آزمون واحد  7یادگیری درس توسعه برنامه سازی و پایگاه
مرحله کار
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واکنش به رویدادهای
ماوس
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ایجاد متد رویداد ماوس

استفاده از آرگومان
رویدادهای ماوس
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ایجاد منوی زمینه و
تنظیم ویژگی
ایجاد منوی استاندارد و
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اضافه کردن صدا به
برنامه
تخصیص منوی زمینه به
کنترل

نمره شایستگی
الف-میخواهیم نسخه جدیدی از برنامه بازی
اعصاب سنج را به صورت زیر بنویسیم.

نام هنرآموز:عبدالمهدی بحرانی

استفاده از منوی زمینه
در برنامه ویندوزی

بحرانی

شاخص های مرحله کار

زمان 120 :دقیقه

3

نمره نهایی

3

الف) فرم برنامه را طراحی کنید.
ب) با کلیک دکمه شروع کاربر باید نشانه گر ماوس را روی مسیر
حرکت دهد و با خروج از مسیر شکل بازنده می شود و نشانه گر
ماوس تغییر می کند و برنامه با یک بوق و پیام هشدار بازنده شدن
کاربر را اعالم می کند.
ج)کاربر باید روی برچسب های  Rکلیک راست –  Lکلیک چپ و M
کلیک وسط کند تا برنده شود و گرنه بازنده می شود.
د) برنامه باید زمان بازی را بر حسب صدم ثانیه محاسبه کند.

الف)فرم برنامه را به همراه منوی مربوطه طراحی کنید.
ب) رنگ کادر شامل سه رنگ زرد و سبز و آبی است که با انتخاب
چک می خورد.
ج) نمایش شامل دو گزینه ((داده شود یا داده نشود)) است.
د)با کلیک روی تغییر تصویر کادر محاوره ای انتخاب تصویر ظاهر
می شود و با انتخاب تصویر ،تصویر در وسط کادر نمایش داده می
شود.
ه)با تغییر رنگ کادر صدای زمینه هم برای برنامه تغییر کند.
الف)به برنامه نمایش تصویر این قابلیت را اضافه کنید که با کلیک
راست روی تصویر  ،منوی تصویر ظاهر شود و با کلیک راست روی
کادر منوی «کادر» ظاهر شود.
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