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     وقتي كتابي به دو يا سه موضوع مي پردازد آن را در چه موضوعي بايد در نظر گرفت ؟ . 1

  در موضوعي كه غالب است  -الف  

  در رده اي كلي كه تمام موضوعات را در بر ميگيرد  - ب   

  در موضوعي كه به عنوان كتاب نزديكتر است  -ج  

  در هر سه موضوع  -د  

    نظام رده بندي تهيه شده توسط كنراد گسنر بر چه مبنايي بود؟ .2

    چهريزه اي -د  تركيبي -ج  فلسفي - ب  شمارشي -الف  

     ؟ نمي باشدكدام گزينه زير از ويژگيهاي طرحهاي چهريزه اي . 3

  . دطرحهايي بسيار كم حجم هستن -الف  

  . دموضوعات تركيبي از اين نوع طرحها از پيش آماده نيستن - ب   

  . دطرحهايي بسيار پر حجم هستن -ج   

  .طرح هاي ديگر است اضافه نمودن رده هاي جديد يك طرح چهريزه اي به مراتب ساده تر از  -د   

    رده بندي كتابخانه كنگره شامل چند رده است ؟ . 4

  رده  25 -د   رده  10 -ج   رده 21 - ب   رده  23 -الف  

  به چه معناست؟  »:« بندي دهدهي جهاني عالمت دو نقطه  در رده. 5

  . اي متمايز براي يك مجموعه از موضوعات خاص براي ساختن شماره -الف  

  . برطرح تاسرتركيب نمودن حداقل دو موضوع همطراز يا مرتبط در سربراي  - ب  

  اي  به يك شماره اصلي، زماني كه براي موضوع فرعي مدخل جداگانه فرعيبراي اضافه نمودن يك موضوع يا مفهوم  -ج  

  . دوجود ندار  

  . ددر مورد زبان كاربرد دار -د  

  ؟طرح رده بندي ديويي استكدام طرح رده بندي درواقع گسترش يافته اي از . 6

  جهانيدهدهي طرح رده بندي  - ب    طرح رده بندي براون -الف  

  طرح رده بندي كولون  -د    طرح رده بندي بليس -ج  

     شماره كاتر دوگانه به چه معني است ؟. 7

  اولين شماره براي نشانه مؤلف و دومي براي موضوع  –كاتر براي يك اثر  2استفاده از  -الف  

  اولين شماره براي موضوع و دومي براي مكان  -كاتر براي يك اثر 2استفاده از  - ب   

  اولين شماره براي موضوع و دومي براي سرشناسه  –كاتر براي يك اثر  2استفاده از -ج   

  اولي براي موضوع ودومي براي عنوان  –كاتر براي يك اثر بصورت عددي   2استفاده از -د   
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  شود؟  جويي در فضا در فرانماها استفاده مي ادداشت براي صرفهمعموالً از اين ي. 8

  يادداشت شمول  - ب  يادداشت مقايسه كنيد با  -الف  

  يادداشت نگاه كنيد به  -د  يادداشت تقسيم كنيد مثل  -ج  

    اصل زيربنايي شماره سازي از طريق جدول ها در رده بندي كنگره چيست ؟ . 9

   مقايسه كردن  -د  كنار هم قرار دادن  -ج  ن كردن جايگزي - ب  جمع بندي   -الف  

     دررده بندي كنگره جدولهاي شكلي معموال در كدام رده بكار مي رود ؟. 10

 PZ -د    K -ج  B - ب   P -الف  

      جدولهاي تنظيم فرعي داخلي از چه عناصري تشكيل شده است ؟ . 11

    اي، جغرافيايي  ، سرشناسهعناصر شكلي ؛ دوره اي -الف  

   ، تنالگاني، موضوعي عناصر دوره اي ؛ جغرافيايي - ب  

  عناصر شكلي ؛  دوره اي ؛ جغرافيايي ؛ و موضوعي  -ج  

  اي  ، سرشناسهعناصر شكلي ؛ دوره اي ؛ جغرافيايي -د  

ها چه  ن شمارهبه اي. دان ها در داخل پرانتز قرارداده شده گاها بعضي شمارهدر رده بندي كنگره  under  eachجدول هاي در . 12

   گويند؟  مي

  ارجاعي  -د  غيرقابل استفاده  -ج  ثابت  - ب  متغير  -الف  

بطور كلي متون اصلي آثار كالسيك موضوعي يونان و روم و ترجمه هاي آن ها به تمام زبان ها به جز زبان انگليسي در كدام . 13

     رده كنگره قرار مي گيرد ؟ 

 PZ -د    PB -ج  PA - ب   PS -الف  

     بطور كلي براي شماره سازي براي هر نويسنده در رده بندي كنگره اولين مرحله چيست ؟ . 14

  مشخص كردن دوره زندگي او  - ب  مشخص كردن مليت او  -الف  

  مشخص كردن شكل صحيح نام آن نويسنده  -د  مشخص كردن زبان نويسنده  -ج  

     ه تقسيم مي شود ؟ كنگره به چند دست Pجدولهاي كاربرد محدود در رده  . 15

   )آثار انفرادي و نويسندگان –ادبيات  –زبان ( سه دسته  - ب  )دوره -نويسندگان –ادبيات ( سه دسته  -الف  

  ) فرم ادبي –نويسندگان  –ادبيات  –زبان ( دسته  4 -د  )دوره –نويسندگان  –ادبيات  –زبان ( دسته  4 -ج  

    چه تاريخي است ؟  PIRمبدأ تاريخ در دوره . 16

  هجري  13قرن سه هجري تا  - ب  هجري    14قرن چهارم هجري تا  -الف   

  هجري  13قرن چهار هجري تا  -د  هجري  14قرن سه هجري تا  -ج  
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     درگسترش زبان و ادبيات عرب نام آثار به چه شكلي آمده است ؟  .17

    به زبان اصلي  -الف  

  به زبان ترجمه  - ب  

  . اگر اثري به زبان فارسي ترجمه شده باشد ؛ عنوان فارسي آن در پرانتز بعد از نام عربي آمده است  -ج  

  مورد الف و ج  -د  

     در رده بندي كنگره به چه موضوعي پرداخته است ؟ BSرده . 18

  موزه هاي مسيحيت  -د  كتاب مقدس  -ج  آثار باستاني  - ب  ادبيات مسيحيت  -الف  

     اولين دوره تقسيم بندي تاريخ فلسفه اسالمي كدام گزينه است ؟  BBRدر گسترش . 19

  عصر ترجمه  -د  عصر تجديد حيات  -ج  عصر صاحبنظران  - ب  عصر شارحان  -الف  

     ها ديده مي شود چيست ؟  كنگره آن چه بيشتر از ساير گسترش BP سترش گدر . 20

  تقسيمات فرعي  -د  ل كاربرد محدود جدو -ج  يادداشت هاي دامنه  - ب  شماره سازي  -الف  

     كدام گزينه است ؟    Zپر استفاده ترين جدول كاربرد عام در رده . 21

  نواحي كشورها در يك الفبا  - ب    جدول كتاب شناسي   -الف  

  مورد ب و ج  -د  جدول ايالت هاي امريكا  -ج  

  بندي كتابخانه كنگره از چند رده فرعي تشكيل شده است؟  در رده Zردة . 22

  11 -د  10 -ج  9 - ب  8 -الف  

     اساس طرح رده بندي كانينگهام  چه بود ؟ . 23

  اي قبلي رده بندي ه طرح -الف  

  طرح رده بندي كتابخانه پزشكي بوستون  - ب  

  برنامه آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وندربيلت  -ج  

  موضوعات مورد استفاده در كتابخانه كانينگهام  -د  

     كنگره، كتابخانه كنگره در چه صورت از جدول اول استفاده مي كند ؟   Aدر رده . 24

   .ين شده استيفقط براي موزه هايي كه شماره هاي آن قبال در رف برگه تع -الف  

   .نيامده استفقط براي موزه هايي كه شماره هاي  آن قبال در رف برگه  - ب  

  فقط براي موزه هاي معروف  -ج  

   .شده است صمشخ فقط براي موزه هاي خاصي كه با عالمت  -د  

     كدام گزينه زير است ؟    LGRاولين بخش فرانماي گسترش . 25

  نهادهاي غير آموزش عالي  - ب  نهاد هاي آموزش عالي  -الف  

  نهاد هاي آموزشي            -د    دانشگاه ها  -ج  
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