
 نام و نام خانوادگی:  به نام خدا   آزمون تولید محتوی و برنامه سازی

  مقدمات برنامه سازی          

 به سواالت زیر کوتاه و مفید پاسخ دهید.

 در چه صورتی رخ می دهد؟ ; expectedخطای  .1

 چیست؟  Error listکاربرد پنجره  .2

 چیست؟ ()writeline  و   ()write تفاوت متدهای  .3

 را دوبار فشار دهیم، معادل چه دستوری است؟ tabرا تایپ و کلید CW  هنگام نوشتن برنامه اگر در .4

 چیست؟ ودر چه محدوده ای است؟ Beepورودی های تابع  .5

 چندتایی است؟ #Cدر  consolecolorجعبه رنگ  .6

 SetCurserPosition(30,20)       دستور مقابل چه عملی انجام می دهد؟ .7

 

 نمره( 2) کلمات داده شده پر نمایید. یک کلمه اضافه است. مکانهای خالی را با

Console application -MSDN   - IDE  

می نرم افزارهایی که ابزارهای مورد نیاز مانند ویرایشگر برنامه، مترجم، اشکال زدایی و ... را به صورت یکپارچه برای برنام نویس فراهم  .8

 آورند ............... نام دارد.

 ................. انجام می شوند های کنسول در مد ................................. برنامه .9

 نمره( 3)  گزینه درست را انتخاب نمایید.

 برنامه نویسی مایکروسافت کدام است؟ IDEمحیط  .10

 د( موارد الف و ب cmdج(  VSب(  visual studio Expree 2012 for desktopالف(  

 کدام گزینه بعد از اجرا توفقفی می نماید تا کاربر نتیجه را در پنجره کنسول مشاهده کند. برای اجرای برنامه .11

 د( همه موارد startج(  ctrl + F5ب(  F5الف(  

 کدام متد برای ایجاد توقف در خروجی  استفاده می شود؟ .12

 ()readد(  ()readkeyج(  ()writelineب(  ()writeالف(  

 خروجی ایجاد می کند؟ کدام فرمان یک خط خالی در .13

 ()readد(  ()readkeyج(  ()writelineب(  ()writeالف( 

 کدام دستور برای تغییر رنگ نوشته استفاده می شود؟ .14

 console.foregroundcolor ب(  console.backgroundcolorالف(  

 ()consoleclear د(  consolecolorج(  



 نشود؟چگونه کاری کنیم که یک خط از برنامه اجرا  .15

 ب( در ابتدای خط عالمت */ و در انتهای خط عالمت  /* بگذاریم. بگذاریم. \\الف( در ابتدای خط دو عالمت  

 د( موارد ب و ج  ج( در ابتدای خط عالمت // بگذاریم. 

 نمره( 3.5) درست یا نادرست

 درست نا  درست   ( استفاده کنند.GUIبرنامه های کنسول می توانند از رابط گرافیکی ) .16

 نادرست   درست     فضای نامه نمی تواند  با نام پروژه یکی باشد. .17

 نادرست   درست  ورودی و خروجی برنامه های کنسول در پنجره خط فرمان قرار می گیرد. .18

 نادرست   درست    نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. #Cزبان  .19

 نادرست   درست    نقطه شروع برنامه های سی شارپ است.  Mainمتد  .20

 نادرست   درست   در داخل کالس و کالس نیز در داخل فضای نامی قرار دارد. Mainمتد  .21

 نادرست   درست  آن دستور را به طور کامل تایپ می کند. tabهنگام نوشتن برنامه تایپ مخفف دستور و فشردن یکبار کلید  .22

 نمره 3 کلید های معادل فرامین زیر را بنویسیسد. .23

 دستور کلید معادل دستور کلید معادل

 Start debugging  نمایش فهرست هوشمند 

   Start without debugging 

 

 

 موفق و پیروز باشید. بوشادی 


