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    استفاده از هجاها مربوط به كدام يك از مراحل خط مي باشد؟1 .

   واژه نگاري - ب    ايده نگاري -الف  

 آوانگاري -د    تصويرنگاري -ج  

    .مي باشد............ و داراي ......... است، كاغذ   PH7كاغذي كه داراي 2 . 

 دوام كم –اسيدي  - ب    دوام كم –خنثي  -الف  

 دوام زياد –قليايي  -د    دوام زياد –خنثي  -ج  

 بيت الحكمه ها به چه منظور ايجاد شدند؟3 . 

 آموزش و تبادل فرهنگ - ب    فروش كتاب -الف  

 توليد كاغذ -د    استنساخ قرآن كريم -ج  

   اولين بار در كجا انجام گرفت؟) برنز(ز قالب ريزي حروف چاپ با فل4 . 

 هلند -د  آلمان -ج  چين - ب  كره -الف  

    نخستين چاپخانه ايران در چه دوره اي ايجاد شد؟5 . 

   دوره زنديه - ب    دوره پهلوي اول -الف  

   دوره صفويه -د    دوره قاجاريه -ج  

    كدام جمله در مورد ارتباط چاپ و نشر صحيح است؟6 . 

 چاپ يكي از مراحل نشر است - ب  نشر مترادف مي باشند چاپ و -الف  

 نشر يكي از مراحل چاپ است -د  چاپ اولين مرحله نشر مي باشد -ج  

    يك ناشر خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟7 . 

 سرمايه، تخصص و تجربه، عالقه به مسائل فرهنگي -الف  

 داراي كتابفروشي، چاپخانه و ليتوگرافي - ب  

 توانا در نشر انواع منابع اطالعاتي از جمله منابع الكترونيكي -ج  

 كتابشناس، متعهد و متبحر -د  

 وظيفه ويراستار مقابله گر چيست؟8 . 

 را بررسي مي كند... عناوين، سرصفحه ها، پانويس ها، شماره صفحه ها و  -الف  

 اثر را از نظر قواعد دستوري، اماليي و انشايي بررسي مي كند - ب  

 اثر را از نظر صحت مطالب علمي و به روز بودن مورد بررسي قرار مي دهد -ج  

 آثار ترجمه شده را با اصل اثر سطر به سطر مقايسه مي كند -د  

     مسئوليت تبديل دست نوشته به متن چاپي بر عهده كدام بخش است؟9 . 

   بخش هنري - ب    بخش ويراستاري -الف  

  شوراي نشر -د    بخش توليد -ج  
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    اثر تأليف شده كه به ناشر تحويل داده مي شود در كدام مرحله از مراحل نشر مورد ارزيابي قرار مي گيرد؟10 . 

 مرحله طراحي - ب    مرحله پذيرش اثر -الف  

 مرحله آماده سازي -د    مرحله توليد فني -ج  

    اندازه و شكل حروف توسط چه كسي تعيين مي شود؟11 . 

 حروف نگار -د  طراح -ج  تارويراس - ب  صفحه آرا -الف  

    حدوداً چند درصد از قيمت پشت جلد كتاب به پديدآور تعلق مي گيرد؟12 . 

 درصد 15تا  10 -د  درصد 30 -ج  درصد 50 - ب  درصد 70 -الف  

    باشند؟ ناشران مبتكر و تأثيرگذار داراي كدام ويژگي مي13 . 

 منتظر پيشنهاد نويسندگان براي تأليف هستند -الف  

 آثار سرگرم كننده منتشر مي كنند - ب  

 آثار متنوع در حوزه هاي گوناگون منتشر مي كنند -ج  

 مخاطبان خود را مي شناسند -د  

    انتشار كتاب مربوط به كدام دسته از ناشران مي باشد؟) تيراژ (باالترين شمارگان 14 . 

 ناشران متون دانشگاهي - ب    ناشران آزاد -الف  

 خودناشران -د    درسيناشران كتابهاي  -ج  

    متني كه در مرحله حروفچيني آماده شده است و بايد با نسخه دست نويس مقايسه شود، چه نام دارد؟15 . 

 نمونه پديدآور -د  نمونه اول -ج  نمونه نهايي - ب  نمونه چاپي -الف  

    .در كدام مرحله از چاپ فيلم را روي يك ورقه نازك فلزي كپي مي كنند16 . 

 تهيه زينك -د  لي اوت بندي -ج  عكاسي - ب  نتاژمو -الف  

    سطوح در چاپ ليتوگرافي چگونه است؟17 . 

 سطح چاپ، برجسته تر از سطح غير چاپي است -الف  

 سطح چاپ، همسطح با سطح غير چاپي است - ب  

 تيترهاي اصلي، برجسته و متن، همسطح با سطح غير چاپي است -ج  

 چاپي است سطح چاپ، پايين تر از سطح غير -د  

     كدام نوع چاپ بيشتر روي كاالها و جهت تبليغات بكار گرفته مي شود؟18 . 

   چاپ الكترواستاتيك - ب    چاپ اسكرين -الف  

 چاپ از راه عكاسي -د    چاپ فوري -ج  

      بادوام ترين نوع صحافي كدام است؟19 . 

 صحافي مكانيكي كتاب - ب    صحافي كامل كتاب -الف  

  صحافي مرحله اي -د    صحافي ماشيني -ج  
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 شود؟  ماشين هاي چاپ روتاري در چه مواردي استفاده مي20 . 

 جهت چاپ كتاب -الف  

 براي آگهي ها، دعوت نامه ها و كارت هاي ويزيت - ب  

 از جهت چاپهاي زينتي و بسته بندي ها -ج  

 براي چاپهاي رنگي تمبرهاي پستي، روكش هاي ديواري و كف پوش ها -د  

 ورد از ويژگيهاي كتابهاي الكترونيكي به شمار مي رود؟ كدام م21 . 

 منافع بيشتري براي مؤلف و ناشر دارد -الف  

 نويسنده آنها نامعلوم است - ب  

 تداوم و بقاي آنها نسبت به منابع چاپي طوالني تر است -ج  

 تداوم و بقاي آنها نسبت به منابع چاپي كوتاه تر است -د  

    نشر روميزي صحيح است؟كدام گزينه در مورد 22 . 

 اطالعات در فواصل زماني معين و به صورت مسلسل در قالب الكترونيك منتشر مي شود -الف  

 عمده فرايندهاي نشر، با رايانه و برونداد و توزيع آن به شكل چاپي است - ب  

 اطالعات به طور مستقيم توسط كاربران اضافه و روزآمد مي شود -ج  

 ورت الكترونيكي منتشر مي شوداطالعات فقط به ص -د  

    آن وجود دارد؟) تيراژ(چه ارتباطي بين قيمت كتاب و شمارگان 23 . 

 با افزايش تيراژ، قيمت كاهش مي يابد -الف  

 با افزايش قيمت، تيراژ كاهش مي يابد - ب  

 با افزايش تيراژ، قيمت هم افزايش مي يابد -ج  

 ابدبا افزايش قيمت، تيراژ هم افزايش مي ي -د  

     چيست؟» كارتل هاي انتشاراتي«منظور از 24 . 

 ناشران بزرگ در كشورهاي توسعه يافته كه بازار نشر را در دست دارند -الف  

 ناشران كشورهاي در حال توسعه كه به نشر بدون مجوز آثار ساير كشورها مي پردازند - ب  

 ناشراني كه به قوانين و تعهدات بين المللي پايبند نيستند -ج  

 ناشراني كه باعث اخالل در بازار نشر مي شوند، تا مديريت بازار را به دست گيرند -د  

 كدام مورد از مراحل نهايي نشر است كه به تنظيم روابط اقتصادي توليدكننده و مصرف كننده مي پردازد؟25 . 

 خدمات - ب    دريافت سفارش -الف  

 توزيع -د    بسته بندي -ج  

   ورها، توزيع كتاب، فعاليتي مستقل از نشر و تك فروشي كتاب به حساب مي آيد؟در كدام دسته از كش26 . 

 كشورهاي سوسياليستي - ب  كشورهاي درحال توسعه -الف  

  كشورهاي سرمايه داري -د  كشورهاي توسعه يافته -ج  
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يك  ؛ اين جمله به كدام»ماجراستناشر نبايد فكر كند كه ايجاد يك فرصت و پركردن شكاف بازار با يك كتاب مناسب، پايان « 27 . 

    از عوامل مؤثر بر بازار كتاب مي پردازد؟

 شرح حال مشتري - ب  استفاده از ظرفيت هاي مختلف -الف  

 تاريخچه الگوهاي جديد -د    رقابت -ج  

   صحيح است؟» قيمت كتاب در ايران«كدام جمله در مورد 28 . 

 وجود نداردارتباطي بين قيمت كتاب و تقاضا براي آن  -الف  

 بين قيمت كتاب و تقاضا براي آن رابطه مثبت وجود دارد - ب  

 بين قيمت كتاب و تقاضا براي آن رابطه معكوس وجود دارد -ج  

 قيمت كتاب بر خالف ساير كاالها، تأثير كمي در تقاضا دارد -د  

توسعه  تاچند سال بعد از فوت يك مؤلف ،كشورهاي در حال 1971طبق قرارداد جهاني حق مؤلف تجديد نظر شده در سال 29 . 

    حق ترجمه اثر وي بدون كسب اجازه از او را ندارند؟

 سال 3 -د  سال 25 -ج  سال 15 - ب  سال 50 -الف  

      انتشار كتابشناسي ملي مربوط به كدام دوره مي باشد؟30 . 

 به بعد 1361سال  - ب    اواخر دوره قاجار -الف  

 پهلوي اولدوره  -د    دوره پهلوي دوم -ج  
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