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 (( 5 - 4 - 3 - 2 - 1 مرحل ارزشیابیکار       مرحله
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را بر روی صفحه وب ظاهر  "به فروشگاه آنالین لوازم خانگی خوش آمدید  "ایجاد کنید که پیام  phpیک صفحه 

 کند.

ظاهر  -نوشتن متن فارسی -ایجاد صفحه

 شدن پیام در خروجی
3 

2  
 2 نوشتن متن فارسی -ایجاد صفحه

 1 ایجاد صفحه

 لوازم خانگی را به همراه قیمت آنها دریافت کند . محصول از 10در صفحه قبل با استفاده از ازآرایه ی انجمنی  نام 

ها ، کاالیی که قیمت آنها از یک میلیون تومان  بیشتر است را در یک جدول با استفاده از دستور های شرطی  و حلقه 

 نمایش دهد.

به کار گیری -اعالن متغییر و آرایه

 -صحیح ساختار های شرطی وحلقه ها 

 فحهکد صرفع اشکاالت و خطا های 

3 

2  
به کار گیری -اعالن متغییر و آرایه

  حلقه هاصحیح ساختار های شرطی و
2 

 1 اعالن متغییر و آرایه

 یک استایل شیت داخلی با استایلهای زیر به صفحه قبل اضافه کنید :

 .رنگ زمینه صفحه را به رنگ زرد تغییر دهد 

  رنگh1  می باشد را به آبی تغییر دهد. محصول یخچالکه معرفی 

  درp  باشد را به راست به چپ تنظیم کند. که توضیحاتی راجع به یخچال ساید بای ساید می 

-نحوه استفاده از استایل شیت داخلی

استایل  -استفاده از استایل رنگ زمینه

H1- استایلp 

3 

2  
-نحوه استفاده از استایل رنگ زمینه

  H1استایل 
2 

 1 استفاده از استایل رنگ زمینهنحوه 



 2ادامه سواالت صفحه 

 آنالین لوازم خانگی را بصورت زیر طراحی کنید.پوسته تار نمای فروشگاه 
 لوگوی سایت

 صفحه اصلی عضویت در سایت ورود به سایت

 محصوالت ثبت نام جهت خرید محصول

 مالکیت مادی و معنوی سایت

 
 
 

 .ایجاد کنیدفایل سر صفحه و پا صفحه برای پوسته تار نما 
 

طراحی -تعیین صفحات مختلف تارنما

ایجاد پرونده برای سر  -پوسته تارنما

 صفحهو پاصفحه

3 

2  
طراحی -تعیین صفحات مختلف تارنما

 پوسته تارنما
2 

 تعیین صفحات مختلف تارنما

1 

 ثبت نام جهت خرید محصول  را طوری ایجاد کنید که در زیر پوسته تار نما به شکل زیر ظاهر شود.    registerفایل 

 لوگوی سایت

 صفحه اصلی عضویت در سایت ورود به سایت

 محصوالت ثبت نام جهت خرید محصول

 فرم ثبت نام خرید محصول
 خانوادگی:نام و نام 

 نام محصول انتخابی:
 
 
 نوع خرید:       نقدی        اقساطی        
 
 
 

 مالکیت مادی و معنوی سایت

 
 

ایجاد نمون -طراحی اولیه نمون برگ

 -getبرگ ثبت اطالعات به روش 

 ارسال اطالعات به یک صفحه وب پویا

 

3 

2  
ایجاد نمون -طراحی اولیه نمون برگ

  getبرگ ثبت اطالعات به روش 
2 

 1 طراحی اولیه نمون برگ

میانگین نمره شایستگی واحد یادگیری 

4  
2   

 با آرزوی موفقیت 

 عابد.


