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 التكشيف واالستخالص :المادة                 الثالثة :الفرقة                  عمومات  المكتبات والم: قسم
ساعتان : الزمن  الثاني امتحان الفصل الدراسي

النموذج األول 
: في نموذج اإلجابة اآلتية ئمةساأل عن أجب

: رىا، يطمق عميوإعداد المداخل التي تقود لموصول إلى المعمومات في مصاد (1
A.  التكشيفB.  التصنيف
C.  الفيرسةD.  االستخالص
: تمر عممية التكشيف بمجموعة من الخطوات، تبدأ بـ (2
A.  عنونة الوحدات المميزة B. القراءة الواعية  
C.  إضافة المكان الدقيق لكل رأس موضوع D.  تحميل المحتوى
: ، صفة من صفات التكشيف الجيد، ويطمق عميياتحميل أكثر لموثيقة (3
A. مول الشB.  التطابق
C.  التعمقD.  االطراد
: ، صفة من صفات التكشيف الجيد، ويطمق عميياتكشيف كل محتوى الوثيقة (4
A.  الشمولB.  التطابق
C.  التعمقD.  االطراد
: صفة من صفات التكشيف الجيد، ويطمق عمييا تناسب المداخل الكشفية مع ما تعبر عنو من معمومات، (5
A.  الشمولB.  التطابق
C.  التعمقD.  االطراد
: صفة من صفات التكشيف الجيد، ويطمق عمييا ،فيما يتخذه المكشف الواحد أو مجموعة المكشفين من قرارات في عممية التكشيفاالتساق  (6
A.  الشمولB.  التطابق
C.  التعمقD.  االطراد
 :دليل نسقى لمكممات أو الموضوعات التي تشتمل عمييا وثيقة أو مجموعة الوثائق، يطمق عميو مصطمح (7
A.  تكشيفB.  استخالص
C.  كشافD.  مستخمص
:  البيان الكشفي الذي يحدد أماكن وجود المعمومة، يسمى (8
A.  العددB.  المؤلف
C.  المؤشرD.  المجمد
 :دليل منيجي لمحتويات ممف أو وثيقة أو مجموعة من الوثائق، تعريف لمكشاف كما ورد بـ (9
A. المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات B. قاموس مصطمحات جمعية المكتبات األمريكية 
C. المواصفة البريطانية D. المواصفة األمريكية 
 :، تسمىمجموعة الرموز أو المصطمحات التي يستعمميا المكشف في التعبير عن نتائج تحميمو لممحتوى الموضوعي لموثائق (10
A.  أدوات التكشيفB.  أدوات ولغات التكشيف
C.  لغات التكشيفD.  قوائم رؤوس الموضوعات
 :ليل في مرحمةتستعمل لغة التكشيف في تسجيل نتائج التح (11
A. المدخالت فقط .B. المخرجات فقط .
C.  المدخالت والمخرجاتD. ال المدخالت وال المخرجات .
: ، ىي لغاتلغات تتحدد مفرداتيا وتحسم مشكالتيا، وتستقر قواعدىا (12
A.  مقيدةB.  غير مقيدة
C.  مقيدة وغير مقيدةD.  ال مقيدة وال غير مقيدة
: من أمثمة المغات غير المقيدة (13
A. ريةخطط التصنيف الحص B. المكانز 
C. قوائم رؤوس الموضوعات D.  غير ذلك
 :التكشيف باستعمال المغات غير المقيدة بـيسمى  (14
A.  التكشيف بالتعيينB.  التكشيف االشتقاقي
C.  التكشيف غير المقيدD.  التكشيف المقيد
 ىما، مقياسان لتقييم أداء لغات التكشيف (15
A.  الدقة والتحقيقB.  االسترجاع والتحقيق
C.  الدقة واالستدعاءD. يق والنتائج التحق
: ، تسمىاألدوات التي تتصل بالتكشيف اتصااًل مباشراً  (16
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A.  أدوات مرجعيةB.  أدوات فنية
C.  أدوات فنية مرجعيةD.  أدوات مرجعية فنية
: ، تسمىوثيقة تتضمن التعريف والشروط أو الخصائص أو األساليب إلعداد لمادة أو شيء أو عممية (17
A.  مواصفة قياسيةB.  دليل عمل
C.  قائمة استنادD.  مكنز
 التي استخدمت بالفعل في مشروع تكشيف كبير تم االنتياء منو، ثبت بالمصطمحات واإلحاالت (18
A.  مواصفة قياسيةB.  دليل عمل
C.  قائمة استنادD.  مكنز
: ، يسمىالتي تتم في مشروع التكشيف، يشمل عمى كل اإلجراءات والخطوات والمراحل والقواعد (19
A.  مواصفة قياسيةB.  دليل عمل
C.  قائمة استنادD.  مكنز
ات ئمة بالمصطمحات المتفق عمييا والواصفات التي تقنن المفاىيم الموجودة في الوثائق، والتي عندما تنظم ويتم عرضيا بشكل ما تبين العالققا (20

 ذات الطبيعة الداللية أو اليرمية
A.  مواصفة قياسيةB.  دليل عمل
C.  قائمة استنادD.  مكنز
 :المكنز ىو (21
A. أداة المكشف B. أداة الباحث 
C. اة الباحثأداة المكشف وأد D.  أداة المكشف وأداة المصنف
: ، ىيالمكانز التي تقتصر في تغطيتيا عمى المصطمحات أو الواصفات في نظام معمومات مؤسسة ما (22
A.  مكانز عامةB.  مكانز متخصصة
C.  مكانز تقميديةD.  مكانز آلية
 :المكانز التي تقتصر في تغطيتيا عمى المصطمحات أو الواصفات في مجال موضوعي معين، ىي (23
A.  مكانز عامةB.  مكانز متخصصة
C.  مكانز تقميديةD.  مكانز آلية
 :المكنز الذي يشتمل عمى المصطمحات في عدة لغات، ىو (24
A.  مكنز أحادي المغةB.  مكنز ثنائي المغة
C.  مكنز متعدد المغاتD.  مكنز لغوي
 :، ىومكنز يشتمل عمى مكنز مصنف كامل ومكنز ىجائي كامل (25
A. مكنز مصنف B. مكنز ىجائي 
C.  مكنز مصنف ىجائيD.  مكنز وجيي
 :من أىم السمات التي تميز المكانز (26
A.  الترتيب اليجائي لممصطمحاتB.  الترتيب الوجيي لممصطمحات
C.  العالقة بين المصطمحاتD.  تجميع المصطمحات
 :، تسمىعالقة استبدال بين مصطمحات التكشيف (27
A.  عالقة تكافؤB.  عالقة تبادل
C.  عالقة ىرميةD.  عالقة ترابط
: ، تسمىت العموية والعالقات التابعيةالعالقة التي تعبر عن العالقا (28
A.  عالقة تكافؤB.  عالقة تبادل
C.  عالقة ىرميةD.  عالقة ترابط
: ، ىي عالقةعالقة االقتران (29
A.  عالقة تكافؤB.  عالقة تبادل
C.  عالقة ىرميةD.  عالقة ترابط
 رمز مصاحب لممصطمحات المفضمة في المكنز مع عالقة التكافؤ (30
A. sn B. uf 
C. Bt D. u 
 العرض اليجائي لإلشارة إلى وجود مصطمح أوسع من المصطمح المفضلرمز مصاحب لممصطمحات في  (31
A. sn B. uf 
C. Bt D. u 
 رمز مصاحب لممصطمحات المفضمة في المكنز لتوضيح المصطمحات الغامضة (32
A. sn B. uf 
C. Bt D. u 
 رمز مصاحب لممصطمحات غير المفضمة في المكنز مع عالقة التكافؤ   (33
A. sn B. uf 
C. Bt D. u 
 ليجائي لإلشارة إلى وجود مصطمح أضيق من المصطمح المفضلرمز مصاحب لممصطمحات في العرض ا (34
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A. sn B. NT 
C. Bt D. uf 
 رمز مصاحب لممصطمحات في العرض اليجائي لإلشارة إلى وجود عالقة بين المصطمح المفضل ومصطمحات أخرى (35
A. RT B. sn 
C. Bt D. uf 
نشاء العالقات المتبادلة بين المصطمحاتالحصول عمى المصطمحات من المصادر المختمفة، و (36  :، يسمىاختيار المصطمحات المفضمة وا 
A.  الطريقة التحميميةB.  الطريقة التجريبية
C.  طريقة المجنةD.  طريقة الخبراء
: ، ىذا الترتيبمؤلف الكتاب يرتب المادة العممية في كتابو في تسمسل منيجي (37
A. لمعموماتغير مفيد لمقارئ الذي يحتاج إلى جزئية صغيرة من ا B. مفيد لمقارئ الذي يحتاج إلى جزئية صغيرة من المعمومات 
C. مفيد لممكشف الذي يحتاج إلى جزئية صغيرة من المعمومات D. مفيد لممؤلف الذي يحتاج إلى جزئية صغيرة من المعمومات 
تغني قائمة المحتويات عن الكشاف التحميمي لمكتاب  (38
A.  صحB.  خطأ
C.  ال عالقةD.  جميع ما سبق
موسوعات لكشافات ال تحتاج ال (39
A.  صحB.  خطأ
C.  ال صح وال خطأD.  جميع ما سبق
يقوم بإعداد كشاف الكتاب  (40
A.  المؤلفB.  المكشف
C.  االثنانD.  غيرىما
من المراحل األساسية ألي مشروع تكشيف  (41
A.  تحديد اليدفB.  التغطية
C.  فحص الوثائقD.  تسجيل البيانات
: تحديد الفترة الزمنية التي سيتناوليا الكشاف، يقصد بيا (42
A. ليدف تحديد اB.  التغطية
C.  فحص الوثائقD.  تسجيل البيانات
: تناول الوثائق وترتيبيا وفق نظام معين، يتم في مرحمة (43
A.  تحديد اليدفB.  التغطية
C.  فحص الوثائقD.  تسجيل البيانات
: قراءة الوثيقة، لكتابة بياناتيا الكشفية، يتم في مرحمة (44
A.  تحديد اليدفB.  التغطية
C.  فحص الوثائقD.  تسجيل البيانات
: لمكشف أثناء إعداد الكشاف في بعض األخطاء الناتجة عن السيو أو قمة الخبرة، وىذا يستمزمقد يقع ا (45
A. تسجيل البيانات .B.  القراءة التحميمية
C.  اختبار الكشافD.  مراجعة الكشاف
 :، يسمىالتحميل من أجل إعداد المداخل ومفاتيح الوصول إلى محتوى الوثائق (46
A.  التكشيفB.  التصنيف
C.  الفيرسةD.  االستخالص
 :، يسمىالتحميل من أجل تقديم أىم ما تشتمل عميو الوثائق (47
A.  التكشيفB.  التصنيف
C.  الفيرسةD.  االستخالص
 :، بيدفتستخدم المستخمصات كبدائل لموثائق األصمية في متابعة المتخصصين لما يصدر من إنتاج فكري في مجال اىتماماتيم (48
A.  مراجعة اإلنتاج الفكريB.  اإلحاطة الجارية
C.  البث االنتقائيD.  االقتصاد في التكاليف
 :، بيدفيمكن لممستخمصات أن توفر لمقارئ حوالي تسعة أعشار الوقت الالزم لقراءة الوثائق األصمية (49
A.  مراجعة اإلنتاج الفكريB.  اإلحاطة الجارية
C.  البث االنتقائيD.  االقتصاد في الوقت
 ، وتحققأىم ضمانات تجنب تكرار البحوثالمستخمصات من  (50
A. كري مراجعة اإلنتاج الفB.  اإلحاطة الجارية
C.  البث االنتقائيD.  االقتصاد في تكاليف األبحاث
 :، مما يؤدي إلىتعد المستخمصات الجيدة من أفضل الوسائل المساعدة لممستفيد في انتقاء الوثائق ذات العالقة باىتماماتو (51
A.  مراجعة اإلنتاج الفكريB.  اإلحاطة الجارية
C.  تيسير االنتفاعD.  االقتصاد في التكاليف
: كشيف من خالل المستخمصات، يؤدي غالبًا إلىالت (52
A. في إعداد المراجعات العممية المساىمة B.  اإلحاطة الجارية
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C.  االرتقاء بمستوى التكشيفD.  االقتصاد في التكاليف
 :، ىيالتي تتضمن المعمومات الكمية والنوعية المتضمنة في الوثيقةالمستخمصالت  (53
A. مستخمصات إعالمية B. مستخمصات داللية 
C. صات إعالمية دالليةمستخل D. مستخمصات نقدية 
 :، ىيحاول الخوض في المحتوى الفعمي لياتوال تضمن بيانات عامة حوليا، تشير إلى محتوى الوثيقة وتالمستخمصات التي  (54
A. مستخمصات إعالمية B. مستخمصات داللية 
C. مستخمصات إعالمية داللية D. مستخمصات نقدية 
 :، تسمىقيموتلوثيقة ووى الموضوعي لصف المحتتالمستخمصات التي  (55
A. مستخمصات إعالمية B. مستخمصات داللية 
C. المستخمصات المصغرة D. مستخمصات نقدية 
 :، تسمىجمل قصيرة تمثل محتوى الوثيقة (56
A. مستخمصات إعالمية B. مستخمصات داللية 
C. ةبرقيالمستخمصات ال D. مستخمصات نقدية 
 وسيمة لتمخيص البيانات الرقمية التي تكون عادة في شكل جداول (57
A. مستخمصات داللية B. المستخمصات المفتاحية 
C. مستخمصات نقدية D. المستخمصات اإلحصائية 
 :، تسمىمصطمحات تمثل محتوى الوثيقة الموضوعي (58
A. مستخمصات إعالمية B. المستخمصات المصغرة 
C.  الكممات المفتاحيةمستخمصات D. مستخمصات نقدية 
 :، تسمىضوعيتشتمل عمى جممة أو جممتين تمثل محتوى الوثيقة المومستخمصات  (59
A. المستخمصات المفتاحية B. المستخمصات المصغرة 
C. المستخمصات البرقية D. المستخمصات القصيرة 
 لتمخيص البيانات الرقمية التي تكون عادة في شكل جداولمستخمص  (60
A. المستخمصات المفتاحية B. المستخمصات المفتاحية 
C. مستخمصات داللية D. المستخمصات المجدولة 
 :، يسمىوتحت كل منيا التفريعات في ترتيب ىجائي وتحت كل تفريع تفريعاتو في ترتيب ىجائي أيضا رؤوس عريضة مرتبة ىجائيا (61
A. العرض اليجائي B. العرض المصنف 
C. العرض الرتبي D. العرض الموضوعي 
 :تحوى اإلدراجات المنيجية كل الواصفات طبقا لمعالقات (62
A. التبادلية B. االتصالية 
C. الترادفية D.  اليرمية 
 :مرتب ترتيبالممكنز اف اليجائي في حالة أن القسم الرئيس تبدو الحاجة لمكش (63
A.  ًىجائيا B. منيجيا 
C.  ًجغرافيا D.  ًزمنيا 
 يتأثر االستدعاء والدقة في االسترجاع بمغة التكشيف المستخدمة ومدى تخصيصيا (64
A. خطأ B. صح 
C. ال صح وال خطأ D. صح وخطأ 
 :، ىيالواردة في نص الوثيقة أو عنوانيا أو في مستخمصيا Keywordsتعتمد أساسا عمى المصطمحات والكممات المفتاحية الدالة التي  (65
A. المقيدة B. الطبيعية 
C. لغة الكشاف D. أدوات التكشيف 

 

 

مع خالص دعائي بالتىفيق 

اكي مجدي الچ. د
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