
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024يヱ نيヱ: لعゅديるالدヱرة ا) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

2 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع/ 
 /صゅد ヱالتدبير عュヱヤ ااقت

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

るالعربي るغヤن 1 الゅعتゅس 
1 

 
 

 :   النص 
 

 اإشゅヰريる مجتمع الصヱرة
 

رقوる مكゅنوれゅ الヱاسوعヱ る الخゅإلュ يعد مجゅل لヤشポ في أن ااقتصゅد أصبح اليوュヱ يحتول صودارة ااهتموヱ ュゅ أن ا
      التي ヱفرهゅ العュヤ الحودي  ヱ التボودュ التكنヱلوヱجي البوゅهر هوي بゅأسوゅس لليوれゅ لخدموる أهوداف ااسوتثمゅر ヱ الوربح،

   شوゅヰريる بゅختراقヰوゅ لكول الحودヱد ヱ الحوヱاجز إヱ من ثュ فإن سヤطる ااستヰاポ تستمد نفヱذهゅ من هيمنوる الصوヱرة ا
れゅفゅボالث ヱ れゅالذهني ヱ れゅيヤボكل الع ヴإل ゅذهゅنف ヱ . أسطح ヴヤع れゅائيヱヰد الヰمش ヱ ،るريゅヰرا إشヱء تمطر صゅالسم

 .البنゅيれゅ في كل أرجゅء العゅلュ يعكس استساュ إنسゅن الボرن الヱاحد ヱ العشرين لヰذا اإمطゅر ヱ استزادته منه
جゅريる لجذゆ المشゅهد ヱ شد انتبゅهه لمتゅبعوる موゅ سゅسيる التي تستعمゅヰヤ الボنヱاれ التヱ تعتبر اإثゅرة الヱسيるヤ اأ

غبوれゅ تヰودف ره من برامج، ヱ تختفي ヱراء هوذه المسوゅحれゅ اإعاميوる صونゅعる يمكون أن نسوميゅヰ صونゅعる التボدم
ヱ يسعヴ ثنゅئي اإثゅرة ヱ صنゅعる الرغبれゅ إلヴ خヤو  . إلヴ استボطゆゅ أكبر قدر ممكن من المستヤヰكين عبر اإشゅヰر

الشوبゆゅ الوذヵ أصوبح يمثول  ثゅボفる استヰاكيヱ るاسعる ذاれ أهداف تجゅريる بدرجる أヱلوヱ ،ヴ هوي تسوتヰدف بゅأسوゅس
 .ئيる مヰمヱ る فئる قゅبるヤ لヤتشكيل ヱ التأثر أكثر من غيرهゅاقدرة شر

      اإشووゅヰرヵ عヤووヴ بيووع اأحوواヱ ュ إثووゅرة الرغبووれゅ موون خووال الووربط بووين السووヤعる  ناعووヱ تボووュヱ سوويكヱلヱجيる اإ
ゅريる العوゅلュ فوي عطヤوる دائموる، تボدュ اإعانれゅ اإشوヱヰ هكذا ... ヱ الصحヱ る الجمゅل ヱ الجゅه ヱ الشبヱ ゆゅ المغゅمرة

أفوراد معتوزヱن بودهゅئュヰ تヱصوヱヤا أخيورا إلوヴ اموتاポ البضوゅعる  يسوكنه ،شويءبمسترخيヱ ゅ مبتسومヱ ゅ غيور عوゅب  
 ヱ るحداث ヱ るصح ヱ اゅأكثر جم ュヰヤجالمعجزة التي تجعるذبيゅ. 

ヱ   الدعゅيوる موراヱ れ يتعزز تأثير اإعانれゅ اإشゅヰريる من خال مゅ يسمヴ مبدأ اإغرا  اإدراكوي أヵ تكورار 
 るعصوبي るن شوبكヱالتوأثير لتكو ヱ لゅتعتمود اانفعو ヱ ،يولヤهد فتشغل ذهنه عون التحゅصر المشゅتح ヴحت れفوي    مرا

 るجوゅع حゅو  اأمور بإشوبヤيتع ゅعنودم れالمثيورا ゅوヰة تمور فيゅتصبح قنو ヱ ،رゅヰع اإشヱضヱج مヱلمنتゅب るصゅخ パゅالدم
 .سヤعる التي حد  إغرا  أحゅسيسه بゅヰمゅ، هنゅ يميل المستポヤヰ عفヱيゅ إلヴ التヱجه لشراء ال

   
 

 مجるヤ عゅلュ الفكر . ثゅボفる الشبゆゅ في مجتمع اإعاュ. المنجي الزيدヵ. د
 (.بتصرف ) ヱ مゅ بعدهゅ  102ص  1006الكヱيれ  2العدد  35المجヤد 
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 (るديゅرة العヱالد : ヱنيヱ1024ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ヱ  ضヱع  ــ الم
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

2 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع/ 
 /عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير 

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

るالعربي るغヤن 1 الゅعتゅس 
1 

 

  .اأسゃــــヤــــة
 

 (نقط  20) درس النصوソ : الヨجال الرئيسي اأول 
 

 :اقرأ النص قراءり فاحصة وأجب عヨا يأتي 
 ラ 2................................................................................................................ احظ العレواヱ ラ بين عاقته بヨوضوع الレص  -2
 ラ 2.......................................................................................................................مゅ القツيる الゲヨكزيる التي يゲトحゅヰ الレص ؟ -1
3-ゥゲتب اشゅムال メأهداف : " قو れذا るاسعヱ るاكيヰاست るافボث ベإلى خل れالرغبا るصناع ヱ يسعى ثنائي اإثارة

 ラ 2..........................................................................................................................................................................."تجاريる بدرجる أヱلى
4- ラゅاليキ ラص حقاレحقل اإ: في ال ゅヰحقل  شヱ ،لكヰستヨال ラゅاإنس ドゅヘص األレمن ال ァゲガاست ، 

 ヱ ،........................................................1ラاクكゲ العاقる بيゅヨヰレ(ثاثる نァクゅヨ لムل حقل )  ヱالعゅら اれ الギالる علヴ كل حقل     
 ラ 2................................................ .تاحظ كゅんفる اأسلوゆ التقゲيヵゲ في الレص، استメギ عليه بヨレوクجين ثم بين ドヱيヘته -5
 2ラ................................................. ..........................الレص ヱعチゲ مヨツونهأبコゲ اأسゅليب الحゅイجيる الヨعتりギヨ في بゅレء  -6
 ラ 3................................. اكتب فقりゲ موجزり تتヨツن تلガيゅダ لゅツヨمين الレص، مギらيゅ  أيك الشダガي في الヨوضوع -7

      
 ( نقط  04) عヤوم الヤغة  : الヨجال الرئيسي الثاني 

 
 ラ 1................................................................................................................................نوعهتヨييزا ヱ بين استァゲガ من الレص  -2
 ベゅらヅ...........................................................................................................................1 ラ السلب علヴ كوラ جヨلる مヘيりギ تشتヨل -1
 

 (نقط  06) التعらير واإنゼاء  : الヨجال الرئيسي الثالث 
 

إن سلطる ااستヰاポ تستمد نヱヘذها من هيمنる الصヱرة اإشヰاريる باختراقヰا لكل : " キ ヱ في الレص
れافاボالث ヱ れالذهنيا ヱ れلياボاذها إلى كل العヘن ヱ اجزヱالح ヱ دヱالحد ." 

 
 .وسيع فりゲム توسع في هذロ الりゲムヘ مستゲشギا بゅヨ تعゲفته في مり ゅヰ ت
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