جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقPRL4205:
اسى انًسبق:اإلعالٌ
تبريخ االيتحبٌ2013/03/28 :
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعة
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

االيتحبٌ انٍصفي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر:أ.حسٍ دوحبٌ
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلعالو واإلتصبل
انمسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انمىاييس(ال)

أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول :

 10درجات )

(

ضع/ي عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة وضع/ي عالمة ( × ) أمام العبارة الخاطئة:
( .1

) اإلعالنات الممونة نوع من االنص ارف في غير محمو والمستيمك من يدفع ثمنيا.

( .2

) وسائل اإلعالم ال تعتمد عمى اإلعالنات كأحد مصادر التمويل الميمة.

( .4

) وظائف اإلعالنات متماثمة في مختمف المؤسسات والمشاريع.

( .6

) اإلعالن لغة ىو إظيار الشيء ،والعمل عمى إشياره.

( .7

) نجاح اإلعالن يتوقف عمى مراعاة المعمن لظروف المستقبل البيئية فقط.

( .8

) المناداة احد أشكال اإلعالن في العصور القديمة ولكنيا لم تصبح مينة.

( .9

) العنوان يعتبر من أىم عناصر الجاذبية في اإلعالن ويوضع أعمى اإلعالن.

( .3
( .5

( .10

) اإلعالن وسيمة متخصصة في توصيل المعمومات من التجار ورجال األعمال إلى المستيمكين.
) اختراع المطبعة وما واكبيا من ظيور الصحف أدى إلى ظيور اإلعالنات وتطورىا.

) اإلعالن التنافسي ىو الذي يتعمق بالسمع والخدمات ويصدر عن مؤسسات أىمية غير ربحية.

السؤال الثاني :

5درجات )

(

اختار اإلجابة الصحيحة؟
 .1من أنواع اإلعالنات في الصحف هي
أ .الصوت والصورة .

ب .إعالنات األبواب الثابتة.

ت .اإلعالنات االجتماعية .

ث .اإلعالنات الترويجية.

 .2اإلعالن يؤدي إلى

أ .زيادة الطمب عمى السمع .
أ .مواكبة العصر .

 .3النص اإلعالني يحتوي على

أ .التشويق .

ت.التقديم والمحتوى واإلنياء .

ب .أمراض اجتماعية.

ث .خدمات مدفوعة

ب .السعر وبيانات المعمن.
ث .مميزات السمع التفصيمية.

 .4الصور والرسوم في اإلعالن تعمل عمى

ب .خمق انطباع فقط.

أ .جذب انتباه الجميور واضفاء الواقعية .

ث .تقسيم اإلعالن ألجزاء.

ت .مخاطبة الجميور غير المتعمم .
 .5اإلعالن حسب نمط االستجابة

ب .االستجابة المباشرة وغير المباشرة.

أ .االستجابة المشروطة

ث .إعالن معرفي.

ت .إعالن حكومي .

السؤال الثالث :

 5درجات )

(

اذكر الفرق بين كل من :

 .1العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي في عناصر اإلعالن؟
 .2مرحمة الثورة الصناعية ومرحمة االنترنت في تطور اإلعالن؟
 .3مرحمة الوعي ومرحمة السموك في اإلعالن كعممية اتصال تسويقية؟
السؤال الرابع :

 10درجات )

(

اإلعالن نشاط غير شخصي ،مقروء ومدفوع ييدف لمتسويق وتوسيع دائرة التأثير  ،في ضوء

ذلك اجب:

 .1اذكر خصائص اإلعالن؟

 .2االنتقادات الموجهة لإلعالنات؟

اَتهت األسئهت
يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيك

