
 

 

أوال: أجببع  ببس لة ببتال ل مع مببل ةببن ةلل ببعح أس  اطببلر وا ببس ل دبب  أ ببل دببع   بب  م بب مل 

 ل  لجعت:

 لكوتلر؟ما هو تعريف التسويق  -1

 عرف المزيج التسويقي ومكوناته؟ -2

 عن تطور الفكر التسويقي -فيما ال يتجاوز عشرة أسطر -تكلم بإيجاز -3

 في تحديد السعر سالح ذو حدين".بين معني العبارة التالية:  "يراعي أن عدم الدقة   -4

بييين مييدة أييحة أو عطيية العبييارة التالييية فيمييا ال يتجيياوز العمييج أسييطر "أن جمييي  الج ييود  -5

التسويقية يجب أن تتكامل فيما بين ا، كما أن العمل التسويقي يتم بمعزل عين أنشيطة المنشيةة 

 األعرى".

 ة لل هذل ل فصل ل  لل   عنمع: أكةل ل طبعللت ل مع مل    ضوء ل اعضللت ول كمعع ل 

................... هو بداية ون اية نشاط األعمال، و نشاط األعمال تنقسم الي:  -1

.................................... ،........................................ ،.................... 

............................................، تقوم ادارة التسويق بوظيفتين أساسيتين، هما:  -2

.......................................... 

تعريييف التسييويق ليي...................... :الج ييود التييي يبييذل ا األفييراد والجماعييا  فييي اطييار  -3

إدارة واجتماعي معين للحأيول عليي حاجيات م ورتبيات م مين عيالل تولييد وايجياد وتقيديم 

 المنتجا  والقيم من اآلعرين.وتبادل 

..........................،  :، وهييييييعييييد التسييييويق مييييزيج بييييين مجموعيييية ميييين العناأيييير -4

 ،.............................. ،.............................. ،................................

..................................... 

 عيييوق عمليييية التبيييادل والمتمفلييية فيييي الفجيييوا  أو الفواأيييل التاليييية:تتعيييدد الأيييعاب التيييي ت -5

 ،.............................. ،................................ ،..........................

..................................... ،.............................. 

عة من المناف  للتغلب عليي هيذا الفواأيل، وهيذا المنياف  تقوم الج ود التسويقية بتقديم مجمو -6

..........................، ................................، ..............................، هيييي: 

.............................. 

 توجد فالث مراحل مر ب ا الفكر التسويقي، وهي:  -7

(  ................................وتركيييز  هيييذا الفتيييرة أيييياتة مف يييومين أساسييييين، وهميييا: 1)

 ........................................ ،............................(2  ......................... )

.......................... ( ..............3.......................................... ) ها:عاروشييييييييييي

 األعيرة فيما يلي:  وتمفل  أهم المدارج العلمية في المرحلة



 ويتركييييييييييييييز علييييييييييييييي عييييييييييييييدة مبيييييييييييييياد ، وهييييييييييييييي: )أ(  ..................................

 ......................... ،.................................. ،......................................

............................................ )جيييييييييييييييي.( ................ ........................  )ب(

 )د(................................................

 Imageفيي أواليل القيرن الحيالي تحولي  الأيورة التيي ييدرك ا العمييل مين أيورة المنيتج  -8

drive ........ وتحولييي  أيييورة اليييي أيييورة جدييييدة وهيييي ،.....................................

 Emotionalالعميل من العميل العاطفي الذة يربط مشترياته بقدر كبيير اعتميادا عليي اليدواف  

buyer .............................................. الي 

طة التسييويقية المتكاملييية ............................................. هييو مجموعيية ميين األنشيي -1

والمترابطيية والتييي تعتمييد علييي بعضيي ا الييبعا بغييرا أداو الوظيفيية التسييويقية علييي النحييو 

المعطيييييييط ل يييييييا. ويتكيييييييون مييييييين أربعييييييية عناأييييييير أساسيييييييية يطليييييييق علي يييييييا عيييييييادة 

..............، وهيييييييييي: ........................................................، ................

........................................... ،............................................... ،....

.................................. 

سيويقي مين وج ية نظير وض  رجال التسويق ترجمة األربعة عناأر األساسية للمزيج الت - 11

........................................................، وهيييييييييييييييييييييييييييييي: العميييييييييييييييييييييييييييييالو، 

 ،............................................... ،...............................................

.................................. 

تحدث عن مجموعة مين تعدة تركيز رجال التسويق حدود المزيج التسويقي التقليدة ليتم ال -11

 :، وهييييCs 4السياسيييا  األربعييية التيييي تشيييكل العطييية التسيييويقية المتكاملييية وهيييي تعيييرف بييي. 

 ،............................................... ،...................................................

........... ،.............................................................................. 


