
 صفحه 1

 وزارت آموزش وپرورش

 شرقی –سازمان آموزش و پرورش استان آ 

 کواساداره آموزش و پرورش 

 طمه الزهرای سهندفاهنرستان 

 سمه تعالیب

 و پیاده سازی سیستمهای اطالعاتی و طراحی وبطراحی ماده درسی:  سوم     سواالت امتحان پودمان

 شاخه فنی و حرفه ای                     هم شبکه و نرم افزار رایانهیازدپایه:                    1396 -97 : سال تحصیلی

 دقیقه  مدت آزمون:                                               صبح   ساعت شروع:                  96 /  /     تاریخ آزمون: 

 نام هنرآموز:                                 کالس:                                             نام و نام خانوادگی:                                                         
 ........واحد یادگیری 

سطح  سوال ردیف

 شایستگی
 استاندارد

 )دهی نمره /داوری/شاخص ها(

حداقل 

نمره 

 قبولی
 نمره

1 

رات درس های نمایجاد کند که  nomreرایه به نام آیک  -الف

 را درخود نگه دارد. یانهنرجوفیزیک و ریاضی و شیمی و کامپیوتر 

 نمره درس شیمی را چاپ کنید. -ب

 تغییر دهید. 20را به نمره درس کامپیوتر خود  -ج

3 
 -مقادیر ارایهسترسی به د-آرایه انجمنیریف تع

 تغییر مقدار آرایه

2 

 

 مقادیر ارایهسترسی به د-آرایه انجمنیریف تع 2

 آرایه انجمنیریف تع 1

2 

عبارت بود 12بزرگتر از  xمقدار متغییر برنامه ای بنویسید که اگر  

را  "مردود"در غیر این صورت چاپ کند را با رنگ سبز   "قبول "

 .چاپ کند بارنگ قرمز 
 

3 
استفاده از -ifاستفاده از دستور -متغییرتعریف 

 bodyدر داخل تگ   phpساختار کدهای 

2 

 

 ifاستفاده از دستور -متغییرتعریف  2

 متغییرتعریف  1

3 

  honarestanکدی بنویسید که به محض ورود به صفحه وب قطعه 

 .پیغام زیر را نمایش دهد

 

 

 

3 
 -نوشتن کد اسکریپت -صفحه وبایجاد 

استفاده -مناسب برای اجراقراردادن کد در محل 

 alertاز متد 

2 

 

 نوشتن کد اسکریپت -صفحه وبایجاد  2

  -صفحه وبایجاد  1

4 

لیست کشویی روبرو را  foreachک دستور به کم

  ایجاد کنید.

3 
 foreachاستفاده از حلقه -آرایهتعریف 

 ایجاد لیست توانایی

2 

 

 توانایی ایجاد لیست -ارایهتعریف  2

 ارایهتعریف  1

 به اختیار به یک سوال جواب دهید.-b    5و a-5بین سوال از 

5-a 

صفحه وبی ایجاد کنید که نام و سن شما را در یک کادر متنی دریافت 

در یک فایل دیگر سه بار زیر هم نام و سن  رسالاکند و با زدن دکمه 

 شما را چاپ کند.

3 

-ارسال درج دکمه-کادر متن-ایجاد فرمتوانایی 

العات به صفحه ارسال اط-تعیین متد ارسال فرم

برای نمایش  forاستفاده از حلقه -وب دیگر

  اطالعات فرم

2 

 

2 
-ارسال درج دکمه-کادر متن-ایجاد فرمتوانایی 

العات به صفحه ارسال اط -تعیین متد ارسال فرم

 وب دیگر

 ارسال درج دکمه-کادر متن-ایجاد فرمتوانایی  1

هنرستان امید خوش امدیدبه   
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5b- 

به طوری که با زدن دکمه ارسال  طراحی کنید. p1.phpفرمی به صورت زیر در صفحه 

 نمایش  دهد.p2.phpرا در صفحه یا ضرب  عحاصل جم

 3 

 درج دکمه-کادر متن-ایجاد فرمتوانایی 

به العات ارسال اط-تعیین متد ارسال فرم-ارسال

   switch caseاستفاده از -صفحه وب دیگر

 جانتخاب عملیات و چاپ نتایبرای   ifیا 

2 

 

2 

درج -کادر متن-ایجاد فرمتوانایی 

-تعیین متد ارسال فرم-ارسال دکمه

 -به صفحه وب دیگرالعات ارسال اط

1 
درج -کادر متن-ایجاد فرمتوانایی 

 ارسال دکمه

6 

 ید.نکایجاد یک سبک خارجی با مشخصات زیر -الف

  از راست به چپ  نمت و  زردفحه وب صرنگ پس زمینه 

  قلم :نوع  B Nazanin      

  متن بابرای heading1 و heading 3 قرمز. متن رنگ 

 boldو  26اندازه قلم 

در یک صفحه وب نام و نام خانوادگی خود را نوشته و عبارت  -ب

welcome  را باheading1 .تایپ کنید 

رشته و شهر خود را در وسط صفحه در یک پاراگراف تایپ کرده و 

 نمایید. توصیفشهر خود را در دو جمله 

 سبک  خارجی قسمت الف را به صفحه وب خود اعمال کنید. -ج
 

3 

نحوه ایجاد استایل -خارجیسبک ایجاد 

 h1,h3ل استایایجاد –رنگ پس زمینه 

استفاده از استایل خارجی برای نحوه 

 قالب بندی متن 

2 

 

2 
نحوه ایجاد استایل -خارجیسبک ایجاد 

 h1,h3ل استایایجاد –رنگ پس زمینه 

1 
 متنرنگ  –استایل اندازه قلم تعریف 

 صفحه وب ایجاد 

7 

 تارنمای هنرستان رابه صورت زیر ایجاد کنید.پوسته  -الف

بجای معرفی برای هر سه رشته صفحات وبی با همان پوسته طراحی کرده و  -ب

مپیوتر را به صفحه اصلی  رشته کاب معرفی رشته ها را قرار دهید.در هنرستان به ترتی

 مربوطه و سایر رشته ها را نیز به صفحات متناظر لینک دهید. صفحه 

 

 لوگو                      هنرستان امید خوش امدید.      به                           

 یاطیخرشته  شته گرافیکر امپیوترکرشته  اصلی صفحه 

                                          

 هنرستانمعرفی 

 

 

 تلفن تماس:     هنرستان:                      ادرس 
 

3 

ایجاد فایل  -پوسته تارنماطراحی 

 -مجزا برای سر صفحه و پاصفحه

شته از ایجاد صفحات وب برای هر ر

 پیوند بین صفحات-روی تارنما

2 

 

2 

ایجاد صفحات  -پوسته تارنماطراحی 

 -شته از روی تارنماوب برای هر ر

 پیوند بین صفحات

 پوسته تارنماطراحی  1

مشارکت در بحث  -رعایت نظم در کارگاه-فعالیت در گروهمحیطی و نگرش:شایستگی های غیر فنی، ایمنی و بهداشت ، توجهات زیست 

 ه وب پویاحصف و ایجاد ورود دادهصحت  دقت در بررسی -گونومیرعایت ار-تمرین گروهی
 

 

2 

 

  2 3میانگین نمره شایستگی واحد یادگیری 
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