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 در تقسیم کتابخانه ها به لحاظ هدف کدام گزینه صحیح است؟  .0
 کتابخانه تخصصی -کتابخانه عمومی -تابخانه ملیالف( ک 

 کتابخانه آموزشی و پژوهشی -کتابخانه تخصصی -تابخانه عمومیب( ک
 کتابخانه آموزشی و پژوهشی -کتابخانه ملی -تخصصی تابخانهج( ک

  کتابخانه آموزشی و پژوهشی -کتابخانه تخصصی  -کتابخانه عمومی -د( کتابخانه ملی
 هدف کدام یک از کتابخانه هاست؟" نیاز"کمک به اعضای یک نهاد یا موسسه در دسترسی به اطالعات مورد   .2
  موزشی و پژوهشیآد(  ج( تخصصی مومیب( ع لیالف( م 

 "حفظ نسخه های خطی" وظیفه کدام یک از کتابخانه هاست؟  .9
  موزشی و پژوهشید( آ ج( عمومی خصصیب( ت الف( ملی 

 ارائه اطالعات در قالب لوح فشرده از امتیازات کدام یک از اقسام کتابخانه ها است؟  .4
  تابخانه الکترونیکد( ک کتابخانه مجازیج(  تابخانه دیجیتالب( ک تابخانه خودکارالف( ک 

 کتابخانه رقومی به کدام یک از کتابخانه اطالق می شود؟  .7
  ودکارد( خ لکترونیکج( ا جازیب( م الف( دیجیتال 

ه مجموعاه تعریف کتابخانه دیجیتال به "کتابخانه دیجیتاال هماان یایهااه بازیاابی اطالعاات اسات. کتابخاناه دیجیتاال سیساتمی اسات کاه دساتیابی ی  ار اه با  .6
 گسترده اطالعات سازماندهی شده برای کاربر مم ن می سازد" از سوی  ه کسانی ارائه شده است؟

 علوم کتابداری ب( متخصصان الف( محققان علوم رایانه 
  لف و بد( ا ج( سیاست گذاران و سازمان های مجری 

 "عدم توازن میان گرایش به توسعه عند اللزوم و گرایش به موقع" از جمله خصوصیات کدام یک از کتابخانه ها است؟  .1
  لف و بد( ا جازیج( م ب( دیجیتال الف( سنتی 

 "عدم تعهد برای دسترس یذیری به صورت مستمر" از جمله معایب کدام یک از اقسام کتابخانه ها است؟  .9
  یجیتالد( د لکترونیکج( ا نتیب( س الف( مجازی 

 تفاوت کتابخانه دیجیتال و ال ترونیک در  یست؟  .3
 کتابخانه الکترونیک به نسخه های فیزیکیی نیازی کتابخانه دیجیتال از نسخه فیزیکی آن و نیازمندی الف( ب 

 ب( ارائه اینترنتی خدمات سرویس دهی در کتابخانه دیجیتال و عدم ارائه آن در کتابخانه الکترونیک
 رائه خدمات و نسخه ها در لوح فشرده در کتابخانه دیجیتال و عدم آن در کتابخانه الکترونیکج( ا

  موجود در کتابخانه فیزیکی و عدم ارائه نسخه دیجیتال در کتابخانه الکترونیک با اشتراک در سایر ویژگی ها د( ارائه نسخه دیجیتال از کتابهای
 سیر تحول کتابخانه ها به  ه کیفیت است؟  .01

 دیجیتال-مجازی-الکترونیک-خودکار-نتیب( س مجازی-دیجیتال-خودکار -الکترونیک-نتیالف( س 
  مجازی -دیجیتال-الکترونیک -خودکار-د( سنتی مجازی-الکترونیک-دیجیتال-خودکار-نتیج( س
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