
    8هنرستان کار ودانش  محمودیه                 (پیشرفتهوب )نمونه سواالت طراحی صفحات 

 پاسخ                فصل                                37 از   1فحه  ص                           90-91: سال تحصیلی                                             دبیر: سودابه خانی      

 (خراسان رضوی_90 )خردادنشان دهنده چیست؟ 5 عدد   mysql   5. 1.   25در     1

 ب(شماره ویرایش الف(سطح انتشارات

 کننده قالب فایل فد(توصی ج(زمان انتشارات

 د 1

 (یخراسان رضو_90 )خردادعالوه برتست,تعمیرنیزصورت گرفته است؟  mysql  کدامیک ازانواع نسخه های زیراز  2

 betaب( alphaالف(

 5د( gamaج(

 ج 1

 خراسان رضوی(_90 ودی )شهریورنشان دهنده چیست؟1   عدد  mysql  4.1.5در   3

 ب(شماره ویرایش                                      الف(زمان انتشار

 د(توصیف کننده قاب فایل                                          ج(میزان انتشار

 ج 1

ا پایگاه جهت کارب mysql server instance configuration wizard کدام گزینه از پنجره ی  mysqlدر هنگام نصب   4

 خراسان رضوی(_90)شهریور داده ی بسیار ساده انتخاب می شود؟

 transactional data baseب(                                        multifunctional  databaseالف(

 general purpose data baseد(                           Non- transactional data base onlyج(

 ج 1

 خراسان رضوی(_ 90)دی کدام یک از گزینه های زیر در انتخاب پایگاه داده موثرتر است؟  5

 ب(عملیات پردازشی و محاسباتی                                                     APIالف(وجود

 ج(متن باز بودن                                                    د(داشتن امکان نصب آسان

 ب 1

 کدام یک از گزینه های زیر در انتخاب پایگاه داده موثرتر است؟  6

 ز بودن                                                  ب(داشتن امکان نصب آسانالف(متن با

 ید(عملیات پردازشی و محاسبات                                                        APIج(وجود 

 د 1

 نشان دهنده چیست؟  5عدد Mysql 4.1.5در   7

 الف(سطح انتشار                                                   ب(شماره ویرایش      

 ج(زمان انتشار                                                      د(توصیف کننده قاب فایل

 ب 1

 کدهای جدیدی افزوده می شود؟ My sqlروی کدام یک از نسخه های زیر از   8

 5(د                                                            Gamaج(         Betaب(                         Alphaالف(

 الف 1

9  My SQL به چه دلیل توسط زبان های برنامه نویسی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ 

 های متعدد APIالف(متن باز بودن                                                  ب( وجود 

 ج(عملیات پردازشی و محاسباتی                                د(امکان نصب سریع

 ب 1

10   mysql 1 ند پردازنده دارند استفاده شوند.می تواند در سیستم هایی که چ  

  1 نشاندهنده ی شماره ویرایش در سری انتشار است . 25عدد  my sql 5,1,25در نسخه ی    11

  1 عیب یابی شده است.  Alpha .mysqlنسخه ای    12

  1 نشان دهنده ی ............ است. 5عدد  mysql 5,1,25 در نسخه ی   13

  1 نسخه نهایی عرضه شده است. mysqlنسخه ی ................   14

  1 رابنویسید؟ My SQLچهار ویژگی اصلی   15

 غ ص

 غ ص

غ ص
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  1 هرکدام ازاعداد نشان دهنده چه چیزی هستند؟ MySQL  5.1.25در   16

  1 درانتخاب پایگاه داده چه فاکتوری بایدمورد توجه قرارگیرد؟  17

  1 عالوه برتست،تعمیر نیزصورت می گیرد؟ My SQLروی کدامیک ازنوع نسخه های    18

 به مجموعه ای سازمان یافته از اطالعات ............گفته می شود.  19

 (فیلدد                                                  ج(رکورد                              الف(پایگاه داده                             ب(جدول     

 الف 2

 خراسان رضوی(_90)خردادوشهریور  پیاده سازی کدام پایگاه داده توسط گراف صورت می گیرد؟  20

 د(شی گرا ج(سلسله مراتبی               ب(رابطه ای                   الف(شبکه ای

 الف 2

 (90خراسان رضوی _)خردادکدام گزینه زیریک محیط عملیاتی است؟  21

 د(درس ج(معلم               ب(مدرسه               الف(دانش آموز

 ب 2

 (90دی خراسان رضوی _)خردادانش آموزمی باشد؟د-کدام گزینه بیان کننده رابطه درس  22

 د(چندبه یک ج(چندبه چند                      ب(یک به چند                   الف(یک به یک

 ج 2

 خراسان رضوی(_90)خرداد یک محیط عملیاتی باشد؟ نمی تواندکدام گزینه زیر   23

 (کتابخانهد              ج(بیمارستان                                             الف(دانش اموز                ب(مدرسه

 الف 2

 رضوی( خراسان_90)خرداد درسیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های مدیر ومدرسه چه رابطه ای با هم دارند؟  24

 (رابطه ای نداردد              ج(چند به چند                                          الف(یک به یک               ب(یک به چند

 الف 2

 راسنن رضوی(خ-90)شهریور کدام یک از گزینه های زیر از اهداف نرمال سازی بانک اطالعاتی است؟  25

 ب(کاهش تعداد جدول مای بانک اطالعاتی                       الف(کاهش افزونگی اطالعات       

 ج(افزایش تعداد رابطه های بانک اطالعاتی               د(کاهش افزونگی و یکپارچگی اطالعات

 د 2

 (خراسنن رضوی-90)شهریور  اگرجدول دارای یک فیلد کلید ساده باشد،می توان گفت که جدول در.............قراردارد.  26

 NF2ب(فرم دوم نرمال                              NF1)الف(فرم اول نرمال )

 NF3، NF2 د(فرم دوم و سوم نرمال                                   NF 3ج(فرم سوم نرمال    

 ب 2

 خراسان رضوی(_90)خرداد ؟نمی باشدکدام گزینه جزء نرمال سازی   27

 ها ب(جلو گیری از تکراری بودن داده                                      الف(کاهش افزونگی اطالعات

 داده د(تشخیص انواع موجودیت های پایگاه                                     ج(حفظ یک پارچگی اطالعات

 د 2

 وی(خراسان رض_90 )خرداد این موجودیت در کدام فرم نرمال است؟ نباشداگرهیچ کدام از فیلدها قابل تقسیم   28

 (هیچکدامد                                       ج(فرم نرمال سوم                   الف(فرم نرمال اول                          ب(فرم نرمال دوم

 الف 2

 خراسان رضوی(_ 90)دی در کدام مدل پایگاه داده اطالعات در قالب جدول های مجزا مشخص می شوند؟  29

 (شی گراد                                 ج(سلسه مراتبی                              الف(شبکه ای                            ب(رابطه ای

 ب 2

 خراسان رضوی(_ 90)دی کدام گزینه زیر موجودیت است؟  30

 (کتابخانهد                                             علم                     ج(م                 الف(بیمارستان                            ب(مدرسه

 ج 2

 خراسان رضوی(_ 90)دی کدامیک از گزینه های زیر اهداف نرمال سازی بانک اطالعاتی است؟  31

  طالعاتالف(افزایش افزونگی اطالعات                                   ب(کاهش افزونگی و حفظ یکپارچگی ا

 اتیج(افزایش تعداد رابطه های بانک اطالعاتی                      د(کاهش تعداد جدول های بانک اطالع

 ب 2

 خراسان رضوی(_ 90ی )دآن صورت جدول در ..........قرار دارد؟ اگر امکان تقسیم کردن فیلد های جدول وجود نداشته باشد.در  32

 (NF2(                                      ب(فرم دوم نرمال)NFIالف(فرم اول نرمال)

 الف 2
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 (NF2.NF3(                                       د(فرم دوم و سوم نرمال )NF3ج(فرم سوم نرمال)

 انش آموز    می باشد؟د -کننده رابطه معلم کدام گزینه بیان   33

 د(چند به یک ج(چندبه چند             ب(یک به چند                     الف(یک به یک

 ج 2

 درسیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های   درس ومعلم چه نوع رابطه ای باهم دارند؟  34

 (رابطه ای نداردد                               ج(چند به چند                          الف(یک به یک                          ب(یک به چند     

 ب 2

 پیاده سازی کدام یک از مدلهای پایگاه داده زیر مشکل تر از سایر مدل هاست؟  35

 (سلسله مراتبید                                    ج(شی گرا                             الف(شبکه ای                              ب(رابطه ای    

 الف 2

 مجموعه ها و رکورد ها در کدام مدل بررسی می شود؟  36

 (سلسله مراتبید                                     ج(شی گرا                            الف(شبکه ای                               ب(رابطه ای    

 الف 2

کتا یت های ان مام صفاگر تمام صفت های غیر کلیدی یک موجودیت به تمام کلید اصلی وابستگی تابعی داشته باشند و همچنین ت  37

 باشد این موجودیت در کدام فرم نرمال است؟

 الف(فرم نرمال اول                                               ب(فرم نرمال دوم     

 د(هیچکدام                                               ج(فرم نرمال سوم   

 ج 2

 در کدام مدل پایگاه داده ها هر گره فرزند فقط یک گره پدر دارد؟  38

 الف(شبکه ای                                                       ب(رابطه ای    

 د(سلسله مراتبی                 ج(شی گرا                                           

 د 2

 در مدل رابطه ای به صفتی که مقدار منحصر به فرد داشته باشد.......می گویند.  39

 (جدولد                                 ج(کلید                                        الف(رکورد                          ب(فیلد     

 ج  2

 یک از موارد زیر مفهوم یکپارچگی اطالعات را می رساند؟کدام   40

 باشدنالف(در جدول فیلدهای قابل تقسیم نباشد                               ب(در جدول اطالعات تکراری 

 باشند ج(اعمال تغییرات روی اطالعات در یک مکان انجام شود         د(فیلدهای جداول وابستگی تابعی داشته

 ج 2

 هترین مدل پیاده سازی سیستم های بانک اطالعاتی کدام است؟ب  41

 الف(شبکه ای                                                       ب(رابطه ای

 ج(شی گرا                                                           د(سلسله مراتبی

 ب 2

 گفته میشود؟ به کدام یک از موارد زیر محیط عملیاتی  42

 (پایگاه دادهد                          الف(دانش اموز                        ب(نام دانش اموز                ج(مدرسه                 

 ج 2

 اگر کلید انتخاب شده شامل یک فیلد باشد آن را  ......می گویند.  43

 ( پایگاه دادهد                          ب(کلید مرکب             ج(جدول                  الف(کلید ساده                               

 الف 2

 در یک مدرسه کدام یک از موارد زیر موجودیت به حساب می آید؟  44

 (نام مدرسهد                                                 ج(نام درس              الف(معلم                                           ب(کدمعلم          

 الف 2

 به عمل تکراری بودن داده ها درجدول که موجب اشغال فضای زیاد می شود چه می گویند؟  45

 الف(یک پارچگی اطالعات                                     ب(نرمال سازی اطالعات     

                                    د(افزونگی داده ها                                        ج(بهنگام سازی داده ها              

 د 2

 رد؟ ره پدر داز یک گادرکدام مدل پایگاه داده ها پیاده سازی ارتباط از پایین به باالراحت تر است یا هر گره فرزند بیش   46

 الف(شبکه ای                                                     ب(رابطه ای      

 ج(شی گرا                                                          د(سلسله مراتبی

 الف 2
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  2 در مدل سلسله مراتبی پایگاه داده ها هر گره فرزند تنها یک گره پدر دارد.      47

  2 .در مدل شبکه ای پایگاه داده ها، هر گره فرزند تنها یک گره پدر دارد   48

 آیااگرجدولی دارای فیلد کلید ساده باشدحتمادرفرم نرمال دوم قراردارد.  49

         

2  

  2 پایگاه داده مدل.................. شامل یک مجموعه جدول است.  50

  2 پایگاه داده شبکه ای ، پیاده سازی توسط .................. انجام می شود.در مدل   51

  2 رس از نوع ..........می باشد.د  -در محیط عملیاتی مدرسه ارتباط  دانش آموز   52

  2 مدرسه از نوع  ..............می باشد. –در محیط عملیاتی مدرسه  ارتباط معلم   53

  2 در ارتباط................. جدول ها در هم ادغام می شود.   54

  2 افزوده می شود. N( فیلد اصلی طرف یک به عنوان کلید .................به جدول طرف  N:1در ارتباط های یک به چند )   55

  2 در  فرم نرمال ..............هیچکدام از فیلد های جدول قابل تقسیم نیستند.   56

  2 موجودیت در محیط عملیاتی مدرسه نام ببرید؟سه   57

  2 تفاوت کلید ساده و مرکب را بنویسید.  58

  2 مورد(4مهمترین انواع مدل پایگاه داده را نام ببرید؟)  59

  2 ؟در محیط عملیاتی مدرسه با سه موجودیت درس و معلم و دانش آموز یک ارتباط چند به چند را نام ببرید  60

 نظر بگیرید آیا جدول در فرم نرمال اول است؟چرا؟جدول زیر را در   61
 

 محل تولد نام و نام خانوادگی کد دانش آموز 

 تهران علی احمدی 100

 مشهد رضا رضایی 101

 نیشابور حسن زاهدی 102
 

2  

 جدول زیر را در نظر بگیرید آیا جدول در فرم نرمال اول است؟چرا؟  62

 

 تاریخ تولد نام خانوادگی نام کد دانش آموز

 12/4/70 احمدی علی 100

 12/7/71 رضایی رضا 101

 9/4/70 زاهدی حسن 102
 

2  

63   2  

  2 سریعترین وبهترین مدل پایگاه داده ......... است.  64

 غ ص

 غ ص

 غ ص
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  2 فرم سوم نرمال را توضیح دهید؟  65

  2 دارند.در فرم سوم نرمال تمام صفت های غیر کلیدی فقط به  ........... وابستگی تابعی   66

  2 ...... است.اگرویژگیهای موجودیت دانش آموز شامل کددانش آموز،نام ،نام خانوادگی ومحل تولدباشدبهترین کلید...  67

  2 مفهوم کلیددرپایگاه داده هاچیست؟  68

  2 محیط عملیاتی را توضیح دهید؟  69

 آیاجدول زیردرفرم اول ودوم نرمال قراردارد؟چرا؟  70

 نام درس کددرس دانش آموزنام  کددانش آموز

 ریاضی 200 علی 100

 زبان 202 رضا 101

 فارسی 201 علی 100

 ریاضی 200 رضا 101
 

2  

 شکل زیر نشان دهنده مدل.................پایگاه داده هاست.  71

 

2  

 شکل زیر نشان دهنده مدل.................پایگاه داده هاست.  72

 

  

 با توجه به دستور زیر جدول ایجاد شده شامل چند فیلد است؟  73
Create  table  tb1(id   numeric(4), name   varchar( 10)); 

 14د(                 1ج(                 10ب(               2الف(

 الف 3

 راسان رضوی(خ-90)شهریور صحیح است؟  data1کدام دستور برای انتخاب پایگاه داده ای به نام   74

 create data1ب(                              update data1الف(

   use data1د(                                 select data1ج(  

 د 3

 راسان رضوی(خ-90)دی صحیح است؟  areaکدام دستور برای ایجاد  پایگاه داده ای به نام   75

 ;create database  areaب(                              ;update areaالف(

   ;use areaد(                                ;select areaج(  

 ب 3

 راسان رضوی(خ-90)خردادازکدام دستوربرای تغییراطالعات موجود دریک جدول استفاده میشود؟  76

 insertب( deleteالف(

 د 3
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 updateد(                                          createج(

 خراسان رضوی(-90)شهریور کدام دستور برای انتخاب فیلدهای نام ونام خانوادگی مناسب است؟studentبا توجه به جدول   77

 studentجدول 

City Family Name St_id 

 

 select st_id,name,grade form student                ب(select* form student              الف(

 select  name,family  form studentد(                         select studentج(

 د 3

 ضوی(خراسان ر_ 90)خرداد و دی سبب عدم نمایش مواردتکراری می شود؟ selectاستفاده ازکدام گزینه دردستور   78

 Ascب(َ Distinctالف(

 betweenد(                                              aliasج(

 الف 3

 -90)خرداد ی دهد؟ماست را نشان 17کدام دستورنام ونام خانوادگی دانش آموزانی که شهرآن ها مشهد ونمره آن ها بیشتر از  79

 خراسان رضوی(

 select name, family from student ب(                select name, family from student الف(  
where                                                                                                              where            

                                  city=”mashhad” or grade>17;     city=”mashhad” and grade>17;  
 (ج

                               select * from student                                     )دselect * from student 
Where                                                                                                                      where 

city=”mashhad” or grade=17;                                           city=”mashhad” not grade=17; 

 ب 3

 خراسان رضوی(-90)شهریور کدام دستور تمام مشخصات دانش آموزی را که شهر آنها مشهداست را نشان می دهد؟  80

   select stu_id,name,grade            ب(  ;select stu_id,name,grade form student                 الف(
                                                                                             city="mashhad";  Where 

   select stu_id,name,grade form     student د(select stu_id,name,grade form student           ج(  

city="mashhad";            Where                           ali"" =and name   Where city="mashhad"      

 ج 3

 راسان رضوی(خ-90) دی کدام عبارت بکار می رود؟ studentاز جدول  nameبرای انتخاب ستون   81

 ;select * from studentب(                            ;select studentالف(

 ;select st_id,name,city from studentد(             ;select name from studentج(

 ج 3

 راسان رضوی(خ-90) دی شروع می شود؟ mحرفی بوده و با  7نام دانش آموزانی که شهر محل تولد آنها   82

 select * from studentب(           select name from studentالف(
      Where city like "m------";           Where city like "m---"; 
 select * from student د(               select name from studentج(

    ; "Where city="%m                       ; "Where city="%m 

 الف 3

خراسان  90)خرداد شروع می شود،نشان می دهد؟""Kکدام دستور تمام مشخصات دانش آموزانی راکه شهر آن ها با حرف    83

 رضوی(

 ;”%select name, family from student where city=”k الف(

 ;”%select * from student where city like “k ب(

 ;”select * from student where city like “%k ج(

 ;%select name, family from student where city like %k د(

 ب 3

 د 3 (خراسان رضوی -90)خردادکدام دستوربرای انتخاب تمام فیلد های جدول مناسب است؟studentباتوجه به جدول   84
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                                                               Student 
city grade major family name std_id 
     ;select std_id,name,grade from student الف(

 ;select student ب(

 ;select std_id…city from student ج(

 ;select  *  from student د(

 خراسان رضوی( 90)خرداد کدام گزینه خروجی دستور زیر می باشد؟ customerباتوجه  به جدول   85

select DISTINCT company from customer;  

 customerجدول      

Company Number           
Dell 

Sony 

Sony 

Dell              

     1012 

     1014 

      1016 

1018             

     

 

Company      
Dell              

            Sony 

            Sony 

Dell       

 

 

 

 

 

 الف(   
company 

Dell 
Sony 

 

 

 ب(

 

 
Company             
                    Dell 

                   Sony 

                   Delll 

                                            

 ج(    

            

 
company 

Dell 
Sony 
Sony 

 

 

 د(        

 ب 3

 راسان رضوی (خ -90)خرداد ختم می شود؟ anنام دانش آموزانی که شهرآنها به    86

 ;"select name from student where city like  "%anالف(

 ;"select  *  from student where city like  "%an ب(

 ;"select name from student where city ="%an ج(

 ; select name from student د(

 الف 3

 اسان رضوی(خر -90شهریور  )مناسب است؟ studentازجدولfamilyکدام گزینه جهت حذف ستون   87

 ;alter table student delete familyب(           ;alter table studentالف(

 ;alter table student drop familyد(        ;alter table student drop column familyج(

 ج 3

 خراسان رضوی(_ 90)دی را حذف می کند؟   studentکدام دستور تمام رکورد های جدول  88

 ;alter   table studentب(                                ;delete * from studentالف(

 الف 3
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 ;alert stu_id,name ,family from studentد(                 ;delete stu_id,name from studentج(

 (راسان رضویخ- 90)خرداد مناسب است؟studentاز جدول cityکدام گزینه جهت حذف ستون    89

 ;alter table student delete city ب(                                          ;alter table student not city الف(

 ;alter table student drop city د( ;alter table student drop column city                            ج(

 ج 3

      ;Alter table student drop family      خراسان رضوی(_ 90دی )دستور مقابل چه عملی انجام می دهد؟  90

 حذف میشود.familyاز جدول   studentحذف می شود.           ب( ستون studentاز جدول familyالف(ستون 

 مینماید.ضافه اfamily به جدول studentاضافه می نماید.   د(ستونی به نام studentبه جدول  familyج(ستونی به نام 

 الف 3

 راسان رضوی(خ- 90)شهریور  کدام تابع مقدارآخرین رکورددریک فیلدرابرمی گرداند؟  91

 maxد(                                                        minج(         lastب(                    firstالف(

 ب 3

 خراسان رضوی( 90)خرداد  بر می گرداند.تابع..........مقدار اولین رکورد را در یک فیلد    92

 min (د                                  count ج(                                           last ب(                   first الف(

 الف 3

 ضوی(خراسان ر 90)خرداد از جدول،استفاده می شود؟(backup)از کدام دستور برای ایجاد یک نسخه ی پشتیبان    93

                                 union ب(                                                  join الف(

 select into د(                                           select ج(  

 د 3

  خراسان رضوی(_ 90)دی کدام تابع مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را برمی گرداند؟  94

 max(د                    sumج(                       lastب(                            firstالف(

 ج 3

 رضوی( خراسان_ 90)دی  از کدام دستور برای به روز رسانی اطالعات موجود در یک فیلد جدول،استفاده می شود؟   95

 updataد(                    createج(                  insertب(               deleteالف(

 د 3

 باعث ایجاد یک شماره منحصر به فرد برای هر رکورد می شود؟  index createکدام واژه در دستور   96

 uniqueد(                   order byج(                    distinctب(                   indexالف(

 د 3

97   sql مخفف چه عبارتی است؟ 

 standard Query languageب(             structured Query language الف( 

 single Query languageد(                    single Question languageج(

 الف 3

 کدامیک از زبان های زیر برای مدیریت پایگاه داده ها استفاده می شود؟  98

 HTMLد(                 SQLج(              scriptب(                javaالف(

 ج 3

 مربوط به دستورات به روز کردن یا حذف رکوردها می باشد؟SQLکدام بخش از  99

 tableد(                   DDlج(             Dmlب(             Queryالف(

 ب 3

 از بانک اطالعاتی استفاده می شود؟ برای ایجاد یا حذف جداولSQLکدام بخش از   100

 tableد(                  DDlج(             Dmlب(             Queryالف(

 ج 3

 کدامیک از دستورات زیر برای استخراج اطالعات از جدول به کار می رود؟  101

  Insertد(               e ِDeletج(       Updateب(               selectالف(

 الف 3

 کدامیک از دستورات زیر برای به روز کردن اطالعات در جدول به کار می رود؟  102

 Insertد(               e ِDeletج(       Updateب(               selectالف(

 ب 3

 کدامیک از دستورات زیر برای ورود اطالعات به جدول به کار می رود؟  103

 Insertد(               e ِDeletج(       Updateب(               selectالف(

 د 3

 الف 3 با کدام یک ازدستورات زیر می توان یک جدول جدید ایجاد کرد؟  104
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 create   database-د drop table-ج alter  table-ب create table-الف

 برای ایجاد اندیس در یک جدول از چه دستوری استفاده می شود؟  105

 create  index-د drop table-ج alter table-ب  create table-الف

 د 3

 برای ایجاد یک پرسش و استخراج اطالعات جدول از ........استفاده میشود.  106

 DDL(د                                                          Queryب(رکورد          ج(                     Dmlالف(

 

3 

 ج

 های زیر در عملیات جستجوباعث باال رفتن سرعت جستجو می شود؟کدام یک از گزینه   107

 Create(د                                                         MysQlج(           Indexب(                                    Query الف(

 ب 3

 ؟می رودنبرای ایجاد کدام یک از گزینه های زیر به کار  Createدستور  108

 الف(پایگاه داده                                                    ب(جدول      

 ج(اندیس                                                             د(رکورد

 د 3

 رود؟به کار می tb11   کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب تمام فیلدهای یک جدول با نام    109

 Select    fields   form   tb11ب(                                            Select    tb11الف(

 *  Select   tb11د(                                      Select  *  form tb11ج(

 ج 3

                                                                               Create index ali onدستور زیر چه کاری انجام می دهد؟  110

         

Student (id); 

 idالف(ایجاد اندیس روی فیلد 

 aliب(ایجاد اندیس روی فیلد 

 aliج(نمایش جدول  

 aliد(ایجاد جدولی بنام  

 الف 3

 برای ادغام چند شرط ازچه دستوری استفاده می شود؟ Whereدر دستور   111

       orب(                                             addالف(

 امکان بذیر است Whereور د(استفاده از چند شرط با نوشتن چند دست                                                 likeج(

 ب 3

 ود؟شنوشته می  Whereبرای جستجوی افرادی در جدول که قسمتی از نام آنها محمد است چه عبارتی مقابل دستور  112

          like"محمد%"ب(                                              like"محمد"%الف(

           like"محمد"د(                                                 like"محمد%"% ج( 

 ج 3

 می شود؟ نوشته Whereد ،چه عبارتی مقابل دستوربرای جستجوی افرادی در جدول که نام آنها با  محمد شروع می شو  113

          like"محمد%"ب(                                                like"محمد"%الف(

           like"محمد"د(                                                like"محمد%"% ج( 

 الف 3

 کدام عبارت به کار می رود؟ studentاز جدول  nameبرای انتخاب ستون   114

   student.nameب(                                              name.studentالف(

 name from studentد(                                                student * nameج(

 ب 3

 ؟توری استفاده می شودنشان دادن ان ها در یک ستون مشترک از چه دسیا چند جدول و  2برای ادغام دو یا چند ستون مختلف از   115

 union(د                                                               joinج(           mergeب(                         selectالف(

 د 3

 استفاده کرد ؟ نمی توانبرای حذف اجزای پایگاه داده از چه دستوری   116

 alter(د                                                               dropج(             insertب(                                 deleteالف(

 ب 3

 ج 3 به ترتیب برای محاسبه چه عملی در پایگاه داده به کار می روند؟avg  و  sum  تابع   117
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 مجموع –جموع                                              ب(میانگین م -الف(مجموع

 یانگینم -میانگین                                               د(میانگین  –ج(مجموع 

 ؟می رود کدام یک از گزینه های زیر بکار f1  و   f2با فیلد های tbl1  برای درج یک رکورد د رجدول     118

  select  f1 ,f2 from tbl1          الف(

 values("مقدار فیلد اول"و"مقدار فیلد دوم ")

 select   into tbl1     (f1 , f2)ب(

 values("مقدار فیلد اول"و"مقدار فیلد دوم ")

 insert into tbl1 (f1 , f2)ج(

 values("مقدار فیلد اول"و"مقدار فیلد دوم ")

 insert   f1 , f2   from tbl1د(

 values("مقدار فیلد اول"و"مقدار فیلد دوم ")

 ج 3

 می کنید؟ که مقدار دقیق فیلد آن را می دانید از چه دستوری استفاده   tbl1برای جستجوی یک رکورد در جدول     119

 select * from tbl1الف(

 where f1 in("1مقدار"و  2مقدار ")...و

 select  f1 from tbl1 ب(

 where fl  in("1مقدار"و  2مقدار ")...و

 select * from tbl1ج(

 = where f1("1مقدار"و  2مقدار ")...و

 select  f1 from tbl1 د(

 alias  in("1مقدار"و  2مقدار ")...و

 الف 3

 را بدون تکرار نمایش می دهد ؟ studentکدام دستور اطالعات جدول   120

  select unique * from student -الف

  select  id  from student -ب

 select distinct id  from student -ج

 select id  unique  from  student -د

 ج  3

 است را نمایش می دهد ؟  20تا  15کدام دستور نام دانش آموزانی را که  نمره شان بین   121

  select  name from student nomreh >15 -الف

  select  name from student nomreh >15<20 -ب

 select  name from student where  >15<= 20 -ج

  and   nomreh <=20    select  name from student  where nomreh >15 -د

 د    3

 چه عملی انجام می دهد ؟  "select  name from student where city= "Mashhadدستور   122

 نام افرادی که شهر آنها مشهد می باشد را حذف میکند . –الف 

 ام افرادی که شهر آنها مشهد می باشد را نمایش میدهد .ن -ب

 حذف میکند .  studentشهر مشهد را از جدول  -ج

 را مشهد تغییر نام میدهد . است شهرشان studentکلیه افرادی که نامشان  -د

 ب  3

 میدهد؟دستور زیر چه عملی را انجام   123
                                                         Select name from student 

 ج 3
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                ;   Where city="mashhad" and reshte="computer" 

 الف(رشته دانش اموزانی که شهرشان مشهد باشد را به کامپیوترتغییرمیدهد.

 رشته شان کامپیوتر است را نمایش میدهد. ب(نام دانش اموزانی که شهرشان مشهد یا

 ج( نام دانش اموزانی که شهرشان مشهد و رشته شان کامپیوتر است را نمایش میدهد.

 د(شهردانش اموزانی که رشته انها کامپیوتر است را به مشهد تغییرمیدهد.

 را نمایش می دهد؟ 15کدام دستور نام دانش آموزانی را که شهرشان مشهد و نمره شان بیشتر از  124

 );select name from student where nomreh>15الف

 ;"select name from student where city="mashhad ب(

 ;"select name from student where nomreh>15,city="mashhad ج(

 ;"select name from student where nomreh>15 and city="mashhad د(

 د 3

 ن وایجاد یک رکورد جدید در جدول از دستور ..............استفاده می شود.برای وارد کرد  125

 joinد(       updateج(            insertب(           whereالف(

 ب 3

 اضافه می کند؟ studentرابه جدول  Ali  Ahmadiکدام دستور دانش آاموزی بانام   126

 ;insert into student (name="ali,family="Ahmadi")الف(

 ;insert into student ("Ali Ahmadi") ب(

 ;insert into student (name ,family)=("Ali","Ahmadi") ج(

 ;insert into student (name,family) values("Ali","Ahmadi") د(

 د 3

 ی شود.دستور.............استفاده مبرای تغییر اطالعات موجود در یک فیلد وجایگزینی ان با مقدار جدید از  127

 joinد(       updateج(            insertب(           whereالف( 

 ج 3

 ازکدام دستوراستفاده می شود؟ Sinaبا نام جدید  Aliبرای جایگزینی نام دانش آموز   128

 ;"update student set name="ali" where name="sinaالف(

 ;"update  student set name="sina" where name="ali ب(

 ;"insert  student set name="ali" where name="sinaج(

  )"insert student set name="sina" where name="aliد

 ب 3

 'Update student set name="Aliدستور زیر چه عملی را انجام می دهد؟                                                 129

                                                                                                     Where family="Ahmadi"; 

 الف(فامیل دانش اموز علی را به احمدی تغییرمیدهد.

 ب(نام دانش اموز با فامیل احمدی رابه علی تغییرمیدهد.

 ام علی و فامیل احمدی به جدول اضافه میکند.ج(دانش اموزی با ن

 د(دانش اموزبا نام علی وفامیل احمدی رانمایش میدهد.

 ب 3

                     Name="Ali";           Delete form student where دستور زیر چه کاری انجام می دهد؟                            130

  حذف می کند. studentرااز جدول  Aliالف(دانش اموزبا نام 

 ب(دانش اموز با نام علی را به جدول اضافه می کند.

 جای خالی جایگزین می کند.  nameج(کلیه فیلدهای 

 د(تمام دانش آموزان بغیر از علی را حذف می کند. 

 الف 3

                                                                       ;Delete * form  order دستور زیر چه عملی انجام می دهد؟  131

 را از بایگاه داده حذف می کند. order الف(جدول

 ب 3



    8هنرستان کار ودانش  محمودیه                 (پیشرفتهوب )نمونه سواالت طراحی صفحات 

 پاسخ                فصل                                37 از   12فحه  ص                           90-91: سال تحصیلی                                             دبیر: سودابه خانی      

 را حذف می کند. order ب(تمام رکورد های جدول 

 حذف می کند. orderج(کلیه ی جداول رااز بایگاه داده های 

 را حذف می کند. orderد(رکورد اول جدول 

 برای چه کاری استفاده می شود؟ order byدستور  132

 الف(دسته بندی اطالعات جدول                         ب(برای مرتب کردن اطالعات جدول

 ج(برای حذف اطالعات از جدول                        د(برای نمایش منحصر به فر د اطالعات

 ب 3

 خروجی دستور با توجه به جداول زیر چیست؟  133

Select   avg(nomreh.no)  as    average  from  student,nomreh  

="mashhad"  ; where student.id=nomreh.id  and   student.city 

  

                  student جدول    

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

            

 nomreh جدول   

no id 

12 100 

18 100 

20 102 

10 103 

 

 

 

 الف(

averag

e 

100 

102 

 

 

 

 

 ب(

Averag

e 
15 

     

 

 

 ج(  

averag

e 
16,6 

 

 

 

 د(  

averag

e 
11 

 

 

 ج 3

 خروجی دستور با توجه به جداول زیر چیست؟  134

Select   avg(nomreh.no)  as    average  from  student,nomreh  

 student. name="reza"  ;      where student.id=nomreh.id  and 

 nomreh جدول                                                                  

no id 

12 100 

 ب 3
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18 100 

20 102 

10 103 

 

 

 

 

 

 الف(

averag

e 

101 

102 

 

 

 

 

                  student جدول

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

 ب(    

average 
20 

     

 

 ج(  

Averag

e 
15 

 

 

 

 د(  

averag

e 
13,3 

 

 

  Select  min(nomreh.no)    from  student,nomrehخروجی دستور با توجه به جداول زیر چیست؟            135

 student. name="reza"  ;      where student.id=nomreh.id  and 

 nomreh 

no id 

12 100 

18 100 

20 102 

10 103 

             
student 

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

 

 

 

 

 الف(

Min(no) 

10 
 

 

 ب(    

min(no

mreh.n

o) 
10 

     

 ج(  

min(no

mreh.n

o) 
20 

 

 

 

 ج 3
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 د(  

Min(n

o) 
12 

 

 

  ;Select  max(name)    from  studentخروجی دستور با توجه به جدول زیر چیست؟                                    136
 

student 

city name id 

mashhad ali 100 

tehran ali 101 

mashhad reza 102 

shiraz alireza 103 

 الف(

Max(na

me) 

ali 

 

 

 

 ب(

Max(name) 
reza 

     

 

 ج(  

Max(n

ame) 
alireza 

 

 

 د(  

Max(n

ame) 
103 

 

 

 ب 3

یم در قسمت .... چه بهم پیوند زده واطالعات آنهارا نمایش ده   idرا از طریق فیلد nomrehوstudentبرای اینکه دو جدول   137

 دستوری قرار می دهید؟
Select   *   from     student ,nomreh   ……; 

 where student.id.nomrehالف( 

 where student.id=nomreh.idب(

 and student=nomrehج(

 and  student.id=nomreh.idد(

 ب 3

 است را نمایش می دهد؟ 15تا  10کدام دستور اطالعات دانش اموزان  که نمره شان بین   138

 select * form student where 10<grade <15الف(

 select * form student where grade  >10   or   grade<15  ب(

 select * form student where grade  between 10  to   15   ج(

 select * form student where between 10  and  15   د (

 د 3

 ؟از پایگاه داده از چه دستوری استفاده می شود studentبرای حذف جدول   139

 ;drop table studentب(                    );delete *from studentالف

 د(همه ی موارد                    ;truncate table studentج(

 ب 3

 د؟از کدام دستور استفاده می شو studentبرای حذف تمام اطالعات موجود بدون حذف ستون های آن در جدول   140

 ;drop table studentب(                          );delete * from studentالف

 د(الف و ج                             ;truncate table student ج(

 د 3
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 برای اضافه یا حذف یک ستون از جدول از چه دستوری استفاده می شود؟  141

 alterد(        deleteج(        unionب(       insertالف(

 د 3

 ;alter table student add sen intدستور زیر چه عملی انجام می دهد؟                                                      142

 اضافه می کند studentبه جدول  senالف(ستون جدیدی به نام 

 حذف می کند studentرا از جدول  senب(ستون 

 را نمایش می دهد senج(ستون 

 د(الف و ج

 الف 3

                                         ;alter  table  student  drop column senدستور زیر چه عملی را انجام می دهد؟  143

 اضافه می کند studentبه جدول  senالف(ستون جدیدی به نام 

 حذف می کند studentرا  از جدول  senب(ستون 

 را نمایش می دهد senج(ستون 

 د(الف و ب

 ب 3

 برای محاسبه میانگین اعداد موجود در یک فیلد از تابع .............استفاده می شود.  144

 maxد(          minج(         sumب(         avgالف(

 الف 3

 برای محاسبه ی مجموع اعداد موجود در یک فیلد از تابع.............. استفاده می شود.  145

 maxد(          minج(         sumب(         avgالف(

 ب 3

 کدام دستور نام اولین دانش اموز را نشان میدهد؟  146

 ;select * from studentالف(

 ; select  max(name ) fromب(

 ; select  min (name ) from ج(

 ; select one(name )from د(

 ج 3

 کدام دستور نام اخرین دانش اموز را نشان می دهد؟  147

 ;select*from studentالف(

 ; select max(name )from studentب(

 ; select min (name )from student ج(

 ;select one(name)from studentد(

 ب 3

                                           ;select min(nomreh) from studentدستور زیر چه عملی را انجام می دهد؟  148

 می دهد.را نمایش student الف(اولین نمره جدول 

 ب(تعداد نمرات کم کالس را نشان می دهد.

 ج(کمترین نمره کالس را نمایش می دهد.

 د(باال ترین نمره کالس را نمایش می دهد

 ج 3

 تابع ...........مقداراولین رکورد در یک فیلد رابر میگرداند.  149

 Lastد(            Firstج(            Maxب(             Minالف(

 ج 3

 بع ...........مقداراخرین رکورد در یک فیلد رابر میگرداند.تا  150

 Lastد(            Firstج(            Maxب(             Minالف(

 د 3

 ب 3 کدام تابع تعداد سطرهای )رکورد(موجود در یک فیلدرامی شمارد؟  151
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 Havingد(         Group Byج(          countب(          Selectالف(

 کدام دستور برای دسته بندی یک ستون برحسب مقادیر مشابه به فیلدهای یک ستون دیگراستفاده می شود؟  152

 Havingد(         Group Byج(          countب(          Select الف(

 ج 3

 ازچه دستوری استفاده می شود؟ SQLبرای افزودن شرط به توابع   153

 Havingد(         Group Byج(          countب(          Select الف(

 د 3

 برای ایجاد نسخه پشتیبان ازچه دستوری استفاده میشود؟  154

 insertد(           Select intoج(           Copyب(        Backupالف(

 ج 3

 Select  name  into  st           دستورزیرچه عملی را انجام می دهد؟                                                              155

From student; 
 نمایش می دهد. stدرستونی به نام  studentالف(نام دانش اموزان را ازجدول 

 می کند. کپی stب(نام دانش اموزان رادرجدول جدیدی به نام 

 کپی می کند. studentدر جدول  stج(نام دانش اموزان رادرستون جدیدی به نام 

 د(ستون نام دانش اموزان راحذف می کند. 

 ب 3

 از کدام ویژگی برای قرار گرفتن نام مستعار در بخش عنوان هر ستون استفاده می شود؟  156

 alterد( unionج( joinب( aliasالف(

 الف 3

 جدول که مقدار ان در هر رکورد منحصر به فرد باشد فیلد...............می گویند.به فلیدی در   157

 د(الف و ب                     indexالف(کلید اصلی             ب( کلید خارجی               ج(

 الف 3

 گویند.ی م ------------به فیلدی که در یک جدول کلید اصلی ودر جدول دیگر کلید اصلی نباشد  158

 د(الف و ب                    indexالف(کلید اصلی               ب(کلید خارجی              ج(

 ب 3

159  Query  .3 ، برای ذخیره و نگهداری اطالعات مورد استفاده قرارمی گیرد  

نوع رشته ای باطول از nameو 8ازنوع عددی باطول codeبادوفیلد  student ، دستوری بنویسید که جدولی به  نام SQLبازبان   160

 ایجاد کند؟10

3  

  3 را ایجاد می  نماید. school پایگاه داده ای به نام  SQLدرزبان ;school  ……  دستور        161

  3 ایجاد نماید؟ Codeبرروی فیلد  studentدستوری بنویسید که یک اندیس برای  جدول   162

  3 را انتخاب کنید؟  schoolدستوری بنویسید که پایگاه داده ای به نام   163

  3 رابنوسید. sqlدستورزبانstudentازجدول,name,codeبرای مشاهده ستون های   164

  3 بنوسید.sqlدستوربازبان studentازجدول name,code   برای مشاهده غیرتکراری اطالعات ستون های   165

باشد رااز  ali  ها(مشهدنام آنcity(دانش آموزان که شهرمحل تولدآنها)family(ونام خانوادگی)nameدستوری بنوسیدکه نام )  166

 نمایش دهد. studentجدول 

3  

 غ ص
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  3 نید.ک(را اضافه familyو(nameشامل فیلد های  studentرا برای یک دانش آموز در جدول  Ali  Ahmadiمشخصات    167

  family) 3و(nameبافیلدهای  student نام دانش آموز احمد رضایی را به علی تغییر دهید در جدول    168

حذف   student را از جدول  name ali)و نام )code100)دستوری بنویسید اطالعات دانش آموز به شماره دانش آموزی )  169

 کند.

3  

  3 حذف کند را student دستوری بنویسید که تمام رکورد های جدول   170

شروع ma (آنها  باcity(دانش آموزانی راکه محل تولد)name، نام) …………  select name from studentدستوری     171

 می شودرانشان دهد.

3  

 با توجه به جداول زیر دستوری بنویسید که میانگین نمرات دانش آموزان مشهدی را نشان دهد؟  172

 nomreh جدول    

no id 

12 100 

18 100 

20 102 

10 103 

                  student جدول

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

 

 

 

 
    

   

3  

 ست ،را نشان دهد؟ا 12با توجه به جداول زیر دستوری بنویسید که تعداد  دانش آموزان مشهدی  که نمره اشان کمتر  از    173

 nomreh جدول    

no id 

12 100 

18 100 

20 102 

10 103 

                  student جدول

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

 

 

 

3  

است ،را  25از   با توجه به جداول زیر دستوری بنویسید که نام و مجموع نمرات   دانش آموزانی  که مجموع  نمره ات  آن ها کمتر   174

 نشان دهد؟

 
 nomreh جدول   

no id 

12 100 

18 100 

20 102 

10 103 

                  student جدول

city name id 

mashhad ali 100 

tehran reza 101 

mashhad reza 102 

 

 
 

        

3  

175  Apache  ج 4 راسان رضوی(خ– 90؟ )خرداد همزمان نصب و اجرا شودبه همراه کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند به طور 
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 internet explore                       ب(php                                                             الف(

  Wampد(                                                                  iisج(

 خراسان رضوی( – 90) خرداد صحیح است؟  Apacheکدام  گزینه در مورد برنامه ی   176

 الف(این برنامه یک سرویس دهنده صفحات وب می باشد.

 ب(این برنامه یک مرور گر صفحات وب می باشد.

 ج(این برنامه مختص سیستم عامل لینوکس می باشد.

 شده است.د(این برنامه برای کار با بانک های اطالعاتی طراحی 

 الف 4

 ی(خراسان رضو-90)شهریور کدام گزینه یک سرویس دهنده وب می باشد؟  177

 Internet Explorerب(                                         APACHEالف(

 HTMLد(                                                       PHPج(

 الف 4

178  APACHE راسان رضوی(خ-90)شهریور در چه مسیری ذخیره می کند؟در لینوکس  فایل های وب را 

 /var/www/confب(                        /var/www/webالف(

 var/www/htmlد(                              etc/httpd/confج(

 د 4

 خراسان رضوی(_ 90)دی در چه مسیری ذخیره میشود؟ APACHEفایل های مربوط به پیکربندی   179

 /VAR/WWW/Conf/ب(                                    /VAR/WWW/Web/الف(

 /var/www/html/د(                                           /ete/httpd/conf/ج(

 ج 4

 باید متوقف کرد؟servisesکدام گزینه در برنامه iisبرای متوقف کردن سرویس   180

 world wide web publishingب(                     internet information servicesالف(

  world wide web services د(                                                                  iisج(

 ب 4

181   apacheدر لینوکس از چه مسیری برای نگهداری فایلهای پیکر بندی استفاده می کند؟ 

 ج(   var/conf/httpd                                               ب(etc/httpd/html                                          الف(

                     var/httpd/conf                      )دetc/httpd/conf 

 د 4

 کدام است؟ apacheفایل اصلی پیکر بندی   182

 conf.httpdب(httpd.conf                                                  الف(

 var.confد(atc/com                                                           ج(

 الف 4

 را دارد ؟ apacheو mysqlو  phpکدام سرویس دهنده زیر امکانات الزم برای برنامه نویسی   183

 wampب(                                                               iisالف(

 front pageد(                                                dream weaverج(

 ب 4

 نادرست است؟ apacheکدام یک از موارد زیر در مورد   184

 الف(یک سرویس دهنده صفحات وب پویاست

 است open sourceب(متن باز یا 

 ج(فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده و نصب است و در لینوکس نصب نمی شود

 قابل اجرا نیست iisد(همراه با سرویس دهنده های دیگر مثل 

 ج 4

185   apache یک سرویس دهنده صفحات وب متن باز (open sourc e)   است؟ 

 

  

   ذخیره میشد. /etc/httpd/conf/فایلهای مربوط به پیکربندی سرویس دهنده...........در مسیر   186

 غ ص
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   فعال باشد. iisباید سرویس دهنده  Apacheبرای نصب   187

 

   ............. نام دارد. Apacheفایل اصلی چیکر بندی   188

 های برنامه نویسی وب درست است؟کدام یک از گزینه های زیر در مورد انواع زبان   189

ارائه  دهنده دریافت کرده به سرویس گیرنده به زبان هایی گفته می شود که اطالعات از سرویس Server Sideزبان های-الف

 می دهند. 

رائه هنده ارنده دریافت کرده و به سرویس دبه زبان هایی گفته می شود که اطالعات را از سرویس گی Client Sideزبان های-ب

 می دهند.

ه روی زبان هایی هستند ک Clinet Sideزبانهایی هستند که روی سیستم سرویس دهنده و زبان های Server Sideزبان های-ج

 سیستم سرویس گیرنده اجرا می شوند.

 تمام گزینه ها صحیح است.-د

 ج  5

 خراسان رضوی(-90وشهریور )خرداد کدامیک از برنامه های زیر جزبرنامه های سمت سرویس دهنده می باشد؟  190

  JAVAب(                                          PHPالف(

 JAVA SCRIPTد(                                          HTMLج( 

 الف 5

 ضوی(رخراسان -90)شهریور توسط کدام فایل صورت می گیرد؟phpپیکربندی   191

 php.exeب(                              php.iniالف(

 wamp.iniد(                            httpd.confج(

 الف 5

 خراسان رضوی(_ 90)دی می باشد؟ (web server)کدام گزینه یک سرویس دهنده ی وب   192

 HTMLد(                  IISج(                   JAVAب(                         PHPالف(

 الف 5

 (خراسان رضوی_90)دی میباشد؟ (SERVER SIDE)کدامیک از زبان های زیر جزء زبان های سمت سرویس دهنده ی   193

 Java scriptد(                       HTMLج(               JAVAب(                     PHPالف(

 الف 5

 خراسان رضوی(_ 90)دی است؟phpکدام گزینه نشان دهنده ی فایل اصلی پیکر بندی   194

 php.exe4ب(                             httpd.confالف( 

 php.iniد(                                     wamp.iniج(

 د 5

 internet به خوبی کارمی کند کدام گزینه را در قسمت آدرس  my sqlیا  apache برای اطمینان از اینکه سرویس دهنده   195

explorer وارد می کنیم؟ 

      /http://localhost-ب                               /http://service-الف

  http://httpd.apache -د                                                  start/service-ج

5 

 

 ب

 را انتخاب می کنید؟زیر control panelبرای مشاهده ی سرویس ها ی ویندوز کدام گزینه پنجره ی   196

 administrative toolscomponent service-الف

  administrative tools local security   -ب 

              administrative toolsservicest-ج

  administrative toolscomputer managment-د 

 ج 5

 را انتخاب می کنید؟wampکدامیک از موارد پنل  phpبرای اطمینان از صحت عملکرد   197

      php my admin-ب                                localhost-الف

 ب 5

 غ ص
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 log files-د                                www directoryl-ج

 ؟نیستندو نرم افزارهای جانبی PHPکدام یک از گزینه های زیر از برنامه های ارائه دهنده سرویس  198

            Wamp-ب                                                      Apache-الف

 SQLware-د                                                     EasyPhp-ج 

 الف 5

 توسط کدام یک از فایل های زیر صورت می گیرد؟Apacheپیکربندی   199

           httpd.cpnf-ب                                                -WAMP.iniالف

 php.exe-د                                                        php.ini-ج 

 ب 5

 باید در کجا کپی شود؟ php5ts.dllفایل  PHPبرای پیکربندی   200

 system32ر شاخهد-ب                                       Windowsدر شاخه -الف

 php My Admminرشاخه د-د                                                   rootدر شاخه-ج

 ب 5

 در لینوکس در چه مسیری قرار دارد ؟Apacheفایل پیکربندی  201

 Apache/httpd-ب                                            /etc/Apache/ -الف

 lib/httpd-د                                                      etc/httpd-ج

 ج 5

 به سایت در هنگام نصب قرار دهیم مسیر پیش فرض برای قرار دادن فایلهای مربوط C:\Wampرا Wampاگرمسیر نصب   202

Wamp کجاست؟ 

 C:\Wamp\php(ب                                        C:\Wamp\wwwالف(

            C:\Wamp\My Sql(د                                            C:\Wamp\Logج(

 الف 5

203   PHP  .5 برنامه ای است که روی سرویس دهنده اجرا میشود  

  5 ,................. می باشد. wampمسیر پیش فرض فایلهای مربوط به سایت پس از نصب   204

 استفاده میکند   php.iniبرای تنظیمات عملیات مختلف روی سرویس دهنده از فایل PHPآیا   205

 

5  

 چه مقداری را بر می گرداند؟ day[1]$متغیر day=array("first","second","third") $در ارایه  206

 second-ب                                                           first-الف

 first,second-د                                                             third-ج

 ب 6

 خراسان رضوی(_ 90)دی  کدام گزینه خروجی برنامه زیراست؟  207

 environment :31.4الف(

 environment:$e ب(

 environment ج(

 php?>> 31,4د(

Define(“pi”,”3.14”); 

$r=5; 

$e=$r*2*pi; 

Echo(“environment:”.”$e”); 

?> 

 الف 6

 (خراسان رضوی_90)دی کدام گزینه برای نام گذاری یه متغیر صحیح می باشد؟    208

 *ab$د(                       1ِِِج(                       a+b$ب(                     ab$الف(

 الف 6

ا برمی چه مقداری ر city[2]$  متغییر   $ array=city( "esfehan""mashhad","tehran","shiraz",در ارایه )  209

 خراسان رضوی(-90)خرداد گرداند؟

 ج 6

غ ص

 

غ ص
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 tehranب(                                            mashhadالف(

 esfehanد(                                              shirazج(

راسان خ-90یور )شهرچه مقداری را برمی گرداند؟ day[2]$  متغیر   $ array=day( "first","second",third"در ارایه )  210

 رضوی(

 secndب(                                             arrayالف(

 firstد(                                               thirdج(

 ج 6

 90)دی  چه مقداری را نشان می دهد؟name[1]$متغیر  name=array(“maryam”,”Zahra”,”meisam”)$در آرایه   211

 خراسان رضوی(_

 meisamد(           maryamج(                   Zahraب(                     arrayالف(

 ب 6

 خراسان رضوی(-90)خرداد نتیجه  اجرای دستور مقابل کدام است؟   212

<?php 

$a=15; 

switch($a) 

{ 

case ($a<10): 

echo “one digit”; 

break; 

case($a>10): 

echo “two digit”; 

break; 

default 

echo “it is 10”; 

} 

?> 

 two digit (د                        it is 10 ) ج              one digit ) ب                           15الف(

 د 6

     خراسان رضوی(_ 90)دی          کدام گزینه خروجی برنامه روبه روست؟  213

                                                                                                                                                                      for($x=1;$x<=3;$x++ ) 1234د(             123ج(              12ب(                  1الف(

} 

Print $x; 

} 

 ج 6

 ن رضوی(خراسن-90)شهریور نتیجه اجرا برنامه روبروکدام گزینه می باشد؟  214

For($x=0;$x<=2;$x++)  

      }  

Print $x; 
} 

 123(د                                             012ج(                    12ب(                                             01الف(

 ج 6

 راسان رضوی(خ-90)خرداد بجای ...... کدام گزینه را باید قرار دهیم؟ 3برای چاپ مضارب عدد   215

 

<?php 

$i=0; 

Do 

   Echo ($i."</br>"); 

 ………. 

While($i<100) 

?> 

 د 6
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 ;i=$i+3$د(                   ;i=3*$i$ج(               ;i%3$ب(                  ;++i$الف(    

 نتیجه  اجرای دستور مقابل کدام است؟   216

<?php 

$a=15; 

switch($a) 

{ 

case ($a<15): 

echo “one digit”; 

break; 

case($a>15): 

echo “two digit”; 

break; 

default: 

echo “it is 15”; 

} 

?> 

 two digit (د                        it is 15 ) ج              one digit ) ب                           15الف(

 ج 6

 نتیجه  اجرای دستور مقابل کدام است؟   217

<?php 

$a=15; 

switch($a) 

{ 

case ($a<=15): 

echo “one digit”; 

break; 

case($a>15): 

echo “two digit”; 

break; 

default: 

echo “it is 15”; 

} 

?> 

 two digit (د                        it is 15 ) ج              one digit ) ب                           15الف(

 ب 6

 جاری را بر می گرداند؟کدام یک از متغیر های زیر نام صفحه   218

 PHP-OSTYPE -ب                           PHP-CURRENTPAGE-الف

  HOST NAME-د                                                  PHP- SELF-ج

 ج 6

 IFشرط مختلف وجود داشته باشد مجموع تعداد  5پیاده کنیم در حالتی که  IFاگر بخواهیم یک برنامه را با ساختار   219

,ELSEIF,ELSE   در کد برنامه چند عدد خواهد بود؟ 

 6-د                                                                       5-ج                4 -ب                                                              3 -الف

 ج 6

 اجباری است؟FOR  نوشتن کدام یک از اجزا در مقابل FORدر دستور   220

 بارت شرطیع-یزان افزایش یا کاهش متغیر                              بم-الف

 لف وجا-قدار اولیه حلقه                                                  دم-ج

 ب 6

 یک متغیر سراسری باید از کدام گزینه قبل از نام متغیر استفاده شود؟ برای تعریف  221

                 local-ب                                                         global-الف

 const-د                                                           define-ج 

 الف 6
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 نوشت؟ نمی توانبل از اجرا درون کدام یک از محیط های زیر را ق PHPکد های   222

        NOTEPAD-ب                                                       WORD-الف

 INTERNET  EXPLORER-د                                                               DW-ج

 د 6

 با کدام یک از عالیم زیر شروع می شود؟ PHPدستورات   223

            PHP>-ب                                                       PHP?>-الف

 <PHP>-د                                                      <PHP?>-ج

 الف 6

 خانگی تنظیم شود؟به طور خودکار به عنوان صفحه  نمیتواند کدام یک از اسامی زیر  224

           INDEX.PHP-ب                                          INDEX.HTML-الف

 INDEX.TXT-د                                           DEFAULT.PHP-ج

 د 6

 از چه عالئمی استفاده می شود؟ PHPبرای درج توضیحات در   225

 "-5*/          =/* و4       $-3       #-2         //-1

        4و2و3و1-ب                                                         3و2و1-الف

 4و2و1-د                                                    5و4و3و2و1-ج

 د 6

 برای تعیین یک متغییر باید از چه عالمتی استفاده شود؟  226

         $-ب                                                                 #-الف

 (UNDERLINE)-د                                                                 @-ج 

 ب 6

 برای تعریف یک ثابت باید از چه عبارتی استفاده شود؟  227

         $-ب                                                                 #-الف

 DEFINE-د                                                                 @-ج 

6 

 

 د

 تعریف کنیم ،کدام دستور درست است؟   ;define("k","10")را بصورت kاگر    228

 ;k=20ب(                                                 ;k=$k*10$الف(  

 ;k=k+1د(                                                        ;a=k/2$ج(   

 ج 6

 کدام یک از گزینه های زیر یک متغییر اعشاری را به طور صحیح معرفی می کند؟  229

         ;A=5$-ب                                                 ;FLOAT A -الف

 FLOAT  A=1/5-د                                                          A=5.0$-ج

 ج 6

 معرفی شود ذخیره ان به چه شکل صورت می گیرد؟   ;M=1/4$اگر یک متغیر به صورت     230

       1.4-ب                                                             0,25-الف

 1/4-د                                                                 14-ج 

 الف 6

 کدام یک از متغیرهای زیر نوع سیستم عامل سرویس دهنده را مشخص می کند؟  231

 ostypeب(                                         php-currentpageالف(

 hostnameد(                                                        php-selfج(

 ب 6

 کدام گزینه از متغیرهای زیرنام سرویس دهنده را برمی گرداند؟  232

 ostypeب(                                         php-currentpageالف(

 hostnameد(                                                          php-selfج(

 د 6

 php?>                            خروجی دستور زیر کدام است؟                                                                     233

$a="sun"; 

switch ($a( 

 ج 6
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 }  case "sat": 

  echo ("شنبه" ); 

  break; 
    case "sun": 

            echo ("یک شنبه")  ; 

  break; 

    case "mon": 

         echo ("دوشنبه")  ; 

         break; 

     default : 

           echo ("چهارشنبه")  ;} 

?> 

 می شود.الف(شنبه       ب(چهارشنبه       ج(یک شنبه      د(برنامه با خطا مواجه 

                                                                                                           ;i=0$خروجی برنامه زیر کدام است؟  234

                                                                            While(i<10)    {    

      Echo("$i") ;                                                                                                                              

                    {               $i=$i+4;       

 8و4د(                     12و8و4ج(           8و4و0ب(               8و4و1الف(

 ب 6

                                                                                                           ;i=0$خروجی برنامه زیر کدام است؟  235

                                                                            While(i<10){ 

                 $i=$i+4;  

                 Echo("$i") ;   }         
 8و4د(                12و8و4ج(      8و4و0ب(                  8و4و1الف(

 ج 6

 نتیجه کدامیک از عملگرهای زیر فقط در صورتی درست است که هردو عملوند ان درست باشد؟  236

                 ||ب(                                                                   |الف( 

 orد(                                                               &&ج( 

 ج 6

 نتیجه کدامیک از عملگرها در صورتی درست است که حداقل یکی از عملوند های ان درست باشد؟  237

                 ||ب(                                                                   |الف( 

 andد(                                                              &&ج( 

 ب 6

 معادل کدام گزینه است؟ a=$a+$b$عبارت   238

    b=+$a$ب(                                                      a=+$b$الف(

 b+=$a$د(                                                        a+=$b$ج(

 ج 6

 کدام گزینه برای خروج از بلوک جاری و ادامه برنامه می باشد؟  239

         continueب(                                                          breakالف(

 exitد(                                                              caseج(

 الف 6

 کدام گزینه زیر برای خروج از حلقه با پارامتر فعلی  و ادامه  حلقه با پارامتر بعدی می باشد؟  240

         continueب(                                                         breakالف(

 exitد(                                                              caseج(

 ب 6

 اگرآرایه ای چهار عنصر داشته باشد اندیس اخرین عنصر چه مقدار است؟  241

         3ب(                                                                0الف(

 ب 6
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 5د(                                                                   4ج(

 خروجی برنامه زیر چیست؟  242

 PHP?>                                     10الف(

 ;a=10$                                    11ب(

 ;c=++$a$                                12ج(

 echo("$C")                               13د(

                                          ?> 

 ب 6

 خروجی برنامه زیر چیست؟  243

 PHP?>                                     10الف(

 ;a=10$                                    11ب(

 ;++c=$a$                                12ج(

 echo("$C")                               13د(

                                          ?> 

 الف 6

 PHP?>                                     خروجی برنامه زیر چیست؟  244

 ;a=7$                                       0الف(

 ;"b="7$                                    1ب(

 ;false                      Echo("$a= = $b")ج(

 <?                                           trueد(

 ب 6

 PHP?>                                خروجی برنامه زیر چیست؟  245

 ;a=7$                                  0الف(

 ;"b="7$                                1ب(

 ;false                Echo("$a= = =$b")ج(

 <?                                                                                                                          trueد(

 الف 6

 از کدام دستور می توان استفاده کرد؟  if,elseبجای  دستور   246

  whileب(                                                            forالف(

 do…whileد(                                              switch…caseج(

 ج 6

 for($i=0; $i<100; $i=$i+5)خروجی دستورات زیر چیست؟                                                                   247
                                         {echo("$i");}                                                                                     

 100و5و0د(            100کوچکتر از  5ج(مضارب    100تا   0ف(برنامه غلط است.     ب(اعداد   ال

 ج 6

                                                           باشد بجای .... کدام دستور را قرار می دهید؟       100اگرخروجی دستورات زیراعداد زوج کوچکتر از   248

for($i=0;$i<100;………..)                                                                                                          
                                         {echo("$i");}                                                                                    

 i=$i+2$د(                    i+2$ج(           i$++ب(                ++i$الف(

 د 6

                                                                        10الف(    PHP?>                             خروجی برنامه زیر چیست؟                                                                        249

                                             $a=10;       

 ;++c=$a$                                                11ب( 

 ;++c=$a$                                        12ج(

 ;echo("$c")                                     13د(

                                                     ?> 

 ب 6
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 php?>                                               خروجی برنامه زیر چیست؟  250

 a=10$ ;                                          10الف(

 ;c=++$a$                                       11ب(

 ;c=++$a$                                       12ج(

 ;echo("$c")                                    13د(

                                                    ?> 

 ج 6

 خروجی برنامه زیر چیست؟  251

 PHP?>                                      10الف(

 ;a=10$                                     11ب(

 ;c=++$a$                                12ج(

                            ;echo("$C") 13د(

                                           ?> 

 ب 6

 php?>                                 خروجی دستورات زیر کدام است؟                                                                   252

$a=0; 

for ($i=0; $i<5;  $i++) 

{ 

 $a=$a+$i; 

} 

echo("$a"); 

15د(        10ج(      4و3و2و1و0(ب     0الف(                                                                                    <?  

 ج 6

 ( استفاده کرد.  underline)"-"، می توان در ابتدای نام از  phpدر نامگذلری متغیر ها در   253

 

6  

 عدد یک است.   phpاولین اندیس آرایه در    254

 

6  

  6 ایجاد کنید. "Zahra"و"sara"و "ali"با مقادیر  nameآرایه ای  به نام  phpدر   255

  6 ،................. را بر می گیرد. php-selfمتغیر   256

  6 نوشته شود.( < body>را نمایش دهید)فقط دستورات درون   20کوچکتر از 4مضارب     while، توسط دستور  phpبا زبان   257

  6 ،..................... را بر می گیرد.  hostnameمتغیر   258

  6 ه شود.(نوشت < body>را نمایش دهید)فقط دستورات درون  100کوچکتر از 5مضارب  for، توسط دستور  phpبا زبان   259

  6 از تابع ........................... استفاده می شود. phpبر تعریف ثابت در   260

  6 را نمایش دهید.  100کوچکتر از  5مضارب  whileوتوسط دستور    phpبا زبان   261

  6 ارد. در متغیر   .........  قرار د   "third"مقدار    day=array("first","second","third") $در ارایه  262

 خروجی  دستورات زیر کدام است؟  263

 ;s=10$الف(  

$s*=4;      

Echo  $s;   

 ;s=10$ب( (  

$s%=4;      

Echo  $s;   

6  

 غ ص

 غ ص



    8هنرستان کار ودانش  محمودیه                 (پیشرفتهوب )نمونه سواالت طراحی صفحات 

 پاسخ                فصل                                37 از   27فحه  ص                           90-91: سال تحصیلی                                             دبیر: سودابه خانی      

 ;s=10$ج(

echo  ($s= = =10); 
 "n="alireza$د(

Echo ($n>"sara"); 
 ;m=10$ر(

$n=12; 

Echo(($n!=8)  ||  ($n<$m)); 
 

 را چاپ کند دستور درون کادر را بنویسید. 100از کوچکتر  5برای اینکه برنامه زیر اعداد مضرب   264

     For($i = 0;$i<=100;                           )                                                                                                     
              

Echo($i);                                                                                                                                                        
          

; 

  

 دستور داخل کادر را بنویسید . "mon"برای چاپ کلمه   265

                                                                                $week =array("sat" ," sun"," mon"," tus" ," wed"," tur" 
," fri"); 

                                                                                                                                                      Echo                             
                                          

  

 شود ؟ برای ارسال اطالعات کدامیک از متد های زیر استفاده می  266

             get -ب                                                    submit -الف

 ب و ج   –د                                                           post -ج 

 د 7

 راسان رضوی(خ-90)خرداد وشهریور و دی ،موضوع نامه قرار می گیرد؟Mailدر کدام پارامتر تابع   267

 smtp(د                        toج(                               Subjectب(                   Messageالف( 

 ب 7

 خراسان رضوی(_90)شهریور ودی صفحه ی مقصد را در کدام خاصیت  تک فریم مشخص می نماییم؟    268

 actionد(                      idج(                     methodب(               mailالف(

 د 7

 راسان رضوی(خ-90)خرداد رود؟  )بارگذاری(فایل ازطریق فرم بکارمی Uploadکدام تابع جهت   269

         Postب(                                                  Ftp- putالف(

 loadد(                                                         mailج( 

 الف 7

270  

  
 شود کدام است؟  نوع دکمه ای که برای ارسال استفاده می

             get -ب                                                    submit -الف

 reset -د                                                           post -ج 

 الف 7

 برای ارسال نامه الکترونیکی باید پیکر بندی کدام فایل تغییر یابد ؟  271

             my sql -ب                                                      my.ini-الف

 php.ini-د                                                   http.com -ج 

 د 7

 که با موفقیت نامه را ارسال کند چه مقداری را به سرویس دهنده می فرستد؟تیدر صورmailتابع   272

 امه ی الکترونیکینج(متن نامه الکترونیکی               د(موضوع                  Falseب(                Trueالف(

 الف 7

 مسیر ارسال پست الکترونیکی مقابل کدام گزینه نوشته شود ؟  php.iniدر پیکر بندی فایل   273

          _ form   sendmail-ب                                      sendmail_ path -الف

 function-د                                                         smtp -ج 

 الف 7
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 شود ؟  م گزینه نوشتهبرای ارسال پست الکترونیکی آدرس سرویس دهنده پست الکترونیکی مقابل کداphp.iniیکر بندی فایل در پ  274

         _form  sendmail-ب                                      sendmail_path -الف

 function-د                                                         smtp -ج 

 ج 7

 دستور ارسال ایمیل کدام است ؟  275

               post -ب                                                     ftp-put -الف

 massage -د                                                           mail  -ج

 ج 7

 شامل چه چیزی است؟          mail    در دستور massage پارامتر  276

 وضوع نامه      م -ادرس مقصد                                              ب–الف 

 درس ایمیلا  -دنه پیغام                                                     دب -ج 

 ج 7

 دهد ؟  چه چیزی را نشان می  mail    در دستور  toپارامتر   277

 وضوع نامه      م -ادرس مقصد                                               ب–الف 

 درس ایمیلا  -دنه پیغام                                                    دب -ج 

 الف 7

 ازنوشتن داده های ورودی چه عملی انجام شود؟س پبرای جلوگیری از نفوذ هکرها ,باید   278

 الف(رمزگذاری                                                 ب(اعتبارسنجی داده ها         

 ج(مخفی کردن داده ها                                       د(بازخورد        

 الف 7

 کند؟ ارامتر.........شیوه ی انتقال را تعیین میپ درتابع بارگذاری فایل ازطریق فرم  279

           remote-fileب(                                              Ftp-streamالف(

 modeد(                                                    local-fileج(

 د 7

 کند؟ رونام فایل راه دورراتعیین میارامتر مسیپ درتابع بارگذاری فایل ازطریق فرم کدام   280

           remote-fileب(                                             Ftp-streamالف( 

 modeد(                                                    local-fileج(

 ب 7

 یرد؟ذتواند بپ چه مقادیری را می MODEارامتربارگذاری فایل ازطریق فرم کدام  پ درتابع  281

           FTTP_BINERYب(                                             Ftp-ASCIIالف( 

 د(الف و ب                                                      TRUEج(

 د 7

 کند؟ اتعیین میارامتر مسیرونام فایل محلی رپدرتابع بارگذاری فایل ازطریق فرم کدام   282

Ftp-stream                                                   )بremot-file           

 modeد(                                                    local-fileج(

 ج 7

 فرم بازخورد چه فرمی است؟  283

 الف(فرم ارسال اطالعات                                    ب(فرم نظرخواهی ازکاربران         

 د(فرم ارسال نامه الکترونیکی                                                  Uploadج(فرم

 ب 7

افتی توسط چه عبارتی یاستفاده شده باشد متغیرهای در  POST از متد b.php  به فایل  a.phpاگر در ارسال اطالعات از فایل   284

 شناخته می شوند؟

 GET_د(        GETج(           POST_ب(         POSTالف(

 ب 7

 شود؟ برای دریافت اطالعات ازسرویس گیرنده وارسال ان به سرویس دهنده ازکدام مورد زیراستفاده می  285

 الف(دکمه                                                         ب(فرم             

 ج(نامه ی الکترونیکی                                           د(فایل

 ب 7
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 دارد. postوضریب اطمینان بیشتری نسبت به روش  Getارسال اطالعات به روش   286

 

7  

 برای پاک کردن محتویات فرم بکار می رود. resetدکمه از نوع   287

 

7  

 ،موضوع نامه قرار می گیرد.Mailتابع  Message در پارامتر  288

 

7  

 تگ فریم مشخص می نماییم.  actionصفحه ی مقصد را در خاصیت   289

 

7  

  7 .باید پیکر بندی فایل ....................... انجام می گیرد  phpبرای ارسال نامه الکترونیکی در   290

  7 .کرد. می توان یک فایل را ................ ftp-putتوسط تابع   291

  7 باید.................. نوشته شود. send mail_fromبرای پیکر بندی در ویندوز مقابل گزینه  292

  7 شود. باید ............................... نوشتهsend mail_pathپیکر بندی در ویندوز مقابل گزینهبرای   293

  7 باید ........................ نوشته شود .  smtpبرای پیکر بندی در ویندوز مقابل گزینه   294

  7 فرم باز خورد را توضیح دهید.  295

  7 را توضیح دهیدftp-stream،remote-file ،local-file ،  mode پارامتر های  ، ftp-putدر تابع   296

  7 ورودی چیست؟ یها منظور از اعتبار سنجی داده  297

 گرداند؟ درصورتی که به انتهای فایل رسیده باشد چه مقداری را بر می feofتابع    298

 (صفرد                                                           endج(          trueب(                       falseالف(

 ب 8

 راسان رضوی(خ-90)خرداد و دی جهت باز نمودن فایل،برای خواندن کدام دستور مناسب است؟  299

 ;fopen("f.txt" "f") د(              ;fopen("f.txt" "r")ج(          ;()fopenب(         ;fopen("f.txt" "w")الف(

 ج 8

 راسان رضوی(خ-90)شهریور جهت باز نمودن فایل،برای نوشتن کدام دستور مناسب است؟  300

          ;()fopenب(             ;fopen("f.txt" "w")الف(

 ;fopen("f.txt" "f")د(                 ;fopen("f.txt" "r")ج( 

 الف 8

 اسان رضوی(خر-90)شهریور شود؟از کدام دستور برای ایجاد پوشه استفاده می   301

 rmdir( د                    mkdirج(                   makedirب(                       removedirالف( 

 ج 8

 راسان رضوی(خ-90)خرداد و دی از کدام دستور برای حذف  پوشه استفاده می شود؟  302

 rmdir( د                    mkdirج(                   makedirب(                       removedirالف( 

 د 8

 برای بازکردن فایل ازچه دستوری  استفاده میشود؟  303

        fcloseب(                                                      fopenالف(

 fwriteد(                                                          fputsج( 

 الف 8

 اگر بخواهیم اطالعات را از یک فایل بخوانیم , اولین دستوری که به کار ببریم چیست؟  304

           ()fopenب(                                                   ()fgetsالف(

 fputsد(                                                        ()feofج(

 ب 8

 دستوری استفاده می شود؟ چهاز دریافت محتویات فایل برای نوشتن در خروجی از پس  305

           ()fputsب(                                                    ()fgetsالف(

 ()fwriteد(                                                         echoج( 

 ج 8

 غ ص

 غ ص

 غ ص

 غ ص
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 در فایل از چه دستوری استفاده می شود؟برای نوشتن یک عبارت   306

           ()fputsب(                                                    ()fgetsالف(

 printد(                                                        echoج( 

 ب 8

 ایجاد یک فایل جدید توسط چه دستوری انجام می شود   307

      ()fgetsب(                                                     fopenالف(

 fputsد(                                                      makeج(  

 الف 8

 ود ؟می ش  اگر توسط کد برنامه نویسی یک فایل یا پوشه جدید ایجاد شود این فایل  یا پوشه در چه مسیری  ساخته  308

 ب(میز کار                                              my documentsالف(

 ج(ریشه سرویس دهنده محلی                                د(توسط پارامترهای تابع تعیین می شود

 ج 8

  8 .مناسب است......... ........برای خواندن  دستور .   f.txt     جهت باز نمودن فایل  309

  8 ......استفاده می شود............دستور  از،برای نوشتن f.txt نمودن فایلجهت باز   310

 .برای ایجاد پوشه استفاده می شود  mkdir از دستور  311

 

8  

 .برای حذف  پوشه استفاده می شود    removedir   از دستور   312

 

8  

 .برای ایجاد پوشه استفاده می شود  mackdir از دستور  313

 

  

 .برای حذف  پوشه استفاده می شود    rmdir   از دستور   314

 

  

  8 اگر به انتهای فایل رسیده باشد مقدار ...............بر می گرداند.  feofتابع   315

   اگر در ابتدای  فایل باشد مقدار ...............بر می گرداند.  feofتابع   316

  8 را در مرور گر نمایش دهد.   f.txt   برنامه ای بنویسید که محتویات فایل  317

   بنویسد.    f.txt   برنامه ای بنویسید که نام ونام خانوادگی تان را در  فایل  318

  8 .................و................. استفاده می شود.برای نوشتن در فایل از دستورات   319

 خراسان رضوی(_90)دی  کدام تابع حرف اول رشته ورودی را به حرف الفبایی بزرگ انگلیسی تبدیل میکند؟   320

 ()ucfirstب(                             ()strtoupperالف(

 ()ucwordد(                                 ()strtolowerج(

 ب 9

خراسان _90)دی است نتیجه ی اجرا برنامه ی مقابل کدام گزینه میباشد؟   27ِ15:19:21-04-2010با فرض اینکه تاریخ سیستم   321

                                                                                                                                    php?>رضوی(

Echo date ("d"); 

?> 

 2010د(                   19ج(                        27ب(                        04الف(

 ب 9

 خراسان رضوی(_90)دی خروجی کدام یک از توابع زیر همیشه یک عدد مثبت است ؟    322

 ()strlenد(                ()absج(                           ()timeب(                      ()dateالف(

 ج 9

 خراسان رضوی(_90)دی شود چیست؟   برگردانده می ()STRLENنوع دادهای توسط تابع  323

 (کاراکترید  الف(منطقی                             ب(عددی                ج(رشته ای                       

 ب 9

 الف 9 خراسان رضوی(-90)شهریور کدام تابع تمام حروف پارامتر ورودی رابه حروف الفبایی بزرگ انگلیسی تبدیل می کند؟  324

 غ ص

 غ ص

 غ ص

 غ ص
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 ( )ucwordد(( )strtolower                        ج(                ucfirstب() (             ( )strtoupperالف(

 ضوی(رخراسان -90)شهریور نتیجه اجرای برنامه مقابل کدام گزینه است؟  325

echo strlen("hello"); 

 9د(                            5(ج                          h-e-l-l-oب(                       helloالف(

 ج 9

 راسان رضوی(خ-90)شهریور به منظور محاسبه قدر مطلق یک عدد از چه تابعی استفاده می شود؟  326

 strlen()(د                       ( ) absج(                             ( )timeب(                    ( )dateالف(

 ج 9

 راسان رضوی(خ-90)شهریور باشد؟ date("d"خروجی تابع ) نمی تواندکدام یک از گزینه های زیر   327

  29(د                                 12ج(                                  05ب(                                5الف(      

 الف 9

 وی(خراسان رض-90)خرداد است؟نتیجه اجرای برنامه مقابل کدام گزینه   328

$str="web design"; 

echo strlen($str); 

 9د(                            10ج(                          11ب(                      8الف(

 ج 9

 راسان رضوی(خ-90)خرداد باشد؟ "AM"کدام گزینه باید قرار گیرد تا خروجی  xدر قطعه کد مقابل بجای   329

<?php 

  echo date(x); 

?> 

 yد(     Pج(           dب(        Aالف(

 الف 9

 چیست؟strtoupper   ("!Hello Word")نتیجه ی تابع   330

         HELLO Worldب(                                                Hello Wordالف(

 hello wordد(                                     HELLO WORDج(  

 ج 9

 باشد؟ j(" data("خروجی تابع تواند نمیکدام یک از گزینه های زیر   331

 1(د                                                             29ج(                     01ب(                                                           12الف(

 ب 9

 کند؟ حرف  اول عبارت را بزرگ میکدام تابع   332

  strtower-د   stroupper -ج              ucfirst-ب                                              ucword-الف

 ب 9

 را بر می گرداند؟ functionکدام تابع  خروجی یک   333

 echo-د                                                  function -ج                 return-ب                             ()absolute-الف

 ب 9

 (5/8/2011کدام است ؟ )تاریخ روز  DATE  ( "Y "خروجی تابع )  334

       05 -د                                                            08 -ج        11 -ب                                    2011-الف

 الف 9

 (5/8/2011کدام است ؟ )تاریخ روز  DATE( "y "خروجی تابع )  335

        11 -ب                                                       2011-الف

       05 -د                                                            08 -ج 

 ب 9

 کدام است ؟   ucfirst( "hello  reza "نتیجه تابع )  336

   Hello -د                                    hello  reza -ج        Hello  reza -ب                           Hello  Reza -الف

 ب 9

 کدام است ؟    ucwords("hello reza "نتیجه تابع )  337

        Hello reza -ب                                            Hello Reza -الف

 Hello -د                                                 hello reza -ج 

 الف 9

 .کند حرف اول رشته ورودی را به حرف الفبایی بزرگ انگلیسی تبدیل می strtoupper تابع    338

 

9  
 غ ص
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 .همیشه یک عدد مثبت است  maxخروجی  تابع   339

 

9  

 .  اعشاری استشود  برگردانده می ()STRLENتوسط تابعکه نوع دادهای   340

 

9  

  9 .تمام حروف پارامتر ورودی رابه حروف الفبایی بزرگ انگلیسی تبدیل می کند.................تابع    341

  9 .استفاده می شود .................به منظور محاسبه قدر مطلق یک عدد از تابع  342

 ?نتیجه اجرای برنامه مقابل کدام گزینه است  343
$str="web design"; 

echo ("A=".strtolower($str)); 

echo ("B=".ucwords($str)); 

echo ("C=".floor(-2.75)); 

echo ("D=".fmod(15,2)); 

9  

 ?نتیجه اجرای برنامه مقابل کدام گزینه است  344

$str="web design"; 

echo ("A=".strlen($str)); 

echo ("B=".ucfirst($str)); 

echo ("C=".abs(round(-2.75))); 

echo ("D=".min(15,2)); 

9  

ی بر نوان خروجا به عر تابعی بنویسید که دو پارامتر عددی را به عنوان ورودی داشته باشد وخارج قسمت عدد اول بر عدد دوم   345

 گرداند.

9  

  9 بکار می رود.  20تا  1تابع ................ برای تولید عدد تصادفی بین   346

 دقیقه بعدازظهر باشد خروجی برنامه زیر چیست؟ 2:30وزمان  3/11/2012اگر تاریخ سیستم    347
echo ("A=".date("d")); 

echo ("B=". date("Y")); 

echo ("C=". date("y")); 

echo ("D=". date("a")); 

  

-90)شهریور م؟،کدام گزینه را انتخاب می نماییwampجهت کار روی بانک های اطالعاتی پس از کلیک برروی آیکن برنامه  348

 خراسان رضوی(

 www.directoryد(                phpMyAdminج(            Local hostب(                   Apachالف( 

 ج 10

 خراسان رضوی(_90)دی وشهریور باشد؟   کدام یک از مجوز های زیر مربوط به حذف داده ها از جدول می  349

 FILEد(               INSERTج(               DELETEب(                            UPDATEالف( 

 ب 10

 خراسان رضوی(_90)دی به طور پیش فرض چیست ؟   MY SQLعنوان کلمه ی کاربری مدیریت سیستم در   350

 user1(د                    rootج(                        administratorب(                    ADMINالف(

 ج 10

 خراسان رضوی(-90)خرداد وشهریور برای تنظیم اطالعات فارسی برای جدول باید ان را از چه نوعی انتخاب کنیم؟  351

 utf8 د(                    utf8_persian_ci ج(    utf8-collation-ci ب(                      Persian الف(

 ج 10

 ، …… Insert  Data objects گزینه از مسیر ،کدام Dream Weaver در داده پایگاه  اطالعات حهت ویرایش  352

 خراسان رضوی(-90)خرداد شود؟؟ انتًخاب می

 Update Recordب(                       Insert Recordالف(

 Master Detailد(                        Delete Recordج(

 ب 10

)دی ماییم؟  کدام گزینه انتخاب می ن wamp پس از کلیک بر روی ایکن برنامه mysqlجهت تعیین مجوز های کاربری در   353

 خراسان رضوی(_90

 ج 10

 غ ص

 غ ص
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 wwwdirectoryد(              phpmyadminج(                      localhostب(                   apacheالف(

 هیم؟غییر دتاستفاده کنیم باید کدام قسمت را  برای اینکه در یک جدول بانک اطالعاتی بتوانیم از اطالعات فارسی  354

 persian(د                                               utf8ج(       collationب(                 languageالف(

 ب 10

 شود؟ برای ورود به پایگاه داده در خط فرمان از چه دستوری استفاده می  355

 create(د                                                   enterج(            insertب(                      useالف(

 الف 10

 دهد؟ در بخش مدیریت پایگاه داده چه امکانی را به کاربر می fileمجوز   356

 الف(امتیاز به روز رسانی داده را میدهد

 ب(امتیاز درج داده جدید به فایل را می دهد

 امتیاز خواندن ودرج در فایل وارسال داده ها را به یک فایل دیگر می دهدج(ایجاد 

 د(امتیاز حذف داده های فایل را می دهد

 ج 10

 کدام پانل برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده به کار می رود؟  357

 Filesد(       componatsج(      Insertب(    DataBaseالف(

 الف 10

 چه مقداری وارد می کنند؟ MYSQL Server   در کادر متنی My SQL Connectionدر پنجره   358

 Rootد(             Locallhostنام پایگاه داده      ب(نام ارتباط        ج(   الف(

 ج 10

 چه مقداری وارد می کنید؟ username در کادر متنی MySQL Connectionدر پنجره   359

 Rootد(    Locallhostنام پایگاه داده      ب(نام ارتباط        ج(   الف(

 د 10

 چه عملی انجام می دهد؟  insert Data Object update recordانتخاب     360

 هاالف(ایجاد پایگاه داده      ب(مشاهده اطالعات جدول       ج(ویرایش اطالعات جدول     د(حذف رکورد

 ج 10

 چه عملی انجام می دهد؟  insert Data Object Delet recordانتخاب   361

 هاالف(ایجاد پایگاه داده      ب(مشاهده اطالعات جدول       ج(ویرایش اطالعات جدول     د(حذف رکورد

 د 10

 به طور پیش فرض چیست؟ My SQLکلمه ی رمز سیستم در  362

 Rootد(              ج(بدون کلمه رمز       Administratorب(      Adminالف(

 ج 10

 کدام امتیاز )مجوز(اجازه تغییر وبه روز رسانی داده را می دهد؟  363

 file(د                               deleteج(             updateب(insert                          الف(

 ب 10

 جدول را می دهد؟ کدام مجوز در بخش مدیریت پایگاه داده اجازه درج داده جدید به  364

 file(د                           deleteج(                            updateب(insert                                 الف(

 الف 10

 ود؟شانجام عملیات مدیریتی روی پایگاه داده از قبیل درج حذف و ویرایش از طریق کدام گزینه استفاده می   365

 databaseد(                                     query(  جالف(رکوردها             ب(جدول ها          

 ج 10

 به صورت یک................ایجاد می شود.    query هر  366

 database (د                  ج(جدول                                           recordsetالف(پرس وجو                     ب(

 ب 10

 کند؟ ستفادهابرای این که تمامی رکوردها در جدول نشان داده شوند باید سطرهای جدول از کدام رفتار سرویس دهنده   367

 server_region(د                            repeat regionج(                   bindingب(                     recordsetالف(

 ج 10

 .در بخش مدیریت پایگاه داده اجازه درج داده جدید به جدول را می دهدinsertمجوز    368

 

10  

 .استفاده میشود  create  برای ورود به پایگاه داده در خط فرمان از  دستور  369

 

10  

 غ ص

 غ ص
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 اجازه تغییر وبه روز رسانی داده را می دهد       update امتیاز )مجوز(   370

 

10  

  10 .مربوط به حذف داده ها از جدول میباشد ...................مجوز    371

  10 .را فراهم می کند.خواندن ونوشتن در فایل مربوط به  ...................مجوز   372

  10 پایگاه داده وجود دارد را نام برده وهرکدام را توضیح دهید؟ مجوزهایی که در بخش مدیریت  373

374  recordset 10 راتوضیح دهید؟  

375  query  10 را توضیح دهید؟  

  10 جدید در پنل .............................. روی عالمت + کلیک کنید. rercordsetبرای ساخت یک   376

  10 ا توضیح دهید.ر ()mysql-fetch-assoc تابع   377

 راسان رضوی(خ-وخرداد  90)شهریور حداکثر حجم یک فایل کوکی چقدر است؟  378

 4ِِ(د                                2ِِج(                            2ِِب(                       1ِِالف( 

 د 11

 رضوی(خراسان _90)دی چند عدد است؟   IEحداکثر کوکی های مرورگر   379

 (نامحدودد                                 10ج(                      300ب(                        100الف(

 ب 11

 ن رضوی(خراسا_90)دی و خردادمشخص کننده ی تاریخ انقضا ی کوکی است؟        setcookieکدام پارامتر در تابع   380

 domainد(                  pathج(                    secureب(                   expireالف(

 الف 11

 خراسان رضوی(_90)دی شود؟   توسط کدام دستور باز گردانده می(session)شناسه ی جلسه   381

   ;()session_startب(                 ;()session_idالف(

 ()session.save_path د(                     ;()session_del ج(

 الف 11

 خراسان رضوی(_90) خردادباشد؟ می صحیح     sessionجلسه  مورد  در گزینه کذام  382

 الف( متغیر های جلسه در سمت سرور ذخیره می شود

 ب( متغیر های جلسه در یک آرایه محلی نگهداری می شود

 ج( متغیر های جلسه در سمت سرویس گیرنده قرار دارند

 به طور خود کار یک جلسه ایجاد می شود phpد(به طور پیش فرض برای هر سند 

 د 11

 خراسان رضوی(_90) خردادبرای حذف جلسه از چه دستوری استفاده می شود؟  383

 sessiondel-ب                                         ()sessiondestroy-الف

 ()session_delete-د                                          ()session_destroy-ج

 ج 11

 راسان رضوی(خ-  90)شهریور برای حذف یک  کوکی باید کدام یک از دستورات زیر استفاده شود؟  384

 ()session_del-ب                                   _delete Session-الف

 ")Setcookieنام کوکی"د()                                                     Setcookie-ج

 د 11

 کدام یک از دستورات زیر برای ساخت کوکی به کار می رود؟  385

 pathcookie-ب                                                   Setcookie-الف

 savecookie-د                                                           cookie-ج

 الف 11

 چند پارامتر ورودی دارد؟دستور حذف یک کوکی   386

 پارامتر ورودی ندارد-د                                      3-ج                                               2-ب                                      1-الف

 الف 11

 با چه نامی صورت می گیرد؟دسترسی به انها در صفحات دیگر  ،جلسه در یک صفحه یپس از تعریف متغیرها  387

                             باهمان نام متغیر جلسه   -ب                                                بانام صفحه جدید     -الف

 ب 11

 غ ص
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 پذیر نیستدر صفحات دیگر امکان  سترسی به متغیرهای جلسهد -د                 ی که در ان تعریف شده است ابا نام صفحه -ج

 توان دسترسی پیدا کرد؟ داشته باشیم توسط کدام دستور به محتوای ان میUser1  اگر یک کوکی   388

 CooKIE["user1"]_$ب(                      CooKIE-$الف(

 CooKIE["user"]-$ د(    Set CooKIEج(

 ب 11

  در دستور زیر زمان انقضای کوکی چقدر است؟   389

Setcookie("count",$ count,Time()+36000); 

 د(یک ساعت       ساعت 10ج(             ساعت 360ساعت           ب( 36الف(

 ج 11

 اگر تاریخ انقضای کوکی مشخص نشودزمان انقضای کوکی چقدر است؟  390

 عوض کرد. الف( زمان انقضا ندارد.                                ب(نمی توان تاریخ انقضا را

 بسته شود.                 د(زمانی که کامپیوتر خاموش شود.  IEج(تا زمانی که پنجره ی 

 ج 11

 رمز گذاری اطالعات جلسه توسط کدام دستور صورت می گیرد؟  391

 ()Session_encodeب(                                   ()Session_distroyالف(

 Session.auto_startد(                                      ()Session_decodeج(ُ

 ب 11

 توسط کدام دستور صورت می گیرد؟ ناز حالت رمز خارج کرد  392

 ()Session_encodeب(                                   ()Session_distroyالف(

 Session.auto_startد(                                       ()Session_decodeج(ُ

 ج 11

 کوکی ها چگونه ایجاد می شوند؟  393

 ب( توسط سیستم های امنیتی            الف( به وسیله سرویس دهنده های اینترنت و مرورگر 

 د( الف و ج                   ج( توسط کاربر                                                 

 الف 11

 در کدام پارامتر قرار دارد؟دامنه مجاز کوکی   394

 secureد(          expireج(          domainب(               Pathالف(

 ب 11

 مسیر کوکی در کدام پارامتر قرار دارد؟  395

 secureد(          expireج(          domainب(               Pathالف(
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