
 صفحه ١

  وزارت آموزش وپرورش

  شرقي –سازمان آموزش و پرورش استان آ 

  اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج تبريز

 دبيرستان و هنرستان دخترانه شهيد اكرامي

  بسمه تعالي

  پياده سازي سيستمهاي اطالعاتي و طراحي وب طراحي وماده درسي:  پنجمسواالت امتحان پودمان 

  شاخه فني و حرفه اي                     ار رايانههم شبكه و نرم افزيازدپايه:                    ١٣٩٦ -٩٧ : سال تحصيلي

 دقيقه ٦٠ دت آزمون:م                                               صبح   ساعت شروع:                  ٩٧/  ٢ / ٢٣ تاريخ آزمون: 

  اطمينان فرمريم ام هنرآموز: ن                                        كالس:                                     نام و نام خانوادگي:                                                         
  ٧واحد يادگيري 

سطح   سوال  رديف
  شايستگي

  استاندارد
  )دهي نمره /داوري/شاخص ها(

حداقل 

نمره 

  قبولي
  نمره

بر اساس  را studentرا كه سازگار با زبان فارسي است، ايجاد كرده و جدول  Schoolپايگاه داده الف)   ١

  اخل آن بسازيد:دمشخصات زير 

  (هنرجو) Studentجدول 
 نام فيلد  نوع داده  اندازه  شرح

 INT stdCode  ١٠ (كليد اصلي) دانش آموزيكد 

 VARCHAR stdName  ٣٠ نام هنرجو

 VARCHAR stdFamily  ٦٠ نام خانوادگي هنرجو

 VARCHAR stdCity ٢٠  محل تولد

 VARCHAR password  ٣٠  كلمه عبور

  

 "action_Register.php"كرده سپس با ايجاد پرونده جديدي به نام  طراحياي به صورت زير صفحه ب)

  د:يدر پايگاه داده ثبت نماي studentاطالعات وارد شده توسط هنرجويان را داخل جدول 

 هنرستان شهيد اكرامي
 صفحه اصلي رشته ها ثبت نام ورود به سايت درباره ما

 

    :كد دانش آموزي

    :نام

    :نام خانوادگي

   :محل تولد

    :كلمه عبور

   تكرار كلمه عبور:

  

 

  

٣  

 وقطع داده پايگاه به اتصال

 اطالعات  در درج - اتصال

 نمايش – داده پايگاه

 از موردنياز ركوردهاي

  وب تحت پايگاه داده

١ 

 

٢  
قطع  و داده پايگاه به اتصال

در  اطالعات درج اتصال

  وب تحت داده پايگاه

١  
قطع  و داده پايگاه به اتصال

  اتصال

جديدي به  دهپرون ايجادسپس به  .كنيدطراحي اي به صورت زير براي ورود هنرجويان به تارنما صفحه الف)  ٢

ي هنرجو نام خانوادگپيام خوشامدي در كنار نام و  را بررسي كرده و اطالعاتصحت  "welcome.php" نام

  .دهيد نمايش

 هنرستان شهيد اكرامي
 صفحه اصلي رشته ها ثبت نام ورود به سايت درباره ما

 

    :كد دانش آموزي

    :كلمه عبور

  

 

  

  

ا در رعيت ورود كاربران براي كاربران مهمان، وض "welcome.php"صفحه نمايش ب) براي جلوگيري از 

  اين پرونده بررسي نماييد.

٣  

– SESSION  ايجاد

 SESSIONاز  استفاده

 اطالعات نگهداري براي

محدوديت  ايجاد – نياز مورد

  دسترسي كاربران

٢  

  

٢  

 استفادهSESSION–ايجاد

 براي SESSIONاز 

  نياز مورد اطالعات نگهداري

  

  SESSIONايجاد   ١

 جديد ورود



 صفحه ٢

سطح   سوال  رديف
  شايستگي

  استاندارد
 نمره /داوري/شاخص ها(

  )دهي

حداقل 

نمره 

  قبولي
  نمره

٣  

  كنيد. هدر پايگاه داده اضافStudent را به جدول  stdImageالف) فيلد 

هنگام ثبت  ن بههنرجويارا مطابق شكل زير طوري تغيير دهيد كه  ١ثبت نام طراحي شده در سوال ب) صفحه 

   نام، امكان ارسال و درج عكس در پايگاه داده را نيز داشته باشند.

 زه و نوع فايل،پس از بررسي اندا عكس آپلود شده راويرايش نماييد تا  را  "action_Register.php"ج) پرونده 

   به همراه ساير اطالعات هنرجو در پايگاه داده ذخيره نمايد.
  

اكرامي هنرستان شهيد  
 صفحه اصلي رشته ها ثبت نام ورود به سايت درباره ما

 

    :كد دانش آموزي

    :نام

    :نام خانوادگي

   :محل تولد

    :كلمه عبور

   عكس:

  

 

 

٣  

 اندازه و مسير نام، تعيين

 و قالب بررسي -پرونده

 ارسال- پرونده وجود

 اطالعات تعيين -پرونده

 ذخيره - ارسالي پرونده

  ارسالي پرونده

٢  

  

٢  
 اندازه و مسير نام، تعيين

 و قالب بررسي- پرونده

  پرونده وجود

١  
 اندازه و مسير نام، تعيين

  پرونده

 :نگرش و محيطيزيست  توجهات بهداشت، ايمني، فني، غير هاي شايستگي
 اطالعات تبادل و نگهداري و ثبت -)تجهيزات و ابزار( كييالكترون و كييالكتر حفاظتي كنترل - ارگونومي رعايت -فني زبان - گروه در نقش - خالق تفكر - مسئله حل - گيري تصميم - پذيري مسئوليت

  تارنما كاربران دسترسي سطح كنترل در دقت -شهري برون و درون سفرهاي كاهش - پويا صفحات طريق از كاربران
٢  

  

    ٢  ٧ميانگين نمره شايستگي واحد يادگيري 
  

  اطمينان فر - موفق و سرافراز باشيد 


