
  

        
                      

 

: النصوص ) 1(  

 النص ترابطیة و تفسیریة ألنھما یعتبران أن اإلعالن خیرة یتبین أن عالقتھما بموضوعللعنوان و الفقرة األ قراءتيمن خالل  -1
.كاالستھالساھم في خلق ثقافة   

الموجھة إلیھ ،     االنتقاداتالقضیة المطروحة في النص بدور اإلعالن فیر إقناع المستھلكین  و إغرائھم ، و بعض تتعلق  – 2
.و مساھمتھ مع عوامل أخرى في خلق و تكریس ثقافة االستھالك    

أخر و ھو لم یعد یقتصر فقط على تقدیم المعلومات و اإلخبار عنھا ، بل تجاوز ذلك إلى ھدف  اإلعالنأن الكاتب یقصد  – 3
تر أصبح اإلشھار یتمتع بھا ، و عندئذ فقد تحول المستھلك من مشإقناع المستھلكین و إغرائھم من خالل الممیزات الفنیة التي 

.بدافع الحاجة إلى مشتر بدافع الرغبة و اإلغراء   

:األتيو أوضح ھذا في الجدول  االقتصاديو الحقل  النفسي،النص حقالن داللیان و ھما الحقل في  – 4  

االقتصاديالحقل   الحقل النفسي 

 

.التسویق -  

.الصناعي اإلنتاج -  

.االستھالك -   

 

.إغراؤھم  -  

.التالعب بمشاعرھم  -  

.التالعب باالنفالت  -  

 

  المنتوجتأثیریة على اعتبار أن اإلشھار یؤثر نفسیا و جمالیا و فكریا في المستھلك فیدفعھ نحو انتقاء إن طبیعة العالقة بینھما *

:ملحوظة  

  :مثالیمكن للتلمیذ أن یحدد مجموعة من العالقات منھا 

یحتاج بالضرورة الجانبین  اإلشھارأو مثال أن  االقتصاديقل النفسي مرتبط بالحقل ترابطیة و تكاملیة أو ضروریة، ألن الح
.النفسي و االقتصادي   

:ما یلي  اإلعالنجابیات یمن خالل النص أن ایتبین  – 5  

.اإلعالن یقدم المعلومات و یقنع المستھلكین و یغریھم  -  

.عالن یؤكد حق المستھلك في االختیار من بین بدائل عدة في ضوء احتیاجاتھ و ظروفھ اإل -  
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لمصلحة  أسعارھاو الخدمیة لتطویر سلعھا و تحسینھا و خفض اإلعالن یساعد على التنافس بین المؤسسات اإلنتاجیة  -
.المستھلك   

:النص مجموعة من األسالیب الحجاجیة اذكر منھا أربعة و ھي كالتالي یتضمن  – 6  

....)لم یعد الھدف (أسلوب السرد و مثالھ * 1*  

)اإلنتاج الصناعي(أسلوب الوصف و مثالھ * 2*  

...)إن اإلعالن یؤكد ( أسلوب التوكید و مثالھ * 3*  

 أسلوب اإلستقرار و ھو أن ینطلق الكاتب من الخاص نحو العام فالنص انطلق من فكرة جزئیة و ھي أن اإلعالن لم* 4*
مفادھا و اإلغراء لیخلص في النھایة إلى خالصة عامة  اإلقناعالھدف منھ تقدیم المعلومات فقط ، بل تجاوز ذلك إلى یعد 

.االستھالكأن اإلعالن و معھ مجموعة من العوامل ساھمت في خلق ثقافة   

 االنتقاداتكما ابرز أھم ‘ خلق ثقافة االستھالك عالج الكاتب في مقالتھ موضوع اإلعالن ودوره و مساھمتھ في لقد  – 7
                       .التي وجھت لھ و حدد إیجابیاتھ و سلبیاتھ و عالقتھ بالعوامل األخرى في تكریس ثقافة االستھالك  
الكاتب في أرائھ و تحلیلھ لھذا الموضوع خصوصا و أن اإلشھار نتیجة التحول  و في تقدیري الشخصي فإنني اتفق مع 

موجھا و مغریا للمستھلك ، كما أن مھیمنا و  سائدا و  أضحىالذي عرفتھ التكنولوجیا على مستوى الصورة و الكلمة 
رس قیم و ثقافة ، و غبالمستھلك  اإلشھارم بعالقة اھتمالتوجھ السیاسي العام للعولمة و للعالم انخرط في االشتغال و اال

.راسو فرض نفسھ علینا ق اإلشھاراالستھالك لذلك في منظوري الشخصي ینبغي أن نحتاط كثیرا من أثر   

دلي برأیھ في الموضوع ، و على السؤال السابع یحاول التلمیذ أن یلخص النص و یفي ھذه الفكرة و كجواب : ملحوظة 
.حلول أھم ما أورده الكاتب من أفكار  

:المجال الثاني علوم اللغة  )2(  

.كفاءة و أقل سعرا أكثر  – 1  

.النصب وجوبا األعرابيتمییز ملحوظ و حكمة : كفاءة أو سعرا   

.ھل من یعیرني ذكاؤه ألكون من المتفوقین : تتضمن أسلوب استفھام یفید التمني جملة  – 2  

.ي ھذا الشھر الكریم یا رب ف أرحمني: جملة تتضمن أمرا یفید الدعاء   -  
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:التعبیر و اإلنشاء ) 3(  

و یراعي بین بدائل عدة  االختیارا یتمحور حول كون أن اإلعالن یؤكد حق المستھلك في التلمیذ موضوعا إنشائییكتب 
:في كتابة الموضوع ما یلي   

.نھجا أي مكون من مقدمة و عرض و خاتمة أن یكون الموضوع مم* 1*  

.المناقشةأن یتوسع التلمیذ في الفكرة بالشرح و التحلیل و ضرب األمثلة و * 2*  

.أن تكون اللغة سلیمة و خالیة من األخطاء اإلمالئیة و النحویة * 3*  

.أتحترم عالمات الترقیم * 4*  

 

 

 و هللا ولي التوفیق
                                                                  

ضریبین : تصحیح األستاذ    
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