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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



2من 1صفحة 

المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التربیة و التعلیم 

..........اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة 
...............مكتب التربیة والتعلیم 

..............................ةرسمد

درجة الطالب بعد التصحیح بالحروف 
.......................................
.......................................

..........
10

اسم المصحح :
.......................

التوقیع 

توقیع ولي األمر:توقیع المدیر

یأج

أكمل العبارات االتیة  :السؤال األول :

..................................من العوامل المؤثرة في قیمة المعلومات -1
..........................من اھم التقنیات المستخدمة في المكتبات -2
...............................من اھداف المكتبة العامة -3
..............................مصادر المعلومات غیر المرجعیة ھي-4
.................من أنواع البحوث -5
...........................من اشكال الفھرسة -6

) أمام العبارات االتیة :x) أو (√السؤال الثاني : ضع عالمة (

(          ) من اھم استخدام الحاسب االلي في المكتبات االلعاب.                                    .1
)(  یعتبر كتاب صبح االعشى من الموسوعات العامة.2
)   (   المعلومات عامل اساسي في رقي المجتمع وتطوره .               .3
)(        المكتبات الناطقة ذات اھمیة لمكفوفي البصر .                                            .4
) (     من صفات الباحث الصبر   .                                          .5
) (  .   الفھرسة مضیعة للوقت وإھدار للجھد .6

ب السؤال الثالث : أجب حسب المطلو

؟                                                                ما ھي شبكة االنترنت .1

................................................................................................................................

؟ما المعلومات التي تقدمھا الموسوعة المیسرة في االدیان والمذاھب المعاصرة.2

..................................................................................................................................

؟عرف مطلح المعلومات .3
.........................................................................................................................

اختبار الفترة .......................

الصف :البحث ومصادر التعلم                     المادة : اسم الطالب : ............................................   



2من 2صفحة 

؟عرف فھرس المؤلف ومتى یستخدم.4

.................................................................................................................................

؟توضح المقصود بأدوات جمع المعلوما.5

..................................................................................................................................

؟ما المقصود بخدمة االحاطة الجاریة .6

..................................................................................................................................

السؤال الرابع : أختر االجابة الصحیحة مما بین القوسین :

وصفي )–تجریبي –المنھج الذي یھتم بوصف الظواھر السلوكیة في بیئة معینة : ( تاریخي .1
المسجل )–الموسوعات –من الوسائط الورقیة المستخدمة في حفظ المعلومات :( االسطوانات .2
الرائد ) –المورد -(القاموس المحیط یتم البحث داخلھ بأعاده الكلمة الى اصلھا : .3
عالمیة )–وطنیة –شبكة المعلومات في مكتبة الملك فھد الوطنیة تعد شبكة: ( محلیة .4
) بالعنوان–بالموضوع –البحث عن مصدر المعلومات بعنوان المصدر بحث : ( مفتوح .5
)وطنیة –تخصصیة –تعد مكتبة شركة ارامكو : (عامة .6

علل ما یأتي : السؤال الخامس :

؟أھمیة المكتبات االلكترونیة .1

..........................................................................................................................

؟اقدم انواع المكتبات من حیث النشأةتعد المكتبة الخاصة من .2

.................................................................................................................................

؟أھمیة المعاجم .3

.................................................................................................................................

؟أھمیة التصنیف في المكتبة .4

..................................................................................................................................

؟أھمیة اعداد قائمة المصادر للبحث .5

..................................................................................................................................

؟أھمیة المعلومات في حیاتنا .6

.......................................................................
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