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 ردیف سواالت 

اٍل جْت راٌّوایی ٍ ّذایت آًْا تِ سوت ٌّرستاى  هذیر ٌّرستاى ضوا) ٌّرستاى فرزاًِ( در ًظر دارد ترای هعرفی ٌّرستاى تِ عوَم هردم ٍ داًص آهَزاى هتَسطِ 
 ایي هذرسِ تا استفادُ ازیک تار ًوا هعرفی کٌذ .

عرفی ٌّرستاى کِ ضاهل از ضوا ٌّرجَیاى عسیس هی خَاّین کِ ترای ایجاد ایي تار ًوا تِ هذیر هحترم ٌّرستاى کوک کٌیذ . در هرحلِ اٍل یک تارًوای هحلی ترای ه
 تِ ضذُ در زیر است ایجاد کٌیذ .تا ترای تاییذ اٍلیِ تِ هذیر  ٌّرستاى ارائِ دّین .صفحات ٍ هَارد خَاس

ایجاد کٌیذ .تٌظیوات تار ًوا را در آى تعییي کٌیذ ٍ صفحِ ی آغازیي تار ًوا را ایجاد کردُ ٍ تٌظیوات  honarestanیک تارًوای هحلی جذیذ تِ ًام 
 صفحِ را تِ سلیقِ ی خَد تا تَجِ تِ طراحی هَرد ًظر تاى اعوال کٌیذ .

  پایین تر از حد انتظار در حد انتظار باالتر از حد انتظار
 پیص تٌظیوات تا هحلی ًوای تار ایجاد 

 فرض

 درج صفحِ در تار ًوا 

 ٍیرایص تار ًوا 

  تعییي هطخصات عٌاصر صفحِ درIDE 

 پیص تٌظیوات تا هحلی ًوای تار ایجاد 
 فرض

 درج صفحِ در تار ًوا 

 ٍیرایص تادّیذ ر ًوا 

  ایجاد تار ًوای هحلی تا تٌظیوات پیص
 فرض 

 

۱ 

 «استفاده نشود  Dream waverاین صفحه در یک ویرایش گر متنی ایجاد شود و برای ایجاد آن از برنامه ی »

 ایجاد کٌیذ ٍ هَارد زیر را در ایي صفحِ لحاظ کٌیذ : HTML(را تا استفادُ از کذ ًَیسی lib. Htmlصفحِ هعرفی کتاتخاًِ ی هرکس )

 . قرار دّیذ« کتاتخاًِ ٌّرستاى»عٌَاى صفحِ را  .۱

تعذاد کتاب ّا ٍ اًَاع کتاب  –اهکاًات کتاتخاًِ  –در صفحِ یک تیت ضعر هرتَط تِ کتاب ٍ تَضیحاتی درتارُ کتاتخاًِ ضاهل: هساحت کتاتخاًِ  .2
 ّا  قرار  دّیذ .

 در صفحِ ایجاد کٌیذ . عٌَاى تٌذی ّا ٍ هتحرک سازی تغییرات الزم را تِ سلیقِ ی خَد –درج خط افقی  –تا استفادُ از عٌاصر قالة تٌذی هتي  .3

 صفحِ را در هسیر تار ًوا رخیرُ کٌیذ . .4

  پایین تر از حد انتظار در حد انتظار باالتر از حد انتظار
 خالی ٍب صفحِ ایجاد   
 صفحِ عٌَاى تعییي 
 صفحِ در هتي درج 
 ٍُب صفحِ رخیر   
 ٍب صفحِ هطخصات تعییي 

  قالة تٌذی هتي 

  درج ٍ ٍیرایص خط افقی 

  عٌاٍیيدرج 

   استفادُ از عٌصر هتحرک سازی 

 خالی ٍب صفحِ ایجاد   
 صفحِ عٌَاى تعییي 
 صفحِ ٍ تٌذ در هتي درج 
 ٍُب صفحِ رخیر   

  قالة تٌذی هتي 

  درج ٍ ٍیرایص خط افقی 

  درج عٌاٍیي 

 خالی ٍب صفحِ ایجاد   
 صفحِ درٍ تٌذ  هتي درج 
 ٍُب صفحِ رخیر   
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 تاز کٌیذ ٍ تغییرات زیر را در آى ایجاد کٌیذ :  Dream waverصفحِ ی آغازیي تار ًوا را کِ در سَال اٍل ایجاد کردُ ایذ در ترًاهِ ی 

 تا استفادُ از جذٍل قالة اصلی صفحِ را ایجاد کٌیذ . .۱

 در ایي صفحِ یک هٌَ در هحل هٌاسة قرار دّیذ کِ ضاهل هَارد زیر تاضذ  .2

 ًظر دّی ( –گالری تصَیر  –سایت آهَزش ٍپرٍرش استاى  –کارگاُ ّا ٍ سایت ّا –کتاتخاًِ  –هعرفی ٌّرستاى ٍ رضتِ ّا  –)صفحِ ی اصلی 
 .  تٌظیوات ٍ هَارد دلخَاُ را جْت کارتر پسٌذ ضذى صفحِ آغازیي تر رٍی ایي صفحِ ایجاد کٌیذ .)استفادُ از رًگ ٍ تصَیر (3
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انتظاردر حد  باالتر از حد انتظار  پایین تر از حد انتظار  
 جذٍل ایجاد 

 سلَل ٍ جذٍل ّای ٍیژگی تٌظین 

  َایجاد جذٍل ّای تَ در ت 

 جذٍل ایجاد 

  تٌظین ٍیژگی ّای جذٍل ٍ سلَل 

 ایجاد جذٍل 

 

درج کٌیذ ٍ هَارد زیر را در آى عکس ٍ فیلن از ٌّرستاى  3یا  2( ٍ در آى gallery.htmlایجاد کٌیذ )    Dream waverصفحِ ای دیگر در ترًاهِ ی 
 اعوال کٌیذ :

 عکس ّا تا چیذهاى ٍ اًذازُ ی  هٌاسة  ٍ دارای کادر دٍر )قاب( در صفحِ قرار گیرًذ  .۱

 قرار دادى یک پرًٍذُ صَتی ٍ تصَیری در صفحِ کافی هی تاضذ . .2

  پایین تر از حد انتظار در حد انتظار باالتر از حد انتظار
  درج ٍ ٍیرایص  تصَیر 

 درج پرًٍذُ صَتی ٍ تصَیری 

  چیذهاى تصاٍیر کٌار ّن تا ارتفاع ٍ عرض
 یکساى 

  ایجاد قاب ترای تصاٍیر 

  درج ٍ ٍیرایص  تصَیر 

 درج پرًٍذُ صَتی ٍ تصَیری 

  درج تصَیر 

  درج پرًٍذُ صَتی ٍ تصَیری 
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(کِ در آى فرهی تا چیذهاى هٌاسة جْت دریافت هطخصات ٍ ارسال ًظرات nazar.html)کٌیذ ایجاد   Dream waver ی ترًاهِ در دیگر ای صفحِ
 تاضذ .کِ ضاهل هَارد زیر هی ضَد :

 ( دکوِ ارسال ٍ اًصراف  -ًظر  –جٌسیت  -تحصیالت )دیپلن . لیساًس . فَق لیساًس ( –ایویل  –)فیلذ ّای ًام ٍ ًام خاًَادگی  .۱

 فرهت هٌاسة الساهی است )فیلذ ًثایذ خالی تاضذ ( در ایي فرم ٍارد کردى فیلذ ایویل تا .2

 در زیر فرم یک عکس درج کٌیذ ٍ تر رٍی آى یک ًقطِ حساس ایجاد کٌیذ کِ تا کلیک رٍی آى تِ صفحِ آغازیي ترٍین . .3

  پایین تر از حد انتظار در حد انتظار باالتر از حد انتظار
 تٌظین ٍ ٍب صفحات در ترگ ًوَى ایجاد 

  آى ّای ٍیژگی

 ترچسة، ضاهل ترگ ًوَى عٌاصر درج 
 رادیَیی، دکوِ تأییذ، کادر فیلذهتٌی،

 ترگ ًوَى درٍى دکوٍِ  اًتخاب فْرست
  آًْا ّای ٍیژگی تٌظین ٍ

 ًثَدى خالی تِ ًسثت اعتثارسٌجی ایجاد 
 رایاًاهِ کردى ٍارد درست ٍ عٌاصر

 تٌظین ٍ ٍب صفحات در ترگ ًوَى ایجاد 
  آى ّای ٍیژگی

 ترچسة، ضاهل ترگ ًوَى عٌاصر درج 
 درٍى رادیَیی، دکوِ تأییذ، کادر فیلذهتٌی،

  آًْا ّای ٍیژگی تٌظین ٍ ترگ ًوَى

 ًثَدى خالی تِ ًسثت اعتثارسٌجی ایجاد 
 عٌاصر

 تٌظین ٍ ٍب صفحات در ترگ ًوَى ایجاد 
  آى ّای ٍیژگی

 تِ ًیاز کِ ترگ ًوَى از عٌاصری تعییي 
 دارًذ اعتثارسٌجی
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 آغازیي هَارد زیر را لحاظ کٌیذ :در صفحِ 

 ایجاد کردُ ایذ پیًَذ دّیذ . 2را تِ فایلی کِ در سَال  آغازیي صفحِ گسیٌِ کتاتخاًِ در هٌَی .۱

 ایجاد کردُ ایذ پیًَذ دّیذ . 4را تِ فایلی کِ در سَال  آغازیي صفحِ گسیٌِ گالری عکس در هٌَی .2

 ایجاد کردُ ایذ ترٍین . 4ًیس تِ فایلی کِ در سَال تا کلیک تر رٍی عکس عٌَاى صفحِ آغازیي تار ًوا  .3

 ایجاد کردُ ایذ پیًَذ دّیذ . 5را تِ فایلی کِ در سَال  آغازیي صفحِ گسیٌِ ًظر دّی در هٌَی .4

 پیًَذ دّیذ . http://www.chb.medu.irتِ آدرس  را  آغازیي صفحِ گسیٌِ سایت آهَزش ٍپرٍرش استاى در هٌَی .5

ر حد انتظارد باالتر از حد انتظار  پایین تر از حد انتظار  
 صفحات ٍ تصَیر ٍ هتي تیي پیًَذ ایجاد 

  ٍب

  ٍصفحات تصاٍیر رٍی ًقاط پیًَذ ایجاد 
   آى تٌظیوات ٍ ٍب

 تارًوا تا پیًَذ ایجاد 

 پیًَذ ٍیرایص 

 ٍب صفحات ٍ هتي تیي پیًَذ ایجاد   

 ٍب صفحات ٍ تصاٍیر تیي پیًَذ  

  تارًوا تا پیًَذ ایجاد 

 ٍب صفحات ٍ هتي تیي پیًَذ ادایج 
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کریمی -موفق و سربلند باشید   


