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  شود؟  بيني مي محل مخزن يك كتابخانه چگونه پيش. 1

    در قسمت جلوي كتابخانه   -الف  

  نزديك درب ورودي   - ب  

    براساس نيازهاي كاربردي هر نوع كتابخانه   -ج  

  در كنار بخش نشريات كتابخانه   -د  

  كدام گزينه در مورد طراحي درب ورودي كتابخانه صحيح است؟ . 2

  . تر انجام پذيرد درب ورودي بايد كوچك طراحي شود تا كنترل ورود و خروج راحت  -الف  

  .  هاي اصلي و شلوغ راه داشته باشد تا توجه افراد زيادتري را جلب كند درب ورودي بايد به خيابان  - ب  

  .  هاي اصلي و شلوغ راه داشته باشد تا مشكالت صوتي و ترافيكي كمتر شود به خياباندرب ورودي نبايد   -ج  

  . درب ورودي مهم نيست كجا نصب گردد سردر كتابخانه بايد جلب توجه كند  -د  

  هاي نشريات بايد داراي چه نوع طبقاتي باشد؟  قفسه. 3

  طبقات افقي صاف   - ب  طبقات عمودي صاف   -الف  

  .تواند باشد طبقات به هر شكل مي  -د    ورب طبقات م  -ج  

  سالن مطالعه بايد در چه محلي از كتابخانه قرار گيرد؟ . 4

  طبقه همكف  - ب    نزديك مخزن اصلي   -الف  

  مورد الف و ب   -د  طبقات بااليي كتابخانه   -ج   

  ؟ ندارددر نظر گرفتن كدام گزينه در طراحي ميزامانت كتابخانه اهميت . 5

  تعيين مسير رفت و آمد مراجعه كنندگان   - ب    امنيت بخش امانت   -الف  

  به كارگيري حداقل كاركنان جهت امانت كتاب   -د  نزديكي به بخش مرجع   -ج  

  هاي قديمي بود؟  كدام گزينه مشكل اصلي ساختمان كتابخانه. 6

  كمبود فضا   - ب    كمبود نور   -الف  

  ها  عدم هماهنگي بين بخش  -د  ها  طراحي غيرقابل تغيير بخش  -ج  

  هاي مطالعه انفرادي در نظر گرفته شد؟  براي اولين بار در كدام كتابخانه اتاق. 7

  كتابخانه ادفو   - ب    كتابخانه كنگره   -الف  

  كتابخانه دانشكده ايالتي ايوا   -د  كتابخانه موزه بريتانيا   -ج  

  ن گرفته شده است؟ مادول به چه معنايي است و از كدام واژه التي. 8

  ماذلس  -متحرك  -د  مودوالس  - ستون  -ج  مودوالس  -متحرك  - ب  ماذلس  -ستون  -الف  
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  هاي مادوالر چيست؟  مهمترين مسأله در طراحي ساختمان كتابخانه. 9

  ها  ترين اندازه فضاي بين ستون مناسب  - ب  تعداد طبقات  ساختمان   -الف  

  تفاع ساختمان ار  -د    ها  تعداد ستون  -ج  

  در كدام قسمت ساختمان باشد؟ ) برجي شكل(هاي چند طبقه  هاي مادوالر بهتر است قسمت در طراحي ساختمان. 10

  در جلوي ساختمان   - ب  در انتهاي ساختمان   -الف  

  در كناره ساختمان   -د    در وسط ساختمان   -ج  

  ه چه چيز بستگي دارد؟ ها مادوالر بيشتر ب ها در ساختمان زيبايي كتابخانه. 11

    ها  تعداد ستون  - ب    ها  اندازه ستون  -الف  

  ها  فاصله ستون  -د  هاي متحرك  استفاده از ستون  -ج  

  بيني شود؟  هاي كتابخانه در كدام طبقه پيش  هاي مادوالر مجموعه كتاب منطقي است كه در ساختمان. 12

  طبقه دوم   -د  ين زيرزم  -ج  طبقه همكف   - ب  طبقات باالتر   -الف  

  تر است؟  هاي بخش مخزن مناسب هاي مادوالر در نظر گرفتن چه شكلي براي ستون در طراحي ساختمان. 13

  هرمي  -د  مستطيلي   -ج  مربعي   - ب  اي  دايره  -الف  

  ؟ باشد نميهاي مادوالر  كدام گزينه از مشكالت ساختمان. 14

  ها  مادولاندازه يكسان   - ب    ها  ارتفاع سقف  -الف  

  تعداد طبقات   -د    هاي ثابت  ستون  -ج  

  شود؟  ساختمان كدام نوع كتابخانه در واقع جزء ميراث فرهنگي هر كشور محسوب مي. 15

  كتابخانه مساجد   -د  كتابخانه دانشگاهي   -ج  كتابخانه عمومي   - ب  كتابخانه ملي   -الف  

  بهترين شكل سالن مطالعه كتابخانه عمومي چگونه بايد باشد؟ . 16

  .  ها با پرده پوشانده شود تا صداي كمتري وارد شود پنجره  -الف  

  .  به صورتي باشد كه افراد هنگام مطالعه و در صورت خسته شدن بتوانند از پنجره بيرون را تماشا كنند  - ب  

  .  ح زمين در نظر گرفته شود تا هنگام مطالعه حواس افراد پرت نشودها در سطحي باالتر از سط پنجره  -ج  

  .ها رو به نور آفتاب ساخته شود پنجره  -د  

  هاي دانشگاهي كدام گزينه صحيح است؟  در طراحي ساختمان كتابخانه. 17

  .  ه كندهاي مختلف آزادانه از كتابخانه استفاد بايد ساختمان به گونه باشد كه دانشجو در ساعت  -الف  

  . بايد ساختمان به گونه باشد كه دانشجو در ساعات مشخص بتواند از كتابخانه استفاده كند  - ب  

  . شود چون باعث حواس پرتي دانشجو مي.  نما ندارد كاري و آب اطراف كتابخانه احتياج به گل  -ج  

  . اطراف باشدهاي  هاي دانشگاهي بايد شبيه ساير ساختمان معماري ساختمان كتابخانه  -د  
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  هاي آموزشگاهي چگونه است؟  آل ساختمان كتابخانه وضعيت ايده. 18

  بصورت ساختماني نزديك و چسبيده به نمازخانه و دفتر فرهنگي مدرسه   -الف  

  ها  بصورت ساختماني در بين كالس  - ب  

  هاي آموزشي  بصورت ساختماني مستقل با كمي فاصله از ساختمان  -ج  

  بصورت ساختماني چسبيده يا نزديك به دفتر مديريت مدرسه   -د  

  شود؟  كتابخانه زندان بايد چگونه طراحي مي. 19

  .  هاي زندان تفاوت چشمگيري نداشته باشد اي كه شكل ساختمان آن با ساير قسمت به گونه  -الف  

  .  ها و بندها باشد به صورت اتاقي در بين سلول  - ب  

  .  برد كه زنداني احساس كند براي چند ساعت خارج از زندان بسر مياي  به گونه  -ج  

  .  بهتر است محلي براي مراقبت بيشتر از زندانيان باشد  -د  

  شد؟  آموزش رسمي در ايران قديم در چه محلي انجام مي. 20

  مورد الف وب   -د  مساجد   -ج  نظاميه   - ب  مدرسه   -الف  

  هاي قديمي چگونه بود؟  هاي كتاب در كتابخانه قفسه. 21

  هايي متحرك  قفسه  - ب  هايي داخل ديوار  قفسه  -الف  

  هايي چسبيده به ديوار  قفسه  -د  هايي كوتاه كنار ميز مطالعه  قفسه  -ج  

  ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در چه سالي افتتاح شد؟ . 22

  1329  -د  1357  -ج  1345  - ب  1337  -الف  

  ساختمان مدرسه عالي دخترانه دماوند براي كتابخانه مركزي كدام دانشگاه اختصاص داده شد؟ . 23

    دانشگاه شهيد بهشتي   - ب    دانشگاه تهران   -الف  

  دانشگاه آزاد تهران   -د  نور تهران  دانشگاه پيام  -ج  

ساخته شد چه حركتي  1357ي ايران كه پس از انقالب اسالمي در سال ها هاي مركزي دانشگاه در مورد ساختمان كتابخانه. 24

  صورت گرفت؟ 

  حركتي جهت حل مشكل بودجه   - ب  حركتي جهت حل مشكل فضا   -الف  

  حركتي جهت حل مشكل نماي ساختمان   -د  حركتي جهت حل مشكل دسترسي   -ج  

  ها بسيار مضر است؟ خانهاستفاده از كدام مورد از وسايل كنترل كنندة آتش در كتاب. 25

  كيسة شن  - ب    شلنگ آب   -الف  

  سيستم مركزي اطفاي حريق  -د    كپسول آتش نشاني   -ج  

  شود؟  كدام گزينه از مشكالت ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز محسوب مي. 26

  طبقات زياد آن   - ب  هاي نسبتاً بزرگ ساختمان  پنجره  -الف  

  فضاي بال استفاده زياد آن   -د  هاي آن  بودن شيشه رنگي  -ج  
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  باشد؟  ساختمان كدام كتابخانه مركزي دانشگاهي در ايران به شكل قارچ مي. 27

  دانشگاه اصفهان   -د  دانشگاه اهواز   -ج  نور  دانشگاه پيام  - ب  دانشگاه شيراز   -الف  

  ؟ نور مورد نياز هر كتابخانه به چه چيزي بستگي دارد. 28

  فضاي كتابخانه   - ب     به نياز هر بخش  -الف  

  همة موارد   -د  عادت مطالعه مراجعه كننده   -ج  

  باشد؟  مغاير با كدام اصل ضروري در انتخاب تجهيزات كتابخانه مي» هاي كودكان  هاي بلند در كتابخانه خريد قفسه« . 29

  تناسب   -د  زيبايي   -ج  كارآيي   - ب  مرغوبيت   -الف  

  هاي فلزي استفاده شود؟  بهتر است در چه بخشي از كتابخانه ها به لحاظ ايمني از قفسه. 30

  نشريات   -د  مرجع   -ج  هاي خطي  نسخه  - ب  مخزن   -الف  
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