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 :امعامل

ـــــــــــ．عامـــــــــــــــــــــ．ضــــــــــــ  

 أكاديمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

  :الشعبة أو امسلك الشعえ العلمية والتقنية

 :امادお اللغة العよبية
  السنる اأولى :امست．・ 

استدراكيるا :الدورة  
 

 صناعる اإشヰار

إن اإشヰار ا يبيع منتجاれ فحسゆ، وهو ليس واجるヰ لتواصل محايد، وهو أيضا ليس مجرد واسطる بين البائع    
فヰو  ،وبصفته تポヤ، فإنه يقوュ بوظائف ثقافيる متنوعる ومتعددة .إنه ظاهرة اجتماعيる في المقاュ اأول. وزبونه

من حيث  جديدة يبشر في الوقれ ذاته بنماذج قيュ   ولكنه اجتماعيا، القيュ السائدةيكرس الموجود من حيث إنه يヤتقط 
 . قادرا عヤى استيعاゆ الجديد في المنتجاれ والخدماれ من القيュإنه، في سعيه إلى البيع الدائュ، يخヤق نسقا 

مجتمعる إنه كل هذه المواقف . ثابتا منحازا إلى موقف دون سواه るليس حكュ قيماإشヰار في كل الحااれ و   
るヤو يرتبط إلى حد كبير بالعصر، ولكنه في اآن نفسه يستند إلى اأ، ومنفصヰف ポوヤوالس ベفي اأخا るالقديم ュحكا

في كل صيغه وأشكاله ا يكتفي بالبيع، بل إنه يعュヤ الصغار والكبار عヤى حد  وهو. والتعاطي مع المحيط وأشيائه
، وكيف يمارسون عمヤياれ البيع بعينهوذج اقتصادヵ سواء كيف ينتمون إلى ثقافる بعينヰا وكيف يعيشون ضمن نم

ュヰحيات れا من أجل البيع وا شيء سواه، . والشراء في جزئياヰヤك れالصفا ポヤأن إنه بت ヵالتي ا تبيع ا أ るヤالوص
るا وا يمكن أن تكون ناجحヰل るالتي ا تنبثق من قيم るاريヰاإش れلكل الوصا るيヤالتواص るفي القيم ポوهذا ما يشك ،

وا يمكن أن تشكل  إنヰا قد تغريه في الظاهر، ولكنヰا ا يمكن أن تنفذ إلى وجدانه. ربる الثقافيる لヤزبون المستヰدفالت
إا إذا كان عارفا  ،الوصول إلى الزبون والدفع به إلى الشراء ا يستطيع اإشヰارصانع  رافدا لヤشراء، ولذلポ فإن

وتعد هذه المعرفる عنصرا أساسيا  .نفسيته ووضعه ااجتماعي وسنه وجنسه ومجاله المヰني: بكل تفاصيل حياته
 .في عمヤيる صياغる الوصるヤ اإشヰاريる وبناء خطابヰا واختيار ألوانヰا وأشكالヰا وألفاظヰا

   るوثقافي るاجتماعي るار حقيقヰى الشراء قبل أن يكون مجرد ،لقد أصبح اإشヤتشجع ع るاقتصادي るآلي .ポأيضا وبذل 
مختヤف  المواطنين كュヰヤ فيوجزءا من وجدان  ،وجزءا من الفضاء الجغرافي ،أصبح جزءا من الفضاء ااجتماعي

ュدان العالヤى البيع والشراء إن آلياته ا تقتصر. بヤع ゆا فحسヰس  ـت  ، بل إن  ヰفي ュ  るق ثقافヤااجتماعي خ ポوヤتوجه الس
    .اقف اأفراد والجماعاれ وأنماط استヰاكュヰ وعيشュヰوتحدد مو

 (بيرنゅر كゅتوا " )  اإشヰار والمجتمع" تボديم  وترجمる  لكتゆゅ : سعيد بنكراد . د : المرجع                        

                       れゅعام れمنشورا ، る2102طبع، れゅ( . بتصرف)  01-01 -01: الصفح 

 :جゆ عن اأسئるヤ اآتيるاقرأ النص، ثュ أ

 (نقط  ヱ1) درس النصوص : المجال الرئيس اأول

ヱ-   عنوان  النصب ポن 0................................ ...........................................................؟َم يوحي إلي 
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  -الدورة استدراكية  –وى ل السنة  –اللغة العربية  :امادة

ヲ -  سゅاأس るضيボالنصحدد ال ゅヰلجゅالتي يع........................................  ......................................ヱ ن 
ン-   ولهボب ゆتゅصد الكボذا يゅم " : ヴヤتشجع ع るديゅاقتص るقبل أن يكون مجرد آلي るفيゅボوث るعيゅاجتم るボيボر حゅヰد أصبح اإشボل

 ن ヱ.................................................................... ..................................................." الشراء
ヴ- نゅان داليボل : يتوزع النص حボارحヰل  اإشボالمجتمعوح.  ،ゅمヰل منボكل ح ヴヤع るالدال れراゅظ والعبゅاجرد بعض األف

 ن  ヲ:............................................................................ اآتي ثم حدد العاقる بينヰمゅ،  مستعينゅ بゅلجدول
 العاقる بين الحقヤين األفاظ والعباراれ الدالる عヤى المجتمع   اإشヰاراألفاظ  والعباراれ الدالる عヤى     

   

ヵ- ゆتゅل قول الكヤحد س: " ح ヴヤر، عゅر والكبゅم الصغヤر يعゅヰوكيف يعيشون إن اإش ゅヰبعين るفゅボث ヴواء، كيف ينتمون إل
 ن ヱ....   ........................................................................................." ضمن نموذج اقتصゅدヵ بعينه

ヶ- ヴヤالتفسير، استدل ع ゆوヤفي النص أس ゆتゅلين وظف الكゅبمث ポذلゆوヤهذا اأس るوظيف ゅفي النص ، مبين........... .ヱ ن 
Α- الشخصي في موضوع النص ポمركزة، مع إبداء رأي るفي خاص れゅبゅإليه من إج れヤتوص ゅم ゆرك................ン  ن 

 (نقط  4) مكون عヤوュ الヤغる : المجال الرئيس الثاني

ヱ – ヤع るرئゅالط れن التغييراゅإليه، مع بي ゆاستخرج من النص اسمين منسوبين، وحدد المنسو  ،るااسمين عند النسب ヴ
 ن ヲ: ............................................................................................  مستعينゅ في ذلポ بゅلجدول اآتي

ゆالمنسو ュإليه ااس ゆالمنسو るالطارئ  れالتغييرا 
   
   

ヲ- ヰمن صورتي るاآتي るヤينبغي تغييرهحول العددين الواردين في الجم ゅمع تغيير م ،るفظيヤال ゅمヰصورتي ヴإل るالرقمي ゅم:  

        れهدゅش (ヱ1  ( )るヤوص ) ポاヰاست ヴヤتشجع ع るريゅヰإش(ヲヴ ( ) دةゅم )من مواد التجميل.   .....................ヲ ن 

 (نقط  6) درس التعبير واإنشاء : المجال الرئيس الثالث

 :فゅ مكتسبゅتポ في مゅヰرة تحヤيل صورةتأمل الصورة اآتيる، ثم حゅヰヤヤ موظ
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 عناصよ إجابة وسلê التنقيط

 أكاديمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 الشعبة أو امسلك الشعえ العلمية والتقنية

 :امادお اللغة  العよبية
 السنる اأولى :امست．・ 

 استدراكيるا الدورة

 

 دليل التصحيح

 تشكل العناصر المقترحる في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة اأساتذة في تصحيح إنجازاれ المترشحين

 (نقط  ヱ1) درس النصوص : المجال الرئيس اأول

ヱ - بلボالتي  ت れゅبゅر أن تستوحي من العنوان موضوع النص، من مثلاإجゅヰاإش るعيゅهرة اجتمゅوأنه ،ظ  るعゅصن
 ن ゅ  ........................ ......ヱئمる الذاれ تボف وراءهゅ مؤسسれゅ كبرى  مختصる  في التواصل والترويج التجゅرヵق

ヲ - فゅボئف ثゅوم بوظボت るعيゅهرة اجتمゅو ظ るعゅر من  حيث كونه صنゅヰلج النص موضوع اإشゅمن ييع ゅمتعددة، انطاق る
ゅع الزبゅمن أجل إقن るعيゅيم ااجتمボتوظيف مجموع ال ヵالدور الذ  ヴヤمع التوكيد ع ،ポاヰااست るيヤدفين في عمヰئن المست

 ن ヱ.................................خヤق أنمゅط ثゅボفيる واستヰاكيる جديدة  توجيه السヤوكれゅ  ااجتمゅعيる و يヤعبه  اإشゅヰر في
 
ン-  مヰالف ヴヤالمترشحين التي تدل ع れゅبゅبل إجボتゆسゅمن خال ا المن ،るولボين لمضمون الヰبل بين وجゅボوجود ت ヴرة إلゅإش

るريゅヰاإش るيヤعمヤين لヤمゅمتك :ヵدゅفي والوجه ااقتصゅボالوجه الث.............................................. ...............ヱ ن 
 
ヴ- ゅمヰبين るئمゅボال るن والعاقゅان الداليボالح :......................................................................... ......ヲ  ن 

 れالعباراヱ على األفاظ るالدال  
اإشヰار    

  るالدال れالعباراヱ األفاظ  
 على المجتمع

العاقる بين الحقلين               

الらائع ، ヱاسるト بين منتجاれ ، يらيع 
ヱラائم، الزبوギيع الらال  ، 

 ، الヨنتجاれ،عヨلياれ الشゲاء 
 ،るاريヰاإش れالوصا ،るالوصل

 ......... صانع اإشヰار
 

 ( るنصف نقط) 

  ،الボيم السائりギ اجتヨاعيا 
 ベاأخا،   ポالسلو، 

 الوضع ،لヨحيط ا
، ドاهりゲ  ااجتヨاعي 
 るاعيヨاجت......... 

 

 ( るنصف نقط) 

 العاقる الボائるヨ بين الحボلين عاقる تゲابط
   るトボع يشكل نヨجتヨال ラكو るيヱاコ اعل، منヘتヱ

الボヨابل يسヰم   انトاベ صناعる اإشヰار ヱفي 
るاعيヨااجت れاته في توجيه السلوكاク ارヰاإش.. 

 

 (نقطる واحدة )
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 عناصر إجابة وسلê التنقيط وى  السنة ل  – اللغة العربية :امادة

ヵ-  المترشحين れゅبゅويم إجボفي ت ヴدراليراعボلكل  ة ヵرゅヰاإش ゆゅالخط るشمولي ヴرة إلゅإشゅب ゆتゅالك るيل قولヤتح ヴヤع
ゅヰدافヰواست るالعمري れゅالفئ،   るديゅاقتص れゅضمن وضعي ポاヰااست ヴヤع るئمゅفي قゅボء الثゅذج جديدة لانتمゅق نمヤمن أجل خ

 ن ヱ.................................................................................   .......................................محددة
ヶ-  التفسير ゆوヤفي النصووظيفته أس : 
 المثاان............................................................................................. :... ........ (ヰ5ヵヰ ن ) 
- ヤإنه بتるالتي ا تبيع ا قيم るヤأن الوص ヵمن أجل البيع وا شيء سواه، أ ゅヰヤك れゅالصف ポ ゅヰل .. 

نفسيته : إن صゅنع اإشゅヰر ا يستطيع الوصول إلヴ الزبون والدفع به إلヴ الشراء إا إذا كゅن عゅرفゅ بكل تفゅصيل حيゅته -
 .ووضعه ااجتمゅعي وسنه وجنسه ومجゅله المヰني

 るالوظيف .............. :.............................................................................. ........... (ヰ5ヵヰ ن ) 

 ゆريボالنص، لمزيد من التبسيط والتوضيح وت ゅヰلجゅالتي يع ゅيゅضボر والゅالتفسير بغرض شرح اأفك ゆوヤيوظف أس ゅدة مゅع
 ...الゅボرئ والتأثير فيه إلヴ المعゅني

Α- ボفي ت  ヴيل بتركيز ووضوح، يراعヤم والتحヰفي الف るボبゅم السヰتゅبゅإج ゆتركي ヴヤم عヰالمترشحين قدرت れزاゅويم إنج
، خصوصゅ المتعるボヤ منゅヰ بكون اإشゅヰر ظゅهرة  الボضゅيゅ الواردة في النص مع إبداء الرأヵ الشخصي في الボضيる أو

    ن ン.... د مواقف اأفراد والجمゅعれゅ وأنمゅط استヰاكヰم وعيشヰماجتمゅعيる يتم ضمنゅヰ توجيه السヤوポ ااجتمゅعي وتحدي

 (نقط  4) مكون عヤوュ الヤغる : المجال الرئيس الثاني

ヱ – るااسمين عند النسب ヴヤع るرئゅالط れن التغييراゅإليه، مع بي ゆاستخراج اسمين منسوبين، وتحديد المنسو  .........ヲ ن 

ゆالمنسو ュإليه ااس ゆالمنسو れالتغييرا るالطارئ 
ヵدゅاقتص  ( るطボربع ن) دゅاقتص -  ( るطボربع ن) ゅヰヤقب ゅالمشددة وكسرم るء النسبゅي るفゅإض.ヰ5ヵヰن 
 ن ヰ5ヵヰ  .حذف تゅء التأنيث وزيゅدة يゅء مشددة (ربع نボطる )  -المヰنる  (ربع نボطる ) المヰني 

 

ヲ – مع ،るفظيヤال ゅمヰصورتي ヴإل るالرقمي ゅمヰمن صورتي るヤينبغي تغييره تحويل العددين في الجم ゅتغيير م  ...........ヲ ن 

-  れهدゅشれعشر وصا  ポاヰاست ヴヤتشجع ع るريゅヰمن مواد التجميل أربع وعشرين مادةإش. 

ヲ- (نقط  6) درس التعبير واإنشاء : المجال الرئيس الثالث 

 :نجゅز المترشحين مゅ يأتيإفترض في ـي  

 ن ヲ... ............................... وظيفゅヰ التوظيف المنゅسゆااستثمゅر الجيد لمكتسبゅته في مゅヰرة  تحヤيل صورة  وت -

-  ゅヰوالواضح عن مضمون  الصورة ودالت ゆسゅالتعبير المن...................................................... .....ヲ ن 

 ن ヲ..................................... ..............................................امる الヤغる واحترام عامれゅ الترقيمس -


