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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز ساعتان

 :املعامل 5

 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 الشعبة أو املسلك الشعب العلمية والتقنية

 :املادة اللغة  العربية
 السنة األولى :املستوى 

 الستدراكيةا الدورة

 

 دليل التصحيح

 تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة األساتذة في تصحيح إنجازات المترشحين

 (نقط  11) درس النصوص : المجال الرئيس األول

صناعة  وأنه ،ظاهرة اجتماعية اإلشهار أن تستوحي من العنوان موضوع النص، من مثلاإلجابات التي  تقبل - 1

 ن 1...... ........................  ائمة الذات تقف وراءها مؤسسات كبرى  مختصة  في التواصل والترويج التجاريق

ة متعددة، انطالقا من ييعالج النص موضوع اإلشهار من  حيث كونه صناعة و ظاهرة اجتماعية تقوم بوظائف ثقاف - 2

ئن المستهدفين في عملية االستهالك، مع التوكيد على  الدور الذي توظيف مجموع القيم االجتماعية من أجل إقناع الزبا

 ن 1.................................خلق أنماط ثقافية واستهالكية جديدة  توجيه السلوكات  االجتماعية و يلعبه  اإلشهار في

 

إلشارة إلى وجود تقابل بين وجهين لمضمون القولة، من خالل ا المناسبتقبل إجابات المترشحين التي تدل على الفهم  -3

 ن 1............... ..............................................الوجه الثقافي والوجه االقتصادي: متكاملين للعملية اإلشهارية

 

 ن  2...... .........................................................................: الحقالن الدالليان والعالقة القائمة بينهما -4

الدالة على األلفاظ والعبارات   

اإلشهار    

األلفاظ والعبارات الدالة    

 على المجتمع

العالقة بين الحقلين               

البائع ، واسطة بين منتجات ، يبيع 

 ،  البيع الدائم، الزبونو

 ، المنتجات،عمليات الشراء 

الوصلة، الوصالت اإلشهارية، 

 ......... صانع اإلشهار
 

 (نصف نقطة ) 

  ،القيم السائدة اجتماعيا 

 ،السلوك   ،األخالق 

 الوضع ،لمحيط ا

، ظاهرة  االجتماعي 

 .........اجتماعية 
 

 (نصف نقطة ) 

 العالقة القائمة بين الحقلين عالقة ترابط

وتفاعل، من زاوية كون المجتمع يشكل نقطة   

المقابل يسهم   انطالق صناعة اإلشهار وفي 

 ..اإلشهار ذاته في توجيه السلوكات االجتماعية
 

 (نقطة واحدة )
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 2/2 :الصفحة

 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط وى  السنة لا  – اللغة العربية :املادة

على تحليل قولة الكاتب باإلشارة إلى شمولية الخطاب اإلشهاري لكل  ةقدراليراعى في تقويم إجابات المترشحين  -5

من أجل خلق نماذج جديدة لالنتماء الثقافي قائمة على االستهالك ضمن وضعيات اقتصادية   ،الفئات العمرية واستهدافها

 ن 1.................................................................................   .......................................محددة

 : في النصووظيفته أسلوب التفسير  -6

 ( ن 0550) ........ ...: .............................................................................................المثاالن 

 .. لها ك الصفات كلها من أجل البيع وال شيء سواه، أي أن الوصلة التي ال تبيع ال قيمةإنه بتل -

نفسيته : إن صانع اإلشهار ال يستطيع الوصول إلى الزبون والدفع به إلى الشراء إال إذا كان عارفا بكل تفاصيل حياته -

 .ووضعه االجتماعي وسنه وجنسه ومجاله المهني

 ( ن 0550) ........... ..............................................................................: .............. الوظيفة 

عادة ما يوظف أسلوب التفسير بغرض شرح األفكار والقضايا التي يعالجها النص، لمزيد من التبسيط والتوضيح وتقريب 

 ...القارئ والتأثير فيه إلى المعاني

ويم إنجازات المترشحين قدرتهم على تركيب إجاباتهم السابقة في الفهم والتحليل بتركيز ووضوح، يراعى  في تق -7

، خصوصا المتعلقة منها بكون اإلشهار ظاهرة  القضايا الواردة في النص مع إبداء الرأي الشخصي في القضية أو

    ن 3.... د مواقف األفراد والجماعات وأنماط استهالكهم وعيشهماجتماعية يتم ضمنها توجيه السلوك االجتماعي وتحدي

 (نقط  4) مكون علوم اللغة : المجال الرئيس الثاني

 ن 2.........  استخراج اسمين منسوبين، وتحديد المنسوب إليه، مع بيان التغييرات الطارئة على االسمين عند النسبة – 1

 الطارئة التغييرات المنسوب إليه االسم المنسوب

 ن0550.إضافة ياء النسبة المشددة وكسرما قبلها (ربع نقطة )  - اقتصاد (ربع نقطة )  اقتصادي

 ن 0550  .حذف تاء التأنيث وزيادة ياء مشددة (ربع نقطة )  -المهنة  (ربع نقطة ) المهني 

 

 ن 2...........  تغيير ما ينبغي تغييره تحويل العددين في الجملة من صورتيهما الرقمية إلى صورتيهما اللفظية، مع – 2

 .من مواد التجميل أربع وعشرين مادةإشهارية تشجع على استهالك  عشر وصالتشاهدت  -

 (نقط  6) درس التعبير واإلنشاء : المجال الرئيس الثالث -2

 :نجاز المترشحين ما يأتيإفترض في ـي  

 ن 2... ............................... وظيفها التوظيف المناسباالستثمار الجيد لمكتسباته في مهارة  تحليل صورة  وت -

 ن 2..... ......................................................التعبير المناسب والواضح عن مضمون  الصورة وداللتها  -

 ن 2..................................... ..............................................المة اللغة واحترام عالمات الترقيمس -
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