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 1جامعة ابتنة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 قسم العلوم التجارية
 املستوى : سنة اثلثة ختصص تسويق

 ............................................... االسم واللقب :
 .....................................الفوج :..................
 0020/2021تمحاا  الدااي  اوأل   ي تمييا  يوو  ادلدحلو  ال اإلجابة النموذجية
 نياط(6) لكل عبارة تمن العبارات الحالية  ألال : حاد ادلفلوم ادلنايب

 معني دون األمساء والعالمات األخرى  اسماألسباب اليت تدفع املستهلك لشراء منتوج ذو عالمة أو  .1
 الالافع االنحيائية

 ميل األفراد إىل استباق فقط املعلومات واألحداث اليت تدعم وتتفق مع اجتاىاهتم ومعتقداهتم  .2
 االيحباق االنحيائ 

 اجلماعات اليت يتطلع إليها الفرد ويتمىن أن ينتسب إليها .3
 طموحالمجاعات 

 احلد الذي يستطيع الفرد من خاللو متييز الفرق بني شيئني  .4
  لإلدرا احلا ادلطوق 

 نياط(8) أجب بصايح أل خطأ تمع تصايح العبارة اخلاطئة :اثنيا 
 عندما يشعر املستهلك ابلرضا يقوم إبعطاء انتباه اكرب ملاركات املنافسني وإعالانهتم  .1

 ملاركات املنافسني وإعالانهتم أقلعندما يشعر املستهلك ابلرضا يقوم إبعطاء انتباه خطأ، 
 مباشرة مث يرتفع معدل النسيان حىت يصل إىل معدل مستقرأدىن احتمال النسيان يكون عقب التعلم  .2

 معدل النسيان حىت يصل إىل معدل مستقر نخفضيكون عقب التعلم مباشرة مث ي احتمال النسيان قصىأخطأ، 
 ية ىي وراثية وليست مكتسبةاجتاىات املستهلك حنو سلعة معينة سواء كانت اجيابية أو سلب .3

 راثيةوليست  مكتسبةاجتاىات املستهلك حنو سلعة معينة سواء كانت اجيابية أو سلبية ىي خطأ، 
 كلما ازدادت أمهية السلعة ابلنسبة للمستهلك كان جمهود التقييم أقل .4

 كربكلما ازدادت أمهية السلعة ابلنسبة للمستهلك كان جمهود التقييم أخطأ،  
 نياط(6الحالية ) اوأيئوةأجب عوى اثلثا : 
 نقاط( 2) كيف ميكن أن تكون الشخصية مدخال إلطالق املنظمة للمنتجات اجلديدة ؟ .1

تمننننننن خننننننجل  تموا بننننننة تطوعننننننات  ةميكننننننن أ  تكننننننو  الطالصننننننية تمنننننناخجل إلطننننننجلق ادلن مننننننة لومنح ننننننات ا ا ننننننا
تميارننننننننة  صنننننننااي  ئلاأصنننننننااي الطالصنننننننيات ادلح نننننننادة لادلبحكنننننننرة الننننننن  ن  عحننننننن ل  اوأ ثنننننننر تمنننننننيجل لطنننننننرا

 .ل  ن ال مييوو  إىل الح ا ا الاائمالطالصيات احملاف ة ا
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 نقاط( 4) ؟ ابلنسبة للمستهلك اهلدف من دراسة سلوك املستهلكما  .2
تمنننننن فلنننننم تمنننننا  حالننننن    همتكينننننن  ي تحمثنننننلادلدنننننحلو  لاراينننننة ينننننوو  ادلدنننننحلو  أاننننناا   دنننننحفيا تمنلنننننا 

 : عوى الحداؤالت  وتميا تمن قرارات شرائية لتمداعاته عوى تمعرفة اإلجابة
لننننب تطننننبع االحعننننر  عوننننى اوأنننننوا  ادلالحوفننننة تمننننن الدننننوع لاخلنننناتمات تمو ننننو  الطننننرا   إطنننن إ   إتمنننناذا ت -

 حاجاته لرغباته.
دلننننناذا تطننننن إ   أإ الحعنننننر  عونننننى اوأاننننناا  النننننب تمنننننن أجولنننننا  ينننننام عونننننى الطنننننرا   أل ادلننننن  رات النننننب  -

 حتثه عوى شرا  الدوع لاخلاتمات.
 عويلا عموية الطرا .ت لاوأنططة الب تنطوإ  يف تط إ   أإ الحعر  عوى العمويا -

 

 

نننقابلحوفيننننننننننن  


