نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
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فصل اول – توانایی شناخت مفاهیم مقدماتی وب
 -1وب سایت چیست؟
ب ) از آن به منظور دریافت اطالعات استفاده میشود

الف ) نوعی رابط اینترنت است

ج ) مجموعه ای از اطالعات درمورد موضوع خاص است که با مرتبط کردن صفحات وب تشکیل میشود.

د ) همه موارد

 -2مرورگر چیست؟
ب)صفحه ای برای طراحی صفحه ی وب

الف)صفحه ای که صفحه وب در آن نمایش داده میشود

د)صفحه ای برای طراحی و نمایش صفحات وب

ج)صفحه ای برای ویرایش صفحه وب
 -3کدام گزینه در مورد کوکی درست است؟

الف)اطالعاتی در قالب فایل های متنی روی کامپیوتر کاربر ذخیره میشوند

ب)محلی است برای ذخیره سازی فایل های

متنی
ج)نوعی صفحه وب هستند که فقط بر روی مرورگر موزیال نمایش داده میشوند

د)پسوند ذخیره سازی فایل های متنی است

 -4سرعت بارگذاری اطالعات به کدام عامل بستگی ندارد؟
الف)ظرفیت انتقال خطوط مخابراتی

ب)حجم اطالعات

د)مودم

ج)مرورگر

 -5کدام زبان نشانه گذاری (تولید صفحات وب)نیست؟
الف)Html

ج)Xml

ب)Sgml

د)Cobol

 -6به آدرسهای منحصر به فردی که برای صفحات وب وتصاویر و هر فایل قابل دسترسی بر روی اینترنت اختصاص مییابد چه
میگویند؟
الف)Html

ج)Dictionary

ب)Url

د)Address

 -7کدام نرم افزار زیر یک مرورگر اینترنت نیست؟
الف)Internet Explorer

ج)Front Page

ب)Opera

د)Netscape

 -8کدام موردمهمترین اصل در طراحی صفحات وب است؟
الف)سرعت بارگذاری صفحه وب بر روی مرورگر
ج)زیبایی و پویایی صفحه وب

ب)استفاده از مرورگر مناسب
د)استفاده از تصاویر با کیفیت باال

 -9کدامیک از نرم افزارهای زیر عمومیت بیشتری برای طراحی صفحات وب دارد؟
الف)Wordpad

ب)Notepad

د)Microsoft Word

ج)Front Page

 -10کدام قالب بندی صوتی با توجه به حجم کم فایل آن برای پخش در پس زمیته وب مناسب است؟
الف ) Mid

ب ) Wav

ج ) Mp3

د ) Mov
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 -11به سرویس گرافیکی اینترنت جهت انتقال اطالعات چه میگویند؟
ب)فیلم فلش

الف)شبکه راه دور

د)وب

ج)پست الکترونیک

 -12به عناصر صوت و صدا وتصویر و فیلم ........میگویند.
ب ) Cookie

الف ) Multi Media

د ) Web

ج ) Explorer

 -13برای مشاهده فایل هایی که در اینترنت توسط مرورگرها پشتیبانی نمیشوند از چه برنامه هایی استفاده میشود؟
الف ) Plug-In

ج ) Adobe Acrobat

ب ) Cookie

د ) موتور جستجو

 -14کدامیک از گزینه های زیر از روش های نصب پالگین ها نیست؟
ب ) Offline

الف ) Online

د ) Pre-Installation

ج ) Player

 -15سایت هایی که نسبت به غیر ایمن بودن آن ها اطمینان حاصل شده است درکدام گروه قرار میگیرند؟
ب ) Restricted Sites

الف ) Local Internet

د ) Security

ج ) Trusted Sites

 -16برای تنظیمات ایمنی سازمان ها و مراکزی که دارای اینترانت و شبکه داخلی هستند از کدام گروه امنیتی سایت ها استفاده
میشود؟
الف ) Local Interanet

ب ) Restricted Sites

ج ) Trusted Sites

د ) Security

 -17کدامیک از گزینه های زیر با دریافت کلمه یا عبارت مختصر لیستی از نتایج موضوعات مورد نظر کاربر را برمیگردانند؟
ب ) Cookie

الف ) Isp

ج ) موتور جستجو

د ) مرورگر

 Www -18در آدرس صفحه وب چه چیز را مشخص میکند؟
الف)نوع پروتکل

ج)نام دامنه

ب)نوع سرور

د)صفحه ای که باید خوانده شود

 -19کدام نرم افزار برای طراحی یک صفحه وب مناسب تر است؟
الف ) Notepad

ج ) Photoshop

ب ) Visual Basic

د ) Internet Explorer

 -20توسط کدام پروتکل میتوان یک فایل را ارسال کرد؟
الف ) Http

ج ) Html

ب ) Url

د ) Ftp

 -21از کدام قالب بندی برای ایجاد صفحات وب استفاده میشود؟
الف ) Jpg

ج ) Gif

ب ) Psd

د ) Php

 Html -22چیست؟
الف)شبکه سراسری اینترنت

ب)زبان مدلسازی ابر متن

گستر
 -23کدام قالب بندی زیر یک سایت وب نیست؟

ج)پروتکل انتقال ابر متن

د)تار عنکبوتی جهان
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ب ) Psd

الف ) Htm

د ) Php

ج ) Asp

 -24با کدام نرم افزار میتوان یک صفحه وب ایجاد کرد؟
الف ) Movie Maker

ج ) Notepad

ب ) Media Player

د ) Active X

فصل دوم – توانایی شناخت اصول طراحی صفحات وب
 -25کدام یک از رنگ های زیر نشانگر علمی بودن و اعتبار است ؟
الف ) طالیی

ب ) زرد

د ) نقره ای

ج ) آبی

 -26کدام یک از رنگ های زیر در تجارت بیانگر مقام و ثروت است ؟
الف ) طالیی

ب) آبی

د ) خاکستری

ج ) سبز

 -27کم بودن حجم فایل های استفاده شده در صفحات وب روی چه عاملی تاثیر می گذارد؟
الف ) سرعت بارگذاری

ج ) دقت صفحه نمایش د ) کلیدی بودن فایل ها

ب ) سازگاری با مرورگر

 -28برای ترسیم طرح سایت از چه برنامه هایی استفاده می شود ؟
الف ) مرورگر

ب ) طراحی وب

د ) تمام موارد

ج ) گرافیکی

 -29حداکثر تعداد رنگ قابل بکار گیری در صفحات وب چند رنگ است ؟
الف ) 256

ب) 16 Bit

ج) 24 Bit

د) 32 Bit

فصل سوم – طراحی صفحات ساده وب به کمک برنامه Notepad
 -30کدام یک از برچسب های زیر نشان دهنده برچسب پایانی است ؟
الف ) ><Title

ب ) ><Title/

ج ) ></Title

د ) ></Title/

 -31به منظور پشتیبانی از زبان فارسی هنگام ذخیره فایل در  Notepadدر قسمت  Encodingکدام گزینه باید انتخاب شود ؟
الف ) Utf- 8

ب ) Farsi

ج ) Utf

د ) Fa

 -32کدام یک از گزینه های زیر قالب صفحات وب است ؟
الف ) Htm , Html

ب ) Ht , Html

ج ) Utf , Ht

د ) Html , Utf

 -33کدام خاصیت در برچسب > <Bodyرنگ پس زمینه صفحه را مشخص می کند؟
الف ) Color

ب ) Background

ج ) Link

 -34محل قرارگیری برچسب > <Titleدر کدام بخش از کد فایل است ؟

د ) Bgcolor
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الف ) داخل برچسب > <Bodyب ) قبل از برچسب > <Headج ) داخل برچسب > <Headد ) پس از برچسب
></Body
 -35کدام یک از برچسب های زیر نمی توانند در برچسب > <Headآورده شوند ؟
الف ) ><Meta

ب ) ><Body

د ) ><Base

ج ) ><Title

 -36برای درج توضیحات از کدام برچسب استفاده می شود ؟
الف ) ><!--

ب ) <--

د ) >!!<

ج ) > <! -

 -37برای تعیین آدرس پایه در یک سایت از کدام برچسب باید استفاده شود ؟
ج ) ><File

الف ) > <Addressب ) ><Html

د ) ><Base

 -38عبارت نوشته شدن در تگ > <Headدر  .........مرورگرنمایش داده میشود؟
الف) بدنه

ب) نواروضعیت

ج) نوارآدرس

د) نوارعنوان

 -39کدام یک از گزینه های زیر مهمترین تگ یک صفحه Htmlمی باشد؟
الف) ><Head

ج) ><Body

ب) ><Title

د)><Html

 -40کدام تگ حاوی اطالعاتی درباره صفحه و اطالعات برای موتور های جستجو است؟
الف)><Head>….</Head

ج)><Body>….</Body

ب)><Title>….</Title

د)><Html>…</Html
 -41یک فایل  Htmlبا کدام تگ شروع میشود؟
الف)><Html

ب)><Body

ج)><Head

د)><Title

 -42محتویات قابل مشاهده در صفحه ی وب در کدام تگ نوشته میشود؟
الف)Head

ب)Html

ج)Body

د)Title

 -43در نرم افزار Notepadبا .......میتوان نام فایل را تغییر داد.
الف) New

ب)Open

ج)Save As

د)Page Setup

فصل چهارم – ایجاد و قالب بندی متن
 -44به برچسب هایی که به صورت جفت تعریف شده اند (شروع  >....<:و پایان  )>/...<:اصطالحا ........گفته می شود.
ب)Br

الف)تگ

ج)Container

د)هیچکدام

 -45برای ایجاد یک خط جدید و انتقال نوشته پس از آن به ابتدای سطر بعد از کدام بر چسب استفاده میکنند؟
الف)Br

ب)Hr

ج)Pد)همه موارد
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 -46بر چسب های ><Em>,<Strongبه تر تیب معادل کدام گزینه هستند؟
الف) <>B<>U

ب)<>U<>I

د)><B>,<U

ج)><B><I

 -47اگر بخواهیم متن را همان گونه که تایپ کرده ایم در مرور گر نمایش دهیم از کدام بر چسب استفاده می کنیم؟
الف)<>Pب)><Preج)><&Nbspد)هیچکدام
 -48برای ایجاد توان و اندیس در متن به ترتیب از بر چسب های <>....و<>....استفاده می شود.
الف)<>Sub<>Sup

ج)<>Small<>Big

ب)<>Sup<>Sub

د)<<B>>P

 -49کدام بر چسب با بقیه گزینه ها متفاوت است؟
الف)<>I

ب)<>U

د)<>P

ج)<>B

 -50کدام گزینه برای مشخص کردن نوع فونت در بر چسب < >Fontبه کار می رود؟
الف) Font

ب) Face

د)Base

ج) Style

 -51برای ایجاد پاراگراف جدید از کدام بر چسب استفاده می شود؟
الف)<>P

ب)<>Pre

د)<>B

ج)<>Paragraph

 -52کدام گزینه برای تراز بندی متن به کار می رود؟
الف)Center

ب)Align

د)Base

ج)Face

 -53برای ایجاد فاصله بین حروف از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Pre

ب)Space

د)Tab

ج)&Nbsp

 -54کدام یک از بر چسب های <>H1تا< >H6کوچکترین اندازه را دارد؟
الف) H1ب)H6

د)نسبت به متن اطراف نوشته تعیین می شود.

ج)بستگی به تنظیمات مرور گر دارد

 -55کدام پارامتر قلم Tahomaرا برای متن به کار می برد؟
الف)Font=Tahoma

ب)Style=Tahoma

د)Size=Tahoma

ج)Face=Tahoma

 -56کدام تگ سبب ضخیم نوشته شدن متن می گردد؟
الف)><Style=Bold

ب)><Face=Bold

ج)><Br></Br

د)><B></B

 -57برای تعیین یک پاراگراف کدام تگ را به کار می بریم؟
الف)><Parageraph

ب)><B

ج)><P

د)><L

. -58با کمک تگ فونت کدام مورد زیر قابل تنظیم نیست؟
الف)نوع قلم

ب)محل درج قلم

 -59کدام تگ جهت درشت نمودن متن به کار می رود؟

ج)اندازه قلم

د)رنگ قلم
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ب)><B

الف)><P

د)><L

ج)>< U

 -60کدام پارامتر در تگ > <Pتراز بندی افقی متن را تعیین می کند؟
ب)Center

الف)Align

د)Right

ج)Left

. -61عنوان صفحه در کدام تگ نوشته می شود؟
ب)><Body

الف)><Html

د)><Title

ج)><Head

 -62رنگ فونت در تگ ><Fontبا کدام گزینه مشخص می شود؟
ب)Font

الف)Face

د)Color

ج)Size

 -63کدام گزینه صحیح است؟
ب)برای ایجاد خطوط خالی از تگ><Brاستفاده می

الف)یکی از مشخصه های تگ فونت محل درج قلم می باشد
شود
ج)بخش اصلی سازنده صفحه وب با تگ > <Headمشخص می شود

د)توسط نرم افزار Excelمی توان صفحه وب ایجاد

کرد.
. -64برای ایجاد یک خط افقی از کدام تگ استفاده می کنیم؟
الف)><Br

ب)><P

د)><Body

ج)><Hr

 -65کدام گزینه عبارت نوشته شده را در وسط یک سطرقرا ر میدهد؟
الف)><P Align=Center> Welcom </P

ب)><P><Align=Center> Welcom </P

ج)><Align=Center><P> Welcom </P

د) <P><Align=Center> Welcom

></Align></P
 -66کدام تگ عبارت نوشته شده را به صورت کج (مایل) نمایش میدهد؟
الف)><I> Hello</I

ب)Fontface=Italic

د)Font=Italic

ج)><P Face=Italic

 -67در شکل اصلی نمایش تگ  ,کدام گزینه است؟
الف).Tag.

ب)}{Tag

ج(/Tag/

د)><Tag

 -68توسط کدام تگ زیر میتوان اندیس برای کاراکتر انتخاب کرد؟
الف)><Sup

ب)><Strong

د)><Sub

ج)><Small

فصل پنجم – اضافه کردن صوت و تصویر به صفحه وب
 -69کدامیک از قالب های تصویری در صفحات وب کاربرد بیشتری دارد؟
الف).Jpg

ب).Png

ج).Gif

د).Bmp
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 -70کدام یک ازگزینه های زیرازخصوصیات فایل های.Gifنیست؟
ب)شفافیت

الف)نمایش تدریجی

د)تصاویرالیه ای

ج)ایجادتصویرمتحرک

 -71درج تصویردرصفحه وب با چه برچسبی صورت می گیرد؟
ب)><Image

الف)><Img

د)><Src

ج)><Picture

 -72توسط کدام خاصیت می توان یک قاب در اطراف تصویر درج کرد؟
ب) Width

الف) Height

د) Border

ج) Alt

 -73درج تصویر درپس زمینه صفحه وب در کدام برچسب مشخص می شود؟
الف)><Title

ب)><Body

د)><Background

ج)><Head

 -74خاصیت  Alignدربرچسب> <Imgکدام ویژگی راتنظیم می کند؟
ب) موقعیت کادراطراف تصویر

الف) موقعیت تصویر

ج) موقعیت توضیحات مربوط به تصویر

د) اندازه تصویر

 -75برای پخش یک فایل صوتی درزمینه صفحه وب ,باید برچسب> <Bgsoundرادرکدام قسمت برنامه نوشت؟
الف) ><Head

ب) ><Title

د) ><Sound

ج) ><Body

 -76کدام یک ازگزینه های زیرمتداول ترین قالب های تصویری هستندکه به دلیل حجم کم وباالبودن سرعت بارگذاری مورد
استفاده قرارمیگیرند؟
الف).Jpg

ب).Mid

ج).Gif

د).Bmp

 -77کدام یک ازگزینه های زیرعرض تصویررابرحسب واحدپیکسل تعیین میکند؟
الف) Height

ب)Src

ج) Width

د)Alt

 -78کدام قالب بندی فایل صوتی برای استفاده در صفحه وب مناسب است؟
الف) Avi

ب) Mid

ج) Mp3

د) Mp4

 -79کدام یک ازتگ های زیر برای درج تصویردرصفحه وب صحیح است؟
الف) >"<Img Src="A.Gif
ج) ><Img>A.Gif<Img

ب) >"<Img Href="A.Gif
د) >"<Image Src="A.Gif

 -80برای اضافه کردن فایل صوتی در زمینه صفحه،ازکدام تگ استفاده می شود؟
الف) Bgcolor

ب) Bgsound

ج) Background

د)Rowspan

 -81درتگ>،<Imgبرای اینکه متن در باالی تصویر قرار گیرد،کدام گزینه صحیح است؟
الف) "Align="Left

ب) "Align="Middle

ج) "Align="Bottom

د) "Align="Top
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 -82در صورتیکه مرورگرنتواند تصویری رانمایش دهد،جای آن پیامی نمایش داده می شود،آن پیام،درکدام ویژگی
ازتگ> <Imgنوشته می شود؟
الف)Txt

ب)Href

د)Alt

ج)Src

 -83برای تعیین ارتفاع یک تصویردرصفحه وب،ازکدام شناسه تگ><Imgاستفاده می کنیم؟
الف)Height

ب)Width

د) Alt

ج)Src

 -84کدام یک ازگزینه های زیر متن درج شده را وسط تصویر نشان می دهد؟
الف) Top

ب) Middle

د) Right

ج) Bottom

 -85کدام گزینه ضخامت قاب تصویرراتعیین می کند؟
الف)Border

ب)Alt

د)Width

ج)Height

 -86کدام گزینه متن درج شده را سمت چپ تصویرنمایش می دهد؟
الف) Left

ب) Bottom

د) Middle

ج) Top

 -87کدام گزینه متن درج شده راپایین تصویر نمایش می دهد؟
الف) Top

ب) Middle

د) Left

ج)Bottom

 -88ازطریق کدام برچسب می توان فایل صوتی همراه با یک متن بین برچسب اضافه کرد؟
الف)  Objectب) Bgsoundج)  Imgد) Body
 -89توسط کدام گزینه می توان حاشیه وفضاهای خالی باال و پایین تصویر را تعیین کنییم؟
الف)Vspace

ب)Hspace

د)Width

ج)Height

 -90برای اینکه فایل موسیقی در صفحه وب سه بار موسیقی را نکرار کند کدام گزینه مناسب است؟
الف)><Backgroundsound Src=”Music.Mid”Play=3

ب) ”<Bgsound Src=”Music.Mid

>Play=3
ج) ><Backgroundsound Src=”Music.Mid” Loop=3

د) ”<Bgsound Src=”Music.Mid

>Loop=3
 -91کدام گزینه تصویری را در ابعاد  100* 100پیکسل نمایش میدهد؟
ب)><Img Border=100pt

الف)>”<Img Width=”100” Height=”100

د)><Img Frame=100px

ج)><Img Frame=100pt

 -92برای مشخص کردن آدرس فایل تصویر در تگ Imgاز کدام ویزگی استفاده میکنیم؟
الف)Src

ب)Href

ج)Alt

د)Align

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

فصل ششم – طرح بندی صفحه وب با ایجاد جدول و لیست
 -93به چه چیزی سلول گفته میشود؟
الف)به تقاطع هر سطر و ستون

ج)به تقاطع هر سطر و جدول

ب)به تقاطع هر ستون و جدول

د) یک جدول

 -94نحوه ترازبندی و قرارگیری جدول در صفحه نمایش به کدام یک از حالت های زیر صورت میگیرد؟
الف ) Center

ج ) Left

ب ) Right

د ) همه موارد

 -95مقدار پیش فرض خاصیت  Typeدر لیست غیرترتیبی چیست؟
الف ) Square

ج) Circle

ب )Disc

د ) همه موارد

 -96برای ایجاد سطر در جدول از کدام برچسب استفاده میشود؟
ب ) ><Tr

الف ) ><Table

د ) ><Td

ج ) ><Row

 -97اگر بخواهیم در یک جدول سطری ایجاد کنیم که تعداد ستون های آن بیشتر از سطر قبلی باشد کدام گزینه صحیح است ؟
ب ) این کار امکان پذیر نیست

الف ) این کار با ایجاد جدول تودرتو امکان پذیر است

ج ) ><Tr

د)

><Td
 -98برای تعیین رنگ پس زمینه جدول از کدام خاصیت استفاده میشود؟
الف ) Bgcolor

ب ) Background

د ) Color

ج ) Border

 -99کدام ویزگی برای تعیین تصویر پس زمینه سطر یا ستون به کار میرود؟
الف ) ><Img

ب ) Picture

د ) Background

ج ) Image

 -100برای ایجاد لیست های بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده میشود؟
الف ) ><L

ب ) ><Ol

د ) ><Ul

ج ) ><Li

 -101اگر بخواهیم یک لیست ترتیبی ایجاد کنیم که ابتدای هرکدام ازگزینه ها حروف الفبای انگلیسی درج شود کدام ویزگی باید
مقدار دهی شود؟
الف ) Start

ج ) Number

ب ) Type

د ) ><Li

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

الف)لیست ترتیبی

ب)لیست توصیفی

 Apple
 Orange
د)لیست توضیحی

ج)لیست بدون ترتیب

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

ب ) Dl

ج )Ul

 -104کدام شناسه برای ترازبندی عناصر جدول به کار میرود؟

د ) li

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف ) Place

ب ) Align

د ) Position

ج ) Div

-105در تگ  Tableو در تگ  Tdاز چه گزینه ای برای انتخاب تصویر به عنوان تصویر زمینه میتوان استفاده کرد؟
الف ) Border

ب ) Background

د ) Bgcolor

ج ) Bg

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

ب ) Dt

د ) Ol

ج ) Ul

-107شناسه  Startدر کدام یک از تگ های زیر به کا رمیرود؟
الف ) Ol

ب ) Dl

د ) Ul

ج ) Dd

-108برای ایجاد لیست های توصیفی از کدام تگ استفاده میشود؟
الف ) Ol

ب ) Dt

د ) Dl

ج ) Dd

 -109در لیست شماره دار برای ایجاد آیتم از کدام تگ استفاده میشود؟
الف ) ><Ul

ب )><Ol

د ) ><Dl

ج ) ><Li

 -110چگونه میتوان یک لیست ایجاد کرد که با اعداد 1و2و...3شروع شود؟
الف ) ><List

ب ) ><Ol

د )><Ul

ج ) ><Dl

 -111با کدام تگ میتوان فقط کادر باالیی هر سطر در جدول را رسم نمود؟
الف)>”<Table Frame = “Below

ب)>”<Table Frame “Above

ج)>”<Table Frame =”Void

د)>”<Table Frame =”Hsides

-112کدام تگ خانه (سلول ) رادر جدول ایجاد میکند؟
الف)><Cell

ب)><Td

ج)><Tr

د)><Home

-113کدام گزینه نادرست است؟
ب)برای ایجاد ستون از تگ  Tdاستفاده میکنیم

الف)برای ایجاد سطر از تگ  Trاستفاده میکنیم
ج)برای ایجاد کادر دور جدول از تگ  Borderاستفاده میکنیم

د)برای ایجاد جدول از تگ  Tableاستفاده میکنیم

 -114برای تعیین جهت عناصر داخل جدول از کدام ویژگی در تک  Tableاستفاده می کنیم؟
الف)Dirب)Alignج) Vsidesد)Cell Spacing
فصل هفتم – ایجاد ارتباط بین صفحات وب
 -115برایایجادپیوندکدامبرچسبوظیفهاصلیبرقراریارتباطرادارد؟
الف ) ><Href

ب ) ><Target

ج(><Link

د ( ><A

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

 -116کدام پروتکل برای Uploadکردنفایلدراینترنتبهکارمیرود؟
ب ) Ftp

الف ) Email

د ) Http

ج ) Href

 -117کدام پروتکل برای Downloadکردنفایلدراینترنتبهکارمیرود؟
ب ) Ftp

الف ) Email

د ) Http

ج ) Href

 -118کدامیکازگزینههایزیریکادرسنسبیرابهدرستیبرایاتصالبهکاربردهاست؟
الف ) >"<A Src "About.Htmlب ) >"<A Href="Www.Google.Com
ج ) >"<A Href="About.Htmlد ) >"<A Href="#About.Html
 -119برایایجادپیوندداخلیدرصفحهوبازکدامویزگیاستفادهمیشود؟
الف ) "Herf="#...

ج ) Name

ب ) Internal

د ) Bookmark

 -120کدام مقدار ویژگی  Targetپیوندرادریکصفحهجدیبازمیکند؟
الف ) _Self

ج ) _Parent

ب ) _Blank

د ) _Top

 -121حالتپیشفرضویزگی  Targetکداماست؟
الف ) _Self

ج ) _Parent

ب ) _Blank

د ) Hotspot

 -122بهبخشهاییازتصویرکهبرایآنهاپیوندایجادشدهاستچهمیگویند؟
الف ) Hot Link

ج ) Map

ب ) Image Map

د ) Hotspot

 -123برایتعیینشکلناحیهپیوندازکدامویزگیاستفادهمیشود؟
الف )  Hot Objectب ) Map

د ) Rect

ج ) Shape

 -124به صفحات وبی که از طریق  Hotspotپیوند داده می شوند  ............. ،گفته می شود .
الف ) Map

ج ) Shape

ب ) Image Map

د ) Hot Object

 -125کدامگزینهازپیوندهایمورداستفادهدرصفحاتوبنیست؟
الف ) پیوندبهدسکتاپ
-126

ب ) پیوندبهفایلج ) پیوندیکصفحهبهصفحهدیگرد ) پیوندبه Email

 Targetازویزگیهایکدامتگاست؟

الف ) ><Src

ج ) ><Href

ب ) ><A

د ) ><Link

 -127برایایجادپیوندازچهتگیاستفادهمیشود؟
الف ) ><A

ب ) ><Img

ج ) ><Image

د ) ><Src

 -128برایتعیینشکلناحیهدایرهایازکدامویزگیاستفادهمیشود؟
الف ) Circle

ب ) Shape

ج ) Width

د ) Rect

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

 -129کدامنوعآدرسدهیتنهازمانیکاربردداردکهفایلهایاصفحاترویهمانسرویسدهندهقرارداشتهباشند؟
الف ) اصلیب) مطلقج) نسبید ) هیچکدام
 -130در تگ > <Aکدام مقدارشناسه  Targetباعث میشود مرورگرپیوند را در همان پنجره باز کند؟
الف ) Top

ج ) Self

ب )Parent

د)

Blank
 -131در تگ > <Areaشناسه  Shapeچهمقادیریمیتواندداشتهباشد؟
الف ) Rect

ج ) Circle

ب ) Polygon

د ) هرسهمورد

 -132اگرتعدادیصفحهدربیشازیکپوشهداشتهباشیمبهتراستکهبرایایجادارتباطبینانهاازکدامنوعادرسدهیزیراستفادهکنیم؟
الف)ادرسهاینسبی ب)ادرسهایاینترنتیج)ادرسمطلقد)ادرسمستقیم
 -133برای قرار دادن یک بر چسب به پایین صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
الف)><A Name=”D”>Link</A

ب)><A Name=”#D”>Link</A

ج)><A Href=”#D”>Link</A

د)><A Href=”D”>Link</A

 -134جهت اینکه برای مرور گر مشخص نماییم لینک به مکانی در همان صفحه منتقل شود از عالمت......قبل از نام بر چسب
استفاده می شود.
الف)#

ج)$

ب)&

د)*

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

ب) =Href

د)=Link

ج) =A
فصل هشتم  -قاب بندی صفحات وب

 -136اگربخواهیم صفحه را به دو قاب ستونی تقسیم کنیم کدام گزینه صحیح است ؟
الف ) ><Frame Rows=”60,”60
ج ) >”<Frame Cols=”50,50

ب ) >”<Frameset Rows=”60,60
د ) >”<Frameset Cols=”50,50

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

ب ) Frame

ج ) Iframe

د ) Frameset

 -138کدام یک از موارد زیر از معایب قاب می باشد؟
الف) سرعت بارگذاری صفحات وب را باال می برد

ب )  Printگرفتن از صفحات وب به راحتی فراهم نمی شود.

ج ) می توان هم زمان بیش از یک صفحه وب را درمرورگرنمایش داد.
می کند.

د)امکان مشاهده چند صفحه وب را به طور مجزافراهم

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

. -139کدام شناسه برای تقسیم صفحه به چند قاب افقی به کار می رود؟
ب ) Iframe

الف ) Inline

د ) Cols

ج ) Rows

 -140برای مشخص کردن مرجع هر کدام از قاب ها از کدام برچسب استفاده می شود ؟
ب ) ><Frameset

الف ) ><Frame

د ) Name

ج ) Src

 -141در طراحی یک صفحه وب با  6قاب باید چند فایل  Htmlایجاد شود؟
ب )6

الف )5

د) به تعداد دلخواه

ج) 7

 -142برچسب > <Framesetبه جای کدام برچسب اصلی فایل  Htmlنوشته می شود ؟
ب ) ><Head

الف ) ><Title

د ) ><Body

ج ) ><Html

 -143اگر بخواهیم صفحه را به دو قاب افقی با عرض مساوی تبدیل کنیم  ،کدام گزینه این کار را انجام می دهد ؟
الف ) >”<Frameset Rows=”50,50

ب ) ><Frameset Cols=”50,”50

ج ) >”<Frame Rows=”50,50

د ) >”<Frame Cols=”50,50

 -144اگر بخواهیم خط جداکننده قاب های صفحه نشان داده نشوند کدام ویژگی بر چسب ><Framesetرا باید تنظیم کنیم
؟
ب ) Base = 0

الف ) Border = 0

ج ) Border = 1

د ) Base = 1

 -145برای ایجاد قابی که با کلیک روی پیوند های آن نتایج مورد نظر در قاب دیگر ظاهر شود کدام بر چسب این کار را انجام
می دهد؟
الف ) ><Href

ب ) ><Name

ج ) ><Base

د ) ><Target

 -146کدام بر چسب برای معرفی یک قاب به صورت درون صفحه استفاده می شود؟
الف ) ><Frame

ب ) ><Iframe

ج ) ><Inline

د ) ><Frameset

 -147کدام شناسه برای مخفی کردن کادر های قاب در باالترین تگ  Framesetبه کار می رود ؟
الف ) No Frame

ب ) Fborder

ج ) Frame Border

د ) Border

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

ب) دو فایل

ج) سه فایل

د)چهار فایل

 Frame -149چیست؟
الف ) یک جدول Web

ب ) نمایش همزمان بیش از یک صفحه یا تقسیم پنجره

ج) نمایش یک صفحه وب

د ) تغییر دادن محتویات یک صفحه

 -150توسط مشخصه  Frame Spacingچه عملی انجام می شود ؟

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف ) تعیین قاب در محل مورد نظر

ج) تعیین فاصله بین قاب ها

ب ) تعیین حاشیه برای قاب ها

د) تعیین سند در

قاب
 -151برای اینکه مشخص کنیم در هر فریم چه صفحه ای نمایش داده شود از کدام تگ استفاده میشود؟
ب)><Frameset

الف)><Frame

د)><Td

ج)><Table

 -152برای رسم کادر پایین جدول از کدام مقدار ویژگی  Frameدر تک  Tableاستفاده می کنیم؟
الف) Hsides

د)Below

ب)Aboveج)Void

 -153کدام گزینه حاشیه فریم را حذف میکند؟
الف) ” Frameset Border=”1ب)"Frame Border=”None
ج)”Frame Border=”Yes

د)”Frameset Border=”0

 -154کدام گزینه سبب عدم نمایش نوار مرور(نوار پیمایش)در یک قاب صفحه ی وب می شود؟
ب) <Frame Name =Page1

الف)><Frame Name=Page1 scrollbar=0
>Scrolling=No
ج)><Frameset Scrollbar=0

د)><Frameset Scrolling=No

فصل نهم – توانایی کار با Dream Weaver
 -155نرم افزار Dreamweaverچند نمای طراحی متفاوت را در اختیار طراح قرار می دهد؟
الف)1

ب)3

د)5

ج)4

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

ب)Iis

ج)Pws,Iis

د)Ips

 -157سلسله مراتب برچسب هایی که طراح در حال حاضر در آن موقعیت قرار دارد در کدام قسمت از Dreamweaver
قرار می گیرد؟
الف)نوار Insert

ب)پنل ها

ج)برگه ی  Commonد)نوار وضعیت

 -158انتخاب گزینه ی  Splitدر پنجره ی سند :
الف)نمای کد را باز می کند.
ج)نمای کد و گرافیکی را به طور همزمان باز می کند.

ب)نمای گرافیکی را باز می کند.
د)پنل ها رو به طور کامل نشان می دهد.

 -159برای مشاهده ی سریع صفحه وب جاری از کدام کلید استفاده می شود؟
الف)F1

ب)F5

ج)F10

د)F12

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

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

ج)Split

ب)Design

د)هیچکدام

 -161دکمه های دسترسی به نما های طراحی در کدام قسمت نرم افزار  Dreamweaverقرار دارد ؟
الف) پنجره سندب)پانل Propertisج)نرم افزار Standard

د)پانل Files

 -162در کدام روش نمایش محیط طراحی در دسترس است؟
الف) Publish

ب)Split

د)Preview

ج)Design

 -163کلید میان بر برای نمایش صفحه،در مرورگر اولیه وثانویه(در صورت وجود)،به ترتیب کدام است؟
الف)  Ctrl+F12,F12ب) Ctrl+F8,F8

د) Ctrl+F10,F10

ج) Ctrl+F11,F11

 -164کلید میان بر برای باز کردن یک فایل موجود ،کدام گزینه است؟
الف)Ctrl+P

ب) Ctrl+O

د) Ctrl+N

ج) Ctrl+B

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

ب)Open In Frame

د)Open All

ج)Open Recent

 -166ترتیب قرار گیریصحیح عناصر یک  Htmlکدام است؟
الف)Html/Body/Head

ج)Html/Head/Body

ب)Body/Html/Head

د)Head/Html/Body
 -167آزمایش صفحات ایجادشده بر مرورگر توسط کدام گزینه ی زیر انجام می گیرد
الف ) Preview In Borwers

ب)Print Preview

ج)Internt Explorer6.0

د) Opera

فصل دهم  -تعریف سایت و مدیریت دارایی ها
 -168ایجاد سایت جدید از طریق کدام منو انجام میشود؟
الف)New

ب) Site

ج)New Site

د)Create Site

 -169کدام یک از عملیات زیر از طریق پانل  Filesامکان پذیر نیست؟
الف)تغییر نام فایل ها

ب)تغییر مسیر فایل ها

ج)ایجاد فایل جدید

د)ایجاد سایت جدید

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

ب)Assets

ج)Design

د)Application

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

ب)Assets

ج)Design

د)Application

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

 -172برای درج یک فایل از طریق پانل  Assetsکدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Copy

ب)Open

د)Load

ج)Insert

 -173دکمه ی ویرایش تصاویر در پانل  Assetsبه طور پیش فرض چه نرم افزاری را به عنوان ویرایشگر انتخاب می کند؟
الف)Paint

ب)Dreamweaver

د)Load

ج)Fireworks

 -174چنانچه یک فایل مشخص در یک سایت بزرگ مکررا مورد استفاده قرار بگیرد ,بهتر است آن را در کدام پانل قرار دهیم؟
الف)Files

ب)Assets

د)Favorites

ج)Index

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

د)Share

ج)Category

 -176در  Dream Waverمدیریت فایل هاازطریق کدام پانل است؟
الف)Assets

ب)Contribute

ج) Filesد)همه ی موارد

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

ج)Advanced

ب)Manage Site

د) هیچ کدام

 -178جهتایجادیکسایتدرDreamweaverکدامگزینهبایستیمورداستفادهقرارگیرد؟
الف)Site-Insert

ج)Site-New Site

ب)Site-Manage Site

د)Insert-New Site

 -179برای ایجاد یک صفحه خالی در سایت کدام گزینه را باید مورد استفاده قرار داد ؟
الف)File-Blank Page

ج)File-New

ب)Site-New Window

د)File-New Document

 -180برای مشاهده ی فایلها و پوشه های مرتبط و غیر مرتبط به سایت Dreamweaverاز کدام پانل استفاده میشود؟
الف)Library

ب)Files

ج)Assets

د)Application

 -181اگرفضای کاری Dreamweaverبه صورت  Coderتنظیم شود پنجره Documentبطورپیش فرض درکدام حالت
نمایش میباشد.
الف)Code

ب)Split

ج)Design

د )پنجره Documentنشان داده نمی شود

 -182اولین گام در ایجاد سایت  ....می باشد.
الف)برپاکردن سایت

ب)ایجاد صفحه خانگی

ج(تعیین زبان انگلیسی د)طراحی

 -183با انتخاب گزینه ی، Newاز پنجرهی مدیریت سایت ها)، (Manage Sitesچه عملی اتفاق می افتد؟
الف) سایت های قبلی حذف می شوند.
ج) بدون حذف سایت های قبلی،سایت جدیدی ایجاد می شود.

ب) یک فایل جدیدباپسوند Htmlایجاد می شود.
د) چنین گزینه ای در ، Manage Sitesوجود ندارد.

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

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف) تمامی فایل های باز

ب)تمام صفحاتی که ازآن عناصر،استفاده می کنند.

ج) فقط فایل جاری

د) فایل هایی که پسوندآنها، Lib،باشد.

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

الف) Behaviors

د) Snippet

ج) Assets

 -186کدام گزینه را نمیتوان از پنجره  Site Definitionتنظیم نمود؟
ب)ایجاد یک سایت مشابه با سایت فعلی

الف)حذف نام یک سایت

د)تنظیمات مربوط

ج)پشتیبان گیری از سایت فعلی

به Iis
 -187برای پشتیبان گیری از سایتهای موجود کدام گزینه از پنجره ی  Manage Sitesرا انتخاب میکنیم؟
الف)New

ج)Inport

ب)Remove

د)Export

 -188وظیفه ی کادر متنی در  Titleواقع در نوار ابزار  Documentکدام است؟
الف)تعیین عنوان سند جاری

ج)تعیین رنگ سند جاری د)تعیین جهت نمایش نوشته های

ب)تعیین نوع فونت صفحه

سند
 -189برای ایجاد لیستی از شی های مورد عالقه در پانل  Assetsگزینه  ...........مناسب است؟
الف)Movies

ج)Library

ب)Urls

د) Favorites

 -190عناصر کتابخانه ای  Dreamweaverدرکدام شاخه ذخیره میشود؟
الف)Library

ج)Script

ب)Assets

د)Image

 -191برای استفاده از قطعه کدهای آماده از کدام پانل استفاده میشود؟
الف) Code Hints

ب) Tag Editor

ج) Code Sinppets

د ) Tag Chooser

 -192در صورت حذف نام سایت لیست سایتها ..........................؟
الف) تمامی اطالعات تنظیم شده سایت برای همیشه از بین می رود
ج)فقط نام سایت و تنظیمات سلیت حذف می شود

ب)فایلهای موجود در سایت حذف می شود
د)در فایلهای ذخیره شده ذر پوشه محلی حذف می شود

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

ب)پانل Propertise

ج)پانل Behaviors

Snippets
فصل یازدهم – طرح بندی صفحات وب
Metatag -194ها درکدام برچسب قرارمی گیرند؟

د)پانل

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف)>)<Title

ب ) ><Metaج )> <Headد ) Body

 -195موتورهای جستجوازمحتویات کدام برچسب برای برگرداندن نتایج موردنظرکاربران استفاده می کنند؟
الف ) > <Htmlب ) ><Srcج ) ><Headد ) ><Body
 -196کدام یک ازگزینه های زیر تصویرزمینه رابه صورت افقی تکرارمی کند؟
الف ) Repeat Y

ج ) No Repeat

ب )Repeat X

د)

Repeat
 -197گزینه Visited Linkچه نوع پیوندهایی راشامل می شود؟
الف ) پیوندهای مالقات شده

ب ) پیوندهای فعال

ج ) پیوندهای جاری د)کل پیوندهای صفحه

 -198برای زبان فارسی باید کدام یک ازکدهای زیررادرقسمت Dtdبنویسیم؟
الف ) )Unicode(Utf-8

ج ) Unicode8

ب )Utf-8

د)

Unicode
Brdr Color -199کدام ویژگی جدول راتعیین می کند؟
الف ) رنگ سلولهای جدول

ب ) رنگ خط حاشیه جدول

ج)رنگ سرفصل جدول

د)رنگ متن داخل جدول

 -200برای تقسیم یک سلول به چندسلول ازکدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Split Cell

ج ) Insert Cell

ب ) Update Cell

د)

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

ج )Standard

ب )Expanded

د)

Layout
 -202برای تعیین قابی که می خواهیم پیونددرآن بازشود،ازکدام گزینه کادر Propertiesاستفاده می کنیم؟
الف )Frameset

ج ) Target

ب )Source

د ) Link

 -203گزینه Topدرانتخاب محل بازشدن پیوند چه عملی راانجام می دهد؟
الف ) مقصد پیوندرادرباالی مرورگر باز می کند.

ب ) مقصدپیوندرادرمرورگرجدیدبازمی کند.

ج) مقصدپیوندرادرهمان قابی بازمی کندکه مبداپیونددرآن قراردارد .د)مقصدپیونددرکل کادرمرورگربازمی شود.
 -204مهم ترین دلیل استفاده ازالگوها چیست؟
الف ) الگوگرفتن درطراحی صفحات
ج )طراحی صفحات زیبا

ب) صرفه جویی درکارووقت

د)طراحی صفحات متعدد

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

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف )><Ilayer

ج )><Divد ) ><Dir

ب )><Layer

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

ج ) Divد ) Position

ب )Layer

 -207کدام یک ازکلیدهای صفحه کلید برای مشاهده صفحه جاری درمرورگردوم (اگر بیش از یک مرورگر باشد)استفاده می
شود؟
الف ) F5 Ctrl+

ب ) Ctrl+ F2

د )Ctrl+ F12

ج ) F12

 -208گزینه Selfدر خصوصیت Targetبهچهمعناست؟
ب ) مقصدپیونددریک صفحه جدیدمرورگربازمی شود.

الف ) مقصدچیوند درکل کادر مرورگربازمی شود.

د)مقصدپیونددرهمان قابی بازمی شودکه مبدا پیونددرآن جای دارد.

ج ) مقصدپیونددرقاب والدبازمی شود.

 -209پسوند فایل الگو در  Dreamweaverچیست ؟
الف ) Tmp

ب ) Swf

د ) Dwt

ج ) Html

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

ب)Cellk Spacing

ج)Border Ticknees

د)Table Width

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

ب)Cellspacing

ج) Border Tickneesد)Table Width

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

ج)Named Anchor

ب)Email Link

د)Insert Div Tag

 -213برای ادغام چند خانه ی جدول در Dreamweaverکدام گزینه درست است؟
الف)Merge Cell

ج)Cell Padding

ب)Split Cell

د)Cell Spacing

-214در نرم افزار Dream Weaverالیه بطور پیش فرض با تگ ...........ایجاد می شوند؟
ج) Frameset

الف)  Layerب) Div

د)Table

-215با استفاده کلید Tapدر اخرین ردیف جدول می توان بطور خودکار.....................
الف ) سطر جدیدی به جدول اضافه کرد
ج) جدول را به دو جدول مستقل تبدیل کرد

ب) یک ستون جدیدی به جدول اضافه نمود
د) یک ردیف به خانه انتخاب شده اضافه نمود

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

ب)Insert__Email Linkج) Insert__Mail Toد)Link __Mile To

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

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف)Seva As__Templete

ب) New__Templateج) Insert__Templateد)Tool

 -218درمورد Frameها اگر گزینه  Scrollروی گزینه...........تنظیم شود نوارهای مرورگرفریم به هیچ عنوان دیده نخواهدشد.
ب) Auto

الف) Yes

د ) No

ج) Default

فصل دوازدهم – افزودن محتوا به صفحات وب
 -219برای ایجاد پاراگراف در محیط طراحی از چه کلیدی استفاده می شود ؟
الف ) P

ب ) Shift

د ) Enter

ج ) Alt

 -220در نمای طراحی برای ایجاد یک فاصله یک خطی از چه کلیدی استفاده می شود ؟
ب ) Shift + Enter

الف ) B + R

د ) Ctrl + Shift

ج ) Ctrl + Enter

 -221ایجاد پیوند در کادر  Propertiesتوسط کدام گزینه صورت می گیرد ؟
الف ) Link

ب) A

د ) Target

ج ) Src

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

الف ) Image Map

د ) Hot Map

ج) Rollover

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

ج ) Plug-In

ب ) Flash

د ) Object

 -224کاربرد لنگر چیست ؟
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 .
 -225تصویری که با قرار گرفتن ماوس روی آن تصویر دیگری نمایش داده شود را  ............می نامند .
الف ) Mouseover

ب ) Rollover

ج ) Image Mouse

د ) Image Change

 -226برای ایجاد  Image Mapمستطیل شکل کدام گزینه مناسب تر است؟
الف)Poligan Host Spot

ب)Oval Hot Spot

ج) Rectangular Hot Spot

Hot Spot
 -227برای ایجاد پیوند متنی به تصویر شی ءیا سند دیگر از کدام گزینه استفاده میشود؟
الف) Image Map

ب) Hyperlink

ج)E_Mail Link

د)Named Anchor

د) Pointer

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

فصل سیزدهم – کار با محیط کد نویسی
 -228اگر بخواهید از کادر شناور برای درج بر چسب استفاده کنید کدام کلید ترکیبی را باید استفاده نمایید؟
ب)Space+Ctrl

الف)Space+Tab

د)Alt+Ctrl

ج)Shift+Ctrl

 -229برای درج بر چسب خاتمه به صورت خودکار در محیط کد و با استفاده از کادر شناور حداقل کدام گزینه باید درج شود؟
الف)>

ج)<

ب)>/

د)برچسب خاتمه به طور خودکار درج نمی شود

 -230کدام یک از عملیات زیر از وظایف  Quick Tag Editorنیست؟
الف)رنگ بندی انواع بر چسب های استفاده شده در برنامه
ج)ویرایش بر چسب

ب)قرارداد بر چسب موجود در بر چسب دیگر
د)درج برچسب در محل مورد نظر

 -231برای نشان دادن شماره خطوط برنامه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Quick Tag Editor

ب) Word Wrap

د) Code

ج) Code Inspector

Coloring
 -232وظیفه  Cleanup Htmlچیست؟
الف)ویراش رنگ بندی انواع بر چسب ها و کد های برنامه
ج)حذف کدهای Html

ب)ویرایش بر چسب ها
د)برای بهینه سازی و اشکال زدایی

 -233برای حذف تمام برچسب های تصویر در کد برنامه توسط  Cleanup Htmlباید بر چسب ><Imgبرای کدام گزینه
تعیین شود؟
الف)Redundant Nested Tags

ب)><Img

د) Combine

ج)Specific Tag

Nested Tag
 -234کدام یک از گزینه های (  ) View Optionباعث حذف نوار پیمایش افقی در محیط کدنویسی میشود؟
الف)Syntax Coloring

ب)Line Number

ج)Code Coloring

د)Word Wrap

 -235کدام یک ازگزینه های زیردرپنجره ,Clean Up Htmlبدون این که پیغام وضعیت برچسبها مشاهده شود عمل
پاکسازی انجام میگیرد؟
الف) Redundant Nested Tagsب)><Img

ج)Show Log On Completion

د) Combine

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

ب)Ctrl + Enter

ج)Tab

د)Shift

 -237برای تنظیمات رنگ آمیزی محیط کد نویسی کدام گزینه را از  Edit ----- Preferenceانتخاب می کنیم ؟

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف)Fonts

ب)Css Style

د)Code Coloring

ج)Code Format

 -238برای باز کردن پنجره ی Quick Tag Editorاز کلید ترکیبی .....استفاده می کنیم.
الف)Ctrl + E

ب)Ctrl + Q

د) Ctrl + T

ج)Ctrl + Y

 -239فعال بودن گرینه ی  Syntax Coloringاز گزینه های  View Optionsچه تاثیری دارد؟
ب)شماره سطر کد را در حاشیه ی سمت چپ نمایش می دهد.

الف)کد هارا به صورت تو رفته نمایش میدهد

د) کدهای نامعتبررا به صورت متمایز نشان میدهد.

ج) با توجه به ساختار کد  ،رنگ آن را متمایز می سازد.

 -240برای مراجعه به یک خط مشخص در نمای  Designکدام گزینه صحیح می باشد؟
الف)دستور  Go To Lineرا انتخاب می کنیم.

ب)دستور  Find Ahd Replaceاستفاده می شود.

ج)دستور Find Selactionرا انتخاب می کنیم.

د)این گزینه در منوی  Designقابل دسترسی نیست

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

ج) Goto

ب) Ouick Tag Editor

د)

Library

فصل چهاردهم – قالب بندی صفحات با Css
 -242کدهای Cssدر کدام قسمت از برنامه قرار میگیرد؟
الف)<>Title

ج)<>Meta

ب)<>Head

د)<>Css

 -243در ساختارهای کدهای  Cssبرای مقداردهی به یک ویژگی از چه عالمتی استفاده می شود؟
الف) =

ب) ;

د) ==

ج) :

 -244بدنه قانون هایCssدرون چه عالئمی قرار می گیرد؟
الف) < > ...

ب) ] …[

د) {}...

ج) ()...

 -245برای این که سبک ایجاد شده به صورت داخلی درج شود،کدام گزینه را از لیست بازشوی بخش Define Inباید انتخاب
کرد؟
الف )Internal

ج)This Document Only

ب)External

Sheet File
 -246برای نمایش پانل Cssاز کدام منو استفاده می شود؟
الف)View

ب)Insert

ج)Window

د)Help

 -247سبک ایجاد شده در چه پانلی نمایش داده می شود؟
الف)Files

ب)Css

ج)Frames

د)Assets

د) New Style

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

Css -248چیست؟
ب)الگو های قابل ویرایش

الف)مجوعه قوانین مربوط به قالب بندی صفحه وب

د)سبک های پیش فرض Dream Weaver

ج)مجموعه الگو های پیش فرض Dream Weaver
 -249کدهای Cssبه چه شیوه ای مورد استفاده قرار می گیرند؟
الف) داخلی

ب)خارجی

د) الف و ب

ج) سبک های طراحی شده

 -250بطور پیش فرض برای قالب بندی متن،در نرم افزار Dream Weaverاز کدام روش استفاده می شود؟
ب)Cssداخلی

الف) تگ های Html

د)Java Script

ج)Cssخارجی

 -251برای ایجاد یک طرح کلی که در تمام الیه های یک سایت بکار رفته باشد از چه روشی باید استفاده کرد؟
الف)Css

ب)Php

د)Asp.Net

ج) Asp

 -252کدام دسته از فرمانهای Cssبرای پارگراف بندی استفاده می شود؟
الف)Type

ب)Block

د)Positioning

ج)Border

 -253بااستفاده از،.....قالب بندی هایی نظیراندازه متن،رنگ وفونت راتعریف کرده وسپس انها را،درسرتاسر سایت وب
خود،اعمال میکنیم؟
الف)Css

ب)Image

د)Table

ج)Library

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

ب) Cssداخلی

د)بااستفاده ازStyle

ج)Cssخارجی

 -255پسوند فایل ( Cssسبک خارجی) چیست ؟
الف ) Js

ب ) Css

ج ) Stl

د ) Sht

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

ب ) Sheet

ج ) Script

د ) Style

 -257برای بکارگیری سبک ایجاد شده در صفحه وب از قسمت  Propertiesکدام گزینه انتخاب می شود ؟
الف ) Class

ب ) Style

ج ) Css

د ) Sheet

 -258کدام گزینه در مورد  Cssصحیح میباشد؟
الف)مدیریت سایت برای اعمال تغییرات اسان تر میشود

ب)حجم کل سایت به صورت چشمگیری افزایش می یابد

ج)بسیاری از لمکاناتی که در Htmlوجود دارد در Cssموجود نیست د)اکثر مرورگرهای جدید Cssرا پشتیبانی نمیکند
 -259توسط کدام گزینه زیر میتوان شیوه نامه Cssخاصی را به تگ خواستی در صفحه اعمال کرد؟
الف) Class

ب)Advansed

ج)Tag

د)This Document Only

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

فصل پانزدهم  -جمع آوری داده ها با استفاده از فرم
 -260توسطکدامیکازاجزایفایل Htmlمیتوانامکانارساالطالعاترافراهمکرد؟
ب( Head

الف( Title

د(Body

ج( Form

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

الف (Text Field

د (Label

ج) Hidden Field

 -262روشارساالطالعاتبهسرویسدهندهدر فرم توسط کدامگزینهمشخص می شود ؟
الف ) Action

ب ) Form

د ) Enctype

ج ) Method

 -263برای ایجاد برچسب کنارفیلدمتنکدامگزینهصحیح است؟
الف ) Button

د ) Label

ب )  Text Fieldج ) Form

 -264برای اینکه دکمه های رادیویی در فرم به صورت گروهی باشند کدام گزینه صحیح است ؟
الف ) دکمه های رادیویی نمی توانند به صورت گروهی تعریف شوند.
ج ) باید نام دکمه های رادیویی هم گروه یکسان باشد

ب ) همه دکمه های رادیویی باید در یک فرم باشند .
د ) نباید نام دکمه های رادیویی هم گروه یکسان باشد

 -265برای دریافتاطالعاتازفرموارساآلنهابهسرویسدهندهبایدازکدامگزینه استفادهکنیم؟
الف ) Button Name

ب )  Actionج )Submit

د ) Browser

 -266آدرسصفحهای کهدادههای فرمرابهمنظورپردازشدریافتخواهدکرددرکدامویژگی های فرمتعیینمی شود؟
الف ) File

ب ) Method

د ) Action

ج ) Inctip

 -267کدام یکازروشهای ارسالزیرمواقعی بهکاربربردهمی شودکهامنیت اطالعات مهم نباشد؟
الف ) Post

ب ) Get

د ) Enctype

ج ) Method

 -268کدامیک از گزینه های زیر را نمیتوان توسط فیلد متنی ایجاد کرد؟
الف)متن های خطی

ب)متن های چند خطی

د)کادر محاوره

ج)کلمه عبور

 -269درکدام یکازانواعزیرامکانانتخابچندعنصروجوددارد؟
الف ) دکمهرادیویی

ب ) کادر عالمت

ج ) لیست(فهرست)

د ) برچسب

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

ب ) Post

ج ) Method

د ) Action

 -271برای ارسال فایل برای کاربر (  Uploadکردن فایل ) کدام گزینه انتخاب می شود؟
الف ) Text Field

ب ) File Field

ج ) Submit

د ) Post

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

فصل شانزدهم – متغیرها  ،داده ها و توابع در جاوا اسکریپت
 -272درجاوا اسکریپت چندنوع داده اصلی وجوددارد؟
ب ) پنج

الف ) سه

د) دو

ج ) چهار

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

ج)" "

ب) ;

د) .

 -274کدام عملگر ،عملگر نمادی است ؟
ب ) مقایسه ای

الف ) محاسباتی

د) الف و ب

ج ) رشته ای

 -275کدام یک ازمتغیرهای زیرعددی است ؟
الف ) C=123

ب ) “ ”=A

ج ) ”A=”123

د ) الف و ج

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

ج ) تعریف نشده

ب ) تهی

د ) Boolean

 -277کدام یک ازمتغیرهای کدهای زیررانمی توان درطول برنامه مجددا مقداردهی کرد؟
;Var A
;Var B=0
; Var D=3.14
;Const E=3.14
ب ) A,B,D

الف ) A

د)E

ج ) D,E

 -278به کد زیردقت کنید  :مقدار متغیر  Bو  Cکدام است ؟

الف ) C=4

B=2

ب ) C=3

B=3

ج ) C=2

B=1

;Var B
;Var A=0
;A++
;++A
;B=++A; C=A++
د ) B=2 C=2

 -279تفاوت عملگرهای"= = ="و"= ="چیست؟
الف ) عملگردهای"= = ="عالوه برتبدیل نوع مقداردهی رانیزانجام می دهد.
ب ) عملگردهای"= ="عالوه برتبدیل نوع مقداردهی رانیزانجام می دهد.
ج ) عملگر"= = ="تبدیل نوع راانجام می دهد اما عملگرد"= ="بدون تبدیل نوع مقایسه می کند.

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

د ) عملگر"= ="تبدیل نوع راانجام می دهد اما عملگرد"== ="بدون تبدیل نوع مقایسه می کند.
 -280برای برگرداندن مقادیر توسط توابع از چه دستوری استفاده می شود؟
ب ) Function

الف ) Return

د ) Alert

ج ) Message

 -281یک تابع حداقل چه تعداد آرگومان می تواند داشته باشد؟
ب) 1

الف) 0

د) نامحدود

ج ) 10

فصل هفدهم – جاوا اسکریپت و نحوه عمکرد آن
 -282جاوا اسکریپت یکی از زبان های ..........است.
ج ) ( Client Siteسرویس گیرنده)

الف ) ( Server Sideسرویس دهنده) ب ) Html

د ) هیچ کدام

 -283خواندن کوکی های سیستم کاربر به عهده کدام یک از اجزای برنامه است ؟
الف)کدهای  Htmlب)فرم ها

د) برچسب های ><Body

ج)جاوا اسکریپت

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

ج ) Write

ب ) Print

د ) Document

 -285برچسب های جاوا اسکریپت در کجای برنامه نمیتوانند قرار گیرند؟
الف ) برچسب ><Head

ج) برچسب ><Title

ب ) برچسب><Body

د) فایلی خارج از برنامه

 -286برچسب های جاوا اسکریپت برای تعریف در چارچوب کدام برچسب ایجاد میشوند؟
الف )><Head

ب )><Body

د ) ><Script

ج )><Java

 -287پسوند فایل های جاوا اسکریپت چیست؟
ب ).Scr

الف ) .Htm

د ) .Jav

ج ) .Js

 -288جاوا اسکریپت توسط چه شرکتی تولید شده است ؟
الف) Microsoftب) Java Script

ج) Netscape

د) Adobe

 -289برای تعریف متغیر درجاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده می شود ؟
الف)Dim

ب) Script

ج) Var

د) نیاز به تعریف ندارند

 -290کدام یک از گزینه های زیر از انواع متغیرها در جاوا اسکربپت نیست؟
الف ) Boolean

ب ) Integer

ج ) Float

د ) Var

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

فصل هجدهم – کنترل روند برنامه در جاوا اسکریپت
 -291کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه دو متغیر به کار می رود؟
الف)=

ب)==

د) ! =

ج)=!

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

ب)==

د) ! =

ج)=!

 -293نوشتن کدام یک از اجزای حلقه Forدر مقابل آن الزامی است؟
الف) مقدار اولیه متغیر

ب) عبارت کنترلی

د) موارد ب ,ج

ج) افزایش یا کاهش

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

ج) Do…While

ب) For

د) هر سه مورد

 -295کدام یک از دستورات زیر بر دستورات قبل از خودش تاثیر می گذارد؟
الف) Breakب) Continue

ج) Switch

د) هیچ کدام

 -296در چه شرایطی اجرای حلقه به طور کلی به پایان می رسد؟
)1استفاده از دستور Break
الف) 1و2

)2بر قرار نبودن شرط حلقه

ب)1و3

)3استفاده از دستورContinue
د ) 1و2و3

ج ) 2و3

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

ب)For

ج)Case

د) الف و ب

 -298از حلقه Forچه زمانی استفاده می شود؟
الف) دستورات حداقل یکبار اجرا شود .

ب) تعداد تکرار دستورات مشخص باشد .

ج) تعداد تکراردستورات نامشخص باشد .

د) الف و ج

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

ب)Break

ج) While

د)If

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

ب)For

ج) Do While

د)هیچکدام

 -301از دستور .............برای تعیین دستورات پیش فرض ساختار Switchاستفاده می شود؟
الف)Defaut

ب)Break

ج)Continue

د)Else

 -302خروجی اسکریپت زیر چیست ؟
>"<Script Type="Text/Javascript

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف ) 4

ب)8

ج)0

;Var A=8
;)If ((A%2)==0) Document.Write(A
></Script
د ) خروجی ندارد

 -303خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

الف ) چاپ اعداد  5تا 1

ب ) چاپ اعداد کوچکتر از 5

>"<Script Type="Text/Javascript
;Var I
)For(I=5;I<=1;I--
;)">Document.Write(I+"<Br
></Script
د ) چاپ اعداد  1تا 5
ج ) چاپ اعداد فرد  1تا 5

 -304خروجی اسکریپت زیر چیست ؟
>"<Script Type="Text/Javascript
;Var I; Var F=1
)For(I=1;I<=4;I++
;F=F*I
;)Document.Write(F
></Script
الف ) 4

ب ) 24

ج ) چاپ اعداد  1تا 4

د ) خطا دارد

 -305خروجی اسکریپت زیر چیست ؟
>"<Script Type="Text/Javascript
;Var I
)For(I=10;I<=20;I++
;)">If((I%2)==0) Document.Write(I+"<Br
></Script
د ) چاپ اعداد زوج  10تا
الف ) چاپ اعداد  10تا  20ب ) چاپ باقیمانده اعداد  10تا  20ج ) چاپ اعداد فرد  10تا 20
20
 -306خروجی اسکریپت زیر چیست ؟
>"<Script Type="Text/Javascript
;Var I
)For(I=10;I<=99;I++
;)">Document.Write(I+"<Br
></Script

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف )چاپ اعداد کوچکتر از 100

ج ) چاپ اعداد دو رقمی

ب ) چاپ اعداد کوچکتر از 99

د ) چاپ اعداد  10و

99
 -307خروجی اسکریپت زیر چیست ؟
>"<Script Type="Text/Javascript
;)(Var D = New Date
)"If (D.Gethours()== 8) Alert("Welcome
></Script
الف ) اگر تاریخ ،روز هشتم باشد  Welcomeنمایش داده میشود  .ب ) اگر ساعت سیستم  8باشد  Welcomeنمایش
داده می شود .
د ) ساعت سیستم  8تنظیم شده و  Welcomeنمایش

ج) در ساعت  8صبح  Welcomeنمایش داده می شود .
داده می شود .

فصل نوزدهم  -کار با اشیای جاوا اسکریپت
 -308کدام یک از گزینه های زیر تعریف درستی برای شئ ارائه میدهد؟
الف)عملیات ورفتارهایی که هر کالس می تواند داشته باشد.

ب)یک الگو یا چهارچوب کلی که کالس ها از روی آن ساخته

می شود.
د)یک نمونه ساخته شده از روی متدهاست.

ج)یک نمونه ساخته شده از روی کالس است.

 -309در جاوا اسکریپت برای ایجاد یک کالس از کدام واژه کلیدی استفاده می شود؟
الف ) Method

ب ) Object

د ) Class

ج ) Function

 -310دسترسی به هر یک از خواص شئ کدام گزینه صورت می گیرد؟
الف)نام خاصیت.نام شئ

ج)(نام خاصیت)نام شئ

ب)نام خاصیت=نام شئ

د)>نام خاصیت.نام شئ<

 -311کدام یک از خواص زیر طول یک رشته را برمی گرداند؟
الف) Stringب)Width

د)Length

ج)Object

 -312اگر اندیس آخرین عنصر یک آرایه ""20باشد،آرایه چند عنصر دارد ؟
الف)19

ب)20

ج)21

د)نمی توان از روی اندیس آخرین عضوتعداد عناصر را

مشخص کرد
 -313اگر بخواهید به سومین عضو یک آرایه بانام Arrمقدار  5را نسبت دهید کدام یک از گزینه های زیر این کار را به درستی
انجام می دهد؟

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف)Arr[3]=5

د)Arr(2)=5

ب) Arr[2]=5ج)Arr(3)=6

 -314برای تولید یک عدد تصادفی کوچک تر از  5کدام یک از گزینه های زیر به کار می رود؟
الف))Math.Random(5ب)Math(Random)>5

ج)Math.Random()*5

د))Math*Random(5
 -315کدام یک از اشیای زیر برای معرفی به Newنیاز ندارد؟
ج)Array

الف) Mathب)Date

د) هیچکدام

 -316کدام شی برای کار با ساعت و تاریخ است؟
ج)Math

الف) Arrayب)Date

د)String

 -317کدام شی برای انجام عملیات ریاضی است؟
ب)Calculate

الف)Object

ج) Mathد)Riyazi

 -318کدام متد درشی Mathعدد تصادفی تولید می کند ؟
الف)Random

ب)Lenght

ج) Classد)Number

 -319کدام یک از متدهای آرایه اولین مقدارآرایه را جدا کرده و نمایش میدهد؟
الف))(Join

ب))(Shift

ج) Popد)%
فصل بیستم – کار با اشیای مدل Dom

 -320کدام یک از گزینه های زیر از متدهای شئ  Windowنیست ؟
الف ) Prompt

ب ) Confirm

د ) Alert

ج ) History

 -321برای نوشتن متن ها و عبارات درون سند  Htmlاز کدام شئ باید استفاده کرد ؟
الف )History

ب ) Navigator

ج ) Document

د ) Window

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

ب ) Appversion

ج ) Navigator

د )Appname

 -323کدام یک از گزینه های زیر از متدهای  Historyاست ؟
الف ) )(Document

ب ) )( Current

د ) )(Next

ج ) )(Back

 -324مفهوم مدل  Domچیست ؟
الف ) مجموعه ای از خواص و متد ها است

ب ) رفتارهایی که اشیای یک کالس می توانند داشته باشند

ج ) رابطه بین عناصر  Htmlو روش دسترسی به آن ها را بیان می کند .

د ) مجموعه ای ازاشیا را مدیریت می کند

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

 -325کدام شئ برای دستیابی به اطالعات کلی درباره مرورگر استفاده می شود ؟
الف ) Navigator

ب ) Window

د ) Document

ج ) History

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

ب ) Window

د ) Document

ج ) History

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

ب ) Window

د ) Document

ج ) History

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

ب ) Window

د ) Document

ج ) History

فصل بیست و یکم -توسعه فرم های تعاملی در جاوا اسکریپت
 -329متد..........برای برگرداندن فرم به حالت اولیه به کار برده می شود.
الف ) Reset

ب ) Submit

د ) Get

ج ) Post

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

ب ) Text

د )Length

ج ) Value

 -331عملکرد متد )( Blurچیست؟
ب) مکان نما را از روی شئ برمیدارد.

الف) مکان نما را در شئ قرار می دهد.

د ) تغییرات شئ را بر می گرداند.

ج ) شئ را انتخاب می کند.
 -332رویداد  On Changeچه زمانی اتفاق می افتد؟

ب ) کاربر بدون تغییر متن داخل شئ از ان خارج شود.

الف ) کاربر متن داخل شئ مورد نظر را تعییر دهد.

ج ) کاربر متن داخل شئ مورو نظر را تغییر داده سپس از ان خارج شود .د ) کاربر موقعیت ماوس را تغییر دهد.
 -333برای معرفی کدام یک از گزینه های زیر از برچسب > <Inputاستفاده نمی شود؟
الف )Radio Button

ب ) Text

ج ) Button

د ) Text Area

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

ب ) Type

ج ) Value

د ) Name

 -335در یک مجموعه دکمه رادیویی با نام  Radio1چگونه می توان عنصر پنجم را شناسایی کرد؟
الف ) ]Radio[4

ب ) ]Radio[5

ج ) Radio4

 -336برای معرفی کادرهای عالمت دار از چه برچسبی استفاده می کنیم؟

د ) Radio5

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
تنظیم  :الهام دارآفرین

الف )Text Area

د ) Select

ب )  Checkboxج ) Button

فصل بیست و دوم – تولید صفحات پویا در Dream Weaver
 -337در ساخت کدام صفحه با منابع داده تعریف شود ؟
الف ) صفحات ایستا

ب ) صفحات پویا

ج ) صفحاتی که کد جاوا اسکریپت دارند

د ) الف و ب

 -338تکنولوژی سرویس دهنده ی وب چیست ؟
الف) برنامه کاربردی که اسکریپت ها وکدها را پردازش کرده و به منبع داده می دهد  .ب) یک منبع داده است.
د) روش استفاده از پایگاه داده را مشخص می

ج)برنامه ای که تعداد کاربران سایت را مشخص می کند.
کند.
 -339چه عواملی درتعیین نوع تکنولوژی سایت مؤثرهستند؟
الف)ماهیت صفحات وب سایت

ب)محیط اسکریپ نویسی

د)الف وب

ج)تعدادکاربران وب سایت

 -340کدام یک ازگزینه های زیروظیفه پردازش اسکریپت های درخواستی کاربررادارد؟
الف)سرویس دهندهای برنامه کاربردی ب)منبع داده ها

د)سرویس گیرنده.

ج)محیط برنامه نویسی

 -341برای دسترسی به مسیر محلی سرویس دهنده وب چه عبارتی راباید درنوار آدرس درج نماییم؟
الف ) // Localhost/
ج )Http:// Localhost /

ب )Http://Www. Localhost
د )Http://Www. Localhost.Com/

 -342تکنولوژی  Cold Fusionمربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟
الف ) Asp

ب ) Php

ج ) Cold Fusion

د ) Html

 -343تکنولوژی  IisMicrosoftمربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟
الف ) Asp

ب ) Php

ج ) Cold Fusion

د ) Html

 -344تکنولوژی  Php Serverمربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟
الف ) Asp

ب ) Php

ج ) Cold Fusion

د ) Html

 -345در مورد ، Iisکدام گزینه صحیح می باشد؟
الف)بطورپیش فرض با ، Dreamweaverنصب می شود.

ب) مخفف Information Inside Softwareمی

باشد.
ج) عمل شبه سازی سرور راه دور راانجام می دهد.
است.

د)از گزینه ی… Manage Sitesتنظیمات آن،قابل تغییر

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
تهیه و
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 -346برای دریافت چند فایل از سرور راه دور از کدام گزینه استفاده میشود؟
ب)Get Files

الف)Site Map View

د)Synchronize

ج)Put Files

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

الف)Databases

د)Assets

ج)Code Inspector

 -348کاربرد پانل  Bindingsچیست؟
الف)تعریف منابع محتوای پویا برای صفحه

ب)مدیریت فایل ها و اتصال به سایت راه دور

ج)نمایش پایگاه داده متصل به سایت

د)نمایش شئی های استفاده شده در سایت

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

الف) Local Folder

د) Testing Server

ج)Remote Folder

Folder
 -350در کدام تب از پانل  Applicationلیست پایگاه های داده ای که در سایت استفاده می شود را می توان مشاهده کرد؟
ب)Server Behavior

الف)Bindings

د)Components

ج)Data Base

 -351کدام گزینه ها را نمیتوان از پنجره ی  Site Definitionتنظیم نمود ؟
الف)پوشه سایت محلی وراه دور

ب)تنظیمات مربوط بهIIs

د)نوع دسترسی به سایت راه دور

ج)نام سایت وب

Dreamweaver -352درهنگام ایجاد یک سایت  Phpتنها از پایگاه داده ………..پشتیبانی میکند؟
الف) Mysql

ب)Oracle

ج)Microsoft Sqlserver

د)Asses

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

ب) Asp

ج) Coldfustion

د)Vb

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

ب) Behaviorج)Navigation

د)Event

 -355از چه طریقی میتوان یک اتصال ) (Odbcبین برنامه کاربردی وب  Aspو پایگاه داده  Accessبرقرار کرد؟
الف)Dsn

ب)Sun One

ج) Jspد)Apache

 -356برای اجرای صفحات  Aspکدام سرور مناسب است؟
الف)Cpanel

ب)IIs

ج) Tomcatد)Web Sphere

 Dreamvawer -357کدام گزینه ی زیرمراحل اتصال یک پایگاه داده را بیان می کند؟
الف)ساخت بانک-تعریف یک  - Dsnتعریف یک  Recordsetب) تعریف یک  - Dsnساخت بانک -تعریف یک
Recordset

نمونه سواالت طراحی صفحات وب
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ج)ساخت بانک -تعریف یک - Recordsetتعریف یک Dsn

ج) تعریف یک  - Recordsetساخت بانک -تعریف

یک Dsn
 -358در صورت عدم نصب  Iisدر  Server Behaviorsپانل  Applicationتیک نمی خورد ؟
الف ) Document Typeب )Model Serverج) Siteد )Testing Server
 -359ارسال فایل ها ازکامپیوترمحلی به سرور راه دور چه نام دارد؟
ب)Modify

الف (Edit

د )Download

ج) Upload

فصل بیست و سوم –  Uploadکردن یک سایت در Dream Weaver
 -360امنیت کدام یک از روشهای زیر پاییین تراست؟
الف )Local/Network

ب ) Ftp

د )Webdav

ج )Rds

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

ب )Visual Sourcesafe

د )Web Dav

ج)Rds

 -362پراستفاده ترین روش بارگذاری صفحات در اینترنت کدام است؟
الف ) Local/Networkب ) Ftp

د ) Webdav

ج )Rds

 -363قبل ازانتشار سایت چه اقداماتی باید انجام شود ؟
الف) خریداری فضا

ب)مشاهده در مرورگر

ج)ثبت یک نام مناسب

د)همه موارد

 -364با کلیک در کادر Accessدر ،Manage Siteکدام گزینه دردسترس نیست ؟
الف) Http

ب) Ftp

ج) Rds

د) Local/Network
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