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 الموضوع
 

 :ص ــالن
 

فقد أصبح أحد معالم  .افية واستهالكية في عصرنا الحديثاجتماعية وإعالمية وثق ظاهرةيعد اإلعالن أخطر      

أهم مؤشرات  فهو صناعة يزداد ثقلها يوما بعد يوم، ومؤسسة قائمة بذاتها، وأحد .اي ال يمكن االستغناء عنهتالمجتمع ال

 . دولة كلالتقدم االقتصادي ل

االتجاه  نحو مسار تثقيفي استهالكي يسير بعقليات الناس دون أن يدروا، وغالبا ما يتم هذا السيرإن اإلعالن       

المقرر سلفا  من قبل مصممين محترفين في فنون الدعاية وأساليبها، وبإشراف وتوجيه من أصحابه الحقيقيين، بدءا من 

األكبر، وما يتصل بهذه المؤسسات الفاعلة من نظام وانتهاء بالشركات المنتجة، المستفيد  ،التاجر المستفيد المباشر

فاإلعالن بهذا الصنيع غسيل حقيقي للمخ بالصوت والصورة، وربما باألغنية ... سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي 

المشوقة، وبأساليب أخرى خفية إلقناع المستهلكين صغارا وكبارا بأهمية السلع المعروضة، والخدمات المقدمة  في 

هو فن قديم ينمو  هوأهداف الموجه فالسعي للتأثير على اآلخرين وتوجيه سلوك المتلقي حسب رغبات .نات اإلشهارإعال

، بل اأو دفاعي اعدوانيبالضرورة ال يكون  المؤثرة ساليبواستخدام هذه األ .ماق اإلنسان مثله كأي غريزة أخرىفي أع

  .المستهلك من حيث يدري وال يدري إلقناع ةحياالمجاالت مختلف تدخل في ي

هذا ولإلعالن دور رائد في النشاط االقتصادي جعل منه علما قائما بذاته، له قواعده وأصوله المستندة إلى       

إضافة إلى كونه فنا تطبيقيا، بمعنى أنه لم  ،وعلم اجتماع، وعلم إدارة واقتصادمن علم نفس،  ،المعرفة بمختلف حقولها

يعد مجرد إخراج وإبداع فني في رسالته اإلعالنية، بل غدا وسيلة اتصال فعال تتخطى جميع الحدود بين المعلنين 

 . والجمهور

فهو الذي . ىلقد زاد االهتمام باإلعالن باعتباره أداة تسويقية أكثر فاعلية وانتشارا من األدوات الترويجية األخر      

التطور الهائل في كل من وسائل كما استفاد اإلعالن من  .أهدافهاتستخدمه من تحقيق مكن المؤسسات الحديثة التي 

األسواق وتعدد مجال اتساع فضال عن  ،تقنية الحاسوب الرقمية الحديثةباستخدام االتصال والتصميم الفني واإلخراج، 

ة المنافسة، والحاجة الفعلية لتحقيق التوازن بين حاجات المستهلكين ورغباتهم المنتجات وتنوع عالماتها، وازدياد حد

على نطاق  مبتغى الشركات المنتجة هو تحقيق الربحإن  .األسواق من منتجات من جهة أخرىمن جهة، وما تقدمه 

 .قل تكلفة ممكنة، ويتم كل ذلك تحت شعار خدمة الصالح العاموبأ واسع،
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 :اقرأ النص قراءة متأنية، وأجب عن األسئلة اآلتية 

 

 (ن  10) مكون النصوص : أوال

 

 المالحظة: 

 ن 1....................................................انطلق من مصدر النص، وحدد عالقته بمضمون الفقرة الثانية -1

 الفهم:

ن 1........................................................................................لنصل أبرز القضية المحورية - 8  

 ممكنة،بأقل تكلفة و على نطاق واسع، مبتغى الشركات المنتجة هو تحقيق الربحإن  ":اشرح قول الكاتب- 1

 ن 1............................................................ " ويتم كل ذلك تحت شعار خدمة الصالح العام    

 التحليل:

.االستهالك حقلاإلعالن و حقل: معجميانيتجاذب النص حقالن  -1  

ن  1.1 ......................................ابينهم بكلمتين أو عبارتين دالتين، وبين العالقة منهما مثل لكل  -            

ن 1.....................................................................بذاتهالكاتب كون اإلعالن علما قائما  فسركيف  -5  

 ن                                                                    1.1.........................................................لتقريري للنصالطابع ا على استدل بثالثة مؤشرات دالة -6

 :التركيب

ن 3..........................يلك للنص، مبديا رأيك في القضية التي يعالجها الكاتبلركب خالصة مركزة لنتائج تح -7  

 (ن  1) مكون علوم اللغة : ثانيا

 

ن 2...............................................طباق بالسلباستخرج من النص مثاال لطباق باإليجاب، ومثاال ل – 1    

 ز ملفوظ، ممي  لز ملحوظ، وتشتمل الثانية على تمييز ركب جملتين مفيدتين، تشتمل األولى على تمييز لممي   – 8  

 ن 2.. .......................................................................................مع ضبطهما بالشكل التام        

   

 ( ن  6) مكون التعبير واإلنشاء : ثالثا

 

          الصورة، وربما باألغنية المشوقة، وبأساليب والصنيع غسيل حقيقي للمخ بالصوت  بهذا فاإلعالن" .يقول الكاتب      

 ."خفية إلقناع المستهلكين أخرى       

توسع فيه هذه الفكرة، مستثمرا ما اكتسبته من  يتجاوز عشرة أسطر، ، في ما الاكتب موضوعا إنشائيا -           

  ". توسيع فكرة مهارة "  خطوات وتقنيات في 
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 اإلجابة وسلم التنقيط عناصر
 

 (عناصر يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة)

 (ن  01) مكون النصوص: أوال 

 

 المالحظة:     

عالقة تضمن، فعنوان المصدر يكثف مضمون الفقرة، وهي بمثابة  -: العالقة بين المصدر ومضمون الفقرة الثانية

ن1.... .......................................................................................................شرح وتفسير له    

 الفهم:

ن1...... ...........................(..اإلعالن وتأثيره على سلوك المستهلك -) القضية المحورية للنص من قبيل  – 2  

ن 1........................أو اإلشهار ومقاصده الربحية شرح قولة الكاتب بإبراز البعد المخادع لخطاب اإلعالن  – 3  

 التحليل:

ن 1.1.....................................................:.................الحقالن المعجميان المهيمنان في النص هما -4  

...  المعلنين ،الصورة، إعالنات اإلشهارالصوت، الدعاية وأساليبها، :  حقل اإلعالن  -       

...حاجات المستهلكين ، سلوك المتلقي  ،السلع المعروضة إقناع المستهلكين،:  حقل االستهالك -       

...عالقة تفاعل وتكامل: العالقة بين الحقلين -       

علم النفس، : علوم مساعدة مثلاستناد اإلعالن إلى أصول وقواعد، و -:كون اإلعالن علما قائما بذاته تفسير -5 

ن  1.... .................................................................................... .واالجتماع، واإلدارة، واالقتصاد  

    -المباشرة وتقرير الحقائق والمعطيات -: ثالثة مؤشرات من قبيل لنص بل الطابع التقريري االستدالل على  – 6

ن1.1.............................................................التعابير المجازية غياب -األساليب الخبرية استخدام -      

 التركيب: 

ن 3 ...............الكاتبي في القضية التي يعالجها ئج التحليل مع إبداء الرأي الشخصتركيب خالصة مركزة لنتا – 7   

 ثانيا: مكون علوم اللغة ) 4 ن (

 ن 2 ....(ال يدري≠ يدري:) مثال لطباق بالسلب –(...انتهاء≠ بدءا  -كبارا≠  صغارا ) مثال لطباق باإليجاب -1

 ن 2................................ (...ز ملحوظممي   -ز ملفوظممي   )تركيب  جملتين مفيدتين وفق ما هو مطلوب -2     

 ثالثا: مكون التعبير واإلنشاء ) 6 ن (

  :يراعى في تقويم إنتاج المترشح   

 "مهارة توسيع فكرة "مدى التمكن من تطبيق خطوات،  وتقنيات  -            

 .سالمة اللغة والتعبير  -            

 


