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أجب عٍ األسئهت انخبنُت:
( 5درجبث)

انسؤال األول:
ضع عالمة ( ) /أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( × ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ :
.1

اإلعالَبث انبُبءة هٍ انخٍ حًذ انًسخههكٍُ ببنًعهىيبث عٍ انسهع وانخذيبث

(

)

.2

أحذ عُبصر ححذَذ سعر اإلعالٌ شهرة انصحُفت

(

).

.3

اإلعالٌ فٍ انرادَى َخسى ببنًروَت وإيكبَُت حغُُر انرسبنت اإلعالَُت

(

).

.4

اَجببُبث اإلعالٌ فٍ انخهفسَىٌ انجًع بٍُ انصىث وانصىرة انًخحركت

(

).

.5

يضًىٌ انُص انعمالٍَ ال َركس عهً انفبئذة انخٍ سخعىد عهً انًسخههك َخُجت اسخخذايه نهسهعت (

).

( 10درجبث)

انسؤال انثبٍَ:

(انرادَى إراعت صىحُت ,وانخهفسَىٌ إراعت صىحُت يرئُت فٍ َفس انىلج وحجًع بٍُ هبحٍُ انىسُهخٍُ بعض انخصبئص انخٍ
حجًعهًب وَخخهفبٌ اخخالفب ً بُُب ً عٍ ببلٍ انىسبئم اإلعالَُت األخري يٍ صحف ويجالث وطرق وغُرهب ).
.1قارن/ي بيه اإلعالن اإلراعي و اإلعالن انمطبىع؟
.2ما هي انمعايير انتي يتحذد مه خالنها سعر اإلعالوات في انىسائم اإلعالمية؟

( 5درجبث)

انسؤال انثبنث:
.1عرف وكاالت اإلعالن ،مع ركر وظائف وكاالت اإلعالن وانخذمات انتي تقذمها؟

( 10درجبث)

انسؤال انرابع:

(حعخًذ انرسبنت اإلعالَُت يٍ حُث صُبغت يضًىَهب عهً يب َسًً ببنذوافع أو األوحبر أو انًغرَبث أو انًُىل ,بحُث َخبطب
انًعهٍ انجًهىر انًسخهذف)
.1أركر/ي انذوافع انتي يستخذمها اإلعالن إلقىاع انجمهىر بانسهعة أو انخذمة مع ركر أمثهة؟
 .2ما هي أشكال انعىىان انرئيسي مع اركر األمثهة؟

اَخهج األسئهت
يع حًُُبحٍ نكى ببنُجبح وانخىفُك
1
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