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 احملاضرة االوىل
 انه:يعرف عن التسويق 

 احلاجات ال خيلق (1
 على الرغبات ال يؤثر (2
 خيلق احلاجات (3
 هو يف غىن عنها أبشياءيقوم على اقناع املستهلك  (4

 التسويق:يؤكد اخلرباء على أن 
 خيلق احلاجات (1
 االفراد ابلشراءيلزم  (2
 يفرض الوسيلة املالئمة لتلبية احلاجات (3
 يؤثر على الرغبات (4

 هو: اشباعه،االمر الذي يعرب عن شيء فطري لدى االنسان يتعني عليه 
 الرغبات (1
 احلاجات (2
 املنتجات (3
 التبادالت (4

 هو:االمر الذي يعرب عن الوسيلة املفضلة لتلبية حاجة معينة لدى االنسان 
 ضمن:لتلبيه حاجه معينه لدى االنسان تندرج يف التسويق  املفضلة الوسيلة
 الرغبات (1
 الدوافع (2
 املنتجات (3
 التبادالت (4

 على:تدل الوسيلة املفضلة لتلبية حاجة معينة لدى الفرد 
 االداة املفضلة لدينا لتلبية حاجة معينة، نطلق عليها لفظ:

 املنتج (1
 اخلدمة (2
 الرغبة (3
 املنفعة (4

 عن:مقياس درجة اإلشباع املتحققة لدى العميل من املنتج هو تعبري 
 نعرب عن مقياس درجة االشباع املتحققة من املنتج بلفظ :

 القيمة (1
 الرضا (2
 التكلفة (3
 احليازة (4
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 مفهوم:لتلبيه احتياجات معينه تعرب عن من املنتج  احملصلة القدرة
 التكلفة (1
 القيمة (2
 احلاجة (3
 الرغبة (4

 انه:ينظر للتبادل على 
 منه نتيجة أكثرآلية خللق القيمة  (1
 منه الية أكثرنتيجة خللق القيمة  (2
 له خيلق القيمة ال عالقة (3
 صفقة الشراء ألبرامله مبراحل التفاوض  ال عالقة (4

 ماعدا:كل مما أييت يعترب من شروط عملية التبادل 
 كل طرف يعترب التبادل حال ملشكلته (1
 قيمة لآلخركل طرف ميتلك حاجة ميكن ان تكون ذات  (2
 كل طرف يقبل ان يسلم ما مت تبادله (3
 كل طرف ملزم بقبول عرض اآلخر (4

  ماعدا:مجيع ما يلي حول التبادل صحيح 
 لألخرالتبادل ميتلك حاجة ميكن أن تكون ذات قيمة  أطرافكل طرف من  (1
 التبادل هو مرحلة من مراحل التفاوض (2
 يعترب التبادل آلية خللق القيمة أكثر من نتيجة (3
 حيق ألي طرف من أطراف التبادل أن يرفض عرض اآلخرال  (4

 عن:نستخدم يف التسويق عبارة السوق للحديث 
 العرض (1
 الطلب (2
 الصناعة (3
 قطاع النشاط (4

 هي:العبارة املستخدمة للتعبري عن السوق يف التسويق 
 الصناعة (1
 العرض (2
 الطلب (3
 قطاع النشاط (4

 املفهوم املستخدم يف التسويق للتعبري عن السوق:
 العرض (1
 الطلب (2
 الصناعة (3
 القطاع (4
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 هي:العبارة املستخدمة للتعبري عن الصناعة يف التسويق 
  املعىن املقصود من عبارة " الصناعة" يف التسويق:

 :تستخدم يف التسويق عبارة الصناعة او القطاع للحديث عن
 السوق (1
 العرض (2
 الطلب (3
 العمالء (4

 عبارة:عندما نريد التعبري عن العرض يف التسويق فإننا نستخدم 
 الصناعة (1
 السوق (2
 الطلب (3
 املشرتين (4

 عن:الشراء وابلقدرة على الشراء  إبرادةتعرب الرغبة يف شراء بعض املنتجات املدعومة 
 العرض (1
 الطلب (2
 الشراء (3
 التبادل (4

 مرحلة:هي  نفسه،يبيع  مرحلة تطور املفهوم التسويقي اليت ركز فيها املنتجون على جودة املخرجات على اعتبار ان املنتج اجليد
 التوجه ابإلنتاج (1
 التوجه ابملبيعات (2
 التوجه التسويقي (3
 التسويق املتكامل (4

 التوجه:الطلب على العرض هي مرحلة  العديد من الصناعات نظرا لتفوق املنتج( يفالبائع ) أبسواقمرحلة تطور املفهوم التسويقي اليت عرفت 
 ابإلنتاج (1
 ابملبيعات (2
 االخالقي للتسويق (3
 التسويقي املتكامل (4

 توجها:ضمن تطور مفهوم التسويق كان  (1925بداية الثورة الصناعية وحىت حدود عام  وارواب الصناعية )منتوجه معظم الشركات يف الوالايت املتحدة 
 هي مرحله التوجه 1221وحىت حدود عام  الصناعية الثورة بدأيهمرحله تطور مفهوم التسويق اليت متتد من 

 ابإلنتاج (1
 ابملبيعات (2
 ابملستهلك (3
 تسويقا متكامال (4
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 مرحلة: –هي  مرحلة تطور املفهوم التسويقي اليت تعين وهتم مجيع االطراف العاملني إبدارة التسويق دون ابقي اإلدارات
 التوجه ابإلنتاج (1
 التوجه ابملبيعات (2
 التوجه ابملستهلك (3
 التسويق املتكامل (4

 هو:من أهم ما متيزت به مرحلة التسويق املتكامل ضمن مراحل تطور املفهوم التسويقي 
 يباع ما ينتجأن كل  (1
 تفوق الطلب على العرض (2
 اقامة عالقات مع السوق وعناصر التسويقي على املدى الطويل (3
 االنتاج اوال، مث اقناع العمالء ابلشراء بعد ذلك (4

 التسويق:من مميزات مرحله التوجه التسويقي كمرحله لتطور 
 توزان العرض والطلب (1
 تفوق العرض على الطلب (2
 تفوق الطب على العرض (3
 يباع ما ينتجان كل  (4

 من خصائص مرحلة التوجه التسويقي يف تطور مفهوم التسويق متيز
 بتفوق الطلب على العرض  (1
 أبن كل ما ينتج ابع (2
 املشرتينابلرتكيز على أسواق  (3
 إبن اصبح التسويق جمرد مكمل لعملية االنتاج (4

 :ابملستهلك التوجه ملرحلة األساسية املميزات من
 الطلب على العرض تفوق -1
 العرض على الطلب تفوق -2
 الطلب مع العرض تساوي -3
 العرض تناقص -4

 
 التوجه:م يف التسويق، مبرحلة 1925عرفت املرحلة ما بني بداية الثورة الصناعية وحىت حدود عام 

 ابإلنتاج (1
 ابملبيعات (2
 ابملستهلك (3
 التسويقي (4

 تشري القدرة احملصلة من املنتج لتلبية احتياجات معينة لدى العميل، إىل مفهوم:
 الرغبة (1
 احلاجة (2
 القيمة (3
 االشباع (4
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 رغبة العميل يف شراء منتج ما، املدعومة إبرادة الشراء والقدرة على ذلك، هي تعبري عن مفهوم:
 الرغبة (1
 احلاجة (2
 القرار الشرائي (3
 الطلب (4

 نعرب عن الوسيلة املفضلة لدى االنسان لتلبية حاجة معينة لديه مبفهوم 
 املنتج (1
 السلعة  (2
 اخلدمة (3
 الرغبة (4

 يعرب عن مؤشر قياس درجة اإلشباع املتحققة لدى العميل من املنتج ، مبصطلح :
 القيمة (1
 الرضا (2
 احلاجة (3
 الرغبة (4

 الفعالية التسويقية هي مفهوم مرتكز على:
 االستغالل االمثل للموارد (1
 تفعيل املدخالت (2
 خفض التكاليف (3
 حتقيق األهداف (4

 القدرة احملصلة من املنتج لتلبية احتياجات معينة ، هي تعبري عن
 الرغبة (1
 احلاجة (2
 القيمة  (3
 االشباع (4

 العبارة املستخدمة يف التسويق للداللة على الطلب هي:
 السوق (1
 العرض (2
 الصناعة (3
 القطاع (4

 ما متيزت به مرحلة التوجه ابإلنتاج، هو 
 تفوق العرض على الطلب  (1
 تفوق الطلب على العرض (2
 تساوي العرض مع الطلب (3
 انعدام الطلب (4
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 املرحلة اليت اصبح هدف املنظمة فيها هو اشباع حاجات املستهلك مع حتقيق ربح مقبول هي مرحلة:
 التوجه البيعي (1
 التوجه ابإلنتاج  (2
 التوجه التسويقي (3
 م.1925قبل سنة ما  (4

 يعرب مفهوم السوق ابملعىن التقليد عن 
 مكان التقاء العرض ابلطلب  (1
 احلايل واحملتملني الراغبني يف الشراء والقادرين عليه  ئنجمموعة الزاب (2
 ة ئيالطلب املدعوم ابلقدرة الشرا (3
 العرض (4

 يعرف السوق مبعناه احلديث لدى املختصني على انه
 هبدف اجراء عملية التبادلمكان التقاء العرض ابلطلب  (1
 تقاطع العرض ابلطلب (2
 جمموع الزابئن الذين لديهم الغربة يف الشراء والقدرة على الشراء (3
 جمموع الزابئن املتواجدين فعلياُ يف السوق ألجل الشراء (4

 تدل الرغبة املدعومة إبرادة الشراء والقدرة على الشراء، على 
 السوق مبعناه احلديث  (1
 ليدي السوق مبعناه التق (2
 الطلب  (3
 العرض (4

 يف صناعة ما بعبارة  ئعنينعرب عن جمموعة البا
 السوق  (1
 العرض  (2
 الطلب  (3
 العرض والطلب (4

 تطلق عبارة العرض يف التسويق على جمموعة 
 املشرتين (1
 العمالء (2
 البائعني (3
 الوسطاء (4

 توجها ١٩٢٥وحىت حدود عام  من بداية الثورة الصناعيةكان التوجه التسويقي عظم الشركات يف الوالايت املتحدة وأرواب 
 ابإلنتاج  (1
 ابملبيعات  (2
 ابملستهلك  (3
 اجتماعيا (4
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 كان توجها  1925الصناعية وحىت حدود عام ية الثورة داالتوجه التسويقي للشركات يف أمريكا وارواب من ب
 ابإلنتاج (1
 ابملبيعات (2
 ابملستهلك (3
 تسويقيا متكامال (4

 التوجهالتوجه االقدم ضمن تطور املفهوم التسويقي هو 
 االجتماعي (1
 ابإلنتاج (2
 ابملبيعات (3
 ابملستهلك (4

 مرحلة تطور املفهوم التسويق اليت تتوافق مع عبارة املنتج اجليد يبع نفسه لتايلور
 التوجه ابإلنتاج  (1
 التوجه ابملبيعات  (2
 التوجه التسويقي املتكامل  (3
 التوجه االجتماعي واألخالقي (4

 مرحلة التوجهاملرحلة االحدث يف تطور مفهوم التسويق هي 
 االجتماعي واألخالقي للتسويق (1
 ابملبيعات (2
 ابملستهلك (3
  التسويقي (4

 مكان التقاء العرض ابلطلب هبدف اجراء عملية التبادل هو تعبري عن:
 مفهوم الطلب مبعناه التقليدي (1
 مفهوم العرض مبعناه احلديث (2
 مفهوم السوق مبعناه القدمي (3
 مفهوم السوق مبعناه احلديث (4

 تتمثل إحدى خصائص مرحلة التوجه ابإلنتاج يف:  ) مالحظة هالسؤال فيه اجابتني صح أ و ج (
 تفوق الطلب على العرض (1
 كثرة املخرجات وتطور أساليب اإلنتاج                               (2
 تركيز املنتجني على جودة املخرجات (3
 الرتكيز على جمهودات البيع الشخصية وغري الشخصية (4

 املقصود بعبارة " الطلب" يف التسويق، هو: املعىن
 الصناعة (1
 قطاع النشاط  (2
 جمموع املشرتين (3
 جمموع البائعني (4
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 هي مرحلة التوجه: املرحلة اليت تعرب على ان التسويق اصبح يعتمد على اجياد التوازن بني كل املتغريات والعوامل املؤثرة يف النشاط التسويقي ومكوانته ، 
 ابملبيعات (1
 ابالنتاج (2
 ابملستهلك (3
 التسويقي املتكامل (4

 عملية خلق القيمة اليت تتجسد يف حصولنا على شيء ما مقابل اخر لدى الغري هي 
 التسويق (1
 التبادل (2
 القيمة (3
 احلاجة (4

 تتمثل احدى اخلصائص اليت متيزت هبا مرحلة التوجه ابملستهلك يف
 تفوق الطلب على العرض (1
 االعتقاد ان كل ما ينتج يباع (2
 املنتج اجلديد يبيع نفسهاالعتقاد ان  (3
 بروز مكانة ودور التسويق يف ختطيط اإلنتاج (4

 تعرب احلاجات عن:
 ما حيتاجه اإلنسان من كماليات (1
 شيء فطري لدى اإلنسان يتعني عليه إشباعه  (2
 عوز خيلقه التسويق لدى اإلنسان (3
 الرغبات اليت يبديها اإلنسان جتاه املنتجات  (4

 مفهوم الرضا عن :
 اإلشباع املتحققة من املنتجمقياس درجة  (1
 القدرة احملصلة من املنتج لتلبية احلاجات (2
 املنافع اليت حيوز عليها مقابل املنتج (3
 تكلفة ما سيتم دفعه مقابل املنتج (4

 ماعدا :مجيع ما سيأيت هو من شروط عملية التبادل 
 كل طرف يقبل أن يسلم ما مت تبادله (1
 كل طرف يعترب التبادل حال ملشكلته  (2
 ميتلك حاجه ميكن أن تكون ذات قيمة لألخر كل طرف (3
 كل طرف ملزم بقبول عرض الطرف األخر (4

 متيزت مرحلة التوجه ابإلنتاج كمرحلة لتطور مفهوم التسويق :
 برتكيز املنتجني أكثر على رجال البيع  (1
 أبن أصبح هدف املنظمة إشباع حاجات املستهلك مع حتقيق ربح معقول (2
 بني كل العوامل املؤثرة يف النشاط التسويقيابلعمل على إجياد التوازن  (3
 بسيطرة العقلية اهلندسية على الفكر اإلداري (4
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 مرحلة تطور املفهوم التسويقي اليت أصبح للتسويق فيها دور يف ختطيط :
 التوجه ابإلنتاج (1
 التوجه ابملستهلك (2
 تفوق الطلب على العرض (3
 التوجه ابملبيعات (4

 الشيء الذي من شأنه أن يليب حاجه أو رغبة لدى اإلنسان نطلق علية :
 احلاجة (1
 املنتج (2
 اإلشباع (3
 املبادلة (4

 
 

 احملاضرة الثانية
 

 التسويقية:تتعرف املنظمة على نقاط القوة والضعف لديها من خالل حتليل بيئتها 
 الداخلية (1
 اخلارجية املباشرة (2
 اخلارجية غري املباشرة (3
 التنافسية (4

 على:التعرف  ألجل الداخلية التسويقيةوحتليل بيئتها  بدراسة املنظمةهتتم 
 الفرص واملخاطر (1
 والضعف القوةنقاط  (2
 املنافسةتوجهات  (3
 اجتاهات الطلب (4

 املنظمة:بيئة معها، هي هذه األخرية التكيف  ويتعني علىالبيئة اليت تتعلق جبملة العوامل اليت ال ختضع لسيطرة املنظمة 
 الداخلية (1
 اخلارجية املباشرة (2
                                            اخلارجية غري املباشرة (3
 التنافسية (4

 املباشرة:من عناصر البيئة التسويقية اخلارجية 
 البيئة الدميقراطية (1
                                                               البيئة الطبيعية (2
 املاليةإمكانيات املنظمة  (3
 املوردون (4
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 هو:التسويقية اخلارجية املباشرة للمنظمة  البيئةمكوانت  أحد
 السكان (1
 العوامل التشريعية (2
 العمالء (3
 البيئة التكنولوجية (4

 :للمنظمة املباشرة اخلارجية التسويقية البيئةمن مكوانت 
 الوسطاء (1
 احلكوميةالقوانني والتشريعات  (2
 .للمنظمة البشريةاملوارد  (3
 والثقافية االجتماعيةالعوامل  (4

 املباشرة:من عناصر البيئة التسويقية اخلارجية غري 
 العوامل اإلنتاجية للمنظمة (1
 العمالء (2
 والتشريعية.البيئة القانونية  (3
 وكاالت النشر واإلعالن (4

 للمنظمة: املباشرة )العامة(من مكوانت البيئة التسويقية اخلارجية غري 
 عناصر املزيج التسويقي (1
 السكان (2
 املوردون (3
 املنافسون (4

 التسويق:يتعلق حتليل الدخل القومي بتحليل بيئة 
 الداخلية (1
 التنافسية (2
 اخلارجية املباشرة (3
 اخلارجية غري املباشرة (4

 عن:تعبري  هولبلوغها  املؤديةوختصيص املوارد واالدوار  البعيدةوغايتها  املنظمةحتديد اهداف 
 املنظمة ثقافه (1
 املنظمة بيئة (2
 املنظمة اسرتاتيجية (3
 للمنظمة السوقية التجزئة (4

 عن: األهداف،يعرب حتديد األسواق املستهدفة وإعداد املزيج التسويقي الكفيل بتحقيق هذه 
 اسرتاتيجية التسويق (1
 خطة التسويق (2
 السوق املستهدف (3
 عناصر املزيج التسويقي (4

 

 العوامل االجتماعية -2

 العوامل االقتصادية -3

 المنافسة وحركة المستهلك -4
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 اهنا:على  التسويقية االسرتاتيجيةعريف ميكن ت
 واعداد املزيج التسويقي املالئم لبلوغها املستهدفةحتديد االسواق  (1
 املنظمةاليت تؤثر على  البيئيةجمموع التطورات  (2
 سوقيه حصة أكربللحصول على  اهلادفة التسويقيةاملمارسات  (3
 القطاع املستهدفاختبارات السوق ألجل اختيار  (4

 :التسويقيةاليت من خالهلا يتم التوصل اىل االهداف  الطريقةتشري 
 حتليل السوق املستهدف (1
 جتزئه السوق (2
 التسويقية االسرتاتيجية (3
 حبوث التسويق (4

 تسويق:يستخدم املزيج التسويقي الرابعي غالبا يف 
 اخلدمات (1
 االفكار (2
 املنتجات املادية (3
 الصورة الذهنية للمنتجات (4

 املزيج التسويقي الرابعي هو املستخدم غالباان 
 املاديةتسويق السلع  (1
 تسويق اخلدمات (2
 تسويق املصريف (3
 تسويق االخضر (4

 التسويق املباشر هو من جماالت سياسة عنصر:التسويق املباشر هو أحد مكوانت 
 املنتج (1
 التسعري (2
 التوزيع (3
 الرتويج (4

 عنصر:تدخل شروط االئتمان املمنوحة لألسواق املستهدفة ضمن 
 املنتج (1
 التوزيع (2
                                                   التسعري (3
 الرتويج (4

 هو:عنصر املزيج التسويقي الذي تندرج ضمنه ترقية املبيعات 
 املنتج (1
 التسعري (2
 التوزيع (3
 الرتويج (4
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 هو:العنصر املعين ابلعالمة التجارية والتعبئة والتغليف ضمن عناصر املزيج التسويقي، 
 املنتج (1
 التسعري (2
 التوزيع (3
 الرتويج (4

 والتغليف هو: التعبئةعنصر املزيج التسويقي الذي يهتم بعمليه 
 املنتج (1
 السعر (2
 التوزيع (3
 الرتويج (4

 العنصر االكثر مرونة ضمن عناصر املزيج التسويقي الرابعي هو 
 املنتج  (1
 السعر  (2
 التوزيع  (3
 الرتويج  (4

 من مكوانت البيئة اخلارجية املباشرة للمنظمة:
 وكالت اإلعالن والنشر (1
 الدخل القومي (2
 العادات والتقاليد (3
 تشريعات محاية املستهلك (4

 عنصر املزيج التسويقي الذي يدخل ضمنية كل من ترقية املبيعات، والتسويق املباشر، هو: 
 املنتج (1
 التسعري (2
 التوزيع (3
 الرتويج (4

تتعرف على خصائص األشخاص الذين ميثلون مصدر الطلب على منتجات املنتظمة ، من حيث حجمهم وكثافتهم وحتركاهتم وتوزعهم اجلغرايف ، من 
 خالل حتليل البيئة :

 السياسة والتشريعية (1
 االجتماعية والثقافية (2
 الدميغرافية (3
 االقتصادية (4

 تقوم املنظمة بتحليل بيئتها اخلارجية ألجل حتديد: 
 ثقافتها التنظيمية (1
 نقاط القوة والضعف (2
 الفرص واملخاطر (3
 مدى فعالية الوظيفة التسويقية (4

 الجودة  -1
 المواصفات  -2
 نطاق المنتج  -3
 التصميم  -4
 عالمة تجارية  -5
 التعبئة والتغليف  -6
حجام  -7

أ
 اال

 الضمانات  -8

 الخدمات  -9
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 من اجلوانب األساسية يف اهتمامات سياسة املنتج
 العالقات العامة (1
 ترقية املبيعات (2
 العالمة التجارية (3
 شروط االئتمان (4

 يتم التعرف على مدى فعالية الوظيفة التسويقية للمنظمة ، ضمن حتليل 
 البيئة الداخلية  (1
 البيئة اخلارجية املباشرة (2
 البيئة اخلارجية غري مباشرة  (3
 أسواق املنظمة (4

 من املكوانت االساسية للبيئة اخلارجية غري املباشرة للمنظمة 
 املوردون  (1
 العمالء (2
 املمولون  (3
 >>تندرج حتت العوامل االقتصاديةالدخل القومي  (4

 عنصر املزيج التسويقي اليت يتم ضمنه االهتمام بكل من اجلودة والعالمة التجارية هو 
 املنتج  (1
 التسعري (2
 التوزيع  (3
 الرتويج (4

 ر يف املنظمة ومسارها االسرتاتيجي هي تعبري عنوثالعوامل والظروف اليت ت
 اسرتاتيجية املنظمة  (1
 االسرتاتيجية التسويقية للمنظمة  (2
 املنظمة  ئةبي (3
 ثقافة املنظمة (4

 ة لبلوغه تعبري عن ئماملزيج التسويقي املالحتديد السوق املستهدف واختبار عناصر 
 ثقافة املنظمة  (1
 املزيج التسويقي للمنظمة  (2
 االسرتاتيجية التسويقية للمنظمة  (3
 املنظمة ئةبي (4

 املنظمة  ئةالتنظيمية ضمن بيتدخل العوامل 
 الداخلية  (1
 اخلارجية املباشرة  (2
 اخلارجية غري املباشرة  (3
 التنافسية (4
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 منظمة على لية للكنولوجية واملاتنتعرف من خالل دراستنا للعوامل ال
 الفرص واملخاطر  (1
 املخاطر والتهديدات  (2
 التهديدات  (3
 نقاط القوة والضعف (4

 ة االنظمةئالنقل والتخزين ضمن بيسات ؤسيدخل التوزيع املادي الذي يضم م
 الداخلية  (1
 اخلارجية املباشرة  (2
 اخلارجية غري املباشرة  (3
 االقتصادية (4

 ة يف السوق ئيااب على القدرة الشراإجيرة ؤثمن العوامل اليت امل
 ميل االفراد لالدخار  (1
 اخنفاض اسعار العرض  (2
 اخفاض مداخيل ا فراد  (3
 التضخم النقدي (4

 اليت تواجه املنظمة وتؤثر يف مسارها االسرتاتيجي لفظنطلق على جمموع العوامل 
 االسرتاتيجية التسويقية (1
 السوق اهلدف (2
 بيئة املنظمة (3
 ثقافة املنظمة (4

 نطلق على جمموع العناصر اليت تواجه املنظمة وتؤثر على مسارها االسرتاتيجي مسمى
 ثقافة املنظمة  (1
 بيئة املنظمة (2
 اسرتاتيجية املنظمة (3
 للمنظمةاألسواق املستهدفة  (4

 من عناصر البيئة التسويقية اخلارجية غري املباشرة
 العمالء (1
 العوامل اإلنتاجية (2
 العوامل الدميغرافية (3
 الوسطاء (4

 يدخل ضمن مجلة العوامل اخلارجية العامة اليت ال ختضع لسيطرة املنظمة ويتعني عليها التكليف معها
 الزابئن (1
 العوامل التشريعية (2
 التوزيع املادي (3
 واالعالنوكالء النشر  (4
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 يتمثل احد عناصر البيئة التسويقية اخلارجية املباشرة يف:
 وكاالت االعالن والنشر (1
 العوامل الثقافية  (2
 البيئة السياسية والتشريعية (3
 القوى البيعية للمنظمة (4

 الطريقة اليت من خالهلا يتم التوصل اىل االهداف التسويقية على املدى الطويل والقصري هي :
  التسويقية للمنظمة( البيئة 1
  ( السوق املستهدف للمنظمة2
 ( االسرتاتيجية التسويقية للمنظمة3
 ثقافة املنظمة( 4

 البيئه الدميغرافيه هي مثال عن بيئه املنظمه 
  الداخليه (1
  اخلارجيه غري مباشره  (2
 اخلارجيه اخلاصه (3
  اخلارجيه املباشره (4

 احد اجلوانب اليت تدخل ضمن اهتمامات عنصر املزيج التسويقي "السعر" هو :
 ( مناطق التجمع1
  ( شروط االئتمان2
 ( ضماانت3
 ( مواصفات4

 تتمثل احدى اجلوانب اليت تدخل ضمن اهتمامات عنصر املزيج التسويقي املنتج يف
 التسويق املباشر (1
 ترقية املبيعات (2
 التعبئة والتغليف (3
 العامةالعالقات  (4

  :يتمثل احد عناصر املزيج التسويقي السباعي ) املضاف ابلنسبة للخدمات ( يف
 البيئة للخدمة يفالتسويقي السباعي احد العناصر املشكلة للمزيج 

 البيئة التشريعية (1
 البيئة الثقافية (2
 البيئة املادية (3
 البيئة التنافسية (4

 االسرتاتيجي ، هي :مجلة العوامل اليت تواجه املنظمة و تؤثر يف مسارها 
 إسرتاتيجية املنظمة (1
 بيئة املنظمة  (2
 ثقافة املنظمة (3
 البيئة اخلارجية العامة للمنظمة (4
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 اخلارجية املباشرة للمنظمة هو :أحد مكوانت بيئة التسويق 
 املالك (1
 الوسطاء (2
 العوامل التكنولوجية (3
 العوامل الدميغرافية (4

 مكوانت بيئة التسويق اخلارجية املباشرة هو :
 ومحلة األسهم املالك (1
 املوردون (2
 االقتصاديةالعوامل  (3
 االجتماعية الظروف (4

 

 احملاضرة الثالثة
 عن:هي تعبري  معني،جمموعة العناصر اليت تتفاعل فيما بينها لتحقيق هدف 

 النظام (1
 املنظمة (2
 التنظيم (3
 البيئة التسويقية (4

 هو:أحد العناصر اليت نستقي منها املعلومات التسويقية الداخلية 
 الرمسيةاجلهات  (1
 الغرف الصناعية (2
 النظام احملاسيب (3
 االحتادات املهنية (4

 من:يعد النظام احملاسيب ابملنظمة جزء 
 حبوث التسويق (1
 نظام املعلومات التسويقية الداخلية (2
 اخلارجية التسويقيةنظام املعلومات  (3
 نظم ومعدات تشغيل املعلومات (4

 التسويقي:يعرف عن نظام املعلومات 
 أنه مستمر ابملنظمة (1
 طبيعة مشكالته حمددة أن (2
 أن مصادر معلوماته خارجية فقط (3
 أن اساسه املشروع أو الربانمج (4
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 الوظيفة:فقط جبمع وتقدمي حقائق معينة عن املواضيع املدروسة هي  املتعلقةوظيفة حبوث التسويق 
 التسويق:مجع وتقدمي حقائق معينة عن املواضيع التسويقية املدروسة، يعرب عن وظيفة حبوث 

 الوصفية (1
 التنبئية (2
 التشخيصية (3
 التحليلية (4

 هي:وظيفة حبوث التسويق اليت جتيب عن التساؤل عن سبب عزوف العمالء عن الشراء 
 وظيفة حبوث التسويق اليت تسعى للتعرف على أسباب عزوف وختلي العمالء عن منتجاتنا ، هي:

 الوظيفة الوصفية (1
 وظيفة مجع املعلومات (2
 الوظيفة التشخيصية (3
 التنبئيةالوظيفة  (4

 التسويق:البحث يف سبب فشل جهود التحصيل مع العمالء هو من اختصاص وظيفة حبوث 
 التنبئية (1
 التشخيصية (2
 الوصفية (3
 ال توجد إجابة صحيحة (4

 بوظيفتها:فهي تقوم  الرتوجييةاجلهود  فعاليةعندما تستهدف حبوث التسويق معرفه سبب عدم 
 الوصفية (1
 التشخيصية (2
 التنبيه (3
 التوقعيه (4
 التسويقي الذي يستهدف الكشف عن أتثري تصميم الغالف على املبيعات هو حبثالبحث 
 وصفي (1
 حتليلي (2
 توقعي (3
 تنبئي (4

 أن:يعرف عن حبوث التسويق 
 مشكالهتا متكررة (1
 مصادر معلوماهتا داخلية (2
 مصادر معلوماهتا داخلية او خارجية (3
 أساسها املشروع أو الربانمج (4

 
 
 
 

 التوقعي هو نفسه الشخصي  يقصد
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 يكوهنا:متتاز حبوث التسويق عن نظام املعلومات التسويقي 
 متكررةذات مشكالت  (1
 مصادرها داخلية وخارجية (2
 مستمرة عرب الزمن (3
 اساسها املشروع أو الربانمج (4

 بكوهنا: التسويقيةتتميز حبوث التسويق عن نظام املعلومات 
 متكررةذات مشكالت  (1
 ذات مصادر معلومات داخليه وخارجيه (2
 زمنيا مستمرة طبيعةذات  (3
 ذات مشكالت حمدده (4

 بكونه:ميتاز نظام املعلومات التسويقي عن حبوث التسويق 
 يعتمد على املصادر الداخلية فقط (1
 يعتمد على املصادر اخلارجية فقط (2
 يعتمد على املصادر الداخلية واخلارجية معا (3
 على أي من املصادر الداخلية أو اخلارجية ال يعتمد (4

 اهنا:يعرف عن مشكلة البحث التسويقي 
 تعلق ابلفرص وليس ابملخاطر (1
 تتعلق ابملخاطر وليس ابلفرص (2
 تتعلق ابملخاطر أو ابلفرص (3
 ال تتعلق ال ابملخاطر وال ابلفرص (4

 اليت:البياانت التسويقية األولية هي البياانت 
 سبق مجعها من قبل املنظمة (1
 خارجية.سبق مجعها من قبل جهة  (2
 بواسطة املنظمة أو مصادر خارجيةسبق مجعها  (3
 مرة.يتم مجعها ألول  (4

 ضمن:اعداد قوائم االسئلة يف خطوات حبوث التسويق يدخل 
 حتديد جمتمع الدراسة (1
 حتديد انواع املعلومات املطلوبة (2
 تصميم الدراسة (3
 حتليل البياانت (4

 حبوث:جمال حبوث التسويق املتعلقة بتصميم وتطوير وتنمية اخلدمات وهو 
 املنتج (1
 املستهلك (2
 الرتويج (3
 البيع والتوزيع (4
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 حبوث:جمال حبوث التسويق املتعلقة ابختيار وتقييم فعالية اسلوب تنشيط املبيعات هو 
 املستهلك (1
 املنتج (2
 الرتويج (3
 التوزيع (4

 القيام جبمع وتقدمي حقائق معينة عن األوضاع احلالية للسوق، يعرب عن وظيفة حبوث التسويق 
 الوصفية (1
 التحليلية (2
 التنبئية (3
 التوقعية (4

 من خصائص حبوث التسويق اهنا: 
 تعاجل مشكالت حمددة ابملنظمة (1
 تتدخل بشكل مستمر ودائم يف املنظمة (2
 تعتمد على املصادر الداخلية للمنظمة (3
 تعتمد على املصادر الداخلية وكذا اخلارجية عن املنظمة (4

 من خصائص حبوث التسويق :
 ( تواجدها بشكل مستمر ابملنظمة1
 ( طبيعة مشكالهتا املتكرره2
 ( اعتمادها على مصادر معلومات داخلية وخارجية3
  ان اساسها املشروع او الربانمج (4

 من خصائص حبوث التسويق :
 ( طبيعة مشكالهتا املتكرره1
 ( اعتمادها على مصادر معلومات داخلية وخارجية2
 مصادر معلومات داخلية  ان( 3
 الوقتا غري مستمرة من حيث ( اهن4

 عندما تستهدف حبوث التسويق معرفة أسباب اخنفاض الطلب على منتجات املنظمة ، فهذا يدخل ضمن وظيفتها :
 الوصفية (1
 التشخيصية (2
 التنبئية (3
 التوقعية (4

 البحوث التسويقية اليت تتعلق مبناطق البيع، تدخل ضمن حبوث:
 املنتج (1
 الرتويج (2
 املستهلك (3
 التوزيع (4
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 ما مييز مشكلة البحث التسويقي هو كوهنا تتعلق 
 ابلفرص فقط (1
 ابملخاطر فقط  (2
 ابملخاطر والفرص (3
 ابملشكالت السلبية فقط (4

 من خصائص نظام املعلومات التسويقية ٔانه 
 يعاجل املشكالت املتكررة ابملنظمة (1
 يتدخل بشكل حمدود وغري مستمر ابملنظمة  (2
 يعتمد على املصادر اخلارجية وليس الداخلية ابملنظمة  (3
 يعتمد على املصادر الداخلية وليس اخلارجية عن املنظمة (4

 البحوث التسويقية اليت تتعلق بتصميم السلع واخلدمات هي حبوث 
 املنتج  (1
 الرتويج  (2
 املستهلك  (3
 التوزيع (4

 ، عن مفهوم بينها لتحقيق هدف معني تعرب جمموعة العناصر اليت تتفاعل فيما 
 اخلطط  (1
 التخطيط  (2
 النظام (3
 التنظيم (4

 املنظمة ، يدخل ضمن وظيفة حبوث التسويق إنتاجيةاخنفاض  أسبابالبحث يف 
 الوصفية  (1
 التشخيصية  (2
 التنبئية (3
 التوقيعة (4

 
 دراسة االجتاه التقديري حلجم املبيعات لفرتات الحقة، يدخل ضمن وظيفة حبوث التسويق

 التحليلية (1
 الوصفية (2
 التشخيصية (3
 التنبئية (4

 ٔاحد العناصر اليت نستقي منها املعلومات التسويقية الداخلية يف نظام املعلومات التسويقية هو
 اجلهات احلكومية الرمسية  (1
 الغرف الصناعية (2
 النظام احملاسيب  (3
 االحتادات املهنية (4
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وظيفة حبوث التسويق اليت تعين أساسا جبمع وتقدمي حقائق  تهدف يدخل ضمن وظيفة حبوث التسويقلقيام جبمع املعلومات عن املنافسة يف السوق املسا
 معينة عن الظروف تراود املنظمة يف السوق هي الوظيفة 

  التنبئية (1
 التحليلية  (2
 التشخيصية  (3
 الوصفية (4

 البحوث  اهلادفة اىل مجع وتقدمي معلومات عن السوق تعرب وظيفة حبوث التسويق
 الوصفية (1
 التحليلية (2
 التشخيصية (3
 التنبئية (4

 إعتماد مدخل االستقصاء او مدخل املالحظة يف البحث التسويقي يتم ضمن خطوة حتديد:
 أسلوب مجع البياانت (1
 أنواع املعلومات املطلوبة ومصادرها (2
 جمتمع الدراسة واختيار العينة (3
 مشكلة الدراسة (4

 أوىل خطوات البحث التسويقي :
 جمتمع الدراسة (1
 مشكلة البحث (2
 أنواع ومصادر املعلومات (3
 مجع البياانتأسلوب  (4

 مقارنة بنظام املعلومات التسويقي فإن حبوث التسويق
 تتعلق مبشكالت متكررة احلدوث .1
 تعتمد على مصادر معلومات داخلية وخارجية .2
 اسا جماهلا املشروع او الربانمج .3

 ما مييز حبوث التسويق عن عن نظام املعلومات التسويقية هو ان :ظ
 املعلومات التسويقيةان حبوث التسويق امشل من نظام  (1
 مصادر املعلومات يف البحوث التسويقية داخلية وخارجية  (2
 طبيعة مشكالت حبوث  التسويق غري متكررة  (3
 حبوث التسويق مستمرة من حيث الوقت (4

 األسئلة يف حبوث التسويق هي :اخلطوة املعنية إبعداد قوائم 
 تصميم الدراسة  (1
 القيام ابلدراسة (2
 حتديد أسلوب مجع البياانت (3
 استغالل البياانت (4
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 خطوة حبوث التسويق اليت يتم مبوجبها جتميع البياانت من مفردات العينة هي :
 اختبار العينة  (1
 حتديد جمتمع الدراسة (2
 القيام ابلدراسة (3
 تصميم الدراسة (4

 مجيع ما يلي يدخل ضمن وظيفة البحوث التسويق التوصيفية ما عدا :
 املبيعاتالتعرف على مدى أتثري تصميم الغالف على  (1
 التعرف على اجتاهات املبيعات يف املاضي (2
 التعرف على الشكل الذي صارت به املبيعات حاليا   (3
 التعرف على الظروف اليت تواجهها املنظمة يف السوق (4

 :هي  معينة عن املواضيع املدروسةحقائق وظيفة حبوث التسويق املعنية فقط جبمع وتقدمي 
 الوظيفة التشخيصية (1
 الوظيفة الوصفية (2
 الوظيفة التشخيصية (3
 الوظيفة التحليلية (4

 احملاضرة الرابعة
 عن:هو تعبري  اقتصادية،على املنتجات بطريقة افعال وتصرفات األفراد ألجل احلصول 

 قرار الشراء (1
 سلوك املستهلك الشرائي (2
 أدوار الشراء (3
 اقتصاد يف الشراء (4

 عن:أفعال وتصرفات األفراد يف احلصول على املنتجات بطريقة اقتصاديه هي تعرب 
 للمستهلك الشرائيةالقدرة  (1
 سلوك املستهلك (2
 التنبؤ بطلب املستهلك (3
 االستهالكاسواق  (4

 هو:ضمن ادوار الشراء  الصفقةالشخص الذي يقوم بتنفيذ اجراءات 
 متخذ القرار (1
 املبادر (2
 القائم ابلشراء (3
 مستخدم املنتج (4

 بدور:يقوم  للبيع،الشخص الذي حيدد ما إذا كنا سنشرتي أو ال نشرتي املنتج املعروض 
 املؤثر (1
 القائم ابلشراء (2
 متخذ القرار (3
 املبادر (4
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 يطلق على الشخص الذي يقرتح ألول مره فكره الشراء:
 املؤثر (1
 املبادر (2
 متخذ القرار (3
 القائم ابلشراء (4

 الشراء:يطلق على الشخص الذي حيدد ما الذي جيب فعال ان نشرتي وحيدد وقت 
 املؤثر (1
 املبادر (2
 متخذ القرار (3
 القائم ابلشراء (4

 الشراء:شراء بيت للعائلة يدخل ضمن قرارات 
 الروتينية. (1
 التعقيد.املتوسطة  (2
 .املعقدة (3
 الثانوية (4

 قرار شراء اخلبز للعائلة كل صباح هو قرار:
 اسرتاتيجي (1
 معقد (2
 روتيين (3
 اثنوي (4

 املرتبط بشراء جهاز تلفزيوين هو قرار شراء قرار اختيار املستهلك لعالمة جتارية ما 
 متولد أساسا عن احلاجة (1
 رئيسي (2
 اثنوي (3
 صناعي  (4

 كونه:تتمثل إحدى خصائص قرار الشراء الروتيين يف  
 يتعلق مبنتج شديد التعقد تكنولوجيا (1
 كبريةال ميثل موضوع الشراء املتعلق به أمهية   (2
 حيتاج اىل قدر كبري من املعلومات الداخلية واخلارجية (3
 يتميز بصعوبة املشكلة (4

 من خصائص قرار الشراء الروتيين 
  ان درجه تعقيد كبريه  (1
  انعدام اخلربه السابقه ابلشراء  (2
  ان ميثل موضوع الشراء اخلاص ب امهيه كبريه (3
  ان درجه التكرار كبريه  (4
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 قرار:على انه  للعائلةتبعا لدرجه تعقد القرار التسويقي فانه ينظر لقرار شراء جهاز التلفاز 
 روتيين (1
 متوسط التعقيد (2
 صعب ومعقد (3
 اىل أي قدر من املعلومات ال حيتاج (4

 الشراء:الثانوية اليت تؤثر يف  املرجعيةيدخل ضمن اجلماعات 
 األسرة (1
 األصدقاء (2
 النوادي (3
 اجلريان (4

 يف:يتمثل أحد انواع اجلماعات املرجعية الثانوية 
 االصدقاء (1
 اجلريان (2
 زمالء العمل (3
 اجلمعيات والنوادي (4

 
 املستهلك:اليت ينتمي هلا  الثانوية املرجعيةاجلماعات  أحديشكل 
 األسرة (1
 االبطال والنجوم الرايضيني (2
 النوادي (3
 اجلريان (4

 عن:هي تعبري  السلوك،وتوجه هذا  معني،احملركات اليت تدفعنا للقيام بسلوك 
 الدافعية (1
 احلوافز املادية (2
 احلوافز املعنوية (3
 احلافز (4

 عن:عن العامل احمليط به هي تعبري  من اجل ان تكون صورة متكاملة اخلارجيةالعملية اليت من خالله خيتار الفرد وينظم ويرتجم عناصر املعلومات 
 الدافعية (1
 االدراك (2
 الشخصية (3
 التعلم إثر (4

 املؤثرات:يصنف الرتويج يف منوذج السلوك الشرائي للمستهلك ضمن 
 الداخلية (1
 التجارية (2
 االجتماعية (3
 التشريعية (4
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 على الشراء يف: املؤثرة الشخصيةضمن العوامل  املصنفةالعناصر  أحد ميثل
 االجتماعية املكانة (1
 املهنة (2
 الدافعية (3
 االدراك (4

 من: للحاجات،تتشكل قمة اهلرم يف سلم ما سلو 
 حاجة االنتماء للمجموعة (1
 حاجات الطعام والشراب (2
 حاجات حتقيق الذات (3
 احلاجة إىل التقدير (4

 العوامل:ضمن  الشرائي،تدخل اجلماعات املرجعية املؤثرة على السلوك 
 الشخصية (1
 االجتماعية الثقافية (2
 التشريعية والسياسية (3
 النفسية (4

 
 يتمثل احد املؤثرات التجارية على سلوك املستهلك ، يف :

 التشريعات احلكومية (1
 املنتج (2
 الدخل القومي (3
 التضخم النقدي (4

 يقصد ابملؤثرات التجارية يف منوذج سلوك املستهلك
 خصائص املشرتي .1
 سياسات املزيج التسويقي .2
 مسار قرار الشراء .3
 استجاابت املستهلك .4

 العنصر الذي يعكس احد مكوانت العلبة السوداء للمستهلك يف منوذج سلوك ، هو :
 التجاريةاملؤثرات  (1
 خصائص املشرتي (2
 التوزيع (3
 العوامل االقتصادية (4

 ابلنظر ألمهية القرار التسويقي، فإنه ينظر لقرار اختيار العالمة التجارية واملقاس عند شراء جهاز تلفاز للعائلة ، على أنه قرار :
 جوهري (1
 متولد أساسا عند احلاجة (2
 رئيسي (3
 اثنوي (4
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 املستهلك:تفيد الدراسات أبن أدوار الشراء لدى 
 تنحصر يف دورين (1
 تنحصر يف ثالثة أدوار (2
 ال تتعدى اربعة أدوار (3
 ميكن أن تصل إىل مخسة أدوار (4

 رارات:القرارات اليت حيتاج فيها العميل إىل قدر معني من املعلومات تكون غالبا  متوفرة لديه أو ميكن حصوله عليها من الغري، تندرج ضمن الق
 عدمية التعقيد (1
 الروتينية (2
 التعقيد متوسطة (3
 املعقدة (4

 يشري تصرف الفرد أو املنظمة بطريقة اقتصادية ألجل اقتناء املنتجات من السوق ، إىل :
 أدوار الشراء (1
 الشراء الصناعي (2
 الشراء العادي (3
 السلوك الشرائي (4

 قرار شراء حمطات نووية لتوليد الطاقة الكهرابئية لبلد ما ، يندرج من القرارات
 ضعيفة التعقيد (1
 الروتينية (2
 متوسطة التعقيد (3
 املعقدة (4

 ة اليت تدخل ضمن اجلماعات املرجعية الثانوية املؤثرة يف السلوك الشرائي هي: الفيئ
 اجلريان (1
 اجلمعيات والنوادي   (2
 االصدقاء والزمالء (3
 االسرة (4

 يتمثل أحد اجلماعات املرجعية الثانوية اليت ينتمي هلا املستهلك:
 األصدقاء (1
 زمالء العمل (2
 اجلمعيات والنوادي (3
 اجلريان (4

 العنصر الذي يعكس استجابة املستهلك يف منوذج سلوك املستهلك هو: 
 مسار قرار الشراء  (1
 خصائص املشرتي  (2
 التوزيع  (3
 اختيار العالمة التجارية (4

 



            هـ1439-2الفصل      هـ1439-1الفصل    1438-الفصل الصيفي    هـ1438-2الفصل هـ     1438-1الفصل هـ   1437-2الفصل هـ     1437- 1الفصل اترام سابقة      

27 
 

 على سلوك املستهلك يف يتمثل احد املؤثرات التجارية 
 القوانني  (1
 التوزيع  (2
 االقتصاد (3
 اسعار الصرف السائدة (4

 تتشكل قاعدة اهلرم يف سلم ماسلو للحاجات من:
 احلاجة للتقدير واالنتماء (1
 احلاجات الفيزيولوجية (2
 حاجات حتقيق الذات (3
 حاجات االمن والسالمة (4

 العملية اليت من خالهلا خيتار الفرد وينظم ويرتجم عناصر املعلومات اخلارجية هي:
 الشخصية  (1
 الدافعية  (2
 اجلماعات املرجعية (3
 االدراك (4

 العملية اليت من خالهلا الفرد وينظم ويرتجم عناصر املعلومات اخلارجية عن مفهومتعرب 
 الشخصية (1
 االدراك (2
 اثر التعلم (3
 اثر اخلربة والتجربة (4

 وفقا الدوار الشراء ، فٕان الشخص الذي يقوم بتنفيذ إجراءات الصفقة يسمى 
 متخذ القرار  (1
 املبادر  (2
 املؤثر (3
 القائم ابلشراء (4

 من خصائص الشراء الروتيين 
 ن موضوع الشراء املتعلق به ميثل أمهية كبرية للمشرتي ا (1
 نه يندرج ضمن القرارات اليت تتطلب احلصول على معلومات كبريةا (2
 نه يتعلق بشراء منتجات مل يسبق ملتخذ القرار اخلربة هبا ا (3
 ن درجة تعقد املنتجات املعنية به حمدودةا (4

 وار الشراء يسمى أدالذي حيدد ماذا نشرتي ضمن 
 ابلشراء  ئمالقا (1
 متخذ القرار  (2
 مستخدم املنتج  (3
 املبادر (4
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 قرار الشراء الروتيين هو قرار 
 شديد التعقيد  (1
 يتعلق مبوضوع شديد االمهية  (2
 اندر احلدوث  (3
 لدى صاحبه خربه سابقة (4

 رات التجارية يف منوذج سلوك املستهلك هو ؤثاحد جوانب امل
 سياسة التوزيع للمنظمة  (1
 العوامل االقتصادية احمليطة  (2
 اختيار املستهلك للميزانية املناسبة (3
 قرار الشراء (4

 ي يف ئتتمثل اخر خطوة من خطوات صنع القرار الشرا
 املتاحة  ئلتقييم البدا (1
 الشعور الالحق للشراء  (2
 قرار الشراء  (3
 حتديد املشكلة (4

 املستهلك لنقطة بيع معينه يعرب عنوفقا لنموذج سلوك املستهلك فان اختيار 
 استجابة املستهلك  (1
 ص املشرتي ئخصا (2
 مسار قرار الشراء  (3
 رات اخلارجيةؤثامل (4

 ر النفسي الذي خيتار من خالله املشرتي وينظم ويرتجم عناصر املعلومات اخلارجية ؤثامل
 عملية االدراك  (1
 أثر التجربة والتعلم  (2
 أثر املعتقدات  (3
 أثر املسلمات (4

 مكوانت ما يسمى العلبة السوداء للمستهلك ضمن منوذج سلوك املستهلك يف يتمثل احد
 مسار قرار الشراء  (1
 اختيار امليزانية املناسبة للشراء  (2
 رات التجارية ؤثامل (3
 رات اخلارجيةؤثامل (4

 العنصر الذي يعكس استجابة املستهلك يف منوذج سلوك املستهلك :
 الرتويج (1
 السعر (2
 اختيار منتج معني (3
 الظروف االقتصادية  (4
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 قرار الشراء الذي يتولد أساسا عند احلاجة نسميه قرار :
 رئيسيا (1
 اثنوي (2
 معقد (3
 روتيين (4

 يصنف قرار شراء تلفزيون للعائلة من حيث درجة التعقيد ضمن القرارات :
 اليومية (1
 الروتينية (2
 متوسطة التعقيد (3
 شديدة التعقيد (4

 من املميزات االساسيه لقرار شراء روتيين :
 ميثل موضوع الشراء املتعلق به امهية كبريةان  (1
 انه اندر احلدوث  (2
 كونه شديد التعقيد (3
 اخلربة السابقه ابلشراء (4

 
 احملاضرة اخلامسة

 
 عن:يعرب جمموع األفراد واملنظمات اليت تقتين السلع واخلدمات من أجل إنتاج منتجات أخرى، 

 أسواق االستهالك (1
 السوق الصناعي (2
 الشراء النهائي (3
 احلرةاألسواق  (4

 مشرتاي:لفائدته الشخصية كان اشرتى أحد العاملني يف شركة ما سيارة  إذا
 نظاميا (1
 صناعيا (2
 هنائيا (3
 نظاميا وصناعيا يف نفس الوقت (4

 اذا تعاقد احد العاملني يف مؤسسة حكومية ما ع شركة بناء لرتميم وصيانة مسكنه العائلي فهو مستهلك
 هنائي (1
 نظامي (2
 صناعي (3
 حكومي (4
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 الشراء:ج ضمن ر فهذا يند الشركةما ختصص الستخدامات  آلةعندما يقوم موظف ما بشراء 
 الشخصي (1
 النهائي (2
 الصناعي (3
 االستهالكي (4

 (:أبسواق االستهالك النظامي )مقارنةليس من خصائص الشراء 
 كثرة املشرتين (1
 ابلشراء.مهنية واحرتافية القائمني  (2
 املصنعني.الشراء املباشر من  (3
 املتدخلني يف عملية الشراءتعدد  (4

 العادي(:ابلشراء  )مقارنةمن خصائص الشراء الصناعي 
 كرب مرونة الطلب السعرية (1
 كثرة املشرتين (2
 تركز العالقات التجارية (3
 وجود نوع من التشتت اجلغرايف (4

 هو:االستهالك  أبسواقمما تتميز به االسواق الصناعية مقارنة 
 عملية الشراءحمدودية وقلة عدد املتدخلني يف  (1
 كثر الوسطاء (2
 مهنية واحرتافية القائمني ابلشراء (3
 مرونة الطلب وأتثره كثريا بتغريات االسعار (4

 :العادي )االستهالكي(الشراء من خصائص الشراء النظامي اليت يتميز هبا عن 
 اعداد املشرتين كثرة (1
 قله املتدخلني يف عمليه الشراء (2
 للطلب الكبرية املرونة (3
 من الصنعيني يف الغالبالشراء املباشر  (4

 الصناعية:من اخلصائص اليت تتميز هبا االسواق 
 كثرة وتنوع املشرتين (1
 مهنية واحرتافية القائمني ابلشراء (2
 مرونة الطلب بشكل كبري (3
 التشتت اجلغرايف للسوق (4

 من خصائص الشراء النظامي
 مرونة الطلب بشكل كاف (1
 مهنية واحرتافية القائمني ابلشراء (2
 الوسطاءالشراء عادة من  (3
 توسع دائرة العالقات التجارية إىل عدد كبري من اجملهزين (4
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 من اخلصائص املرتبطة ابلشراء الصناعي 
 ان عدد املشرتين الصناعيني هو اكرب بكثري من املستهلكني العاديني (1
 ان نواة صغرية من الزابئن متثل األهم يف رقم اعمال األسواق الصناعية (2
 الكلي خاصة يف االجل القصري بتغريات األسعار التأثر الكبري للطلب الصناعي (3
 قلة املتدخلني يف عملية الشراء (4

 هي تعبري عن: االهداف واملخاطر فيما بينهاوتتوزع جمموعة االفراد واجلماعات اليت تتدخل يف مسار القرار املتعلق ابلشراء 
 مركز الشراء (1
 جهة املصادقة (2
 التأثريجهة  (3
 بيئة الشراء (4

 الصناعي:يف حالة وجود فروق حساسة بني املنتجات املعروضة فإن املشرتي 
 يويل اهتماما للعوامل العقالنية (1
 يويل اهتماما للعوامل الشخصية (2
 ال حتكمه العوامل املوضوعية (3
 حتكمه العوامل الذاتية (4

 الصناعي:يف الشراء من املتغريات التنظيمية املؤثرة 
 سياسات وأهداف املنظمة (1
 املسؤوليات املهنية والشخصية لألفراد (2
 مستوى الطلب (3
 املنافسة (4

 هي:إحدى املتغريات التنظيمية املؤثرة يف الشراء الصناعي 
 مركزية القرار (1
 مستوى الطلب (2
 املنافسة (3
 املسؤوليات املهين والشخصية اليت سبق للمشرتي تقلدها (4

 اليت: اجلهةعلى  املنظمةعلى الشراء يف  املصادقة جهةتطلق تسميه 
 يف اختبار املوردين الفعليةتؤول اليها سلطه اختاذ القرار  (1
 تعطي موافقتها على مترير طلب الشراء (2
 املنظمةتتحكم ابملعلومات عن السوق داخل  (3
 توكل اليها رمسيه مسؤوليه التفاوض حول شروط الشراء (4

 العنصر الذي يدخل ضمن املؤثرات البيئية يف قرار الشراء، هو:
 معدل التضخم (1
 نظام املعلومات التسويقية (2
 سياسات وأهداف املنظمة (3
 املواقف جتاه األخطار للقائم ابلشراء (4
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 يف حالة وجود فروق حساسة بني املنتجات املعروضة، فإن املشرتي الصناعي يف العادة:
 يكون أكثر مسؤولية (1
 ال يويل أمهية للجوانب العقالنية (2
 يتأثر أكثر ابلدوافع الشخصية (3
 ابلعوامل الذايتيتأثر أكثر  (4

 يتمثل احد اجلوانب اليت ختتص هبا األسواق النظامية ، يف:
 كثرة أعداد املشرتين (1
 قلة املتدخلني يف عملية الشراء (2
 كثرة الوسطاء يف عملية الشراء (3
 تركز العالقات الشرائية بني املتعاملني (4

 عندما يشرتي املوظف يف شركة ما آلة ألجل استخدامها لفائدته الشخصية فهو مستهلك 
 نظامي (1
 صناعي  (2
 هنائي  (3
 نظامي وصناعي (4

 احدى اخلصائص اليت تتميز هبا أسواق االستهالك مقارنة ابألسواق الصناعية هي:
 قلة اعداد املشرتين  (1
 كثرة املتدخلني يف عملية الشراء (2
 الشراء املباشر من املصنعني  (3
 كثرة الوسطاء يف عملية الشراء (4

 اهلئية اليت ترجع اليها مهمة املوافقة على ابرام الصفقة يف الشراء الصناعي يطلق عليها 
 جهة املبادرة  (1
 اجلهة املسؤولة عن الشراء  (2
 جهة املصادقة  (3
 اجلهة املتحكمة ابملعلومة (4

 التنظيمية يف قرار الشراء هوالعامل الذي يدخل ضمن املؤثرات 
 املنافسة  (1
 سعر النقود  (2
 سياسيات واهداف املنظمة  (3
 املكانة االجتماعية للقائم ابلشراء (4

 يتمثل احد املتغريات التنظيمية املؤثرة يف الشراء الصناعي يف
 املنافسة (1
 سعر القنود (2
 سياسات املنظمة (3
 مواقف القائم ابلشراء جتاه االخطار (4
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 وتتوزع فيما بينها األهداف واملخاطر  ئينطلق على جمموعة االفراد واجلماعات اليت تتدخل يف مسار القرار الشرا
 الشراء الصناعي  (1
  ئيالشراء النها (2
 قرار الشراء  (3
 مركز الشراء (4

 رة يف الشراء الصناعي يف ؤثيتمثل احد املتغريات التنظيمية امل
 الدورة االقتصادية  (1
 االتصاالت نظام املعلومات و  (2
 مكانة الفرد ابملنظمة (3
 املنافسة (4

  يف اختيار املوردين يف الشراء الصناعي اسمل اليه سلطة اختاذ القرار الفعلية ؤو نطلق على الشخص الذي ت
 متخذ القرار  (1
 صاحب املبادرة  (2
 جهة املصادقة  (3
 املستعمل (4

 يف حالة تقارب يف عروض اجملهزين فإن املشرتي الصناعي:
 ابلعوامل املوضوعية.لن يتأثر  (1
 لن يتأثر ابلدوافع الشخصية. (2
 سيتأثر حتماُ ابلدوافع الشخصية. (3
 ميكن أن يتأثر ابلدوافع الشخصية. (4

 رة يف الشراء الصناعي ؤثدى العناصر املإحومركزية القرارات ك آتتصنف سياسة املكاف
  ئةاملتغريات البي (1
 املتغريات التنظيمية  (2
 املتغريات الفردية  (3
 ة لألشخاصئيالعالقات البيمتغريات  (4

 ميتاز الشراء النظامي عن الشراء النهائي بـ :
 كثرة اعداد املشرتين (1
 املرونة الكبرية للطلب الصناعي الكلي (2
 مهنية واحرتافية القائمني ابلشراء (3
 حمدودية املتدخلني بعملية الشراء (4

 متتاز أسواق االستهالك مقارنة ابألسواق الصناعية
 عملية الشراءيتعدد املتدخلني يف  (1
 ابلشراء املباشر من املصنعني (2
 بوجود نوه من الرتكيز اجلغرايف (3
 بكثرة اعداد املشرتين (4

 



            هـ1439-2الفصل      هـ1439-1الفصل    1438-الفصل الصيفي    هـ1438-2الفصل هـ     1438-1الفصل هـ   1437-2الفصل هـ     1437- 1الفصل اترام سابقة      

34 
 

 عندما نشرتي حافلة لنقل موظفي الشركة فإن هذا الشراء هو شراء:
 هنائي (1
 شخصي (2
 عادي (3
 نظامي (4

 من خصائص الشراء النهائي ) مقارنة ابلشراء النظامي ( 
 الشراء املباشر من املصنعني (1
 تركز العالقات التجارية (2
 كثرة اعداد املشرتين (3
 وجود نوع من الرتكيز اجلغرايف (4

 
 نطلق على من يعطي موافقة على مترير طلب الشراء الصناعي اسم 

 متخذ القرار (1
 املتحكم ابملعلومة (2
 جهة املصادقة (3
 املؤثر (4

 متغريات :تندرج مكانة الفرد يف املنظمة كأحد اجلوانب املؤثره يف الشراء الصناعي ضمن  
 البيئية (1
 التنظيمية (2
 الفردية (3
 البينية لألشخاص (4

 خيتص السوق النهائي إذا ما قورن ابلسوق الصناعي :
 برتكيز العالقات التجارية (1
 ية و احرتافية القائمني ابلشراء نهمب (2
 بقلة عدد املتدخلني يف عملية الشراء (3
 بقلة أعداد املشرتين (4

 نطلق على جمموعة األفراد واجلماعات اليت تتدخل يف مسار قرار الشراء مسمى :
 القائمون ابلشراء  (1
 مركز الشراء (2
 جهة املصادقة على الشراء (3
 املشرتي النظام (4

 الذي يتوىل عادة مهمة إعداد دفرت الشرط األويل للشراء الصناعي هو :
 جهة املصادقة  (1
 متخذ القرار (2
 املؤثر  (3
 مستخدم السلعة (4
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 اجلانب الذي يدخل ضمن املتغريات التنظيمية املؤثرة يف الشراء الصناعي هو :
 املضمار السياسي (1
 منافسة الشركات للمنظمة (2
 مكانة الفرد ابملنظمة (3
 املكافئات ابملنظمة (4

 
 احملاضرة السادسة

 
 عن:عملية تقسيم السوق الكلي إىل عدة قطاعات سوقية متجانسة هبدف خدمتها، هي تعبري 

 االسرتاتيجية التسويقية (1
 التجزئة السوقية (2
 دراسة السوق (3
 حبوث التسويق (4

 تؤدي عملية التجزئة السوقية إىل اختيار
 قطاع سوقي واحد (1
 أكثر من قطاع سوقي واحد (2
 قطاع سوقي واحد أو أكثر (3
 عدد قطاعات سوقية  (4

 يف:تتمثل أوىل خطوات التجزئة السوقية 
 اختيار القطاع السوقي املستهدف (1
 أسس تشكيل القطاعات السوقيةحتديد  (2
 التنبؤ ابحلصة السوقية (3
 التنبؤ ابلسوق الكامن (4

 هي:السوقية اوىل خطوات التجزئة 
 التنبؤ ابحلصة السوقية للمنظمة (1
 التنبؤ ابلسوق الكامن (2
 حتديد اسس تشكيل القطاعات السوقية (3
 التدقيق يف اخلالفات داخل القطاعات السوقية (4

 االنتاجية:ترتبط مرحلة التنبؤ ابحلصة السوقية للمنظمة يف جتزئة السوق ابلطاقة 
 للمنظمة (1
 لقطاع نشاط املنظمة (2
 لالقتصاد القومي (3
 للشركات املنافسة للمنظمة (4

 
 



            هـ1439-2الفصل      هـ1439-1الفصل    1438-الفصل الصيفي    هـ1438-2الفصل هـ     1438-1الفصل هـ   1437-2الفصل هـ     1437- 1الفصل اترام سابقة      

36 
 

 اختيار:ينتج عن التجزئة السوقية 
 قطاع سوقي واحد مستهدف (1
 قطاعني سوقيني مستهدفني (2
 من قطاع سوقي واحد مستهدف أكثر (3
 أكثرقطاع سوقي واحد مستهدف او  (4

 يف: السوقية،تتمثل اخلطوة األخرية للتجزئة 
 التنبؤ ابلسوق الكامن (1
 اختيار القطاع السوقي املستهدف (2
 التنبؤ ابحلصة السوقية (3
 السوقية.التدقيق يف اخلالفات داخل القطاعات  (4

تقدمي مزيج تسويقي واحد لكامل السوق  اسرتاتيجيةيطلق على  اسرتاتيجية:االسرتاتيجية اليت نوجه مبوجبها مزجيا تسويقيا موحدا لكامل أجزاء السوق هي 
 :اسرتاتيجية

 التنويع (1
 التعدد (2
 الرتكيز (3
 السوق الكلي (4

 اسرتاتيجية:توجيه مزيج تسويقي موحد لكامل اجزاء السوق وهو تعبري عن 
 السوق الكلي (1
 التنويع (2
 الرتكيز (3
 التوزيع املكثف (4

 اسرتاتيجية:عن  املتشاهبني،يعرب استخدام مزيج تسويقي واحد يوجه لفئة متجانسة من املستهلكني 
 السوق الكلي (1
 الرتكيز السوقي (2
 التقسيم املتعدد (3
 التقسيم املتنوع (4

 اسرتاتيجية:هي  ذات املوارد احملدودة وتالئم املنظماتواملوارد اسرتاتيجية التجزئة اليت تسمح ابلتخصص وتركيز اجلهود 
 السوق الكلي (1
 الرتكيز السوقي (2
 التنويع (3
 التعدد (4

 عندما تقدم مزجيا تسويقيا موحدا لكامل اجزاء السوق ، فهذا يشري إىل :
 التجزئة االسرتاتيجية (1
 التجزئة السوقية (2
 اسرتاتيجية السوق الكلي (3
 اسرتاتيجية الرتكيز السوقي (4
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 املنظمات اليت تفرتض ان مجيع الزابئن يف السوق لديهم حاجات تشاهبه حنو منتج واحد تناسبها 
 اسرتاتيجية السوق الكلي .1
 اسرتاتيجية الرتكيز .2
 اسرتاتيجية التنوع .3
 اسرتاتيجية التعدد .4

  :خطوة التجزئة السوقية ذات العالقة املباشرة مع الطاقة اإلنتاجية للمنظمة ودراسة املنافسني هي 
 خطوة التجزئة اليت تسبق مباشرة اختيار القطاع السوقي املستهدف هي

 حتديد أسس تشكيل القطاعات السوقية (1
 التدقيق يف اخلالفات داخل القطاعات (2
 التنبؤ ابلسوق الكامن (3
 التنبؤ ابحلصة السوقية (4

 :هي  اسرتاتيجية وارد احملدودة ،اسرتاتيجية التجزئة اليت تسمح ابلتخصص وتالئم املنظمات ذات امل
 السوق الكلي (1
 الرتكيز السوقي (2
 املزيج املوحد لكامل السوق (3
 التعدد (4

  تتمثل اخلطوة االخرية للتجزئة السوقية ، يف:
 التدقيق يف أسس تشكيل القطاعات السوقية (1
 اختيار القطاع السوقي املستهدف (2
 حتديد أسس تشكيل القطاعات السوقية (3
 التنبؤ ابلسوق الكامن (4

 االوىل للتجزئة السوقية يف:تتمثل اخلطوة 
 اختيار القطاع السوقي املستهدف (1
 حتديد أسس تشكيل القطاعات السوقية (2
 التنبؤ ابحلصة السوقية (3
 التنبؤ ابلسوق الكامن (4

 تتمثل اخلطوة االخرية يف تطوير وطرح املنتجات اجلديدة يف
 اختبارات السوق (1
 اطالق املنتج  (2
 اعداد اسرتاتيجية التسويق  (3
 التكاليف واالرابحتقدير  (4

 ملرضى السكري هو تعبري عن اسرتاتيجية  املالئمةاستهداف السوق مبزيج تسويقي واحد موجه لكل من مستهلكي املشروابت الغازية وغري الغازية واملشروابت 
 السوق الكلي  (1
 الرتكيز السوقي  (2
 التعدد  (3
 التنويع (4
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  ماعداالسوقية  ئةمجيع ما يلي ينطبق على عملية التجز 
 التقليل من جمهودات رجال البيع  (1
 رفع الروح املعنوية للمسوق   (2
 حتقيق والء املستهلكني (3
 حتقيق هدف املنظمة يف اشباع حاجات املستهلك  (4

 وضع مزيج تسويقي موحد كامل لكامل السوق يتناسب مع اسرتاتيجية :
 السوق الكلي (1
 الرتكيز السوقي (2
 التعدد (3
 التنوع (4

 اسرتاتيجية التجزئة اليت خيشى عليها من حتول العمالء ، وتوصف أبهنا تضع البيض يف سلة واحدة هي اسرتاتيجية:
 التعدد (1
 التنوع (2
 الرتكيز (3
 السوق الكلي (4

 تتمثل اثين خطوة من خطوات إسرتاتيجية التجزئة السوقية يف :
 التنبؤ ابلسوق الكامن (1
 التنبؤ ابحلصة السوقية (2
 املمكنة داخل القطاعات السوقية التدقيق يف اخلالفات (3
 حتديد أسس تشكيل القطاعات السوقية  (4

 ختتص إسرتاتيجية الرتكيز السوقي بكوهنا :
 ال تسمح ابلتخصص  (1
 قائمة على تنويع املخاطر (2
 تالئم املنظمات ذات املوارد احملدودة (3
 تقدم مزجيا تسويقيا موحدا لكامل السوق (4

 أهنامن خصائص اسرتاتيجية الرتكيز السوقي 
 مكلفة (1
 تفرتض أن مجيع الزابئن يف السوق لديهم حاجات متشاهبة (2
 تالئم املنظمات ذات املوارد احملدودة (3
 ال تسمح ابلتخصص (4

 
 اإلسرتاتيجية اليت تستخدم مزجيا تسويقيا واحدا يوجه حنو جمموعة من ... إسرتاتيجية :

 التنوع (1
 التعدد (2
 السوق الكلي (3
 الرتكيز السوقي (4
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 التسويقية القائمة على استخدام مزيج تسويقي واحد يوجد لفئة متجانسة املستهلكني املتشاهبني يف رغباهتم نسميها اسرتاتيجيةاالسرتاتيجية 
 السوق املوحد (1
 التعدد السوقي (2
 التميز السوقي (3
 الرتكيز السوقي (4

 

 احملاضرة السابعة
 خاصة صعبة، التنبؤ عمليةتعترب عملية 

 يف حالة التأكد التام (1
 الفرتة املعينة ابلتنبؤ قصريةإذا كانت  (2
 يف حالة البيئة الديناميكية (3
 إجابة صحيحة ال توجد (4

 ظروف:تعترب عملية التنبؤ ابلطلب عملية صعبة خاصة يف ظل 
 حالة التأكد التام (1
 البيئة الديناميكية (2
 البيئة غري املتغرية (3
 تكون فيها الفرتة املعنية ابلتنبؤ قصرية (4

 عمليه صعبه ومعقده خاصه يف حاله: ينظر اىل عمليه التنبؤ على اهنا
 ظروف التأكد التام (1
 للتنبؤ املعنية الفرتةقصر  (2
 الشديدة ابلديناميكيةتتميز  بيئة (3
 إذا كانت الفرتة املعينة ابلتنبؤ قصرية (4

 عن:القياس الكمي للطلب املتوقع هو تعبري 
 مرونة الطلب (1
 حجم الطلب (2
 تقدير الطلب (3
 منحىن الطلب (4

 تعبري عنالتجاري هو مفهوم الطلب 
 الطاقة القصوى لطلب على منتجات املنظمة (1
 حجم الطلب املمكن حتقيقه فعال خالل فرتة معينة (2
 الطاقة االستيعابية للسوق (3
 نصيب الشركة من السوق (4
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 الكفاءة التسويقية هي مفهوم مرتكز على على:تركز الكفاءة التسويقية 
 املدخالت (1
 املخرجات (2
 النتائج املتحققة (3
 السوق املستهدف (4

 على:تركز الكفاءة التسويقية املؤثر للنشاط التسويقي 
 املدخالت (1
 االرابح (2
 املخرجات (3
 املسطرة التسويقيةمدى حتقيق النتائج  (4

 التسويقية: الكفاءةيتعلق مصطلح 
 املخرجات (1
 مبدى حتقق النتائج (2
 ابلعمليات (3
 مبدى استغالل املوارد (4

 التسويقية:تتعلق الفعالية 
 املسطرةمبدى حتقق النتائج التسويقية  (1
 مبدى استغالل املوارد التسويقية املتاحة (2
 ابالهتمام اساسا مبدخالت نظام التسويق (3
 ابالهتمام اساسا بعمليات نظام التسويق (4

 التسويقية: الفعاليةيعرب عن مفهوم 
 مدخالت النظام التسويقي (1
 عمليات النظام التسويقي (2
 سلفا احملددة التسويقيةحتقق االهداف  (3
 املتاحة التسويقيةاالقتصاد يف استغالل املوارد  (4

 مفهوم:يدل االحتمال االقصى للطلب على منتج معني، ضمن تقديرات الطلب على 
 الطاقة االستيعابية للسوق (1
 الطاقة القصوى للطلب على منتجات املنظمة (2
 الطلب اجلاري (3
 التقدير املتوقع للسلع (4

 يقصد ابالحتمال االقصى للطلب على منتج معني
 املنظمة إلنتاجالقصوى  الطاقة (1
 للسوق االستيعابية الطاقة (2
 للمنظمة السوقيةاحلصه  (3
 متوسط كميه الشراء (4
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 قد يتساوى اقصى حجم للطلب ميكن حتقيقه للشركة مع التقدير املتوقع للسوق كله ، يف حالة
 املنافسة التامة (1
 احتكار القلة (2
 احتكار املنظمة للسوق ابلكامل (3
 املنافسة االحتكارية (4

 عن:هو تعبري  اجلاري( أو )الطلبالتقدير املتوقع للسوق 
 حجم الطلب املمكن حتقيقه فعال خالل فرته معينه (1
 اقصى حجم طلب ميكن الشركة حتقيقه (2
 االحتمال االقصى للطلب على منتج معني (3
 نسبه معينه من حجم الطلب املتوقع (4

 املتوقع:من الطرق الشخصية لتقديرات الطلب 
 اجلماعيطريقة التقدير  (1
 املؤشرات القيادية (2
 السالسل الزمنية (3
 مناذج االحندار (4

 تتمثل إحدى أنواع الطرق الشخصية للتقديرات الطلب املتوقع 
 آراء أهل اخلربة  (1
 السالسل الزمنية  (2
 الطرق السببية (3
 األسواق االختيارية (4

 املتوقع:من أنواع التقديرات الشخصية للطلب 
 طريقة دلفي (1
 مناذج االحندار (2
 القيادية املؤشرات (3
 السالسل الزمنية (4

 بكوهنا:ختتص طريقة دلفي لتقدير الطلب 
 جمدية فقط يف حال توفر املعلومات عن السوق (1
 بطيئة عمليا (2
 نتائجها غري دقيقة (3
 مفيدة جملموعة واحدة من املستهلكني (4

 املتوقع:لتقديرات الطلب  السببيةمن الطرق 
 طريقة التقدير الفردي (1
 طريقة التقدير اجلماعي (2
 مناذج االحندار (3
 استطالع رأي املشرتي (4
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 طريقة تقدير الطلب اليت تدخل ضمن اراء اهل اخلربة هي 
 استطالع راي املشرتي  (1
 طريقة دلفي  (2
 طريقة االسواق االختيارية  (3
 السالسل الزمنية (4

 ة واملمكن حتقيقه فعليا يف السوق خالل اجلهود التسويقية يسمىئيحجم الطلب املصحوب بقوة شرا
 الطاقة االستيعابية للسوق  (1
 الطلب اجلاري  (2
 الطاقة القصوى للطلب على منتجات املنظمة  (3
 نصيب الشركة من السوق (4

 يدل االحتمال االقصى للطلب على منتج معني ) قدرة السوق( مبسمى : 
 الطاقة االستيعابية للسوق (1
 الطلب اجلاري (2
 التقدير املتوقع للسلع (3
 نصيب الشركة من السوق (4

لك طريقة تقدير الطلب القائمة على وضع افراد لتقديرات الطلب وقيام شخص بتنقيحها وإعادة ارساهلا اىل اجملموعة لإلدالء برأيهم وتكرار ذتطلق على 
 إىل غاية حتقيق الثبات يف التقديرات

 طريقة التقدير الفردي (1
 طريقة التقدير اجلماعي (2
 طريقة دلفي (3
 تقديرات املسؤولني عن املبيعات (4

 نطلق على املشاهدات اإلحصائية لتقدير الطلب اخلاص مبتغري ما خالل فرتة :
 طريقة دلفي (1
 السالسل الزمنية  (2
 الطرق السببية (3
 التقديرات الشخصية (4

 
 طريقة تقدير الطلب القادمة على حتليل عالقة املبيعات ابلزمن هي طريقة

 األسواق االختيارية (1
 السالسل الزمنية (2
 التقديرات الشخصية (3
 دلفي (4
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 من األساليب املعتمدة على االقتصاد القياسي لتحديد املتغريات اليت تؤثر يف الطلب على السلعة
 طريقة األسواق االختيارية (1
 اراء اهل اخلربة (2
 الطرق السببية (3
 استطالع أي املشرتي (4

 حجم الطلب املمكن حتقيقه فعال  خالل فرتة معينة هو تعبري عن :
 الطاقة االستيعابية للسوق (1
 السوق قدرة (2
 الطلب اجلاري (3
 نصيب الشركة من السوق (4

 االحتمال االقصى للطلب على منتج معني هو تعبري عن :
 الطلب اجلاري (1
 الطاقه القصوى للطلب على منتجات املنظمة (2
 قدرة السوق (3
 التقدير املتوقع للسوق (4

 
 احملاضرة الثامنة

 يف:تتمثل االسرتاتيجية املستخدمة يف تسويق سلع التسوق مقارنة ابلسلع امليسرة 
 توزيع السلعة يف أكرب عدد من متاجر التجزئة (1
 توفري السلعة يف عدد أقل من متاجر التجزئة (2
 اعتماد اسرتاتيجية التوزيع املكثف (3
 أبسعار منخفضه السلعةعرض  (4

 ان:يعرف عن سلع التسوق 
 منخفضهمعظم اسعارها  (1
 معظم اسعارها سريعة التغري (2
 هامش رحبها منخفض مقارنة ابمليسرة (3
 حصول العميل عليها سهل دون جهد يذكر (4

وتشبع عادة حاجات معنوية اخرى اىل جانب (او سيارة عليها )كامريااحلصول  أكربالسلع اليت يصر املستهلك على شراء عالمة معينة منها وبذل جهد 
 هي:االشباع املادي 

 السلع امليسرة (1
 السلع اخلاصة (2
 سلع التسوق (3
 السلع االضطرارية (4
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 ضمن:ابلنظر إىل عادات الشراء/ فإن شراء كامريا أو سيارة يدخل 
 السلع امليسرة (1
 سلع التسوق (2
 السلع اخلاصة (3
 السلع االضطرارية (4

 تشكل سلع جتهيزات البيت من األاثث واملفروشات مثاالُ على
 السلع امليسرة (1
 سلع التسوق (2
 السلع اخلاصة (3
 السلع الصناعية (4

 السلع اليت تناسبها اسرتاتيجية التوزيع املكثف هي
 سلع التسوق (1
 السلع االضطرارية (2
 السلع امليسرة (3
 السلع اخلاصة (4

 خاصية:هو تعبري عن  مبقدمها،ارتباط اخلدمة 
 عدم امللموسية (1
 عدم القابلية للتخزين (2
 التالزمية (3
 ال توجد إجابة صحيحة (4

 طلب:ينظر للطلب على الكهرابء واهلاتف على أنه 
 منتظم مع العرض (1
 غري منتظم مع العرض (2
 ال عالقة له ابلعرض (3
 ال توجد إجابة صحيحة (4

 لفظ: املستهلكني،يطلق على جمموعة املنتجات اليت تقدمها املنظمة لسوق 
 تناسق املزيج السلعي (1
 املزيج السلعي (2
 السلعي.عمق املزيج  (3
 السلعي.طول املزيج  (4

 نطلق على األنواع املختلفة من املنتجات واليت أتخذ شكل عدد من خطوط املنتجات داخل املنظمة مسمى :
 التوسع الرأسي السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 نطاق املزيج السلعي (3
 تناسق املزيج السلعي (4
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 املنظمة:يف  املنتجات،يسمى اتساع مزيج املنتجات، الذي يعرب عن عدد خطوط 
 املنتجات، أو أنواع السلع واخلدمات املنتجة يف املنظمة هو تعبري عناتساع مزيج 

 نطاق املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 تناسق املزيج السلعي (3
 املزيج السلعي املبسط (4

 عن:هو تعبري  املنظمة(يف  املنتجةانواع السلع واخلدمات  املنتجات )أيعدد خطوط 
 نطاق املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 تناسق املزيج السلعي (3
 املزيج السلعي املبسط (4

 عن:عدد اشكال املنتج يف خط انتاجي واحد هو تعبري 
 تناسق املزيج السلعي (1
 طول املزيج السلعي (2
 عمق املزيج السلعي (3
 نطاق املزيج السلعي (4

 مفهوم:يعرب عدد اشكال املنتج يف خط إنتاجي واحد، عن 
 تناسق املزيج السلعي (1
 تكامل املزيج السلعي (2
 عمق املزيج السلعي (3
 نظام املزيج السلعي (4

 املنتج:من دورة حياة  األوىل )التقدمي(من خصائص املرحلة 
 التوسع الكمي يف االنتاج (1
 وأشكالهتطوير املنتج من حيث خصائصه  (2
 ارتفاع تكاليف الرتويج (3
 زايدة نسبة االرابح وحجمها (4

 يف:تتمثل إحدى خصائص مرحلة التقدمي لدورة حياة املنتج، 
 التوسع الكمي يف االنتاج (1
 تطوير املنتج من حيث خصائصه واشكاله (2
 زايدة نسبة االرابح وحجمها (3
 ارتفاع تكاليف الرتويج (4

 املنتج:من خصائص االسرتاتيجية التسويقية ملرحلة النمو حياة 
 ميل االسعار على االرتفاع التدرجيي (1
 االنكماش يف قنوات التوزيع (2
 التذكرييميل الرتويج اىل االعالن  (3
 تطوير املنتج من حيث خصائصه واشكاله (4
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قياسا ابملراحل األخرى، فإن مرحلة دورة حياة املنتج اليت تتميز بطول  مرحلة:هي  االخرى،مرحلة دورة حياة املنتج اليت تتميز بطول فرتهتا قياسا ابملراحل 
 فرتهتا، هي مرحلة:

 التقدمي (1
 النمو (2
 النضج (3
 التدهور (4

 هي:اخلاصية اليت يتميز هبا املزيج التسويقي خالل مرحلة التدهور لدورة حياة املنتج 
 التوسع يف حجم االنتاج (1
 الرئيسية للمنتج ابألشكالاالكتفاء  (2
 ثبات واستقرار االسعار (3
 ارتفاع تكاليف الرتويج (4
 ابلسلع ألسرتهاالستخدام الشخصي او الذي يشرتيها الشخص لغرض  السلعتسمى 
 االستهالكية (1
 اإلنتاجية (2
 الضرورية (3
 االضطرارية (4

 كوهنا:  امليسرةمن خصائص سلع التسوق مقارنه ابلسلع 
 جهدا من املستهلك يف احلصول عليها ال تتطلب (1
 ومستقرةذات اسعار اثبته  (2
 ذات اسعار جد منخفضه (3
 ذات هامش ربح كبري (4

 واحد:التوسع الراسي يف عدد اشكال املنتج يف خط انتاجي 
 املزيج السلعيأنطاق  (1
 عمق املزيج السلعي (2
 تناسق املزيج السلعي (3
 تكامل املزيج السلعي (4

 التقدمي من دورة حياه املنتج خباصيه:)االوىل  املرحلةمتتاز 
 اخنفاض تكاليف االنتاج (1
 اخنفاض االرابح (2
 التوسع الكمي يف االنتاج (3
 اإلنتاجالنوعي يف  التوسع (4

 :ضمن تصنف املنزيل، معينة، كاألاثث بعالمة عادة ترتبط وال عليها، احلصول يف جهدا تتطلب سلعا فإن الشراء، لعادات تبعا
 القصرية السلع (1
 اخلاصة السلع (2
 اضطرارية السلع (3
 السوق سلع (4
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 انواع السلع واخلدمات املنتجة يف املنظمة، أو عدد خطوط منتجاهتا، يطلق عليها يف التسويق عبارة:
 املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 املزيج السلعينطاق  (3
 تناسق املزيج السلعي (4

 تتمثل إحدى اخلصائص التسويقية ملرحلة تقدمي املنتج، يف:
 االرتفاع يف تكاليف الرتويج (1
 زايدة نسب االرابح (2
 ارتفاع املبيعات (3
 التوسع يف قنوات التوزيع (4

 يعرب عن تكامل وارتباط املنتجات من حيث العملية االنتاجية واالستخدام املهين مبفهوم:
 نطاق املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي  (2
 تناسق املزيج السلعي (3
 اتساع املزيج السلعي (4

 احدى اخلصائص التسويقية ملرحلة منو املنتج هي
 االرتفاع يف التكاليف (1
 ثبات االسعار ٔاو ميلها اىل االخنفاض (2
 اخنفاض املبيعات (3
 االنكماش يف قنوات التوزيع (4

 التسويقي اثناء مرحلة النضجمن اخلصائص اليت يتميز هبا املزيج 
 االنكماش يف قنوات التوزيع  (1
 االحتفاظ بنفس اجتاهات اإلنتاج الواسع على مستوى احلجم (2
 ميل األسعار السريع حنو االخنفاض لتنشيط املبيعات (3
 االنكماش يف حجم اإلنتاج واالكتفاء ابألشكال الرئيسة للمنتج (4

 مرحلة دورة املنتج اليت تتميز ابالنكماش يف حجم االنتاج واالكتفاء ابألشكال الرئيسية للمنتج تسمى مرحلة: 
 النضج املستقر  (1
 النضح املنحدر (2
 النضج النازل (3
 التدهور (4

 من خصائص االسرتاتيجية التسويقية يف مرحلة نضج املنتج ...
 االنكماش يف كميات االنتاج  (1
 ميل االسعار اىل االرتفاع التدرجيي  (2
 التوقف عن تطوير املنتج  (3
 تركيز اجلهود على تنشيط املبيعات  (4
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 وفقا لعادات الشراء فان سلعا قليلة الثمن ومتكررة الشراء كاخلرب واخلضروات تصنف من
 السلع امليسرة  (1
 السلع اخلاصة  (2
 السلع االضطرارية  (3
 سلع التسوق (4

 عدد أشكال املنتج يف خط انتاجي واحد يف املنظمة يطلق عليه يف التسويق عبارة 
 اتساع املزيج السلعي  (1
 عمق املزيج السلعي  (2
 نطاق املزيج السلعي  (3
 تناسق املزيج السلعي (4

 تشري خاصية التالزميه يف تسويق اخلدمة اىل
 عدم ملموسية اخلدمة  (1
 عدم قابلية اخلدمة للتخزين  (2
 هالمية اخلدمة  (3
 ارتباط اخلدمة مبقدمها (4

 االحذية يف الشركة يعرب عن جامأحو  كالأشتنوع موديالت و 
 نتجات اتساع مزيج امل (1
 نطاق املزيج السلعي  (2
 عمق املزيج السلعي  (3
 تناسق املزيج السلعي (4

 هم ما مييز مرحلة التقدمي لدورة حياة املنتج هو ا
 سعي املنظمة للتوسع يف االنتاج  (1
 كثرة قنوات التوزيع  (2
 ارتفاع ارابح املنظمة  (3
 مبيعات منخفضة للمنظمة (4

 تسمى السلع اليت يشرتيها الفرد الستخداماته الشخصية ابلسلع
 التكنولوجيا  (1
 الصناعية  (2
 االستهالكية  (3
 االنتاجية (4

 ضمن مراحل دورة حياة املنتج هي مرحلة ملرحلة اليت تكون عادة هي االطول ا
 التقدمي  (1
 النمو  (2
 النضج  (3
 التدهور (4
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 دورة حياة املنتج اليت تتميز بطول قدرهتا قياسا بباقي املراحل األخرى هي مرحلةمرحلة 
 التقدمي (1
 النمو (2
 النضج (3
 التدهور (4

 ما ميكن مالحظته خالل مرحلة منو املنتج هو  
 سعار حنو االرتفاع اجتاه اال (1
 اكتفاء الشركة ابحلد االدىن من املواصفات يف املنتج  (2
 انكماش يف قنوات التوزيع  (3
 التوسع يف قنوات التوزيع (4

 تعدد خطوط االنتاج ابملنظمة يعرب عن 
 تناسق املزيج السلعي  (1
 عمق املزيج السلعي  (2
 نطاق املزيج السلعي  (3
 التوسع الراسي خلط اإلنتاج (4

 من خصائص سلع التسوق ) مقارنة ابمليسرة(:
 معظم اسعارها منخفضة (1
 اسعارها بطيئة التغري (2
 هامش رحبها كبري (3
 اسرتاتيجية التوزيع املكثفتعتمد على  (4

 من خصائص سلع التسوق مقارنة ابلسلع امليسرة
 سهولة احلصول عليها -أ

 اخنفاض اسعارها -ب
 سرعة تغيري اسعارها -ت
 اخنفاض هوامش أرابحها -ث

 من خصائص السلع االستهالكية امليسرة 
 ارتفاع معظم أسعارها (1
 سرعة تغري معظم أسعارها (2
 الواحدةكوهنا تشرتى بكميات كبرية يف الصفقة  (3
 تناسب توزيعها مع اسرتاتيجية التوزيع املكثف (4

 تطلق على خمتلف انواع املنتجات ) عدد خطوط املنتجات( من السلع واخلدمات املنتجة يف منظمة ما، مسمى:
 نطاق املزيج السلعي  (1
 عمق املزيج السلعي (2
 التوسع الرأسي السلعي (3
 تناسق املزيج السلعي (4
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 نطلق على االطار الزمين الذي يعكس اجتاه الطلب على السلعه منذ تقدميها للسوق واىل غاية خروجها منه ، مسمى: 
 الدورة االقتصادية (1
 دورة حياة املنتج (2
 دورة السوق (3
 ظروف السوق (4

 نطلق على جمموع السلع واخلدمات اليت تقدمها املنظمة لسوق املستهلكني اسم 
 السلع االستهالكية (1
 التسوقسلع  (2
 املزيج السلعي (3
 السلع امليسرة (4

 اتساع مزيج املنتجات ) عدد خطوط املنتجات ( يف املنظمة هو تعبري عن  
 املزيج السلعي (1
 التوسع الرأسي السلعي (2
 نطاق املزيج السلعي (3
 عمق املزيج السلعي (4

 احدى مميزات مرحلة النمو لدورة حياة املنتج :
 زايدة نسبة األرابح وحجمها (1
 تكاليف اإلنتاجارتفاع  (2
 اخنفاض كميات اإلنتاج (3
 االكتفاء ابألشكال الرئيسية للمنتج (4

 مرحلة دورة حياة املنتج اليت مييل فيها الرتويج اىل اإلعالن التذكريي من املبيعات يف شكل ختفيضات هي مرحلة
 النضج املنحدر (1
 التدهور (2
 النضج املستقر (3
  التقدمي (4

 التسويقية ابملنظمة اىل تيسري وتسهيل عملية مبادلتهالعنصر الذي هتدف مجيع األنشطة 
 املنتج (1
 القيمة (2
 النقود (3
 رضا العمالء (4

 
 مرحلة دورة حياة املنتج اليت تلي مرحلة االبتكار هي مرحلة 

 النمو (1
 النضج (2
 التقدمي (3
 التدهور (4
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 نطلق على عدد خطوط املنتجات مبنظمة ما لفظ :
 نطاق املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 املزيج السلعيتناسق  (3
 املزيج السلعي املبسط (4

 تعرب جمموع االشكال املختلفة اليت أيخذها املنتج يف اخلط االنتاجي الواحد عن مفهوم
 املزيج السلعي (1
 عمق املزيج السلعي (2
 ااتع املزيج السلعي (3
 نطاق املزيج السلعي (4

 ما مييز مرحلة منو املنتج هو :
 تركيز اجلهود على تنشيط املبيعات (1
 أسواق جديدةالبحث عن  (2
 تطوير خصائص و أشكال املنتج (3
 ارتفاع تكاليف املنتج (4

 من خصائص سلع السوق :
  ان معظمها قليل الثمن متكرر الشراء (1
 حصول العميل عليها دون بذل جهد (2
 ان معظم اسعارها مرتفعه وسريعة التغيري (3
 ارتباطها عادة بعالمة معينة (4

 السلع اليت تتطلب اعتماد اسرتاتيجية التوزيع املكثف هي :
  سلع السوق (1
  السلع االضطرارية (2
 السلع امليسرة (3
 السلع اخلاصة (4

 من مميزات مرحلة تقدمي املنتج :
  ارتفاع كميات االنتاج (1
 اخنفاض تكاليف االنتاج (2
 عدم التوسع يف قنوات التوزيع (3
 ارتفاع مستوى املبيعات (4

 املنتجات للسوق ابرتفاع:متتاز مرحلة تقدمي 
 الطلب على املنتجات. (1
 حجم املبيعات. (2
 تكاليف الرتويج. (3
 أعداد قنوات التوزيع وتوسعها. (4
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 احملاضرة التاسعة
 

 عنكيفية استجابة الطلب عندما يتغري السعر بوحدة واحدة هي تعبري 
 يعرب عن معدل التغري يف الكمية املطلوبة مقسوما على معدل تغري السعر عن 

 التسعري (1
 التسعري املرن (2
 املرونة السعرية (3
 الطلب الفعال (4

 نعرب عن املرونة السعرية أبهنا تساوي، معدل التغري يف الكمية املطلوبة 
 مضروب يف معدل التغري يف السعر. (1
 مقسوم على معدل التغري يف السعر. (2
 منقوص من معدل التغري يف السعر. (3
 مضاف إىل معدل التغري يف السعر. (4

 هو:العنصر الذي يشكل القاعدة الصلبة اليت متثل احلد األدىن لألسعار 
 الطلب (1
 التكاليف (2
 املنافسة (3
 السوق (4

 اساس:يتحد املستوى االدىن للسعر عادة على 
 الطلب (1
 املنافسة (2
 التكاليف (3
 السوق (4

 خالل:يتحدد احلد االدىن للسعر من 
 العرض (1
 السوق (2
 الطلب (3
 التكاليف (4

 اساس:يتشكل احلد االعلى للسعر عادة على 
 املنافسة (1
 توجهات االدارة (2
 تكاليف املنظمة (3
 الطلب وتوجهات السوق (4
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 عن:لبلوغ اهداف التسعري هي تعبري  العريضةالتوجيهات واخلطوط 
 سياسات التسعري (1
 اخالقيات التسعري (2
 املرونة السعرية (3
 السعر العادل (4

 التسعري:اعتماد عدة اسعار موجهة ملختلف العمالء ابلنسبة لنفس املنتجات يعرب عن سياسة 
 املرن (1
 املزدوج (2
 التفاوضي (3
 النفسي (4

 يتطلب اعتماد سياسة كشط السوق
 يف السلعة فريدةتوافر مميزات  (1
 لألسعارحساسية  أكثران تكون السوق  (2
 ان تكون السوق يف حالة ركود اقتصادي (3
 شديدة يف السوقوجود منافسة  (4

 عندما:تعتمد سياسة التسعري املعروفة بكشط السوق 
 يكون إبمكان املنظمة خفض التكاليف لزايدة املبيعات (1
 تكون السوق حساسة جدا جتاه االسعار (2
 تتوافر مميزات فريدة يف السلعة (3
 تكون املنظمة امام منافسني متميزين واقوايء (4

 السوق يف حالةتنصح املنظمة ابتباع اسرتاتيجية كشط 
 متيز الصناعة ابملنافسة الشديدة (1
 منطية وتشابه السلع موضوع التنافس (2
 حساسية األسعار يف السوق (3
 توافر ميزات فريدة يف السلعة (4

 املنخفض:من متطلبات سياسة اخرتاق السوق على اساس السعر 
 عدم حساسة السوق لألسعار (1
 القدرة على ختفيض التكاليف لزايدة املبيعات (2
 القدرة الشرائية للعمالء ارتفاع (3
 قلة عدد املنافسني (4

 املنخفض:من متطلبات سياسة اخرتاق السوق على اساس السعر 
 عدم حساسة السوق لألسعار (1
 القدرة على ختفيض التكاليف لزايدة املبيعات (2
 ارتفاع القدرة الشرائية للعمالء (3
 قلة عدد املنافسني (4
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 :سياسةتعبري عن ندما يدخل املنافسون اىل السوق ،عمث ختفيضها تدرجييا  البدايةللمنتجات اجلديد يف  عاليةوضع اسعار جدا 
 النفسي التسعري (1
 التسعري املرن (2
 كشط السوق (3
 اخرتاق السوق (4

 :املنظمةمن قبل  السعريةاخرتاق السوق  سياسةيكون من املناسب اعتماد 
 حساسةعندما تكون اسعار السوق غري  (1
 السلعةيف  فريدةتوفرت مميزات  إذا (2
 عاليةيف حاله عدم وجود منافسه  (3
 لألسعارحساسيه  أكثرعندما تكون السوق  (4
 عاده يف السوق الصناعي: املعتمدةالتسعري  سياسة
 النفسي (1
 املزدوج (2
 اجلغرايف (3
 التفاوضي (4

مث يتم ختفيضها تدرجييا عندما يدخل املنافسون إىل السوق ،  تعرف السياسة اليت يتم مبوجبها وضع اسعار جد عالية للمنتجات اجلديدة يف البداية ، 
 بسياسة :

 التسعري املرن (1
 تسعري الربيستيج (2
 كشط السوق (3
 اخرتاق السوق (4

 سياسة التسعري اليت يتناسب استخدامها مع املستهلكني الذين حيكمون على جودة السلع من خالل أسعارها هي سياسة
 التسعري التفاوضي (1
 التسعري املزدوج  (2
 تسعري الربيستيج (3
 كشط السوق (4

 تلجأ املنظمة لسياسة كشط السوق يف حالة:
 شدة املنافسة أمام املنتجات اليت تطرحها املنظمة (1
 وجود بدائل منافسة للمنتجات اليت تطرحها املنظمة (2
 شدة حساسية السوق للسعر (3
 عدم حساسية السوق للسعر (4

 يعرب مدى استجابة الطلب بفعل تغري السعر بوحدة واحدة مبصطلح 
 التسعري املزدوج  (1
 التسعري الفعال  (2
 التسعري املرن (3
 املرونة السعرية (4
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 السياسة اليت يتم مبوجبها وضع ٔاسعار منخفضة لكي تتمكن املنتجات اجلديدة من خلق الطلب يف السوق هي سياسة 
 التسعري املرن  (1
 تسعري الربيستيج (2
 كشط السوق (3
 اخرتاق السوق (4

 نقول عن املنظمة ٔاهنا تطبق سياسة السعر املزدوج عندما تبيع السلعة
 بسعر واحد فقط يف سوقني خمتلفني  (1
 بسعر موحد جملموعة يف االسواق  (2
 بسعرين او اكثر يف نفس السوق  (3
 بسعر خمتلف يف سوقني خمتلفني (4

 لتسعري املنتجات يف تتمثل اخلطوة االوىل 
 تقدير الطلب  (1
 تقدير احتماالت سلوك املستهلك  (2
 حتديد اهلدف من التسعري  (3
 دراسة ٔاسعار املنافسني (4

 تستخدم سياسة التسعري التفاوضي عادة عندما يتعلق االمر بتسعري السلع
 الوسيطة (1
 امليسرة (2
 االضطرارية (3
 االستهالكية  (4

 ة عادة يف االسواق الصناعية هي سياسة ئدسياسة التسعري السا
 تسعري الربيستيج  (1
 التسعري التفاوضي  (2
 التسعري املزدوج  (3
 اخرتاق السوق (4

 من دواعي جلوء املنظمة لسياسة كشف السوق عند تسعري منتجها اجلديد
 وجود منافسة شرسة يف السوق  (1
 طرح منتج مبواصفات متفردة  (2
 ان تكون السوق حساسة جدا لألسعار  (3
 لزايدة حجم املبيعاتان تكون املنظمة قادرة على ختفيض التكاليف  (4

 رة على السعر ؤثمن العوامل اخلارجية امل
 االعتبارات التنظيمية  (1
 سياسات املزيج السوقي  (2
 طبيعة السوق  (3
 سياسات التسعري (4
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 تعترب املرونة السعرية للطلب
 أتثر السعر بقانون العرض والطلب  (1
 اخنفاض السعر نتيجة الخنفاض الطلب  (2
 كيفية استجابة الطلب لتغري السعر  (3
 ارتفاع السعر نتيجة الرتفاع الطلب (4

 كثر تعقيدا مقارنة يف نفس الوقت:واال عنصر املزيج التسويقي االعلى مرونة 
 الرتويج  (1
 املنتج  (2
 السعر  (3
 التوزيع (4

وحتافظ املنتجات القائمة على الطلب بل وتتوسع لتحقيق  سياسة التسعري الذي تطرح اسعارا منخفضة لكي تتمكن املنتجات اجلديدة من خلق الطلب،
 حصة سوقية كبرية، نسميها سياسة:

 التسعري املرن (1
 اخرتاق السوق (2
 كشط السوق (3
 التسعري النفسي (4

 تعتمد سياسة كشط السوق عندما
 تكون أسعار السوق حساسة (1
 يساعد تبين األسعار املنخفضة يف جتنب املنافسة (2
 ميزات فريدة يف السلعةال تتوفر لدى املنظمة  (3
 ال توجد منافسة عالية (4

 اعتماد عدة أسعار موجهة ملختلف العمالء ابلنسبة لنفس املنتجات ، هو تعبري عن مفهوم :
 املرونة السعريه للطلب (1
 التسعري املرن (2
 التسعري التفاوضي (3
 التسعري الربيستيجي (4

 تتبىن املنظمة سياسة كشط السوق يف حالة :
 كون السوق أكثر حساسية لألسعار  (1
 القدرة على خفض التكاليف لزايدة املبيعات (2
 توفر مميزات فريدة يف السلعة  (3
 وجود منافسة عالية  (4
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 01احملاضرة 
 ات منجمموعة املؤسسات أو األفراد القائمني مبجموعة من الوظائف الضرورية واملرتبطة بعملية تدفق املنتج

 عن:املنتجني إىل العمالء، هي تعبري 
 القناة التسويقية (1
 التوزيع املادي (2
 التوزيع (3
 املنتجني (4

 هم:الوسطاء الذين يقومون ابلتفاوض على اعمال بيع وشراء السلع دون ان تكون يف ملكيتهم 
 جتار اجلملة (1
 جتار التجزئة (2
 التوزيع التجارية مؤسسات (3
 التوزيع الوظائفية مؤسسات (4

 هم:الصفقة، كأمانة يف ذمة املوكل حلني إبرام الوسطاء الذين تكون السلعة موضع التعامل يف حيازهتم، وحيتفظون هبا  
 للمستهلك:تعرف احلالة اليت يتم مبوجبها إدخال وسطاء للمساعدة يف إيصال املنتجات 

 ابلتوزيع املباشر (1
 ابلتوزيع غري املباشر (2
 بقناة التوزيع القصرية (3
 زيع الطويلةبقناة التو  (4

 يف:تتمثل إحدى اعتبارات اختيار قنوات التوزيع اخلاصة ابلسوق 
 مدى تركز العمالء وانتشارهم (1
 حجم املشروع وشهرته وخربته االدارية (2
 الرغبة يف رقابة وقيادة القناة التوزيعية (3
 الطبيعة الفنية للمنتج (4

 ابلسوق ، يف :يتمثل احد اعتبارات و أسباب اختيار القناه التوزيعية اخلاصة 
 املوقع اجلغرايف (1
 طبيعة املنتج (2
 املوارد املالية للمنظمة (3
 رغبة املنتج يف السيطرة على القناة التوزيعية ورقابتها (4

 عادة:يتم اللجوء اىل التقليص يف القناة التوزيعية 
 إذا كان حجم املنتج صغريا (1
 إذا كان وزن املنتج ضعيفا (2
 إذا كانت الطبيعة الفنية للمنتج معقدة (3
 ال توجد إجابة صحيحة (4
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 إىل:كلما تعقدت الطبيعة الفنية للمنتج كلما أدى ذلك 
 زايدة عدد الوسطاء (1
 طول القناة التسويقية (2
 تقليص عدد الوسطاء (3
 صعوبة رقابة وقيادة القناة التوزيعية (4

 اىل:كلما تعقدت الطبيعة الفنية للمنتج كلما ادى ذلك 
 زايدة عدد الوسطاء (1
 تقليص عدد الوسطاء (2
 االستغناء هنائيا عن الوسطاء (3
 طول القناة التسويقية (4

 هي: الغازية،اسرتاتيجية التوزيع اليت تالئم توزيع املواد التموينية واملشروابت 
 اسرتاتيجية التوزيع الشامل (1
 اسرتاتيجية التوزيع االنتقائي (2
 اسرتاتيجية التوزيع احلصري (3
 اسرتاتيجية التوزيع الوحيد (4

 تتناسب مع توزيع ماديت االرز واأللبان، هي اسرتاتيجية التوزيع اسرتاتيجية التوزيع اليت
 املكثف (1
 احلصري (2
 احملدود (3
 االنتقائي-4 (4

 معيار تقييم قنوات التسويق البديلة لقياس حرية املنتج يف التكيف مع الظروف املتغرية هو :
 املعيار االقتصادي (1
 معيار املرونة (2
 معيار السيطرة (3
 معيار املتابعة والتحكم (4

 من املنتجني اىل العمالء: بعمليه تدفق املنتجات واملرتبطة الضرورية ابلوظائف يقومونتشري جمموعات املؤسسات او االفراد الذي 
 التوزيع (1
 التسويق (2
 التسويقية القناة (3
 هيكل التوزيع املادي (4

 حيازهتم او ملكيتهم هميف  دون ان تكون وشراء السلعالوسطاء الوكالء الذين يقومون ابلتفاوض على اعمال بيع 
 السماسرةالوكالء  (1
 ابلعمولةالوكالء  (2
 اجلملةجتار  (3
 التجزئةجتار  (4
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 للتوزيع يف: الوظائفيةضمن املؤسسات  املندرجة التوزيعيةانواع املؤسسات  أحديتمثل 
 التجزئةجتار  (1
 اجلملةجتار  (2
 اجلملةونصف  اجلملةجتار  (3
 ابلعمولةوكالء  (4

 اشكال املؤسسات الوظائفية للتوزيع يف  يتمثل احد
 حمالت البيع ابجلملة (1
 الوكالء ابلعمولة (2
 حمالت جتارة التجزئة (3
 الوسطاء الذين يشرتون املنتجات بغرض إعادة بيعها (4
 يف: ابملنظمة اخلاصةاعتبارات اختيار قنوات التوزيع  أحديتمثل 
 التوزيعية القناةوقياده  رقابةيف  الرغبة (1
 عادات الشراء (2
 قابليه املنتج للتلف (3
 وانتشارهم العمالءمدى تركز  (4

 العنصر الذي يضمن اعتبارات اختيار قنوات التوزيع اخلاصة ابلسوق ، هو :
 طبيعة املنتج (1
 مدى تركز العمالء وانتشارهم (2
 حجم املشروع وشهرته (3
 قيمة  (4
 وحدة املنتج (5

 حيازهتم أو ملكيتهم ، اسهم :اعمال بيع وشراء السلع دون أن تكون يف يطلق على الوسطاء الوكالء الذين يقومون ابلتفاوض على 
 جتار اجلملة (1
 جتار التجزئة (2
 الوكالء السماسرة (3
 الوكالء ابلعمولة (4

 ابلنظر عن الوسيلة املفضلة لدى االنسان لتلبية حاجة معينة لديه مبفهوم
 املعيار االقتصادي  (1
 معيار السيطرة والتحكم (2
 معيار املرونة (3
 معيار املتابعة (4

 معيار تقييم قنوات التوزيع البديلة الذي يقيس أثر التوزيع على رحبية املنشاة ، هو :
 املعيار االقتصادي (1
 معيار املرونة (2
 معيار التحكم واملتابعة (3
 معيار السيطرة (4

 صيغة السؤال خاطئة 
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 الفئة اليت تصف ضمن مؤسسات التوزيع التجارية ، هي فئة :
 جتار التجزئة (1
 ابلعمولةالوكالء  (2
 الوكالء السماسرة (3
 املوزعني الوظائفيني (4

 االسرتاتيجية اليت تالئم توزيع املواد التموينية ، هي اسرتاتيجية التوزيع :
 احلصري (1
 االنتقائي (2
 املباشر (3
 املكثف (4

 إحدى احلاالت اليت يتم فيها اللجوء إىل التقليص يف طول القناة التوزيعية عادة، ي أن يكون:
 حجم املنتج صغريا (1
 وزن املنتج ضعيفا   (2
 املنتج ذا طبيعة فنية معقدة (3
 املنتج متويليا   (4

 ، اسميطلق على الوسطاء الوكالء الذين تكون السلعة موضوع التعامل يف حيازهتم كاملة وحيتفظون هبا كأمانة يف ذمة املوكل حلني ابرام الصفقة
 جتارة اجلملة (1
 جتار التجزئة (2
 الوكالء ابلعمولة (3
 السماسرة (4

 االسرتاتيجية اليت تالئم توزيع املواد التموينية هي اسرتاتيجية التوزيع 
 احلصري  (1
 االنتقائي (2
 ملباشر (3
 املكثف (4

 لنوع الذي يندرج ضمن مؤسسات التوزيع الوظائفية، هو 
 جتار التجزئة (1
 جتار اجلملة  (2
 الوكالء السماسرة  (3
 املوزعون التجاريون (4
 ية يف ئفسات التوزيع الوظاؤسواع مأن أحديتمثل 
 جتارة اجلملة  (1
  ئةجتارة التجز  (2
  ئةجتارة اجلملة ونصف التجز  (3
 الوكالء ابلعمولة (4
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 احد اعتبارات اختيار قناة التوزيع اخلاصة ابلسوق هو 
 مدى تركيز العمالء وانتشارهم  (1
 الرغبة يف رقابة القناة التسويقية  (2
 الرغبة يف قيادة القناة التسويقية  (3
 حجم املشروع وشهرته (4

 أحد االعتبارات اخلاصة ابلسوق اليت يتم على اسعارها اختيار القناة التوزيعية هو 
 حجم الطلبيات (1
 حجم ووزن املنتج  (2
 حجم املشروع وشهرته (3
 املوارد املالية املتاحة (4

 تتمثل اخلطوة االوىل يف تصميم القناة التسويقية يف 
 اختيار الوسطاء  (1
 حتدد احلاجات والرغبات املراد خدمتها  (2
 وضع اهداف لقنوات التوزيع  (3
 حتديد نظام التوزيع املعتمد (4

 اخلطوة األخرية يف تصميم القناة التسويقية
 وضع اهداف لقنوات التوزيع (1
 وضع نظام التوزيع املعتمد (2
 اختيار الوسطاء (3
 حتديد احلاجات والرغبات املراد خدمتها (4

 ىل املستهلك هي تعبري عن اعملية تدفق املنتجات من املنتج 
 التوزيع  (1
 قنوات التوزيع  (2
 سات التوزيع ؤسم (3
 القنوات التسويقية (4

 يتمثل احد اشكال مؤسسات التوزيع الوظائفية يف  
 الوكالء ابلعمولة (1
 جتار التجزئة (2
 جتار اجلملة (3
 جتار اجلملة ونصف اجلملة (4

 موضوع التعامل يف حيازهتم كاملة وحيتفظون هبا يف ذمة املوكل حلني ابرام الصفقة : السلعةيطلق على الوسطاء الذين تكون 
 جتار اجلملة (1
  الوسطاء التجاريون (2
 الوكالء السماسرة (3
 الوكالء ابلعمولة (4
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 معيار تقييم قنوات التوزيع البديلة الذي يتعرف من خالله املنتج على مدى توافقه او تعارض املوزعني مع مصاحله هو :
 معيار املرونة (1
  معيار التكيف (2
  معيار السيطرة (3
 املعيار االقتصادي  (4

 11احملاضرة 
 عن:الطريق اليت تسلكها الرسالة للوصول ملستقبلها هي تعبري 

 عملية االتصال (1
 وسيلة االتصال (2
 االتصاالت التسويقية (3
 املرتدةاملعلومات  (4

 خالل:يتم الوقوف على مستوى التفاعل والفهم املتحقق من عملية االتصال من 
 عنصر عملية االتصال الذي يعرب عن املعلومات املرتدة للمرسل عن مدى أتثري رسالته، هو: 

 حمتوى الرسالة (1
 الرسالة (2
 التغذية العكسية (3
 وسيلة االتصال (4

 ماعدا:مجيع ما يلي ينطبق على االعالن 
 شخصي لنقل املعلوماتهو اتصال غري  (1
 هو اتصال غري مباشر لنقل املعلومات (2
 هو اتصال ال يتم يف االفصاح عن هوية املعلن (3
 هو اتصال يستخدم يف مناحي خمتلفة للحياة (4

 اسرتاتيجية:كيز االنشطة الرتوجيية عليه ، هي اسرتاتيجية الرتويج اليت تعتمد على خلق الطلب مباشرة من املستهلك برت 
 الدفع (1
 اجلذب (2
 الضغط (3
 االحياء (4

 اسرتاتيجية:خلق الطلب مباشرة من املستهلك برتكيز االنشطة الرتوجيية علية يدل على اعتماد 
 الدفع (1
 اجلذب (2
 الدفع واجلذب (3
 االحياء (4

 هي:االسرتاتيجية املبنية على اسلوب االقناع املبسط القائم على جذب املستهلكني بلغة احلوار 
 اسرتاتيجية الدفع (1
 اسرتاتيجية اجلذب (2
 اسرتاتيجية الدفع واجلذب (3
 اسرتاتيجية االحياء (4



            هـ1439-2الفصل      هـ1439-1الفصل    1438-الفصل الصيفي    هـ1438-2الفصل هـ     1438-1الفصل هـ   1437-2الفصل هـ     1437- 1الفصل اترام سابقة      

63 
 

 عنصر عمليه االتصال الذي يتعرف من خالله املرسل على مدى أتثري رسالته هو:
 وسيله االتصال (1
 العكسية التغذية (2
 الرسالة (3
 املرسل (4

 عنصر املزيج الرتوجيي الذي يشري إىل القوة البيعية هو
 التسويق املباشر (1
 العالقات العامة (2
 املبيعاتتنشيط  (3
 أساليب العرض يف احملالت (4

 اتصال:كأحد عناصر املزيج الرتوجيي على انه عمليه   لإلعالنينظر  
 شخصي (1
 مباشر (2
 للحياة خمتلفةيستخدم يف مناحي  (3
 لألسعارحساسيه  أكثرعندما تكون السوق  (4

 بواسطة عنصر : يتعرف طرفا االتصال على مستوى التفاعل والفهم املتحقق من عملية االتصال ،
 التغذية املرتدة (1
 الرسالة (2
 وسيلة االتصال (3
 املرسل (4

 النشاط الذي يتم ضمن أي جهد تسويقي وينطوي على عملية اتصال إقناعي " ، هو تعريف ملفهوم :
 االتصال (1
 الرتويج (2
 اإلعالن (3
 الرسالة (4

 االحتكاك ابلزابئن ، لتكوين رأي عام لصاحل املنظمة ، هو تعبري عن :
 اإلعالن (1
 الشخصي البيع (2
 العالقات العامة (3
 تنشيط املبيعات (4

 يشري مفهوم الرتويج املباشر، بصفة أساسية إىل:
 اإلعالن (1
 البيع الشخصي (2
 تنشيط املبيعات (3
 اإلشهار (4
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 يعرب مفهوم الرتويج املباشر عن
 االتصال غري املباشر (1
 القوى البيعية (2
 االعالم (3
 تنشيط املبيعات (4

 عملية االتصال غري املباشر وغري الشخصي لنقل املعلومات للمستهلك عن طريق وسائل خاصة مقابل ٔاجر معني هي تعبري عن
 البيع الشخصي (1
 االعالن  (2
 العالقات العامة (3
 تنشيط املبيعات (4

 يعرب عن نتيجة االتصال اليت تكشف مدى أتثري الرسالة كعنصر من عناصر االتصال مبفهوم 
 وسيلة االتصال  (1
 املرسل  (2
 املستقبل  (3
 التغذية العكسية (4

 :اسرتاتيجية الرتويج القائمة على أسلوب االقناع املبسط القائم على بيان اجلوانب الدافعة او املثبطة يف قيمة املنتجات هي اسرتاتيجية
 الدفع واجلذب (1
 الدفع (2
 االحياء (3
 الضغط (4

 تكوين رأي عام لصاحل املنظمة نسميه أسلوب الرتويج القادم على االحتكاك ابلزابئن هبدف
 البع الشخصي (1
 التسويق املباشر (2
 العالقات العامة (3
 تنشيط املبيعات (4

 تعرف اسرتاتيجية الرتويج القائمة على خلق الطب مباشرة من املستهلك برتكيز االنشطة الرتوجيية عليه ، ابسرتاتيجية
 الدفع  (1
 اجلذب  (2
 االحياء (3
 الدفع واجلذب (4

 اسرتاتيجية الرتويج اليت تركز مبوجبها اجلهود الرتوجيية على العاملني يف املنافذ التوزيعية 
 اسرتاتيجية الدفع  (1
 اسرتاتيجية اجلذب  (2
 اسرتاتيجية الضغط (3
 اسرتاتيجية اإلحياء (4
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 اسرتاتيجية الرتويج اليت تركز جهودها على العاملني يف املنافذ التوزيعية هي اسرتاتيجية:
 الدفع (1
 اجلذب  (2
 الدفع واجلذب (3
 التلميح (4

 إسرتاتيجية الرتويج اليت تركز على خلق الطلب مباشرة من املستهلك عرب استهدافه الرتوجيية هي إسرتاتيجية :
 الدفع (1
 اجلذب (2
 اإلحياء (3
 الدفع واجلذب (4

 

 12احملاضرة 
 لقد أكدت الدراسات التحليلية لألسواق واملشرتين أن 

 االستهالكأغلب املعامالت تتم يف أسواق  (1
 % من حجم التعامل تتم مع أسواق االستهالك العادي80أكثر من  (2
 % من حجم التعامل يتم مع السوق النظامي50أكثر من  (3
 % يف ***80% من حجم التعامل تتم يف السوق الصناعي مقابل 20 (4

 مدفوع هو تعبري عن:علومة ومقابل اجر الوسيلة غري الشخصية لتقدمي البضائع واخلدمات واالفكار بواسطة جهة م
 البيع الشخصي (1
 تنشيط املبيعات (2
 االعالن (3
 العامةالعالقات  (4

 كونه:من األركان األساسية لإلعالن  
 وسيلة اتصال شخصية (1
 يشمل مجيع األنشطة الرتوجيية (2
 وسيلة اتصال مباشر (3
 يتم مقابل أجر معني (4

 
 هو تعبري عن االعالن : اجلديدة للمنتج ،اإلعالن الذي ينطوي على ايضاح االستخدامات 

 التذكريي (1
 اإلخباري (2
 التنافسي (3
 الذي يستهدف احملافظة على مكانة املنتج يف قمة اهتمام العميل (4
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 االعالن:اجلديدة للمنتج ضمن  االستخداماتيندرج ايضاح 
 االخباري (1
 التنافسي (2
 التذكريي (3
 التفضيلي (4

 االعالن:توصيف اخلدمات املتاحة اليت ميكن للمنظمة تقدميها يدخل ضمن اغراض 
 التنافسي (1
 التفضيلي (2
 التذكريي (3
 اإلخباري (4

 اعالن:يف اسعار املنتج هو  احلاصلةاالعالن الذي يقدم للسوق معلومات عن التغريات 
 تذكريي (1
 تفضيلي (2
 اخباري (3
 تنافسي (4

 عندما يقوم اإلعالن بتوصيف للخدمات املتاحة اليت ميكن تقدميها ، فهو يلعب دور اإلعالن :
 اإلخباري (1
 التنافسي (2
 التذكريي (3
 التفضيلي (4

 إقناع املشرتي بتحقيق الشراء اآلن وليس يف وقت  هي إحدى مهام اإلعالن
 التنافسي (1
 اإلخباري (2
 التذكريي (3
 التوضيحي (4

 كوهنا:مقارنه ابلصحف   التلفزيونيةمتتاز االعالانت 
 كبريه يف تغيري االعالن يف حاله اخلطاء  مرونةلديها  (1
 اقل تكلفه (2
 ذات سرعه كبريه يف متابعه احلدث (3
 متميزةتصمميها اىل خربات وكفاءات  ال حيتاج (4

 عندما يستهدف االعالن احلفاظ على مكانة السلعة يف قمة اهتمامات املستهلك فهو يلعب دور:
 اخباري  (1
 التنافسي  (2
 التذكريي  (3
 التفضيلي (4
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 متتاز االعالانت التلفزيونية مقارنة ابلصحف بكوهنا 
 ن يف حالة اخلطٔا لديها مرونة كبرية يف تغيري اعال (1
 ٔاقل تكلفة  (2
 ذات سرعة كبرية يف متابعة احلدث (3
 حيتاج تصميمها ٕاىل خربات وكفاءات متميزة (4

 ابإلعالن التلفزيوين، هياحدى املزااي اهلامة لإلعالن يف الصحف اليومية مقارنة 
 ارتفاع واضح يف نوعية االعالن  (1
 ارتفاع واضح يف حمتوى االعالن  (2
 طول عمر االعالن  (3
 املرونة الكبرية يف إعداده تصحيح االعالن (4

 يتمثل احد األغراض األساسية لإلعالن التنافسي يف
 إيضاح االستخدامات اجلديدة للمنتج (1
 تقدميهاتوصيف للخدمات املتاحة اليت ميكن  (2
 خلق تفضيل لدى املستهلك حنو العالمة التجارية ملنتج (3
 تذكري املشرتي ابحتمال حاجته للمنتج يف وقت قريب قادم (4

 احلفاظ على مكانة املنتج يف قمة اهتمامات املستهلك هو تعبري عن اإلعالن
 االخباري (1
 التنافسي (2
 التذكريي (3
 التفضيلي (4

 احملاضرة 13
 البيع:عندما تتوافق حاجات ورغبات العمالء مع ما يقدمه املنتج من منافع، يستخدم رجال 

 اسرتاتيجية التعزيز (1
 اسرتاتيجية التغيري (2
 اسرتاتيجية التعديل (3
 اسرتاتيجية التنويع (4
 اسرتاتيجية:استخدام منافع تعتمد ادارة املبيعات اىل املنتج من  يقدمه حاجات ورغبات العمالء بدرجة كافية مع ما ال تتوافقعندما 
 التعزيز (1
 التعديل (2
 التغيري (3
 طرح منتج جديد يف السوق (4

 اسرتاتيجية:كانت الشركة تعتمد على موظفيها وتتوقع ختفيض النشاط البيعي فعليها اتباع   إذا
 ختفيض القوة البيعية لديها (1
 على رجال البيع احلاليني لديها احملافظة (2
 يف تعيني رجال بيع جددالتوسع  (3
 اضافة وكالء جدد اىل جانب قوهتا البيعية (4
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 عندما:التغيري يف التعامل مع العمالء  اسرتاتيجيةتستخدم 
 املنتج من منافع. ما يقدمهبدرجه كافيه مع  ال تتوافق حاجات ورغبات العمالء (1
 املنتج من منافع وما يقدمهجوهري بني حاجات ورغبات العمالء  اختالفيكون هناك  (2
 املنتج من منافع ما يقدمهتتوافق حاجات ورغبات العمالء مع  (3
 يكون من املناسب تعديل هيكل رغبات العمالء (4

 م يرتكزون يف ذلك على اهنعندما حيدد املسوقون احلد االعلى السعار منتجاهتم ف
 تكاليف االنتاج (1
 ظروف السوق  (2
 التكاليف الثابتة  (3
 واملتغريةالتكاليف الثابتة  (4

 يشري مصطلح التسويق املباشر أو االتصال الشخصي بصفة أساسية إىل :
 إدارة اإلعالن  (1
 إدارة التسويق (2
 إدارة املبيعات (3
 تنشيط املبيعات  (4

 14احملاضرة 
 ماعدا:يدخل يف طرق متلك املنتجات اجلديدة  ما سيأيتمجيع 

 قائمةاخنراط املنظمة يف برانمج يستهدف االستيالء على شركات  (1
 منتجات جديدة ابستغاللشراء املنظمة لرباءات اخرتاع تسمح هلا  (2
 ان تصنع مبوجب ترخيص املنتجات اليت هتمها (3
 ان تطور املنظمة وتبتكر بنفسها منتجات جديدة (4

 اجلديدة:يدخل ضمن ابتكار املنتجات 
 اخنراط املنظمة يف برانمج يستهدف االستيالء على شركات قائمة (1
 للمنتجات نتيجة سياسة تعاقدية تقوم على االستعانة بباحثني مستقلنيتطوير داخلي  (2
 أن تصنع املنظمة مبوجب ترخيص املنتجات اليت هتمها (3
 شراء براءات اخرتاع تسمح للمنظمة ابستغالل منتجات جديدة (4

 عن:املنتجات اليت تكون يف أصل خلق أسواق جديدة، تعرب 
 املنتجات اجلديدة متاما (1
 للمنتجاتاخلطوط اجلديدة  (2
 التوسع يف خطوط املنتجات (3
 املنتجات اجلديدة األقل سعرا (4

 هي:خطورة تطوير املنتج املعنية بتحديد حجم وهيكل وسلوك السوق املستهدف والتموضع 
 التحليل االقتصادي (1
 اعداد املنتج (2
 اعداد اسرتاتيجية التسويق (3
 اختبارات السوق (4
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 عن:سوقية مقابل ااتوة هو تعبري صر اخر لدية قيمة أي عن يف بلد اخر ابستعمال تقنية معينة طورهتا الشركة املعنية او ألخرىمساح شركة 
 العالمة التجارية (1
 الرتخيص (2
 الشراكة (3
 اجابة صحيحة ال توجد (4

 اليت هتتم بتقدير املبيعات والتكاليف واالرابح: اجلديدةخطوات تطوير وطرح املنتجات 
 السوقاختبارات  (1
 التحليل االقتصادي (2
 اعداد املنتج (3
 املنتج إطالق (4

 ابختبارها لطريق التملك يف طرح منتج جديد ، فإن املنظمة :
 هي من يطور املنتج بنفسها (1
 تستغل حقوقا موجودة (2
 هي من يبتكر هذا املنتج اجلديد (3
 تقدم عمال  غري مسبوق نتيجة لسياسة تطوير داخلي (4

 تتمثل اخلطوة االوىل يف تطوير وطرح املنتجات اجلديدة ، يف :
 التحليل االقتصادي (1
 اكتشاف حاجة مل تلب لدى الزابئن (2
 ترمجة االفكار إله مفهوم (3
 اختبارات السوق (4

 ابستخدام امسها التجاري ، فإن ذلك يعرب على:عندما تسمح شركة ما ألخرى يف بلد آخر ابستعمال تقنية معينة طورهتا أو 
 العالمة التجارية (1
 رأس املال التجاري (2
 السمعة التجارية (3
 الرتخيص (4

 الرحبية ، هي :الطريقة املفضلة لدى الشركات متعددة اجلنسيات يف دخول االسواق الدولية ، ابعتبارها األسرع لتحقيق تواجد مميز يف السوق وكذا حتقيق 
 التصدير غري املباشر (1
 التملك التام (2
 التملك املشرتك (3
 الرتخيص (4

 ٔاحد االشكال اليت أيخذها ابتكار منتج جديد، هو
 شراء براءات اخرتاع تسمح ابستغالل منتجات جديدة (1
 االخنراط يف برانمج يستهدف االستيالء على شركات قائمة (2
 طوير منتجات غري مسبوقةت (3
 تصنيع املنتجات مبوجب ترخيص (4
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 عندما تسمح شركة ما ألخرى ابستخدام امسها التجاري او براءة اخرتاع مبقابل فذلك 
 العالمة التجارية  (1
 الشراكة  (2
 الرتخيص  (3
 راس املال التجاري (4

 از النماذج االولية واختبار املنتج تقنا هي مرحلة جنمرحلة طرح املنتج اجلديد اليت تعين إب
 لتحليل االقتصادي ا (1
 اعداد املنتج  (2
 اختبارات السوق  (3
 إطالق املنتج (4

 ومييزهم عن منافسيهم هو عرف من خالله العميل على املنتج راس املال غري املال الذي حيمل التزاما عموميا للجودة ويت
 احلصة السوقية  (1
 العالمة التجارية (2
 االسرتاتيجية التسويقية  (3
 املزيج التسويقي (4

 املنتجات اجلديدة هياخلطوة ما قبل األخرية يف خطوات تطوير وطرح 
 إعداد املنتج (1
 اختبارات السوق (2
 إطالق املنتج (3
 التحليل االقتصادي (4

 آخر خطوات تطوير وطرح املنتجات اجلديدة هي 
 ترمجة األفكار اىل مفهوم (1
 اطالق املنتج (2
 اختبارات السوق (3
 اعداد املنتج (4

 تعين املنتجات اليت ( اجلديدة للمنتجات اخلطوط ) وفقا ملعياري )السوق واملنظمة( فإن املنتجات اجلديدة القائمة على
 تكون يف أصل خلق أسواق  جديدة . (1
 يف سوق موجود كانت غائبة عنه وقعتمتتسمح للمنظمة ابن  (2
 متدد من خط إنتاج قائم (3
 تقوي من أداء املنتج القائم وتعزز صورته يف األسواق (4

 هي اليت  ( اجلديدة متاما   املنتجات) ابعتبار معياري السوق واملنظمة فإن  
 تكون يف اصل خلق أسواق جديدة (1
 متدد من خط انتاج قائم (2
 تسمح ابلتموضع من جديد يف السوق (3
 تسمح للمنظمة أبن تتموقع يف سوق موجود كانت غائبة عنه (4
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 مت حبمد هللا 

 متنياتنا لكم بتوفيق
 ام جهاد
 ام حنان

 حتديث ام شهد.. 
22-2-2017 

 ♥zainab habibحتديث 
9-6-2017 

 هـ الفصل الثاين1438الف شكر لـ صدى االمل وفوز املقبل لكتابة اخر منوذج
  حتديث ام شهد.. 

24-9-2017 
 كتابة و حلول أسئلة الفصل الصيفي..على  Fouz  &shime شكرا للجميلتني 

 
 هـ 1439على كتابة وحلول أسئلة الفصل األول من عام  كل الشكر لـ صدى االمل و ميوش
 ♥ Acc:Nadiaحتديث  ♥

11\1\2018  

 للفصل الدراسي الثاين ♥حتديث صـدى الـأمــل  ♥
 


