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 المヱضヱع
 

 :ص ــالن

 
فボد أصبح أحد معゅلゅ.  ュفيヱ るاستヰاكيる في عصرنゅ الحديثاجتمゅعيヱ るإعاميヱ るثボ ظゅهرةيعد اإعان أخطر      

أهュ مぼشراれ  فヱヰ صنゅعる يزداد ثゅヰヤボ يヱمゅ بعد يヱ ،ュヱمぼسسる قゅئمる بذاتヱ ،ゅヰأحد .ゅي ا يمكن ااستغنゅء عنヰتالمجتمع ال
 . دヱلる كلالتボدュ ااقتصゅدヵ ل

ااتجゅه  نحヱ مسゅر تثボيヘي استヰاكي يسير بعヤボيれゅ النゅس دヱن أن يدرヱا، ヱغゅلبゅ مゅ يتュ هذا السيرإن اإعان       
المボرر سゅヘヤ  من قبل مصممين محترفين في فنヱن الدعゅيヱ るأسゅليبヱ ،ゅヰبإشراف ヱتヱجيه من أصحゅبه الحボيボيين، بدءا من 

اأكبر، ヱمゅ يتصل بヰذه المぼسسれゅ الゅヘعるヤ من نظヱ ュゅانتゅヰء بゅلشركれゅ المنتجる، المستヘيد  ،التゅجر المستヘيد المبゅشر
فゅإعان بヰذا الصنيع غسيل حボيボي لヤمخ بゅلصヱ れヱالصヱرة، ヱربمゅ بゅأغنيる ... سيゅسي ヱاقتصゅدヱ ヵاجتمゅعي ヱثゅボفي 

المشヱقヱ ،るبほسゅليゆ أخرى خヘيる إقنゅع المستヤヰكين صغゅرا ヱكبゅرا بほهميる السヤع المعرヱضヱ ،るالخدمれゅ المボدمる  في 
هヱ فن قديュ ينمヱ  هヱأهداف المヱجه فゅلسعي لヤتほثير عヴヤ اآخرين ヱتヱجيه سポヱヤ المتボヤي حسゆ رغبれゅ .نれゅ اإشゅヰرإعا

، بل ゅأヱ دفゅعي ゅعدヱانيبゅلضرヱرة ا يكヱن  المぼثرة سゅليヱゆاستخداュ هذه اأ .مベゅ اإنسゅن مثヤه كヵほ غريزة أخرىفي أع
  .المستポヤヰ من حيث يدرヱ ヵا يدرヵ إقنゅع ةحيゅالمجゅاれ مختヤف تدخل في ي

       ヴله المستندة إلヱأصヱ اعدهヱبذاته، له ق ゅئمゅق ゅمヤجعل منه ع ヵدゅط ااقتصゅر رائد في النشヱلإعان دヱ هذا
ゅヰلヱボف حヤبمخت るس،  ،المعرفヘن ュヤدمن عゅاقتصヱ إدارة ュヤعヱ ،عゅاجتم ュヤعヱ،  ュأنه ل ヴبمعن ،ゅيボتطبي ゅنه فنヱك ヴإل るفゅإض

يعد مجرد إخراج ヱإبداع فني في رسゅلته اإعانيる، بل غدا ヱسيるヤ اتصゅل فعゅل تتخطヴ جميع الحدヱد بين المعヤنين 
 . ヱالجمヱヰر

فヱヰ الذヵ . ىلボد زاد ااهتمュゅ بゅإعان بゅعتبゅره أداة تسヱيボيる أكثر فゅعヤيヱ るانتشゅرا من اأدヱاれ الترヱيجيる اأخر      
التطヱر الゅヰئل في كل من ヱسゅئل كمゅ استゅヘد اإعان من  .أهدافゅヰتستخدمه من تحボيベ مكن المぼسسれゅ الحديثる التي 

اأسヱاヱ ベتعدد مجゅل اتسゅع فضا عن  ،تボنيる الحゅسゆヱ الرقميる الحديثるبゅستخداュ ااتصゅل ヱالتصميュ الヘني ヱاإخراج، 
ة المنゅفسヱ ،るالحゅجる الヘعヤيる لتحボيベ التヱازن بين حゅجれゅ المستヤヰكين ヱرغبゅتュヰ المنتجヱ れゅتنヱع عامゅتヱ ،ゅヰازديゅد حد

عヴヤ نطベゅ  مبتغヴ الشركれゅ المنتجる هヱ تحボيベ الربحإن  .اأسヱاベ من منتجれゅ من جるヰ أخرىمن جヱ ،るヰمゅ تボدمه 
 .قل تكるヘヤ ممكنヱ ،るيتュ كل ذلポ تحれ شعゅر خدمる الصゅلح العヱュゅبヱ ほاسع،

 

- 2112/ 0ط : اأردن -عمゅن -دار الفゅرベヱ -اإعان ヱسポヱヤ المستポヤヰ بين النظريヱ るالتطبيベ -طعيمるحسュゅ فتحي أبヱ . د
 (بتصرف) .04 -03: ص ص
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 るاآتي るヤعن اأسئ ゆأجヱ ،るاقرأ النص قراءة متأني: 

 
 (ن  01) مكヱن النصヱص : أヱا

 
 :るالماحظ 

0- るنيゅرة الثボヘن الヱحدد عاقته بمضمヱ ،من مصدر النص ベヤن 1....................................................انط 
:ュヰالف 

2 - るريヱالمح るضيボنصل أبرز الヤ........................................................................................1 ن  

3 -ゆتゅل الكヱالربحإن  ":اشرح ق ベيボتح ヱه るالمنتج れゅالشرك ヴاسع، مبتغヱ ベゅنط ヴヤع ヱ るヘヤقل تكほب،るممكن 
    ュゅلح العゅالص るر خدمゅشع れتح ポكل ذل ュيتヱ " ............................................................1 ن 

 التحヤيل:
.ااستヰاポ حボلاإعان ヱ حボل: معجميゅنيتجゅذゆ النص حボان  -4  

ن  ゅ...................................... 1.1بينヰم بكヤمتين أヱ عبゅرتين دالتين، ヱبين العاقる منヰمゅ مثل لكل  -            
ن 1.....................................................................بذاتهالكゅتゆ كヱن اإعان عヤمゅ قゅئمゅ  فسركيف  -5  

6- るدال れشراぼم るاستدل بثاث ヴヤبع ا عゅنصالطヤل ヵريرボن                                                                    1.1.........................................................لت 
ゆالتركي: 

ن 3..........................يポヤ لヤنص، مبديゅ رأيポ في الボضيる التي يعゅلجゅヰ الكゅتヤゆركゆ خاصる مركزة لنتゅئج تح -7  

ゅنيゅث : るغヤال ュヱヤن عヱ(ن  4) مك 
 

ن 2...............................................طبベゅ بゅلسゆヤاستخرج من النص مثゅا لطبベゅ بゅإيجヱ ،ゆゅمثゅا ل – 0    

 ز مヱヘヤظ، ممي  لز مヤحヱظ، ヱتشتمل الثゅنيる عヴヤ تمييز ركゆ جمヤتين مヘيدتين، تشتمل اأヱلヴ عヴヤ تمييز لممي   – 2  
        ュゅلشكل التゅب ゅمヰن 2.. .......................................................................................مع ضبط 

   

ゅلثゅء : ثゅاإنشヱ ن التعبيرヱ( ن  6) مك 
 

      ゆتゅل الكヱボإعان" .يゅذا فヰب  れヱلصゅمخ بヤي لボيボالصنيع غسيل حヱ ゆليゅسほبヱ ،るقヱالمش るأغنيゅب ゅربمヱ ،رةヱالص          
 ."خヘيる إقنゅع المستヤヰكين أخرى       

           - ゅئيゅإنش ゅعヱضヱم ゆااكت ゅز عشرة أسطر، ، في مヱゅاكتسبته من  يتج ゅكرة، مستثمرا مヘسع فيه هذه الヱت
  ". تヱسيع فكرة مゅヰرة "  خطヱاヱ れتボنيれゅ في 
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 اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط عنゅصر
 

(るسبゅمن るبゅبل كل إجボتヱ ゅヰصر يستأنس بゅعن) 
 (ن  01) مكヱن النصヱص: أヱا 

 
     :るالماحظ 

るنيゅرة الثボヘن الヱمضمヱ بين المصدر るالعاق :-  るبゅهي بمثヱ ،رةボヘن الヱان المصدر يكثف مضمヱتضمن، فعن るعاق
ن1.... .......................................................................................................شرح ヱتヘسير له    

:ュヰالف 
ن1...... ...........................(..اإعان ヱتほثيره عヴヤ سポヱヤ المستポヤヰ -) الボضيる المحヱريる لヤنص من قبيل  – 2  

ن 1........................أヱ اإشゅヰر ヱمゅボصده الربحيる شرح قヱلる الكゅتゆ بإبراز البعد المخゅدع لخطゆゅ اإعان  – 3  

 التحヤيل:
4- ゅن في النص همゅيمنヰن المゅان المعجميボن 1.1.....................................................:.................الح  

...  المعヤنين ،الصヱرة، إعانれゅ اإشゅヰرالصれヱ، الدعゅيヱ るأسゅليبゅヰ، :  حボل اإعان  -       

     - ポاヰل ااستボكين،:  حヤヰع المستゅإقن るضヱع المعرヤي  ،السボヤالمت ポヱヤكين ، سヤヰالمست れゅجゅح...  

...عاقる تゅヘعل ヱتكゅمل: العاقる بين الحヤボين -       

عュヤ النヘس، : عュヱヤ مسゅعدة مثلاستنゅد اإعان إلヴ أصヱل ヱقヱاعد، ヱ -:كヱن اإعان عヤمゅ قゅئمゅ بذاته تヘسير -5 
ن  ヱ. .................................................................................... ....1ااجتمゅع، ヱاإدارة، ヱااقتصゅد  

6 –  ヴヤااستدال ع ヵريرボبع التゅنص بل الطヤ من قبيل れشراぼم るثاث :- れゅالمعطيヱ ベئゅボرير الحボتヱ شرةゅالمب-    

    - ュاستخدا るالخبري ゆليゅاأس- ゆゅغي るزيゅبير المجゅن1.1.............................................................التع  

 :ゆالتركي 
 7 – ゅمركزة لنت るخاص ゆالشخصتركي ヵيل مع إبداء الرأヤئج التح ゅヰلجゅالتي يع るضيボي في الゆتゅن 3 ...............الك

 ثゅنيゅ: مكヱن عュヱヤ الヤغる ) 4 ن (
1- ゆゅإيجゅب ベゅل لطبゅمث ( راゅراب  صغゅءب بدءا  -كبゅヰانت...)– ゆヤلسゅب ベゅل لطبゅمث (:ヵب يدرヵا يدر).... ن 2 

     2- ゆヱヤمط ヱه ゅم ベفヱ يدتينヘتين مヤجم  ゆتركي(   ظمميヱヘヤظممي   -ز مヱحヤز م...) ................................ن 2 
 ثゅلثゅ: مكヱن التعبير ヱاإنشゅء ) 6 ن (

  :يراعヴ في تヱボيュ إنتゅج المترشح   

            -  れゅنيボتヱ  ،れاヱخط ベسيع فكرة "مدى التمكن من تطبيヱرة تゅヰم" 

 .سامる الヤغヱ るالتعبير  -            

 


