فصل اول
 .1کذام یک اص گضیٌِ ای صیش دس اًتخاب پایگاُ دادُ هَثش است ؟
الف #هتي تاص تَدى

بٍ #خَد api

ج #داشتي اهکاى ًصة اساى

د #ػولیات پشداصشی ٍهحاسثاتی

 .2فایل ّای پشتیثاى پیام ّای خطا ٍ پیکشتٌذی دس کذام یک اص پَشِ ّای  MYSQLرخیشُ هیشًَذ؟
الفLIB #

ب SHARE #ج DATA #دBIN #

فصل دوم
 .1تِ هدوَػِ ای ساصهاى یافتِ اص اطالػات  ............گفتِ هیشَد .
الف #پایگاُ دادُ ب #خذٍل

ج #سکَسد د #فیلذ

 .2دس سیستن ػولیاتی داًشگاُ هَخَد یت ّای داًشدَ ٍ سشتِ تحصیلی چِ ًَع ساتطِ ای تا ّن داسًذ؟
الف #یک تِ یک
ب #یک تِ چٌذ
ج #چٌذ تِ چٌذ
د #ایي دٍ هَخَدیت تطَس هستقین تا ّن ساتطِ ای ًذاسًذ
 .3کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص اّذاف ًشهال ساصی تاًک اطالػاتی است ؟
الف #کاّش افضًٍگی ئ حفظ یکپاسچْگی اطالػات
ب #افضایش افضًٍگی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات
ج #کاّش تؼذاد خذٍل ّای تاًک اطالػاتی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات
د #افضایش تؼذاد ساتطِ ّای تاًک اطالػاتی ٍ حفظ یکپاسچگی اطالػات
 .4تشای خستدَی افشادی کِ دس قسوتی اصًام اى ّا هحوذ است چِ ػثاستی هقاتل دستَس ًَ WHEREشتِ
هیشَد؟
الف #هحوذ """  LIKEب “ #هحوذ " LIKE

ج"" #هحوذLIKE ”%

د"" #هحوذ " LIKE

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

بLIMIT #

الفDISTINCT #

دGROUP BY #

جHAVING #

فصل سوم
 .1سشٍیس دٌّذُ  APACHEتِ ّوشاُ کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش ًویتَاًذ تطَس ّوضهاى ًصة ٍ اخشا شَد؟
الفPHP #

ج INTERNET EXPLORER #د #الف ٍ ج

بLLS #

 .2تشای هتَقف کشدى سشٍیس  LLSگضًِ ی دس تشًاهِ  SERVICESتایذ هتَقف شَد ؟
الف WORLD WIDE WEB #بLLS #

ج#

ج WEB CLIENT #دINTERNET EXPLORER #

 .3سشٍیس دٌّذُ  APACHEاص کذام صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی پشتیثاًی هیکٌذ؟
بPHP #

الفPYTHON #

جPERL #

دّ #وِ هَاسد

فصل چهارم
 .1کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص تشًاهِ ّای اسائِ دٌّذُ سشٍیس ً ٍ PHPشم افضاس ّای خاًثی ًیستٌذ؟
الفLLS #

بWAMP #

جXAMP #

دEASYPHP #

 .2پیکشتٌذی  PHPتَسط کذام یک اص فایل ّای صیش صَست هیگیشد ؟
الفWAMP.INI#
.3

بPHP.INI #

جPHP.EXE #

دHTTPD.CONF #

پیکشتٌذی  apacheتَسط کذام یک اص فایل ّای صیش صَست هیگیشد؟

الفwamp.ini #

بphp.ini #

جphp.exe #

دhttpd.conf #

 .4فایل پیکشتٌذی  apacheلیٌَکس دس چِ هسیشی قشاس داسد ؟
الفilb/httpd #

ب etc/httpd #ج etc/apache #دapache/httpd #

فصل پنجم
 .1دستَسات  phpتا کذام یک اص ػالین صیش ششٍع هی شًَذ ؟
الف>?php #

ب<php> #

ج <php?> #دphp> #

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

الفinbex.php #

ج default.php #دmain.php #

بindex.aspx #

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

ج$ #

بtwo #

د(underline) #

 .4دس اسایِ ” number=array (“one “. “ two”.” threeهتغیش} number {2چِ هقذاسی سا ًشاى هی
دّذ؟
الفone #

بtwo#

د( one . two

جthree#

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

ج php_name #دphp_currentpage #

فصل ششم
 .1اگش دس اسسال اطالػات اص فایل  a.phpتِ فایل  b.phpاص هتذ postاستفادُ شذُ تاشذ .هتغیش دسیافتی
تَسط چِ ػثاستی شٌاختِ هی شًَذ ؟
الفpost #

بget #

$_get

ج$_post #

 .2تاتغ  mailدس صَستی کِ تا هَفقیت ًاهِ سا اسسال کٌذ .چِ هقذاسی سا تِ سشٍیس دٌّذُ هیفشستذ؟
الفtrue #

بfalse #

د#هَضَع ًاهِ الکتشًٍیکی

ج #هتي ًاهِ الکتشیکی

 .3دس ٌّگام اسسال چٌذیي دادُ تا استفادُ اص هتذ  getفشم ّا دادُ ّا تا چِ ػالهتی اص ّن خذا هی شًَذ؟
الف@ #

ب$#

ج&#

د!#

فصل هفتم
 .1اگش تخَاّین اطالػات سا اص یک فایل تخَاّین اٍلیي دستَسی کِ تایذ تکاس تثشین چیست؟
الفfgets #$ #

بfopen #$ #

جfeof #$ #

دfputs #$ #

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

بfputs () #

جecho #

دfwrite #

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

الفfgets () #

دprint #

ب fputs #$ #جecho #

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

الف fopen #$ #بfgets #$ #

دfputs #

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

ج diropen () #دrmdir () #

بmakedir #$ #

فصل ّشتن
 .1خشٍخی تاتغ )” strlen (“m-e-h-d-Iچیست؟
الف5 #

جmehdi #

ب9 #

د- #

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

الف helloword #بHELLO WORLD#
 .3خشٍخی کذام یک اص تَاتغ صیش ّویشِ یک ػذد هثثت است؟
الفabs #$ #

جdata() #

بucfirst () #

دstrtoupper #

 .4کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش ًوی تَاًذ خشٍخی تاتغ  date #"d"$تاشذ؟
الف12#

ب01#

ج29#

د1 #

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

بucfirst () #

دstrtoupper #

جstrtolower #$ #

فصل نهم
 .1ػٌَاى ًام کاستشی سیستن دس  MYSQLتطَس پیش فشض چیست؟
الفadmin #

بadministaror #

جuser1 #

دroot #

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

بutf8-collecttion-ci #جutf8 #

دutf8-persian-ci #

دhello world #

ّ .3ش queryتِ صَست یک  ..................ایداد هیشَد.
الف #پشس ٍ خَ

ب #خذٍل

جrecordset #

د#

database

فصل دهم
 .1کذام یک اص دستَسات صیش تشای ساخت کَکی تکاس هیشٍد؟
الفsetcookie #

جsavecookie #

بcookie #

دpathcookie #

 .2تشای حزف یک کَکی تایذ کذام یک اص دستَسات صیش استفادُ شَد؟
ب deletecookie #جsetcookie #

الفdalete #

دremovecookie #

 .3دستَسات حزف یک کَکی چٌذ پاساهتش ٍسٍدی داسد ؟
الف1 #

ب2#

د #پاساهتش ٍسٍدی ًذاسد

ج3#

 .4پس اص تؼشیف هتغیش ّای خلسِ دس یک صفحِ دستشسی تِ اى ّا دس صفحات دیگش تا چِ ًاهی صَست هی
گیشد؟
الف #تا ًام صفحِ خذیذ
ب #تا ّواى ًام هتغیش خلسِ
ج #تا ًام صفحِ ای کِ دس اى تؼشیف شذُ است
د#دستشسی تِ هتغیش ّای خلسِ کِ دس اى تؼشیف شذُ است
 .5تشای حزف خلسِ اص چِ دستَسی استفادُ هیشَد؟
الف sessiondesrtoy #$ #ب session_destroy #$#جsessiion_kill #$ #

دsessionkill#

فصل یازدهم
 .1دقت دس هحتَای ٍب دس کذام گضیٌِ قشاس داسد ؟
الفreliability #

بaccuracy #

جcurrency #

دobjectivity #

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

بauthority #

جobjectity #

دcoverage #

Reliablity .3چیست؟
الف #قاتلیت اطویٌاى یک ٍب سایت
ب#دقت دس هحتَای ٍب سایت
ج #شاخص صهاى
د #ػذالت ٍ ػیٌیت
 .4کذام گضیٌِ دس اسصیاتی ٍب سایت تشسسی هیشَد ؟
الف #هْاست ّای ًَیسٌذُ

بّ #ذف اص طشاحی ٍب سایت

ج #اػتثاس هٌاتغ ٍب سایت دّ #وِ هَاسد

