ  َأفضلِ 

 .المستدامةِ 
 

 في التعبیر الكتابيثانًیا : 
 حاجة اإلنسان الماّسة إلى التطوُّر. -  المقدِّمة: -

 التعلیم في طلیعة عوامل التطوُّر. -
 فما هي العالقة بین التعلیم وسوق العمل ؟ وما قیمة التخطیط التربويِّ في بناِء المستقبل؟ -

 شرح القول -أوالً  صلب الموضوع: -

ا للمعطیات والقدرات الموجودة فیه: حاجات اختالف حاجات كلِّ بلد تبعً  -
 المجتمع الزراعّي مثًال تختلف عن حاجات المجتمع الصناعّي أو السیاحّي.

 العالقة بین التعلیم وحاجات سوق العمل عالقُة تالزم وترابط. -

 تستلزم الِمالكات (الكادرات) المتخصِّصة. -تلبیة حاجات سوق العمل:  -

 واقتصادی�ا. تقیم توازًنا اجتماعی�ا -
 
 



 العالقة بین التعلیم وسوق العمل في لبنان -ثانًیا

فائض وتخمة في بعض االختصاصات (العلوم اإلنسانّیة   عالقة غیر متوازنة: -
 والنظریَّة...) تفوق حاجات سوق العمل.

 تفشِّي البطالة ، یؤدِّي إلى تردِّي األوضاع االجتماعیَّة وبالتالي إلى الهجرة. -

 ام في التوازن ینتج منه خسارة في االنتاج الوطنّي.هذا االنعد -

 قیمة التخطیط العلمّي في بناِء المستقبل -ثالثًا

 االنطالق من دراسات حاجاِت السوق لتغطیتها. -

 ضرورة التوجیه الصحیح للطالب نحو االختصاصات المطلوبة. -

 بطالة.توفیر ُفرص عمل ألكبر عدد ممكٍن من المتعلِّمین ما یحدُّ من نسبة ال -

 خلق توازن بین مختلف قطاعات االنتاج وأفراد المجتمع. -

 ضمان حیاة مستقرَّة على مستوى الفرد والمجتمع والوطن. -

 .مواكبة التطوُّر العلمّي والتكنولوجّي في المیادین كاّفة -
 .العلميِّ  ال بدَّ من توثیق العالقة بین التعلیم وسوِق العمل، اعتماًدا على التخطیطِ  - الخاتمة: -

 بالوطن والمواطنین ؟ بهذا األمر للنهوضِ  فهل یهتمُّ أصحاب الشأنِ  - 



 جدول قياس العالمات
المجمو  المالحظـات العالمة المـعـايـيــر السؤال القسم

 ع

والً 
أ

ليل
تح

 وال
هم

 الف
في

 :
 

 .وعناصره رصد احلقل املعجمي البارز يف الفقرة األوىل - ١
 ة األوىل.حّدد املسألة املطروحة يف الفقر  -

٤/٣ 

٤/٣ 
 

١ ٢/١ 

 استخلص أربعة مواطن للخلل يف واقع الرتبية العربية. - ٢
 أبدى التلميذ رأيه بإجياز. -

٤ × ٤/١ 
٢/١ 

 
 ١ ٢/١ ترتك احلريّة للتلميذ يف إبداء رأيه. -

 ).٦و ٥و ٤استخرج حًال من كل فقرة من الفقرات ( - ٣
 ٣ × ٢/١ بات.وّضح دور الروابط يف إظهار تعليل املوج -

 عالمة لكل حل. ٤/١يعطى  -
 ١ ٢/١ عالمة لكل رابط تعليلي. ٤/١يعطى  -

 ّخلص الفقرة السابعة ملتزًما العدد. - ٤
 ذكر األفكار مجيعها وراعى تسلسلها. -
 راعى سالمة اللغة والربط والرتكيب. -

٢/١ 

٢/١ 

٢/١ 

 

١ ٢/١ 

 أكد النمط التفسريي بأربعة مؤشرات. - ٥
 املؤشرات بالشواهد املناسبة.قرن  -

٤ × ٤/١ 
٤ × ٤/١ 

 
٢ 

 وضع عنوانًا مناسًبا للنص. - ٦
 سوّغ إجابته. -

٢/١ 

٢/١ 
 

١ 

 ٢ عالمة لكل خطأ. ٢/١حيسم  - ٤ × ٢/١ ضبط أواخر الكلمات يف الفقرة اخلامسة ضبطًا صحيًحا. - ٧

ًـ ثاني
ابي

كت
ر ال

عبي
 الت

في
ا: 

 

 عامة.مّهد للموضوع بفكرة  - المقدمةً 
 طرح إشكالية املوضوع. -

٤/٣  
٤/٣ 

 
١ ٢/١ 

صلب 
الموضو 

 ع

 شرح القول. -
 العالقة بني التعليم وسوق العمل يف لبنان. -
 قيمة التخطيط العلمي يف بناء املستقبل. -

٢ 
٢ 
٢ 

 

٦ 

 خرج خبالصة عامة حول املوضوع. - الخاتمة
 فتح افًقا جديًدا. -

٤/٣ 
٤/٣ 

 
١ ٢/١ 

 ٢٠ المجموع     

 
 

 

 ) ثلث العالمات.٣/١في حال القصور اللغوي يحسم ( - 
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