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 رود؟ یت به کار میغات در وب سایجاد تبلیا یکدام افزونه برا -73

 Gravity Form-الف

 Sticky Menu -ب

 Smart Slider -ج

 Local Time Clock -د

 باشد. یجهت ساخت ................................ م یووکامرس ابزار-74

 جدول-الف

 فروشگاه -ب

 پوسته -ج

 برگه -د

 یا به محتوایبه پوسته و  یآنها به طور دست یاز به اضافه کردن خروجیش عملکرد خود نینما یاها برشتر افزونهیب -75

 باشند. یا برگه هستند که به شکل ..................... مینوشته 

 Short code-الف

 Activation code -ب

 Output code -ج

 Plugin -د

76- visual composer  از .................. یکی 

 شود. یساخت فرم استفاده م یاست که برا یوردپرس یافزونه ها-لفا

 شود. یجاد امکانات صفحه استفاده میساخت و ا یاست که برا یوردپرس یافزونه ها -ب

 شود. یساخت جدول استفاده م یاست که صرفا برا یوردپرس یافزونه ها -ج

 شود. یت استفاده میاغات وب سیساخت تبل یاست که صرفا برا یوردپرس یافزونه ها -د

 یبه کار گرفته م یوردپرس یت هایاز وب سا یاریباشد که در بس یصفحه ساز با امکانات باال م یاز افزونه ها یکی -77

 شود.

 Visual composer-الف



 Visual studio -ب

 Visual form -ج

 Visual comfort -د

 نه آمده است؟یزنصب شده در وردپرس در کدام گ یافزونه ها یدسته بند -78

 یآماده بروز رسان -رفعالیغ -همه -الف

 یآماده بروز رسان -رفعالیغ -فعال -همه  -ب

 یآماده بروز رسان -منتشر شده -همه  -ج

 منتشر شده -رفعالیغ -همه  -د

 ح است؟ینه صحیکدام گز-79

 ش افزونه ها در وردپرس وجود ندارد.یرایامکان و-الف

 ا در وردپرس وجود دارد.ش افزونه هیرایامکان و -ب

 افزونه ها در وردپرس وجود ندارد. یامکان بروز رسان -ج

 امکان حذف افزونه ها در وردپرس وجود ندارد. -د

را  یاز دارد تا با کمک آن ها بتواند خدمات بهتریبا نام ..................... ن ییکامل شدن به مکمل ها یبرا یتیهر سا -80

 ارائه دهد.

 تهپوس-الف

 افزونه -ب

 برچسب -ج

 دگاهید -د

 باشد؟ یک افزونه میاز  یف مناسبینه تعریکدام گز-81

 د.یش کنیراید آن ها را ویتوانید قابل مشاهده هستند و میکن یجاد میرا که ا یینوشته ها ین قسمت تمامیدر ا-الف

 د .باش یم ییدئویا ویو  ی، صوتیریتصو یل هایر، فاین قسمت مربوط به تصاویا -ب

 را ارائه دهد . یاز دارد تا با کمک آن ها بتواند خدمات بهترین ییکامل شدن به مکمل ها یبرا یتیهر سا -ج

 جاد شود.یکه ا یدیجد یاست که به صورت خودکار هر نسخه  یقسمت -د

 ؟ست ینح یکدام مورد صح -82

 ت وجود دارد.یامکان حذف عنوان سا-الف

 وجود دارد. تیکوتاه سا یامکان حذف معرف -ب

 ت وجود دارد.یامکان حذف نمادک سا -ج

 کوتاه وجود دارد. یر عنوان و معرفییامکان تغ -د

 م شده است؟ینه تنظیکدام گز یش فرض برگه نخست بر رویدر وردپرس به صورت پ -83

 ستایبرگه ا-الف

 خانه -ب

 وندهایپ -ج

 ن نوشته هایآخر -د

 ح است؟یکدام مورد صح-84

 ز قابل استفاده است.یجومال ن یپرس براقالب ورد-الف

 ز قابل استفاده است.یوردپرس ن یقالب جومال برا -ب

 ست.یوردپرس قابل استفاده ن یقالب جومال برا -ج

 ست.ین یاستفاده از قالب در وردپرس ضرور -د

 ل .................................... هستند.یپوسته ها در وردپرس به صورت فا -85



 Zip-الف

 Gif -ب

 CSS -ج

 JPEG -د

 در قالب  .............................. هستند. یوردپرس یهمه قالب ها -86

 فشرده-الف

 حفاظت شده -ب

 شده یرمزگذار -ج

 ساده -د

 باشد؟ یش فرض چند قالب در دسترس میوردپرس به صورت پ پس از نصب-87

 1-الف

 2 -ب

 3 -ج

 4 -د

 باشد؟ یخت قالب منه ابزار سایکدام گز-88

 Artisteer-الف

 Flash -ب

 Shockwave -ج

 InDesign -د

 توان به دست آورد؟ یر میاطالعات قالب نصب شده را از کدام مس -89

 اطالعات قالب -پوسته-الف

 اطالعات قالب -ش ینما -ب

 اطالعات قالب -ابزار ها  -ج

 اطالعات قالب -مات یتنظ -د

 باشد؟ یقالب م یخصوص طراحکدام مورد نرم افزار م -90

 Illustrator-الف

 InDesign -ب

 Flash Player -ج

 Template Toaster -د

 ست؟یح نیکدام مورد صح یوردپرس یدر قالب ها-91

 ر بنر وجود دارد.ییهمواره امکان تغ-الف

 ر تعداد منوها وجود ندارد.ییهمواره امکان تغ -ب

 وجود دارد. یرکنا یر مکان نوارهاییهمواره امکان تغ -ج

 نه وجود دارد.یر پس زمییهمواره امکان تغ -د

 ح است؟یکدام مورد صح -92

 باشد . یشده نم یساز یاست وفارس یاصل یکه در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه  ییقالب ها یتمام-الف

 باشد . یشده م یساز یاست وفارس یاصل یکه در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه  ییقالب ها یتمام -ب

 باشد . یشده م یساز یست وفارسین یاصل یکه در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه  ییقالب ها یتمام -ج

 باشد . یشده نم یساز یست وفارسین یاصل یکه در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه  ییقالب ها یتمام -د

 ؟باشد ینمر یپذک برگه امکان ینه در مورد یکدام گز -93



 شیرایو-الف

 فعال -ب

 انتقال به زباله دان -ج

 شینما -د

 م؟یبرگه را کدام مورد قرار ده یژگید ویقرار دارد با یاصل یک برگه که در منویجاد یا یبرا -94

 یعموم-الف

 برگه تمام صفحه -ب

 بدون مادر -ج

 ش فرضیپ -د

کنند وردپرس به  یم یا کل آن را کپیآورند  یشما نقل قول م یگر از نوشته هاید یوردپرس یت هایوب سا یوقت -95

 فرستد. یوردپرس شما ...................م یصورت خودکار برا

 برچسب-الف

 بازتاب -ب

 کتایوند یپ -ج

 نکیل -د

 ر فعال کرد؟یمربوط به نظرات را در وردپرس غ یام هایافت پیتوان در یر میاز کدام مس -96

 ندنخوا -مات یتنظ-الف

 نوشتن -مات یتنظ -ب

 کتای یوندهایپ -مات یتنظ -ج

 گفتگوها -مات یتنظ -د

 توان ساخت؟ یط وردپرس چند منو )برگه( میدر مح-97

 ده برگه-الف

 جاد کردیش از ده برگه ایتوان ب ینم -ب

 ن چهار تا ده برگهیب -ج

 نامحدود -د

 کرد. .. را انتخاب……………نه ید گزید بایره برگه جدیذخ یبرا -98

 شینما-الف

 انتشار -ب

 افزودن -ج

 شیرایو -د

 م.ینه ........................... را فعال کنیم گزیتوان یم HTMLک صفحه در قالب یات یمشاهده محتو یبرا -99

 متن-الف

 یدارید -ب

 شیرایو -ج

 وندیپ -د

مورد عالقه خود را در  یالگ هات ها و وبینک دوستان و وب ساید لیتوانی. م…………………با استفاده از  -100

 د.یش دهیت نمایسا یستون کنار

 برگه ها-الف

 وندهایپ -ب

 خوراک خوان -ج



 فهرست ها -د

 د.یوندها را به وردپرس اضافه کنید توسط آن بخش پیتوان یاست که م ی............................. افزونه ا-101

 Location-الف

 Visual composer -ب

 Link Manager -ج

 woo commerce -د

مورد عالقه خود را در  یت ها و وبالگ هاینک دوستان و وب ساید لیتوانی. م…………………با استفاده از  -102

 د.یش دهیت نمایسا یستون کنار

 برگه ها-الف

 وندهایپ -ب

 خوراک خوان -ج

 فهرست ها -د

 ........ است.ت ....................یوب سا seoاز موارد مهم در بخش  یکی-103

 دسته ها-الف

 برگه ها -ب

 وندهایپ -ج

 غاتیتبل -د

 ح است؟یکدام مورد صح-104

 گر وجود دارد.ید یت هایت امکان استفاده از مطالب سایک سایدر -الف

 گر وجود ندارد.ید یت هایت امکان استفاده از مطالب سایک سایدر  -ب

 گر وجود ندارد.یت دیغات سایت امکان استفاده از تبلیک سایدر  -ج

 گر وجود ندارد.ید یت هایسا ینک هایت امکان استفاده از لیک سایدر  -د

 ح است؟ینه صحیکدام  گز -105

 وجود ندارد. یت وردپرسینک دوستان در وب سایامکان قرار دادن ل-الف

 وجود ندارد. یت وردپرسیامکان قرار دادن خوراک خوان در وب سا -ب

 وجود دارد. یت وردپرسیک دوستان در وب سانیامکان قرار دادن ل -ج

 وجود ندارد. یت وردپرسیدر وب سا ینک داخلیامکان قرار دادن ل -د

 باشد. یت میسا seoمهم در بخش  ینه هایاز گز یکی...........................  -106

 برگه ها-الف

 نوشته ها -ب

 وندهایپ -ج

 دگاههاید -د

 ح است؟ینه صحیکدام گز-107

 ن سرور باشد.یتواند شامل چندیهاست نم-الف

 ن سرور باشد.یتواند شامل چند یهاست م -ب

 ن هاست باشد.یتواند شامل چندیسرور م -ج

 با هم ندارند. یهاست و سرور ارتباط -د

 ح  است؟ینه صحیکدام گز -108

 است. یتجار یتهایسا یمعرف یبرا یپسوند org-الف

 است. یسازمان یتهایسا یمعرف یبرا یپسوند org -ب



 است. یدانشگاه یتهایسا یمعرف یبرا یپسوند org -ج

 است. یآموزش یتهایسا یمعرف یبرا یپسوند org -د

 .باشد یم ندوزیو عامل ستمیس یرو بر فقط نصب مختص نهیکدام گز -109

 Mamp-الف

 wamp -ب

 xampp -ج

 lamp -د

 ق ..................... است.یآن از طر یهانیتریاز اصل یکیو  د کننده وجود داردیجذب بازد یبرا یادیز یهاروش -110

 ش تعداد برگه هایافزا-الف

 نک هایکاهش تعداد ل -ب

 تعداد گروه ها -ج

 جستجو یموتورها -د

 ل شده است.یو ............................ تشک دامنه از دو بخش ........................ -111

 نام ، آدرس-الف

 ام ، سرورن -ب

 نام ، پسوند -ج

 پسوند ، آدرس -د

  وردپرس عبارتند از:  یریادگی یازهایش نیپ-112

 PHP یسیدر زبان برنامه نو یو دانش اندک HTML ،CSSورد پرس،  یط کاربریمح -الف

 PHP ،CSSجاوا،  یسیزبان برنامه نو  -ب

 HTML،CSSپت، یجاوا اسکر یسیزبان برنامه نو  -ج

 PHPبه زبان  یسیوردپرس و برنامه نو یت محتوایریستم مدیس  -د

  ......... نوشته شده است.  یسینووردپرس با زبان برنامه-113

 پتیجاوااسکر-الف

 PHP  -ب

 HTML , CSS  -ج

 کیسیژوال بیو  -د

  دیتوانینحوه کار و ساخت پوسته در وردپرس ابتدا م یریادگیشروع  یبرا

  دیر دهیید و آن را تغیک پوسته ساده بخری-الف-114

 دیسه کنید و آنها را مقایچند پوسته بخر  -ب

 دیاستفاده کن Premium یاز پوسته ها  -ج

 دیببر یکار پوسته ها پ یرات به چگونگییجاد تغید و با ایافت کنیگان دریک پوسته ساده و رای  -د

  ست؟ین در وردپرس چگایآماده و را یهااد پوستهیل ساخت پوسته با وجود تعداد زیدل-115

 ستندیآماده استاندارد ن یپوسته ها -الف

 آماده یاز پوسته ها یاریبس یخراب  -ب

 ساخت تارنما یشده برا یساز یاز به داشتن پوسته کامال شخصین  -ج

 ستم وردپرسیآماده در س یپوسته ها یمت باالیق  -د

  م؟یاس با ما« بسازم برگه »تمیتوانینه )الگو( میبا استفاده از کدام گز-116

 ندیو سرا single.php -الف

 Comments.phpند ، پانوشت و یسرا  -ب

 page.php  -ج



 tag.php  -د

  در پوشه ................. قرار دارند یافتیفرض و درشیپ یهاپوسته-117

 themes -الف
 plugins  -ب

 languages  -ج

 uploads  -د

  ؟میکنیر را در مرورگر وارد میکدام مس گاه دادهیک پایساختن  یبرا-118

 localhost -الف

 localhost/wp-admin  -ب

 localhost/phpmyadmin  -ج

 local  -د

  ؟میکنینه را انتخاب میجاد پست در وردپرس کدام گزیا یبرا-119

 post/add new -الف
 post/categories  -ب

 page/add new -ج

 page/edit  -د

  میکنیدر کدام قسمت وارد م برچسب ها را-120

 tag-الف

 categories  -ب

 post  -ج

 featured  -د

  میکن یجاد دسته ها از کدام قسمت استفاده میا یبرا-121

 post/categories -الف
 page/categories  -ب

  library/categories -ج

  page/new -د

  میکنینه استفاده میک افزونه از کدام گزیفعال کردن  یبرا-122

 active -الف

 deactive  -ب

  yes -ج

  no -د

  میده ینصب وردپرس ابتدا آن را در کدام پوشه قرار م یبرا-123

 PHP -الف

 htdocs  -ب

  docs -ج

  xampp -د

  میکنینه استفاده میع پست ها از کدام گزیش  سریرایو یبرا-124

 Edit -الف

 Quick edit  -ب

  delete -ج

  update -د

  ؟مید کنییدگاه را در وردپرس تایک دیچگونه -125

 approved-الف
 active  -ب

  deactive -ج

  cancel -د

  ؟میکنیرا چه وارد م username وردپرس هنگام نصب

 root -الف



 admin  -ب

  میگذاریم یخال -ج

  نام دلخواه -د

  ؟رندیگ ینصب در کدام پوشه وردپرس قرار م یافزونه ها برا-126

 plugin -الف

 themes  -ب

  wp-contact -ج

  PHP -د

 ؟میکن ینه استفاده میک صفحه تماس با ما از کدام گزیساخت  یبرا-127

 post -الف

 page  -ب

  link -ج

  categories -د

 آن یبرا دیبا را نهیگز کدام میده قرار گرید دسته مجموعه ریز عنوان به را دسته کی نکهیا یبرا-128

  م؟یکن فعال

 parent -الف

 slug  -ب

  catergories -ج

  name -د

  ؟شود ینه استفاده مید از کدام گزیک کاربر جدیجاد یا یبرا-129

 user/new -الف

 user/sdit  -ب

  user/add new -ج

  page/add new -د

  ؟سنده داردیک کاربر فقط نقش نویدر چه صورت -130

 author -الف
 administrator  -ب

  user -ج

  name -د

  میده یقالب را در کدام پوشه وردپرس قرار م-131

 xampp -الف

 phpmyadmin  -ب

  wp-contact -ج

  wp-admin -د

 ؟ میده یانجام م یچه کارcommentک یحذف  یبرا-132

 delete -الف

 edit  -ب

 drop  -ج

 new  -د

 ؟ستیادرس ورود به وردپرس چ-133

 localhost/admin -الف

 localhost/wp-admin  -ب

 localhost/folder name/wp-admin -ج

 
 localhost/folder name  -د

 ؟ میگذار یچه م phpmyadminگاه داده را در ینوع پا-134

 utf8-persian-ci -الف



 ut-persian  -ب

 persian  -ج

  usa -د

  ؟میشو یجاد منو از کدام قسمت وارد میا یبرا-135

 appearance/menu -الف

 widget/appearance  -ب

 menu  -ج

  widget -د

  میکن ینه استفاده میک متن از کدام گزیش یرایو یبرا-136

 delete -الف
 edit  -ب

  undelete -ج

  update -د

  میشو یک قالب از کدام بخش وارد می یش تابع هایرایو یبرا-137

 appearance/themes -الف

 appearance/edit  -ب

  appearance -ج

  appearance/update -د

  میشو ینک در فهرست ها از کدام قسمت وارد میک لیجاد یا یبرا-138

 menu/page -الف

 menu/link  -ب

  menu/categories -ج

  menu/post -د

  ستینام سرور وردپرس چ-139

 local -الف

 localhost  -ب

  host -ج

  web -د

  میکنیوردپرس در قسمت پسورد چه وارد م یاه اندازر یبرا-140

 میگذاریم یخال -الف

  رمز عبور دلخواه -ب

  root -ج
  111111 -د

  ؟میکنیاستفاده م یاز برچسب ها به چه عنوان-141

 تید سایباال رفتن بازد -الف

 ت به موتور جستجویسا یمعرف  -ب

  تیباال رفتن سرعت سا -ج

  تیسا ینه سازیبه -د

  ؟میکن ینه استفاده میاز کدام گز pageدر  یقیقرار دادن موس یبرا-142

 add media -الف

 add music  -ب

  add image -ج

  media -د

  ؟میکن ینه استفاده میر شاخص از کدام گزیقرار دادن تصو یبرا-143

 image -الف

 add media  -ب

  future image -ج



  future -د

  است؟ یبه چه معن دگاه هایجفنگ در د-144

 یمعن یب یدگاه هاید -الف

 د نشدهییدگاه تاید  -ب

  میافت کنیم دریخواهیکه نم یدگاهید -ج

 یدگاه در انتظار بررسید  -د

 ؟ میق کدام قسمت به فهرست صفحات را اضافه کنیاز طر-145

 page -الف

 categories  -ب
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  Google xml sitemap -ج

  wpp state -د

  ست   ؟یچ All in One SEO Packفه افزونه یوظ -219

 ساخت فرم ارتباط ساز یبرا -الف

 نه ساز موتور جستجویبه  -ب



  مختلف یافزودن تار نما به بخش ها -ج

   RSSو  feedگرقتن  -د

 م  ؟یکنیحات افزونه از کدام قسمت اقدام میپنهان کردن توض یبرا-220

 مات صفحهیافزونه ها / تنظ یمنو-الف

 افزونه ها / پاک کردن یمنو -ب

  شیرایافزونه / و یمنو -ج

  ییافزونه / راهنما یمنو -د

  دراستفاده از نقشه گوگل احتمال ...... وجود دارد .-221

 لیکاهش سرعت لود فا -الف

 لیش سرعت لود فایفزاا  -ب

  ل هایکم شدن حجم فا -ج

  رمز دار شدن داده ها -د

  ست   ؟ین در وردپرس چیمنظور از پالگ-222

 تینقشه سا -الف

 تیسا یراهنما  -ب

  ره اطالعاتیمحل ذخ -ج

  افزونه ها -د

 رد ؟کدام قسمت کاربرد دا ین مرحله نصب وردپرس براید شده در اخرییوزر و پسورد تای -223

 ورود به کنترل پنل هاست -الف

 ftpورود به   -ب

  سیتابیباز کردن د -ج

  تیشخوان سایورود به پ -د

  د باشد؟یت در وردپرس حداکثر چند کارکتر بایحات سایتوض-224

 165 -الف

 100  -ب

  85 -ج

  120 -د

  ک کردن کدام است ؟یتالیا یانبر براید میکل-225

 ctrl + b -الف
 ctrl + i  -ب

 ctrl + d + shift  -ج

  shift + s -د

  شود ؟یاستفاده م یر به خودش از کدام نشانیک تصویوند یپ یبرا-226

 نوشته ینشان -الف

 پرونده ینشان  -ب

  کتایوند یپ -ج

  jpgر با پسوند ینام تصو -د

  ؟   دهدیم انجام یفرم چه کار یتیافزونه  گراو-227

 فرم ساز -الف

 گاه سازفروش  -ب

  SEOت یریمد -ج



  SEOصفحات  -د

  شود ؟ینه استفاده میافزودن دکمه از کدام گز یبرا-228

 نکیل -الف

 رسانه  -ب

  برچسب -ج

  پوسته -د

  باشد ؟ یوردپرس م یاصل یکدام قسمت جز اجزا-229

 فهرست ها -الف

 پوسته وردپرس  -ب

 بخش کاربران -ج

  ینظرسنج -د

 باشد؟ یلوکال هاست نم یایک از مزایکدام -230

 نترنتیاز به ایعدم ن -الف

 گاه دادهیاز به پایعدم ن  -ب

  سرعت باال -ج

  سهولت تست قبل از آپلود -د

 باشد؟ ینم easyphpاستفاده از  یایک از مزایکدام -231

 ع و آسانینصب سر -الف

 یکر بندیزارد پیو  -ب

 مختلف یوجود کامپوننت ها -ج

  Perlان از زب یبانیپشت -د

 تواند باشد؟ینام دامنه حداکثر چند کاراکتر م -232

 56 -الف

 32  -ب

  256 -ج

  67 -د

 کند؟ یل میتبد یپ یک نام دامنه را به آیکدام -233

 cms -الف
 dns  -ب

  nikhandle -ج

  alias -د

 د؟ییم نماید تنظیک را بایگر باشد کدامید ییک شرکت و هاست از جایاگر دامنه از  -234

 cms -الف
 dns  -ب

  nikhandle -ج

  پسوند دامنه -د

 وجود ندارد؟ یتینگ چه قابلیدر کنترل پنل هاست -235

 دیس جدیتا بیجاد دیا -الف

 لیآپلود فا  -ب

  گریپارک دامنه د -ج

  دیثبت دامنه جد -د
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 ست؟یاز نید کدام مورد نیگاه داده جدیجاد پایدر ا -236

 Database Name -الف
 Database Username  -ب

  New Password -ج

  Email -د

 مناسب تر است؟ یا ارگان دولتیک سازمان یثبت دامنه  یکدام پسوند برا -237

 org -الف
 net  -ب

  biz -ج

  us -د

 باشد؟ یح میکدام مورد صح یبرا edu.نام دامنه  -238

 ینظام -الف

 یدولت  -ب

  یآموزش -ج

  یتجار -د

 پرداخت چه نام داشت؟ یمتون و جستجو در اطالعات م یور جستجو که به بررسن موتیاول -239

 گوفر -الف

 گوگل  -ب

  ستایآلتاو -ج

  اهوی -د

 باشد؟ یح نمیصح 1Hکدام جمله در مورد تگ  -240

 باشد یم headingن تگ یبا ارزشتر -الف

 رودیا عنوان مطلب بکار میت یعنوان سا یبرا  -ب

  بار در هر صفحه استفاده شود 3 د کمتر ازینبا -ج

  ت الزم استیسا seo ین تگ برایاستفاده از ا -د

 شود؟ یمحسوب نم یکاله خاکستر seo یک هایر از تکنیز ینه هایک از گزیکدام  -241

 تیت سایا آپدیمجدد  یطراح -الف

 جاد کامنتیا  -ب

  یخبر ینک در سات هایقرار دادن ل -ج

  هانیموذ یرهایر مسییتغ -د

 ست؟یاه نیکاله س یسئو یگوگل برا یمه هایر از جریک از موارد زیکدام  -242

 تید رتبه سایکاهش شد -الف

 ت در سند باکس گوگلیقرار دادن سا  -ب

  تیسا یشگیحذف هم -ج

  نیخروج دامنه از کنترل ادم -د

 گاه داده موثرتر است؟یر در انتخاب پایز ینه هایک از   گزیکدام -243

 تن باز   بودنم-الف

 داشتن امکان نصب آسان -ب

 APIوجود  -ج

 یو محاسبات یات پردازشیعمل -د

 ست؟ینشان دهنده چ   1عددMy sql   4.1.5در-244

 سطح   انتشار-الف
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 شیرایشماره و -ب

 زمان   انتشار -ج

 لیف کننده قاب فایتوص -د

 ست؟ینشان دهنده چ    5عدد   Mysql   4.1.5در -245

 انتشارسطح -الف

 شیرایشماره و -ب

 زمان   انتشار -ج

 لیف کننده قاب فایتوص -د

246-My SQL  رد؟یتواند مورد استفاده قرار گ یم یسیبرنامه نو یل توسط زبان هایبه چه دل 

 متن باز   بودن-الف

 متعدد یها APIوجود  -ب

 یو محاسبات یات   پردازشیعمل -ج

 عیامکان نصب   سر -د

 ست؟یچ ینشان دهنده 4عدد   MySQL   4.1.5در  -247

 سطح   انتشار-الف

 شیرایشماره و -ب

 زمان   انتشار -ج

 لیف کننده قالب فایتوص -د

 ز صورت گرفته است؟یر نیعالوه بر تست،   تعمMy SQLراز یز یک از   انواع نسخه هایکدام  یرو-248

 Alphaا-الف

 Beta -ب

 Gama -ج

 5 -د

 شود؟یافته از اطالعات ............گفته مین سازما   یبه مجموعه ا-249

 گاه   دادهیپا-الف

 جدول -ب

 رکورد -ج

 لدیف -د

 ر مدل هاست؟یر مشکل تر از سایگاه داده زیپا یک از مدلهایکدام    یاده سازیپ-250

 یشبکه   ا-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 شود؟یم یبررسمجموعه ها و   رکورد ها در کدام مدل -251

 یشبکه   ا-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 با هم دارند؟ یدرس چه نوع رابطه ا-دانش اموز یت هایمدرسه موجود یاتیستم   عملیدر س-252

 کیک به   ی-الف
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 ک به چندی -ب

 چند به   چند -ج

 ندارند یم رابطه ایت به طور مستقین دو موجودیا -د

 بانک اطالعات است؟ یر از اهداف نرمال سازیز ینه هایز   گزک ایکدام -253

 اطالعات یک پارچگیو حفظ  یکاهش   افزونگ-الف

 اطالعات یک پارچگیو حفظ  یش   افزونگیافزا -ب

 یک پارچگیبانک اطالعات وحفظ  یکاهش تعداد   جدول ها -ج

 یک پارچگیش یبانک اطالعات و افزا یش تعداد   ابطه هایافزا -د

ن   یداشته باشند و همچن یتابع یوابستگ ید اصلیت به تمام کلیک موجودی یدیر کلیغ یاگر تمام صفت   ها-254

 ت در کدام فرم نرمال است؟ین موجودیکتا باشد ایان  یتمام صفت ها

 فرم نرمال   اول-الف

 فرم نرمال دوم -ب

 فرم نرمال   سوم -ج

 فرم نرمال   چهارم -د

 ک گره پدر دارد؟یگاه داده ها هر گره فرزند فقط یپادر کدام مدل  -255

 یشبکه   ا-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 ند.یگو یکه مقدار منحصر به فرد داشته باشد...م یبه صفت یدر مدل رابطه   ا-256

 رکورد-الف

 لدیف -ب

 دیکل -ج

 جدول -د

 رساند؟یالعات را ماط یکپارچگیر مفهوم یک از   موارد زیکدام -257

 م نباشدیقابل تقس یلدهایدر جدول   ف-الف

 نباشد یدر جدول اطالعات تکرار -ب

 ک مکان انجام شودیاطالعات در  یرات روییاعمال   تغ -ج

 داشته   باشند یتابع یجداول نوابستگ یلدهایف -د

 کدام است؟ یبانک اطالعات یستم هایس یاده سازین مدل   پیبهتر-258

 یکه   اشب-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 شود؟ یم یاده سازیتوسط گراف پ یاده   سازیکدام مدل پ-259

 یشبکه   ا-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 شود؟یگفته م یاتیط عملیر محیک از   موارد زیبه کدام -260



 دانش   اموز-الف

 نام دانش اموز -ب

 مدرسه -ج

 گاه دادهیپا -د

 ندیگویلد...میلد باشد آن را فیک فید   انتخاب شده شامل یاگر کل-261

 د   سادهیکل-الف

 د مرکبیکل -ب

 جدول -ج

 گاه دادهیپا -د

 د؟یآ یت به حساب میر موجودیک از موارد زیک مدرسه   کدام یدر -262

 معلم-الف

 کدمعلم -ب

 نام درس -ج

 نام مدرسه -د

 باهم دارند؟ یدرس ومعلم چه نوع رابطه ا یت هایمدرسه موجود یاتیلستم   عمیدرس-263

 کیک به   ی-الف

 ک به چندی -ب

 چند به   چند -ج

 ندارد یرابطه ا -د

 ند؟یگو یشود چه م یاد میز یبودن داده ها درجدول که موجب اشغال فضا   یبه عمل تکرار-264

 اطالعات ینرمال ساز-الف

 اداده ه   یبهنگام ساز -ب

 داده یافزونگ -ج

 ینه سازیبه -د

ک گره یش از یا هر گره فرزند   بین به باالراحت تر است ییارتباط از پا یاده سازیگاه داده ها پیدرکدام مدل   پا-265

 پدر دارد؟

 یشبکه ا-الف

 یرابطه ا -ب

 گرا یش -ج

 یسلسله مراتب -د

 لد است؟ یجاد شده شامل چند فیر جدول ایبا   توجه به دستور ز-266
Create   table tb1(id int, name char( 10)) 

 2-الف

 10 -ب

 1 -ج

 11 -د

 برند چه نام دارد؟ین باال میق نقض کردن قوانیجستجو از طر یت را در موتورهایکه با آن رتبه وب سا یعمل -267

 اهیکاله س یسئو -الف

 یکاله خاکستر یسئو  -ب

  دیکاله سف یسئو -ج
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  یکار یمخف -د

 نه است؟یت کدام گزیک سای ین عامل در سئویمهمتر -268

 نک یجاد بک لیا -الف

 یاجتماع یاتصال به شبکه ها  -ب

  منحصر بفرد ید محتوایتول -ج

  مناسب یدیانتخاب کلمات کل -د

 باشد؟ یموتور جستجو گوگل م یتم اصلیتم، الگوریکدام الگور -269

 کبوتر -الف

 مرغ مگس خوار  -ب

  پاندا -ج

  پنگوئن -د

 ت کدام است؟یسا ین تگ در سئوین و موثرتریمهمتر -270

 حاتیمتا تگ توض -الف

 تگ عنوان  -ب

  Bodyتگ  -ج

   htmlتگ  -د

 کند؟ یر به کاهش نرخ پرش کمک میک از موارد زیکدام  -271

 تو در تو یاستفاده از منوها -الف

 غاتیاستفاده از تبل  -ب

  واجذاب و مرتبط بودن محت -ج

  ادیاستفاده از پاراگراف با متون ز -د

272- Anchor Text ؟ستیچ 

  یاصل یدیکلمه کل -الف

 یفرع یدیکلمه کل  -ب

  پر تکرار یدیکلمه کل -ج

  ک کردن استیکه قابل کل یکلمه ا -د

 باشد؟ یح میصح یدیکدام مورد در مورد گلباران کلمات کل -273

 ودش یم یدیش کلمات کلیموجب افزا -الف

 کند یت کمک میبه درک گوگل از موضوع سا  -ب

 شود یت در گوگل میگاه سایموجب بهبود جا  -ج

  شود یشتر میت بیاز سایامت -د

 شود؟ یر دارد استفاده میکه در تصو یزیف چیتوص یاز کدام تگ برا -274

 H3 -الف

  حیتگ توض -ب

  alt -ج
  عنوان -د

 هستند؟ یینک هایند چه لشو یآغاز م "#"که با  یینک هایل-275

 یخارج -الف

 یداخل  -ب

  نکیبک ل -ج

  hyperlink -د
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 شود؟ یت استفاده میک پست در ساینوشتن متن  یبطور معمول از کدام تگ برا -276

 H1 -الف

 H2  -ب

  H3 -ج

  H6 -د

 و به چه معناست؟یسپانسیت ریسا -277

 ا ساخته شده باشدیکه پو یتیسا -الف

 ساعته دارد 24 یبانیشتکه پ یتیسا  -ب

  دهد ین پاسخ میکه سواالت کاربر را آنال یتیسا -ج

  زدیش بهم نریز صفحه نمایر ساییکه با تغ یتیسا -د

 نه است؟یکدام گز ینترنتیت کسب و کار ایک سای یراه انداز ین گام برایمهمتر -278

 انتخاب دامنه مناسب -الف

 انتخاب هاست مناسب  -ب

  مناسب انتخاب قالب -ج

  یاجتماع یت در شبکه هایفعال -د

 تواند چند کاراکتر باشد؟ ینه حداکثر مین مناسب و بهیک دامی -279

 8 -الف

 11  -ب

  13 -ج

  16 -د

 د انجام داد؟یرا نبات کدام مورد یگاه سایجهت بهبود رتبه و جا -280

 یدیاستفاده فراوان از کلمات کل -الف

 و مطالب منظم محتوا یبروز رسان  -ب

  H یاستفاده از تگ ها -ج

  معتبر ینک هایاستفاده از بک ل -د

 تواند باشد؟ یحات حداکثر چند کاراکتر میمتا تگ توض -281

 150 -الف

 160  -ب

  165 -ج

  170 -د

 است؟ یداخل ینک سازین فاکتور لیاز نظر کارشناسان سئو کدام مورد مهمتر -282

 تیفیداشتن مطالب با ک -الف

 تیسا ینک ها در منویقرار دادن ل  -ب

  ن مطالبینک دادن به مهمتریل -ج

  ینک داخلیارزش افزوده ل -د

 جاد شده به شکل نوفالو باشد.یا ینک هاینک ..... بهتر است لیجاد لیدر هنگام ا -283

 یداخل -الف

 یخارج  -ب

  معتبر یت هایسا -ج

  یاجتماع یشبکه ها -د

 ست؟ین cms کی یها یژگیکدام مورد از و-284
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 کند. یم یبانیت پشتیوب سا یت و بروز رسانیریجاد و مدیکه از ا یبرنامه ا -الف

 ت استیت ساختار سایریت مدیقابل یدارا  -ب

  رود یبکار م یت حرفه اید وب سایتول یبرا -ج

  کرد یسیت را برنامه نوید تمام وب سایبا  -د

 باشد؟ یپرس نمکدام مورد از امکانات ورد  -285

 هسته قابل حمل -الف

 ینصب محل  -ب

   gzipت یقابل -ج

  ک شرکت خاصیار یدر اخت یانحصار -د

 باشد؟ ینمح یمطالب در ورد پرس صح یگانیکدام مورد در مورد با -286

 شوند یم یبصورت خودکار مطالب دسته بند -الف

 شوند یم یمطالب دسته بند یبصورت موضوع  -ب

  شوند یم یسنده دسته بندیومطالب بر حسب ن -ج

  ستین یمطالب بر اساس زمان قابل دسته بند -د

 کدام است؟ یآپلود یل هایش فرض فایره پیمحل ذخ -287

 wp-content/uploads -الف

 wp-content/download  -ب

  wp-admin/uploads -ج

  wp-themes/uploads -د

 شود؟ یفاده منه استینک متن از کدام گزیپاک کردن ل یبرا -288

 alt+shift+s -الف

 alt+ctrl+s  -ب

 shift+ctrl+s  -ج

 alt+del  -د

 شود؟ یشدن متن م justifyنه باعث یکدام گز -289

 alt+shift+j -الف

 alt+shift+k  -ب

 alt+ctrl+j  -ج

  alt+shift+d -د

290- sticky آن دارد؟ یبر رو یریکردن نوشته چه تاث 

 شود یم ین قسمت صفحه اصلیر باالترش پست دیباعث نما -الف

 شود ین صفحه مییباعث رفتن متن نوشته در پا  -ب

  شود یباعث کج نوشته شدن نوشته م -ج

  دینما یم مینک تنظیمتن نوشته را بصورت ل -د

 باشد؟ یف بر چسب مینه تعریکدام گز -291

 گرینک به صفحات دیل -الف

 ک نوشتهیش مشخصات ینما  -ب

 یساده طراح یدن به پست ها و راهبرینظم بخش یابر یراه  -ج

  با نام دلخواه یعکس -د

 شود.یندوز دارد و باعث نظم و انسجام بهتر به پست ها میه به نقش شاخه در ویشب ینه نقشین گزیا -292

 برگه -الف

 دسته  -ب

 فهرست  -ج
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  نکیل -د

 م؟یشو یت دسته ها از کدام قسمت وارد میریمد یبرا -293

 شخوان / دستهیپ -الف

 ش / دستهینما  -ب

 نوشته / دسته  -ج

  برگه ها / دسته -د

 شود؟ یش داده میاستفاده شود، صفحه به چه صورت نما top_نه یک نوشته گزیوند یاگر در قسمت پ -294

 صفحه ییم باالیدر فر -الف

 دیدر زبانه جد  -ب

 در همان زبانه  -ج

 در قسمت والد خود  -د

 ؟خود اقدام کند یش پست هایرایتواند نسبت به نوشتن و و یارات مشترک میقش، عالوه بر اختن نیا -295

 مشارکت کننده -الف

 سندهینو  -ب

  راستاریو -ج

  ریمد -د

 ؟تواند آنرا انتشار دهد یش پست میراین نقش عالوه بر نوشتن و ویا -296

 مشارک کننده -الف

 راستاریو  -ب

 سندهینو  -ج

  مشترک -د

 ؟دینک اقدام نمایگاه ها، دسته ها، صفحات و لیت دیریسد، پست را انتشار دهد و به مدیتواند بنوین نقش میا -297

 راستاریو -الف

 مشترک  -ب

 ریمد  -ج

  مشارکت کننده -د

 باشد؟ ینقش مشترک نمات یک از خصوصیکدام  -298

 دارد یشخوان دسترسیبه پ -الف

 ش فرض وردپرس استینقش پ  -ب

  ر دهدییخود را تغ یمات کاربریتواند تنظ یم -ج

  تواند پست انتشار دهدیم -د

  ست؟یمشارکت کننده نات نقش یک از خصوصیکدام-299

 نوشتن پست -الف

 ش پستیرایو  -ب

  شخوانیبه پ یدسترس -ج

  انتشار پست -د

 ست؟یسنده نینوات نقش یک از خصوصیکدام -300

 نوشتن پست -الف

 ستش پیرایو  -ب

  انتشار پست -ج
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  دگاه هایت دیریمد -د

 ت در کدام قسمت وجود دارد؟یسا "کوتاه یمعرف"-301

 یمات / همگانیتنظ -الف

 مات / رمزیتنظ  -ب

 یش / همگانینما  -ج

  کوتاه یش / معرفینما -د

 م؟یده یمات را انجام میک وردپرس از کدام قسمت تنظیاتومات یبروز رسان یبرا -302

 ار ها / ارتقاابز -الف

 یزیابزار ها / درون ر  -ب

  یریبان گیابزار ها / پشت -ج

  یزیابزار ها / برون ر -د

 ست؟یچ permalinkمنظور از  -303

 ت خودیگر در ساید یوند به صفحه ایپ -الف

 کتایوند یپ  -ب

 تیک عکس در سایوند به یپ  -ج

  ک موتور جستجویوند به یپ -د

 ر شاخص است؟یتصو یها یگژینه از ویکدام گز -304

 ردیگیاست که درون مطلب قرار م یریهمان تصو -الف

 ردیگ یو در کنار عنوان قرار م یصفحه اصل یبر رو  -ب

 ردیگ یو در قسمت منو ها قرار م یدر صفحه اصل -ج

 ردیگ یکه در صفحه اول هر نوشته قرار م یریتصو  -د

 در وردپرس به چه معناست؟ gzipت یقابل -305

 دهد یباند را کاهش م یزان مصرف پهنایم -لفا

 دهد یش مید را افزایزان بازدیم  -ب

  م داردیر مستقیت تاثیسا یدر سئو -ج

  باشد یآپلود عکس م یاز روشها -د

 باشد؟ یدگاه ها نمیدت یریمد یکدام مورد از امکانات وردپرس برا -306

 دید تیش در سایش از نمایتوان تمام نظرات را پ یم -الف

 خاص باشد یپ یک آیتواند از  یفرستاده شده م یدگاه هاید  -ب

  نک شودیتواند ل یک تعداد مشخص میش از یدگاه ها با بید -ج

  ش توسط همه هستندیرایدگاه ها در وردپرس قابل وید -د

 ست؟یچ QuickPress یژگیو -307

 ل نمودش خوان پست ارسایدر صفحه اول پ یچ دردسریتوان بدون ه یم -الف

 دگاه اضافه نمودیع دیو سر یتوان به راحت یم  -ب

  کند یط وردپرس را فراهم میع منو ها به محیت ارسال سریقابل -ج

  دهد یع برگه ها را به ما میش سریرایت ویقابل -د

 ؟ستندیآپلود کردن نقابل  ییل هایدر کتابخانه وردپرس چه فا -308

 یصوت یل هایفا -الف

 یریوتص یل هایفا  -ب

  برنامه یل هایفا -ج
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  عکس یل هایفا -د

 کند؟ یدا میپ یتیچکدام انتخاب شود، دسته چه خصوصینه هیاگر از بخش سرآغاز دسته گز -309

 شود یر دسته میز یدسته دارا -الف

 ردیگ یک والد  قرار میبدون  یعنین سطح یدر باالتر  -ب

 شود یک والد میش از یب یدسته دارا  -ج

  ردیگ یه دسته ها قرار میهم رده با بقدسته  -د

 افتد؟ یم یآن دسته چه اتفاق یپست ها یم برایرا پاک کن یاگر دسته ا -310

 شوند یپست ها هم پاک م -الف

 شوند ینم یچ دسته ایر مجموعه هیپست ها ز  -ب

 شوند یش فرض انتقال داده میپست ها به دسته پ  -ج

  شوند یم ک دسته به باال منتقلیپست ها  -د

 م رخ ها چه هستند؟ین -311

 ط ورد پرسیر محیتصو -الف

 ل کاربرانیر پروفایتصو  -ب

  تیسا یر لوگویتصو -ج

  ر شاخصیتصو -د

 ف کرده است؟یکاربران تعر یبرا یوردپرس چند سطح دسترس -312

 3 -الف

 6  -ب

  4 -ج

 5  -د

شه به یهم یا برایش یرایرد که بتوان آنها را ویگ یقرار م یشود اما در قسمت ید نمییت تاینه در سایکدام گز -313

 د؟یزباله دان منتقل کن

 جفنگ -الف

 دییدر انتظار تا  -ب

  د شده هاییتا -ج

  دگاه هاید -د

 رد چه نام دارد؟یگ یت قرار میکه در مرورگر کنار نام سا ییلوگو -314

 logo -الف

 favicon  -ب

  visual composer -ج

  widget -د

 کنند؟ ید را به وردپرس اضافه میجد یهستند که امکانات یینه ابزارهایکدام گز -315

 دریاسال -الف

 افزونه ها  -ب

 قالب ها  -ج

 نوشته ها  -د

 شود؟ یت استفاده میجاد فرم در سایا یکدام افزونه برا -316

 visual Composer -الف

 Contact Form7  -ب

  Akismet -ج

  Yoast SEO -د
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 شود؟ یاستفاده م یتیمات امنیجاد تنظیا یکدام افزونه برا-317

 iThemes Security Pro -الف

 WP Rocket  -ب

 Akismet  -ج

 Ultimate Member  -د

 ت است؟یش سرعت لود سایافزا یکدام افزونه برا -318

 iThemes Security Pro -الف

 WP Rocket  -ب

 WooCommerce  -ج

 Ultimate Member -د

 د؟ینما ینه میر را فشرده و بهیکدام افزونه در هنگام آپلود، تصاو -319

 GADWP -الف

 WP Smush Pro  -ب

 WooCommerce  -ج

 Ultimate Member  -د

 کند؟ یه مادیپ یرا بصورت حرفه ا یریستم عضوگیکدام افزونه س -320

 Ultimate Member -الف

 WooCommerce  -ب

  WP Smush Pro -ج

 Akismet  -د

 شده؟ یان طراحینوکس تحت دبیل یتم عامل هایس یکدام لوکال هاست برا-321

 Xampp -الف

 EasyPHP  -ب

  Lamp -ج

  Mamp -د

 شده؟ ینتاش طراحیمک یتم عامل هایس یکدام لوکال هاست برا -322

 Xampp -الف

 EasyPHP  -ب

  Lamp -ج

  Mamp -د

 نشده است؟ یندوز طراحیو یستم عامل هایس یکدام لوکال هاست برا -323

 Xampp -الف

 EasyPHP  -ب

  Lamp -ج

  Wamp -د

 ل شده؟یتشک ییت از چه قسمت هایک سای URLآدرس -324

 نام دامنه-تینام سا-پروتوکل -الف

 تینام سا-نام دامنه-پروتوکل  -ب

 پروتوکل-تینام سا-نام دامنه  -ج

 نام دامنه-پروتوکل-تینام سا  -د

 ست؟یچ ینترنتیکسب و کار ا -325

 نترنت انجام شود و منجر به کسب درآمد شودیا یکه در فضا یهر کار -الف

 نترنتیغات در ایتبل  -ب

 نترنتیکار مورد نظر به منظور کسب در آمد در ا یجستجو  -ج

 ینترنتیه صورت ااستخدام افراد ب  -د

 ست؟ین ینترنتیاکسب و کار  یایک از مزایکدام -326
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 ر بودنیانعطاف پذ -الف

 ت در مکانیعدم محدود  -ب

  ت در زمانیمحدود -ج

 ارزان بودن  -د

 باشد؟ ینم ینترنتیاب کسب و کار یک از معایکدام  -327

 اج به صبر و حوصله داردیاحت -الف

 گر حساستر استید ینسبت به کسب و کارها  -ب

  ت داردیده و خالقیاز به این -ج

 باشد ینم یمختص مکان خاص  -د

 باشد؟ ینم ینترنتیاکدام مورد جزء مراحل شروع کسب و کار  -328

 مشخص کردن هدف -الف

 یزیبرنامه ر  -ب

 رویاستخدام ن  -ج

  جینتا یبررس -د

 د؟یآ یبه حساب م جزء کدام مورد ینترنتیت در کسب و کار ایداشتن خالق -329

 ینترنتیب کسب و کار ایمعا -الف

 ینترنتیکسب و کار ا یایمزا  -ب

  یکیزیبا کار ف ینترنتیتفاوت کسب و کار ا -ج

  ینترنتیبا کسب و کار ا یکیزیشباهت کار ف -د

 است؟ ینترنتیمشاوره و رزرو هتل جزء کدام گروه کسب و کار ا-330

 فروش خدمات -الف

 یت مجازفروش محصوال  -ب

  میفروش مستق -ج

  یفروش واسطه ا -د

 باشد؟ ینم ینترنتیاکسب و کار  یراه انداز یکدام مورد جزء مراحل اصل-331

 دهیا یابیارز -الف

 د محتوایتول  -ب

  ینترنتیا یابیبازار -ج

 نده بهتریتصور آ  -د

 د؟یآ یمبه حساب  ینترنتیکسب و کار ا یثبت دامنه جزء کدام مورد از مراح -332

 یراه انداز -الف

 انواع کسب و کار  -ب

  کسب و کار یده هایا -ج

 ت کسب و کاریریمد  -د

 است؟ ینترنتیک از مراحل کسب و کار ایجزء کدام  یستم فروش حرفه ایس-333

 یراه انداز -الف

 یابیارز  -ب

 یاز سنجین  -ج

 تیریتوسعه و مد  -د

 به چه معناست؟ ROBOTS.TXTل یعالمت * در فا -334
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 تمام صفحات مورد نظر -الف

 مورد نظر یتمام پوشه ها  -ب

  جستجوگر یتمام روبات ها -ج

  جستجوگر یچ کدام از ربات هایه -د

 باشد. یت ها ...........میسا یرتبه بند یبرا یو اطالعات یآمار ین مالک هایاز مهمتر یکی -335

 الکسا -الف

 google ads  -ب

  جستجو یموتورها -ج

  robots.txtل یفا -د

 باشد. یم ت ..........یبه سا یرتبه ده یالکسا برا یاصل یارهایاز مع یکی -336

 تید سایآمار بازد -الف

 تیسا یحجم محتوا  -ب

 نک هایتعداد بک ل -ج

  تعداد کاربران -د

 ست؟یر چیدستور ز یخروج-337
select name , family from tblusers where avg>=12 

 نفر باشند 12ش از یکه تعداد آنها ب یافراد یش نام و نام خانوادگینما -الف

 باشد 12 یکه معدل آنها بزرگتر مساو یافراد یش نام و نام خانوادگینما  -ب

 tblusersش تمام اطالعات موجود در جدول ینما -ج

  tblusersرکورد از جدول  12 ینوادگش نام و نام خاینما -د

 ف کرد؟یتوان تعر یبه چه تعداد برچسب در وردپرس م -338

 150 -الف

 256  -ب

 512  -ج

 نا محدود  -د

 ف کرد؟یتوان در وردپرس تعر یبه چه تعداد دسته م -339

 256 -الف

 512  -ب

 نا محدود -ج

  1024 -د

 رند؟یگ یکدام دسته قرار مش فرض جزء یهنگام ساخت برگه، بطور پ -340

 ف شدهیکه اول تعر یدسته ا -الف

 ن برگه ها را داردیشتریکه ب یدسته ا  -ب

 ف شدهین دسته تعریآخر -ج

  یفاقد دسته بند -د

 شود؟ یک رکورد از کدام دستور استفاده میدرج اطالعات در  یبرا-341

 insert -الف

 update  -ب

 select -ج

  delete -د

 شود؟ یک رکورد از کدام دستور استفاده میحذف اطالعات در  یبرا-342

 insert -الف
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 update  -ب

 delete  -ج

  select -د

  شود؟ یک رکورد از کدام دستور استفاده میش اطالعات در یرایو یبرا-343

 insert -الف

 update  -ب

 select -ج

  delete -د

  شود؟ یاستفاده مک رکورد از کدام دستور یحذف اطالعات  یبرا-344

 insert -الف

 update  -ب

 delete -ج

  select -د

  دهد ؟ یکدام کار را انجام م Alterدستور -345

 یحذف جدول از بانک اطالعات -الف

 ک ستون به جدولیافزودن   -ب

 ک سطر به جدولیافزودن  -ج

  ک سطر از جدولیانتخاب  -د

  تواند:  یم Updateدستور -346

 دیش نمایراین سطر را ویزمان چند کیدر  -الف

 دیش نمایرایک سطر را ویتواند فقط  یک زمان میدر   -ب

 دیک سطر را حذف نمایک زمان یدر  -ج

  دیک سطر را حذف نمایش از یک زمان بیدر  -د

  رود؟  ینه بکار میجه پرس و جو کدام گزید از نتیک جدول جدیجاد یا یبرا-347

 select -الف

 select into  -ب

 insert -ج

  update -د

   .از رکورد ... نام دارد یلد هایا قیلد یر فیاصالح مقاد-348

 یابیباز -الف

 شیرایو  -ب

 ر ساختارییتغ -ج

  یبهنگام ساز -د

 شود ؟ ین دو پرس و جو از کدام دستور استفاده میتفاضل ب یبرا-349

 intersect -الف

 union  -ب

 null -ج

  except -د

  شود ؟ یاشتراک دو پرس و جو از کدام دستور استفاده م یبرا-350

 union -الف

 intersect  -ب

 not null -ج

  except -د

  شود ؟ یاجتماع دو پرس و جو از کدام دستور استفاده م یبرا-351

 union -الف

 except  -ب
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 intersect -ج

  all -د

 است؟ن مرحله انجام پروژه وردپرس کدام یاول-352

 تین نقشه سایتدو -الف

 یطراح  -ب

 یسیبرنامه نو -ج

  اجرا -د

 یک نمودار درختیشود و  یافت میاز از سفارش دهنده دریاطالعات مورد ن ین مرحله از انجام پروژه تمامیدر ا -353

 گردد. ین میتدو

 یطراح -الف

 اجرا  -ب

 یسیبرنامه نو -ج

  تین نقشه سایتدو -د

 رد.یگ یهاست قرار م یت رویاز انجام پروژه نمونه کامل سان مرحله یدر ا -354

 ینصب و راه انداز -الف

 یسیبرنامه نو  -ب

 اجرا -ج

  یبانیپشت -د

 شود. یش داده میت نمایره شده در سایگاه داده ذخیدر پا cmsق یکه از طر یماتین مرحله مطالب و تنظیدر ا -355

 ک یاستات یاجرا -الف

 کیاستات یک در طراحینامیاد یمحتوا یاجرا  -ب

 کیاستات یطراح  -ج

  کینامیدا یطراح -د

 کند؟ یرا منتقل م یجستجو چه اطالعات یبه خزندگان موتورها robots.txtل یفا -356

 اسکن کردن باز است یت برایکدام صفحه از سا -الف

 ت استفاده شده اندیدر سا ییچه پروتکل ها  -ب

 ت داشته استیاد آن سیچه تعداد آمار بازد -ج

  ت در الکسا چند استیرتبه سا -د

 ر را جستجو کند؟ین مسیست ایشود که الزم ن یبه ربات ها گفته م robots.txtل یتوسط کدام دستور در فا -357

 user-agent -الف

 Disallow  -ب

 Crawl-delay -ج

  Sitemap -د

 شود؟ یه انجام مک از مراحل پروژیت در کدامیسا یابیغات و بازاریتبل -358

 د محتوایتول -الف

 خدمات پس از فروش  -ب

 تیریو مد یبانیپشت -ج

  یکیگراف یطراح -د

 رد؟ید مورد نظر قرار بگین بایانتخاب نام دام یربرایز ینه هایک از گزیکدام -359

 بزرگ باشد یتهاید از سایتقل -الف

 کوتاه و مختصر نباشد  -ب

 شده باشد استفاده یحتما از حروف فارس -ج
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  به ذهن سپردنش راحت باشد -د

 ست؟ین یت کدام مورد ضروریت رعایوب سا یا رابطه کاربری یظاهر یدر بخش طراح -360

 رنگ ها یتوجه به روانشناس -الف

 ش در انواع دستگاه هاینما  -ب

 کاربر پسند بودن -ج

  ساده و تگ رنگ بودن -د

 و آن را حل کرد. یرینشده جلوگ ینیش بیاز مشکالت پ یستیت بایسا ین مرحله از طراحیدر ا -361

 یینها یاده سازیپ -الف

 یانجام امور فن  -ب

 یاز سنجین -ج

 مداوم یو بروز آور یبانیپشت  -د

 رند.یگ یم در قسمت..........قرار میکن یوست میمان پیکه ما به نوشته ها ییلهایتمام فا -362

 برگه -الف

 رسانه  -ب

 فهرست  -ج

  شخوانیپ -د

 ست؟یر قابل اجرا نیتصو یوردپرس کدام مورد رو یدر قسمت رسانه ها -363

 ریآپلود تصو -الف

 ریش تصویرایو  -ب

 ریر اندازه تصوییتغ -ج

  ریر رنگ تصوییتغ -د

 م؟ییرا وارد نما یر با اندازه بزرگتریتوان تصو یل میکدام فا یر دادن محتواییبا تغ -364

 htaccess -الف

 sitemap  -ب

 robots.txt -ج

  phpmyadmin -د

ر اندازه ییش داده شده و تغیتوانند نما یر به کدام روش نمیر در وردپرس، تصاویتصاو یدر قسمت اندازه ها -365

 داشته باشند؟ 

 یبند انگشت -الف

 انهیم  -ب

 بزرگ -ج

  کوچک -د

 ست؟یل در رسانه نیش فایک از موارد نمایکدام  -366

 یا سطری یستیبصورت ل -الف

  بر اساس فرمت -ب

 خیبر اساس تار -ج

  بر اساس نام کاربر -د

 شود کدام است؟ ینوشته م یکتا که موجب حداکثر خزش موتور جستجو رویوند ین انواع پیاز بهتر یکی -367

 ساده یکتایوند یپ -الف

  یعدد یکتایوند یپ -ب

 نام نوشته یکتایوند یپ  -ج
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  ساختار دلخواه یکتایند ویپ -د

 رد.یگ یخاص مورد استفاده قرار م یت هایسا یمناسب برا یجاد آدرس دهیکتا جهت ایوند ین نوع پیا -368

 نام نوشته یکتایوند یپ -الف

 ساده یکتایوند یپ  -ب

  ماه و نام یکتایوند یپ -ج

  ساختار دلخواه یکتایوند یپ -د

 کدام است؟ ردپرسوکتا در یند یوین نوع پیبهتر -369

 ساده یکتایوند یپ -الف

 یعدد یکتایوند یپ  -ب

  نام نوشته یکتایوند یپ -ج

  ساختار دلخواه یکتایوند یپ -د

 کند. یجاد مینک آنرا ایا شناسه مطلب لی یدیکتا با استفاده از آیوند ین نوع پیا -370

 ساده یکتایوند یپ -الف

 یعدد یکتایوند یپ  -ب

  ام نوشتهن یکتایوند یپ -ج

  ساختار دلخواه یکتایوند یپ -د

 ش فرض وردپرس است؟یکتا پیوند یکدام پ -371

 ساده -الف

 یعدد  -ب

  نام نوشته -ج

  ساختار دلخواه -د

 ؟ر کنندییتا تغ ستین یازینمانند و  یم یر باقییت بدون تغیهستند که در هر سا یصفحات -372

 ستایا -الف

 ایپو  -ب

  یسفارش -ج

  تاکی -د

 شوند. یو برچسب گذار یراند و بهتر است دسته بندییهستند که دائما در حال تغ یصفحات -373

 ستایا -الف

 ایپو  -ب

  کتای -ج

  یسفارش -د

 روند. یبکار م یحات کلیجاد توضیا یت شما هستند که برایسا یمتن یمحتواها -374

 برگه  -الف

 نوشته  -ب

  دسته -ج

  برچسب -د

 ش هستند.یخ انتشار قابل نمایز محتوا هستند که بر اساس تارا ینوع -375

 برگه -الف

 نوشته  -ب

  ذسته -ج
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  برچسب -د

 رند.یر مجموعه آن قرار گیتوانند ز یهستند که برگه ها م یکل یموضوع ها -376

 برگه -الف

 نوشته  -ب

  دسته -ج

  برچسب -د

 یهر نوشته بستگ یدهند و به محتوایت شما انجام میسامطالب  یخاص و کوچک تر را برا یها یدسته بند -377

 خواهند داشت.

 برچسب -الف

 برگه  -ب

  نوشته -ج

  فهرست -د

 ندارد؟ یژه ایت ویاهم ینه در برچسب گذاریکدام گز -378

 کوتاه باشد -الف

 ک نوشته کم باشدی یبرچسب ها  -ب

 استفاده شود یقبل یاز برچسب ها  -ج

 ه باشدنام مستعار داشت  -د
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