
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                                1جامعة باتنة
   لیسانس علوم التسییر، السنة الثانیة: قسـم

  2021 جوان                                     مقیاس التسویق               امتحان في

  :كل مما یليأمام العبارة الصحیحة في ) ×( ضع عالمة

  .بصفرینقط ) اختیار(اإلجابة تكون من خالل اختیار واحد فقط، السؤال الذي یكون به أكثر من إجابة : مالحظة
 :على الفرد لدى معینة حاجة لتلبیة المفضلة الوسیلة تدل - 1

  المنفعة -4                          الرغبة - 3                        الخدمة  -2                        المنتج          -1

  :ماعدا التبادل عملیة شروط من یعتبر كل مما یأتي - 2

 لألخر قیمة ذات تكون أن یمكن حاجة یمتلك طرف كل -2                               لمشكلته حال التبادل یعتبر طرف كل -1

  عرض اآلخر بقبول ملزم طرف كل -4                                تبادله تم ما یسلم ان یقبل طرف كل -3

 :مفهوم عن تعبیر هي ،الشراء على والقدرة الرغبةب المدعومة ما، منتج شراء في العمیل رغبة - 3

  الطلب -4                             الشرائي القرار -3                         الحاجة -2                       الرغبة -1

ل یفضك لمستهلاس أن است، من بینها الفلسفة القائمة على  أماظلمنل اعمم لتي تحكت الفلسفان امواع نأ 5في التسویق یمكن التفریق بین  - 4
  :، تتمثل هذه الفلسفة فيسعرافي واجغدى لمتاحة على موالتكلفة المنخفضة ت المنتجاا

  .المفهوم التسویقي -4              المفهوم البیعي     -3                  .المفهوم السلعي - 2            . المفهوم االنتاجي - 1

  :یعبر مصطلح االنفصال المكاني على - 5

  كل ما سبق -4    وجود وسطاء في عملیة التبادل -3      عملیة التبادل إتمامعدم  -2        تباعد أطراف المبادلة - 1

جیة رلخاأو اخلیة دالت المنبهااكافة و كه نحوسلوفه ركیفیة تصس تعكدد ولتي تحرد والفابها ز یتمی لتياخلیة دالص الخصائت والصفااعة ومجم - 6
  :تتمثل في ،لهارض لتي یتعا

  كل ما سبق -4            شخصیة المستهلك وصورته الذاتیة  - 3          مواقف المستهلك -2إدراك المستهلك           -1

 :للمنظمة الجزئیة التسویقیة البیئة متغیرات من - 7

  والثقافیة االجتماعیة العوامل - 4      القوى التكنولوجیة    – 3          الحكومیة والتشریعات القوانین -  2         الوسطاء – 1

  :مجموعة من المعطیات الرقمیة علىعبارة عن التعریف الضیق للسوق هو  - 8

  كل ما سبق - 4            تطور مبیعات منتوج معین -3         تركیبة مبیعات منتوج معین  -2       مبیعات منتوج معین أهمیة -1

ر لسعل افي مقابل لعمیالتي تلقاها اإلجمالیة القیمة ن امن لتي تحسالنفسیة ب انوالجالى إباإلضافة وج، لمصاحبة للمنتت امادلخاعة ومجم - 9
  :وع، تمثل مفهومفدلما



  .كل ما سبق -4                المنتوج المتنامي -3               .المنتوج الملموس  -2                المنتوج األساسي -1

  :ل، هيلشكر واألسعاودة، الج، المالئمةاث حین مراء یضعها مسبقا للشددة محر جعة معاییرامد ئها بعرابشري لمشتوم التي یقالسلع ا -10

  سبق كل ما -4منتجات خاصة                 -3                   سلع التسوق - 2      السلع المیسرة                  -1

  :وهي عبارة عن ،سینلمنافت امنتجان عت المنظمة منتجاالتجاریة لعالمة ز اتمی  -11

   كل ما سبق -4حروف أو تصمیم معین                              -3         رمز             -2          اسم        -1

  :التجزئة التسویقیة هي تقسیم سوق العمالء إلى مجموعات فرعیة متجانسة یمكن تمییزها بداللة بعض المعاییر منها -12

  سبق كل ما - 4خصائص العمالء                     -3             مواقف العمالء -2أنماط سلوك العمالء                -1

  :ت عنلمنتجاس المختلفة لنفوان األلذج والنمام واألحجاوایة ردلفت  المنتجایعبر عدد ا -13

  سبق كل ما -4                 اتساق خطوط المنتجات -3             عمق خط المنتجات -2           اتساع خط المنتجات  -1

س بیعها لنفأو إلنتاجیة العملیة س انفم أو لخاواد المس امها لنفداستخب ابسبر منها باآلخل كط تبرلتي یایة ردلفت المنتجااعة ومجمتمثل  -14
  :تاطتبارالن اها مرغیء أو لعمالاعة ومجم

  كل ما سبق -4               تشكیلة منتجات -3                    خط منتجات -2                       مزیج منتجات -1

، یمكن تطبیق هذه لتكلفةث احین مرر مبود جدم ومة مع عدلخا أولسلعة س النف أكثر أون مختلفین یرسعري هي طرح لسعز التمییاسیاسة  -15
  :السیاسة السعریة في

   سبق كل ما -4              احتكار القلةسوق  -3         سوق المنافسة االحتكاریة -2                        سوق االحتكار -1

  :د من خاللح أدنى إلىن یرلمشتن والمنتجین ابیوض لتفات ایع عملیاوزلتوات اقنض تخف -16

  نلبائعین وایرلمشتت احاجان بیق لتنسیا - 2                                                            لیةدلتبات العملیاط اتنمی  - 1

  ما سبقمكل  -4                         نیرلمشتن والبائعین امل كي لكولسلللبحث ایع وزلتوات اقنیز تجه -3

م لتي یتوامة ظلمنن المستقلة عا تلشخصیادف، ومن بینها االعتماد على  المستهك ابالمستهلر لمباشل االتصاتهدف الوسائل الشخصیة إلى ا -17
  :وهذا النوع من الوسائل یمثل. رلجماهیاعلى وذهم سة  نفرلممام الستعانة بها

  مةظلمناخلیة في دالوات القنا -4    راء لالتصاللخبوات اقن -3         لالتصالالجتماعیة وات القنا -2    لكلمةق این طرعل التصاا -1
  :تتمثل أهداف التسعیر في األهداف العامة والخاصة، ومن أبرز هذه األهداف -18 
  كل مما سبق -4              تحقیق أكبر حصة سوقیة      -3             تعظیم األرباح       -2         البقاء         -1

  :یة منهاوزیعبها عند اختیار القناة الت األخذهناك اعتبارات یجب  -19
  كل مما سبق -4موردین        االعتبارات الخاصة بال -3      االعتبارات الخاصة بالسوق -2     سعر  االعتبارات الخاصة بال -1

 :خالل من االتصال عملیة من المتحقق والفهم التفاعل مستوى على الوقوف یتم -20

 االتصال وسیلة -4                          العكسیة التغذیة -3                     الرسالة -2                 الرسالة محتوى -1


