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  باشد؟ ها مييك از انواع كتابخانه اشاره به كدام» دانشگاه مردم « . منظور از 1

  آموزشگاهي  -د  عمومي  -ج  تخصصي  - ب  دانشگاهي  -الف  

  هاست؟يك از انواع كتابخانه از وظايف كدام» ملي هاي كتابشناسي« و انتشار » فهرستگان مشترك « . تهيه 2

  عمومي  -د  دانشگاهي  -ج  ايدانشكده  - ب  ملي  -الف  

  كدام گزينه است؟» يابي هاي اطالعمهارت« . منظور از 3

  هاي تفكر انتقادي. داشتن مهارت  - ب  هاي خواندن و نوشتن. بهبود انواع مهارت  -الف  

  توانايي در به كاربردن، پردازش و ارائه اطالعات.   -د  كتابخانه.توان اجراي تحقيق در   -ج  

آموزان به مطالعه ايجاد عادت به مطالعه در كودكان و نوجوانان كدام است؟ بهترين . يكي از مهمترين بسترها براي ترغيب دانش4

  پاسخ را انتخاب نماييد.  

  مدارس تأسيس كتابخانه در  - ب  تأسيس كتابخانه در مساجد  -الف  

  تأسيس كتابخانه عمومي  -د  تأسيس كتابخانه در اماكن عمومي  -ج  

  ؟نادرست است. كدام گزينه در مورد ساختار نظام آموزشي ما 5

  آموزان با حجم سنگين كتابهاي درسي مواجه هستند.دانش  -الف  

  اي محفوظات روبرو هستند. آموزان با تئوري زدگي و تكيه بر پارهدانش  - ب  

    باشد.نظام آموزشي ما متكي بر پژوهش محوري است و معلم محور نمي  -ج  

  شرايط كافي و جذاب براي مطالعه و كتابخواني در مدارس وجود ندارد.  -د  

  . يكي از مهمترين عوامل رشد و فرهنگ عمومي نسل جوان و آشنايي با معارف الهي و آداب و سنن ملي و مذهبي كدام است؟6

  اينترنت  - ب    كتابخواني  -الف  

  تلويزيون  -د  هاي تاريخي و مذهبيسينما و ديدن فيلم  -ج  

  ؟باشدمرتبط نميهاي مناسب، براي گسترش فعاليت كتابخانه مدارس . كدام گزينه با شيوه7

      جذب كتابدار فعال.  -الف  

  تشكيل گروههاي مطالعه و تحقيق  - ب  

    يونتشكيل گروههاي بررسي كننده فيلم در تلويز  -ج  

  برگزاري نمايشگاه كتاب  -د  

  هاي اوليه براي آغاز مطالعه مستقل و انفرادي كدام مورد است؟. نخستين منزلگاه و يكي از مكان8

  كتابخانه عمومي  - ب    خانواده  -الف  

  كتابخانه آموزشگاهي  -د    دوستان  -ج  
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  ؟نادرست استهاي آموزشگاهي . كدام پاسخ در مورد اهداف كتابخانه9

  هاي ورزشي است. محل هدايت فعاليت  - ب  ايفاي نقش مؤثر در برنامه مدرسه  -الف  

  هاي پرورشي است. محل هدايت فعاليت  -د  هاي درسي آموزشگاهكمك به پيشبرد برنامه  -ج  

  ؟نادرست استهاي مدرسه . كدام گزينه در مورد اهداف ايجاد كتابخانه10

  هاي آموزشي مدرسه. شركت مؤثر در برنامه  -الف  

    -آموزان به كار كتابخانه و راهنمايي آنان در انتخاب كتابآشنا كردن دانش  - ب  

  هاي تخصصي منطقههمكاري نزديك با كتابخانه  -ج  

  هاي مطالعهآموزش روش  -د  

  شود؟هاي زير ميلفهيك از مؤ . هزينه جاري مربوط به ترويج و تبليغ كتابخانه و ايجاد نمايشگاه، مربوط به كدام11

  فضاي كتابخانه  - ب    بودجه و منابع مالي  -الف  

  منابع و مجموعه  -د  ساختمان و فضاي كتابخانه مدرسه  -ج  

  آموز باشد؟. بر طبق استانداردهاي علمي، مجموعه منابع پايه كتابخانه مدرسه بايد داراي دست كم چند كتاب به ازاي هر دانش12

  عنوان 40  -د  عنوان 25  -ج  عنوان 10  - ب  عنوان 2  -الف  

  باشد؟ . مهمترين وظايف كتابدار مدرسه كدام مورد مي13

  مبادله منابع  - ب    انتخاب جزوه درسي  -الف  

  انتخاب و تهيه كتاب و ديگر منابع اطالعاتي  -د    هديه منابع  -ج  

  . كار اساسي در انتخاب، كدام است؟14

  آموزشناخت دانش  - ب  شناخت جامعه كتابخانه  -الف  

  شناخت كتابهاي درسي  -د    شناخت معلم  -ج  

  ؟نادرست است. كدام گزينه در مورد وظايف كتابدار مدرسه 15

  بررسي و تحليل نيازهاي اطالعاتي كاربران كتابخانه.   -الف  

  سازماندهي منابع كتابخانه.   - ب  

  تخصيص بودجه براي كتابخانه.   -ج  

  ده از كتابخانه. آموزش چگونگي استفا  -د  

  . هدف اصلي كتابخانه مدرسه كدام است؟16

  آموزان. ارائه خدمات مناسب به دانش  - ب  انجام مسابقه مقاله نويسي و اجراي نمايش.   -الف  

  جستجوي اطالعات و كاربرد اطالعات.   -د  انجام تكاليف مرسوم درسي.   -ج  

  نادرست است؟هنگ مطالعه و كتابخواني مدرسه، . كدام عامل به عنوان عوامل مؤثر در ترويج فر17

    -فراهم كردن امكانات مناسب  - ب  آموزش نيروي انساني  -الف  

  مطالعه و كتابخواني در برنامه درسي  -د  باال بردن اعتماد به نفس  -ج  
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شود درسي آموخته مييابد، نخست موضوع هاي تدريس معلم، همزمان دو بعد از آموزش تحقق مييك از روش . در كدام18

  گردد؟آموز تقويت ميوسپس قدرت بالقوه دانش

  ايروش تدريس مباحثه  - ب    روش سخنراني  -الف  

  روش پژوهشي گروهي  -د    روش مطالعه مستقل  -ج  

  ؟نادرست استآموزان به مطالعه . كدام عامل زير در مورد اسباب ايجاد انگيزه تشويق دانش19

    نظام آموزشي  - ب    خانواده  -الف  

  سينما  -د  توجه به فارسي و  انشاء  -ج  

  ها دارد؟ اشاره به كدام جنبه كاركرد كتابخانه» باشد ها مي ترين كاركرد كتابخانه آموزش و اشاعه دانش بنياني«. تعريف 20

  پژوهشي  -د  مذهبي  -ج  منطقي  - ب  فلسفي  -الف  

  هايي در اين زمينه در رأس ممالك آسيايي قرار دارند؟ فعاليت. كدام كشور از نظر ايجاد كتابخانه مدرسه و 21

  ايران  -د  چين  -ج  ژاپن  - ب  مالزي  -الف  

  باشد؟ كداميك مي 1310. هدف از تأسيس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 22

  كمك به اداره آموزش و پرورش آن زمان  -الف  

  ايجاد مكان براي مطالعه كتاب  - ب  

  جذب كودكان نخبه و ممتاز  -ج  

  هاي هنري و مطالعه كتابهاي سودمند انجام فعاليت  -د  

. ايجاد عادت به مطالعه و تقويت آن و لذت بردن از خواندن و برانگيختن ذوق مطالعه در كودكان و نوجوانان از اهداف كدام 23

  باشد؟ نوع كتابخانه مي

  نشگاهيدا  -د  آموزشگاهي  -ج  مساجد  - ب  عمومي  -الف  

  باشد؟ . حداقل فضا براي كتابخانه آموزشگاهي در مدارس كداميك از موارد زير مي24

  درصد دانش آموزان بتوانند از آن استفاده كنند. 10فضائي كه   -الف  

  درصد دانش آموزان بتوانند از آن استفاده كنند.  5فضائي كه   - ب  

  استفاده كنند.  درصد دانش آموزان بتوانند از آن 15فضائي كه   -ج  

  درصد دانش آموزان بتوانند از آن استفاده كنند.  20فضائي كه   -د  

  ؟باشد نمي. كداميك از انواع منابع و مدارك موجود در كتابخانه آموزشگاهي 25

  ها نقشه  -د  كتابشناسي  -ج  نشريات  - ب  جزوات  -الف  
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  باشد؟ دانش آموز نياز به چند جلد كتاب مي 1000اي با  براي مدرسه. بر اساس نظر انجمن كتابداران آموزشگاهي آمريكا 26

  000/13  -د  000/12  -ج  000/11  - ب  000/10  -الف  

  كند؟ . كداميك از منابع زير در كودكان ايجاد عادت مطالعه به كتابخواني را تقويت مي27

  علمي  - ب    درسي  -الف  

  داستاني و رمان  -د    كمدي  -ج  

  باشد؟ ها كداميك از موارد ذيل مي ه حل براي كمبودهاي ناشي از مجموعه كتابخانه. بهترين را28

  تقويت مالي  - ب  اي همكاري بين كتابخانه  -الف  

  كوتاه كردن دوره امانت منابع  -د    خريد كتابهاي ارزان  -ج  

  ؟نادرست استآموزان و معلمان  هاي آموزشگاهي در قبال دانش . كداميك از اهداف آموزشي كتابخانه29

  كمك به كودكان و نوجوانان براي اين كه از خواندن لذت ببرند.  - ب  اي تهيه كتب و ساير مواد كتابخانه  -الف  

  تشكيل جلسات قصه گويي و شعرخواني  -د  هاي دانشگاهي همكاري با كتابخانه  -ج  

  ) اثر كيست؟1342-1333. كتابشناسي ده ساله كتابهاي ايران (30

  محمود حقيقي  -د  حسين بني آدم  -ج  پوري سلطاني  - ب  افشار ايرج  -الف  
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