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الصفحة

1

ـ عناصر اإلجابة ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

2
من سلك البكالوريا

المجاالت

الشعـب أو المسالـك
العلوم التجريبية  /العلوم الرياضية /
علوم االقتصاد والتدبير /
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  /العلوم
والتكنولوجيات الميكانيكية  /الفنون التطبيقية

المهارات
المالحظة

الفهم
أوال:
درس النصوص

التحليــل

التركيب
ثانيا:
علوم اللغة

التطبيق

ثالثا :
التعبير
واإلنشــاء

مهارة توسيع
فكرة
التطبيق

1



المـــادة

C :RR 2

المعامـــل

اللغة العربية

1

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
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