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 اإلنترنت و تطبٌقاته

برنامج ٌقوم بعرض المعلومات الموجودة فً اإلنترنت وٌمكن من خالله البحث عن المعلومات والدخول ألي   .1 
 ............موقع، هو تعرٌف ل

  المتصفح -ب محرك البحث -أ  
  الملف -د الرابط -ج  
 واسعة وٌمكن الحصول من ةشبكة حواسٌب ضخمة متصلة مع بعضها البعض وتغطً مساحات جغرافً  .2 

  :خاللها على معلومات من كافة المناطق

  قواعد البٌانات -ب االنترانت -أ  
  اإلنترنت -د البروتوكول -ج  
  :مجموعة من القواعد التً تسهل طرٌقة التخاطب والتفاهم بٌن مجموعة من األجهزة المتصلة بالشبكة  .3 
  البروتوكول -ب محرك البحث -أ  
  الملف -د البرٌد اإللكترونً -ج  
  :إرسال واستقبال الرسائل من خالل أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة اإلنترنت هً خدمة  .4 
  نقل الملفات -ب (chat)التحدث  -أ  
  البحث -د البرٌد اإللكترونً -ج  
  :نوع من مجموعات الحوار التً تتٌح لك معرفة العدٌد من المعلومات عن أمور مختلفة فً اإلنترنت  .5 
  chat التحدث  -ب مجموعة األخبار -أ  
  خدمة نقل الملفات -د التصفح -ج  
  :النظام الذي ٌتٌح لك الدخول إلى أي حاسوب، أي االتصال عن بعد، هو  .6 
  البرٌد اإللكترونً -ب  اإللكترونٌةةالتجار -أ  
  نقل الملفات -د Telnetتلنت  -ج  
  .للداللة علٌه.............تجاري نستخدم االمتداد  ذا كان لدٌنا موقع إ  .7 
  edu -ب gov -أ  
  net -د com -ج  
مجموعة من النصوص والوصالت التشعبٌة  والصور والرسومات التً تربط فٌما بٌنها مجموعة من   .8 

  :العوامل المشتركة

  pageالصفحة   -ب   siteالموقع  -أ  
  العنوان -د الرابط -ج  
  :جمٌع البنود اآلتٌة من أساسٌات تصمٌم الصفحة عدا واحدة  .9 
  الهدف من بناء هذا الموقع -أ  
  المعلومات التً ٌجب وضعها داخل الصفحة -ب  
  األشخاص المتوقع زٌارتهم للصفحة -ج  
 وقت الزٌارة لهذا الموقع -د  

 
 

ظلل بقلم الرصاص بشكل . سؤال موضوعً من نوع االختٌار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارٌة (100)ٌتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التً تشٌر إلى اإلجابة الصحٌحة فً المكان المخصص لذلك فً نموذج اإلجابة المرفق
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  :نسمً عملٌة تنزٌل الملفات من اإلنترنت على القرص جهاز  .10 
  upload -ب download -أ  
  chating -د search -ج  
  :htmlأول وسم ٌستخدم فً برنامج   .11 
   > <head -ب  html>   < -أ  
  >  < body -د  >  < title -ج  
  : هو<html >الوسم الذي ٌتبع الوسم   .12 
   <  head> -ب  <  background > -أ  
  <  br> -د > <  body -ج  
  :  عدا واحدة<  head>جمٌع الوسوم اآلتٌة ٌمكن وضعها فً وسم   .13 
   < base> -ب  <   title > -أ  
  <style> -د <  body> -ج  
  :الخاصٌة  المستخدمة لوضع لون خلفٌة الصفحة هً  .14 
  background -ب Bgcolor -أ  
  alink -د vlink -ج  
  :الخاصٌة المستخدمة لوضع صورة كخلفٌة لصفحة الوب هً  .15 
  topmargin -ب alink -أ  
  Bgcolor -د background -ج  
  :إلضافة سطر للجدول نستخدم وسم  .16 
   > <TD -ب TR>  < -أ  
  >  < TT -د  >  <TH -ج  
  :من حجم الشاشة% 50لتحدٌد إطارٌن عمودٌٌن حجم كل منهما   .17 
 >  < "FRAMESET COLS="50%, COLS=50% -أ  

FRAMESET >  < 
 

 >  < "FRAMESET COLS="50%, FRAMESET COLS=50% -ب  

FRAMESET >  < 
 

 >  < "COLS=FRAMESET "50%,50% -ج  

FRAMESET >  < 
 

 >  < "FRAMESET COLS="50%,50% -د  

FRAMESET >  < 
 

  :فً حالة اختٌار حقل واحد فقط فً قوائم اختٌار من متعدد نستخدم  .18 
  RADIO -ب CHECKBOX -أ  
 <SELECT> -ج  

 
 

  <OPTION> -د
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  : عدا واحدة JAVASCRIPTجمٌع األسماء التالٌة للمتغٌرات صحٌحة فً   .19 
  AMM-JOR -ب  A99 -أ  
  4SALE -د UNIVER -ج  
  : نستخدمJAVA SCRIPTللذهاب إلى  سطر جدٌد فً لغة   .20 
  r\ -ب n\ -أ  
  b\ -د t\ -ج  

 الرٌاضٌات واإلحصاء

سسسقجد مٌل المماس لمنحنى االقتران   .21  )(43 2    (:0، 1)عند النقطة  
  صفر -ب 2-  -أ  
  2 -د 4-  -ج  
لٌكن    .22   سسسق 3 5,5-س،  ،12)( ٌكون متناقصاً فً الفترة (س)فإن ق:  
                ] 2  - , 5 - [ -ب ]   2,5 [ -أ  
      ]  2 ,2  -[ -د     ]  5 , 2)  -ج  
2س-س 2)(سقٌكون لالقتران   .23   قٌمة عظمى عند النقطة  :  
  (  0, 1) -ب  (               1 , 1)  -أ  
  (0, 0)  -د (                    2 ,0)  -ج  
 24.  

قٌمة التكامل 
6

1

  4 dxتســاوي :  

                            4 -ب                             20- -أ  
  4-  -د                              20 -ج  
 25.  

إذا كان  

2

1

4

2

4)(، 3f(x)dx ، dxxf

 

فجد قٌمة التكامل 
4

1

)( dxxf:  

                       1- -ب 1 -أ  
  12 -د                               7 -ج  
  :  تساوي} 15   ،4   ،   3  ،  2  ،  1 {قٌمة الوسط الحسابً للمشاهدات    .26 
  3 -ب   5 -أ  
    6.25 -د   4 -ج  
  : تساوي} 8 ،12 ،16 ،22 ،6 ،30 ،4 {: قٌمة الوسٌط   لألعداد التالٌة  .27 
  14 -ب 22 -أ  
  12 -د 10 -ج  
  :12.5فً الجدول اآلتً جد الرتبة المئٌنٌة  للمشاهدة   .28 

3 فئات  المجموع 22 - 18 17 - 13 12- 8 7 – 

 20 6 7 2 5 تكرارات
 

 

  %                   20 -ب %35 -أ  
  %50 -د %              70 -ج  
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  :تساوي } 6 ،4 ،2 {:  لألعداد التالٌة1nSقٌمة االنحراف المعٌاري   .29 
  2.7 -ب 1.6 -أ  
  2 -د 4 -ج  
  : تساوي} 7 ،5 ،3 ،1 { للمشاهدات Md قٌمة االنحراف المتوسط  .30 
  2 -ب 4 -أ  
  5 -د 8 -ج  
فإن قٌمة نصف المدى  ( 70) وقٌمة الربٌع األعلى تساوي   ( 20 )تساوي إذا كانت قٌمة الربٌع األدنى   .31 

  :الربٌعً تساوي

  25 -ب 25 -أ  
  45 -د 90 -ج  
فإن معامل االرتباط للرتب  (42)ص هو ، قٌم ل س  ( 8 )إذا كان مجموع مربعات  فروق الرتب بٌن   .32 

  :ٌساوي  (سبٌر مان)

  0.57 -ب 0.5-  -أ  
  0.5 -د 0.75 -ج  
و  (100)وكان تباٌن قٌم ص ٌساوي  ( 20+  س 0.4= ص)إذا كانت معادلة انحدار ص على س هً   .33 

  :فإن معامل االرتباط بٌن س، ص هو (64)تباٌن قٌم س ٌساوي 

  0.5 -ب 0.32 -أ  
  0.68 -د 0.8 -ج  
 600)  وكانت قٌمة الدخل 20+  س 0.6= هً ص (س)على الدخل  (ص)إذا كانت معادلة انحدار النفقات   .34 

  :جد قٌمة النفقات المتنبأ بها (دٌنار

   دٌنار                  600 -ب  دٌناراً                360 -أ  
   دٌناراً 620 -د  دٌناراً            380 -ج  
ساعة تشغٌلٌة  ( 150 )إذا كان الزمن التشغٌلً ألحد انواع البطارٌات الجافة تتخذ توزٌعاً طبٌعٌاً بوسط حسابً   .35 

 )علماً بأن  ل[: ساعة هو ( 125) فإن نسبة البطارٌات التً ٌزٌد زمنها التشغٌلً عن  (25)وانحراف معٌاري 
 ] 0.3413 ( = 1< ع < 0

  0.5687 -ب 0.3413 -أ  
  0.8413 -د 0.1587 -ج  
فإن المساحة المحصورة بٌن القٌمتٌن   ( 0.9406 )أ  هً = إذا كانت  المساحة تحت العالمة المعٌارٌة ع   .36 

 :أ هً =- أ  وع= المعٌارٌتٌن ع 
  0.4406 -ب 0.8812 -أ  
  0.4703 -د 0.9406 -ج  
 الوسط الحسابً انحرافاً معٌارٌاً واحداً مع العلم أنها أخذت من مجموعة قٌم  تحتالقٌمة التً تنحرف  .37 

  :هً (4)وانحرافها المعٌاري  (40)وسطها الحسابً 

  48 -ب 32 -أ  
  44 -د 36 -ج  
ححل، 2 2.0)(حل ،1  45.0)(حلإذا كان   .38  )(25.0 12 ححل فإن )( 12 تساوي :  
  0.4 -ب 0.65 -أ  
  0.15 -د 0.20 -ج  
  :إذا كان التوزٌع االحتمالً للمتغٌر س مبٌناً فً الجدول التال1ً .39 
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 :فإن التوقع الرٌاضً لهذا التوزٌع ٌساوي
 -أ  

8

  1 -ب 12

 -ج  
12

 -د 8
8

13  

 40. 2
. 

صسل،  6.0)(صل،  4.0)(سلإذا كان )(12.0 ٌساوي (ص/ س )، فإن ل:  

  0.2 -ب                         0.3 -أ  
  0.08 -د 0.24 -ج  

 نظم إدارة المعلومات

  ؟تسمً المعلومات التً ٌحتاجها اإلداري لكً ٌتخذ قراراً وٌنجز عمالً ماذا   .41 
  نجازٌةاإل -ب                           اإلنتمائٌة       -أ  
  اإلنتاجٌة -د                                 التعلٌمٌة -ج  
  ؟ما المستوى اإلداري الذي ٌهتم أساساً بخطط وأهداف المنشأة قصٌرة المدى  .42 
  االستراتٌجً -ب                          التكتٌكً           -أ  
  تنفٌذيال -د                      الفنً                 -ج  
  ؟فً نظام المعلومات " out put" ذا ٌعنً مصطلح ما  .43 
     المعالجة -ب                       لمدخالت           ا -أ  
  تغذٌة العكسٌةال -د                      مخرجات          ال -ج  
  ؟ما هً المكونات األساسٌة لنظام المعلومات اإلدارٌة  .44 
                  التغذٌة العكسٌة -ب                    البناء والمساحة       -أ  
  مٌزانٌةال -د                         البرمجٌات        -ج  
  ؟و النظام الذي ٌكون له عالقات مستمرة وفاعلة مع بٌئته، وٌؤثر فٌها، وٌتأثر بهاما ه  .45 
         مفتوحال -ب             لمغلق                         ا -أ  
  شبكًال -د             مركزي               ال -ج  
  ؟فً اإلسالم (اإلدارٌة)بماذا ارتبط تطور النظم الدواوٌنٌة   .46 
           اختراع الطباعة -ب                صناعة الورق             -أ  
  الترجمة والتألٌف -د               صناعة الكتابة             -ج  
  ؟فً أي عصر ازدهرت الدواوٌن فً اإلسالم  .47 
        العباسً -ب           األموي                           -أ  
 الفاطمً   -ج  

                                 
  الجاهلً -د

  ؟على ماذا ركزت المرحلة الثانٌة من مراحل تطور نظم المعلومات اإلدارٌة  .48 
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          اتخاذ القرارات -ب                المعلومات                   -أ  
  قواعد المعرفة -د              البٌانات                       -ج  
  ؟تى بدأت مرحلة التركٌز على النظم الخبٌرة كمرحلة من مراحل تطور نظم المعلومات اإلدارٌةم  .49 
  لسبعٌناتا -ب                                  خمسٌناتال -أ  
  تسعٌناتال -د                                  الثمانٌنات -ج  
  ؟OLSماذا ٌعنً االختصار   .50 
  نظم معلومات المكاتب -ب نظم المعلومات اإلدارٌة                   -أ  
  نظم معالجة المعامالت -د نظم معلومات دعم اإلدارة               -ج  
  ؟(االلكترونٌة)أي من األنظمة اآلتٌة تعد من أنظمة التراسل الحدٌثة   .51 
  العمل عن بعد -ب البرٌد اإللكترونً                           -أ  
  الجداول اإللكترونٌة -د معالجة النصوص                         -ج  
  ما هو تعرٌف نظام معالجة المعامالت؟  .52 
  النظام الذي ٌشغل البٌانات األولٌة التً تمثل األحداث والوقائع التً تجري داخل المنظمة -أ  
  االستخدام الكثٌف لتكنولوجٌا المعلومات بهدف زٌادة إنتاجٌة وفعالٌة وقدرة العاملٌن فً المكاتب -ب  
  تزوٌد اإلدارة بتقارٌر تفٌد فً اتخاذ القرارات المبرمجة                          -ج  
نظم معلومات تزود اإلدارة بمعلومات محددة عن نشاط المنظمة لمساعدتها على عملٌة اتخاذ القرارات  -د  

 النمطٌة
  ما هو االختصار الدال على نظم التقارٌر اإلدارٌة؟  .53 
  MRS -ب                                        MIS -أ  
  TPS -د                                        IRS -ج  
  أي من الصفات اآلتٌة تعد من أنواع التقارٌر اإلدارٌة؟  .54 
  اإلحصائٌة -ب المجدولة                                     -أ  
  ةغٌر االستثنائً -د المرغوبة                          -ج  
  ما هً المجاالت الوظٌفٌة لنظم المعلومات اإلدارٌة؟  .55 
  نظم معلومات الموارد البشرٌة -ب نظم قواعد المعرفة                         -أ  
  نظم التقارٌر اإلدارٌة -د نظم معالجة المعامالت                    -ج  
  ماذا تسمى العملٌات التً تستخدم مناهج البحث العلمً فً معالجة المشكالت التسوٌقٌة؟  .56 
  مراحل العملٌة التسوٌقٌة -ب بحوث العملٌات                              -أ  
  المزٌج التسوٌقً -د الخطة االستراتٌجٌة                       -ج  
؟ Manufacturing Information Systems ما هو المقابل المعتمد باللغة العربٌة للمصطلح األجنبً  .57 

  :نظام معلومات

  التموٌل -ب التصنٌع                    -أ  
  التسوٌق -د الموارد البشرٌة         -ج  
 ضمن وحدات نظم اما الوحدة اإلدارٌة المسؤولة عن تحضٌر أنظمة المعلومات وتشغٌلها وصٌانتها وتطوٌره  .58 

 المعلومات اإلدارٌة؟
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  دائرة الترجمة -ب دائرة المعلومات                             -أ  
  وحدة النشر -د وحدة المكتبة                                -ج  
  ما هو الهدف النهائً لنظم المعلومات؟  .59 
  معالجة البٌانات -ب جمع البٌانات                                  -أ  
  إنتاج المعلومات -د إدارة البٌانات                               -ج  
  ما الوظٌفة األولى لنظم المعلومات؟  .60 
  معالجة البٌانات -ب جمع البٌانات                                  -أ  
  رقابة أمن البٌانات -د إدارة البٌانات                               -ج  

 مقدمة فً قواعد البٌانات

   ؟Database Programmersما هً مهام مبرمجً قواعد البٌانات   .61 
                       تصمٌم قاعدة البٌانات -أ  
 تحوٌل وترجمة تصامٌم قواعد البٌانات إلى لغات قواعد بٌانات مناسبة وجاهزة إلدخالها إلى الحاسوب -ب  

                          توفٌر األمن والحماٌة لقواعد البٌانات -ج  
  الرقابة وضبط أداء النظام -د  
  ؟ما هو االختصار الذي ٌرمز للغة تعرٌف قواعد البٌانات المخزونة فً القاعدة  .62 
  DCL -ب                                       DML -أ  
       IMS -د                                       DDL -ج  
  ؟المستوى األقرب إلى المستخدم فً هٌكلٌة نظام قاعدة البٌاناتما هو   .63 
                          الخارجً -ب                                      الداخلً -أ  
  العالئقً -د                               المفاهٌمً -ج  
  ؟ماذا ٌدعى المفتاح الرئٌسً فً بناء جداول قاعدة البٌانات  .64 
         Super -ب                                  Primary -أ  
  Foreign -د                            Composite -ج  
ماذا ٌسمى الجدول الذي ال ٌحتوي على بٌانات وإنما على خطة السترجاع هذه البٌانات فً النموذج   .65 

  : الجدول؟العالئقً لقواعد البٌانات

                              االفتراضً -ب                                      األساسً -أ  
شتق        مال -ج  

                                
  االسترجاعً -د

  ؟ما الرمز الدال على اللغة األكثر اعتماداً فً معظم تطبٌقات قواعد البٌانات  .66 
  HTML -ب SQL -أ  
                  QSL -ج  

 

                      

  MARC -د

  ؟SQLاألمر المستخدم لحذف جدول فً ما   .67 
  Alter table -ب                            Prop table -أ  
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  Cancel table -د                        Pelete table -ج  
  ؟Entity Degreeذا تعنً درجة الكٌنونة ما  .68 
                             عدد العالقات التً ترتبط بها الكٌنونة -أ  
        عدد الصفات الملتصقة بالكٌنونة -ب  
                             عدد الصفات التً تشكل المفتاح الرئٌسً أو المحدد للكٌنونة -ج  
  مقدار تشاركٌة الكٌنونة فً العالقة -د  
  ؟Entity Relation Ship Model( E-R)   على ماذا ٌدل الرابط ذو سهم واحد           فً النموذج  .69 
      تشاركٌة بمقدار اثنٌن -ب             تشاركٌة بمقدار واحد          -أ  
  تشاركٌة بمقدار أربعة -د                      تشاركٌة بمقدار ثالثة -ج  
  ؟ذا تسمى عالقة ارتباط الكٌنونة مع نفسهاما  .70 
                    واحد- واحد  -ب                                      تشاركٌة -أ  
  مستقلة -د                                       دائرٌة -ج  

 تطبٌقات الحاسوب فً المكتبات

 ؟ من القرن العشرٌن بالترتٌبتما هً المراحل التً مر فٌها استخدام الحاسوب فً المكتبات فً عقد الستٌنا  .71 
  النظم المحلٌة , النظم التجرٌبٌة , الفهارر المقروءة  لٌاً  -أ  
  النظم التجرٌبٌة , النظم المحلٌة , الفهارر المقروءة  لٌاً  -ب  
  النظم التجرٌبٌة , الفهارر المقروءة  لٌاً , النظم المحلٌة -ج  
  النظم المحلٌة , النظم التعاونٌة , النظم التجرٌبٌة -د  
  ؟ما األسباب الرئٌسة التً دفعت المكتبات ومراكز المعلومات الستخدام الحاسوب فً أعمالها المختلفة  .72 
                                          زٌادة السرعة -أ  
              زٌادة التكلفة وزٌادة السرعة -ب  
                                              زٌادة السرعة وتحسٌن النوعٌة وتقلٌل التكلفة -ج  
  تحسٌن النوعٌة وزٌادة السرعة وتقلٌل التكلفة -د  
  ؟ما الطرٌقة المعتمدة لتطوٌر وبناء نظم المكتبات المبنٌة على الحاسوب  .73 
                     شراء أو استئجار نظام جاهز -أ  
  تاالستبانا -ب  
             المقابالت وجهاً لوجه مع المستفٌد -ج  
  تطوٌر منظومة اتصاالت هاتفٌة داخلٌة -د  
  ؟هو المقابل المعتمد باللغة االنجلٌزٌة لمصطلح البرمجٌات الجاهزةما   .74 
    Soft ware -ب                                     Hard ware -أ  
  Software Packages -د Program -ج  
  ؟ما أهم المالمح المرغوب فٌها فً نظام الفهرسة المحوسبة  .75 
                 سهولة ترتٌب البطاقات -أ  
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                           إنتاج وفرز وتعدٌل واستبعاد التسجٌالت اإللكترونٌة -ب  
          سهولة كتابة رؤور الموضوعات -ج  
  إعداد البطاقات اإلضافٌة -د  
  ؟ MARC فً تركٌبة Leaderماذا ٌمثل القائد   .76 
  الحقول الثابتة -ب                                     محتوٌات التركٌبة -أ  
  الحقول الفرعٌة -د                                      افتتاحٌة التركٌبة -ج  
  ؟win Isis فً نظام Filedsما الحد األقصى لعدد الحقول   .77 
                            حقالً 1650 -ب                                                حقل200 -أ  
   حقالً 450 -د                                              حقل300 -ج  
   ؟win Isisما هو االختصار الدال على جدول اختٌار الحقول فً نظام   .78 
  FST -ب MFN -أ  
  DEW -د FDT -ج  
  ؟win Isisمر الذي ٌستخدم لتحدٌد شكل الحروف المستخدمة وطبٌعتها فً نظام ما هو األ  .79 
                        Help -ب                                                 Fonts -أ  
  Edit -د    Creat -ج  
هً أول مكتبة جامعٌة فً األردن استخدمت الحاسوب فً بعض عملٌاتها المكتبٌة فً الثمانٌنات من ما   .80 

  ؟القرن العشرٌن

                         الٌرموك -ب                                  ردنٌة                األ -أ  
  البلقاء التطبٌقٌة -د                                                     مؤتة -ج  

 خزن واسترجاع المعلومات

  ؟ما هو النظام الفرعً األول الذي ٌتكون منه نظام استرجاع المعلومات  .81 
  اختٌار الوثائق -ب    التكشٌف                                     -أ  
  بحثال -د                                            اللغة -ج  
  : جهات؟ما هً الجهات التً تتولى مهمة إتاحة نظم استرجاع المعلومات للمستفٌدٌن  .82 
                     منتجً قواعد البٌانات -ب                  الموردٌن لقواعد البٌانات -أ  
  مستفٌدٌن أنفسهمال -د               الموردٌن والمنتجٌن       -ج  
ماذا ٌسمى التكشٌف الذي ٌعتمد فٌه المكشف على قوائم مقننة الختٌار المداخل الكشفٌة من خارج نص   .83 

  ؟الوثٌقة للتعبٌر عن المحتوى الموضوعً

               المعتد -ب                     شتقاقً                اال -أ  
  الخارجً -د         قتباسً                           اال -ج  
  ؟ما ممٌزات اللغة المقٌدة لنظم استرجاع المعلومات  .84 
      إمكانٌة إنجاز التكشٌف اآللً بسهولة -أ  
  إتاحة مصطلحات النص كافة كمصطلحات كشفٌة -ب  
               إمكانٌة االستعانة بالمصطلحات الحدٌثة التً تظهر فً الوثائق -ج  
  تتٌح استخدام المصطلحات األكثر شٌوعاً فً اإلنتاج الفكري واألكثر تداوالً من قبل المستفٌدٌن -د  
  ؟ما هو المقابل المعتمد باللغة اإلنجلٌزٌة لمصطلح تكشٌف المفاهٌم  .85 
  Concept Indexing -ب                             Word Indexing -أ  
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  Derivative Indexing -د Extraction Indexing -ج  
  ؟ما هو العامل البولٌانً الذي تطلق علٌه تسمٌة عامل القٌم أو االقران  .86 
  AND -ب  OR -أ  
  Adj -د NOT -ج  
ذا تسمى استراتٌجٌة البحث التً تعتمد على تحلٌل المفاهٌم الواردة فً استفسار المستفٌد وتحدٌد األوجه ما  .87 

  ؟الموضوعٌة الرئٌسٌة لالستفسار

                                           قوالب البناء -أ  
  األجزاء المتتابعة -ب  
  زراعة اللؤلؤ باالستشهاد المرجعً -ج  
  بترال -د  
  ؟ما العوامل المؤثرة فً نجاح عملٌة البحث أو المضاهاة فً نظم استرجاع المعلومات  .88 
  لغة التكشٌف -ب                             تقٌٌم نظم االسترجاع -أ  
  عدد المستفٌدٌن من النظام -د             اختٌار الوثائق                        -ج  
  ؟ما هو المقٌاس الذي ٌستخدم لدرجة اكتمال االسترجاع فً نظم استرجاع المعلومات  .89 
  Precisionالتحقٌق  -ب Recavستدعاء الا -أ  
  Costالتكلفة  -د Novelty   الجدة  -ج  
  ؟ما العوامل المؤثرة على تقٌٌم المستفٌد لنتٌجة البحث فً نظم استرجاع المعلومات  .90 
                       لغة النظام -ب                                                 الجدة -أ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مصطلحات التكشٌف -د                                   توقعات المستفٌد -ج  

 مصادر المعلومات 

  ؟ا هً فئات مصادر المعلومات الوثائقٌة التً تقتنٌها المكتبات ومراكز المعلوماتم  .91 
                    والثانوٌة ومن الدرجة الثانٌةاألولٌة -أ  
        لرسمٌة وغٌر الرسمٌةا -ب  
                              المطبوعة وغٌر المطبوعة -ج  
  الورقٌة والالورقٌة -د  
  ؟ماذا تسمى الكتب التً تهتم بدراسة قضٌة معٌنة أو موضوع معٌن دراسة وافٌة تحٌط بجمٌع جوانبه  .92 
  أحادٌة الموضوع -ب الدراسٌة                                                    -أ  
           لمقدماتا -د   التجمٌعٌة                                                -ج  
  ؟ماذا ٌطلق على الدورٌات التً تصدر مرة كل ثالثة أشهر  .93 
  الفصلٌة -ب                                           نصف سنوٌة -أ  
  الشهرٌة -د                                   غٌر منتظمة الصدور -ج  
  ؟"المواد السمعٌة والبصرٌة"مصطلح المقابل المعتمد باللغة اإلنجلٌزٌة لمصطلح ما هو ال  .94 
                    NON-Book Media -ب NON-Book Materials -أ  
  Audio-Visual  Media -د                  Audio-Visual  Materials -ج  
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  ؟ةن أول من استخدم المصغرات الفٌلمًم  .95 
  رٌنٌه  داجرون -ب جون دٌوي -أ  
  جون دانسر -د                                            ٌوجٌن باور -ج  
  ؟ما المعجم اللغوي العربً الذي ٌعتمد على نظام القافٌة فً ترتٌب مواده  .96 
  القامور المحٌط -ب محٌط المحٌط                                          -أ  
  المعجم الوسٌط -د جمهرة اللغة                                          -ج  
أي المراجع اآلتٌة ٌمكن الرجوع إلٌها من أجل الحصول على ترجمات عن الشخصٌات البارزة على   .97 

  ؟المستوى العالمً

  International Who's Who -أ  
  Webster's Geographical Dictionary -ب  
  Encyclopedia Britannica -ج  
  Information Please Almanac -د  
ماذا تسمى الكتب المرجعٌة التً تهتم بتجمٌع البٌانات واألرقام وتبوٌبها وتحلٌلها فً مجال أو عدة   .98 

  ؟مجاالت

         لموجزات اإلرشادٌةا -ب                                         لسنوٌةا -أ  
  كتب الحقائق -د                                     اإلحصائٌة -ج  
  ؟أقدم أنواع مصادر المعلومات اإللكترونٌة التً استخدمت فً المكتبات كوسٌلة إلدخال المعلوماتما   .99 
  األشرطة الممغنطة -ب                                 البطاقة المثقبة -أ  
  DVDأقراص  -د                          األقراص المتراصة -ج  
  ؟ هو المختصر الدال على قاعدة بٌانات مستخلصات علم المكتبات والمعلوماتما  .100 
  Medline -ب ERIC -أ  
  OCLC -د                                       LISA -ج  

انتهت األسئلة 


