
ع ت  المستوى : 1 بسم هللا الرحمن الرحیم  زایو ثانویة حسان بن ثابت التأھیلیة –

: أنجز ما یلــــــــــــــي

:    اإلشھار التجاري أوال  : درس النصوص

یعتمد اإلشھار التجاري على تقنیات عالیة و طرق متطورة ، و یشرف علیھ معلنون لھم كفاءة فنیــــــــــة 
.وتكوین علمي متین قوامھ الدراسات االجتماعیة و النفسیة، والمعرفة الدقیقة بحاجات المتلقي و رغباتھ و میوالتھ

ا بأسالیب اإلثارة و التركیز على الغرائز و الخروج عن القیمو تتم ھذه العملیة في بیئة تسودھا الحریة، مما یصبغھ
الخلقیة، ألنھا تتعامل مع المتلقي كمستھلك، وتتواصل معھ من أجل إغرائھ لشراء السلعة و التفاني في الحصــــول 

.ال شعورهعلى المزید منھا، و خلق االستجابة الشرطیة لدیھ، بعد تثبیت التالزم بین االستھالك و السعادة في 
و یفرز االشھار التجاري سلبیات عدة تمس المجتمع في قیمھ و سلوكھ، فیقع الفرد ضحیة االستالب و ضغط 
الرسائل اإلعالنیة التي تحدث فیھ الرغبة الجامحة في االستھالك رغم دخلھ الذي قد یكون محدوداً ، مما یسبب لــــھ

من جھة أخر یحول اإلشھار التجاري دون استخدام الفرد لقدراتــھ. ى الشراء توتراً و یشعره بالحزن لعدم قدرتھ عل
العقلیة بحریة، الختیار السلعة التي تتناسب و رغباتھ، خاصة و أن كثیراً  من السلع ذات الجودة العالیة و الــــــثمن 

.المناسب ال یشملھا اإلشھار التجاري
السائد في الدول اللیبرالیة لھ بعد اقتصادي ، و یؤسس لثقافة استـــــھالكیة یتضح إذن أن اإلشھار التجاري 

و ھذا الخطاب اإلعالني  ال یتناسب مع مجتمعاتنا العربیة و اإلسالمیــــــــــــــة ألن . محضة  بعیدة عن القیم الخلقیة
تفرضان وجـــــــود -لمادي و الروحيالتي تسعى الى خدمة اإلنسان على المستوى ا–مرجعیتھا و ثقافتھا األصلیة 

وجود إشھار تجاري، یتم في إطار أخالقیات تدعو الى الصدق و األمانة، بحیث یمكن اإلعالن عن السلعة مـــــــــــع 
االلتزام  بذكر الحقیقة عنھا ، وابراز جوانب الجودة و اإلتقان  في  صنعھا، بذكر البراھین و األدلة التي تبین فـــعالً 

.صدق ھذا اإلدعاء
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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األســـــــــئـــــــــــــــــلــــــــــــــة
)ن1.(حدد الفكرة العامة للنص-1
).ن2.(ابرز األفكار األساسیة  للنص-2
لى سمات حدد األلفاظ و العبارات الدالة على سمات اإلشھار في الدول اللیبرالیة و األلفاظ و العبارات الدالة ع-3

).ن2.(اإلشھار في المجتمع اإلسالمي ، و ابرز العالقة القائمة بینھما
).ن1.(اجرد وسائل اإلقناع التي اعتمدھا الكاتب للدفاع عن وجھة نظره-4
).ن1(بم تفسر ھیمنة اللغة التقریریة على النص ؟-5
التي ینبغي أن یخضع لھا الخطاب -التي لم یذكرھا الكاتب-تحدث عن بعض الضوابط األخالقیة األخرى-6

).ن3.(اإلشھاري في المجتمع اإلسالمي لیكون ذا رسالة ھادفة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثانیاً : علوم اللغــــــة :
لسیارات، اكتب فقرة موجزة تعبر فیھا عن مزایاھا ، موظفاً ما اكتسبتھ من طلب منك اإلشھار لنوع جدید من ا-

).ن4.(التمییز –الحال - : معارف في علوم اللغة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثـــاً : درس التعبیر و اإلنشاء :

موقع قلمي... لمزید من دروس، ملخصات، امتحانات

www.9alami.com


حلل الصورة اآلتیة مسترشداً بما تعلمتھ في مھارة تحلیل* 
).ن6.(صورة

عنوان الصورة : بالتدخین تقتل نفسك.

و هللا ولي التوفیق
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