
وأسالیب اإلقناع، المضامین االعالنیة- (المخفي).لغة االعالنات: ما ھو االعالن؟ انواع اإلعالنات، طرق

موضوع الوحدة: االعالنات التجاریة

غدیر زعبيإعداد  االعالنات التجاریةالموضوع 
مي اغباریة

جمھور
الھدف

مدةالصف الرابع االبتدائي
الوحدة

التدریسیة
 

6

وأھمیتھ في عصرنا معأن یدرك الطالب مفھوم االعالن (رسالة مدفوعة الثمن)األھداف العامة للوحدة
انتشار وسائل التواصل االجتماعیة

احیانا) وانواعأن یدرك الطالب أن االعالن موجود حولنا في كل مكان (مخفیا
االعالن المختلفة

أن یفھم الطالب مراحل عمل االعالن واسالیب االقناع المختلفة

وأسالیب اإلقناع، المضامینلغة االعالنات: ما ھو االعالن؟ انواع اإلعالنات، طرقمصطلحات وقضایا :

االعالنیة- (المخفي)

اقتراحات ألسالیبمصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
التدریس:  الفعالیة

التقییم

أن یتعرفما ھو االعالن1
الطالب على

االعالن
وممیزاتھ وأھمیتھ

إعالن

معلن

دعائي

مستھلك

ما ھي االقتراحات
ھنا

أن یتعرفانواع االعالن2
الطالب على

أنواع االعالن
واختالفاتھا

اعالن تجاري

سیاسي

اجتماعي

ان یفھم الطالبأین نجد االعالن3
ان االعالن حولنا

في كل مكان

وسائل االعالم

االنترنت والھاتف
الذكي



حتى لو لم یكن
واضحا

لوحات ونشرات

االعالن الخفي

4

5

اھمیة االعالن

وكیفیة صناعتھ

أن یفھم الطالب
اھمیة االعالنات

االقتصادیة
وتأثیراتھا
االجتماعیة

طرق االقناع في6
االعالنات

أن یتعرف
الطالب

ویستكشف طرق
االقناع وتأثیرھا
على المستھلك

ما ھي
المصطلحات؟

1درس رقممجرى

الموضوع 
ما ھو االعالن

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

مصادر اكادیمیةمصطلحات:

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

ان یفھم الطالب مفھوم كلمة إعالن●األھداف التعلیمیة للدرس
االعالمیة التي نجدھا فيأن یفھم الطالب أن االعالن ھو نوع من انواع المضامین●

وسائل االعالم المختلفة
للتأثیر على المشاھدین.أن یفھم الطالب أن االعالن ھو رسالة مدفوعة الثمن تھدف●

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

تعرف المعلمة موضوع الدرس  لھذا االسبوع "اإلعالنات"افتتاحیة وتمھیدد5

وتطلب المعلمة  من الطالب أن یحاولوا ان یفسروا ما المقصود
باإلعالن  وما الھدف منھ ولماذا نتعلم عنھ في درس اإلعالم

تكتب المعلمة كل المصطلحات / التعریفات
التي یذكرھا الطالب على اللوح



25
د

مجموعة)بكلطالب5أو4(بمجموعاتفعالیةصلب الدرس
توزع المعلمة صحف ومجالت لكل مجموعة - بلغات مختلفة

إذا أمكن
وتطلب من كل مجموعة اختیار اعالن (او اثنین حسب مستوى

10(مندوب)(اختیارللصفالسببوتفسیرأعجبھمالصف)
د عمل بمجموعات)

مندوب كل مجموعة  یتطرق للنقاط التالیة:
ماذا نشاھد ؟ (وصف تصمیم ومضمون اإلعالن) ما ھو المنتج

المعلن ؟ ماذا أحببنا في االعالن؟ لمن موجھ االعالن؟

عمل بمجموعات
اختیار متحدث عن كل مجموعة
تلخیص المعلمة في نھایة الدرس

(أثناء عرض الطالب تكتب المعلمة قائمة
باسماء المنتجات / المعلنین او الفئات المعلنة
/  شعور الطالب تجاه اإلعالن / الفئة التي

یوجھ لھا اإلعالن
مثال : اعالن شوكوالطة / شركة عیلیت /

احببت اإلعالن وفتح شھیتي / االعالن
موجھ لألطفال (ولكل عشاق الشوكوالطة)

أو
اعالن  عن اتخاذ تدابیر الوقایة خالل أزمة

كورونا / وزارة الصحة / شعرت بالخوف /
كل الجمھور خاصة من یضطر للخروج من

البیت
10

د
تلخیص

تلخص المعلمة تعریف اإلعالن مما كتب سابقا:
االعالن ھو رسالة اعالمیة

تكون مقابل دفع مالي
یكون ھدفھا الترویج لمنتج / فكرة

وتوجھ لكافة الجمھور عبر وسائل االعالم

شرح
د5

مھام بیتیة
تطلب المعلمة من الطالب تسجیل یومیات مشاھدة

االسبوعھذاشاھدتھااعالنات5عناكتب
المنتج  / وصف االعالن باختصار / این شاھدتھ (سمعتھ)/

المعلن

ھدف المھمة مراقبة االعالنات المختلفة في
وسائل االعالم (صحف ومجالت / رادیو/

انترنت / تلفزیون وسینما)

3+2درس رقممجرى

الموضوع 
أین نجد االعالن؟

أنواع االعالن

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

عارضة شرائح / انترنت / لوح ذكي

مصطلحات:
اعالن تجاري

سیاسي واجتماعي

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس



لم یكن واضحا  بالبدایةان یفھم الطالب ان االعالن حولنا في كل مكان حتى لو●األھداف التعلیمیة للدرس
سیاسیة واجتماعیة)أن یمیز الطالب أنواع االعالنات المختلفة ( تجاریة,●

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

عارضةتذكر المعلمة تعریف اإلعالن كما درس سابقاافتتاحیة وتمھیدد5
انترنت

30
د

صلب الدرس

تطلب المعلمة من الطالب عرض یومیات المشاھدة الخاص
باالعالنات وتقوم بتسجیل قسم من امثلة الطالب على اللوح

لذلك(من یود عرض احد االعالنات المذكورة تتاح لھ الفرصة
مع التشدید على استغالل المثال المذكور في شرح المعلمة

الحقا)

(محطةتقوم المعلمة بتسجیل كل وسیلة اعالمیة یذكرھا الطالب
تلفزیونیة / موقع انترنت / مجلة / موقع تواصل اجتماعي…)

لتلخص أن اإلعالنات تشكل حیزا ھاما من المضامین االعالمیة
وھي كما نرى واضحة لنا (تلمیح أن االعالن قد ال یكون

-واضحا بل خفیا في المسلسالت واألفالم والبرامج التلفزیونیة
واالزیاءكما ھو مثال نوع سیارة البطل او الطعام الذي یتناولھ

التي یرتدیھا)
عنمالحظة - یمكن لصف متقدم المستوى البحث بشكل ذاتي

امثلة مشابھة

الطالببعد نھایة  تلخیص یومیات المشاھدة. تطلب المعلمة من
التفكیر كیف یمكن تصنیف انواع االعالنات المختلفة

بینھاھل أنواع االعالنات التي ذكرت سابقا متشابھھ؟ ما الفرق
ان تطرقنا للفئة المعلنة

20
د

تلخص المعلمة انواع االعالنات المختلفةتلخیص
تجاریة

اجتماعیة
وسیاسیة

تعرفھا وتذكر امثلة بناء على مشاھدات الطالب

عارضة شرائح

مھام بیتیةد5
بحث عن امثلة العالنات خفیة



4رقمدرسمجرى

الموضوع 
أھمیة اإلعالن

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب وشاشة لعرض اعالنات

مصطلحات:
معلن / تجارة واقتصاد

وكالة اعالن
دعائي

كراس االعالم لطالب الثانویةمصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

أن یتعرف الطالب على أھمیة االعالن في المجتمع●األھداف التعلیمیة للدرس
أن یكتشف الطالب دور المستھلك في انجاح االعالن●
أن یتعرف الطالب على تأثیرات االعالن●

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

10
د

افتتاحیة وتمھید
تراجع المعلمة ما تعلمناه عن االعالنات باختصار

تطلب من الطالب تخیل واقع افتراضي بدون اعالنات تجاریة؟
ما ھي حسناتھ وسیئاتھ ( یفضل العمل بازواج)

عمل بازواج

25
د

صلب الدرس
تفتح المعلمة المجال للطالب لمناقشة حسنات وسیئات االعالن

یمكن لصف متقدم تفعیل مناظرة مع وضد الغاء االعالنات
التجاریة في وسائل اإلعالم

تلخص المعلمة أھمیة االعالنات في الترویج لالستھالك
وتحریك االقتصاد (كالتعریف عن منتج جدید مثال قد یلبي

حاجاتنا)

وقدولكن بالمقابل االعالنات تزید من استھالك ما ال نحتاجھ,
)تقوم ببناء مفاھیم اجتماعیة خاطئة  (مثل الصور النمطیة

واإلساءة لفئات اجتماعیة معینة (مثل النساء وسمر البشرة)

نقاش صفي

مناظرة

التطرق لمقال رأي حول ذلك
https://osamabdrany.wordpres
s.com/2014/08/19/%D8%B5%
D9%88%D8%B1%D8%A9-%
D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9
%81%D9%8A-%D8%A7%D9

https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/


%84%D8%A7%D8%B9%D9%
84%D8%A7%D9%86%D8%A
7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%AC%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9/

10
د

تلخیص
تلخص المعلمة اھمیة االعالنات لالقتصاد مع التشدید على

التأثیرات المنوطة بذلك

سلبيالبحث عن اعالن ال یعجبكم / یسئ لفئة معینة / لھ تأثیرمھام بیتیة
على المجتمع

5رقماإلعالن-صناعةتتمكیفدرس مجرى

الموضوع 
كیف تتم صناعة اإلعالن؟

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

فیدیوھات قصیرة

اعالنمصطلحات:
تكالیف

جمھور الھدف
مستھلك
دعائي

عالقات عامة

مصادر اكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

ان یتعرف الطالب على مراحل انتاج االعالن●األھداف التعلیمیة للدرس
والمعلنینان یتعرف الطالب على أھمیة االعالن بالنسبة للدعائیین●
االعالنات التي شاھدھاأن یتعرف الطالب على الخدع التي یمكن أن یصدقھا من قبل●

سابقا
االجتماعیةأن یفھم الطالب اھمیة االعالنات االقتصادیة وتأثیراتھا●

https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://osamabdrany.wordpress.com/2014/08/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/


اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

10
دقائق

البدء باعالن لشركة ماكدونالدزافتتاحیة وتمھید
https://www.youtube.com/watch?v=IV
Oli-ezbek

https://www.youtube.com/watch?v=hg
Rigz2i59k

عارضة الدرس

الیوم سنتعلم كیف تتم صناعة اإلعالنات حتى تصلصلب الدرس
أمام أعیننا في الشاشات.

كما تعلمنا سابقا ھنالك العدید من أنواع اإلعالنات،
ولكل إعالن ھناك الطریقة الخاصة بھ إلنتاجھ، وذلك

بحسب جمھور الھدف والمعلن.

ال یمكن ألي شركة كبیرة أن تنتج اعالنا، فمثال من
شاھد ھذا اإلعالن؟

https://www.youtube.com/watch?v=w
YQKgCcMqZY

ال یمكن أن تنتج شركة كوكا كوال ھذا اإلعالن، ھناك
من ھو خبیر في ھذا الموضوع.

شرح عن مكاتب اإلعالن وعن مكاتب العالقات
العامة.

http://blog.kdm-art.com/introtoads

مراحل االنتاج:
معرفة جمھور الھدف.1
تخطیط فكرة االعالن.2
رسم مشاھد االعالن.3
تصویر االعالن.4

شرح عن عمل مكاتب العالقات العامة لتسویق
المنتجات.

تلخیص
مدة اإلعالنات عادة ال تتجاوز بضع ثواني، إذ تتراوح

لحظةكلفإنلذاثانیة.)60–30(بینماالعادةفي
وثانیة مھمة في اإلعالن، وإذا فقدت تركیز المشاھدین

https://www.youtube.com/watch?v=IVOli-ezbek
https://www.youtube.com/watch?v=IVOli-ezbek
https://www.youtube.com/watch?v=hgRigz2i59k
https://www.youtube.com/watch?v=hgRigz2i59k
https://docs.google.com/presentation/d/19XDrdt74sNQEzBOhah10pRbOr1t7ckU4qxcgo42Obrw/edit#slide=id.g8f3498646c_1_23
https://www.youtube.com/watch?v=wYQKgCcMqZY
https://www.youtube.com/watch?v=wYQKgCcMqZY
http://blog.kdm-art.com/introtoads


ولو للحظة فإنك قد تخسر إیصال فكرة المنتج كلیاً،
وبالتالي تفقد اھتمامھ بالمنتج واحتمالیة شراءه.

لذلك صناعة اإلعالنات تتطلب الكثیر من
التخطیط والتفكیر إلنتاج أفضل إعالن جذاب.

(عملثانیة15مدتھللمدرسةترویجياعالنتصویرمھام بیتیة
بالھواتفالتصویرویمكنطالب4او3بمجموعات

النقالة)

6رقماالعالنفياالقناعأسالیبدرس مجرى

الموضوع 
أسالیب االقناع في االعالن

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

فیدیوھات قصیرة

كراس االعالممصادر اكادیمیةمصطلحات:

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

*األھداف التعلیمیة للدرس

*

*

*

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

ikeaاعالنعرضافتتاحیة وتمھید

اعالن لشوكوالطةعرض

عارضة الدرس

عرض اعالنات ونقاش مع الطالب

https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=TnzFRV1LwIo
https://docs.google.com/presentation/d/1dNMox8WXmGivA6z5MdtQ0j7Z5gUFScsuzubDFr3NsIE/edit#slide=id.g86c9bc5492_0_241


اعالن علیتعرض

المعلنعلیھایعملالتياألمورھيماالطالب:سؤال

عند اصدار اإلعالن

لكل وسیلة سیعرض اعالن:صلب الدرس

اعالنסיסמאות:الشعاراتأستعمال.1
سنیكرز

"قلبي الصغیر ال یتحمل" أصبحت عبارة معروفة
بین المجتمع.

الموسیقىلیبتون،الموسیقى:إستعمال.2
واالعالن

وسؤال،االعالندونللموسیقى(االستماع
عرضثماألغنیة؟ھذهسمعتماینالطالب،

)االعالن لشركة لیبتون

اعالنومفاجأة:تناقضشذوذ,خلق.3
ایكیا

شیبسيوالترفیھ:الفكاھةدمج.4

الُمختّصین:اوالمشاھیرإستعمال.5
سنسوداین

جبنةشخصیة:شھادة.6

مرسیدسالدّقة:وعدمالمبالغة.7

خاللرسائلوالتخویف:الردعالتھدید,.8
القیادة

:الطبیعةمنالمنتج/القربطبیعّیة.9
7upاعالن

ایفونإعالنعرض-التجدیداالنتعاش,.10

العالمي/المحلياإلجماعاوالشعبیة.11
ikea morning

متیرناللجمھور:مباشرتوجھ.12

عرض اعالنات لتوضیح المعلومات
واسالیب االقناع

https://www.youtube.com/watch?v=wmkL7lWhlbM
https://www.youtube.com/watch?v=WPUukH_HooA
https://www.youtube.com/watch?v=h94gvPDapvw
https://www.youtube.com/watch?v=gaql5aS70ug
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=gomE4gUgxC0
https://www.youtube.com/watch?v=WuIQAONImlE
https://www.youtube.com/watch?v=uyxehkzcTpw
https://www.youtube.com/watch?v=GIzzYB6Jbno
https://www.youtube.com/watch?v=NFPM2for8ak
https://www.youtube.com/watch?v=NFPM2for8ak
https://www.youtube.com/watch?v=GtyjaJ2Q7Vw
https://www.youtube.com/watch?v=ax1Z8-oMSd0
https://www.youtube.com/watch?v=3smnq7TzNog
https://www.youtube.com/watch?v=nmgrYR3_udQ


لقد تعلمنا الیوم أسالیب االقناع في صناعةتلخیص
االعالن وكیف تؤثر االعالنات على أسلوب

حیاتنا

مختلفة.اقناعطرقتحوياعالنات3عنالبحثمھام بیتیة



مواد مساعدة للمعلمة:

االعالن وتأثیره

https://al-sharq.com/opinion/14/06/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%8

4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%

A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

مستقبل االعالن التجاري

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/d25e8279-1006-457b-b32a-c65a553

16a8b

https://www.youtube.com/watch?v=p2E7dxkkypoاالعالنصناعة

https://www.youtube.com/watch?v=so0MZTitoCEالخفياالعالن

المنھاج السابق)(تلخیص مواد من الوحدة االولى لإلتصال الجماھیري حسب

اإلعالنات:

واالنترنت)الرادیوالتلفزیون،(السینما،اإللكترونیةاإلعالموسائلجمیعفيالشائعةالجانراتأحدھواإلعالناتجانر
أینماویرافقناالجھاتكلمنبنایحیطاإلعالنباتاألخیرةالسنواتوفيوالكتب)،والمجالتالصحف(مثلوالمطبوعة

المستھلكینعلىتعرضاإلعالموسائلوالباصات...)والسیاراتواألقالمالیومیاتودفاتروالحقائبالمالبس(علىذھبنا،
للتأثیر على تصرفاتنا ومواقفنا وآرائنا وافكارنا.منتوجات وأفكار وخدمات وحّتى شخصیات جدیدة في محاولة

ما ھو اإلعالن؟

وھمالُمستقبلینوبینفكرتھینشرأومنتوجھیبیعأنیریدالذيالُمعلنوھوالُمرسلبینتحدثاتصالیةعملیةھواإلعالن
والرسالةاالعالن-مجالفيالمختص"الدعائي"-الرجلوھووھامأساسيعنصریوجدھذهاالتصالعملیةفيالُمستھلكین؛

وھي مضمون اإلعالن، والوسیط وھو وسیلة اإلعالن.

وبأیة وسیلة ُتنقل للجماھیر، وتكون مدفوعة األجر.إذا ھو عبارة عن رسالة واضحة، معروف مصدرھا ومعروف ُمسَتقِبلھا،

ق اإلعالن؟ ماذا ُیَسوِّ

بیبسي،(مشروبماديبثمنُیقاستجاریامنتوجاأوِسلعة،یكونقدالمنتوجالمستھلكین،لجمھورمنتَوجاُیسوقاإلعالن
العام، شبكة بیزك...) أو فكرة (اإلنسحاب من غزة...).سیارة من نوع بیجو...) أو خدمة (اإلنضمام لصندوق المرضى

ھدف اإلعالن:

إلىإضافةوتصرفاتھ،مواقفھالمستھلك،علىوالتأثیرالمستھلكین،لجمھورالُمعلِنرسالةنقلھولإلعالناألساسيالھدف
مثلالسوقفيجدیدلمنتوجالمستھلكینجذبمثالًبھ.إھتمامھمزیادةأوللُمنتجالمستھلكینإنتباهجذبأیضایحاولذلك

معجون أسنان أو البوم غنائي جدید لمطرب معین...

https://al-sharq.com/opinion/14/06/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://al-sharq.com/opinion/14/06/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://al-sharq.com/opinion/14/06/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/d25e8279-1006-457b-b32a-c65a55316a8b
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/d25e8279-1006-457b-b32a-c65a55316a8b
https://www.youtube.com/watch?v=p2E7dxkkypo
https://www.youtube.com/watch?v=so0MZTitoCE


وعلىكمبیوتر)أوسیارةیحتاج(ھلحاجاتھُیفضل)،اسنانمعجون(أيالمستھلكتفضیالتعلىالتأثیرالُمعلِنویحاول
بینمقارنةالمنتوجات,أسعارمثلقراراتھ،لیتخذللمستھلكھامالمعلوماتنقل...).یصوت؟یشتري؟لمن(ماذاتصرفاتھ

ثمن المكالمات في الشبكات الخلویة المختلفة...

أنواع اإلعالنات:

الحكومیةأواإلجتماعیةالجماھیریة،الخدمةبھدفرسمیةمؤسسةعنصادرإعالنھوالرسمي:اإلعالن-

البیئة...مثل وزارة الصحة، جمعیة مكافحة السرطان، جمعیة حمایة

القیادةأوالتدخینعنالتوقفمثلمسؤولبشكلللتصرفالجمھورعلىالتأثیرإلىتھدفاإلعالناتھذهبعض

االجتماعیةالشؤونوزارةقبلمنالمعاقینحقوقعنكاإلعالنبحقوقھمالناستعریفإلىیھدفوبعضھاالحذرة،

العالقاتمنجزءاًتشكلاإلعالناتھذهاالقتراع.وكیفیةالمصیروتقریرالتصویتفيالناسحقعناإلعالنأو

المؤسسات.العامة للمؤسسة، وتساعد على تنمیة صورة ایجابیة لھذه

اإلعالموسائلوبجمیعیومكلفيعلیھاننكشفشیوعاًاألكثرھيالتجاریةاإلعالناتالتجاري:اإلعالن-

ققدوھوالمادي.الربحھدفھاتجاریةشركةھوھناالُمعلنالجماھیریة؛ إعالنمثلقدیمأوجدیدمنتوجُیَسوِّ

لنانسيجدیدالبومعنإعالنالعام،المرضىلصندوقلالنضمامإعالنالبشرة،لحمایةكریمكوكاكوال،لمشروب

عجرم.

فیھاسیاسي،لحزبالدعایةتكونقدإنتخابیة).(حملةاإلنتخابیةالدعایةھناالمقصودالسیاسي:اإلعالن-

المرشحین.یعلن طرحھ السیاسي أو برنامجھ االنتخابي، أو إعالن ألحد

الیھودي،المجتمعفيالحاخامیةالمسلمین،علماءھیئةمثلدینیةھیئةعنصادرإعالنالدیني:اإلعالن-

الموجھةالدینیةاإلعالناتمنالعدیدھنالكومؤخراًباألخصالمتدینینلجمھورموجھاالعالنھذاالكنیسة...،

لجمھور العلمانیین مثل "أقم صالتك تنعم بحیاتك".

مصطلحات أساسیة في اإلعالن:



تجاریةلشركةوبعده،معینبرنامجقبلُیعرضقصیرإعالنعنعبارةחסות):(פרסומתرعایةإعالن-

منتجاتھابنشرالتجاریةللشركاتبھاُیسمحالتيالوحیدةالطریقةإنھاالتمویل،فيساھمتأوالبرنامجانتاجَمّولت

عرضفیھایتمالتي)،10(ערוץ10وقناة)2(ערוץالثانیةالقناةعكسعلىالحكومي،االسرائیليالتلفزیونفي

اإلعالنات قبل وبعد واثناء البرامج المختلفة.

المختلفة،الجمعیاتأوالحكومیةوالشركاتالمكاتبمنإعالنשרות):(תשדירالرسمّیةاإلعالنات-

المختلفةالوزاراتمنونشراتبمعلوماتإلعالمھمأوبمسؤولیةللتصرفودفعھمالجماھیرخدمةمنھاالھدف

حقوق المریض...مثل: زیادة الوعي على الشارع، االقتصاد بالكھرباء والماء،

اإلعالنات مقابل المال.-        الدعائي (פרסומאי): الشخص الذي یقوم بتحضیر

یقفمنھوالُمعلنخدماتھا.أوومنتجاتھا،نفسھابترویجالمعنیةالشركةأوالشخص(מפרסם):الُمعلِن-

من وراء اإلعالن ویدفع تكالیفھ.

لإلعالن،كماالمركزیةالفكرةاقتراحعنالمسؤولالشخصھوCopywrite:((רעיונאי/الفكرةصاحب-

في الرادیو-وسیناریو اإلعالن في التفزیون والسینما.ویكتب كلمات اإلعالن-كلمات للجینچل (الھثتاف) لالعالن

فصاحبلإلعالنبالتخطیطالفكرةصاحببمشاركةیقوم:ARTDirector((الفنيالفني/المدیرالمخرج-

تساھممختلفةوُمؤّثراتالتصویركطریقةالبصریةالمؤثراتیقترحالفّنيوالمخرجوالكلمات،الفكرةیقترحالفكرة

في توصیل الفكرة المركزیة بصورة مقنعة.

(المنتوجات، الخدمات أو األفكار).-        المستھلك (צרכן): ھو الشخص الذي یستھلك الُمنتجات

التجمیلمساحیقلألطفال،(األلعاباإلعالنلھمالُمَوجھاألشخاصھمיעד):(קהלالھدفجمھور-

للنساء...).

الصحف،عبر:وذلكاالعالنیة،الرسالةلنشرالمتاحةالوسائلجمیعפרסום):(אמצעיاإلعالنوسائل-

أو البرید...الرادیو، التلفزیون، الفتات الشوارع، الملصقات، االنترنت

دولةمنأكثرفيوأحیاناًوسائل،بعدةاإلعالننشرفیھایتّمشاملة،إعالنیة/دعائیةحملة(קמפיין):حملة-

بھدف الوصول إلى شعبیة أكبر.



اإلعالنمكتبصممھاالتيبالطریقةالدعائیةالحملةأواإلعالنعرضمرحلةھي(פרזנטציה):العرض-

أمام الزبون ( الُمعلِن).

تتحّدىمیلوديمثل:اإلعالنیة،الحملةأولإلعالنعنواناًتعتبرالتيالجملةھوالشعار(סיסמה):شعار-

الملل...

المستھلك، وتعرفھ على الُمنتج والشركة.-        التعّرض (חשיפה): مصطلح یصف عرض اإلعالن على

لبلورة فكرة اإلعالن.-        الّتخطیط األولي (סקיצה): المرحلة األولیة

أنواع الرسائل:

مننرىكولون،الغسیلمسحوقعنإعالنمثال:(شراءه،استعمالھ...)،الُمنَتجتؤیدرسالةإیجابیة:رسالة-

بعد استعمالھ.خاللھ ربة المنزل تستعمل المسحوق وتنفعل من الغسیل األبیض

كولونبینمقارنةمثال:المعروض،المنتجتفضیلوبالتاليالمنافسالمنتجإلغاءمنھاالھدفسلبیة:رسالة-

لصالح كولون.ومسحوق آخر عادي مع التشدید على الفرق الواضح بین االثنین

امرأةمثال:للُمْنَتج،جذبھأجلمنجنسیاًتثیرهأوالضحكالمستھلكعندُتثیربالمنتج:ُمتعلقةغیررسالة-

بأننفھمالنھایةفيبالتعطر،وتقومالبیاضناصعةقماشبقطعةالعاريشبھجسدھاُتغطيإعالنفيتظھرجمیلة

لشراءتجذبھقدالمستھلكاثارةولكنبالعطرمتعلقةغیررسالةنرىھنااألسواق،فيجدیدلعطرھواإلعالن

العطر.

لكولونإعالنالغذائیة...مثال:مركباتھأومكوناتھقوتھ،مثلالمنتجعنمعلوماتلناتنقلمعلوماتیة:رسالة-

تظھر بھ بائعة تشرح عن أفضلیات كولون مقابل سعره المنخفض.

استراتیجیة اإلعالن:

شكلتقّررالتيمواردوتخصیصأعمالقرارات،مجموعةعنعبارةوھيللھدف،للتّوجھالشاملةالخطةھياالستراتیجیة:
ومكان واتجاه التقدم نحو الھدف للمدى البعید.

من خاللھا یحدد شیئین مركزیین:استراتیجیة اإلعالن: خطة عمل لإلعالن یضعھا الّدعائي

رسالة اإلعالن.-        استراتیجیة الرسالة: تحدد الطریقة األنجع لتمریر

األكثر مالءمة لتمریر الرسالة (الرادیو، الصحف..).-        استراتیجیة الوسیلة: تحدد ما ھي وسائل اإلعالم



التوجھ:

استطالعحبتوقظأنیجبالتياإلبداعیةالطریقةیعنيالتوجھللمستھلكین،الّتوجھطریقةُتحددإعالناستراتیجیةكل

وھناك نوعان من طرق التوجھ للمستھلكین في اإلعالنات:الُمستھلك، أفكاره ومشاعره، وُتؤدي بھ الى اتخاذ خطوة،

ومنطقیة مقنعة.التوجھ العقالني- المبني على أسس، حقائق، ادعاءات عقالنیة

الفكاھة، الحب، التخویف أو التھدید دون اللجوء للمنطق.التوجھ العاطفي- المبني على إثارة عواطف المستھلك باستعمال

العاطفي:التوجھ.1

الرسالةبتقریبوُیساعدلإلعالنالمستھلكانتباهیثیرعادًةالفكاھةاستعمالللفكاھة:المثیرالتوجھ-

معربطھومحاولةالمنتجتذكربھدفالفكاھةألثارةاإلعالناتفيُمستعملةطرقعدةوھناكللمستھلك،

غریبةرسالةأوساخرة،رسالةاستعمالخاللمنتتمأنممكنالفكاھةإثارةلإلعالن،اإلیجابيالجو

حادة مع تالعب بالكلمات وغیرھا.وغیر معقولة، أو رسالة تحوي نكتة أو تھریج أو رسالة

والتمویھالمستھلكتمویھمثلبھمرغوبغیربعضھاكثیرة،أبعادلھتكونأنممكنالفكاھياإلعالن

أنیمكنھكماالرسالة،مضمونیشوشأنالممكنمنأخرىناحیةومنالرسالة،تقبلإلىناحیةمنیؤدي

یثیر غضب المستھلك.

كثیرفيناجحاوالتأثیرلإلقناعكطریقةالتخویفاستخدامُیعتبرالتھدید:أوللخوفالُمثیرالتوجھ-

علىمبنيالتخویفاستعمالوإثارتھ؛المستھلكایقاظإلىیؤديوالتخویفالتھدیدفاستعمالاألحیان،من

لم یقُم بما یوحي بھ اإلعالن.إظھار األضرار أو الخسائر التي قد تحصل للمستھلك إن

قدالتيالسلبیةالنواحيعلىاإلعالنفيتشددحیثكثیراً،االستراتیجیةھذهالتأمینشركاتتستخدم

اإلعالناتفيجداًمنتشراإلستراتیجیةھذهاستعمالالتأمین،لبولیسةشراءهعدمجراءللمستھلكتحصل

مكافحة المخدرات، حوادث السیر...الرسمیة لجمعیات أو مؤسسات اجتماعیة كوزارة الصحة وجمعیة



المستھلكین،لجذبالجنستستعملالتلفزیونیةخاصةاإلعالناتمنالكثیرللجنس:الُمثیرالتوجھ-

أّنحتىلدیھ،اإلستھالكأوالشراءونوایاالمستھلكتفضیالتعلىیؤثرالجنسیةاالیحاءاتفاستعمال

استعمالھا اصبح جزءاً ال یتجزأ من اإلعالنات.

ھذهمشكلةأكثر،وجذاباأكثرمرغوبایجعلھالجنسياالیحاءمعالمنتجربطبأناثبتتالمختلفةاألبحاث

اإلعالناتھذهتحاربناللواتيالنساءأوالمتدینینمثلمعینةاجتماعیةفئاتاستیاءتثیربأنھااإلعالنات

جنسي ال أكثر.بدعوى أّنھا تمس بمكانة المرأة وتحث على رؤیتھا كغرض

انتشاراً مثل:باإلضافة لثالث طرق التوجھ أعاله ھناك طرقا أخرى أقل

مشاعر اإلنتماء والشعور باألمان.-        استعمال رسائل تبرز العائلة فتثیر عند المستھلك

الرسائلتعديتحاولالرسائلھذهالعشاق-بینالحمیمةوالعالقاتالحبتبرزرسائلاستعمال-

ومالبسللعطورإعالناتفي(تستعملُیَحبوأنُیِحبأنفيالمستھلكحاجةوإبرازللجنسالمثیرة

الجینز).

إلشباع حاجة المستھلك في التفوق.-        استعمال النجاح في العمل (داخل البیت أو خارجھ)

(إعالنات عن المشروبات الخفیفة).-        التشدید على صحة الجسم، القوي المليء بالطاقة

العقالني:الّتوجھ.2

ھنامنالُمنتج،استھالكجراءمنربحأومعینةبفائدةالمستھلكَتعداإلعالناتھذهالوعود:استعمال-

استعماالنرىاإلثبات؛تقدیمثّمالمنتج،استعمالوراءمنالفائدةوصفمراحل:ثالثمنعادًةمبنيفاإلعالن

أوفر...).كثیرا لكلمة فقط (فقط فیري)، أو استعمال المبالغة (أقوى،

علىُیؤثرمماویشجعھالمنتجعنأكثرمعلوماتالمستھلكُیعطيالمقارنةاستعمالالُمقارنة:استعمال-

خلویة،(ھواتفالعالیةبالمنافسةیتمیزسوقفيجدیدمنتجنشرعندعادًةالمقارنةُتستعملوقراراتھ،اعتباراتھ

وقدالمنتجاتوُیحسنالمعلنینبینالمنافسةُیشّجعاإلعالناتفيالمقارنةاستعماللألطفال...)؛مصنعحلیب

معلوماتعرضأّنحیثالحقائق""انصافبعرضیتمركزاإلعالناتھذهفيالخوفاألسعار،لخفضیؤدي

كاذبة ضد المنافسین قد یؤدي إلى رفع دعاوى قضائیة.

جھةمنالرسالةعرضإمكانیةالدعائيیفحصعقالنيتوجھكلفيالجانبین":"عرضاستعمال-

عرضفیعنيالجانبینعرضأمافقط،المنتجإیجابیاتعرضمعناهواحدجانبعرضجھتین،منأوواحدة



الرسالةھذهاألغلى".أیضاًولكناألحسنھولدینا"الخلويالجملة:استعمالمثلالمنتج.وسلبیاتإیجابیات

یعتبرھا المستھلكون أصدق وأكثر موضوعیة.

فالدعائياالستراتیجیة،ھذهیشرحاالدعاءھذاالھجوم"؛ھيللدفاعطریقة"أفضلالحصانة:استعمال-

التوجھلھذامسبقاً،المستھلكینیحّصنوبالتاليالمنافسون،بھایأتيقدالتيلإلدعاءاتُمسبقبعرضیقومھنا

منالمستھلكتحصینفينجاعتھالتوجھھذاأثبتوقدالشدیدة،بالمنافسةیتمیزسوقفيخاصةأفضلیات

السمنةإلىیؤديالكعكأّنتظنونبأّنكمنعرف"نحنمثالً:المتنافسین.منالقادمةالمضادةاإلدعاءات

ولكن...."

إلىیؤديوھذاالمستھلك،عندالمنتوجمنالفائدةعلىویشّددوالكلماتالمعلوماتمنبالكثیریتمیزالعقالنيالتوجھاستعمال

منتجاتتسوقالتياإلعالناتفيجداًمنتشرالعقالنيالتوجھاستعمالاالستھالك،علىوتشجیعھبالمنتجالمستھلكثقةزیادة

ثمینة والتي ال نقوم بشرائھا كل یوم.

طرق اإلقناع في اإلعالن:

علیھذلكولنجاحاإلعالن،یسوقھالذيالمنتوجأوالخدمةأوالفكرةلتبنياألشخاصمنممكنعددأكبربإقناعمعنيالمعلن
على جمھور المتلقین لجذبھم وإقناعھم، ومن تلك الطرق:االستعانة بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة للتأثیر

المجتمع؛فيومألوفةاالستیعابوسھلةبسیطةقصیرة،رسالةھوالشعارסיסמאות:الشعاراتاستعمال.1
المنتوجیتذكریجعلھھذاوبالتاليالُمشاھدعقلفيالشعارلترسیخللشعارمتعمداًتكراراًاالعالناتفينالحظ

المتعلق بھ. مثال: "جالكسي عندمل ُتعشق الشوطوالطة"...

بھدفالمستھلك،عندالتیقظوزیادةاإلنتباهللفتللُمنتجخاصجولخلقالموسیقىتھدفالموسیقى:إستعمال.2
سماع الموسیقى.خلق ترابط مع المنتج ولتسھیل تذكر الجمھور للمنتج عند

تلعبالمرئي(البصري).كذلكالعنصرغیاببسببالمستمع،یجذبالرادیوإعالناتفيإسماعھیتمالذي"الجینچل"
مثالالرسالة.تذكرالسھلمنیكونحیث(التلفزیون)البصريالعاملوجودمعحّتىجداًمھمادوراالموسیقى

أو إعالن محطة میلودي بالموسیقى الخاصة بھا...أغنیة عمرو دیاب ونوال الزغبي  في إعالن شركة پپسي،

جدید،منمرةكلفيمفاجأتھمالُمعلِنعلىالجمھورواھتمامتیقظعلىللحفاظومفاجأة:تناقضشذوذ،خلق.3
مثال:مسلسل.طریقةعلىإعالنھیعرضأنأوبالمقلوب،یكتبأنأوصغیر،أوكبیرخطیستخدمقدفانھلھذا

إعالن المایونیز الذي یكتب ویلفظ بالمقلوب....

یساھممعھوالترفیھالفكاھةدمجأّنإالترفیھیا،جانراُیعتبرالاإلعالنأّنمنبالرغموالترفیھ:الفكاھةدمج.4
في إنجاحھ. مثل إعالن قناة میلودي أفالم "ودیع"، "حمزاوي"....



ریاضیةأوإعالمیةسیاسیة،مختصة،مشھورة،بشخصیةالمنتوجربطإّنالُمختّصین:أوالمشاھیراستعمال.5
قدمتھ،التيللشخصیةتقلیداالمنتوجاستھالكعلىالتشجیععملیةفيویساعدالشخصیة،ھذهصفةالمنتوجیمنح
مثالُمختصین.یعرضھاالتيبالمنتوجاتویثقمجھولة،شخصیةتعرضھالمنتوجمعأكثریتعاطفالجمھورألّن

بمعجون أسنان معین...كاظم الساھر في إعالن لھاتف خلوي، أو طبیب أسنان ینصح

أشخاصالمشاھیرمنلیستمجھولةعادیةبشخصیاتاإلستعانةأحیاناالدعائیونیفضلشخصیة:شھادة.6
شعرهوصحةبنعومةسعیدعاديرجلأوغسیل،مسحوقیمتدحنمنزلرباتمثلالمنتوج؛یمدحونعادیون

داإلعالناتھذهفيمعین؛لشامبوالستعمالھ اإلعالنات،مجالفيیعملالعاديالشخصھذاأّنعلىالدعائيُیشدِّ
الغسیلبمسحوقأوالدھامالبسلیغسلواالعامةالحدیقةفيالمنزلربةیستوقفونأوویفاجئونھبابھیطرقونبحیث

الُمعلن عنھ...

للمبالغةجھةمنمیلھناكالمنتوجتجاهایجابيانطباعخلقاإلعالنأھدافأحدأّنبماالدقة:وعدمالمبالغة.7
المثالي..."،األرخص،األفضل،"الخارق،مثلكلماتاستخدامیتمحیثللمنتوج،اإلیجابیةالصفاتعرضفي

ومن جھة أخرى، ال یتم ذكر سلبیات المنتوج.

فيكثیرااستخدامھایتمبینماالتجاریة،اإلعالناتفياإلستعمالقلیلةالطریقھھذهوالتخویف:الردعالتھدید،.8
إعالنمثال:الصحة.وزارةأوالسرطان,مكافحةجمعیةللشرطة،التابعةكاإلعالناتوالدینیة،الرسمیةاإلعالنات

"أقم صالتك قبل مماتك"...

مباشرة،غیرأومباشرةبطریقةسواءالجنسیة،بالرموزاإلستعانةإّنالجنسیة:الرموزاالیحاءات/استعمال.9
اإلقناعبھدفالجنسیةباإلثارةتقریباالمنتجاتجمیعربطیتّمفالیوماإلعالنات،منیتجزأالجزءإلىتتحول

یجعلھجنسیةبرموزالمنتوجربطبأّناألبحاثأثبتتفقدباخرى؛أوبطریقةالمنتوجالستھالكالُمشاھدینواستثارة
كلماتأوالجسم،منمعینجزءعرضأومكشوفة,مالبسیرتدینلنساءصورعرضبواسطةوذلكأكثر،مثیرا

فمتدینونالرفض،منالعدیدیالقيباتنجاعتھأثبتالذياألسلوبھذاولكنجنسیة؛ایحاءاتذاتوأصوات
للعطرإعالنمثال:قولھم.حدعلىاالعالناتمنالمھینالنوعھذاعلىیحتجونوآخروننسائیةومنظمات

دخولھا تقوم بإلقاء قطعة قطعة من مالبسھا..."جادور"، حیث نرى عارضة األزیاء تدخل من الباب ومن لحظة

الفترةفيحیويأمرإلىالبیئةبجودةاالھتمامتحولالطبیعة:منالمنتج/القربطبیعیة.10
إظھاراألولوجھین:علىیتماألمروھذابالطبیعة،منتوجھملربطالنقطةھذهباستغاللالدعائیونقاملذااالخیرة،
والثاني:طازجة،فواكھعلىالمحتویھالطبیعیةالمشروباتمثلطبیعیةمركباتعلىیحتويأّنھعلىالمنتوج
مليءأخضربحقلالنامیةالمزھرةاللوزوأشجارالعصافیركأصواتالطبیعةأصواتخلفیةعلىالمنتوجإظھار

بالزھور في وسطھ شارع لسیارة واحدة (إعالن لسیارة)...

م،المستقَبلعلىُتشّدداإلعالناتمنالكثیروالتقدم:التجدیداإلنتعاش،.11 ربطفیتموالتقدُّ
لألجھزة الخلویة أو الحواسیب.اإلعالن أو الخدمة بالتطورات في العالم. مثل اإلعالنات

وواسعشعبيالمنتوجكونعلىاإلعالناتبعضتشّددالمحلي/العالمي:اإلجماعأوالشعبیة.12
عندمیلھناكألّن-،BMWسیارةپپسي،مكدونالدس،-مثلعالمیاًأوتنوفا-أوعیلیتمثلمحلًیا-االنتشار

األشخاص باالعتقاد بأّن ما ھو جید لآلخرین جّید لي أیضاً.



تعطيبكلماتالقُّراءأوالمستمعینلجمھورالمباشرالّتوجھیتّمللجمھور:مباشرتوجھ.13
مشكنتا:"للتأمینالرادیوفيإعالنمثال:طفلِك".لَك,أنِت,أنَت,"فقط،لھموّجھاإلعالنبأّنإحساساالشخص

المشكنتا؟دفعتستطعلمألنكبیتدونأطفالكفیعیشالعمل،علىالقدرةتفقدأوتمرضبأناالحتمالھوماأنَت،
ھذا لن یحدث لك، ما ھو اإلحتمال؟ ال تقلق.....".

تخطیط وبناء حملة إعالنّیة

بون(الشركة المعلنة)  یأتي لشركة اإلعالن مع: فكرةالزُّ

ممثل عن الشركة الُمعلنة یلتقي طاقم من شركة اإلعالنات

الذي یضم:الدعائي, المخرج الفني, كاتب النص.

بناء الفكرة المركزیة لإلعالن

الُمشاھدین.فحص مدى فعالیة الفكرة المركزّیة لإلعالن على عینة من

تحضیر اإلعالن

عرض اإلعالن أمام الشركة المعلنة والموافقة علیھ

نشر اإلعالن عبر وسیلة اإلعالن




