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مستــوى األوىل من سلك البكالــــــوريا

الصفحة
املوضوع

مــــــادة اللغة العـــــربية

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ العلوم
والتكنولوجيات :مسلكا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات
امليكانيكية

الشعب(ة)أو املسلك

1
2

املعــــامل

2

مدة اإلجناز

2

اإلعـالن

ـ النص :

إلاعالن هو نشر املعلومات عن السلع والخدمات أو ألافكار في وسائل النشر املختلفة بقصد بيعها أو املساعدة
في بيعها أو تقبلها أو الترويج لها .وينظر بعض الكتاب إلى إلاعالن على أنه إحدى وسائل الدعاية التجارية لتسويق
السلع واملنتجات ،ونقطة الخالف بين الدعاية وإلاعالن هي أن مصدر املعلومات في كثير من ألاحيان يكون غير
معروف في حالة الدعاية.
وال شك أن الترويج للسلع أيسر من الترويج للمبادئ واملعتقدات؛ لن الحاجة املادية وهي الرغبة في الغذاء
والكساء وغيرها من الرغبات موجودة أصال لدى الناس ،وكل ما يقوم به إلاعالن هو التوجيه ولفت النظر ،فهو
وسيلة من وسائل رفع املبيعات وإلاعالن عن السلعة نفسها .وينقسم إلى نوعين :نوع تجاري يهدف إلى رفع املبيعات
وترويج السلع والخدمات ،ونوع إعالمي يرمي إلى تعريف الجماهير بسياسة الجهة التي يخدمها ،وأوجه نشاطها في
مختلف املجاالت القومية والسياسية والاجتماعية ،والقصد من هذا إلاعالن هو إحداث تأثير في نفوس القراء أو
املستمعين أو املشاهدين .
ووجه الخطورة في إلاعالن هو قيامه بالضغط على املسؤولين في أجهزة إلاعالم املختلفة بهدف املحافظة على
سمعة املعلن مهما تعارض ذلك مع الصالح العام ،خاصة وأن إلاعالن أصبح يشكل حوالي  %57من دخل هذه
ألاجهزة ،ال سيما في عصر الخوصصة ،وانتشار القنوات الفضائية والصحف ،إال أن هذا ال يعني أن يتحول إلاعالن
إلى أدوات لبث السموم ونشر الرذيلة ،والانحطاط بالغريزة البشرية ،وانهيار السلوك إلانساني ،والتباس الحق
بالباطل ،والهدى بالضالل ،والخير بالشر...وتكمن خطورة إلاعالن أيضا في كون املعلنين في كثير من دول العالم
يتحكمون في صناع القرار أنفسهم .
وأخطر أنواع إلاعالنات تلك التي تستهدف الطفل الذي ال يستطيع أن يميز بين الخطإ والصواب ،فينساق
بحكم تكوينه الغريزي نحو املضمون الذي يقدمه له إلاعالن ،وكذلك إلاعالنات املوجهة إلى ألاميين الذين لم ينالوا
حظا كافيا من الثقافة والتعليم .وقد كشفت الدراسات العلمية عن التأثير الخطير الذي يتركه إلاعالن على عقلية
ألاطفال والجهالء ،وعلى وجدانهم بفعل غريزة التقليد واملحاكاة التي تؤثر تأثيرا فاعال على سلوكهم ونفوسهم .
فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ـ د محي الدين عبد الحليم ـ ص 222/222ـ بتصرف .
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األســئلة :
ـ

اجملال الرئيس

املوضوع

الصفحة
2

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ
العلوم والتكنولوجيات :مسلكا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية و امليكانيكية

2

ـ اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتية :
األول  :درس النصــــوص ( عشر نقط ).

 1ـ اقرأ بداية النص ونهايته وأبرز عالقتهما بموضوعه

( ..........................................................نقطة واحدة

).

 2ـ حدد القضية الرئيسة التي يطرحها النص
 3ـ اشرح قول الكاتب" :إن الترويج للسلع أيسر من الترويج للمبادئ واملعتقدات "( ..نقطة واحدة
............................................................................

(نقطة واحدة ).

).

4ـ في النص حقالن دالليان يرتبط أحدهما باإلعالن وثانيهما باإلعالم ،
صنف في جدول ألالف ــاظ والعبارات الدالة على كل منهما (........................................................نقطة واحدة ).
 5ـ حدد مظاهر خطورة إلاعالن من خـ ـ ـالل الفقرتين ألاخيرتين من النص مبينا عالقت ـ ـها
بالوظيفة الحقيقية لإلعالن  ( ................................................................................................نقطة ونصف ).
 6ـ أبرز الطريقة املعتمدة في بناء النص وعرض أفكاره ( .........................................................نقطة ونصف ).
 7ـ اكتب فقرة تناقش فيها القضية املطروحة في النص مبديا رأيك فيها  ( ............................ثالث نقط ).
ـ

اجملال الرئيس الثاني  :علـوم

اللغـــة ( أربع نقط ).

 1ـ استخرج من النص مصدرين لفعل ثالثي متعد ،وآخرين لفعل رباعي مزيد بالتضعيف
 ( ...............................................................................................................................................................................نقطتان).

 2ـ كون جملتين استفهاميتين مفيدتين يفيد الاستفهام التعجب في ألاولى ويفيد التمني في
الثانية ( ..................................................................................................................................................................نقطتان).

ـ اجملال الرئيس الثالث

 :التعبري واإلنشاء ( ست نقط ).

" تتمتع وسائل إلاعالم بقدرة كبيرة على إلاسهام الفعال في بناء إلانسان بناء صحيحا ،خاصة في مواجهة
العادات السيئة والقيم السلبية التي تعوق تحركه ،وتقف حجر عثرة في سبيل نشاطه ،وترسخ القيم إلايجابية
واملعاني السامية لديه ".
قارن بين هذه الفقرة والفقرة ما قبل ألاخيرة من النص مستثمرا مكتسباتك في مهارة " املقارنة والاستنتاج"
انتهــــــى

