جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقDMAR1301:
اسى انًسبق - :تسىيك
تبريخ االيتحبٌ2014/5/17 :
عذد األسئهة)4(:أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعتبٌ
استخذاو اآلنة انحبسبة(ال)

االيتحبٌ الَهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
2014-2013

اسى انًحبضر :أ .دمحم الفي
د .ثري جببر
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:عاللبت عبية
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يالحظة/كتببة اسى انًذرس في دفتر اإلجببة:

(  10عاليبت)

انسؤال االول :

ضع/ي اشبرة صح امبم العببراث الصحيحت واشبرة خطأ امب العببراث الخبطئت.
.1يعتبر السعر احد المتغيرات التي ال تؤثر عمى الق اررات المتعمقة بالمبيعات واالرباح
.2المستهمك المستهدف هو الذي يجب ان تتوافر لديه الحاجة والرغبة فقط

.3يقصد بالتسويق العام التركيز عمى جزء محدد من السوق الكمية أي قطاع واحد
.4تعتبر السمع سهمة المنال من السمع االنتاجية

.5من اهداف العالمة التجارية اعطاء المنتج حرية اكبر في تسعير السمعة
.6المرحمة االولى من مراحل التبني لمسمعة الجديدة هي مرحمة التجربة
.7من مبررات استخدام الوسطاء هو توفر الموارد المالية

.8الوسطاء التجار هم الذين ال يمتمكون السمعة بل يبحثون عن العميل إلتمام عممية البيع
.9في مرحمة النمو تصبح مهمة الترويج التعريف بالسمعة او الخدمة
.10ان اختيار المزيج الترويجي يعتبر قرار هام وصعب ويجب ان يتالئم مع االستراتيجية

التسويقية
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العامة

(  10عالمبث)

السؤال الثبني :
اختر االجابة الصحيحة وانقمها في المربع الخاص في دفتر االجابة

- 1يقوم عمى اساس ان المستهمك ينظر الى السعر عمى انه مؤشر لمجودة

ب -التسعير حسب الخطوط

أ  -التسعير النفسي

ج  -التسعير الرمزي

د -التسعير التقميدي

- 2يقصد به بيع السمع بكمفتها الفعمية او اقل وذلك بهدف زيادة المبيعات لفترة قصيرة
ب -التسعير الترويجي

أ  -التسعير البيعي

د -التسعير الرمزي

ج -التسعير التقميدي

 - 3يعطي المستهمك اهمية السم محل التجزئة التي يتعامل معه اكبر من اسم المنتج
ب -السمع الخاصة

أ  -السمع االستهالكية

د -ال شيء مما ذكر

ج -السمع التسويقية

 - 4أي عبارة صحيحة من العبارات التالية والتي تعتبر احد انواع قنوات التوزيع
أ  -المستهمك

ج -المستعمل الصناعي

- 5التكاليف الكمية تساوي

المنتج

المنتج

أ  -التكمفة المتغيرة  +التكمفة الثابتة

ج -التكمفة الثابتة – التكمفة المتغيرة

ب -المنتج

د -أ و ب معا

المستعمل الصناعي

ب -التكاليف المتغيرة – التكاليف الثابتة

د -جميع مع ذكر
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- 6سياسة قشط السوق تعني

اسى انًحبضر :أ .دمحم الفي
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أ  -الحد االدنى من السعر

ب -الحد االعمى من السعر

ج -أ و ب

د -ألشيء مما ذكر

- 7من معايير تقسيم السوق

أ  -عدم القدرة عمى تحديد وقياس خصائص المستهمكين

ب -عدم وجود عدد كافي من المستهمكين
ج -وجود حاجات ورغبات متشابهة نسبيا لممستهمكين
د -جميع ما ذكر

- 8هي السمع التي يتم شراؤها بصورة متكررة وفورية وبأقل جهد ممكن
أ  -السمع التسويقية

ب -السمع الخاصة

ج -أ و ب معا

د -السمع الميسرة

- 9هي السمع التي تشترر الستخدامها في سبيل انتاا سمعة اخرر.
أ  -السمع االنتاجية

ب -السمع االستهالكية

ج -أ و ب معا

د -ال شيء مما ذكر.

- 10

توشيبا مثال عمى

أ  -ماركة فردية

ج -ماركة خاصة
انسؤال انثبنث -:اجب/ي عٍ جًيع االسئهة انتبنية

ب -ماركة العائمة
د -ال شيء مما ذكر
( 22عالية)

- 1اذكر فقط اساليب تقسيم السوق

( 7عالمات)

- 2اشرح باختصار مراحل دورة حياة السمعة

( 6عالمات )

- 3ماهي خصائص اسم العالمة التجارية

( 2عالمة)

- 4اذكر مراحل تطوير السمع الجديدة

(7عالمات)
( 18عالمة)

السؤال الربع -:اجب/ي عن جميع االسئمة التالية
- 1اذكر وظائف قنوات التوزيع

( 4.5عالمات)

- 2اشرح عناصر المزيج الترويجي بالتفصيل.

( 8عالمات )

- 3اذكر عناصر الرسالة االعالنية

( 2.5عالمة)

- 4اذكر ستة من مهام رجال البيع

)3عالمات)
انتهت األسئمة

