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 یک متن  بین برچسب اضافه کرد؟فایل صوتی همراه با ازطریق کدام برچسب می توان  -88

 Bodyد(   Img ج(     Bgsoundب(     Objectالف( 

 توسط کدام گزینه می توان حاشیه وفضاهای خالی باال و پایین تصویر را تعیین کنییم؟ -89

 Width(د                              Heightج(                           Hspaceب(                Vspaceالف(  

 برای اینکه فایل موسیقی در صفحه وب سه بار موسیقی را نکرار کند کدام گزینه مناسب است؟ -90

 ”Bgsound Src=”Music.Mid>ب(           <Backgroundsound Src=”Music.Mid”Play=3>الف(  

Play=3> 
 ”Bgsound Src=”Music.Mid>د(           <Backgroundsound Src=”Music.Mid” Loop=3>ج(   

Loop=3> 
 پیکسل نمایش میدهد؟ 100* 100کدام گزینه تصویری را در ابعاد  -91

 <Img Border=100pt>ب(                    <”Img Width=”100” Height=”100>الف(  

 <Img Frame=100px>د(                                            <Img Frame=100pt>ج(  

 ؟زگی استفاده میکنیماز کدام وی Imgبرای مشخص کردن آدرس فایل تصویر در تگ -92

 Align(د                                     Altج(                                 Hrefب(                     Srcالف(  
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 ی صفحه وب با ایجاد جدول و لیستبند طرح –فصل ششم 

 به چه چیزی سلول گفته میشود؟ -93

 ( یک جدولد         دول   جالف(به تقاطع هر سطر و ستون          ب(به تقاطع هر ستون و جدول          ج(به تقاطع هر سطر و   

 یگیرد؟نحوه ترازبندی و قرارگیری جدول در صفحه نمایش به کدام یک از حالت های زیر صورت م -94

 ( همه موارد د                             Leftج (                           Rightب (                          Centerالف (  

 در لیست غیرترتیبی چیست؟ Typeمقدار پیش فرض خاصیت  -95

 د ( همه مواردCircle                          ج(                        Disc ب (                       Squareالف (    

 برای ایجاد سطر در جدول از کدام برچسب استفاده میشود؟ -96

 <Td>(  د                           <Row>ج (                       <Tr>ب (                      <Table>الف (   

 یح است ؟ینه صحستون های آن بیشتر از سطر قبلی باشد کدام گز اگر بخواهیم در یک جدول سطری ایجاد کنیم که تعداد -97

(  د                 <Tr>(  ج  الف ( این کار با ایجاد جدول تودرتو امکان پذیر است      ب ( این کار امکان پذیر نیست           

<Td> 

 برای تعیین رنگ پس زمینه جدول از کدام خاصیت استفاده میشود؟ -98

 Color(  د                     Borderج (                     Backgroundب (                    Bgcolorالف (   

 کدام ویزگی برای تعیین تصویر پس زمینه سطر یا ستون به کار میرود؟ -99

 Background(  د                      Imageج (                               Picture ب (                    <Img>الف (   

 برای ایجاد لیست های بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده میشود؟ -100

 <Ul>(  د                        <Li>ج (                                    <Ol>ب (                        <L>الف (   

اید ام ویزگی بود کدشرکدام ازگزینه ها حروف الفبای انگلیسی درج اگر بخواهیم یک لیست ترتیبی ایجاد کنیم که ابتدای ه -101

 مقدار دهی شود؟

 <Li>(  د                   Numberج (                          Typeب (                       Startالف (   

 کدام یک از گزینه ها نوع لیست زیر را تعیین میکند؟ -102

 Apple  

 Orange 

 (لیست توضیحید     الف(لیست ترتیبی             ب(لیست توصیفی                        ج(لیست بدون ترتیب           

 کدام تگ باعث ایجاد لیست های عالمت دار میشود؟ -103

 li(  د                                 Ulج (                                   Dlب (                    Listالف (   

 کدام شناسه برای ترازبندی عناصر جدول به کار میرود؟ -104
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 Position(  د                               Divج (                             Alignب (                Placeالف (   

 ده کرد؟تصویر به عنوان تصویر زمینه میتوان استفا از چه گزینه ای برای انتخاب  Tdو در تگ  Tableدر تگ  -105

 Bgcolor(  د                                 Bgج (               Backgroundب (             Borderالف (   

 از کدام یک از تگ های زیر در ساخت مواردی مانند فرهنگ واژه ها استفاده میشود؟ -106

 Ol(  د                                  Ulج (                                 Dtب (                    Dlالف (   

 در کدام یک از تگ های زیر به کا رمیرود؟ Startشناسه   -107

 Ul(  د                                   Ddج (                              Dlب (                   Olالف (   

 جاد لیست های توصیفی از کدام تگ استفاده میشود؟برای ای -108

 Dl(  د                                   Ddج (                                Dtب (                        Olالف (   

 در لیست شماره دار برای ایجاد آیتم از کدام تگ استفاده میشود؟ -109

 <Dl>(  د                                 <Li>ج (                           <Ol>ب (                 <Ul>الف (   

 ...شروع شود؟3و2و1چگونه میتوان یک لیست ایجاد کرد که با اعداد  -110

 <Ul>( د                                 <Dl>ج (                          <Ol>ب (             <List>الف (   

 کدام تگ میتوان  فقط کادر باالیی هر سطر در جدول را رسم نمود؟با  -111

 <”Table Frame “Above>ب(            <”Table Frame = “Below>الف(  

 <”Table Frame =”Hsides>د(                   <”Table Frame =”Void>ج(  

 کدام تگ خانه )سلول ( رادر جدول ایجاد میکند؟ -112

 <Home>د(                <Tr>ج(                      <Td>ب(       <Cell>الف(  

 کدام گزینه نادرست است؟ -113

 استفاده میکنیم Tdد ستون از تگ استفاده میکنیم                                      ب(برای ایجا Trالف(برای ایجاد سطر از تگ   

 ده میکنیماستفا Tableاز تگ  استفاده میکنیم                   د(برای ایجاد جدول Borderج(برای ایجاد کادر دور جدول  از تگ   

 استفاده می کنیم؟ Tableبرای تعیین جهت عناصر داخل جدول از کدام ویژگی در تک  -114

 Cell Spacingد(Vsidesج( Alignب(Dirالف(  

 

 وب صفحات بین ارتباط ایجاد –فصل هفتم 

 برایایجادپیوندکدامبرچسبوظیفهاصلیبرقراریارتباطرادارد؟ -115

  )  <A>د                        )<Link>ج         <Target>ب (          <Href>الف (   
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 کردنفایلدراینترنتبهکارمیرود؟Uploadکدام پروتکل برای  -116

 Http       (  دHref                              ج (                   Ftp         ب (         Email  الف (   

 کردنفایلدراینترنتبهکارمیرود؟Downloadکدام پروتکل برای  -117

 Http       (  دHref                              ج (                   Ftp         ب (         Email  الف (   

 لبهکاربردهاست؟کدامیکازگزینههایزیریکادرسنسبیرابهدرستیبرایاتصا -118

 <"A Href="Www.Google.Com>ب ( <"A Src "About.Html>الف (   

 <"A Href="#About.Html>د ( <"A Href="About.Html>ج (    

 برایایجادپیوندداخلیدرصفحهوبازکدامویزگیاستفادهمیشود؟ -119

 Bookmark       د (              Name    ج ( Internal                 ب (               "...#"=Herf  الف (   

 ؟ پیوندرادریکصفحهجدیبازمیکند Targetکدام مقدار ویژگی  -120

 Top_      د (      Parent_        ج (            Blank_        ب (                     Self_    الف (   

 کداماست؟ Targetحالتپیشفرضویزگی  -121

 Hotspot    د (      Parent_        ج (            Blank_          ب (                    Self_  الف (   

 بهبخشهاییازتصویرکهبرایآنهاپیوندایجادشدهاستچهمیگویند؟ -122

 Hotspot       د (               Map     ج (       Image Map        ب (               Hot Linkالف (   

 لناحیهپیوندازکدامویزگیاستفادهمیشود؟برایتعیینشک -123

 Rect      د (  Shape            ج ( Map      ب ( Hot Object  الف (   

 پیوند داده می شوند ، ............. گفته می شود . Hotspotبه صفحات وبی که از طریق  -124

 Hot Objectد (                Shapeج (                Image Mapب (                    Mapالف (   

 کدامگزینهازپیوندهایمورداستفادهدرصفحاتوبنیست؟ -125

 Emailپیوندبهدسکتاپ         ب ( پیوندبهفایلج ( پیوندیکصفحهبهصفحهدیگرد ( پیوندبه الف (   

126- Target  ازویزگیهایکدامتگاست؟ 

 <Link>د (         <Href>ج (               <A>ب (           <Src>الف (   

 برایایجادپیوندازچهتگیاستفادهمیشود؟ -127

 <Src>د (       <Image>ج (           <Img>ب (            <A>الف (   

 برایتعیینشکلناحیهدایرهایازکدامویزگیاستفادهمیشود؟ -128

 Rect      د (           Width         ج (           Shape       ب (          Circle      الف (    
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 کدامنوعآدرسدهیتنهازمانیکاربردداردکهفایلهایاصفحاترویهمانسرویسدهندهقرارداشتهباشند؟ -129

 الف ( اصلیب( مطلقج( نسبید ( هیچکدام

 باعث میشود مرورگرپیوند را در همان پنجره باز کند؟ Targetکدام مقدارشناسه  <A>در تگ  -130

                                           د (  Self                     (  جParent               ب (                   Topالف (   

  Blank 
 چهمقادیریمیتواندداشتهباشد؟ Shapeشناسه  <Area>در تگ  -131

 د ( هرسهموردCircle                    ج ( Polygon            ب (             Rect  الف (    

 کنیم؟تفادهاگرتعدادیصفحهدربیشازیکپوشهداشتهباشیمبهتراستکهبرایایجادارتباطبینانهاازکدامنوعادرسدهیزیراس -132

 ادرسمستقیم(ادرسمطلقد(ادرسهایاینترنتیج(ادرسهاینسبی ب(الف  

 برای قرار دادن یک بر چسب به پایین صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟ -133

 <A Name=”#D”>Link</A>ب(               <A Name=”D”>Link</A>الف(  

 <A Href=”D”>Link</A>د(                   <A Href=”#D”>Link</A>ج(  

ب نام بر چس بل ازجهت اینکه برای مرور گر مشخص نماییم لینک به مکانی در همان صفحه  منتقل شود از عالمت......ق -134

 استفاده می شود.

 (*د                                  $ج(                                  &ب(                           #الف(  

 در کدام پارامتر نوشته میشود؟ Http://Www.Iran.Ir/در تگ پیوند آدرس  -135

 =Link(د                              =Aج(                             =Hrefب(                         =Srcالف(

 

 قاب بندی صفحات وب -فصل هشتم 

 اگربخواهیم صفحه را به دو قاب ستونی تقسیم کنیم کدام گزینه صحیح است ؟ -136

 <”Frameset Rows=”60,60>ب (                 <Frame Rows=”60,”60>الف (   

 <”Frameset Cols=”50,50>د (                   <”Frame Cols=”50,50>ج (   

 برای استفاده از یک یا چند قاب درون صفحات وب از کدام برچسب استفاده می کنیم؟  -137

 Frameset   د (                 Iframeج (               Frame    ب (                Frame Spacingالف (   

 قاب می باشد؟ کدام یک از موارد زیر از معایب -138

 تی فراهم نمی شود.گرفتن از صفحات وب به راح Printالف( سرعت بارگذاری صفحات وب را باال می برد               ب (   

ج ( می توان هم زمان بیش از یک صفحه وب را درمرورگرنمایش داد.       د(امکان مشاهده چند صفحه وب را به طور مجزافراهم   

 می کند.

http://www.iran.ir/
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 اسه برای تقسیم صفحه به چند قاب افقی به کار می رود؟.کدام شن -139

 Cols(  د                       Rows ج (                      Iframe  ب (                            Inlineالف (  

 برای مشخص کردن مرجع هر کدام از قاب ها از کدام برچسب استفاده می شود ؟ -140

 Name(  د                           Srcج (              <Frameset>ب (                    <Frame>الف (   

 ایجاد شود؟  Htmlقاب باید چند فایل  6در طراحی یک صفحه وب با   -141

 ( به تعداد دلخواه                   د                             7ج(                                  6ب (                                   5الف (  

 نوشته می شود ؟ Htmlبه جای کدام برچسب اصلی فایل  <Frameset>برچسب  -142

 <Body>(  د                      <Html>ج (                            <Head>ب (                     <Title>الف (   

 هد ؟می د اگر بخواهیم صفحه را به دو قاب افقی با عرض مساوی تبدیل کنیم ، کدام گزینه این کار را انجام -143

 <Frameset Cols=”50,”50>ب (                  <”Frameset Rows=”50,50>الف (   

 <”Frame Cols=”50,50>د (                           <”Frame Rows=”50,50> ج (    

نظیم کنیم ترا باید <Frameset>اگر بخواهیم خط جداکننده قاب های صفحه نشان داده نشوند کدام ویژگی بر چسب  -144

 ؟

  Base = 1د (          Border = 1ج (                  Base = 0ب (               Border = 0الف (  

نجام ن کار را اسب ایچبرای ایجاد قابی که با کلیک روی پیوند های آن نتایج مورد نظر در قاب دیگر ظاهر شود کدام بر  -145

 می دهد؟

 <Target>د (                 <Base>ج (                <Name>ب (           <Href>الف (   

 ت درون صفحه استفاده می شود؟کدام بر چسب برای معرفی یک قاب به صور -146

 <Frameset>د (                <Inline>ج (                  <Iframe>ب (                  <Frame>الف (   

 به کار می رود ؟ Framesetکدام شناسه برای مخفی کردن کادر های قاب در باالترین تگ  -147

 Border     د (           Frame Borderج (                     Fborderب (                No Frameالف (   

 برای ذخیره صفحه ای که شامل سه قاب باشد حداقل به چند فایل نیاز داریم ؟ -148

 (چهار فایل   د                الف( یک فایل                      ب( دو فایل                            ج( سه فایل           

149- Frame چیست؟ 

 ب ( نمایش همزمان بیش از یک صفحه یا تقسیم پنجره                       Webالف ( یک جدول   

 ج(  نمایش یک صفحه وب                     د ( تغییر دادن محتویات یک صفحه  

 چه عملی انجام می شود ؟  Frame Spacingتوسط مشخصه  -150
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( تعیین سند در د   اب ها    بین ق ظر         ب ( تعیین حاشیه برای قاب ها         ج( تعیین فاصلهالف (  تعیین قاب در محل مورد ن  

 قاب  

 برای اینکه مشخص کنیم در هر فریم چه صفحه ای نمایش داده شود از کدام تگ استفاده میشود؟ -151

 <Td>د(                       <Table>ج(                   <Frameset>ب(               <Frame>الف(  

 استفاده می کنیم؟ Tableدر تک  Frameبرای رسم کادر پایین جدول از کدام مقدار ویژگی  -152

 Belowد(                             Voidج(Aboveب(                  Hsidesالف(  

 کدام گزینه حاشیه فریم را حذف میکند؟ -153

 "Frame Border=”Noneب(      ”Frameset Border=”1الف(  

 ”Frameset Border=”0د(      ”Frame Border=”Yesج( 

 کدام گزینه سبب عدم نمایش نوار مرور)نوار پیمایش(در یک قاب صفحه ی وب می شود؟ -154

 Frame Name =Page1>ب(                          <Frame Name=Page1 scrollbar=0>الف(  

Scrolling=No> 

 <Frameset Scrolling=No>د(                                                 <Frameset Scrollbar=0>ج(  

 

 Dream Weaver با کار توانایی –فصل نهم 

 چند نمای طراحی متفاوت را در اختیار طراح قرار می دهد؟ Dreamweaverنرم افزار -155

 5(د                           4ج(                             3ب(                           1الف(  

 ویندوز به کار می رود؟ 98کدام یک از سرویس دهنده های وب زیر در نسخه  -156

 Ipsد(       Pws,Iis        ج(                           Iisب(                    Pwsالف(  

 Dreamweaverسلسله مراتب برچسب هایی که طراح در حال حاضر در آن موقعیت قرار دارد در کدام قسمت از   -157

 قرار می گیرد؟

 د(نوار وضعیت  Common  ب(پنل  ها                       ج(برگه ی        Insert   الف(نوار   

 در پنجره ی سند : Splitانتخاب گزینه ی  -158

 ی کند.باز می کند.                                          ب(نمای گرافیکی را باز م الف(نمای کد را  

 دهد. ج(نمای کد و گرافیکی را به طور همزمان باز می کند.            د(پنل ها رو به طور کامل نشان می  

 برای مشاهده ی سریع صفحه وب جاری از کدام کلید استفاده می شود؟ -159

 F12د(F10                       ج(F5                         ب(F1                      الف(



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 کدام گزینه سند را در نمای کد نویسی نشان میدهد؟ -160

 د(هیچکدام Splitج(                     Designب(                  Codeالف(  

 قرار دارد ؟ Dreamweaverدکمه های دسترسی به نما های طراحی در کدام قسمت نرم افزار  -161

  Filesد(پانل Standardج(نرم افزار Propertisالف( پنجره سندب(پانل   

 در کدام روش نمایش محیط طراحی در دسترس است؟ -162

 Previewد(   Designج(      Splitب(             Publishالف(  

 ان بر برای نمایش صفحه،در مرورگر اولیه وثانویه)در صورت وجود(،به ترتیب کدام است؟کلید می -163

 Ctrl+F10,F10( د                       Ctrl+F11,F11ج(                  Ctrl+F8,F8ب(      Ctrl+F12,F12الف(   

 کلید میان بر برای باز کردن یک فایل موجود، کدام گزینه است؟ -164

 Ctrl+Nد(           Ctrl+Bج(                       Ctrl+Oب(               Ctrl+Pالف(  

 برای باز کردن فایلهایی که اخیرا باز  بوده اند گزینه .....از منوی فایل انتخاب می نماییم. -165

 Open All(د                        Open Recentج(          Open In Frameب(               Openالف(  

 کدام است؟ Htmlترتیب قرار گیریصحیح عناصر یک   -166

            Html/Head/Bodyج(            Body/Html/Headب(         Html/Body/Headالف(  

 Head/Html/Bodyد(

 آزمایش صفحات ایجادشده بر مرورگر توسط کدام گزینه ی زیر انجام می گیرد  -167

  Operaد(          Internt Explorer6.0ج(           Print Previewب(      Preview In Borwersالف (   

 

 دیریت دارایی هاتعریف سایت و م -فصل دهم 

 ایجاد سایت جدید از طریق کدام منو انجام میشود؟ -168

 Create Siteد(New Site                      ج(                      Site    ب(    New             الف(  

 ؟نیستامکان پذیر  Filesکدام یک از عملیات زیر از طریق پانل  -169

 (ایجاد سایت جدیدد    الف(تغییر نام فایل ها        ب(تغییر مسیر فایل ها           ج(ایجاد فایل جدید                

 کدام یک از پانل های زیر امکان مدیریت سایت را فراهم می کند؟ -170

 Applicationد(Design                         ج(Assets                     ب(Files             الف(  

 کدام یک از پانل های زیر امکان کنترل و ویرایش فایل ها را برای طراح وب فراهم می کند؟ -171

 Applicationد(Design                          ج(Assets                     ب(Files            الف(  



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 ؟دکدام گزینه استفاده می شو Assetsبرای درج یک فایل از طریق پانل  -172

 Loadد(Insert                             ج(Open                       ب(Copy          الف(  

 تخاب می کند؟به طور پیش فرض چه نرم افزاری را به عنوان ویرایشگر ان Assetsنل ادکمه ی ویرایش تصاویر در پ -173

 Loadد(Fireworks                      ج(Dreamweaver         ب(Paint          الف(

 م پانل قرار دهیم؟بهتر است آن را در کدا ,چنانچه یک فایل مشخص در یک سایت بزرگ مکررا مورد استفاده قرار بگیرد -174

 Favoritesد(Index                            ج(Assets                     ب(Files          لف(ا  

 توسط کدام قابلیت می توان امکان به اشتراک گذاری مدیریت سایت را فراهم کرد؟ -175

 Shareد(Category                       ج(Compatibility         ب(Contribute  الف(

 مدیریت فایل هاازطریق کدام پانل است؟   Dream Waverدر -176

 د(همه ی موارد Filesج(           Contribute ب(         Assetsالف(  

 برای ویرایش سایت از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ -177

 د( هیچ کدام Advancedج(                   Manage Siteب(                         Edit الف(

 کدامگزینهبایستیمورداستفادهقرارگیرد؟Dreamweaverیکسایتدرجهتایجاد -178

 Insert-New Siteد( Site-New Siteج(          Site-Manage Siteب(          Insert-Siteالف(

 برای ایجاد یک صفحه خالی در سایت کدام گزینه را باید مورد استفاده قرار داد ؟ -179

 File-New Documentد( File-Newج(            Site-New Windowب(           File-Blank Pageالف(  

 ده میشود؟از کدام پانل استفا Dreamweaver برای مشاهده ی فایلها و پوشه های مرتبط و غیر مرتبط به سایت -180

 Applicationد( Assetsج(                            Filesب(                         Libraryالف(

بطورپیش فرض درکدام حالت Documentپنجره  ودتنظیم ش Coderبه صورت  Dreamweaverی کاریاگرفضا -181

 نمایش میباشد.

 نشان داده نمی شودDocumentد (پنجره          Designج(                              Splitب(                          Codeالف(  

 اولین گام در ایجاد سایت .... می باشد. -182

 د(طراحی تعیین زبان انگلیسی)الف(برپاکردن سایت                 ب(ایجاد صفحه خانگی            ج  

 ،چه عملی اتفاق می افتد؟ (Manage Sites)،از پنجرهی مدیریت سایت ها Newبا انتخاب گزینه ی -183

 یجاد می شود.ا Htmlالف( سایت های قبلی حذف می شوند.                                     ب(  یک فایل جدیدباپسوند  

 وجود ندارد.، Manage Sitesج( بدون حذف سایت های قبلی،سایت جدیدی ایجاد می شود.         د( چنین گزینه ای در   

 ،بر کدام یک ازگزینه های زیر،تاثیرخواهدکرد؟ Libraryتغییرات بر روی عناصر موجود در گروه -184



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 نند.ه می کالف( تمامی فایل های باز                                  ب(تمام صفحاتی که ازآن عناصر،استفاد  

 .،باشد Libج( فقط فایل جاری                                         د( فایل هایی که پسوندآنها،  

 دستورات انجام شده روی فایل جاری، از کدام پانل استفاده می شود؟ برای لغو -185

 Snippetد(      Assetsج(                               Historyب(          Behaviorsالف(   

 تنظیم نمود؟ Site Definitionکدام گزینه را نمیتوان از پنجره  -186

وط (تنظیمات مربد  ی     شابه با سایت فعلی      ج(پشتیبان گیری از سایت فعلالف(حذف نام یک سایت      ب(ایجاد یک سایت م  

 Iisبه 

 را انتخاب میکنیم؟ Manage Sitesبرای پشتیبان گیری از سایتهای موجود کدام گزینه از پنجره ی  -187

 Export(د                             Inportج(                                Removeب(                          Newالف(  

 کدام است؟ Documentواقع در نوار ابزار  Titleوظیفه ی کادر متنی در  -188

وشته های نهت نمایش جتعیین الف(تعیین عنوان سند جاری        ب(تعیین نوع فونت صفحه           ج(تعیین رنگ سند جاری     د(  

 سند

 گزینه  ........... مناسب است؟ Assetsبرای ایجاد لیستی از شی های مورد عالقه در پانل  -189

 Favorites( د                             Libraryج(                                      Urlsب(                   Moviesالف(  

 میشود؟ درکدام شاخه ذخیره Dreamweaverعناصر کتابخانه ای  -190

 Image(د                               Scriptج(                                   Assetsب(                  Libraryالف(  

 برای استفاده از قطعه کدهای آماده از کدام پانل استفاده میشود؟ -191

  Tag Chooser( د              Code Sinppetsج(                            Tag Editorب(           Code Hintsالف(   

 در صورت حذف نام سایت لیست سایتها ..........................؟ -192

 ودشذف می الف( تمامی اطالعات تنظیم شده سایت برای همیشه از بین می رود       ب(فایلهای  موجود در سایت ح  

 شود  لی حذف میر پوشه محد(در فایلهای ذخیره شده ذ                        ج(فقط نام سایت و تنظیمات سلیت حذف می شود     

 برای تنظیم خصوصیات شئ انتخاب شده ازصفحه درکدام پانل استفاده می شود؟ -193

             د(پانل                Behaviors ج(پانل Propertise                   ب(پانل         Framesالف(پانل

Snippets 
 

 وب صفحات بندی طرح –فصل یازدهم 

194- Metatagها درکدام برچسب قرارمی گیرند؟ 



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 Body             د (  <Head>ج (<Meta>ب (                      (<Title>الف(

 موتورهای جستجوازمحتویات کدام برچسب برای برگرداندن نتایج موردنظرکاربران استفاده می کنند؟ -195

 <Body>د ( <Head>ج ( <Src>ب (   <Html>الف (   

 کدام یک ازگزینه های زیر تصویرزمینه رابه صورت افقی تکرارمی کند؟ -196

             د (  No Repeat                ج (  Repeat X                         ب (                 Repeat Y  الف (   

 Repeat 
 نوع پیوندهایی راشامل می شود؟ چهVisited Linkگزینه  -197

 حهالف ( پیوندهای مالقات شده      ب ( پیوندهای فعال       ج ( پیوندهای جاری     د(کل پیوندهای صف

 بنویسیم؟Dtdبرای زبان فارسی باید کدام یک ازکدهای زیررادرقسمت  -198

           د (  Unicode8                   ج (                   Utf-8           ب (      Unicode(Utf-8)الف (   

Unicode 

199- Brdr Colorکدام ویژگی جدول راتعیین می کند؟ 

 لخل جدوالف ( رنگ سلولهای جدول        ب ( رنگ خط حاشیه جدول       ج(رنگ سرفصل جدول       د(رنگ متن دا

 برای تقسیم یک سلول به چندسلول ازکدام گزینه استفاده می شود؟ -200

                د (  Insert Cell           ج (   Update Cell              ب (  Split Cell                 لف(ا  

Merge Cells 
 کدام یک ازنماهای زیربرای تغییرات درجدول بیشتراستفاده می شود؟ -201

                    د ( Standard               ج (Expanded                  ب (                 Change    الف (  

Layout 
 م؟استفاده می کنی Propertiesبرای تعیین قابی که می خواهیم پیونددرآن بازشود،ازکدام گزینه کادر -202

 Link                    د (Target                   ج (  Source                     ب (              Frameset    الف (

 درانتخاب محل بازشدن پیوند چه عملی راانجام می دهد؟ Topگزینه  -203

 الف ( مقصد پیوندرادرباالی مرورگر باز می کند.         ب ( مقصدپیوندرادرمرورگرجدیدبازمی کند.

 ود.ش ازمیج( مقصدپیوندرادرهمان قابی بازمی کندکه مبداپیونددرآن قراردارد.     د(مقصدپیونددرکل کادرمرورگرب

 مهم ترین دلیل استفاده ازالگوها چیست؟ -204

 الف ( الگوگرفتن درطراحی صفحات         ب( صرفه جویی درکارووقت

 ج (طراحی صفحات زیبا            د(طراحی صفحات متعدد

 الیه ها درکدام یک ازبرچسب های زیرنمی تواننداستفاده شوند؟ -205



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 <Dir>د ( <Div>ج (        <Layer>ب (                <Ilayer>الف (  

 کدام یک ازگزینه های زیرترتیب قرارگرفتن الیه هاراازنظرسطح قرارگیری در صفحه تعیین می کند؟ -206

 Position              د (    Divج ( Layer                         ب (                Z-Indexالف (

اده می استف(دوم )اگر بیش از یک مرورگر باشدری درمرورگرکدام یک ازکلیدهای صفحه کلید برای مشاهده صفحه جا -207

 شود؟

 Ctrl+ F12                ( دF12                       ج (       Ctrl+ F2                 ب (             +F5 Ctrlالف (   

 بهچهمعناست؟Targetدر خصوصیت  Selfگزینه -208

 .زمی شودشود.                ب ( مقصدپیونددریک صفحه جدیدمرورگرباالف ( مقصدچیوند درکل کادر مرورگربازمی 

 ی دارد.نددرآن جادا پیوج ( مقصدپیونددرقاب والدبازمی شود.                       د(مقصدپیونددرهمان قابی بازمی شودکه مب

 ؟ چیست  Dreamweaverپسوند فایل الگو در  -209

 Dwt(  د                       Htmlج (                         Swf(  ب                         Tmpالف (   

 برای تنظیم پهنای یک جدول کدام گزینه استفاده میشود؟ -210

 Table Widthد(     Border Ticknees ج(           Cellk Spacingب(                     Captionالف(  

 یک جدول را تنظیم نمود؟با استفاده از کدام گزینه میتوان ضخامت  -211

 Table Widthد(     Border Tickneesج(               Cellspacingب(               Cellpadingالف(  

 برای ایجاد یک لینک به محل دیگری در همین صفحه از کدام گزینه استفاده میشود؟ -212

 Insert Div Tagد(       Named Anchorج(                  Email Linkب(               Hyper Linkالف(  

 کدام گزینه درست است؟Dreamweaverبرای ادغام چند  خانه ی جدول در  -213

 Cell Spacing(د               Cell Paddingج(                     Split Cellب(              Merge Cellالف(  

 ..........ایجاد  می شوند؟الیه بطور پیش فرض با تگ . Dream Weaverدر نرم افزار -214

 Tableد(                   Framesetج(                            Divب(   Layerالف(   

 در اخرین ردیف جدول می توان بطور خودکار.....................Tapبا استفاده کلید  -215

 به جدول اضافه  نمود    الف ( سطر جدیدی به جدول اضافه کرد               ب( یک ستون جدیدی  

  ج( جدول را به دو جدول مستقل تبدیل کرد            د( یک ردیف به خانه انتخاب شده اضافه نمود    

 ایجاد پیوند  به پست الکترونیکی توسط کدام گزینه انجام میگیرد؟ -216

 Link __Mile Toد(     Insert__Mail Toج(Insert__Email Linkب(        Insert__Linkالف(  

 ایجاد یک الگو از یک صفحه وب طراحی شده توسط کدام گزینه انجام میگیرد؟ -217



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 Toolد(     Insert__Templateج(    New__Templateب(      Seva As__Templeteالف(  

 اهدشد.خونوان دیده نروی گزینه...........تنظیم شود نوارهای مرورگرفریم به هیچ ع Scrollها اگر گزینه  Frameدرمورد -218

 No        د (  Default                                 ج(             Autoب(         Yes                         الف(  

 

 وب صفحات به محتوا افزودن –فصل دوازدهم 

 برای ایجاد پاراگراف در محیط طراحی از چه کلیدی استفاده می شود ؟ -219

 Enter(  د                          Altج (                        Shiftب (                             Pالف (   

 در نمای طراحی برای ایجاد یک فاصله یک خطی از چه کلیدی استفاده می شود ؟ -220

 Ctrl + Shiftد (           Ctrl + Enterج (         Shift + Enterب (                      B + Rالف (   

 توسط کدام گزینه صورت می گیرد ؟ Propertiesایجاد پیوند در کادر  -221

 Target(  د                      Srcج (                              Aب (                       Linkالف (   

 به هر ناحیه در یک نقشه تصویری ...................... گفته می شود . -222

 Hot Mapد (              Rolloverج(                     Hotspotب(         Image Mapالف (   

 برای تعبیه یک فایل صوتی در سند باید از کدام گزینه برای درج آن استفاده کرد ؟ -223

 Object ( د              Plug-Inج (                          Flashب (               Soundالف (   

 کاربرد لنگر چیست ؟ -224

 الف ( در یک صفحه طوالنی وب تمام پیوند ها را درابتدای سند درج می کند .  

 ب ( در یک صفحه طوالنی وب تمام پیوند ها را درانتهای سند درج می کند .  

 ج ( در یک صفحه طوالنی وب امکان ارتباط و پیوند با صفحات دیگر را برقرار می کند .  

 د ( در یک صفحه طوالنی وب امکان ارتباط و پیوند با قسمت هایی از همان صفحه را برقرار می کند .  

 . تصویری که با قرار گرفتن ماوس روی آن تصویر دیگری نمایش داده شود را  ............ می نامند -225

 Image Changeد (       Image Mouseج (               Rolloverب (         Mouseoverالف (   

 مستطیل شکل کدام گزینه مناسب تر است؟ Image Mapبرای ایجاد  -226

 Pointerد(           Rectangular Hot Spotج(         Oval Hot Spotب(           Poligan Host Spotالف(  

Hot Spot 
 ود؟برای ایجاد پیوند متنی به تصویر شی ءیا سند دیگر از کدام گزینه استفاده میش -227

 Named Anchorد(               E_Mail Linkج(               Hyperlinkب(          Image Mapالف(  



نمونه سواالت طراحی صفحات وب                                                 

تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 

  نویسی کد محیط با کار –فصل سیزدهم 

 ؟ماییدناگر بخواهید از کادر شناور برای درج بر چسب استفاده کنید کدام کلید ترکیبی را باید استفاده  -228

 Alt+Ctrlد(                       Shift+Ctrlج(      Space+Ctrlب(Space+Tab               الف(  

 د؟اید درج شوینه ببرای درج بر چسب خاتمه به صورت خودکار در محیط کد و با استفاده از کادر شناور حداقل کدام گز -229

 می شود(برچسب خاتمه به طور خودکار درج ند                   >ج(                                  <ب(/                                  <الف(  

 نیست؟ Quick Tag Editor کدام یک از عملیات زیر از وظایف  -230

 سب دیگرر بر چدالف(رنگ بندی انواع بر چسب های استفاده شده در برنامه                 ب(قرارداد بر چسب موجود   

 ورد نظرر محل مدچسب                                                                د(درج برچسب ج(ویرایش بر   

 برای نشان دادن شماره خطوط برنامه از کدام گزینه استفاده می شود؟ -231

 Codeد(               Code Inspector ج( Word Wrap           ب(             Quick Tag Editor الف(  

Coloring 
 چیست؟ Cleanup Htmlوظیفه  -232

 الف(ویراش رنگ بندی انواع بر چسب ها و کد های برنامه                  ب(ویرایش بر چسب ها

 کال زداییازی و اشد(برای بهینه س                                                             Htmlج(حذف کدهای   

زینه برای کدام گ<Img>باید بر چسب  Cleanup Htmlتصویر در کد برنامه توسط برای حذف تمام برچسب های  -233

 تعیین شود؟

 Combineد(              Specific Tagج(             <Img>ب(          Redundant Nested Tagsالف(  

Nested Tag 
 ط کدنویسی میشود؟( باعث حذف نوار پیمایش افقی در محی View Optionکدام یک از گزینه های )  -234

 Word Wrapد(            Code Coloringج(               Line Numberب(          Syntax Coloringالف(  

مل عبدون این که پیغام وضعیت برچسبها مشاهده شود Clean Up Html,کدام یک ازگزینه های زیردرپنجره  -235

 پاکسازی انجام میگیرد؟

 Combineد(      Show Log On Completionج(      <Img>ب(     Redundant Nested Tagsالف(  

Nested Tag 
 برای حرکت بین خصوصیات بر چسب موجود از کلید....استفاده می کنیم. -236

 Shift(د                               Tabج(                  Ctrl + Enterب(                           Enterالف(  

 انتخاب می کنیم ؟ Edit ----- Preferenceات رنگ آمیزی محیط کد نویسی کدام گزینه را از برای تنظیم -237
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تهیه و                                                                   

 تنظیم : الهام دارآفرین

 Code Coloring(د              Code Formatج(                       Css Styleب(                        Fontsالف(  

 از کلید ترکیبی  .....استفاده می کنیم. Quick Tag Editorبرای باز کردن پنجره ی -238

  Ctrl + T(د                       Ctrl + Yج(                           Ctrl + Qب(                    Ctrl + Eالف(  

 چه تاثیری دارد؟ View Optionsاز گزینه های  Syntax Coloringفعال بودن گرینه ی  -239

 دهد. نمایش می سمت چپ رفته نمایش میدهد                        ب(شماره سطر کد را در حاشیه یالف(کد هارا به صورت تو   

 .شان میدهدنتمایز مج( با توجه به ساختار کد ، رنگ آن را متمایز می سازد.             د( کدهای نامعتبررا به صورت   

 کدام گزینه صحیح می باشد؟ Designبرای مراجعه به یک خط مشخص در نمای  -240

 ی شود.استفاده م Find Ahd Replaceرا انتخاب می کنیم.                   ب(دستور  Go To Lineالف(دستور   

 رسی نیستقابل دست Designرا انتخاب می کنیم.                د(این گزینه در منوی  Find Selaction ج(دستور  

 از نمای طراحی توسط کدام گزینه انجام می شود ؟ ویراش سریع تگ ها بدون خروج -241

      Library( د                             Gotoج(              Ouick Tag Editorب(                                  Findالف   

 

 Css با صفحات بندی قالب –فصل چهاردهم 

 در کدام قسمت از برنامه قرار میگیرد؟Cssکدهای  -242

 <Css>د(  <Meta>ج(      <Head>ب(            <Title>الف(  

 برای مقداردهی به یک ویژگی از چه عالمتی استفاده می شود؟ Cssدر ساختارهای کدهای  -243

 ==د(                 :ج(       ;ب(           =الف(    

 درون چه عالئمی قرار می گیرد؟Cssبدنه قانون های -244

 د( }...{              ج( )...(     [ …]ب(          <...  >الف(   

اید انتخاب ب Define Inبرای این که سبک ایجاد شده به صورت داخلی درج شود،کدام گزینه را از لیست بازشوی بخش -245

 کرد؟

 New Styleد(      This Document Onlyج(  Externalب(         Internalالف (  

Sheet File 
 از کدام منو استفاده می شود؟Cssل برای نمایش پان -246

 Helpد(            Windowج(              Insertب(         Viewالف(  

 نلی نمایش داده می شود؟اسبک ایجاد شده در چه پ -247

 Assetsد(           Framesج(              Cssب(         Filesالف(  
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248- Cssچیست؟ 

 ب(الگو های قابل ویرایش    الف(مجوعه قوانین مربوط به قالب بندی صفحه وب  

 Dream Weaverد(سبک های پیش فرض                    Dream Weaverج(مجموعه الگو های پیش فرض   

 به چه شیوه ای مورد استفاده قرار می گیرند؟Cssکدهای  -249

 های طراحی شده              د( الف و ب  ج( سبک           ب(خارجی       الف( داخلی  

 از کدام روش استفاده می شود؟ Dream Weaverبطور پیش فرض برای قالب بندی متن،در نرم افزار -250

 Java Scriptد(  خارجیCssج(         داخلیCssب(      Htmlالف( تگ های   

 کرد؟ شد از چه روشی باید استفادهبرای ایجاد یک طرح کلی که در تمام الیه های یک سایت بکار رفته با -251

 Asp.Netد(    Aspج(         Phpب(  Cssالف(  

 برای پارگراف بندی استفاده می شود؟ Cssکدام دسته از فرمانهای -252

 Positioningد(                  Borderج(  Blockب(  Typeالف(  

یت وب اسر سارا،درسرتانها تعریف کرده وسپس بااستفاده از.....،قالب بندی هایی نظیراندازه متن،رنگ وفونت را -253

 خود،اعمال میکنیم؟

 Tableد(  Libraryج(  Imageب(    Cssالف(  

 برای ایجاد یک طرح کلی که در تمام صفحات سایت قابل استفاده باشد چه روشی مناسب تر است؟ -254

 Styleد(بااستفاده از                   خارجیCssج(   داخلی Cssب(   الف(امکان پذیر نیست

 )سبک خارجی( چیست ؟ Cssپسوند فایل  -255

 Sht(  د                                           Stlج (                       Cssب (                         Jsالف (   

 برای ایجاد سبک داخلی از کدام برچسب استفاده می شود ؟ -256

 Style(  د                                     Scriptج (                   Sheetب (                     Cssالف (   

 کدام گزینه انتخاب می شود ؟ Propertiesبرای بکارگیری سبک ایجاد شده در صفحه وب از قسمت  -257

 Sheet(  د                                        Cssج (                    Style ب (                 Classالف (   

 صحیح میباشد؟ Cssکدام گزینه در مورد  -258

 ی یابدافزایش م شمگیریالف(مدیریت سایت برای اعمال تغییرات اسان تر میشود                    ب(حجم کل سایت به صورت چ  

 تیبانی نمیکندرا پشCssموجود نیست     د(اکثر مرورگرهای جدید Cssوجود دارد در Htmlج(بسیاری از لمکاناتی که در   

 خاصی را به تگ خواستی در صفحه اعمال کرد؟Cssتوسط کدام گزینه زیر میتوان شیوه نامه  -259

 This Document Onlyد(                             Tagج(          Advansedب(                Classالف(  
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 جمع آوری داده ها با استفاده از فرم -فصل پانزدهم 

 میتوانامکانارساالطالعاترافراهمکرد؟  Htmlتوسطکدامیکازاجزایفایل -260

 )Body      د) Form                                  ج          ) Head        ب                    )  Titleالف  

 راباید انتخاب نماییم؟برای ایجاد یک دکمه ی تایید در فرم کدام گزینه  -261

 )Label   د                         Hidden Fieldج(         )  Button      ب          )Text Fieldالف   

 مشخص می شود ؟نهیکدامگزدر فرم توسط سدهندهیروشارساالطالعاتبهسرو -262

 Enctype(  د                               Methodج (               Formب (               Action الف (   

 است؟صحیح نهیگزکداملدمتنیفایجاد برچسب کنار یبرا -263

 Labelد (                                     Formج ( Text Field  ب (                Buttonالف (  

 یح است ؟برای اینکه دکمه های رادیویی در فرم به صورت گروهی باشند کدام گزینه صح -264

 اشند .بر یک فرم دباید  الف ( دکمه های رادیویی نمی توانند به صورت گروهی تعریف شوند.        ب ( همه دکمه های رادیویی  

 دهم گروه یکسان باش ی رادیوییکمه هادج ( باید نام دکمه های رادیویی هم گروه یکسان باشد                             د ( نباید نام   

 م؟یاستفادهکنگزینه دازکدامیسدهندهبایافتاطالعاتازفرموارساآلنهابهسرویدری راب -265

 Browserد (                   Submitج ( Actionب (              Button Nameالف (   

 ؟شودی نمییفرمتعی های ژگیافتخواهدکرددرکدامویفرمرابهمنظورپردازشدری کهدادههای آدرسصفحها -266

  Action(  د                          Inctipج (                    Methodب (                               Fileالف (   

 ؟نباشداطالعات مهم  تیشودکهامنی بهکاربربردهمی رمواقعیارسالزی کازروشهای کدام -267

  Enctype(  د                       Methodج (                           Getب (                             Postالف (   

 کدامیک از گزینه های زیر را نمیتوان توسط فیلد متنی ایجاد کرد؟ -268

 (کادر محاورهد        الف(متن های خطی                    ب(متن های چند خطی          ج(کلمه عبور                    

 رامکانانتخابچندعنصروجوددارد؟یازانواعزکی درکدام -269

 ( برچسب  د               ( فهرست)ستیلب ( کادر عالمت              ج (                 یی   ویدکمهرادالف (   

 در کدام روش زیر اطالعات به صورت مخفیانه ارسال می شود ؟ -270

  Action(  د                     Methodج (                          Postب (                             Getالف (   

 کردن فایل ( کدام گزینه انتخاب می شود؟ Uploadبرای ارسال فایل برای کاربر )  -271

 Post(  د                       Submitج (                File Fieldب (                  Text Fieldالف (   
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 اسکریپت جاوا در توابع و ها داده ، متغیرها –شانزدهم فصل 

 درجاوا اسکریپت چندنوع داده اصلی وجوددارد؟ -272

 ( دود                الف ( سه                             ب ( پنج                            ج ( چهار             

 ...... درج شود؟درجاوا اسکریپت درپایان هردستور باید عالمت ..... -273

 .(  د                            "  "ج (                              ;ب (                                =الف (   

 کدام عملگر، عملگر نمادی است ؟ -274

 ( الف و بد           الف ( محاسباتی                   ب ( مقایسه ای                     ج ( رشته ای               

 کدام یک ازمتغیرهای زیرعددی است ؟ -275

 ( الف و ج د                ”A=”123ج (                         “ ”=Aب (                    C=123الف (   

 متغیری که یک مقدارخالی درآن قرارگرفته است.................. گفته می شود. -276

 Boolean(  د    ب ( تهی                            ج ( تعریف نشده                   الف( عددی                

 کدام یک ازمتغیرهای کدهای زیررانمی توان درطول برنامه  مجددا مقداردهی کرد؟ -277

Var  A; 
        Var  B=0; 

        Var  D=3.14 ;     
        Const  E=3.14; 

 

 E(  د                           D,Eج (                      A,B,Dب (                         Aالف (   

 کدام است ؟  Cو   Bبه کد زیردقت کنید : مقدار متغیر  -278

Var B;       Var A=0; 

A++;       ++A; 

       B=++A;    C=A++; 

 B=2   C=2د (       B=1    C=2ج (       B=3     C=3ب (       B=2    C=4الف (   

 چیست؟"= ="و"= = ="تفاوت عملگرهای -279

 عالوه برتبدیل نوع مقداردهی رانیزانجام می دهد."= = ="الف ( عملگردهای  

 عالوه برتبدیل نوع مقداردهی رانیزانجام می دهد."=  ="ب ( عملگردهای  

 بدون تبدیل نوع مقایسه می کند."== "تبدیل نوع راانجام می دهد اما عملگرد"= = ="ج ( عملگر  
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 بدون تبدیل نوع مقایسه می کند."== ="تبدیل نوع راانجام می دهد اما عملگرد"=  ="د ( عملگر  

 برای برگرداندن مقادیر توسط توابع از چه دستوری استفاده می شود؟ -280

 Alertد (                    Messageج (                  Functionب (               Returnالف (   

 یک تابع حداقل چه تعداد آرگومان می تواند داشته باشد؟ -281

 ( نامحدودد                               10ج (                                  1ب(                         0الف(   

 

 

 آن عمکرد نحوه و اسکریپت جاوا –فصل هفدهم 

 ..است......زبان های ...جاوا اسکریپت یکی از  -282

 هیچ کدام (  د   )سرویس گیرنده(     Client Siteج (     Html   ب (    )سرویس دهنده(  Server Sideالف (   

 اجزای برنامه است ؟ خواندن کوکی های سیستم کاربر به عهده کدام یک از -283

 <Body>د( برچسب های             ج(جاوا اسکریپت              ب(فرم ها     Htmlالف(کدهای

 برای نوشتن یک متن در جاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده میشود؟ -284

 Document            د (    Write                       ج (   Print                   ب (                     Script الف (   

 د؟ند قرار گیرننمیتوان برچسب های جاوا اسکریپت در کجای برنامه -285

 ج از برنامهد( فایلی خار             <Title>ج( برچسب         <Body>ب ( برچسب   <Head>  الف ( برچسب 

 برچسب های جاوا اسکریپت برای تعریف در چارچوب کدام برچسب ایجاد میشوند؟ -286

 <Script>                   د (  <Java>                      ج (     <Body>          ب (                <Head>الف (  

 پسوند فایل های جاوا اسکریپت چیست؟ -287

 Jav.                 د (  Js.                             (  ج   Scr.                   ب (                      Htm.الف (

 توسط چه شرکتی تولید شده است ؟جاوا اسکریپت  -288

              Adobeد(           Netscapeج(         Java Scriptب(    Microsoftف(ال

 اسکریپت از چه دستوری استفاده می شود ؟ جاوابرای تعریف متغیر در -289

 نیاز به تعریف ندارندد(              Varج(         Script ب(          Dimالف(

 در جاوا اسکربپت نیست؟  هامتغیراز انواع کدام یک از گزینه های زیر  -290

 Var             د (   Float                         (  ج  Integer              ب (               Booleanالف (  
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 اسکریپت جاوا در برنامه روند کنترل –فصل هجدهم  

 کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه دو متغیر به کار می رود؟ -291

 ! =( د                                   =! ج(                           == ب(                           =الف(  

 کدام یک از عملگردهای زیر انتساب یک مقدار به یک متغیر به کار برده می شود؟ -292

 ! =( د                                  =! ج(                           == ب(                         =  الف(  

 در مقابل آن الزامی است؟Forنوشتن کدام یک از اجزای حلقه  -293

 ج  ,( موارد بد الف( مقدار اولیه متغیر       ب( عبارت کنترلی              ج( افزایش یا کاهش                  

 اجرا می شوند؟در کدام یک از حلقه های زیر دستورات حداقل یک بار  -294

 ر سه مورد   د(    ه              Do…Whileج(                          Forب(                    Whileالف(  

 کدام یک از دستورات زیر بر دستورات قبل از خودش تاثیر می گذارد؟ -295

 د( هیچ کدام                       Switchج(            Continueب(      Breakالف(  

 در چه شرایطی اجرای حلقه به طور کلی به پایان می رسد؟ -296

 Continue(استفاده از دستور3بر قرار نبودن شرط حلقه        (Break 2(استفاده از دستور 1

 3و2و1(  د                              3و2ج (                         3و1ب(                    2و1الف(   

 کدام دستور در جاوا اسکریپت برای تکرار دستورات استفاده می شود ؟ -297

 ب    ود( الف                             Caseج(                      Forب(             Whileالف(   

 چه زمانی استفاده می شود؟Forاز حلقه  -298

 .شخص باشد متورات الف( دستورات حداقل یکبار اجرا شود .                                       ب( تعداد تکرار دس  

 ج(  تعداد تکراردستورات نامشخص باشد .                                     د( الف و ج  

 از کدام دستور زیر برای عملیات شرطی استفاده می شود ؟ -299

 If(د                              Whileج(                      Breakب(               For  الف(  

 در کدام حلقه در صورت عدم برقراری شرط دستورات بدنه حلقه هرگز اجرا نمی شود؟ -300

 کدام یچد(ه                      Do Whileج(                           Forب(         While الف(      

 استفاده می شود؟Switch از دستور............. برای تعیین دستورات پیش فرض ساختار -301

 Else د(                   Continueج(                     Break ب(            Defautالف(  

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -302

<Script Type="Text/Javascript"> 
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           Var A=8; 

           If ((A%2)==0)  Document.Write(A); 

</Script> 

 د ( خروجی ندارد          0ج (                         8ب (             4الف (   

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -303

<Script Type="Text/Javascript"> 

           Var I; 

           For(I=5;I<=1;I--) 

           Document.Write(I+"<Br>"); 

</Script> 

 5تا  1( چاپ اعداد  د          5تا  1ج ( چاپ اعداد فرد               5ب ( چاپ اعداد کوچکتر از       1تا  5الف ( چاپ اعداد 

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -304

<Script Type="Text/Javascript"> 

         Var I; Var F=1; 

          For(I=1;I<=4;I++) 

          F=F*I; 

         Document.Write(F); 

</Script> 

 د ( خطا دارد          4تا  1ج ( چاپ اعداد                         24ب (             4الف ( 

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -305

<Script Type="Text/Javascript"> 

          Var I; 

          For(I=10;I<=20;I++) 

          If((I%2)==0)    Document.Write(I+"<Br>"); 

</Script> 

تا  10د ( چاپ اعداد زوج            20تا  10ج ( چاپ اعداد فرد        20تا  10ب ( چاپ باقیمانده اعداد     20تا  10الف ( چاپ اعداد 

20 

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -306

<Script Type="Text/Javascript"> 

         Var I; 

         For(I=10;I<=99;I++) 

        Document.Write(I+"<Br>"); 

</Script> 
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و  10د ( چاپ اعداد            ج ( چاپ اعداد دو رقمی          99ب ( چاپ اعداد کوچکتر از       100الف (چاپ اعداد کوچکتر از   

99 

 خروجی اسکریپت زیر چیست ؟ -307

<Script Type="Text/Javascript"> 

         Var D = New Date(); 

         If (D.Gethours()== 8)   Alert("Welcome")        

</Script> 

نمایش   Welcomeباشد 8نمایش داده میشود .     ب ( اگر ساعت سیستم   Welcomeالف ( اگر تاریخ ،روز هشتم باشد   

 داده می شود .

نمایش   Welcomeتنظیم شده و 8نمایش داده می شود .             د ( ساعت سیستم   Welcomeصبح   8ر ساعت ج( د     

 داده می شود .

 

 ا اسکریپتکار با اشیای جاو -فصل نوزدهم 

 کدام یک از گزینه های زیر تعریف درستی برای شئ ارائه میدهد؟ -308

اخته روی آن س ها از شته باشد.      ب(یک الگو یا چهارچوب کلی که کالسالف(عملیات ورفتارهایی که هر کالس می تواند دا  

 می شود.

 دهاست.ج(یک نمونه ساخته شده از روی کالس است.                        د(یک نمونه ساخته شده از روی مت  

 ده می شود؟ژه کلیدی استفادر جاوا اسکریپت برای ایجاد یک کالس از کدام وا -309

 Class                       د (                   Functionج (                  Objectب (           Method( الف   

 دسترسی به هر یک از خواص شئ کدام گزینه صورت می گیرد؟ -310

 >نام شئنام خاصیت.<(د      الف(نام خاصیت.نام شئ             ب(نام خاصیت=نام شئ              ج()نام خاصیت(نام شئ         

 کدام یک از خواص زیر طول یک رشته را برمی گرداند؟ -311

 Lengthد(  Objectج(  Widthب( Stringالف(  

 د عنصر دارد ؟باشد،آرایه چن"20"اگر اندیس آخرین عنصر یک آرایه  -312

د(نمی توان از روی اندیس آخرین عضوتعداد عناصر را        21ج(             20ب(                     19الف(  

 مشخص کرد

این کار را به درستی  را نسبت دهید کدام یک از گزینه های زیر 5مقدار Arrاگر بخواهید به سومین عضو یک آرایه بانام  -313

 انجام می دهد؟
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 Arr(2)=5د(  Arr(3)=6ج( Arr[2]=5ب( Arr[3]=5الف(  

 کدام یک از گزینه های زیر به کار می رود؟ 5برای تولید یک عدد تصادفی کوچک تر از  -314

Math.Random()*5ج(        Math(Random)>5ب(Math.Random(5)الف(  

 Math*Random(5)د( 

 نیاز ندارد؟Newکدام یک از اشیای زیر برای معرفی به  -315

 د( هیچکدام                     Arrayج(                      Dateب( Mathالف(  

 است؟ ساعت و تاریخ کار باکدام شی برای  -316

 String(د     Mathج(     Dateب(    Arrayالف(

 است؟ عملیات ریاضی انجامکدام شی برای  -317

 Riyazi(د   Mathج(     Calculate(ب      Objectالف(

 تولید می کند ؟عدد تصادفی Mathشی در متدکدام  -318

 Number(د   Class(ج     Lenght(ب      Randomالف(

 میدهد؟مایش و ن کردهرایه را جدا آرایه اولین مقدارآکدام یک از متدهای  -319

 %(د  Pop(ج     ()Shiftب(     ()Joinالف(

 

 Dom مدل اشیای با کار –فصل بیستم 

 نیست ؟ Windowکدام یک از گزینه های زیر از متدهای شئ  -320

 Alertد (                   Historyج (                  Confirmب (             Promptالف (  

 از کدام شئ باید استفاده کرد ؟ Htmlبرای نوشتن متن ها و عبارات درون سند  -321

 Window        د (  Document          ج (  Navigator            ب (              Historyالف (  

 کدام یک از گزینه های زیر نسخه مرورگر مورد استفاده را برمی گرداند ؟ -322

 Appnameد (          Navigator   ج (            Appversionب (           Window الف (   

 است ؟ Historyکدام یک از گزینه های زیر از متدهای  -323

 ()Next د (                 ()Back  ج (               () Currentب (       ()Documentالف ( 

 چیست ؟ Domمفهوم مدل  -324

  اشندمی توانند داشته ب ی یک کالسه اشیاکالف ( مجموعه ای از خواص و متد ها است                                         ب ( رفتارهایی   

 ی کندا را مدیریت مو روش دسترسی به آن ها را بیان می کند .         د ( مجموعه ای ازاشی Htmlج ( رابطه بین عناصر   
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 کدام شئ برای دستیابی به اطالعات کلی درباره مرورگر استفاده می شود ؟ -325

 Documentد (                   Historyج (                 Windowب (        Navigatorالف (   

 کدام شئ برای کنترل و دستیابی به کادرهای محاوره ای استفاده می شود ؟ -326

 Documentد (                  Historyج (                 Windowب (        Navigatorالف (   

 کدام شئ برای دسترسی به سند و انجام عملیات روی آن انجام می شود ؟ -327

 Documentد (                  Historyج (                 Windowب (        Navigatorالف (   

 کدام شئ به تاریخچه سند و صفحات مالقات شده در مرورگر اشاره دارد ؟ -328

 Documentد (                  Historyج (                 Windowب (        Navigatorالف (   

 

 ا اسکریپتهای تعاملی در جاو توسعه فرم -فصل بیست و یکم

 متد..........برای برگرداندن فرم به حالت اولیه به کار برده می شود. -329

 Get                د (                       Postج (                  Submitب (            Resetالف (   

 کند؟کدام یک از گزینه های زیر مقدار محتویات ورودی را تعیین می  -330

 Length          د (  Value                 ج (  Text                 ب (              Inputالف (   

 چیست؟ ()Blurعملکرد متد  -331

  دارد.    ئ برمیالف( مکان نما را در شئ قرار می دهد.                                 ب( مکان نما را از روی ش  

 داند.می گر ج ( شئ را انتخاب می کند.                                              د ( تغییرات شئ را بر   

 چه زمانی اتفاق می افتد؟ On Changeرویداد  -332

 از ان خارج شود. ئتن داخل شغییر متالف (  کاربر متن داخل شئ مورد نظر را تعییر دهد.                             ب ( کاربر بدون   

 ر دهد.ا تغییرج ( کاربر متن داخل شئ مورو نظر را تغییر داده سپس از ان خارج شود.     د ( کاربر موقعیت ماوس   

 استفاده نمی شود؟ <Input>برای معرفی کدام یک از گزینه های زیر از برچسب  -333

 Text Areaد (    Button              ج (           Text    ب (       Radio Buttonالف (  

 برای اینکه چند دکمه رادیویی در یک گروه قرار گیرند باید در چه جزئی مشترک باشند؟ -334

 Name            د (   Value                 ج (  Type           ب (              Checkedالف (  

 چگونه می توان عنصر پنجم را شناسایی کرد؟ Radio1در یک مجموعه دکمه رادیویی با نام  -335

 Radio5        د (                    Radio4ج (       Radio[5]ب (               Radio[4]الف (  

 برای معرفی کادرهای عالمت دار از چه برچسبی استفاده می کنیم؟ -336
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 Select            د (                     Buttonج (   Checkbox  ب (            Text Areaالف (  

 

 Dream Weaver در پویا صفحات تولید –فصل بیست و دوم 

 در ساخت کدام صفحه با منابع داده تعریف شود ؟ -337

 ب الف و الف ( صفحات ایستا        ب ( صفحات پویا       ج ( صفحاتی که کد جاوا اسکریپت دارند       د (  

 ب چیست ؟تکنولوژی سرویس دهنده ی و -338

 ه است. بع دادالف( برنامه کاربردی که اسکریپت ها وکدها را پردازش کرده و به منبع داده می دهد .     ب( یک من  

خص می پایگاه داده را مش ستفاده ازا( روش ج(برنامه ای که تعداد کاربران سایت را مشخص می کند.                                         د  

 کند.

 عواملی درتعیین نوع تکنولوژی سایت مؤثرهستند؟ چه -339

 (الف وبد   الف(ماهیت صفحات وب سایت           ب(محیط اسکریپ نویسی       ج(تعدادکاربران وب سایت           

 کدام یک ازگزینه های زیروظیفه پردازش اسکریپت های درخواستی کاربررادارد؟ -340

 رنده.(سرویس گید               ب(منبع داده ها                     ج(محیط برنامه نویسی   الف(سرویس دهندهای برنامه کاربردی    

 برای دسترسی به  مسیر محلی سرویس دهنده وب چه عبارتی راباید درنوار آدرس درج نماییم؟ -341

 Http://Www. Localhostب (                      /Localhost //الف (    

  /Http://Www. Localhost.Comد (                 / Http:// Localhostج (    

 مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟ Cold Fusionتکنولوژی  -342

 Html(  د                    Cold Fusionج (                           Phpب (                                 Aspالف (   

 مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟ IisMicrosoftوژی تکنول -343

 Html(  د                    Cold Fusionج (                           Phpب (                                 Aspالف (   

 مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟ Php Serverتکنولوژی  -344

 Html(  د                    Cold Fusionج (                           Phpب (                                 Aspالف (   

 ،کدام گزینه صحیح می باشد؟  Iisدر مورد -345

می  Information Inside Software، نصب می شود.          ب( مخفف Dreamweaverالف(بطورپیش فرض با  

 .باشد

نظیمات آن،قابل تغییر ت …Manage Sitesج( عمل شبه سازی سرور راه دور راانجام می دهد.                     د(از گزینه ی  

 است.
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 برای دریافت چند فایل از سرور راه دور از کدام گزینه استفاده میشود؟ -346

 Synchronize(د                            Put Filesج(                   Get Filesب(                Site Map Viewالف(  

 برای مدیریت و ایجاد یک صفحه ی پویا کدام پانل باید فعال باشد؟ -347

 Assets(د                  Code Inspectorج(                  Behaviorsب(                       Databasesالف(  

 چیست؟   Bindingsکاربرد پانل  -348

 ه دور ایت راسالف(تعریف منابع محتوای پویا برای صفحه                          ب(مدیریت فایل ها و اتصال به   

 ایتسده در شج(نمایش پایگاه داده متصل به سایت                                   د(نمایش شئی های استفاده   

 رود؟برای پردازش صفحات پویا کدام گزینه به کار می  -349

 Testing Serverد(          Remote Folderج(                       Projectب(                    Local Folderالف(  

Folder 

 د؟وان مشاهده کرلیست پایگاه های داده ای که در سایت استفاده می شود را می ت Applicationدر کدام تب از پانل  -350

 Components(د                    Data Baseج(         Server Behaviorب(                        Bindingsالف(  

 تنظیم نمود ؟ Site Definitionکدام گزینه ها را نمیتوان از پنجره ی  -351

 ه سایت راه دور(نوع دسترسی بد    ج(نام سایت وب                        IIsالف(پوشه سایت محلی وراه دور      ب(تنظیمات مربوط به  

352- Dreamweaver درهنگام ایجاد یک سایتPhp  پشتیبانی میکند؟ ..………تنها از پایگاه داده 

 Asses(د         Microsoft Sqlserverج(                         Oracleب(                      Mysqlالف(   

 کدام گزینه از نظر نوع با بقیه ی گزینه ها یکسان نیست؟ -353

 Vb  (د                   Coldfustionج(                              Aspب(                        Phpلف(  ا   

 رفتار های ویژه ای را به عناصر بکار رفته در صفحه وب اعمال میکند؟ ………… -354

 Eventد(           Navigationج(    Behaviorب(                   Actionالف(  

 کرد؟ برقرارAccess و پایگاه داده   Aspبین برنامه کاربردی وب (Odbc) از چه طریقی میتوان یک اتصال  -355

 Apacheد(     Jspج(             Sun Oneب(                       Dsnالف(  

 کدام سرور مناسب است؟ Aspبرای اجرای صفحات  -356

 Web Sphereد(     Tomcatج(                      IIsب(                 Cpanelالف(  

357- Dreamvawer کدام گزینه ی زیرمراحل اتصال یک پایگاه داده را بیان می کند؟ 

تعریف یک  -اخت بانکس -  Dsnب( تعریف یک    Recordsetعریف یک ت -  Dsnتعریف یک-الف(ساخت بانک  

Recordset 
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تعریف  -اخت بانکس - Recordsetج( تعریف یک         Dsnعریف یکت- Recordsetتعریف یک  -ج(ساخت بانک  

  Dsnیک

 تیک نمی خورد ؟ Applicationپانل  Server Behaviorsدر  Iisدر صورت عدم نصب  -358

 Testing Serverد (Siteج( Model Serverب (Document Typeالف ( 

 ارسال  فایل ها ازکامپیوترمحلی به سرور راه دور چه نام دارد؟ -359

  Download د (   Upload                 ج(       Modify ب(        )Edit                    الف   

 

 

 Dream Weaverکردن یک سایت در  Upload –فصل بیست و سوم 

 امنیت کدام یک از روشهای زیر پاییین تراست؟ -360

 Webdav(د                       Rdsج (                            Ftpب (        Local/Networkالف (  

 کدامیک ازروش های بارگذاری انحصارامربوط به شرکت ماکروسافت است؟ -361

 Web Davد (                   Rdsج(        Visual Sourcesafeب (                         Ftpالف (  

 پراستفاده ترین روش بارگذاری صفحات در اینترنت کدام است؟ -362

 Webdav د (                       Rdsج (                             Ftpب (      Local/Network( الف  

 قبل ازانتشار سایت چه اقداماتی باید انجام شود ؟ -363

 ده موارالف( خریداری فضا              ب(مشاهده در مرورگر            ج(ثبت یک نام مناسب         د(هم  

 ؟نیست ،کدام گزینه دردسترس Manage Site در Accessادربا کلیک در ک -364

 Local/Network( د                         Rdsج(                              Ftpب(                      Httpالف(   

 

 وفق باشید م                                                                                                                                                                                
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 پاسخنامه طراحی صفحات وب مقدماتی

ردی

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

 د ج ب

1      51     101     

2      52     102     

3      53     103     

4      54     104     

5      55     105     

6      56     106     

7      57     107     

8      58     108     

9      59     109     

10      60     110     

11      61     111     

12      62     112     

13      63     113     

14      64     114     

15      65     115     

16      66     116     

17      67     117     

18      68     118     

19      69     119     
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20      70     120     

21      71     121     

22      72     122     

23      73     123     

24      74     124     

25      75     125     

26      76     126     

27      77     127     

28      78     128     

29      79     129     

30      80     130     

31      81     131     

32      82     132     

33      83     133     

34      84     134     

35      85     135     

36      86     136     

37      87     137     

38      88     138     

39      89     139     

40      90     140     

41      91     141     

42      92     142     

43      93     143     

44      94     144     

45      95     145     

46      96     146     

47      97     147     

48      98     148     

49      99     149     
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50      100     150     

 

ردی

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

 د ج ب

151      201     251     

152      202     252     

153      203     253     

154      204     254     

155      205     255     

156      206     256     

157      207     257     

158      208     258     

159      209     259     

160      210     260     

161      211     261     

162      212     262     

163      213     263     

164      214     264     

165      215     265     

166      216     266     

167      217     267     

168      218     268     

169      219     269     

170      220     270     

171      221     271     

172      222     272     

173      223     273     

174      224     274     

175      225     275     

176      226     276     
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177      227     277     

178      228     278     

179      229     279     

180      230     280     

181      231     281     

182      232     282     

183      233     283     

184      234     284     

185      235     285     

186      236     286     

187      237     287     

188      238     288     

189      239     289     

190      240     290     

191      241     291     

192      242     292     

193      243     293     

194      244     294     

195      245     295     

196      246     296     

197      247     297     

198      248     298     

199      249     299     

200      250     300     

ردی

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

ردی د ج ب

 ف

ال

 ف

 د ج ب

301      351          

302      352          

303      353          

304      354          
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305      355          

306      356          

307      357          

308      358          

309      359          

310      360          

311      361          

312      362          

313      363          

314      364          

315                

316                

317                

318                

319                

320                

321                

322                

323                

324                

325                

326                

327                

328                

329                

330                

331                

332                

333                

334                
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335                

336                

337                

338                

339                

340                

341                

342                

343                

344                

345                

346                

347                

348                

349                

350                


