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أجب عن األسئمةاأل ربعة التالية :
السؤال األول:
ضع عالمة صح أمام العبارات الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارات الخاطئة 10(-:درجات)
(- 1

) ييتم المسوقون بمدى قدرة الجماعات المرجعية عمى تغيير اتجاىات وسموك المستيمك.

(- 2

) االتجاىات ىي استعداد سموكي أو موقف ذىني يتشكل من خالل التعمم والخبرات السابقة.

(- 3

) يعمل رجال التسويق عمى خمق قبول لمنتجاتيم عن طريق مبادئ التعمم.

(- 4

) تنطمق النظرية االجرائية من أن التعمم يحدث نتيجة تفكير المستيمك ومواجيتو لممشاكل.

( 5
-

) الجماعة تعني تواجد عدد من االفراد في مكان ما وفي وقت ما.

( 6
-

) الوالء السمعي ىو تكرار عممية الشراء لنفس العالمة التجارية او نفس السمعة.

( 8
-

) المحدد الوحيد لمدوافع ىو توجيو السموك .

) الدوافع ىي القوى الداخمية الكامنة في األفراد والتي تدفعيم لمسموك باتجاه معين.( 7
( 9
-

(- 10

) تم تصنيف الحاجات االنسانية حسب نظرية تدرج الحاجات لماسمو الى الحاجة لمبقاء ،واالمان ،والنمو .
) يستطيع االنسان ادراك واستيعاب جميع المؤثرات التي تعمل داخل اطار إدراكو.

السؤال الثاني10 ( :درجات)
اختر رمز االجابة الصحيحة واضعاً رمز اإلجابة الصحيحة في الجدول أسفل السؤال -:
 .1الوالء السمعي يعكس قبول المستيمك ورضاه ،حيث يتطور الوالء السمعي نتيجة ...
أ.االستخدام التجريبي ب.مجموعات العمل ج.االعالن د.جميع ما ذكر

 .2تعتبر من العناصر المستخدمة لتحديد المنزلة االجتماعية..
أ.الثراء والنفوذ

ب.النسب العائمي ج(.أ،ب) د.ليس مما ذكر

 .3من خصائص الطبقة االجتماعية...
أ.التركيب اليرمي ب.تحديد منزلة المستيمك ج.السيطرة عمى االعضاء د.ليس مما ذكر
 .4تعتبر من أنواع الجماعات المرجعية االساسية المؤثرة عمى سموك المستيمك.

أ.منظمات االعمال ب.جماعات النشاط االستيالكي ج.جماعات الضغط د.ليس مما ذكر

 .5يعتبر من اسس تصنيف تعريف الشخصية االنسانية.

أ.الشخصية الراشدة ب.الشخصية كمثير ج.المظير الخارجي د(.ب،ج)

 .6تعتبر جميعيا من مراحل تطور الشخصية ما عدا.
أ .المرحمة الشفوية  .ب .مرحمة التسوق .ج .المرحمة الساكنة د .المرحمة العضوية
1

جبهــــعـة فــــلســـطيي

رقم الوسبقDPRL 2308:
اسن الوسبق:سلىن الوستهله
تبريخ االهتحبى 2018 / 5/ 23:
عذد األسئلة)4(:أسئلة
زهي االهتحبى:سبعتبى
استخذام اآللة الحبسبة(ال)

اسن الوحبضر:
رلن الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسن الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الىليـة:ولية :الذبلىم الوتىسط
المسن  /التخصص :عاللبت عبهة وتسىيك
استخذام الوعبجن أو المىاهيس(ال)

االهتحبى اليهبئي
الفصل الذراسي الثبًي
2018-2017

 .7يمكن لألسرة أن تؤدي عدة وظائف منيا.
أ .الدعم العاطفي واالقتصادي .ب.

الصيانة .ج.

.د .ليس مما ذكر.

التأثير

 .8نظرية تستند الى أن األفراد يحدث تعمميم من خالل التجربة والخطأ في بيئة مسيطر عمييا.
أ .النظرية الكالسيكية .ب.

النظرية االجرائية د.

النظرية الذىنية .ج.

نظرية االرتباط

 .9دوافع تجعل المستيمك يفكر بعقالنية ويقوم بدراسة كل البدائل الختيار البديل الذي يمنحو اقصى اشباع.
أ .الدوافع العاطفية ب .الدوافع المنطقية ج.
.10

ا الدافع التعبيري .د.

ليسمما ذكر.

تعتبر االتجاىات التي تكون مرتكزة عمى المعتقدات الدينية والقيم والمبادئ من االتجاىات...

أ .القوية .ب.
1

2

السمبية .ج.
3

4

الضعيفة .د.
5

7

6

جميع ما ذكر.
8

9

10

السؤال الثالث 10 ( :درجات)

اجب عن العبارات التالية بكتابة المصطمح المناسب:
1

االفعال والتصرفات المباشرة لألفراد اثناء البحث لمحصول عمى سمعة او خدمة الشباع
حاجاتيم ،والتي تتضمن اتخاذ ق اررات الشراء.

2

ىي وحدة اجتماعية تتألف من عدد من األفراد تربطيم عالقات أسرية مختمفة و يتفاعمون مع
بعضيم إلشباع حاجاتيم المشتركة والشخصية.

3

تفترض بأن االستجابة تكون فورية اتوماتيكية لممنبو أو لمدافع حيث تكون ىذه االستجابة عن
طريق التعرض لمنبو ما

4

العوامل الداخمية المؤثرة عمى سموكنا االستيالكي إذ أن شعورنا بأي اختالل بدني أو عاطفي
يدفعنا إلي حالة من التوتر و لن يزول إال بإشباع حاجاتنا

5

ىي تمك الجماعات البشرية التي يمكن أن تستخدم كإطار مرجعي لألفراد في ق ارراتيم الشرائية
وتشكيل مواقفيم وسموكيم.

6

مجموعة من الخصائص والسمات النفسية التي تحدد تفضيالت الفرد وأسموب سموكو و قد
تكون وراثية أو مكتسبة وتعتبر جزءاً من تشكيل الفرد.

7

عممية االستجابة اإلدراكية لممنبيات والمعمومات وكيفية تحميميا واالستفادة منيا ،كما تعرف
بأنيا تأثير الخبرة عمى السموك الالحق.
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8

تقوم عمى أساس أن الدماغ مقسم لجزأين :األيسر والمختص باألنشطة الذىنية مثل القراءة

9

تقسيم األفراد في المجتمع تقسيماً ىرمياً إلى فئات يتشابو فييا األعضاء في المنزلة

والكتابة ،واأليمن والمختص بالمعمومات الغير مكتوبة والصور.

االجتماعية ويختمفون عن أعضاء الفئات األخرى.
ىو ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باقتناء أو شراء المواد والموازم التي توفر لو

10

اشباع حاجاتو وسد رغباتو.

السؤال الرابع :
أجب عن خمسة فقط من االسئمة المقالية التالية ،أذكر/ي مع التوضيح الموجز ( 20درجة)

- 1اذكر العوامل المؤثرة عمى الق اررات الشرائية لدى األسر.
.1
.2
.3
.4
.5
- 2اذكر معايير الطبقة االجتماعية.
.1
.2
.3
.4
.5
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- 3أذكر مبادئ التعمم (عنصر التعمم) .
.1
.2
.3
.4
- 4اذكر أنواع األسر المختمفة .

.1
.2
.3
.4
- 5اذكر معايير تصنيف الجماعات المرجعية.
.1
.2
.3
.4
.5
 -6أذكر العوامل التي تؤثر عمى نموذج نظرية التعمم الذىني.
.1
.2
.3
.4

انتو ت األسئمة
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