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عناصر اإلجابة وسلم
التنقيط

مـــــــادة اللغة العـــــربية

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

سلم
التنقيط

ـ اجملال الرئيس األول  :درس النصــــوص ( عشر نقط )

(نقطة واحدة ).

 1ـ يقبل كل جواب حيدد عالقة بداية النص ونهايته مبوضوعه يف كونها عالقة ترابط وانسجام وتكامل . ....
 2ـ القضية الرئيسة اليت يطرحها النص هي  :وظيفة اإلعالن وخطورته . ...

(نقطة واحدة ).

 3ـ يقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوضوح وبأسلوب سليم خال من كل األخطاء.

(نقطة واحدة ).

 4ـ ـ تصنيف األلفاظ والعبارات الدالة على كل من اإلعالن واإلعالم يف جدول :
األلفاظ والعبارات الدالة على اإلعالم.
األلفاظ والعبارات الدالة على اإلعالن
اإلعـالن ـ السـلـ ـ امـدمات ـ األركـار ـ البيــ ـ الـويـ ـ وسـائل النشـر ـ نـوع العالمـي ـ القـراء ـ املسـتمعش ـ املشـاهدين ـ حريـة النشـر
املعلن ـ الدعاية ـ تسويق السلـ واملنتجـات ـ املبيعـات ـ العـالن واإلعالم ـ أجهزة اإلعالم ـ القنوات الفضائية ـ الصحف ـ..
()05,0
()05,0
جتاري ـ اإلعالنات ـ...
5ـ ـ تتجلى مظاهر خطورة اإلعالن يف  :ـ الضغط على املسؤولش على اإلعالم /التحكم يف صناع القرار  /استهداف االطفال واألميش دون
مراعاة القيم النبيلة واألخالق السامية 1 ( .... ...ن )  ،وعالقتها بالوظيفة احلقيقية لإلعالن هي عالقة تناقض وتنارر ) 05,0( ......
 6ـ تقوم الطريقة املعتمدة يف بناء النص وعرض أركاره على  :التدرج واملنطقية ( تعريف اإلعالن  /التمييز بش اإلعالن والدعاية  /أنواع
اإلعالن  /خطورة اإلعالن ) ـ االستدالل بآراء الكتاب ونتائ الدراسات العلمية ـ ...................

(نقطة واحدة ).

( نقطة ونصف ).
( نقطة ونصف ).

( ثالث نقط ).

 7ـ من املنتظر أن يناقش املـشح انطالقا من النص وظيفة اإلعالن وخطورته وأن يبدي رأيه ريها .

ـ اجملال الرئيس الثاني  :علـوم اللغـــة  ( :أربع نقط ).
ـ مصدران للفعل الثالثي املتعدي مثل  :نشر ـ بيـ ـ درـ ـ ررـ ـ بث 1 ( ......ن ) ،ومصدران للفعل الرباعي املزيد بالتضعيف مثل  :تروي
ـ تسويق ـ تكوين ـ تعليم ـ تقليد 1 ( ...ن ).
2ـ يشـط يف اجلملتش :الرادة االستفهام يف االوىل التعجب  ،ويف الثانية التمين ـ سالمة الـكيب ـ وضوح املعنى ــ من اإلنتاج الشخصي للمـشح

ـ اجملال الرئيس الثالث  :التعبري واإلنشاء ( ست نقط ).
يراعى يف تقويم النتاجات املـشحش :
ـ االلتزام باملطلوب ( نقطتان).

ـ توظيف مهارة " املقارنة واالستنتاج

" ( نقطتان).

ـ انسجام املنتوج

وسالمة لغته  ( .نقطتان).

انتهــــــى

( نقطتان).

( نقطتان).

