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 نظم التكشيف اآللية :المادة                 ةالرابع :الفرقة                  عمومات  المكتبات والم: قسم
ساعتان : الزمن  الثاني امتحان الفصل الدراسي

النموذج األول 
: في نموذج اإلجابة اآلتية ئمةساأل عن أجب

 :سنة بدأ االستخدام الحقيقي لمحاسبات في مجال المكتبات (1
A.  B.  
C. 1961 D.  
 م1961الحاسبات في مجال المكتبات قبل سنة استخدمت  (2
A. صح B.  
C.  D.  
 :، يسمىالتماثل والتطابق والتوحيد في ترجمة نفس الموضوعات إلى نفس الواصفات (3
A.  االطرادB.  
C.  D.  
 :، يسمىموضوعاتالالدقة في تعبير الواصفات عن  (4
A.  B.  التخصيص
C.  D.  
 :تكشيفبدأ التفكير في استخدام الحاسبات في مجال ال (5
A.  B. أواخر الثالثينات 
C.  D.  
 : عمى يد بمحاولة التقميل من أعباء ومشقة التكشيف اليدوي بدأ التفكير في استخدام الحاسبات في مجال التكشيف (6
A. M.HANLEY B.  
C.  D.  
 :سؤال شغل، ىذا الفيل يمكن استخدامو في إعداد ممخص لموثيقة باآللة نفسيا، ن استخدام الحاسب في ترجمة وثيقةإذا كان باإلمكا (7
A.  B.  
C.  D. H.P. Luhn 
 :، ىوأن ىذه اآللة يمكن استخداميا في تصنيف األغاني الشعبية الذي اكتشففي األربعينات من القرن العشرين و (8
A.  B. b.h.bronson 
C.  D.  
 :م عمى يد1951سنة punched card  تم إعداد أول كشاف نص بالطرق اآللية باستخدام أجيزة البطاقات المثقبة  (9
A.  B.  
C. R.BUSA D.  

 :"الكتاب المقدس"كشاف النص الكامل لمطبعة المراجعة من أعد  (10
A.  B.  
C.  D. Nelson 

 :، يسمىالتي وردت بالوثيقة رواألفكاوالموضوعات  المفاىيم اختيار الواصفات لتمثيل (11
A.  B.  
C. التكشيف بالتعيين D.  

 المداخل الكشفية من أي عنصر من عناصر النص استخراج (12
A.  B.  
C. التكشيف االشتقاقي D.  

 :لتكشيف اآللي اعتمادا عمى المعالجة اإلحصائية لكممات النص إلىترجع جيود ا (13
A.  B.  
C.  D. H.P. Luhn 

 :ترجع جيود التكشيف اآللي اعتمادا عمى المعالجة اإلحصائية لكممات النص إلى (14
A.  B.  
C. 1955 D.  

 :، ىوالتكشيف اآللي باالقتباس (15
A.  B.  
C. تكشيف بمساعدة الحاسب اآللي D.  

16) Concordances عبارة عن: 
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A.  B. ي لمكممات الواردة في إحدى الوثائقكشاف ىجائ 
C.  D.  

 :، يسمىالكممات المفتاحية فقط في عنوان ماكشاف  (17
A. KWIC B.  
C.  D.  

 :، يسمىعنوان مال المضافةالكممات المفتاحية كشاف  (18
A.  B. KWOC 
C.  D.  

 :، يسمىالكممات المفتاحية فقط في عنوان ماكشاف  (19
A.  B.  
C. KWAC D.  

 :كممات العنوان، يسمىكشاف الكممات المرادفة أو ذات األشكال األخرى ل (20
A. Pandxe B.  
C. WADEX D.  

 :كشاف الكممات المفتاحية في السياق مضاف إلييا أسماء المؤلفين، يسمى (21
A.  B.  
C. WADEX D.  

 :استخدام األساليب اآللية في مجال التكشيف قد بدأ في جانب تكشيف (22
A.  B. النصوص 
C.  D.  

 :عدآليًا يكشافات النصوص إعداد  (23
A. أسيل أنواع الكشافات B.  
C.  D.  

 :تكشيف في حاولة استخدام األساليب اآلليةم تتأخر (24
A.  B.  
C. تكشيف المفاىيم D.  

 :، تعنيتكشف نفسيا الوثائق (25
A.  B.  
C.  ىو الذي يحدد الموضوعات المختارةالمحتوى الموضوعي لموثائق D.  

26) Automatic Assignment Indexingيعني ، 
A.  B.  
C. التكشيف اآللي بالتعيين D.  

 آلية المحاوالت األولى لتعيين المصطمحات بطريقة  (27
A.  B. غير ناجحة 
C.  D.  

28) Bi Biosisأحد البرامج اآللية لــ ،: 
A.  B.  
C. التكشيف اآللي بالتعيين D.  

 :ىي تجربة قائمة عمى مبدأ تجربة سوزان آرتاندي (29
A. تحديد مواصفات المصطمحات الصالحة B.  
C.  D.  

 :ىي تجربة قائمة عمى مبدأ تجربة ىارولد بوركو (30
A.  B.  الصالحةغير تحديد مواصفات المصطمحات 
C.  D.  

. بإضافة المترادفات والمصطمحات المتصمة الموضوعاتمكنزا يشتمل عمى سوزان عدت أ (31
A.  صح B.  
C.  D.  

 الجديدة الموضوعاتلتكشيف تجربة آرتندي تصمح  (32
A.  B. خطأ 
C.  D.  

. لتي ورد ذكرىا عرضاوالموضوعات ايل، التفص المتناولةال تميز بين المصطمحات الدالة عمى الموضوعات تجربة آرتندي  (33
A.  صح B.  
C.  D.  

 التغمب عمى مشكالت المترادفات والجناس واألشكال النحوية المختمفة لمكمماتتجربة آرتندي يمكن  في (34
A.  B. خطأ 
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C.  D.  
 .تم تطوير مجموعة من البرامج تكفل لمحاسب القدرة عمى استبعاد المصطمحات التي ال ينبغي أن تستعمل كمداخل كشفية (35
A.  B. تجربة بوركو 
C.  D.  

 تم إعداد برنامج في تجربة بوركو  (36
A.  B.  
C. جميع الكممات المشتركة في الجذعلت D.  

 :في تجربة بوركو تم إعداد (37
A.  B. قائمتي استبعاد 
C.  D.  

 تطوير برنامج يمكن أن يكفل لمحاسب القدرة عمى التحقق من جميع ثنائيات الكممات الصالحة دون سواىا: في تجربة بوركو (38
A.  B.  
C. مستحيل D.  

 :كشافا أقرب إلىفي تجربة بوركو كانت مخرجات الحاسب  (39
A.  B.  
C.  D. كشاف نصوص 

 نجح الحاسب اآللي في تجربة بوركو في إعداد اإلحاالت (40
A.  B.  
C.  D. لم ينجح 

41) Coordinate Indexingيعني ،: 
A.  B.  
C.  D.  التكشيف المترابط

 :يتم ترتيب المداخل الموضوعية ترتيبًا موضوعيًا، كل قطاع موضوعي مستقل، ثم ترتيب الموضوعات داخمو ترتيبًا ىرميًا، في (42
A.  B.  
C. المصنفة الكشافات D.  

 :نظام ديريك أوستن مؤسس (43
A.  B. الكشاف المتسمسل 
C.  D.  

 :تغيير مواقع المصطمحات في رأس الموضوع الواحد، يتم في (44
A.  B. كشاف التباديل الموضوعي 
C.  D.  

 :الكشافات المصنفة تحتاج إلى (45
A.  B.  
C. كشاف موضوعي ىجائي D.  

 :ىكشاف يجمع مداخل المؤلفين مع مداخل العناوين مع مداخل الموضوعات، يسم (46
A.  B.  
C.  D. الكشاف القاموسي 

 التكشيف المترابط من أىم أنماط  (47
A.  B.  
C.  D. التكشيف المقيد 

 :الكممات المفتاحية ىي (48
A.  B.  
C. ىي الكممات اليامة D.  

 :مؤسس Taubeالعالم األمريكي مورتمر تاوبى  (49
A.  B.  
C.  التكشيف المترابطD.  

 :التكشيف اآللي باالقتباس، يشمل (50
A.  B.  
C. تكشيف النصوص وتكشيف الكممات D.  

 :النصوص ىو كشاف (51
A.  B. كشاف ىجائي لكل الكممات الواردة في إحدى الوثائق 
C.  D.  

 :في التكشيف المترابط، كل وثيقة يتم تكشيفيا بمصطمحات تتراوح ما بين (52
A.  B.  
C. 3  20إلى D.  
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 :، دليل عمى وجود عالقة موضوعية بينيما، ىذا مبدأإشارة مؤلف إحدى الوثائق إلى وثيقة لمؤلف آخر (53
A.  B.  
C.  المرجعيكشاف االستشياد D.  

 .التمييز بين الذكر العابر لمموضوع والمناقشة اليامة لولدى الحاسب اآللي القدرة عمى  (54
A.  B.  
C.  D. خطأ 

 :تكشيف الوثائق وفقًا لمصطمحات يتم تسجيميا عمى بطاقات، الستخداميا في عممية االسترجاع، يسمى (55
A.  B. التكشيف المترابط 
C.  D.  

 من أمثمة كشافات النصوص (56
A.  B. يمكشاف القرآن الكر 
C.  D.  

 :كشاف الكممات المفتاحية، ىو (57
A. كشاف ىجائي لبعض الكممات الواردة في إحدى الوثائق B.  
C.  D.  

 عجز الحاسب عمى التنبؤ بالمداخل التي تتفق واحتياجات المستفيدين المحتممين (58
A.  B.  
C. صح D.  

 .نجحت اآللة في إعداد اإلحاالت بنوعييا (59
A.  B.  
C.  D. خطأ 

 :الوثائق تكشف نفسيا، يعني (60
A.  B.  
C. لموضوعات األكثر تردادًا في كل الوثائق مداخل كشفيةاعتبار ا D.  

 الترتيب اليجائي لمداخل الكشافنجحت اآللة في  (61
A.  B.  
C.  ًتماما D.  

 :كشاف يقوم بتجميع اإلشارات المرجعية التي وردت بإحدى الوثائق، وأمام كل إشارة مرجعية الوثائق التي استخدمتيا، يسمى (62
A.  B.  
C.  تكشيف االستشياد المرجعيD.  

 استبعاد أدوات التعريف وحروف الجرجح اآللة في لم تن (63
A.  B.  
C.  D. خطأ 

 يتمكن البرنامج من بناء الييكل اليرمي لممعمومات (64
A.  B.  
C.  D. خطأ 

 تعيين الكممات داخل النص وتحديد موقعيانجحت اآللة في   (65
A.  B.  
C. صح D.  

 :بدأ االىتمام باالستخالص اآللي في (66
A.  B. 1950 
C.  D.  

67) Chain Indexيعني ،: 
A.  B.  
C. لالكشاف المتسمس D.  

 :الفكرة األساسية التي يبنى عمييا االستخالص اآللي ىي (68
A.  B.  
C. الجمل التي تتكرر في الكممات قادرة عمى التعبير عن محتوى الوثيقة D.  

 

مع خالص دعائي بالتىفيق 

اكي مجدي الچ. د

جامعة بنها . كلية اآلداب. قسم المكتبات والمعلىمات


