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السؤال األول:
اختر االجابة الصحيحة:

 10درجات)

(

 .1الفرد الذي يجبره دخمو المحدود أن يختار بين السمع المعروضة أمامو حسب سعرىا وفي حدود دخمو.
أ.الرجل العشوائي ب.الرجل االقتصادي ج.المستيمك العادي د.ليس مما ذكر

 .2ىناك عدة معايير يتم االعتماد عمييا الختيار السمعة منيا.

أ.سمعة العالمة التجارية ب.سعر وجودة السمعة ج.تأثير األصدقاء د.جميعماذكر

 .3جميعيا من العوامل الخارجية التي ليا تأثير مباشر عمى المستيمكين ما عدا.
أ.الشخصية ب.قادة الرأي ج.الجماعات المرجعية د.األسرة

 .4ىناك وجيات نظر مختمفة لصنع القرار االستيالكي ،منيا أن المستيمك يخضع لالختبار من تمقاء نفسو دون
تقييم صحيح لمبدائل ،تعتبر وجية نظر

أ.اقتصادية ب.سمبية ج.عممية د.عاطفية
 .5تمثيل بياني لمجموعات من السمع والخدمات التي تعطي المستيمك نفس االشباع وال يمكن تفضيل احداىا عمى
االخرى.

أ.منحنى االنتاج ب.خط الميزانية ج.منحنى السواء د.ليس مما ذكر
 .6الفرر بين ما كان المستيمك مستعد لدفعو لمحصول عمى كمية معينة من سمعة ما وما تم دفعو فعالً.
أ.فائض المستيمك ب.طمب المستيمك ج.توازن المستيمك

د.جميع ما ذكر

 .7مقدار االشباع المتحقر نتيجة الستيالك كمية محددة من سمعة ما.
أ.الرغبة ب .المنفعة ج.الذوق

د.ليس مما ذكر

 .8العوامل و المؤثرات التي تؤثر عمى سموك المستيمك أثناء انتمائو لجماعات معينة تعتبر ....
أ.عوامل شخصية ب.عوامل نفسية ج.عوامل اجتماعية د.عوامل ثقافية

 .9نوع من انواع الوالء يتحقر عندما تكون الرغبة مقرونة بالشراء المتكرر ويكون المستيمك متحمس ومسور
لمسعمة.

أ.الوالء األمثل ب.الوالء المنخفض ج.الوالء غير المقترن بالسموك د.الوالء بدافع العادة

.10مجموع المنافع التي يحصل عمييا المستيمك من استيالكو كميات متتالية من السمعة خالل فترة زمنية محددة.
أ.المنفعة الحدية ب.وحدة المنفعة ج.المنفعة الكمية د.جميع ما ذكر
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السؤال الثاني:
ضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام العبارات التالية:

 10درجات)

(

 ) (.1ترتكز النظرية االقتصادية لسموك المستيمك عمى مفيوم الرجل الرشيد او الرجل االقتصادي.
 ) (.2الرغبة ىي شعور يتمثل في امنية المستيمك في اقتناء سمعة ما.
 ) (.3األساليب الكمية ىي مجموعة من الطرق واالساليب التي يستخدميا المستيمك وتساعده في اتخاذ القرار
الشرائي.

 ) (.4قد يعود سبب اتخاذ قرار عدم الشراء لخوف المستيمك من الشعور بالندم من ارتفاع سعر السمعة اوعدم تمبية
رغبتة.

) (.5المدرسة الوصفية ترى أن االدارة مجموعة ق اررات وعمميات بحثية أكثر من كونيا ىياكل تنظيمية أو مبادئ
ثابتة.

 ) (.6رضا المستيمك ىي ردة الفعل التي تتبع عممية شراء السمعة وىو تقييم يجعل لديو النية بمعاودة شراء السمعة.
 ) (.7السمع الخاصة ىي سمع تمبي رغبات عدد كبير من المستيمكين وتتميز بسعرىا المنخفض نسبياً .

 ) (.8افترض االقتصاديون المحدثون أن لممنفعة مقياس يستطيع المستيمك من خاللو قياس المنفعة الحاصل عمييا
من استيالك كمية محددة من سمعة ما.

 ) (.9يمكن قياس المنفعة الحدية بقسمة قيمة التغير في المنفعة الكمية لمسمعة /التغير في عدد الوحدات المستيمكة.
 ) (.10من خصائص منحنيات السواء انيا ال يمكن ان تتقاطع وأنيا محدبة ناحية نقطة االصل.
السؤال الثالث:
أجب عن االسئمة التالية:

(

 .1عرف سموك المستيمك – المستيمك العادي

 10درجات)

 .2من العوامل الخارجية المؤثرة عمى سموك المستيمك عوامل ليا تأثير عام عمى المستيمكين ،أذكرىا مع
التوضيح.

 .3يمر المستيمك بسمسمة من المراحل قبل اتخاذ قرار الشراء .اذكر ىذه المراحل.
 .4اذكر خطوات بناء النموذج الكمي.

 .5يعتمد سموك المستيمك عمى عدة أدوار يؤدييا المستيمك.اذكرىا
انتيت األسئمة

تمنياتي لمجميع بالتوفير والنجاح
الصفحة  2من 2

