
 

 

 فصل اول 

 است ؟                              کذام یک اص گضیٌِ ای صیش دس اًتخاب پایگاُ دادُ هَثش  .1

  ػولیات پشداصشی  ٍهحاسثاتی #دداشتي اهکاى ًصة اساى        #        ج apiٍخَد  #      ب هتي تاص تَدى # الف

  رخیشُ هیشًَذ؟     MYSQLفایل ّای پشتیثاى پیام ّای خطا ٍ پیکشتٌذی دس کذام یک اص پَشِ ّای  .2

   BIN #   د DATA #ج     SHARE#ب       LIB #الف

 فصل دوم 

 .                                                                         گفتِ هیشَد ............ تِ هدوَػِ ای  ساصهاى یافتِ اص اطالػات  .1

 فیلذ# سکَسد   د# خذٍل     ج #    بپایگاُ دادُ #الف

 دس سیستن ػولیاتی داًشگاُ هَخَد یت ّای داًشدَ ٍ سشتِ تحصیلی چِ ًَع ساتطِ ای تا ّن داسًذ؟  .2

 یک تِ یک     #الف

 یک تِ چٌذ      #ب

 چٌذ تِ  چٌذ     #ج

 ایي دٍ هَخَدیت تطَس هستقین  تا ّن ساتطِ ای ًذاسًذ  #د

 کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص اّذاف ًشهال ساصی تاًک اطالػاتی است ؟  . 3

 کاّش افضًٍگی ئ حفظ یکپاسچْگی اطالػات  #الف

 افضایش افضًٍگی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات  #ب

 کاّش تؼذاد خذٍل ّای تاًک اطالػاتی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات  #ج

 افضایش تؼذاد ساتطِ ّای تاًک اطالػاتی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات #د

 ًَشتِ  WHEREتشای خستدَی افشادی  کِ دس قسوتی اصًام اى ّا هحوذ است چِ ػثاستی هقاتل دستَس. 4

 هیشَد؟

  LIKE"هحوذ "" #  دLIKE     %”هحوذ"" #ج       LIKE "هحوذ  “ #    بLIKE """هحوذ  #الف

 تشای حزف ًتایح تکشاسی دس خشٍخی خستدَ اص کذام کلوِ کلیذ استفادُ هیشَد؟ . 5



 

 

  GROUP BY #          د HAVING #         ج LIMIT #               ب  DISTINCT #الف

 فصل سوم 

  تِ ّوشاُ کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش ًویتَاًذ تطَس ّوضهاى ًصة ٍ اخشا شَد؟ APACHEسشٍیس دٌّذُ  .1

 الف ٍ ج #د  INTERNET  EXPLORER #ج  LLS #ب  PHP #الف

  تایذ هتَقف شَد ؟SERVICES   گضًِ ی دس تشًاهِ LLSتشای هتَقف کشدى سشٍیس  .2

 INTERNET EXPLORER #   د  WEB CLIENT# ج     #    ج LLS #    ب WORLD WIDE WEB #الف

  اص کذام  صتاى ّای  تشًاهِ ًَیسی پشتیثاًی هیکٌذ؟APACHEسشٍیس دٌّذُ  .3

 ّوِ هَاسد #د PERL # ج     PHP #ب PYTHON #الف

 فصل چهارم 

  ٍ ًشم افضاس ّای خاًثی ًیستٌذ؟PHPکذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص تشًاهِ ّای اسائِ دٌّذُ سشٍیس  .1

 EASYPHP #د XAMP #ج WAMP #ب       LLS#الف

  تَسط  کذام یک اص فایل ّای صیش صَست هیگیشد ؟PHPپیکشتٌذی  .2

 HTTPD.CONF #د PHP.EXE #ج PHP.INI #ب WAMP.INI#الف

  تَسط کذام یک اص فایل ّای صیش صَست هیگیشد؟ apache  پیکشتٌذی  .3

  httpd.conf #د  php.exe #ج  php.ini #ب  wamp.ini#الف

  لیٌَکس دس چِ هسیشی قشاس داسد ؟ apacheفایل پیکشتٌذی   .4

  apache/httpd #د  etc/apache #ج  etc/httpd #ب  ilb/httpd #الف

 فصل پنجم

  تا کذام یک  اص ػالین صیش ششٍع هی شًَذ ؟ phpدستَسات  .1

 <php #د <?php> #ج  <php> #ب  php?< #الف

 کذام یک اص اساهی صیش ًویتَتٌذ تطَس خَدکاس تِ ػٌَاى صفحِ خاًگی تٌظین شَد ؟ .2



 

 

 main.php #د  default.php #ج  index.aspx#ب      inbex.php #الف

 تشای تؼییي یک هتغیش تایذ اص چِ ػالهتی استفادُ کشد؟ .3

   (underline) #د $ #ج  two #ب @ #الف

 چِ هقذاسی سا ًشاى هی number {2} هتغیش  ”number=array  (“one “. “ two”.” threeدس اسایِ .4

 دّذ؟

 ) one . twoد  three#ج  two#ب one #الف

 کذام یک اص هتغیش ّای صیش ًام صفحِ خاسی سا تش هی گشداًذ؟ .5

  php_currentpage #د  php_name #ج  php_stype #ب php_self #الف

 فصل ششم

هتغیش دسیافتی .استفادُ شذُ تاشذ  post اص هتذ b.php تِ فایل  a.phpاگش دس اسسال اطالػات  اص فایل  .1

 تَسط چِ ػثاستی شٌاختِ هی شًَذ ؟

 post                          $_get_$#ج                   get#                 ب post #الف

 چِ هقذاسی سا تِ سشٍیس دٌّذُ هیفشستذ؟.  دس صَستی کِ تا هَفقیت ًاهِ  سا اسسال کٌذ mailتاتغ  .2

 هَضَع ًاهِ الکتشًٍیکی#هتي ًاهِ الکتشیکی      د #               ج false #            ب true#الف

  فشم ّا دادُ ّا تا چِ ػالهتی  اص ّن خذا هی شًَذ؟ getدس ٌّگام اسسال چٌذیي دادُ تا استفادُ اص هتذ  .3

 !#د                       &# ج                     $#                  ب@ #الف

 فصل هفتم 

 اگش تخَاّین اطالػات سا اص یک فایل تخَاّین اٍلیي دستَسی کِ تایذ تکاس تثشین چیست؟ .1

  fputs $##د  feof $##ج  fopen $##ب  fgets $##الف

 پس اص دسیافت هحتَیات  فایل تشای ًَشتي دس خشٍخی اص چِ دستَسی استفادُ هی شَد؟ .2

 fwrite #د  echo#ج  () fputs#ب   fgets  $##الف

 تشای ًَشتي یک ػثاست دس فایل اص چِ دستَسی استفادُ هیشَد ؟   .3



 

 

 print #د echo #ج fputs $# #ب () fgets #الف

 ایداد یک فایل خذیذ تَسط چِ دستَسی اًدام هیشَد؟ .4

  fputs #د  make $##ج  fgets $##ب  fopen $##الف

 تشای ایداد یک پَشِ خذتذ اص چِ دستَسی استفادُ هیشَد؟  .5

 () rmdir #د  () diropen#ج  makedir  $##ب  mkdir $##الف

 فصل ّشتن 

  چیست؟ strlen (“m-e-h-d-I”)خشٍخی تاتغ  .1

  -#د             mehdi#ج                      9 #  ب                   5 #الف

  چیست؟ hello world #strtoupper”"$ًتیدِ تاتغ  .2

  hello world #د hELLO wORLD#ج HELLO WORLD#ب  helloword #الف

 خشٍخی  کذام یک اص تَاتغ صیش ّویشِ یک ػذد هثثت است؟ .3

  strtoupper #د          ()data#ج            () ucfirst #ب  abs $##الف

 تاشذ؟ d"#  date"$کذام یک اص گضیٌِ ّای  صیش ًوی تَاًذ خشٍخی  تاتغ  .4

 1 #د 29#ج 01#ب 12#الف

  کذام یک اص تَاتغ صیش اٍلیي حشف سشتِ دادُ شذُ سا تِ حشف تضسگ تثذ یل هی کٌذ؟ .5

 strtoupper #د  strtolower $##ج () ucfirst #ب  ucword $# #الف

 فصل نهم 

  تطَس پیش فشض چیست؟MYSQLػٌَاى ًام کاستشی سیستن دس  .1

 root #د user1 #ج  administaror #ب  admin#الف

 تشای تٌظین اطالػات فاسسی تشای خذٍل تایذ اى سا اص چِ ًَػی اًتخاب کٌین ؟ .2

  utf8-persian-ci #د  utf8 #ج utf8-collecttion-ci #ب  persian #الف



 

 

 .ایداد هیشَد.................. تِ صَست یک queryّش   .3

       database #د       recordset #جخذٍل     # پشس ٍ خَ       ب #الف

 فصل دهم

 کذام یک اص دستَسات صیش تشای ساخت کَکی  تکاس هیشٍد؟ .1

  pathcookie #د  savecookie #ج  cookie #ب  setcookie #الف

 تشای حزف یک کَکی تایذ کذام یک اص دستَسات صیش استفادُ شَد؟  .2

  removecookie #د  setcookie #ج  deletecookie #ب   dalete #الف

 دستَسات حزف یک کَکی چٌذ پاساهتش ٍسٍدی داسد ؟ .3

 پاساهتش ٍسٍدی ًذاسد  #                       د3#                  ج2#ب               1 #الف

پس اص تؼشیف هتغیش ّای خلسِ دس یک صفحِ دستشسی تِ اى ّا دس صفحات دیگش تا چِ ًاهی صَست هی  .4

 گیشد؟

 تا ًام صفحِ خذیذ  #الف

 تا ّواى ًام هتغیش خلسِ  #ب

 تا ًام صفحِ ای کِ دس اى تؼشیف شذُ است #ج

 دستشسی  تِ هتغیش ّای خلسِ کِ دس اى تؼشیف شذُ است #د

 تشای حزف خلسِ اص چِ دستَسی استفادُ هیشَد؟. 5

 sessionkill#   د  sessiion_kill $# #ج      session_destroy$##  ب  sessiondesrtoy $# #الف

 فصل یازدهم 

  دقت دس هحتَای ٍب دس کذام گضیٌِ قشاس داسد ؟ .1

 objectivity #د  currency #ج  accuracy #ب  reliability #الف

 داسای کذام هؼیاس است؟.اگش صفحِ ی ٍب شوا اطالػات سا تِ صَست دقیق تا تثلیغات هحذٍد اسئِ کٌذ .2

  coverage #د objectity #ج  authority #ب currency #الف



 

 

3. Reliablity چیست؟ 

 قاتلیت اطویٌاى یک  ٍب سایت  #الف

 دقت دس هحتَای ٍب سایت #ب

 شاخص صهاى  #ج

 ػذالت ٍ ػیٌیت  #د

 کذام گضیٌِ دس اسصیاتی ٍب سایت تشسسی هیشَد ؟.  4

  ّوِ هَاسد #داػتثاس هٌاتغ ٍب سایت   # ّذف اص طشاحی ٍب سایت     ج# هْاست ّای ًَیسٌذُ     ب #الف

 

 

 


