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 - 0النص:
تعتبر الشاشة الصغيرة في المغرب مم كة الوسائط اإلشيارية  ،فيي تغطي كل تراب المممكة .وانتشارىا الواسع عمى
الساحة الوطنية أممتو ظروف اقتصادية وسوسيوثقافية ،منيا :عامل األمية الذي يحد من اطالع األغمبية عمى الصحف
والجرائد والمجالت ،وعامل الفقر الذي يجعل من التمفاز ىواية الفقراء بسبب انكماش القوة الشرائية .فإطار الشاشة ال يقترح
عالما آخر فقط  ،ولكن أيضا عالما يمكن أن يحتوينا  .إنو عالم الحمم األكثر واقعية ..

وفي المغرب نتيجة لبعض االختالالت والفوارق االجتماعية ،ال توجد عمميا طبقة استيالكية وسطى  ،فالخطاب
اإلشياري التمفزي محدود وموجو إلى طبقة غنية ( إعالنات السيارات الفخمة  ،البورصة  )...أو إلى طبقة ضعيفة

(إعالنات المواد الغذائية والمنزلية )...فالفوارق كبيرة والقوة الشرائية ضعيفة  .واليدف بالنسبة لممعمنين صعب التحديد،
وعمييم الحذر حتى ال يثيروا حساسية األشخاص بعرضيم إلعالنات وصور محرجة وبعيدة عن الواقع المغربي...
إن اإل رسالية اإلشيارية تؤسس لقيم نمطية ،كاألسرة والجمال والنظافة والصحة والنجاح ...وعمى الموضوعات المتناولة

أن ترسخ ىذه القيم والمفاىيم في األذىان والعقميات  .إنيا إيديولوجية السوق التي تتغمغل في بنية المجتمع  ،متبنية قيمو
التي ال يمكن التغاضي عنيا كمفيوم األسرة الراسخ في وجدان كل مغربي...وىذا ما نقف عميو في بعض اإلعالنات
اإلشيارية المرتبطة بالمواد الغذائية كبعض أنواع الشاي والقيوة والزيت . ...فخالل عرض منتوج زيت "لوسيور" مثال
تظير امرأة متقدمة في السن بزي مغربي تقميدي ،وىو كناية عن األصالة ،تمقن ابنتيا الشابة فن الطبخ المغربي األصيل

الذي سيزداد حالوة وطراوة بفضل المنتوج المعروض بينما يدل توظيف المائدة المستديرة في ىذا اإلشيار عمى التالحم
األسري ،كما يالحظ غياب الرجل عن ىذا الفضاء ،وليذا الغياب داللة خاصة  ،فالعقمية المغربية لم تتعود بعد عمى
حضور الرجل بشكل عمني في المطبخ. ...

نحن إذن أ مام نموذج يؤسس قيما استيالكية عصرية  ،في خدمة عادات وتقاليد متأصمة ،وىو ما يسميو أحد

الباحثين ال غربيين بالعصرنة المحافظة أو مجتمع التغاضي الذي ينتج خطابا ثانيا  ،يعيد أنماط التفكير من خالل الخطاب
اإلشياري  .لكن حضور النموذج التقميدي بمغتو وقوالبو ،ال يعني غياب النموذج العصري ،بل العكس ىو الصحيح،
فالمنتوجات العصرية التي توظف إرساليات ذات ىوية غربية ىي أكثر حضو ار في اإلشيار التمفزي المغربي من مثيمتيا

التقميدية.
المرجع  :محسن أعمار  ،مجمة عالمات ,ع  51سنة ، 2002ص 501وما بعدىا (بتصرف)
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) المترشحون الممدرسون )

اقرأ النص بتمعن ،ثم أجب عن األسئلة.
* المجال الرئيس األول  :درس النصوص(01ن)
 – 1ضع عىىاوا مىاسثا للىص  ،وعُه وىع الخطاب الذٌ َتمحىر حىله 1............................................ .ن
 -2اشزح  ،تتعثُز سلُم  ،ما َأتٍ :
أ ) " الوسائط اإلشهارية "  " -انكماش القدرة الشرائية " .
ب ) تُه العىامل التٍ مكىت التلفشج مه السُطزج علً عملُح اإلشهار تالمغزب 2...................................ن
 -3أ ) َتىسع معجم الىص حقالن تارسان هما  :حقل اإلشهار  ،وحقل اإلوسان /المجتمع .
ـ مثل لكل حقل تأرتعح ألفاظ  ،ثم فسز وىعُح العالقح القائمح تُه الحقلُه .
ب ) َستهذف اإلشهار التلفشٌ تالمغزب  ،حسة تصىر الكاتة  ،طثقتُه محذدتُه .
 عُىهما ،مثزسا األسثاب المتحكمح فٍ هذا االستهذاف ،ثم تُه مذي صحح هذا التصىر علً ضىء واقعاإلشهار التلفشٌ تالمغزب حالُا.
ج ) َتمُش الىص تمجمىعح مه الخصائص اللغىَح.
 اذكر منها ثالثا  ،ثم بٌن وظٌفتها فً النص  4.............................................................. .ن - 4ركب – فً فقرة متماسكة – أهم الخالصات التً توصلت إلٌها ،ثم ناقش االستنتاج اآلتً الذي
خلص إلٌه الكاتب " نحن إذن أمام نموذج يؤسس قيما استهالكية عصرية ،في خدمة عادات وتقاليد
متأصلة"مبدٌا رأٌك مع التعلٌل 3 ................................................................................ن
* المجال الرئيس الثاني :الدرس اللغوي(4ن)
تأمل العبارة اآلتٌة ثم أنجز المطلوب .
" فالمنتوجات العصرية التي توظف إرساليات ذات هوية غربية هي أكثر حضورا في اإلشهار
التلفزي المغربي من مثيلتها التقليدية " .
 اجرد من هذه العبارة :أ) مصدرٌن ،وحدد وزنٌهما  ،ثم اشتق من المصدرٌن فعل األمر مع الشكل التام 1............................ن
ب) لفظٌن دالٌن على الطباق ،وبٌن نوعه  ،ثم وظف هذا الطباق فً جملة دالة 1.....,........................ن
ج) اسمٌن منسوبٌن  ،ثم بٌن قاعدة نسبتهما  1 ............................................................. .....ن
د) تمٌٌزا وحدد نوعه ،ثم ركبه فً جملة مفٌدة  1.............................................................. .ن
* المجال الرئيس الثالث :درس التعبير واإلنشاء (6ن)
ٌقول الكاتب  " :تعتبر الشاشة الصغيرة في المغرب ملكة الوسائط اإلشهارية "
 استأنس بهذه القولة  ،و حرر موضوعا إنشائٌا متماسكا تقارن فٌه بٌن اإلشهار التلفزيواإلشهار الصحفً ،مستثمرا ما تدربت علٌه فً مهارة " المقارنة واالستنتاج " 6...................ن
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* أوال  :درس النصوص 01( :ن)
 1ـ اقتراح العنوان :
ـ اإلشهار التلفزي فً المغرب ـ الخطاب اإلشهاري التلفزي بالمغرب ـ قراءة فً اإلشهار التلفزي
التلفزي بالمغرب...
( ٌقبل كل عنوان مناسب ()) 0، 55
 نوع الخطاب  :الخطاب اإلشهاري (  0............................................................... ) 0 ،25ن - 2أ ) " الوسائط اإلشهارٌة "  :كل الوسائل التواصلٌة الموظفة فً عملٌة اإلشهار من إذاعة وصحف
ومجالت وملصقات وهواتف)0,5( ...
"انكماش القدرة الشرائٌة "  :ضعف أو تقلص األجور والمداخٌل التً ال تمكن من االقتناء واالستهالك)0،5(...
ب)  -العوامل  - :القدرة على تغطٌة كل تراب المملكة...
عامل األمٌة الذي ال ٌسمح لألكثرٌة باالطالع على الوسائط المقروءة... عامل الفقر الذي ال ٌمكن من اقتناء وسائط أخرى غٌر التلفزة 3 ......................) 1(..ن - 3أ ) الحقالن الداللٌان....
 حقل اإلشهار  " :الشاشة الصغٌرة "  -الوسائط اإلشهارٌة  -المعلنٌن  -اإلرسالٌة اإلشهارٌة الخطاب اإلشهاري  -اإلعالنات)0،25(... حقل اإلنسان /المجتمع " :طبقة استهالكٌة  -األشخاص -طبقة غنٌة  -طبقة ضعٌفة  -األغلبٌة األسرة ـ التالحم األسري)0،25 ( "... تفسٌر العالقة  :جدلٌة  -تفاعلٌة ...عالقة تؤثٌر وتؤثر...فالتؤثر ٌظهر من خالل مراعاة اإلشهار التلفزي لقٌم المجتمع المغربً وخصوصٌاته الثقافٌة
واالجتماعٌة ...والتؤثٌر ٌتجلى فً التؤسٌس لقٌم عصرٌة قائمة على اإلقناع من أجل استهالك المنتوجات )0،5 (.
( ٌقبل كل تفسٌر مالئم )
ب) – التعٌٌن واألسباب....
 طبقة غنٌة تتمٌز بقوة قدرتها الشرائٌة التً تمكنها من العٌش فً رفاهٌة ()0، 25
رغم قلة من ٌمثل هذه الطبقة فً المغرب ،فهً قادرة على اقتناء واستهالك المنتوجات الباهضة الثمن
مثل السٌارات الفاخرة واألثاث المستورد)0،5( ...
 طبقة فقٌرة لها قدرة شرائٌة ضعٌفة ( ،) 0، 25تكتفً باقتناء المواد والمنتوجات الضرورٌة ،لكنها
تمثل الغالبٌة من الشعب المغربً ،وتكمن أهمٌتها فً توسٌع عملٌة االستهالك خاصة بالنسبة للمنتوجات
الرخٌصة) 0 ، 5(...
 مدى صحة تصور الكاتب :...
الراجح أن هناك أٌضا طبقة استهالكٌة وسطى  ،فاإلشهار التلفزي بالمغرب حالٌا ٌعرض وصالت
إشهارٌة لمنتوجات متعددة ،تتنوع بتنوع انتظارات الطبقات المستهدفة ومعاٌٌرها و قٌمها ومستواها المادي...
وهذا ما ٌوسع عملٌة االستهالك التً ٌنتج عنها  -بالضرورة  -جنً أرباح مضاعفة ) 0،5 (.
( ٌقبل رأي التلمٌذ ( مع أو ضد تصور الكاتب)  ،شرط تقدٌم تعلٌل مقنع )
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ـ عناصر اإلجابة ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج) الخصائص اللغوٌة :
 هٌمنة الجمل واألسالٌب الخبرٌة  -اللغة التقرٌرٌة  -التكرار المعجمً  -الترابط والتماسك  -الوضوح فً التعبٌر -توظٌف أدوات الربط  -اعتماد ضمٌر المتكلم الجمع ( نقف  /نحن )...
( ٌكتفى بثالث خصائص) ()0،55
ـ الوظٌفة  :اإلخبار والتفسٌر ( 4 ....................................................................................)0،25ن
 - 4تركٌب فقرة ....
ـ ٌنتظر أن تتضمن الفقرة اإلشارة إلى :
أهم عناصر المضمون ( :مكانة التلفزة المغربٌة - ...الطبقات والقٌم التً ٌستهدفها اإلشهار التلفزي المغربً -
الكشف عن طبٌعة النموذج اإلشهاري فً التلفزة المغربٌة)0،5( ....
أهم الخصائص اللغوٌة  ( :االعتماد فً عرض مضمون النص على اللغة التقرٌرٌة واألسالٌب الخبرٌة)0،5( ) ...
مناقشة االستنتاج مع إبداء الرأي  ( :تراعى مدى قدرة التلمٌذ على محاورة استنتاج الكاتب الذي ٌبدو أنه
ال ٌنطبق على كل الوصالت اإلشهارٌة فً التلفزة المغربٌة)1(...
التعلٌل  - :إقرار الكاتب فً آخر النص بحضور نموذج إشهاري مغاٌر /عصري ٌحٌل على قٌم غربٌة ...
 ارتباط بعض المنتوجات المروج لها بالعصرنة والحداثة ( ألبسة رٌاضٌة/سٌارات فاخرة /آالت تكنولوجٌة 2.................................................................................................)1( ...ن
* ثانيا :الدرس اللغوي4(:ن)
أ ) المصدران
حضورا () 0،25
اإلشهار ( )0،25

وزنهما
فعول ( )0،25
إفعال ( )0،25

فعل األمر
احضر () 0،25
أشهر () 0،25

ب ) الطباق
العصرٌة  #التقلٌدٌة
() 0،25

نوعه
طباق اإلٌجاب
( )0،25

التوظٌف
تركٌب الطباق فً جملة دالة .
() 0،25

قاعدة نسبتها
ج) األسماء المنسوبة
 إلحاق ٌاء مشددة بآخر االسم المنسوب وكسر ما قبلهاالعصرٌة
,,
,,
,,
ـ
غربٌة
,,
,,
,,
ـ
المغربً
,,
,,
,,
ـ
التقلٌدٌة
ـ حذف تاء التؤنٌث وإحالل محلها ٌاء مشددة مكسور ما
التلفزي
قبلها
()1
( ٌكتفى باسمٌن منسوبٌن مع ذكر قاعدة نسبتهما)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ التمٌٌز  :حضورا ( _) 0،25نوعه  :تمٌٌز النسبة/تمٌٌز الممٌز الملحوظ ( )0،25
 التركٌب  :تراعى صحة الجملة تركٌبا وداللة () 0،25* ثالثا :درس التعبير واإلنشاء6(:ن)
من معاٌٌر تقوٌم الموضوع :
 - Iاعتماد تصمٌم منهجً ٌتضمن :
1ـ مقدمة  :حصر الموضوع  /اإلشكالٌة)1(...
2ـ عرض  :رصد مظاهر االئتالف واالختالف....
أ ) إبراز مظاهر االئتالف ( )1،5
ب) إبراز مظاهر االختالف ( )1،5
3ـ تركٌب خالصة للمقارنة ()1
 - IIمراعاة االنسجام والتماسك وسالمة اللغة واحترام عالمات الترقٌم( 6........................) 1ن

