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 ترين تعريف براي فهرست نويسي موضوعي كدام است؟ جامع 1 .

 فرايند ثبت اطالعات منابع بر اساس نظم و ترتيب خاص با استفاده از مواد و منابع نگهداري شده در كتابخانه   الف  

 اطالعات كتابشناختي منابع و ارائه به صورت يك فهرست به منظور بازيابي اطالعاتفرايند ثبت    ب  

 نويسي فرايند تحليل محتوا و مفاهيم موجود به منظور انتخاب موضوع مناسب براي اثر در دست فهرست   ج  

 هاي افزوده فرايند ثبت اطالعات تحليلي اثر از جمله موضوعات و شناسه   د  

 شود؟ تهيه شناسه شكلي و شناسه زباني باعث تحقق كداميك از اهداف زير مي به گفته كاتر2 . 

 داند بيابد سازد تا كتابي كه عنوان آن را مي فرد را قادر مي   الف  

 داند بيابد سازد تا كتابي كه موضوع آن را مي فرد را قادر مي   ب  

 دهد ميآثار موجود در يك كتابخانه در موضوعي مشخص را نشان    ج  

 دهد آثار موجود در يك كتابخانه با قالبي مشخص را نشان مي   د  

 باشد؟ هاي زير مي فهرستبرگه موضوعي داراي كداميك از ويژگي3 . 

  اند همانند برگه مادر است با اين تفاوت كه موضوعات در آن پررنگ تر نوشته شده   الف  

 گيرد دان موضوع قرار مي گههمانند برگه مادر است با اين تفاوت كه در بر   ب  

 شود همانند برگه مادر است با اين تفاوت كه شناسه موضوع در باالي آن نوشته مي   ج  

 شود بندي در پشت آن نوشته مي همانند برگه مادر است با اين تفاوت كه شماره رده   د  

 دارد چيست؟ منظور از روش تصوير پيشين كه ويلسون بيان مي4 . 

 دهد مدنظر قرار دهد كند آنچه ارتباط موضوعي در يك اثر را نشان مي ي ميفرد سع   الف  

 كند تر را پيدا مي كند جنبه مشخص فرد سعي مي   ب  

 كند هدف يا نيت نويسنده را مشخص كند فرد سعي مي   ج  

 هاي ديگر بطور عيني عمل كند ها به نوشته كند با مشخص كردن تعداد ارجاع فرد سعي مي   د  

  هاي موضوعي الزم براي يك اثر بستگي به كدام دسته از عوامل زير دارد؟ تعداد سرعنوان5 . 

 موجودي كتابخانه/ تسريع در بازيابي/ ارتباط موضوعي   الف  

 نوع كتابخانه/ محتواي اثر/ استفاده كننده   ب  

 ارتباط موضوعي/ تسهيل بازيابي/ موجودي كتابخانه   ج  

  جايگاه اثر/ تسريع در بازيابي/ دامنه موضوعي   د  
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اند كدام گزينه درست  نوشته شده ) ×  ضربدر(هاي موضوعي فارسي جلوي  هاي مترادف و مشابه كه در سرعنوان در مورد واژه6 . 

 رسد؟ به نظر مي

 بايد متناسب با اثر در دست فهرست نويسي يكي را به عنوان موضوع انتخاب كرد   الف  

 هرست موضوعي كتابخانه براي آنها ارجاع درست كردبايد در ف   ب  

 رساند برگزيد اي را كه رساتر و گوياتر است و موضوع دقيق كتاب را مي بايد واژه   ج  

 ها زير آن آمده ارجاع درست كرد تر كه اين واژه  پررنگ   بايد براي واژه   د  

 هاي موضوعي چگونه است؟ ساختار زبان سرعنوان7 . 

 تركيبي از زبان مصنوعي و مستند   ب    مصنوعي   الف  

 طبيعي   د    طبيعي نيمه   ج  

 رسد؟ هاي زير در مورد برگه مستند موضوعي درست به نظر مي كداميك از گزينه8 . 

 گيرد دان مخصوص كتابدار قرار مي اي حاوي تمام اطالعات كتابشناختي اثر كه در برگه برگه   الف  

 اطالعات الزم در مورد سرعنوان موضوعي مورد استفاده در كتابخانهاي حاوي تمام  برگه   ب  

 به در مورد سرعنوان موضوعي  كنيد  اي حاوي تمام ارجاعات نگاه برگه   ج  

 نظر اي حاوي تمام ارجاعات مرتبط در مورد سرعنوان موضوعي مورد برگه   د  

 كنگره وجود دارد؟ هاي موضوعي در سرعنوان  ufو   useچه ارتباطي بين ارجاع 9 . 

 اند اند در رديف الفبايي خود كم رنگ نوشته شده آمده  useهايي كه با  موضوع   الف  

 اند انتخاب شده  useجلوي  اما موضوعات اند  انتخاب نشده   uf موضوعات جلوي   ب  

 اند اند در رديف الفبايي خود پررنگ نوشته شده آمده  ufهايي كه با  موضوع   ج  

ufموضوعات جلوي    د    اند انتخاب نشده useاند و جلوي  انتخاب شده 

 از نظر سلسله مراتبي چه ارتباطي با سرعنوان موضوعي مدخل خود دارد؟  BTاصطالح10 . 

 اصطالح مرتبط   ب    اصطالح انتخاب نشده   الف  

  تر اصطالح عام   د    تر اصطالح خاص   ج  

11 .Handbooks, Abstracts, Bibliographies گيرند؟ در كدام دسته از تقسيمات فرعي قرار مي 

  شكلي   د    اي دوره   ج  موضوعي   ب  جغرافيايي   الف  

هاي  هاي موضوعي فارسي از كداميك از ترتيب  هاي موضوعي كنگره و سرعنوان تقسيمات فرعي ذيل يك سرعنوان در سرعنوان12 . 

 كنند؟ زير پيروي مي

 موضوعي و شكلي/ جغرافيايي/ اي دوره   ب  جغرافيايي/ موضوعي و شكلي/ اي دوره   الف  

  دوره اي/ موضوعي و شكلي/ جغرافيايي   د  اي دوره/ جغرافيايي/ موضوعي و شكلي   ج  
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 هاي موضوعي فارسي نشاندهنده چيست؟ ها در سرعنوان در كنار بعضي از سرعنوان )*(ستاره عالمت 13 . 

 هاي موضوعي كنگره موجود است معادل آنها در سرعنوانموضوعاتي كه    الف  

 موضوعاتي كه شمول و حدود آنها روشن نيست   ب  

 هاي موضوعي كنگره موجود نيست موضوعاتي كه معادل آنها در سرعنوان   ج  

 توان آنها را به عنوان تقسيم فرعي استفاده كرد موضوعاتي كه مي   د  

 هاي موضوعي فارسي چيست؟ سرعنوانمنظور از ارجاع كلي در 14 . 

 تر از موضوع اصلي است هاي كلي نشانگر سرعنوان   الف  

 تر از موضوع اصلي است هاي اخص نشانگر سرعنوان   ب  

 هاي متشابه است نشانگر سرعنوان   ج  

 دهد دستورات كلي را به فهرست نويس براي استفاده از شناسه موضوعي مي   د  

  نشاندهنده چيست؟ )Mesh(مشسرعنوان موضوعي در   consider alsoارجاع 15 . 

 نظر هاي عامتر از سرعنوان مورد سرعنوان   الف  

 نظر هاي مرتبط با سرعنوان مورد سرعنوان   ب  

 هاي مترادف با امالي متفاوت سرعنوان   ج  

 ارتباط معنايي دارندنظر  شوند و با سرعنوان مورد هايي كه با كلمه خاصي آغاز مي سرعنوان   د  

 به چه منظور است؟ )Mesh(ساختار درختي مش16 . 

 تنظيم موضوعات بر اساس رده بندي ديويي   الف  

 هاي موضوعي تنظيم موضوعات بر اساس شاخه   ب  

 بندي كنگره تنظيم موضوعات بر اساس رده   ج  

  تنظيم موضوعات بر اساس سلسله مراتب از عام به خاص    د  

 در فهرست درختي مش به چه معني است؟ Non-Meshعبارت 17 . 

 نظر انتخاب نشده است  اصطالح مورد   الف  

 نظر انتخاب شده است  اصطالح مورد   ب  

 است هاي موضوعي كنگره نيامده نظر در سرعنوان  اصطالح مورد   ج  

 شود نظر در فهرست الفبايي مش يافت نمي اصطالح مورد   د  

 رسد؟ جمالت زير درست به نظر ميكداميك از 18 . 

 همارا است هاي موضوعي پس پيش همارا و فهرست سرعنوان ،ها نظام اصطالحنامه   الف  

 همارا است ها پس همارا و اصطالحنامه نظام فهرست سرعنوان هاي موضوعي پيش   ب  

 چنين فهرستي هستند ها فاقد سرعنوانهاي موضوعي فهرست سلسله مراتبي دارند درحاليكه اصطالحنامه   ج  

  اند ها آمده هاي موضوعي بيشتر از اصطالحنامه هاي اخص در سرعنوان اصطالح   د  
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 توان موضوعات عامتر در اصطالحنامه پزشكي فارسي را تشخيص داد؟ چگونه مي19 . 

  كنار آنها  BTعالمت با توجه به    الف  

 هاي سمت راست اصطالح با توجه به تعداد نقطه   ب  

 هاي سمت راست اصطالح بيشتر باشد اصطالح عامتر است هرچه نقطه   ج  

 هاي سمت راست اصطالح با توجه به تعداد ستاره   د  

 ؟باشد هاي زير قرار مي هاي كودكان و نوجوانان كداميك از گزينه سرشناسه كتابهاي كودكان در كتابخانه20 . 

 موضوع   ب    پديدآور   الف  

 قراردادي عنوان   د    عنوان   ج  

 گويند؟ هايي كه باعث شناسايي يك موجودي مي شوند چه مي مجموعه مشخصهبه 21 . 

 فايل   د  فيلد   ج  ركورد   ب  داده   الف  

 هاي موضوعي آمده كدام فيلد بهتر است؟ براي جستجوي موضوعات به صورتي كه در فهرست سرعنوان22 . 

 جستجوي عنوان   ب    جستجوي موضوع   الف  

 اي جستجوي موضوع كليدواژه   د   جستجوي شماره راهنما   ج  

 شود؟ اطالعات در حافظه كامپيوتر به چه صورت ذخيره مي23 . 

 اي از كاراكترها مجموعه   ب    ها اي از بايت مجموعه   الف  

  ها اي از داده مجموعه   د    ها اي از بيت مجموعه   ج  

 فيلدي است؟فيلد موضوع در يك فهرستبرگه چه نوع 24 . 

 پذير و جستجو پذير ر تكرا   ب  پذير دار و تكرار مجموعه زير   الف  

 پذير دار و جستجو مجموعه زير   د    اجباري و يكتا   ج  

  اي شد كدام است؟ اولين تكنولوژي كه باعث كاهش حجم مواد كتابخانه25 . 

 ديسكهاي فشرده. د  اينترنت. ج  كامپيوتر . ب  ميكروفرم. الف   

  رساني و خدمات كتابداري چاپار است؟ م افزار محصول شركت اطالعركدام ن26 . 

    وش انرم افزار ك. ب    افزار گنجينه نرم. الف  

 نرم افزار سيمرغ. د  نرم افزار كتابخانه پاسارگاد. ج  

  باشد؟  ها به كامپيوتر مي اي براي ورود داده كدام گزينه وسيله27 . 

 خروجي ميكروفيلم. د  پالتر . ج  اسكنر. ب  چاپگر. الف  

واژه  هايي را جستجو كند كه يكي از دو توان براي بانك اطالعاتي تعيين نمود كه ركورد مي واژه  با استفاده از كدام عملگر در كنار دو28 . 

 دو در آنها وجود داشته باشد؟ فوق يا هر

  OR   د   AND   ج  AND-NOT   ب   NOT   ا��  
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  رساني كدام است؟ هاي علوم كتابداري و اطالع چكيدهبانك اطالعات 29 . 

 LISA   د  ISI   ج  UMI   ب  ISTA   ا��  

التحصيالن ايراني خارج از كشور  هاي فارغ نامه هاي علمي و فني، پايان ها، مقاله نامه هاي زير اطالعاتي نظير پايان كداميك از ميزبان30 . 

 شود؟ را شامل مي

 بانك اطالعات نشريات كشور   ب  لمي جهاد دانشگاهيپايگاه اطالعات ع   الف  

 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران   د  اي اطالع رساني علوم و فناوري مركز منطقه   ج  
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