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  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -تعرف بأنها الحقائق والبيانات التي تغيّر من الحالة المعرفية للشخص في موضوع معين: -1

 المكتبات -أ

 √المعلومات  -ب

 مصادر التعلم -ج

 الفهرسة -د

 

 -معلومات نصية ورقمية وبيانية ومصورة تعرف بأنها: -2

 √أشكال للمعلومات  -أ

 أشكال للفهارس -ب

 المعلومات أشكال لقواعد -ج

  أشكال لألدلة -د

  

 -نصوص مكتوبة تنقل إلينا معرفة عن أشياء مختلفة: -3

 المعلومات المصورة -أ

 المعلومات الرقمية -ب

 المعلومات البيانية -ج

 √المعلومات النصية  -د

 

هي التي تتكون من أرقام ذات دالالت محددة تشير إلى مقاييس او تحدد مستوى األداء او  -4

 -او الطول او الحجم او المسافة او الزمن : الكمية

 √المعلومات الرقمية  -أ

 المعلومات البيانية -ب

 المعلومات النصية -ج

 المعلومات المصورة -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -هي المعلومات التي تكون في شكل رسوم توضح العالقة بين متغيرين: -5

 المعلومات النصية -أ

 √ المعلومات البيانية  -ب

 صورةالمعلومات الم -ج

 المعلومات الرقمية -د

 

 -معلومات تستنتج من خالل الصور حيث تدل الصور على مضامين ومعاٍن كثيرة: -6

 المعلومات النصية -أ

  المعلومات البيانية  -ب

 √ المعلومات المصورة -ج

 المعلومات الرقمية -د

 

 -من العوامل المؤثرة في قيمة المعلومات: -7

 زيادة حصيلة الفرد -أ

 ور رقي المجتمع نط -ب

 اتخاذ القرار وأمن المجتمعات -ج

 √حداثتها وتكاملها ومصدرها  -د

 

 -تعرف بأنها المدة الفاصلة بين وقت إنتاج المعلومات ووقت الحصول عليها: -8

 مصدر المعلومات -أ

 √ حداثة المعلومات -ب

 تكامل المعلومات -ج

 أمن المعلومات -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -فكلما كان أكثر ثقة كلما زاد ذلك في قيمة المعلومات: يعرف بأنه المنتج للمعلومات -9

 √مصدر المعلومات  -أ

  حداثة المعلومات -ب

 تكامل المعلومات -ج

 المعلومات إدارة -د

 

تعرف بأنها مدى شمولية المعلومات في تغطية جوانب الموضوع فإن نقص المعلومات  -11

 -يؤثر سلبًا في قيمتها:

 مصدر المعلومات  -أ

  اثة المعلوماتحد -ب

 √تكامل المعلومات  -ج

 علم المعلومات -د

 

تزيد في حصيلة الفرد وإعداده في البحث العلمي وإتخاذ القرار وأمن المجتمعات وتطور  -11

 -رقي المجتمع:

 √أهمية المعلومات  -أ

 مصدر المعلومات -ب

 أشكال المعلومات -ج

  أنواع المعلومات -د

 

ي تدون عليها المعلومات بغرض حفظها واسترجاعها عند تعرف بأنها المصادر الت -12

 -الحاجة اليها:

 التصنيف -أ

 √ أوعية المعلومات -ب

 مصادر المعلومات -ج

 ادارة المعلومات -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

هي انتاج فكري يتكون من مجموعة من األوراق المطبوعة والمثبتة معًا في مجلد أو  -13

 -أكثر بحيث تشكل وحدة ورقية واحدة:

 اجمالمع -أ

 الدوريات -ب

 المطويات -ج

 √الكتب  -د

 

هي كل مطبوع يصدر على فترات منتظمة بحيث يظل ترقم األعداد متتاليًا ويتضمن  -14

 -أعمااًل للعديد من المؤلفين في موضوعات عامة او متخصصة:

 الكتب -أ

 √الدوريات  -ب

 الموسوعات -ج

 المخطوطات -د

 

فيها مطبوعة على ورق والتعتمد على جهاز لقراءة هي األوعية التي تكون المعلومات  -15

 -المعلومات:

 أوعية المعلومات اإللكترونية -أ

 أوعية المعلومات المنشورة -ب

 √أوعية المعلومات المطبوعة  -ج

 د أوعية المعلومات المفهرسة

 

هي األوعية التي تستخدم لحفظ المعلومات ويتم استرجاعها بواسطة أجهزة خاصة  -16

 -ك المعلومات:تعرض تل

 √أوعية المعلومات اإللكترونية  -أ

 أوعية المعلومات المطبوعة -ب

 أوعية المعلومات المجدولة -ج

 أوعية المعلومات المطوية -د



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

بقدر سعة هي آداة لتخزين المعلومات ونقلها من حاسب آلخر وتقبل المسح واإلضافة  -17

 -استيعابها:

 األقراص الصلبة -أ

 مجةاألقراص المد -ب

 √قلم الذاكرة  -ج

 اقراص الفيديو -د

 

آداة لتخزين معلومات هائلة ويحتوي على ذاكرة وميضة ويمكن نقله من حاسب آلخر  -18

 -ويقبل المسح واإلضافة والقدرة اإلستيعابية الكبيرة:

 √األقراص الصلبة  -أ

 قارئ الكتاب اإللكتروني -ب

 المصغرات الفيلمية -ج

 قلم الذاكرة -د

 

اقراص مصنوعة من مادة بالستيكية ومغطاة بطبقة من األلمنيوم العاكس وتعمل  هي -19

 -بواسطة أشعة الليزر لتسجيل او قراءة المعلومات:

 المصغرات الفيلمية -أ

 اقراص الفيديو -ب

 √األقراص المدمجة  -ج

 األقراص الصلبة -د

 

متتابعة من الصور  هي أفالم شفافة تُصور عليها الصفحات المطبوعة في شكل سلسلة -21

 -الصغيرة جًدا:

 √المصغرات الفيلمية  -أ

 قلم الذاكرة -ب

 االقراص المدمجة -ج

 االقراص الصلبة -د



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -فيلم ملفوف على بكرة: -21

 المايكروفيش -أ

 √المايكروفيلم  -ب

 الكاميرا -ج

 الطابعة -د

 

 -شريحة فيلمية: -22

 √المايكروفيش  -أ

 المايكروفيلم  -ب

 االكامير -ج

 الطابعة -د

 

هي مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف الى جمع مصادر المعلومات وتنميتها  -23

 -وتنظيمها واسترجاعها وتقديمها للمستفيدين:

 قواعد المعلومات -أ

 √المكتبة  -ب

 الجامعة -ج

 المدرسة -د

 

 -ومات هي من:جمع مصادر المعلومات وتنظيم مصادر المعلومات وتقديم خدمات المعل -24

 خدمات المكتبات -أ

 √وظائف المكتبات  -ب

 انواع المكتبات -ج

 اقسام المكتبات -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

هو توفير مصادر المعلومات الالزمة بأشكالها المختلفة عن طريق الشراء والتبادل  -25

 -:واالهداء وااليداع

 √جمع مصادر المعلومات  -أ

 تنظيم مصادر المعلومات -ب

 معلوماتتقديم خدمات ال -ج

 توزيع مصادر المعلومات -د

 

هي مكتبة واحدة في الدولة وتسمى لحفظ اإلنتاج الفكري الوطني وتتميز بنظام اإليداع  -26

 -القانوني:

 المكتبة المدرسية -أ

 المكتبة األكاديمية -ب

 √ المكتبة الوطنية  -ج

 المكتبة الناطقة -د

 

 -بي الجهة التي تتبعها:تحتوي على أوعية معلومات متخصصة تخدم منسو -27

 √ المكتبة المتخصصة  -أ

 المكتبة الخاصة -ب

 المكتبة الجامعية -ج

 المكتبة المتنقلة -د

 

 -تخدم فئة مكفوفي البصر: هو المكان الذي يحتوي على اوعية -28

 √المكتبة الناطقة  -أ

 المكتبة المتنقلة -ب

 المكتبة الخاصة -ج

 المكتبة المدرسية -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -حتوي على أوعية معلومات لنشر العلم الشرعي:ان الذي يهو المك -29

 √مكتبة المساجد  -أ

 المكتبة الجامعية -ب

 المكتبة العامة -ج

 المكتبة المتخصصة -د

 

هو المكان الذي يجمع فيه ادب األطفال وتنظيمه وتقديمه لألطفال بشكل يناسب  -31

 -:اعمارهم

 مكتبة المساجد -أ

 المكتبة المدرسية -ب

 √كتبة األطفال م -ج

 المكتبة الخاصة -د

 

 -عبارة عن سيارة مجهزة تتنقل لعرض أوعية المعلومات في األماكن العامة: -31

 √المكتبة المتنقلة  -أ

 المكتبة المتخصصة -ب

 المكتبة األكاديمية -ج

 المكتبة العامة -د

 

 -:تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمعمؤسسة ثقافية اجتماعية تربوية و -32

 المكتبة الخاصة -أ

 √المكتبة العامة  -ب

 المكتبة المتخصصة -ج

 المكتبة المدرسية -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

هي مركز تربوي ثقافي تعليمي توجد في مدارس التعليم العام تقوم بجمع وتنظيم  -33

 -المصادر واستثمارها في دعم العملية التعليمية:

 المكتبة الجامعية -أ

 √المكتبة المدرسية  -ب

 المتنقلةالمكتبة  -ج

 المكتبة الخاصة -د

 

 -كل مكتبة أعدت لتخدم العملية التعليمية التربوية لما فوق التعليم العام: -34

 المكتبة المدرسية -أ

 المكتبة العامة -ب

 √المكتبة األكاديمية  -ج

 المكتبة المتخصصة -د

 

 -ي تعتبر من:اإلعارة والخدمات المرجعية والتصوير واالحاطة الجارية والبث اإلنتقائ -35

 وظائف المكتبات -أ

 √خدمات المكتبات  -ب

 اهداف المكتبات -ج

 انواع المكتبات -د

 

هي عملية تسجيل المصادر التي يختارها المستفيد والسماح له بإخراجها من المكتبة  -36

 -لفترة زمنية محددة:

 √خدمة اإلعارة  -أ

 خدمة التصوير -ب

 خدمة البث اإلنتقائي -ج

 حاطة الجاريةخدمة اال -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

تعرف بأنها الجهود التي تقدمها المكتبة لمساعدة المستفيدين في الحصول على  -37

المعلومات من اإلجابة على االسئلة المرجعية وإرشاد المستفيدين وتوجيههم إلى مصادر 

 -المعلومات:

 خدمة اإلعارة -أ

 خدمة التصوير -ب

 √الخدمات المرجعية   -ج

 ريةخدمة االحاطة الجا -د

 

 -هي إتاحة تصوير بعض مصادر المعلومات: -38

 خدمة اإلعارة -أ

 √خدمة التصوير   -ب

 الخدمات المرجعية  -ج

 خدمة االحاطة الجارية -د

 

هي إحاطة المستفيدين بما ورد الى المكتبة حديثًا من مصادر المعلومات وذلك بعرض  -39

تبة أو إرسال قائمة للمستفيدين أغلفة عناوين مصادر المعلومات في لوحة إعالنات المك

 -بالفاكس او البريد اإللكتروني:

 خدمة اإلعارة -أ

 خدمة التصوير  -ب

 الخدمات المرجعية  -ج

 √خدمة االحاطة الجارية   -د

 

هي إعالم المستفيدين كٌل في مجال اهتمامه بما يصل الى المكتبة من مصادر  -41

 -المعلومات:

 √لومات خدمة البث اإلنتقائي للمع -أ 

 خدمة التصوير  -ب

 الخدمات المرجعية  -ج



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 خدمة االحاطة الجارية  -د

يعرف بأنه المكان الذي يتم فيه توفير المعلومات بمصادرها المختلفة ومعالجتها وحفظها  -41

 -واسترجاعها وبثها وتيسير سبل االستفادة منها باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة:

 علم المعلومات  -أ

 √مركز المعلومات  -ب

 مصادر التعلم -ج

 ادارة المعلومات -د

 

عبارة عن كمية ضخمة من المعلومات المسجلة إلكترونيًا بحيث يمكن البحث فيها  -42

 -واسترجاع المعلومات عبر حاسبات آلية مرتبطة عن بعد عن طريق قناة اتصال إلكترونية:

 المكتبة المدرسية -أ

 المكتبة الجامعية -ب

 √تبة المحوسبة المك -ج

 المكتبة المتخصصة -د

 

 -ترتيب مصادر المعلومات المتشابهة موضوعيًا في مكان محدد وبرمز خاص: -43

 √التصنيف  -أ

 الفهرسة -ب

 المدخل -ج

 العنوان -د

 

 -مصطلح بام يقصد به: -44

 التكشيف -أ

 √البث اإلنتقائي  -ب

 االعارة -ج

 الترجمة -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 -:اإليداع القانوني يشمل -45

 جميع ماينشر داخل الوطن -أ

 ماينشره ابناء الوطن في الخارج -ب

 ماينشر في الخارج عن الوطن -ج

 √جميع ماسبق  -د

 

 -من فوائد التصنيف: -46

 ينظم محتويات المكتبة -أ

 يوفر الجهد والوقت -ب

 يوضح مواطن القوة والضعف في المكتبة -ج

 √جميع ماسبق  -د

 

 -ر خارج المكتبة:من المصادر التي التعا -47

 كتبال -أ

 √المخطوطات  -ب

 الدوريات -ج

 جميع ماسبق -د

 

 -( يعبر عن: 199-111رقم التصنيف )  -48

 الفلسفة -أ

 الديانات -ب

 √المعارف العامة  -ج

 العلوم البحتة -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 -( يعبر عن: 199-111رقم التصنيف )  -49

 √الفلسفة  -أ

 اللغات -ب

 الديانات -ج

 بيقيةالعلوم التط -د

 

 -( يعبر عن: 299-211رقم التصنيف )  -51

 العلوم اإلجتماعية -أ

 اللغات -ب

 √الديانات  -ج

 الفنون -د

 

 -( يعبر عن: 399-311رقم التصنيف )  -51

 √ العلوم اإلجتماعية  -أ

 الفنون -ب

 االداب -ج

 التاريخ والجغرافيا والتراجم -د

 

 -( يعبر عن: 499-411رقم التصنيف )  -52

 االداب -أ

 الفنون -ب

 √اللغات  -ج

 الفلسفة -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -( يعبر عن: 599-511رقم التصنيف )  -53

 اللغات -أ

 الفنون -ب

 العلوم التطبيقية -ج

 √العلوم البحتة  -د

 

 -( يعبر عن: 699-611رقم التصنيف )  -54

 √العلوم التطبيقية  -أ

 الفلسفة -ب

 الفنون -ج

 اللغات -د

 

 -( يعبر عن: 799-1711رقم التصنيف )  -55

 اآلداب -أ

 √الفنون  -ب

 الديانات -ج

 الفلسفة -د

 

 -( يعبر عن: 899-811رقم التصنيف )  -56

 √اآلداب  -أ

 اللغات -ب

 العلوم اإلجتماعية -ج

 الفلسفة -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -( يعبر عن: 999-911رقم التصنيف )  -57

 √التاريخ والجغرافيا والتراجم  -أ

 الفنون -ب

 اللغات -ج

 البحتةالعلوم  -د

 

 -من أشهر أنظمة التصنيف: -58

 الجامعة -أ

 √تصنيف ديوي  -ب

 الوطنية -ج

 المعارف -د

 

 -يعرف التصنيف لغة: -59

 √التمييز والتقسيم  -أ

 ترتيب الكتب -ب

 التزين والتجميل -ج

 تسجيل الكتب -د

 

 -يتكون رقم الطلب من: -61

 رقم التصنيف -أ

 حروف استهاللية -ب

 رقم الفهرس -ج

 √االجابتان أ و ب  -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -هي عملية الوصف المادي والموضوعي لمصادر المعلومات: -61

 √الفهرسة  -أ

 التصنيف  -ب

 الفهرس -ج

 تقنية المعلومات -د

 

  -هي ناتج عملية الفهرسة ويتكون من قائمة بما تحتويه المكتبة من مصادر المعلومات: -62

 الفهرسة -أ

 √الفهرس  -ب

 التصنيف -ج

 ةالبطاق -د

 

 -من اهم اشكال الفهرس: -63

 الفهرس الورقي -أ

 √الفهرس االلكتروني  -ب

 الفهرس العادي -ج

 الفهرس المتنقل -د

 

هي كافة انواع االجهزة والبرامج المستخدمة في تسجيل وتنظيم وتجهيز وتخزين  -64

 -واسترجاع وبث المعلومات:

 √ تقنية المعلومات  -أ

 ادارة المعلومات -ب

 علوماتعلم الم -ج

 الفهرس -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 -من اهم التقنيات المستخدمة في المكتبات: -65

 الكاميرا -أ

 الفهرس -ب

 الجوال -ج

 √ الحاسب اآللي -د

 

 -هي عبارة عن شبكة عالمية تضم ماليين من الحاسبات اآللية: -66

 √االنترنت  -أ

 المكتبة االلكترونية -ب

 الشبكة المحلية -ج

 تقنية المعلومات -د

 

 -خدمات اإلنترنت المعلوماتية التي تقدمها:من  -67

 الفهرسة -أ

 √البريد اإللكتروني  -ب

 التصوير -ج

 التسجيل -د

 

برامج مجانية متوفرة من خالل مواقع خاصة على االنترنت تتيح للمستخدمين البحث  -68

 عن معلومات أو أشخاص أو ملفات ضمن مصادر االنترنت :

 محركات بحث  -أ

 √ لكترونية اال بحثالمحركات  -ب

 فهارس الكترونية  -ج

 دليل الكتروني  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

من أهم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت وتتيح للمستخدم الوصول للمعلومة التي  -69

 يريدها بسهولة :

 √محركات البحث االلكتروني   -أ

 محركات بحث  -ب

 دليل  -ج

 فهرس الكتروني -د

  

 بحث : من فوائد استخدام محركات ال -71

 الحصول على معلومات حديثة  -أ

 الوصول إلى كم كبير وشامل من المعلومات  -ب

 أفضل مكان للبدء عند البحث عن معلومات محددة  -ج

 √جميع ما سبق   -د

 

 من أهم محركات البحث االلكترونية : -71

 جوجل  -أ

 بينج  -ب

 ياهو  -ج

  √جميع ما سبق   -د

 

 

 :  البحث المتقدم ادواتمن  -72

 √ عالمة التنصيص "  "  -أ

 العالمة * -ب

 العالمة @ -ج

 العالمة !  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 :   ) " " ( كعالمة التنصيص المتقدماستخدام احدى أدوات البحث عند  -73

 √البحث عن جميع المواقع التي تحتوي ما بداخلها بالكامل وبنفس الترتيب   -أ

 تحوي كلمة أخرى البحث عن جميع المواقع التي تحتوي كلمة وال  -ب

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي إحدى الكلمات أو جميعها  -ج

 البحث عن عدة امتدادات للملفات أي هناك صيغ متعددة لملفت متنوعة في  عالم الحواسيب  -د

 

 :    عند استخدام احدى أدوات البحث المتقدم كعالمة ) _ ( -74

 ما بداخلها بالكامل وبنفس الترتيب  البحث عن جميع المواقع التي تحتوي  -أ

 √البحث عن جميع المواقع التي تحتوي كلمة وال تحوي كلمة أخرى  -ب

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي إحدى الكلمات أو جميعها  -ج

 البحث عن عدة امتدادات للملفات أي هناك صيغ متعددة لملفت متنوعة في  عالم الحواسيب  -د

 

 (  :  ORم احدى أدوات البحث المتقدم كعالمة )عند استخدا -75

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي ما بداخلها بالكامل وبنفس الترتيب   -أ

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي كلمة وال تحوي كلمة أخرى  -ب

 √البحث عن جميع المواقع التي تحتوي إحدى الكلمات أو جميعها  -ج

 دادات للملفات أي هناك صيغ متعددة لملفت متنوعة في  عالم الحواسيب البحث عن عدة امت -د

 

 (  :  ) البحث عن امتداد ملفات معينة عند استخدام احدى أدوات البحث المتقدم  -76

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي ما بداخلها بالكامل وبنفس الترتيب   -أ

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي كلمة وال تحوي كلمة أخرى  -ب

 البحث عن جميع المواقع التي تحتوي إحدى الكلمات أو جميعها  -ج

 √عالم الحواسيب ناك صيغ متعددة لملفت متنوعة في البحث عن عدة امتدادات للملفات أي ه -د

 

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 لباحثين والمستفيدين : من الخدمات التي تقدمها محركات البحث العالمية ل  -77

 خدمة البحث عن كتاب  -أ

 خدمة الباحث العلمي  -ب

 خدمة الترجمة والبريد االلكتروني  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

خدمة مجانية تتيح من خالل محرك بحث جوجل االطالع على األبحاث العلمية المنشورة في أوعية نشر  -78

 -مختلفة:

 الترجمة -أ

 √الباحث العلمي  -ب

 البحث عن الكتب -ج

 موقع بينج -د

 

 من أشهر برامج الترجمة الفورية :  -79

 برنامج الوافي الذهبي  -أ

 إيزي لينغو  -ب

 المورد القريب  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 من أنواع مصادر المعلومات :  -81

 √الوثائقية غير  –قية الوثائ -أ

 الكتروني –ورقي  -ب

 مطبوع  –ورقي  -ج

 الكتروني –مطبوع  -د

  

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 من أشكال مصادر المعلومات الوثائقية :  -81

 مكتوبة  -أ

 مصورة  -ب

 مسجلة  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 من أشكال مصادر المعلومات الغير الوثائقية :  -82

 √مالحظات شخصية  -أ

 ديوهات يف -ب

 صور  -ج

 نصوص  -د

 

الت البحثية والتعليمية وعاء يحتوي على معلومات يمكن اإلفادة منها في المج  -83

 والمساعدة في اتخاذ قرار :   ةواإلعالمية والثقافية و الترفيهي

 √ مصادر المعلومات الوثائقية -أ

 مصادر المعلومات الغير وثائقية  -ب

 مصادر المعلومات االلكترونية  -ج

 مما سبق  ءال شي -د

 

حصل على تلك المعلومات ن نومات شفهيا أو ما نالحظه دون أمصادر نتلقى فيها المعل -84

 من أي مصدر :

 مصادر المعلومات الوثائقية -أ

 √مصادر المعلومات الغير وثائقية  -ب

 مصادر المعلومات االلكترونية  -ج

 مما سبق  ءال شي -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 قسم مصادر المعلومات الوثائقية حسب : نت -85

 شكلها  -أ

 √شكلها ونوعها   -ب

 نوعها فقط  -ج

 ير صحيحجميع ماسبق غ -د

  

 مصادر المعلومات الوثائقية من حيث النوع : تنقسم  -86

 مصادر معلومات  -أ

   مصادر معلومات مرجعية -ب

 √و مصادر معلومات مرجعية مصادر معلومات غير مرجعية  -ج

 الكترونية مصادر معلومات  -د

 

 مصادر المعلومات الوثائقية من حيث الشكل :  تنقسم  -87

 √ت مطبوعة ومصادر الكترونية  مصادر معلوما -أ

 مصادر معلومات الكترونية  -ب

 مصادر معلومات غير مطبوعة فقط  -ج

 مطبوعة ومصادر معلومات مرجعية  مصادر -د

  

هي مصادر تشتمل على معلومات غير مترابطة وفق ترتيب معين وال تقرأ من أولها إلى  -88

 -:آخرها وتستخدم عندما يراد البحث عن معلومة

 مصادر المعلومات اإللكترنية -أ

 مصادر المعلومات الشفوية -ب

 √مصادر المعلومات المرجعية  -ج

 مصادر المعلومات غير المرجعية -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

هي مصادر تحتوي على معلومات وأفكار مترابطة ومتسلسلة يمكن ان تقرأ من أولها  -89

 -الى آخرها:

 مصادر المعلومات اإللكترونية -أ

 ت الشفويةمصادر المعلوما -ب

 مصادر المعلومات المرجعية  -ج

 √مصادر المعلومات غير المرجعية  -د

 

 من مميزات مصادر المعلومات االلكترونية :  -91

 مرونة التحديث   -أ

 تصدر اشكال متعددة -ب

 إمكانية البحث بصورة أسهل من المطبوع  -ج

 √جميع ما سبق  -د

 

 -يث يتم قراءتها مباشرة:هي مصادر مكتوبة او مسجلة على ورق بح -91

 √مصادر المعلومات المطبوعة  -أ

 مصادر المعلومات اإللكترونية -ب

 مصادر المعلومات الخشبية -ج

 مصادر المعلومات العربية -د

 

 الكتب الموسوعية :  -92

 √الكتب الجامعة التي تشتمل على معلومات أو مختصرات للمعارف والعلوم  -أ

 تحتوي على رسوم واشكال بيانية  الكتب التقليدية التي  -ب

 كتاب مطبوع  غير متاح للجميع  -ج

 كتاب الكتروني متاح على شبكة االنترنت   -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 كتب موسوعية مثل :  -93

 √صبح االعشى في صناعة االنشاء   -أ

 أمثال العرب  -ب

 الندوة العالمية للشباب  -ج

 دائرة معارف القرن العشرين  -د

 

 : الموسوعات هي  -94

عمل مرجعي يعطي معلومات مطولة او مختصرة للموضوعات المهمة في واحد أو اكثر من فنون المعرفة  -أ

 √البشرية 

 كتاب مرجعي مطبوع  -ب

 أعمال مرجعية تختص فن من فنون المعرفة البشرية   -ج

 فهرس الكتروني يضم مواضيع مختلفة -د

  

 من كتب الموسوعات الخاصة :  -95

 ف القرن العشرين / محمد فريد وجدي دائرة معار -أ

 الموسوعة العربية العالمية / مؤسسة اعمال الموسوعة  -ب

 √الموسوعة التاريخية الجغرافية / مسعود الخوند  -ج

 الموسوعة العامة -د

  

 -يعرف المعجم بأنه : -96

من فنون المعرفة عمل مرجعي يعطي معلومات مطولة او مختصرة للموضوعات المهمة في واحد أو اكثر  -أ

 البشرية 

 √عمل مرجعي يحتوي مفردات اللغة أو مصطلحاتها المتخصصة في احد فروع المعرفة البشرية  -ب

 أعمال مرجعية تختص فن من فنون المعرفة البشرية   -ج

  الكتب الجامعة التي تشتمل على معلومات أو مختصرات للمعارف والعلوم -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

  -من أهم وظائف المعاجم : -97

 يقدم معاني المفردات  -أ

 التمييز بين المفردات الصحيحة والمجهورة والدخيلة  -ب

 التعرف على مرادفات الكلمات واضدادها  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 -من أنواع المعاجم : -98

  √معاجم عامة ومتخصصة  -أ

 معاجم عامة ومطبوعة  -ب

 معاجم متخصصة وغير مطبوعة  -ج

 ومطبوعة  معاجم الكترونية -د

 

 التي تتناول مفردات اللغة في مجال معين من المعرفة تعرف بـ :  -99

 معاجم عامة  -أ

  √معاجم متخصصة   -ب

 معاجم الكترونية  -ج

 معاجم مطبوعة  -د

 

 وترتب غالبا ترتيبا هجائيا تعرف بـ :  تجمع الفاظ لغة معينة واحدة  -111

 √ أحادية معاجم  -أ

 معاجم متخصصة   -ب

 معاجم الكترونية  -ج

 معاجم مطبوعة  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 -تجمع ألفاظ ومايقابلها في لغة أخرى أو أكثر وترتب ترتيبًا هجائيًا: -111

 معاجم أحادية  -أ

  √ متعددة  معاجم  -ب

 معاجم الكترونية  -ج

 معاجم مطبوعة  -د

 

  -:من المعاجم  األحادية -112

 √لسان العرب / ابن منظور  -أ

 وس عربي / انجليزي المورد قام -ب

 المعجم الطبي  -ج

 معجم الفاظ القران الكريم / جامعة الملك سعود  -د

 

  -من المعاجم المتخصصة: -113

 لسان العرب / ابن منظور  -أ

 المورد قاموس عربي / انجليزي  -ب

 √معجم الفاظ القران الكريم / جامعة الملك سعود  -ج

 القاموس المحيط / الفيروز آبادي  -د

 

 تتوافر المعاجم االلكترونية في :  -114

 أجهزة ترجمة   -أ

 مواقع على الشبكة العالمية " االنترنت " -ب

 تطبيقات األجهزة الذكية  -ج

 √جميع ما سبق  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 -:يعرف الدليل بـ -115

  √ دقائمة بأسماء األفراد والمتخصصين بمجال معين وأسماء المنظمات والهيئات في إطار جغرافي محد -أ

 أعمال مرجعية تختص فن من فنون المعرفة البشرية  -ب

  الكتب الجامعة التي تشتمل على معلومات أو مختصرات للمعارف والعلوم -ج

 دليل مرجعي الكتروني متاح على شبكة الويب  -د

 

 تكمن أهمية األدلة في :  -116

 منظمات مصدر للحصول على معلومات وأسماء وعناوين وهواتف االفراد وال -أ

 أداة للتعريف بالمنظمات ووظائفها ونشاطاتها المختلفة   -ب

 وسيلة لبناء العالقات المختلفة بين المنظمات والهيئات وجمهور المستفيدين ككل  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 "تصدر غالبا لمرة واحدة أو عدة مرات على فترات متباعدة " من خصائص :  -117

  √األدلة  -أ

 المرجعي  الكتاب  -ب

 الموسوعات  -ج

 الفهارس  -د

 

مستوع للبيانات المخزنة في الحواسيب ترتب فيها البيانات وفق أسلوب علمي يضمن   -118

 لكترونيا : رجاعها ويسهل مهمة تصديرها و استردادها إحفظها واست

 الكتب المرجعية -أ

 محركات البحث  -ب

 األدلة االلكترونية  -ج

 √قواعد المعلومات   -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 -تكمن أهمية قواعد المعلومات في أنها: -119

 مرجع أساسي للطالب والباحثين -أ

 مصدر متجدد للمعلومات  -ب

 مصدر للتعليم المستمر للباحثين -ج

 √جميع ماسبق صحيح  -د

 

 من مميزات قواعد المعلومات :  -111

 الدقة والسرعة  -أ

 توفير المعلومات  -ب

 الفكريوتغطية اإلنتاج الحداثة  -ج

 √جميع ما سبق  -د

 

 من أمثلة قواعد المعلومات :  -111

 قاعدة المعلومات " دار المنظومة " . -أ

 Medline -ب

   Lisa -ج

 √جميع ما سبق  -د

 

عبارة عن كمية ضخمة من مصادر المعلومات المخزنة الكترونيا والمنظمة بطريقة  -112

من خالل االتصال المباشر او عبر  الشبكات معينة بحيث يمكن البحث فيها فيها واسترجاعها 

 كاالنترنت : 

 قواعد البيانات  -أ

 المدونات  -ب

 األدلة  -ج

 √المكتبة المحوسبة   -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 تقوم المكتبة المحوسبة على ثالث ركائز منها :  -113

 √فهرس المكتبة العام / مجموعة المحتويات االلكترونية / الخدمات التفاعلية  -أ

 / الخدمات االلكترونية المختلفة الفهرس   -ب

 خدمات البحث عن المصادر بالمكتبة   -ج

 ال شي مما سبق  -د

 

 من أمثلة المكتبات المحوسبة :  -114

 √ المكتبة الرقمية السعودية  -أ

  Eric -ب

 Lisa -ج

 المكتبة التقليدية  -د

 

 مفهوم الفهارس االلكترونية :  -115

 √ترنت تقوم بمهمة وصف مصادر المعلومات في قوائم مرتبة هجائيا أداة البحث متاحة على االن -أ

 كمية من المعلومات مخزنة الكترونيا يتاح البحث عليها من خالل شبكة االنترنت   -ب

 مستوع للبيانات المخزنة في الحواسيب ترتب فيها البيانات وفق أسلوب علمي -ج

 دليل مرجعي الكتروني متاح على شبكة الويب  -د

 

 وظائف الفهرس االلكتروني :  -116

 حصر وتسجيل المواد المكتبية في مكتبة معينة  -أ

 استرجاع او تحديد مكان مواد معينة في مجموعة المكتبة  -ب

 √ االجابتان أ و ب صحيحة  -ج

 ال شي مما سبق  -د

 

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 من مميزات الفهارس االلكترونية :  -117

 الحداثة  -أ

 السرعة والمرونة  -ب

 لتعاون بين المكتبات ا  -ج

  √جميع ما سبق   -د

 

 من أمثلة الفهارس االلكترونية المحلية :  -118

 العامة  زفهرس مكتبة الملك عبد العزي -أ

 الفهرس العربي الموحد  -ب

 الفهرس العالمي الموحد  -ج

  √ جميع ماسبق  -د

 

 البحث العلمي هو :  -119

أو الوصول الى معرفة إلجابة على أسئلة محددة أو حل مشكلة منظمة يقوم بها الباحث بهدف اعملية  -أ

 √جديدة 

 كمية من المعلومات مخزنة الكترونيا يتاح البحث عليها من خالل شبكة االنترنت -ب

 دليل مرجعي الكتروني متاح على شبكة الويب  -ج

 أعمال مرجعية تختص فن من فنون المعرفة البشرية  -د

 

 :  في لعلميأهمية البحث اتكمن  -121

 التنمية المعرفية  -أ

 المنهجية  -ب

 تنمية المهارات البحثية والذاتية  -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 من مجاال البحث العلمي :  -121

 بحوث حل المشكالت  -أ

 البحوث النقدية   -ب

 بحوث الحقائق   -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 من أنواع مناهج البحث العلمي :  -122

 التاريخي  المنهج -أ

 المنهج الوصفي  -ب

 المنهج التجريبي   -ج

  √جميع ما سبق  -د

 

 يعتمد البحث العلمي على ثالث أدوات رئيسية منها :  -123

 √المالحظة / المقابلة / االستبانة  -أ

 المالحظة / االستبانة / المراجعة  -ب

 المقابلة / المالحظة / التسجيل  -ج

 لكتابة المالحظة / التسجيل / ا  -د

 

 تعرف المالحظة بانها :  -124

 √ المشاهدة أو المراقبة الدقيقة المخطط لها لدراسة ظاهرة معينة -أ

 محادثة يقوم بها الباحث بهدف جمع المعلومات حول الظاهرة   -ب

 تحليل ما يالحظة الباحث  -ج

 أسئلة مكتوبة ترسل الى افراد عينة الدراسة  -د

 

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 

يعتمد على جمع المعلومات والحقائق من خالل دراسة الوثائق ونقدها هو المنهج الذي  -125

 -وتحليلها لفهم األحداث والتطورات الماضية واالستفادة منها في الحاضر والمستقبل:

 المنهج التجريبي -أ

 المنهج الوصفي -ب

 √المنهج التاريخي  -ج

 الشيئ مما ذكر -د

 

 -هرة ووصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها كيفيًا:هو األسلوب الذي يعتمد على دراسة الظا -126

 المنهج التجريبي -أ

 √المنهج الوصفي   -ب

 المنهج التاريخي -ج

 الشيئ مما ذكر -د

 

هو المنهج الذي يعتمد على استخدام التجربة العلمية في اثبات او نفي تساؤالت  -127

 -البحث:

 √  المنهج التجريبي -أ

 المنهج الوصفي  -ب

 التاريخيالمنهج  -ج

 الشيئ مما ذكر -د

 

 :  اتعرف المقابلة بانه -128

 المشاهدة أو المراقبة الدقيقة المخطط لها لدراسة ظاهرة معينة -أ

 √محادثة يقوم بها الباحث بهدف جمع المعلومات حول الظاهرة  -ب

 تحليل ما يالحظة الباحث  -ج

 أسئلة مكتوبة ترسل الى افراد عينة الدراسة  -د



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

كز على دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية التي تغطي كافة مناحي حياتنا ير -129

 -االجتماعية:

 المسح االقتصادي -أ

 المسح التعليمي -ب

 √المسح االجتماعي  -ج

 مسح الرأي العام -د

 

 -يهتم بدراسة آراء الناس حول قضايا محددة: -131

 المسح التجريبي -أ

 √مسح الرأي العام  -ب

 لتعليميالمسح ا -ج

 المسح االقتصادي -د

 

 -يهتم بالدراسات التعليمية والتربوية: -131

 المسح التجريبي -أ

 مسح الرأي العام  -ب

 √المسح التعليمي  -ج

 المسح االقتصادي -د

 

 -هي الوسائل التي يستخدمها الباحث للحصول على المعلومات التي يحتاجها في بحثه: -132

 √ادوات البحث العلمي  -أ

 ادوات الفهرسة -ب

 ادوات التصنيف -ج

 ادوات الفحص -د

 



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 

 تعرف االستبانة بانها :  -132

 المشاهدة أو المراقبة الدقيقة المخطط لها لدراسة ظاهرة معينة -أ

 محادثة يقوم بها الباحث بهدف جمع المعلومات حول الظاهرة  -ب

 تحليل ما يالحظة الباحث  -ج

 √عينة الدراسة  أسئلة مكتوبة ترسل الى افراد  -د

 

 من مميزات االستبانة :  -133

 الموضوعية  -أ

 الهدفية  -ب

 االيجاز والدقة  -ج

  √كل ما سبق   -د

 

 من مكونات االستبانة :  -134

 سم الباحث االعنوان و -أ

 الغرض من الدراسة   -ب

 األسئلة وتعليمات االجابة عليها  -ج

 √كل ما سبق    -د

 

 -فتراضية باللغة االنجليزية هو:مصطلح المكتبة اال -135

 √ Virtual Library -أ

 Electronic Library -ب

 Computerized Library -ج

 Automated Library -د

  



  #كفاايت_مكتبات

 .. بمقابل مادي مجاان وال يس تفاد منها 

 136- مصطلح المكتبة الرقمية باللغة االنجليزية هو :-

  Virtual Library -أ

 Electronic Library -ب

 √ Library Digital -ج

 Automated Library -د

 

 137- مصطلح المكتبة المحوسبة باللغة االنجليزية هو:-

  Virtual Library -أ

 √ Electronic Library -ب

  Library Digital -ج

 Automated Library -د

 

 138- من انواع البوابات التي تظهر على شبكة الويب:-

 أ- البوابات العمودية / البوابات القطاعية / البوابات األفقية √

 ب- البوابات الرقمية / البوابات االلكترونية / البوابات المحوسبة

 ج- بوابات الجامعة / بوابات القاعات / بوابات المباني

 د- البوابات المفهرسة / البوابات المصنفة / البوابات الحديدية 


