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النص :
مجتمع الصورة اإلشهارية
لم يعد مجال للشك في أن االقتصاد أصبح اليووم يحتول صودارة االاتموام و أن اإلمكانوات الواسوعة و الخارقوة
التي وفراا العلم الحودي و التقودم التكنولووجي البواار اوي باآسوات لليوات لخدموة أاودار االسوتبمار و الوربح
و من بم فإن سلطة االستهالك تستمد نفوذاا من ايمنوة الصوورة اإلشوهارية باختراقهوا لكول الحودود و الحوواجز
و نفاذاا إلى كل العقليات و الذانيات و البقافات .السماء تمطر صورا إشهارية و مشهد الهوائيات على أسطح
البنايات في كل أرجاء العالم يعكت استسالم إنسان القرن الواحد و العشرين لهذا اإلمطار و استزادته منه.
و تعتبر اإلبارة الوسيلة اآساسية التي تستعملها القنوات التجارية لجذب المشااد و شد انتبااه لمتابعوة موا
تقدمه من برامج و تختفي وراء اوذ المسواحات اإلعالميوة صوناعة يمكون أن نسوميها صوناعة الرغبوات تهودر
إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين عبر اإلشهار .و يسعى بنائي اإلبارة و صناعة الرغبات إلى خلو
بقافة استهالكية واسعة ذات أادار تجارية بدرجة أولوى و اوي تسوتهدر باآسوات الشوباب الوذي أصوبح يمبول
قدرة شرائية مهمة و فئة قابلة للتشكيل و التأبر أكبر من غيراا.
و تقوووم سوويكولوجية اإلع والن اإلشووهاري علووى بيووع اآحووالم و إبووارة الرغبووات موون خووالل الووربط بووين السوولعة
و الصحة و الجمال و الجا و الشباب و المغامرة ...و اكذا تقدم اإلعالنات اإلشوهارية العوالم فوي عطلوة دائموة
مسترخيا و مبتسوما و غيور عواب بشويء يسوكنه أفوراد معتوزون بوداائهم توصولوا أخيورا إلوى اموتالك البضواعة
المعجزة التي تجعلهم أكبر جماال و صحة و حدابة و جاذبية.
و يتعزز تأبير اإلعالنات اإلشهارية من خالل ما يسمى مبدأ اإلغرا اإلدراكوي أي تكورار الدعايوة مورات و
مرات حتى تحاصر المشااد فتشغل ذانه عون التحليول و تعتمود االنفعوال و التوأبير لتكوون شوبكة عصوبية فوي
الدماغ خاصة بالمنتوج موضوع اإلشهار و تصبح قنواة تمور فيهوا المبيورات عنودما يتعلو اآمور بإشوباع حاجوة
ما انا يميل المستهلك عفويا إلى التوجه لشراء السلعة التي حد إغرا أحاسيسه بها.
د .المنجي الزيدي .بقافة الشباب في مجتمع اإلعالم .مجلة عالم الفكر
المجلد  53العدد  2الكويت  1002ص  102و ما بعداا ( بتصرر ).
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األسئــــلــــة.
المجال الرئيسي األول  :درس النصوص (  20نقط )
اقرأ النص قراءة فاحصة وأجب عما يأتي :
 -2الحظ العنوان و بين عالقته بموضوع النص  2............................................................................................................... .ن
 -1ما القضية المركزية التي يطرحها النص ؟ 2...................................................................................................................... .ن
-3اشرح قول الكاتب " :يسعى ثنائي اإلثارة و صناعة الرغبات إلى خلق ثقافة استهالكية واسعة ذات أهداف
تجارية بدرجة أولى" 2...........................................................................................................................................................................ن
 -4في النص حقالن دالليان :حقل اإلشها  ،وحقل اإلنسان المستهلك  ،استخرج من النص األلفاظ
والعبا ات الدالة على كل حقل ( ثالثة نماذج لكل حقل ) ،واذكر العالقة بينهما1........................................................ن
 -3تالحظ كثافة األسلوب التقريري في النص ،استدل عليه بنموذجين ثم بين وظيفته 2................................................ .ن
 -2أبرز األساليب الحجاجية المعتمدة في بناء النص وعرض مضمونه2.................................. .........................................ن
 -7اكتب فقرة موجزة تتضمن تلخيصا لمضامين النص ،مبديا أيك الشخصي في الموضوع 5................................ .ن
المجال الرئيسي الثاني  :علوم اللغة (  04نقط )
 -2استخرج من النص تمييزا و بين نوعه 1................................................................................................................................ن
 -1كون جملة مفيدة تشتمل على طباق السلب 1............................................................................................................ ...............ن

المجال الرئيسي الثالث  :التعبير واإلنشاء (  02نقط )
و د في النص " :إن سلطة االستهالك تستمد نفوذها من هيمنة الصورة اإلشهارية باختراقها لكل
الحدود و الحواجز و نفاذها إلى كل العقليات و الذهنيات و الثقافات ".
توسع في هذه الفكرة مسترشدا بما تعرفته في مها ة توسيع فكرة .
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

مدة اإلنجاز
ساعتان

1
النقط

 -2مالحظة العنوان و بيان عالقته بموضوع النص :عالقة ترابط ،تبرز
تأثير الصورة اإلشهارية في المستهلك.

2ن

 -1القضية المركزية  :المستهلك و تأثير الصورة اإلشهارية .
 -3شرح قول الكاتب .

2ن
2ن

 -4الحقالن الدالليان:
حقل اإلشهار -:هيمنة الصورة اإلشهارية – السماء تمطر صورا إشهارية
– صناعة الرغبات – سيكولوجية اإلعالن اإلشهاري – بيع األحالم –
اإلعالنات اإلشهارية – تكرار الدعاية – موضوع اإلشهار – إشباع حاجة ما
...
و
حقل اإلنسان المستهلك :ـ سلطة االستهالك – كل العقليات
الذهنيات و الثقافات – استسالم إنسان القرن الواحد و العشرين – لجذب
المشاهد و شد انتباهه – من المستهلكين – الشباب – فئة قابلة للتشكيل
و التأثر– الصحة و الجمال و الجاه و الشباب و المغامرة – مسترخيا و
مبتسما – تحاصر المشاهد – فتشغل ذهنه – يميل المستهلك عفويا إلى
التوجه لشراء السلعة...
العالقة بينهما :عالقة ترابط وتكامل.
 -5االستدالل على كثافة األسلوب التقريري:
و
 نموذجا األسلوب التقريري – الوظيفة :سعي الكاتب إلى الصدقالموضوعية في بلورة سلطة الصورة اإلشهارية على اإلنسان المستهلك.
 -6األساليب الحجاجية  :االستنباط – أساليب البرهنة (الوصف ـ النفي
 التوكيد ـ التعليل ـ االستنتاج – التفسير ) – الروابط الحجاجية ( أن ـ منثم ـ أخيرا ـ حتى – عندما.) ...

1ن

2ن
2ن

 -7كتابة فقرة موجزة يلخص فيها المترشح مضامين النص ،مع إبداء رأيه
الشخصي في الموضوع .

3ن

-2استخراج التمييز و بيان نوعه.
 -1تكوين جملة مفيدة تشتمل على طباق السلب.

1ن
1ن

يراعى في تقويم المترشح :
 القدرة على استثمار ما تعرفه في هذه المهارة . -سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم .

4ن
1ن

