
 

  
  

 

 

 9099 نيسان 92طرابمس، في                       
 

 ،الكرام (EB9)إلى أهالي الصف التاسع األساسي 
 

 : نييالتال يوميناإلمتحان الرسمي لمصف التاسع األساسي في العِممتم أن وزارة التربية قّررت مواعيد 
 .5255من شهر حزيران  52واإلثنين  52السبت 

 المواد اإللزامية هي: المغة العربية، المغة الفرنسية والرياضيات. -
 إضافة إلى مجموعتين من المواد اإلختيارية: -

  تربية. وأالمجموعة األولى: تاريخ، جغرافيا 
  عموم الحياة. وأء، كيمياء الثانية: فيزياالمجموعة 

باالعتبار التوجيهات والنصائح التي  آخذيننتمنى عميكم توجيه أوالدكم لحسن اختيار المواد الغير إلزامية، 
  .لتالميذهم ساتذةقّدمها األ
 

 :طريقة إحتساب عالمات الشهادة المتوسطة الرسمية
القصوى للمواد اإللزامية + مجموع العالمات القصوى للمواد المجموع العام للعالمات = مجموع العالمات 

 اإلختيارية + العالمة المدرسية.

 عالمة. 011=  01+  01+  031

 % من المجموع العام.01ُتشكِّل العالمة المدرسية نسبة 

 العالمة القصوى المادة

 01 الرياضيات

 50 اللغة العربية

 30 اللغة الفرنسية

 00 من المجموعة األولى المادة اإلختيارية

 00 المادة اإلختيارية من المجموعة الثانية

 

  لى إالقسيمة  ةتحديد المادة التي اختارها ولدكم لإلمتحان الّرسمي من كل مجموعة وإعادإّن اإلدارة ترجو منكم

، ال يستطيع تغيير المادتين المتين اختارهما كمَوَلدمع العمم بأن ، 0/0/0100الخميس الواقع فيه  نهارالمسؤولة 
 ألن المعمومات تكون قد ُأرِسَمت إلى وزارة التربية.

 
 ..........................................................................................................................................................................................  

 

  ................................ الصف:   .................................................. إسم الطالب: 
 عموم الحياة  كيمياء  فيزياء  : األولىمن المجموعة المادة اإلختيارية  
 جغرافيا  تربية  تاريخ  : المادة اإلختيارية من المجموعة الثانية 

 
مضاء األهل      __________________ اإلسم وا 

  

 طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين    
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني

 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني 
     SSCCTripoliتطبٍق انمىببٌم :  

        



 

Chers parents,  
 

  L’examen blanc de la EB9 aura lieu comme suit : 

 
  

Dates Matières Durée 

Mardi 31 mai 2022 
Maths 8h         →   10h 

Arabe 10h15   →   12h15 

Jeudi 2 juin 2022 

Histoire ou Géographie ou Civisme 8h         →   9h 

Chimie ou Physique ou Biologie 9h15     →  10h15 

Français 10h30   →  12h30 

 
       

 Durant les jours d’examen, les élèves seront devant deux possibilités : 
 

- Rester à l’école jusqu’à 14h35. 

- Quitter l’école avec leurs parents. 
 

 

NB : la correction de l’examen aura lieu le mercredi 8 juin 2022 de 7h50 jusqu’à 14h35. 
 

                             Bon Travail  
 

 

نم ٌُحَصز بمحتىاي فقط، بم تعّداي  بزوبمجىب ، نكهإن امتحبن انمدرسة مطببق نإلمتحبن انزسمً

 بهدف تهٍئة انتالمٍذ نهتزفُّع إنى انصف انثبوىي األول، نذنك ال داعً نهقهق. 

 نشكر تفهمكم،
 اإلدارة 

 األخت جورجيت أبو رجيمي 
 


