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نص االنطالق:
إن إلاشهار فن لفظي و أيقوني يسعى إلى استمالة املتلقي و إقناعه برأي متعلق ببضاعة معروضة للبيع متوسل
ُ
تغليب الجانب العاطفي الذي ترتسم فيه رغبة املتلقي في امتلك
بأدوات عقلية وعاطفية؛ إال أن الغالب في إلاشهار
ُ
الش يء املغري املعروض للبيع .وهذا الخلوص إلى امتلك الش يء هو نهاية مسار يمتد من الحاجة مرورا بالرغبة
وصوال إلى الامتلك.
يتم في إلاشهار الضرب على وترين إلحداث إلاقناع؛ ألاول عقلي يتعلق بالطبيعة املوضوعية للبضاعة التي يمكن
قياسها الكمي والتثبت من إلاقرارات بواسطة التجربة والاختبار التقني .والثاني عاطفي يتمثل في بعث إلاحساس
بالحاجة إلى الش يء واشتهاء تملكه أو اقتنائه .هذا الجانب العاطفي هو ألاهم في إلاشهار؛ ألنه هو الذي يحرك إلارادة
ويدفع إلى الفعل ،أي الشراء ،وينتقل باإلنسان من حالة الهمود ،التي تنتهي عندها فعالية العقل ،إلى الفعل .هذا
هو السبب في كون إلاشهار ُي ُ
دير ظهره للعقل مستنجدا باملقومات العاطفية واللعقلية ،التي تفتح ألابواب في وجه
الخيال؛ بل حتى الحقائق التي قد ينطوي عليها إلاشهار ال تحظى باالعتبار إال بقدرتها على الانخراط في جوقة
املقومات الباعثة إلحساسات الهوى والرغبة.
ا
وال يمكن ملرسل الوصلة إلاشهارية أن يتجاهل جنس املخاطب الذي يوجه إليه إشهاريته؛ فهل تتوج ُه مثل إلى
الناس كافة؟ أ تخاطب الرجال دون النساء أم العكس؟ أ تستهدف الشباب دون الكهول أم العكس؟ إن ذلك
التجاهل يمكن أن تترتب عنه نتائج عكسية .وهذا ألامر في غاية ألاهمية ،ألن ألاحوال الذهنية والعاطفية للمتلقي
هي التي تؤهل الرسالة إلاشهارية لتبعث الاقتناع ،وتوجه السلوك .فاإلشهار ينتقي من كل الناس" الزبون املحتمل"
ُ
أي الذي يمكن أن تبعث فيه الرسالة إلاشهارية رغبة الاقتناء .فإذا كانت هذه الرغبة قائمة فإن إلاشهار يسهل
العملية ،ويعب ُد الطريق أمامه .وإذا لم تكن قائمة فعلى إلاشهارأن يتحايل بالوسائل الفنية إلثارتها.
إن التوجه إلى القلب قد يجعل ألابواب تنفتح أمامنا إلفراغ رسائلنا ،وإصدار تعليماتنا في إطلق سلوك ما،
الش يء الذي قد ال يتحقق ونحن نحاول إيصاله عن طريق الدليل العقلي .وعلى كل حال فإن إلانسان يرتاح
ا
ويستمتع أكثربترك أبواب قلبه مفتوحة.
محمد الولي ،اإلشهار ملتبسا بالجنس ،مجلة عالمات،84 ،
مطبعة المتقي برينتر ،المحمدية،5102 ،ص 2،وما بعدها (بتصرف).
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أنطلق من النص ،وأجيب في الورقة نفسها عما يأتي:

اجملال الرئيس األول :مكون النصوص (01ن )
خيةّ ،ر ن
وأبي عالقتهما بموضوع النص.
 1أقرأ العنوان والفقرة ال ر

1

................................................................................ ................................................................................. .........................................................................
........................................................................................................................................... ..............................................................................................
................................................................................................................ ............................................................ ..............................................................

ن
 2أحدد القضية المركزية المطروحة يف النص.

1

...................................................................... ............................................................................................................................................................ ........
.......................................................... ............................................................................................................................. ...................................................
......................................................... ............................................................................................................................. ....................................................

 3رأشح قول الكاتب":

1

"

........................................ ............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................................... ........................................ ...................................................
................................................................................................................. .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................

 4يتوزع معجم النص حقالن دالليان :حقل "العاطفة" ،وحقل "العقل" .أستخرج من النص اللفاظ أو العبارات
ن
2
الدالة عىل كل حقل (ثالثة نماذج لكل حقل) ،وأوضح العالقة بينهما يف ارتباط بقضية النص.

حقل العاطفة

حقل العقل

ر ن
العالقة ر ن
الحقلي
بي

ـ........................................................................

ـ........................................................................

.........................................................................

ـ.................................................. ......................

ـ.................................................. ......................

....................................... ................................ ..

ـ........................................................................

ـ........................................................................

........................................................................

ال يكتــب شــيء فــي هــذا اإلطـــار
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 5أستخلص موقف الكاتب من القضية المطروحة ،مع استخراج ما يؤكد ذلك من النص.

1

................................................................................. .........................................................................................................................................................
........................................................... ............................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................. ...............

 6وظف الكاتب عدة أساليب حجاجية ،منها التعريف والتعليل .أستخرج من النص مثاال مناسبا لكل منهما ،ثم
ن
ّر ن
1
أبي وظيفتهما يف سياق النص.
ـ مثال التعريف.................................................................................. .................................................................... .....................................................:
ـ مثال الت ـ ـعلـ ـ ـي ـل.................................................................................. .................................................................... ..................................................:
ـ الـ ـوظـ ـ ـ ـي ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة................................................... ....................................................................................... .............................................................. :
............................ ............................................................................................................................. .............................................................. ...................

ن
ر ن
الشخص يف القضية المطروحة.
أي
 7أركب فقرة متماسكة ،ألخص فيها
مضامي النص ،ثم أبدي ر ي ي
ي

3

....................................................................... ...................................................................................................................................................................
................................................................ ............................................. .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ..................................................................................
.................................................................................................................. ................................... ........................................................ .............................
............................................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................................................................. .
....................................................................................... ............................................................................................................................. ......................

اجملال الرئيس الثاني :مكون علوم اللغة (  4نقط )
التغيي الطارئ عليه بعد النسبة،
الخية جملة تتضمن اسما منسوبا ،وأحدد أصله ،مبينا
 1أستخرج من الفقرة
ر
ر
اآلي:
2
وفق معطيات الجدول ي
اجلملة

االسم املنسوب

االسم قبل النسبة

............................................. .............................

...........................

.................................

التغيري الطارئ بعد النسبة
..................................................................
...................................................................

ر ن
ر ن
يأي:
جملتي
 2أركب
مفيدتي مع ضبطهما بالشكل التام ،وفق ما ي
ز
 الجملة األوىل ،تتضمن تمييا ملحوظا........................................ ......................................................................................... ............... : -الجملة الثانية ،تتضمن أمرا يفيد الدعاء....................................................... ......................................... ............................................. :

2
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اجملال الرئيس الثالث :مكون التعبري واإلنشاء (  6نقط )
ن
ورد يف النص":

.
 يراعى يف تقويم اإلنتاج:

 التقيد بتقنيات توسيع فكرة مع الحرص عىل توظيف الروابط المناسبة؛(3ن) توظيف المعارف والمفاهيم المرتبطة بالخطاب اإلشهاري؛ (1ن)واحيام عالمات ر
ر
اليقيم2( .ن)
 -سالمة اللغة،
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العلمية والتقنية

اللغة العربية

8

ساعتان

المجاالت

األسئلة
السؤال()0

عناصر اإلجابة
1ـ قراءة العنوان والفقرة األخرية ،وبيان عالقتهما مبوضوع النص :عالقة توضيح وتفسري،

سلم التنقيط
0ن

تتجلى يف كون اإلشهار يتوجه إىل العاطفة (القلب) قبل العقل.

السؤال()8

2ـ القضية املركزية :تأرجح الرسالة اإلشهارية بني سلطة العاطفة وسلطة العقل.

0ن

السؤال()3

3ـ شرح قول الكاتب( :يراعى يف تقويم املنجز :مالءمته للمطلوب (57.0ن) ،وسالمة

0ن

اللغة())5720

درس
النصوص

السؤال()4

4ـ احلقالن الدالليان:
ـ حقل العاطفة :القلب  -الرغبة  -بعث اإلحساس باحلاجة  -اشتهاء متلكه 57.0( ...ن)
(57.0ن)
ـ حقل العقل :املوضوعية  -التجربة  -االختبار التقين ...
(تقبل كل لفظة أو عبارة مناسبة)
ـ العالقة بني احلقلني عالقة تقابل ،تتجلى يف كون الرسالة اإلشهارية تركز يف جناحها
على خماطبة العاطفة قبل العقل حلفز املستهلك على اقتناء السلعة وامتالكها570( .ن)
0ـ استخالص موقف الكاتب من القضية املطروحة ،واستخراج ما يؤكد ذلك من النص:
موقف الكاتب :جناح الرسالة اإلشهارية رهني مبخاطبتها للعاطفة أو القلب لبعث الرغبة
يف اقتناء السلعة.
الدليل من النص :هذا اجلانب العاطفي هو األهم يف اإلشهار  -إن اإلنسان يرتاح ويستمتع
أكثر برتك أبواب قلبه مفتوحة( ...يقبل كل مؤشر مناسب من النص)
 .6استخراج مثال مناسب من النص لكل من التعريف والتعليل ،وبيان وظيفتهما:
* مثال التعريف :اإلشهار فن لفظي وأيقوني(5.20ن)
* مثال التعليل :ألنه هو الذي حيرك اإلرادة – ...ألن األحوال الذهنية والعاطفية للمتلقي
هي اليت تؤهل5.20( ...ن)
* وظيفتهما حجاجية تتجلى يف عرض القضية والدفاع عن وجهة نظر الكاتب5.05( .ن)

السؤال()7

.ـ يشرتط يف تقويم التلخيص مراعاة ما يأتي :اإلحاطة الشاملة مبضامني النص(170ن)،
وإبداء الرأي الشخصي(1ن) ،وسالمة اللغة (570ن)
1ـ يقبل كل جواب استوفى العناصر املطلوبة ،ومينح ( 5.0ن) لكل جواب صحيح

8ن

السؤال()8

2ـ تقبل كل مجلة مفيدة تقيّدت باملطلوب (1ن لكل مجلة).

8ن

السؤال()5

السؤال()6

علوم
اللغة

التعبري
واإلنشاء

8ن

السؤال()0

مهارة
توسيع
فكرة

يراعى يف تقويم اإلنتاج:
 توظيف أغلب تقنيات وإجراءات مهارة توسيع فكرة ( التوسيع اللغوي ،التعريفوالشرح ،املقارنة ،الشواهد واألمثلة ،)...مع استعمال الروابط املناسبة؛
 توظيف املعارف واملفاهيم ذات الصلة باملوضوع؛ -سالمة اللغة ،واحرتام عالمات الرتقيم.

0ن

0ن

3ن

3ن
0ن
8ن

