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أجب عهى األسئهة
السؤال األول:

االيتحبٌ الَهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
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اسى انًحبضر:أ.حسٍ دوحبٌ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:كهية اإلعالو واإلتصبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

انتبنية:

(  10درجات)

ضع/ي عالمة (  ) امام العبارة الصحيحة أو (  ) أمام العبارة الخاطئة-:
( .1
( .2
( .3

) اإلعالنات في المجمة أكثر تخصصا وباهظة التكمفة.

) اإلعالنات في الصحف أقوى تأثي اًر من الوسائل األخرى الن االستماع لها ظاهرة اجتماعية.

) المفاضمة بين وسائل اإلعالن تتم عمى أسس منها تكمفة اإلعالن والجمهور وتصميم اإلعالن وطبيعة السمعة.

( .4

) مهمة إدارة اإلعالن الوحيدة لعب دور الوسيط بين المؤسسة التي تتبع لها ووكالة اإلعالن .

( .6

) تخطيط الحمالت اإلعالنية من المتطمبات الغير أساسية لنجاح النشاط التسويقي واإلعالني.

( .5
( .7
( .8
( .9
( .10

) وكالة اإلعالن الفنية هي وكالة توفر عدد من الخبراء وتخدم عدد قميل من العمالء في كافة المجاالت.
) الصحف تتميز عن غيرها من وسائل اإلعالنات األخرى بالسهولة وسرعة النشر.

) اإلعالنات المجمعة في الصحف تأتي في شكل إعالنات اجتماعية أو إعالنات محاكم أو ذو صبغة مشتركة .
) إعالنات الممصقات في وسائل النقل حديثة العهد من أكثر األشكال المستخدمة في اإلعالنات.

) اإلعالنات الشخصية في اإلذاعة تركز عمى شخصيات عادية ومشهورة .

(  10درجات)

السؤال الثاني :
اختر اإلجابة الصحيحة :

 -1الصور المرسومة ألشخاص أو مناظر أو حيوانات أو أشياء أخرى ويؤدي عرضيا إلى حركة تسمى
األفالم :

أ -الفيمم الثابت الصامت

ب -الفيمم الثابت الناطق

ج -الفيمم التسجيمي

د -فيمم الصور المتحركة

 -2عندما يقوم المعمن بشراء حق عرض إعالناتو خالل برنامج تمفزيوني معين أو قبمو أو بعده يسمى بـ
أ -اإلعالن الفردي

ب -اإلعالن المحمي

ج -تمويل برامج تمفزيونية كاممة

 -3من العوامل التي ال بد من دراستيا عند اتخاذ قرار اختيار الوسيمة اإلعالنية :
أ -الثقافية

ب -االقتصادية

ج -الكمفة

د -اإلعالن المباشر
د -التبعية

 -4يستخدم كيمزة وصل ،ويقوم بشرح العنوان الرئيسي والنقاط البيعية والخاصة بالنص اإلعالني يسمى:
أ -العنوان الرئيسي

ب -الفرعي

ج -الممتد

 -5إدارات اإلعالنات التي تحتوي عمى وحدات التصميم والتحرير واإلخراج تسمى :
أ -التنظيم عمى أساس السمعة

ب -الجمهور

ج -وسائل اإلعالن

د -الفقرة
د -الوظائف

 -6وكالة اإلعالن التي تعتمد عمى خبير واحد في اإلعالن يعاونو بعض الموظفين تسمى :
أ -الوكالة الفنية

ب -الوكالة الكبيرة

 -7من أنواع المجالت من حيث اليدف:
أ -عامة

ب -أسبوعية

ج -الوكالة الصغيرة الكاممة
ج -فنية

 -8من أنواع إعالنات األبواب الثابتة في الصحف :
أ -التحريرية

ب -اإلعالنات المبوبة

د -وكالة الشخص الواحد

د -رياضية
ج -المساحات

د -المجمعة

 -9الموحات التي يتم رسميا واعدادىا من قبل فنانين عمى لوحات الصاج المدىون لتكون إعالنات تسمى :
أ -الموحات الضوئية

 -10عناصر اإلعالن ىي:
أ -تسع عناصر

ج -الكتيبات

ب -الممصقات
ب -سبع عناصر

ج -ثالث عناصر

السؤال الثالث :

د -الموحات المنقوشة
د -عشرة عناصر
(  10درجات)

البيئة التسويقية المحيطة باإلعالن من العوامل المؤثرة عمى فاعمية اإلعالن ،في ضوء ذلك اجب األتي:
 .1اذكر المتغيرات الرئيسية في البيئة التسويقية المحيطة؟
 .2اشرح العوامل الديمغرافية لمجميور؟

(  15درجات)

السؤال الرابع :
تعد إعالنات الطرق ووسائط النقل من انسب وسائل اإلعالنات ،اجب األتي:
 .1اذكر أنواع إعالنات الطرق؟

 .2اشرح أنواع ومزايا اإلعالن في وسائط النقل؟
(  15درجات)

السؤال الخامس :

الحممة اإلعالنية عبارة عن برنامج إعالني يتم توجيهه إلى فئات معينة ويسعى لتحقيق أهدافا اتصالية من خالل

مجموعة من الجهود المخططة والمدروسة ،ناقش ذلك مع شرح الخطوات األساسية لتكوين الحممة اإلعالنية؟

انتيت األسئمة

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

