
 ؟ذكي  مستهلك هل أنت - ر نفسكاختب 1תרגיל  -2יחידה 

  :المناسبة ضع دائرة حول االجابة  األسئلة وأقرا 

ماذا  ,حان وقت الفقرة الدعائيةالتلفاز  خالل مشاهدة  -"اإلعالنات "اآلن إلى و .1

   ستفعل؟

 ! الجديدة ورق التواليت تاشتر ان امي ، سمعتإلى الحمام للذهاب فرصة  - &   

 ! باأللوان  يئةملوجدا  ممتعة، لدي الجزء المفضل األنه امشاهدته - #   

  ناة ومن حين ألخر اشاهد االعالن .قفي اغلب االحيان اقوم بتبديل ال -$     

 

 

رأيت نفس  آخر  بحانوت, وفي حانوت  بها روفهعالمة تجارية مع معحذاء  رأيت    .2

  تقوم بشرائه؟س أي منهما غير معروفة.عالمة تجارية  مع , سعرال ربعبالحذاء 

 

  .األرخص أنني سأشتري من الواضح؟ الفرق في السعر هذامع  - #  

  .ألني اهتم بالمظهر الخارجيالعالمة التجارية،  مع اءالحذ -$

 .  االقتصاديتحقيق  هم فياسأن افضل ا. من دون عالمة تجارية األرخص حذاءال -&

 

 

 كيف - تنتظرك " التصفيات "و  "الموسم "نهاية شاراتو إلى مركز التسوق ذهبت   .3

 ؟ تتصرف

 يعجبني . مااندفع اله الحوانيت واشتري كل  – 

 ارى ما ينقصني واذهب بأقرب وقت أناأعد نفسي رخيصة وال للمشتريات فرصة   -

  .  للتسوق  ممكن

 . أشتري ما أحتاج اليه فقط .التصفيات ال تهمني -

 

 

ألن  باالنتظار نصحني الذي كان معي يصديق ، بالعرض جديد لشراء قميص ذهبت .4

  ؟ما رأيك أشهر على أي حال،  4بعد   نخفضسي السعر

  نتظر.سأ -&    

  جدا. هكبير الرغبة بالشراءلكن  ،وافقه الرأيأ مبدئيا -$

 .  سينتهي المخزون االنتظار، إذا قمت بسرعة تغيرت األزياء -# 

 

 .... عادةأنا ، جديدمنتج  أالعالن عنعند    .5

 الموضة . صله بعالم على  اهتم باألمر لكي ابقى - $  

  ... ال أبدي اهتماما بشكل عام -&   

  شيء . يمنعني لنو حصل عليهيجب أن ا -#    

 



 .. منتج باهظ الثمن شراءقبل     .6

 . يرتشأ ثم ,ونتشاور االقارب واالصحابأسأل ، األسعار على اإلنترنت قارنا - &  

 . ى فيه المنتجأر أول متجر من  أشتري -# 

 . صاحب السعر االقل من المتجر يرتشأمن ثم المتاجر و بعضب افحص السعر -$

 

  الحمالت من خالل المجالت الدعائية؟ بعاهل تت    .7

  !نعم  بالتأكيد  -#   

  ... لقراءتها أكثر إثارة لالهتمام أشياء أعتقد أن هناكال ,  -&   

 . هاالعيش دون نيلكن يمكن، قرأها ا -$   

   

 

 

 ؟   بسبب الملل للتسوق تذهبهل سبق و .8

  .هناك وسائل اخرى لكسر الملل، أحيانا -#   

 ويكسر الملل. المزاجحسن . يالمركز التجاري الذهاب إلىاحب  -$   

 . رغبت باالزدياد ملالفقط إذا  -&    

 

 

  ؟هي التجول بين الحوانيت والشراء  هوايتك ان القوليمكنك هل    .9

  .هذا هو العذاب بحد ذاته-  &

 . بالملل الشعور عند ا,أحيان -$ 

   بالنسبة لي. هواية بالتأكيد، انها تجوال بين الحوانيت الأقوم ب كل يوم - #

 

 

  ترى؟ ماذا، خزانتك في عندما تنظر     .01

  أبدا.والقسم األخر لم يلبس تلبس  مالبسك نصف -#   

 . ستشتري المزيد الحقا، نالاوصان وسريقم -&

  .تحتاج إليه ما لديك -$

________________________________________________

______________  

 

  :واجمعهاالنقاط  عد؟ الذكي مستهلك هل أنت

 & -نقاط  1

 $ -نقاط  5

 # -نقاط  01

 

 

  1 - 31: نقاطمجموع ال   



فعاليات لمقاطعة كافة تنسيق  من االجدر بك هابونك!ي نوالمعلن!  للرأسمالية معاد أنت

  ... من المال يوفر عليك الكثيروهذا .  . المنتوجات

 

 35 – 71: نقاطمجموع ال    

 يمكنك ضبط النفس. ىلكنك قادر عل ،في المتاجر تسوقبال بقضاء الوقت أنت تستمتع

 ى اغراء المشتريات.التغلب عل

 

 75 – 111: نقاطمجموع ال

 يعرفونك الباعة كل منتج جديد.ب على درايةو اإلعالنات تتابع ! التسوقب أنت مهووس 

 عن ظهر قلب. االئتمان الخاصة بك رقم بطاقة يعرفونو

 .التسوق حتى من دون جميلة أن الحياة ىستر الحظ


