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أجب عن األسئمةاأل ربعة التالية :
السؤال األول:
ضع عالمة صح أمام العبارات الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارات الخاطئة 5(-:درجات)

(- 1

) الحاجات المنفعية ىيوسيمة لمتعبير عن النفسو تمنح المستفيدين المتعة والسرور.

(- 2

) يعتبر العنصر اإلرادي من العناصر المكونة لنموذج متعدد االتجاىات .

(- 3

) الدافع التعبيري ىو دافع شرائي من أجل اظيار المودة والمحبة كشراء ىدية.

(- 4

) يعتقد أصحاب النظرية الظواىرية بأن الشعور ىو الذي يبني المدركات وينظميا .

(- 5

) اإلدراك الحسي التسويقي ىو فيم األشياء من خالل المقارنات والتحميالت العقمية .

السؤال الثاني5( :درجات)
اختر رمز االجابة الصحيحة واضعاً رمز اإلجابة الصحيحة في الجدول أسفل السؤال -:

- 1االتجاه الذي ال يجد المستيمك حرجاً في اظياره والتعبير عنو عالنية ىو االتجاه..
أ .االتجاه القوي .ب .االتجاه اإليجابي .ج .االتجاه الجماعي .د .االتجاه العمني.
- 2المكون األساسي والوحيد لنموذج االتجاىات األحادي ىو:
أ .العنصر اإلدراكي .ب .العنصر اإلرادي .ج .العنصر التأثيري.د .ليس مما سبق.
- 3جميعيا من العوامل الموضوعية المساعدة لعممية اإلدراك ,عدا:
أ .عامل التقارب .ب .عامل الخبرة الماضية .ج .عامل التشابو .د .عامل المصير المشترك
- 4العوامل المؤثرة في االدراك والتي ترجع الى الشئ المدرك نفسو ...
الحجم والمون والتكرار .د.

أ .مستوى الدخل ب .شخصية المستيمك .ج.

جميع ما سبق.

- 5شراء السمع من أجل التباىي وحب الظيور يعتبر دافع:
أ .عاطفي .ب .تعاممي .ج .عقالني .د .تعبيري.
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السؤال الثالث :اذكر المصطمح العممي لمعبارات التالية 5(:درج ات)
1

ىي الدوافع المبنية عمى الحاجات الفسيولوجية واألساسية لإلنسان.

2

ىي الحاجات التي نتعمميا من خالل رحمة الحياة وتجاربيا المختمفة.

3

ىي عممية فيم الوقائع واألحداث الحياتية المختمفة من خالل الحواس الخمس.

4

ىي االسباب التي تدفع المستيمك الى شراء السمعة من متجر معين دون
المتاجر األخرى.
عبارة عن الجيود لفيم تأثير االعالن عمى اتجاىات المستيمك نحو المنتج.

5
السؤال الرابع  15( :درجة)
أجب عن االسئمة المقالية التالية :

- 1اذكر محددات الدوافع الثالث مع التوضيح.
.1
.2
.3
- 2تعد نظرية  ERGالتي أقرىا الدرفر تطوير لنظرية ماسمو لمحاجات وضح ذلك مبينا تصنيف الحاجات من
وجية نظر ماسمو وتصنيفيا من وجية نظر الدرفر.
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- 3أذكر خصائص عممية اإلدراك مع الشرح الموجز.
.1
.2
.3
.4
- 4ما ىي مكونات النموذج ثالثي العناصر لالتجاىات .
.1
.2
.3
- 5االتجاىات تؤدي وظائف رئيسية في مجال التسويق اذكرىامع الشرح الموجز.
.1
.2
.3
.4

انتهت األسئمة
تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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