آزمون دانشی

-1در نصب افزونه در محیط محلی به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
الف-سرور محلی ،سیستم وردپرس و ویرایشگر متن
ب -سیستم وردپرس ،سرور محلی و مرورگر
ج -مرورگر ،سیستم وردپرس و ویرایشگر متن
د -ویرایشگر متن ،سیستم وردپرس ،سرور محلی و مرورگر
-2برای وارد شدن به پنل مدیریت وردپرس کدام گزینه را در نوار آدرس وارد می کنیم؟
الفhttp://mysite.com/wp-admin-
بhttp://mysite.com/ admin -
جhttp://wp-admin -
دhttp://mysite.com/ admin-wp -
 -3وردپرس یک  CMSبر اساس  ........است.
الفASP-
بPHP -
ج#C -
دHTML -
-4در این پیوند با استفاده از شناسه در ابتدای لینک و سپس نام یا عنوان نوشته ایجاد می شود.
الف-پیوند یکتای عددی
ب -پیوند یکتای ساده
ج -پیوند یکتای نام نوشته
د -پیوند یکتای ساختار دلخواه
-5کدام یک از موارد زیر یک سیستم مدیریت محتوا نمی باشد؟
الفWordpress-
بJoomla -
جJquery -
دDrupal -
-6کدام یک ازگزینه های زیر می تواند شبیه سازی سرویس دهنده را در محیط لینوکس انجام دهد؟
الفXammp-
بWamp -
جIIS -
دJoomla -
-7کدام گزینه در نصب و راه اندازی وردپرس ضروری نیست؟
الف-اتصال به اینترنت
ب -سرویس دهنده وب
ج -سورس وردپرس
د -پایگاه داده
-8ورد پرس یک  CMSبر اساس پایگاه داده  ...............است.
الفAccess-
بMySQL -
جOracle -

دNoSQL -
-9کدام گزینه زبان برنامه نویسی پیش فرض ورد پرس را نشان می دهد؟
الفJquery-
بHTML -
جASP -
دPHP -
 CMS-10مخفف عبارت .......
الفContent management server-
بCommon maintain system -
جCommon management server -
دContent management system -
-11کدام مورد از نرم افزارهای زیر شبیه ساز سرویس دهنده وب در محیط  localنیست؟
الفSQL-
بXammp -
جLamp -
دWamp -
 -12کدام گزینه صحیح است؟
الف-امکان نصب وردپرس بر روی سیستم عامل ویندوز وجود ندارد.
ب -امکان نصب وردپرس بر روی سیستم عامل ویندوز وجود دارد.
ج -امکان نصب وردپرس بر روی سیستم عامل لینوکس وجود ندارد.
د -امکان نصب وردپرس بر روی سیستم عامل مکینتاش وجود ندارد.
-13کدام گزینه در پنجره  phpmyadminوجود ندارد؟
الفExport-
بImport -
جmysql -
دInsert -
-14تغییر ساختار تاریخ و زمان در وردپرس از کدام روش امکان پذیر است؟
الف-تنظیمات  -گفتگوها
ب -تنظیمات  -خواندن
ج -تنظیمات  -نوشتن
د -تنظیمات -همگانی
 -15کدام مورد در بخش پیشخوان وجود دارد ؟
الف-مدیریت ابزارک ها
ب -تنظیمات نمایش
ج -تظیمات افزونه ها
د -رسانه
-16کدام گزینه صحیح نیست؟
الف-وب سرور ویندوز  IISمی باشد.
ب -وب سرور لینوکس  Apacheمی باشد.
ج -می توان سایت های با زبان برنامه نویسی  PHPرا در هاست ویندوزی اجرا کرد.
د -نمی توان سایت های با زبان برنامه نویسی  PHPرا در هاست ویندوزی اجرا کرد.

 ............................-17مختص سایت هایی است که زبان برنامه نویسی آنها  aspیا  asp.netو همچنین سایت هایی که بانک
اطالعاتی آنها  SQL Serverاست .
الف-هاست اختصاصی
ب -هاست ویندوز
ج -هاست لینوکس
د -هاست مجازی
 ................... -18قسمتی است که به صورت خودکار  ،هر نسخه ی جدیدی که ایجاد شود را به ما یادآوری می کند.
الف-بروزرسانی
ب -رسانه
ج -دیدگاه
د -نمایش
-19کدام گزینه صحیح است ؟
الف-وردپرس این امکان را نمی دهد تا به نوشته ها عکس اضافه کرد.
ب -وردپرس این امکان را نمی دهد تا به نوشته ها لینک اضافه کرد.
ج -وردپرس این امکان را نمی دهد تا به نوشته ها موسیقی اضافه کرد.
د -وردپرس این امکان را می دهد تا به نوشته ها ویدیو اضافه کرد.
 -20وردپرس این قابلیت را دارد تا به شما این امکان را بدهد که پست های خود را در قالب  ........................در
وردپرس قرار دهید.
الفJPG-
بPSD -
جXML -
دGIF -
-21کدام مورد از مزایای ساخت بالگ نمی باشد؟
الف-تحت تاثیر قرار دادن گوگل
ب -کاهش اعتبار
ج -تعامل با افراد
د -جذب مشتری
 -22یکی از بخش های مهم در وردپرس که برای تعامل مستقیم با مخاطبان وب سایت در نظر گرفته شده است
 ...................می باشد.
الف-شبکه اجتماعی
ب -برگه
ج -دسته
د -بالگ
 -23کدام مورد در بخش منو ی پیشخوان (داشبورد ) وردپرس وجود دارد ؟
الف-مدیریت ابزارک ها
ب -شخصی سازی وب سایت
ج -تظیمات افزونه ها
د -مدیریت فهرست ها
 -24ساخت  ..................در وردپرس به دلیل داشتن ویژگی های خاص باعث بهبود وضعیت سایت ،شناخته تر شدن و
جذب بازدید کننده خواهد شد.

الف-بالگ
ب -برگه
ج -افزونه
د -گروه
 -25یک نقش را در ورد پرس نمی توان به صورت  .........................تعریف کرد.
الف-مشترک
ب -مشارکت کننده
ج -میهمان
د -نویسنده
 -26کدام نوع کاربر امکان دسترسی به تنظیمات بخش پیشخوان را ندارد؟
الف-مدیر کل
ب -مشارکت کننده
ج -مشترک
د -نویسنده
 -27در صورت اضافه کردن یک کاربرجدید به سایت ............................
الف-بهصورت پیشفرض ،کاربر تازه ایمیلی دریافت میکند که اطالع میدهد به سایت شما پیوسته است.
ب -بهصورت پیشفرض ،کاربر تازه در نقش مشارکت کننده قرار می گیرد.
ج -بهصورت پیشفرض ،کاربر تازه ایمیلی دریافت میکند که حاوی آدرس سایت می باشد.
د -بهصورت پیشفرض ،کاربر تازه در نقش کاربر جدید قرار می گیرد.
 ........................می توانند به عنوان فهرست ها یا منوهای اصلی سایت از بخش فهرست ها فراخوانی شده و قرار
گیرند.
الف-تصویرها
ب -دسته ها
ج -ابزارها
د -پرونده ها
 -28برچسب ها با عنوان  ....................................شناخته می شوند.
الفThemes-
بPlugins -
جTags -
دPosts -
 ........................ -29کلماتی هستند که با متن و محتوای نوشته ارتباط دارند و می توان گفت پر کاربردترین کلمات و یا
نیمه عبارات در متن را شامل خواهند شد.
الف-دسته ها
ب -برچسب ها
ج -گروه ها
د -نوشته ها
-30کدام گزینه در بخش بهینه سازی سایت موثر نیست؟
الف-برچسب ها
ب -موتورهای جستجو
ج -لینک ها

د -برگه ها
 -31پس از نصب وردپرس کاربر اصلی به صورت پیش فرض  ......................................می باشد.
الف-مشترک
ب -نویسنده
ج -مدیر کل
د -ویرایشگر
 -32کاربر با نقش مشترک به  ................................دسترسی ندارد.
الف-برگه ها
ب -رسانه
ج -پیشخوان
د -نوشته ها
-33کدام گزینه صحیح است ؟
الف-حداکثر حجم فایل بارگذاری شده در کتابخانه  4کیلو بایت است.
ب -حداکثر حجم فایل بارگذاری شده در کتابخانه  4مگا بایت است.
ج -حداکثر حجم فایل بارگذاری شده در کتابخانه  2کیلو بایت است.
د -حداکثر حجم فایل بارگذاری شده در کتابخانه  2مگا بایت است.
 -34برای وارد کردن یک عکس به یک برگه از کدام مسیر اقدام می کنیم؟
الف-افزودن پرونده چند رسانه ای -کتابخانه -گالری-گذاشتن در برگه
ب -افزودن پرونده چند رسانه ای -گذاشتن در برگه
ج -افزودن پرونده چند رسانه ای -کتابخانه
د -عکس را  copyو در برگه  pasteمی کنیم
-35موارد رسانه شامل کدام گزینه نیست؟
الف-صوت
ب -تصویر
ج -ویدیو
د -متن
 -36در مراجعه به کتابخانه وردپرس کدام اطالعات در مورد یک پرونده چندرسانه ای قابل بررسی نمی باشد؟
الف-نوع پرونده چندرسانه ای
ب -حجم پرونده چندرسانه ای
ج -اندازه پرونده چند رسانه ای
د -تاریخ تغییرات و ساعت پرونده چندرسانه ای
 -37کدام گزینه در کتابخانه برای پرونده های چندرسانه ای قابل اعمال است؟
الف-پاک کردن برای همیشه
ب -فعال کردن
ج -نمایش
د -ویرایش
-38کدام نوع فایل را نمی توان در کتابخانه وردپرس آپلود نمود؟
الفJpeg-
بExe -
جGif -

دPdf -
 ...................... -39ابزار قدرتمندی برای مدیریت مالتی مدیا یا همان پرونده های چند رسانه ای می باشد .
الف-کتابخانه
ب -گالری
ج -برگه
د -دسته
-40کدام گزینه صحیح است؟
الف-امکان تغییر کیفیت عکس ها در کتابخانه وردپرس وجود ندارد.
ب -امکان تغییر ابعاد عکس ها در کتابخانه وردپرس وجود ندارد.
ج -امکان فشرده سازی عکسها در کتابخانه وردپرس وجود ندارد.
د -امکان تغییر نام عکسها در کتابخانه وردپرس وجود ندارد.
 -41کدام مورد از افزونه های زیر مانع از تجمع عکسهای تکراری و بدون استفاده در کتابخانه وردپرس می شود؟
الفdown ML-
بDisable JPEG Compression -
جIncrease Max Upload File size -
دImage cleanup -
-42درکدام مرحله طراحی اهداف وب سایت باید مشخص شود؟
الف-معماری اطالعات
ب -نیاز سنجی
ج -طراحی
د -پشتیبانی
 -43درمرحله نیازسنجی کدام موردانجام نمی شود؟
الف-بازدید ازروند فعالیت سیستم
ب -انتخاب نام دامنه
ج -شناخت مخاطبین
د -انتخاب بانک اطالعاتی
 -44واژه های contentو  structureبه ترتیب به چه معنی هستند؟
الف-طراحی-مخاطب
ب -محتوا-ساختار
ج -مخاطب-طراحی
د -ساختار-محتوا
 -45معروفترین مرورگر دنیا که همراه با سیستم عامل ویندوز عرضه میگردد کدام است؟
الفFireFox-
بGoogle Chrome -
جOperta -
دIE -
 -46موتور جستجوی شرکت مایکروسافت کدام است؟
الفBing-
بYahoo -
جAsk -

دGoogle -
 -47کدامیک از گزینه های زیر از عوامل افزایش رتبه وبسایت در نتایج جستجو نیست؟
الف-بهینه سازی متا تگها
ب -بهینه سازی کلمات کلیدی
ج -بهینه سازی سرور
د -بهینه سازی داخلی
 -48کدام گزینه توسط ابزار تحلیل گوگل قابل بررسی نیست؟
الف-نرخ خروج از سایت
ب -تحلیل ترافیک
ج -مشاهده صفحاتی که بیشترین ورودی را از گوگل داشته اند.
د -یافتن محتوای تکراری
-49کدام مورد از اهداف بهینه سازی موتورهای جستجو نیست؟
الف-قرار گرفتن در رتبه های پایین نتایج
ب -قرارگرفتن در رتبه های باالی نتایج
ج -افزایش فروش
د -رقابت بیشتر با سایر سایتها
-50کدام مورد صحیح است؟
الف-تگ های  hهمان کلمات کلیدی هستند.
ب -تاثیر تگ های  hدر بهینه سازی سایت بیش از سایر عوامل است.
ج -از تگ های  hبه منظور تفکیک بین عنوان و زیر عنوان ها استفاده می شود.
د -تگ های  hبا محتوا مرتبط نیستند.
 -51کدام گزینه مهمترین اصل درطراحی صفحات وب می باشد؟
الف-استفاده ازتصویر
ب -استفاده ازمرورگرمناسب
ج -سرعت بارگذاری صفحه وب
د -زیبایی پویایی
-52مکانیزم جستجوی نتایج در یک موتور جستجو توسط برنامه ای به نام  ..................انجام می شود.
الفEngine-
بCrawler -
جFinder -
دSearch -
-53کدامیک از گزینه های زیر فرمت مناسبی برای ذخیره سازی تصاویر کوچک مانند لوگو در صفحات وب است؟
الفJpeg-
بGif -
جBmp -
دgp3 -
 -54یکی از رایج ترین اشتباهات در دنیای سئو ،استفاده بیش از حد از  ..........................می باشد.
الف-کلمات کلیدی
ب -برگه ها
ج -پست ها

د -عکس ها
 -55معادل فارسی عبارت  SEOکدام مورد می باشد؟
الفSearch Engine Optimization-
بServer Engine Optimization -
جSearch Engine Orientation -
دSystem Engine Optimization -
-56کدام گزینه مفهوم  SERPرا نشان می دهد؟
الفSearch Engine Resolution Page-
بSearch Engine Result Page -
جSample Engine Resource Page -
دSearch Engine Resource Page -
 ............-57نتیجه به کارگیری فرآیند بهینه سازی وب به منظور ارتقاء رتبه بندی وبسایت در موتور های جستجو
است.
الفSEO-
بWeb Visibility -
جRanking -
دOptimization -
-58کدامیک از ابزارهای زیر می تواند سرعت بارگذاری سایت را بیازماید؟
الفGoogle search console-
بGoogle page speed insights -
جGoogle key word planner -
د -هر سه مورد
-59کدام گزینه ابزار تست سایت در پلتفرم های مختلف است؟
الفGoogle page insight-
بBrow SEO -
جSite check up -
دGoogle mobile friendly test -
 ...........................-60ابزاری برای مشاهده سایت به روش عنکبوتی موتورهای جستجو است.
الفBrow SEO-
بOpen site explorer -
جGoogle analytics -
د -گزینه الف و ب
-61کدامیک از گزینه های زیر توسط  Google analyticsقابل بررسی نمی باشد؟
الف-یافتن محتوای تکراری
ب -مشاهده صفحاتی که بیشترین ورودی و کلیک را از گوگل داشته اند.
ج -تحلیل ترافیک
د -نرخ خروج از سایت
-62کدامیک از گزینه های زیر ابزاری برای کشف و انتخاب کلمات کلیدی مناسب جهت فرآیند  SEOمی باشد؟
الفGoogle search console-
بGoogle key word planner -
جBrow SEO -

دCrawl -
 ...................................-67به کنترل مستقیم کدها و یا محتویات وب سایت اعم از متن و تصویر و ....مرتبط می باشد.
الفOff page SEO-
بOn page SEO -
جBrow SEO -
دSEO -
 ................... -63شامل تمام بهینه سازی هایی است که در خارج از وبسایت انجام می گیرد.
الفOff page SEO-
بOn page SEO -
جBrow SEO -
دSEO -
 -64برای تغییر تصوبر سربرگ از کدام گزینه اقدام می کنیم؟
الف-نمایش  -سفارشی سازی
ب -نمایش  -تصویر سربرگ
ج -ابزارک ها -تصویر سربرگ
د -ابزارک ها  -سفارشی سازی
-65برون ریزی فرآیندی است که طی آن یک فایل با فرمت  ....................ایجاد می شود.
الفPDF-
بDOC -
جXML -
دSWF -
 -66در صورتی که یک افزونه وردپرسی را برای  CMSدیگر نصب کنیم ............................
الف-نصب می شود اما فعال نمی شود.
ب -نصب نمی شود اما فعال می شود.
ج -نصب و فعال نمی شود.
د -نصب می شود اما به درستی عمل نمی کند.
 -67وردپرس اجازه آپلود کدام نوع فایل را نمی دهد؟
الفPdf-
بPsd -
جJpg -
دDoc -
 -68روشهای زیادی برای جذب بازدید کننده وجود دارد و یکی از اصلیترینهای آن از طریق  .....................است.
الف-افزایش تعداد برگه ها
ب -کاهش تعداد لینک ها
ج -تعداد گروه ها
د -موتورهای جستجو
 ....................................-69در حقیقت نام وب سایت شما می باشد .
الف-هاست
ب -دامنه
ج -نام

د -سرویس
-70کدام مورد از ویژگی های وبالگ نمی باشد؟
الف-ماهیت بالگ پویا و متغیر است.
ب -باعث باال رفتن تعداد بازدیدها می گردد.
ج -محتوا را اختصاصی تر می کند.
د -باعث افزایش امکانات می شود.
 .................. -71به فضایی در اینترنت می گویند که برای میزبانی وب سایت شما استفاده می شود.
الفHost-
بService -
جServer -
دNet -
 -72اولین مرحله برای قرار دادن وب سایت بر روی هاست  ...........................می باشد.
الف-آپلود دیتابیس
ب -ثبت دامنه
ج -ثبت نام
د -تغییر آدرس
 -73کدام افزونه برای ایجاد تبلیغات در وب سایت به کار می رود؟
الفGravity Form-
بSticky Menu -
جSmart Slider -
دLocal Time Clock -
-74ووکامرس ابزاری جهت ساخت  ................................می باشد.
الف-جدول
ب -فروشگاه
ج -پوسته
د -برگه
 -75بیشتر افزونهها برای نمایش عملکرد خود نیاز به اضافه کردن خروجی آنها به طور دستی به پوسته و یا به محتوای
نوشته یا برگه هستند که به شکل  .....................می باشند.
الفShort code-
بActivation code -
جOutput code -
دPlugin -
 visual composer -76یکی از ..................
الف-افزونه های وردپرسی است که برای ساخت فرم استفاده می شود.
ب -افزونه های وردپرسی است که برای ساخت و ایجاد امکانات صفحه استفاده می شود.
ج -افزونه های وردپرسی است که صرفا برای ساخت جدول استفاده می شود.
د -افزونه های وردپرسی است که صرفا برای ساخت تبلیغات وب سایت استفاده می شود.
 -77یکی از افزونه های صفحه ساز با امکانات باال می باشد که در بسیاری از وب سایت های وردپرسی به کار گرفته می
شود.
الفVisual composer-

بVisual studio -
جVisual form -
دVisual comfort -
 -78دسته بندی افزونه های نصب شده در وردپرس در کدام گزینه آمده است؟
الف-همه  -غیرفعال -آماده بروز رسانی
ب -همه  -فعال -غیرفعال -آماده بروز رسانی
ج -همه  -منتشر شده -آماده بروز رسانی
د -همه  -غیرفعال -منتشر شده
-79کدام گزینه صحیح است؟
الف-امکان ویرایش افزونه ها در وردپرس وجود ندارد.
ب -امکان ویرایش افزونه ها در وردپرس وجود دارد.
ج -امکان بروز رسانی افزونه ها در وردپرس وجود ندارد.
د -امکان حذف افزونه ها در وردپرس وجود ندارد.
 -80هر سایتی برای کامل شدن به مکمل هایی با نام  .....................نیاز دارد تا با کمک آن ها بتواند خدمات بهتری را
ارائه دهد.
الف-پوسته
ب -افزونه
ج -برچسب
د -دیدگاه
-81کدام گزینه تعریف مناسبی از یک افزونه می باشد؟
الف-در این قسمت تمامی نوشته هایی را که ایجاد می کنید قابل مشاهده هستند و میتوانید آن ها را ویرایش کنید.
ب -این قسمت مربوط به تصاویر ،فایل های تصویری ،صوتی و یا ویدئویی می باشد .
ج -هر سایتی برای کامل شدن به مکمل هایی نیاز دارد تا با کمک آن ها بتواند خدمات بهتری را ارائه دهد .
د -قسمتی است که به صورت خودکار هر نسخه ی جدیدی که ایجاد شود.
 -82کدام مورد صحیح نیست ؟
الف-امکان حذف عنوان سایت وجود دارد.
ب -امکان حذف معرفی کوتاه سایت وجود دارد.
ج -امکان حذف نمادک سایت وجود دارد.
د -امکان تغییر عنوان و معرفی کوتاه وجود دارد.
 -83در وردپرس به صورت پیش فرض برگه نخست بر روی کدام گزینه تنظیم شده است؟
الف-برگه ایستا
ب -خانه
ج -پیوندها
د -آخرین نوشته ها
-84کدام مورد صحیح است؟
الف-قالب وردپرس برای جومال نیز قابل استفاده است.
ب -قالب جومال برای وردپرس نیز قابل استفاده است.
ج -قالب جومال برای وردپرس قابل استفاده نیست.
د -استفاده از قالب در وردپرس ضروری نیست.
 -85پوسته ها در وردپرس به صورت فایل  ....................................هستند.

الفZip-
بGif -
جCSS -
دJPEG -
 -86همه قالب های وردپرسی در قالب  ..............................هستند.
الف-فشرده
ب -حفاظت شده
ج -رمزگذاری شده
د -ساده
-87پس از نصب وردپرس به صورت پیش فرض چند قالب در دسترس می باشد؟
الف1-
ب2 -
ج3 -
د4 -
-88کدام گزینه ابزار ساخت قالب می باشد؟
الفArtisteer-
بFlash -
جShockwave -
دInDesign -
 -89اطالعات قالب نصب شده را از کدام مسیر می توان به دست آورد؟
الف-پوسته -اطالعات قالب
ب -نمایش  -اطالعات قالب
ج -ابزار ها  -اطالعات قالب
د -تنظیمات  -اطالعات قالب
 -90کدام مورد نرم افزار مخصوص طراحی قالب می باشد؟
الفIllustrator-
بInDesign -
جFlash Player -
دTemplate Toaster -
-91در قالب های وردپرسی کدام مورد صحیح نیست؟
الف-همواره امکان تغییر بنر وجود دارد.
ب -همواره امکان تغییر تعداد منوها وجود ندارد.
ج -همواره امکان تغییر مکان نوارهای کناری وجود دارد.
د -همواره امکان تغییر پس زمینه وجود دارد.
 -92کدام مورد صحیح است؟
الف-تمامی قالب هایی که در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه ی اصلی است وفارسی سازی شده نمی باشد .
ب -تمامی قالب هایی که در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه ی اصلی است وفارسی سازی شده می باشد .
ج -تمامی قالب هایی که در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه ی اصلی نیست وفارسی سازی شده می باشد .
د -تمامی قالب هایی که در مخزن وردپرس موجود است به صورت نسخه ی اصلی نیست وفارسی سازی شده نمی باشد .
 -93کدام گزینه در مورد یک برگه امکان پذیر نمی باشد؟

الف-ویرایش
ب -فعال
ج -انتقال به زباله دان
د -نمایش
 -94برای ایجاد یک برگه که در منوی اصلی قرار دارد باید ویژگی برگه را کدام مورد قرار دهیم؟
الف-عمومی
ب -برگه تمام صفحه
ج -بدون مادر
د -پیش فرض
 -95وقتی وب سایت های وردپرسی دیگر از نوشته های شما نقل قول می آورند یا کل آن را کپی می کنند وردپرس به
صورت خودکار برای وردپرس شما ...................می فرستد.
الف-برچسب
ب -بازتاب
ج -پیوند یکتا
د -لینک
 -96از کدام مسیر می توان دریافت پیام های مربوط به نظرات را در وردپرس غیر فعال کرد؟
الف-تنظیمات  -خواندن
ب -تنظیمات  -نوشتن
ج -تنظیمات  -پیوندهای یکتا
د -تنظیمات  -گفتگوها
-97در محیط وردپرس چند منو (برگه) می توان ساخت؟
الف-ده برگه
ب -نمی توان بیش از ده برگه ایجاد کرد
ج -بین چهار تا ده برگه
د -نامحدود
 -98برای ذخیره برگه جدید باید گزینه …………… ..را انتخاب کرد.
الف-نمایش
ب -انتشار
ج -افزودن
د -ویرایش
 -99برای مشاهده محتویات یک صفحه در قالب  HTMLمی توانیم گزینه  ...........................را فعال کنیم.
الف-متن
ب -دیداری
ج -ویرایش
د -پیوند
 -100با استفاده از ………………… .میتوانید لینک دوستان و وب سایت ها و وبالگ های مورد عالقه خود را در
ستون کناری سایت نمایش دهید.
الف-برگه ها
ب -پیوندها
ج -خوراک خوان

د -فهرست ها
 .............................-101افزونه ای است که می توانید توسط آن بخش پیوندها را به وردپرس اضافه کنید.
الفLocation-
بVisual composer -
جLink Manager -
دwoo commerce -
 -102با استفاده از ………………… .میتوانید لینک دوستان و وب سایت ها و وبالگ های مورد عالقه خود را در
ستون کناری سایت نمایش دهید.
الف-برگه ها
ب -پیوندها
ج -خوراک خوان
د -فهرست ها
-103یکی از موارد مهم در بخش  seoوب سایت  ............................است.
الف-دسته ها
ب -برگه ها
ج -پیوندها
د -تبلیغات
-104کدام مورد صحیح است؟
الف-در یک سایت امکان استفاده از مطالب سایت های دیگر وجود دارد.
ب -در یک سایت امکان استفاده از مطالب سایت های دیگر وجود ندارد.
ج -در یک سایت امکان استفاده از تبلیغات سایت دیگر وجود ندارد.
د -در یک سایت امکان استفاده از لینک های سایت های دیگر وجود ندارد.
 -105کدام گزینه صحیح است؟
الف-امکان قرار دادن لینک دوستان در وب سایت وردپرسی وجود ندارد.
ب -امکان قرار دادن خوراک خوان در وب سایت وردپرسی وجود ندارد.
ج -امکان قرار دادن لینک دوستان در وب سایت وردپرسی وجود دارد.
د -امکان قرار دادن لینک داخلی در وب سایت وردپرسی وجود ندارد.
 ........................... -106یکی از گزینه های مهم در بخش  seoسایت می باشد.
الف-برگه ها
ب -نوشته ها
ج -پیوندها
د -دیدگاهها
-107کدام گزینه صحیح است؟
الف-هاست نمیتواند شامل چندین سرور باشد.
ب -هاست می تواند شامل چندین سرور باشد.
ج -سرور میتواند شامل چندین هاست باشد.
د -هاست و سرور ارتباطی با هم ندارند.
 -108کدام گزینه صحیح است؟
الف org-پسوندی برای معرفی سایتهای تجاری است.
ب org -پسوندی برای معرفی سایتهای سازمانی است.

ج org -پسوندی برای معرفی سایتهای دانشگاهی است.
د org -پسوندی برای معرفی سایتهای آموزشی است.
 -109کدام گزینه مختص نصب فقط بر روی سیستم عامل ویندوز می باشد.
الفMamp-
بwamp -
جxampp -
دlamp -
 -110روشهای زیادی برای جذب بازدید کننده وجود دارد و یکی از اصلیترینهای آن از طریق  .....................است.
الف-افزایش تعداد برگه ها
ب -کاهش تعداد لینک ها
ج -تعداد گروه ها
د -موتورهای جستجو
 -111دامنه از دو بخش  ........................و  ............................تشکیل شده است.
الف-نام  ،آدرس
ب -نام  ،سرور
ج -نام  ،پسوند
د -پسوند  ،آدرس
-112پیش نیازهای یادگیری وردپرس عبارتند از:
الف -محیط کاربری ورد پرسCSS ،HTML ،و دانش اندکی در زبان برنامه نویسی PHP
ب -زبان برنامه نویسی جاواCSS ،PHP ،
ج -زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپتCSS،HTML ،
د -سیستم مدیریت محتوای وردپرس و برنامه نویسی به زبان PHP
-113وردپرس با زبان برنامهنویسی  .........نوشته شده است.
الف-جاوااسکریپت
بPHP -
جHTML , CSS -
د -ویژوال بیسیک
برای شروع یادگیری نحوه کار و ساخت پوسته در وردپرس ابتدا میتوانید
-114الف-یک پوسته ساده بخرید و آن را تغییر دهید
ب-
ج-
د-

چند پوسته بخرید و آنها را مقایسه کنید
از پوسته های  Premiumاستفاده کنید
یک پوسته ساده و رایگان دریافت کنید و با ایجاد تغییرات به چگونگی کار پوسته ها پی ببرید

-115دلیل ساخت پوسته با وجود تعداد زیاد پوستههای آماده و رایگان در وردپرس چیست؟
الف -پوسته های آماده استاندارد نیستند
ب -خرابی بسیاری از پوسته های آماده
ج -نیاز به داشتن پوسته کامال شخصی سازی شده برای ساخت تارنما
د -قیمت باالی پوسته های آماده در سیستم وردپرس
-116با استفاده از کدام گزینه (الگو) میتوانیم برگه «تماس با ما» بسازیم؟
الف single.php-و سرایند
ب -سرایند  ،پانوشت و Comments.php
جpage.php -

دtag.php -
-117پوستههای پیشفرض و دریافتی در پوشه  .................قرار دارند
الفthemes-
بplugins -
جlanguages -
دuploads -
-118برای ساختن یک پایگاه داده کدام مسیر را در مرورگر وارد میکنیم؟
الفlocalhost-
بlocalhost/wp-admin -
جlocalhost/phpmyadmin -
دlocal -
-119برای ایجاد پست در وردپرس کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟
الفpost/add new-
بpost/categories -
جpage/add new -
دpage/edit -
-120برچسب ها را در کدام قسمت وارد میکنیم
الفtag-
بcategories -
جpost -
دfeatured -
-121برای ایجاد دسته ها از کدام قسمت استفاده می کنیم
الفpost/categories-
بpage/categories -
جlibrary/categories -
دpage/new -
-122برای فعال کردن یک افزونه از کدام گزینه استفاده میکنیم
الفactive-
بdeactive -
جyes -
دno -
-123برای نصب وردپرس ابتدا آن را در کدام پوشه قرار می دهیم
الفPHP-
بhtdocs -
جdocs -
دxampp -
-124برای ویرایش سریع پست ها از کدام گزینه استفاده میکنیم
الفEdit-
بQuick edit -
جdelete -
دupdate -
-125چگونه یک دیدگاه را در وردپرس تایید کنیم؟
الفapproved-
بactive -
جdeactive -
دcancel -
هنگام نصب وردپرس usernameرا چه وارد میکنیم؟
الفroot-

بadmin -
ج -خالی میگذاریم
د -نام دلخواه
-126افزونه ها برای نصب در کدام پوشه وردپرس قرار می گیرند؟
الفplugin-
بthemes -
جwp-contact -
دPHP -
-127برای ساخت یک صفحه تماس با ما از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفpost-
بpage -
جlink -
دcategories -
-128برای اینکه یک دسته را به عنوان زیر مجموعه دسته دیگر قرار دهیم کدام گزینه را باید برای آن
فعال کنیم؟
الفparent-
بslug -
جcatergories -
دname -
-129برای ایجاد یک کاربر جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفuser/new-
بuser/sdit -
جuser/add new -
دpage/add new -
-130در چه صورت یک کاربر فقط نقش نویسنده دارد؟
الفauthor-
بadministrator -
جuser -
دname -
-131قالب را در کدام پوشه وردپرس قرار می دهیم
الفxampp-
بphpmyadmin -
جwp-contact -
دwp-admin -
-132برای حذف یک commentچه کاری انجام می دهیم ؟
الفdelete-
بedit -
جdrop -
دnew -
-133ادرس ورود به وردپرس چیست؟
الفlocalhost/admin-
بlocalhost/wp-admin -
جlocalhost/folder name/wp-admin -
دlocalhost/folder name -
-134نوع پایگاه داده را در  phpmyadminچه می گذاریم ؟
الفutf8-persian-ci-

بut-persian -
جpersian -
دusa -
-135برای ایجاد منو از کدام قسمت وارد می شویم؟
الفappearance/menu-
بwidget/appearance -
جmenu -
دwidget -
-136برای ویرایش یک متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الفdelete-
بedit -
جundelete -
دupdate -
-137برای ویرایش تابع های یک قالب از کدام بخش وارد می شویم
الفappearance/themes-
بappearance/edit -
جappearance -
دappearance/update -
-138برای ایجاد یک لینک در فهرست ها از کدام قسمت وارد می شویم
الفmenu/page-
بmenu/link -
جmenu/categories -
دmenu/post -
-139نام سرور وردپرس چیست
الفlocal-
بlocalhost -
جhost -
دweb -
-140برای راه اندازی وردپرس در قسمت پسورد چه وارد میکنیم
الف -خالی میگذاریم
ب -رمز عبور دلخواه
جroot -
د111111 -
-141از برچسب ها به چه عنوانی استفاده میکنیم؟
الف -باال رفتن بازدید سایت
ب -معرفی سایت به موتور جستجو
ج -باال رفتن سرعت سایت
د -بهینه سازی سایت
-142برای قرار دادن موسیقی در  pageاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفadd media-
بadd music -
جadd image -
دmedia -
-143برای قرار دادن تصویر شاخص از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفimage-
بadd media -
جfuture image -

دfuture -
-144جفنگ در دیدگاه ها به چه معنی است؟
الف -دیدگاه های بی معنی
ب -دیدگاه تایید نشده
ج -دیدگاهی که نمیخواهیم دریافت کنیم
د -دیدگاه در انتظار بررسی
-145از طریق کدام قسمت به فهرست صفحات را اضافه کنیم ؟
الفpage-
بcategories -
جlink -
دpost -
-146برای فعال کردن یک قالب کدام گزینه را می زنیم؟
الفactive-
بdeactive -
جapprove -
دadd -
-147برای تنظیمات منحصر به فرد هر قالب از کدام بخش وارد می شویم؟
الف -سفارشی سازی
ب -ابزارک
ج -فهرست
د -برگه
-148برای قرار دادن فهرست در باالی سایت کدام گزینه را تیک می زنیم؟
الفtop footer-
بtop header -
جheader -
دfooter -
-149الگو در ورپرس چیست؟
الف-مجموعه کدهایی که سازنده ابزارک ها هستند
ب -به فایل هایی گفته می شود که نما و چگونگی نمایش داده ها در تارنمای ساخته شده در وردپرس را می سازند
ج -صفحات وردپرس در اینترنت را الگو می نامند
د -ستونهای کناری وردپرس را الگو می نامند
-150دلیل استفاده از سرایند و پانوشت در وردپرس چیست؟
الف -استفاده از فایل های سرآیند و پا نوشت از بکارگیری کدهیا تکراری در برگه ها جلوگیری می کند
ب -زیبایی در هر تار نمار را با سرآیند و پا نوشت افزایش می دهیم
ج -چیدمان درست داده ها توسط سرآیند و پا نوشت انجام می شود
د -فایل های سرآیند و پا نوشت مدیریت داده ها را آسانتر می کنند
-151برای نمایش یک مطلب جداگانه در هر برگه از چه الگویی استفاده میکنیم؟
الف -سرآیند
ب -پا نوشت
جhome.php -
دsingle.php -
-152پوشهای که برای ساخت یک پوسته به آن نیاز داریم پوشه  ................است؟
الفwp-admin-
بwp-content -

جwp-includes -
دwp-themes -
-153برچسبهای الگو چه هستند؟
الف -الگوهایی هستند برای ساخت برگه های تار نما
ب -دستوراتی هستند که سازندگان وردپرس آنها را جایگزین دستورات  PHPکرده اند
ج -دستورات  PHPهستند که در وردپرس استفاده می شوند
د -مجموعه کدهای سازنده برگه نخست هستند
-154ابتداییترین کار در ساخت پوسته چیست؟
الف -ایجاد فایل شیوه دهی
ب -ایجاد فایل ایندکس
ج -ایجاد فایل سرآیند
د -ایجاد فایل پانوشت
 -155برای نصب یک افزونه بر روی وردپرس کدام مورد صحیح نیست؟
الف -نصب از طریق فایل منیجر هاست
ب -نصب افزونه از طریق داشبورد مدیریت وردپرس
ج -نصب از طریق جستجوگر افزونه ها
د -نصب از طریق اجرای فایل EXE
 -156برای نصب یک افزونه از طریق فایل منیجی هاست به کدام مسیر باید رفت؟
الفpublic_html/wp-content/plugins-
بpublic_ftp/wp-content/plugins -
جpublic_html/wp-admin/plugins -
دpublic_html/wp-content/uploads -
 -157برای آپلود یک افزونه از طریق فایل منیجر هاست فایل باید دارای چه ویژگی باشد؟
الف-بصورت فشرده باشد
ب -فشرده نباشد
ج -به صورت فایل  exeباشد
د -بصورت فایل  txtباشد
 -158برای ویرایش دیتابیس یک افزونه از کجا اقدام میکنیم؟
الف -منوی افزونه ها
ب -منوی تنظیمات
ج -منوی افزونه ها گزینه ویرایش افزونه
د -منوی تنظیمات گزینه ویرایش
 -159به چند روش می توان یک افزونه را نصب نمود؟
الف1 -
ب2 -
ج3 -
د4 -
 -160پوشه ای که برای نصب یک افزونه به آن نیاز داریم کدام است؟
الفwp-admin-
بwp-content -
جwp-includes -
دwp-themes -

-161افزون های پیش فرض و دریافتی در پوشه ....قرار دارند.
الفthemes-
بplugins -
جlanguages -
دuploads -
 -162ابتدایی ترین و ساده ترین روش در نصب یک افزونه چیست؟
الف -از طریق جستجوگر افزونه ها
ب -از طریق داشبورد مدیریت وردپرس
ج -مراجعه به  fileManagerهاست
د -از طریق جستجو در اینترنت
 -163دلیل ساخت افزونه با وجود تعداد زیاد افزونه های آماده و رایگان در وردپرس چیست؟
الف -افزونه های آماده استاندارد نیستند
ب -خرابی بسیاری از افزونه های آماده
ج -نیاز به داشتن افزونه کامال شخصی سازی شده
د -قیمت باالی افزونه های آماده در سیستم وردپرس
 -164دلیل استفاده از افزونه ها چیست؟
الف -افزودن قابلیت رمز دار کردن داده ها
ب -باال بردن سرعت دریافت داده ها از پایگاه
ج -کم کردن حجم فایل ها
د -افزونه ها توانایی های وردپرس را افزایش می دهند
 -165برای پنهان کردن توضیحات افزونه از کدام قسمت اقدام میکنیم؟
الف -منوی افزونه ها  /تنظیمات صفحه
ب -منوی افزونه ها  /راهنمایی
ج -منوی افزونه ها  /پاک کردن
د -منوی افزونه ها  /ویرایش
 -166منظور از  pluginsدر وردپرس چیست؟
الف -نقشه سایت
ب -راهنمای سایت
ج -محل ذخیره اطالعات
د -افزونه ها
 -167برای اطالع از وضعیت یک افزونه اعم از فعال ،غیر فعال ،بروز رسانی از کدام منو میتوان اقدام کرد؟
الف -منوی ویرایشگر
ب -منوی افزودن
ج -منوی افزونه های نصب شده
د -منوی تنظیمات
 -168اولین اقدام پس از نصب یک افزونه میتواند ......باشد.
الف -تنظیمات
ب -فعال کردن
ج -بروز رسانی
د -غیر فعال کردن
-169برای نصب وردپرس کدام یک از موارد زیر الزم نمی باشد؟

الفMySQL-
ب -سرور آپاچی
جSDK -
دPHP -
 -170کدام مورد جزء پیش نیاز های طراحی قالب وردپرس نمی باشد؟
الفhtml-
بcss -
جasp.net -
دphp -
 -171فایل  index.phpدر پوشه  themesمربوط به  ..............می باشد.
الف -قالب صفحه اصلی
ب -قالب برگه ها
ج -قالب مطالب
د -کد های ستون کناری
 -172فایل  Header.phpدر پوشه  themesمربوط به  .....می باشد.
الف -قالب صفحه اصلی
ب -کدهای سر صفحه در این فایل قرار میگیرند
ج -قالب مطالب
د -کدهای ستون کناری
 -173فایل  single.phpدر پوشه  themesمربوط به  .....می باشد.
الف -قالب صفحه اصلی
ب -قالب برگه ها
ج -قالب مطالب
د -کدهای ستون کناری
 -174فایل  page.phpدر پوشه  themesمربوط به  .....می باشد.
الف -قالب صفحه اصلی
ب -قالب برگه ها
ج -قالب مطالب
د -کدهای ستون کناری
 -175فایل  searchform.phpدر پوشه  themesمربوط به  .....می باشد.
الف -قالب صفحه اصلی
ب -کدهای فرم جستجو
ج -کدهای قالب نظرات
د -قالب صفحه نتایج جستجو
-176کدام یک از پایگاه های زیر می تواند بصورت پیش فرض وردپرس نصب شود؟
الفMySql-
بOracle DataBase -
جMicrosoft SQL Server -
دAccess -
 -177مهمترین بخش برای معرفی وب سایت به موتورهای جستجو چیست؟
الف -عنوان سایت
ب -کلمات کلیدی سایت
ج -ساختار و طراحی سایت

د -نام دامنه
 -178کدام مورد از سناریو های زیر ممکن است بجای متا تگ توضیحات نمایش داده نشود؟
الف -زمانی که هیچ محتوای  htmlدر صفحه شما وجود ندارد
ب -زمانیکه تصویری در محتوای سایت شما وجود داشته باشد
ج -زمانیکه سایت شما توسط کسی سرچ می شود که در آن آدرس اینترنتی شما از هیچ کلمه کلیدی استفاده نشده باشد
د -زمانیکه سایت شما توسط روش های  off-pageبا کلمه مورد نظر در نتایج جستجو نمایش داده شد ولی محتوا مرتبط
نیست.
 -179در بهینه سازی تصاویر کدام مورد را باید اعمال کرد؟
الف -وضوح  300DPIبرای تصاویر تعیین کنیم
ب -استفاده بیش از حد از تصاویر در سایت خود
ج -لینک دهی تصاویر به سایر مطالب سایت
د -استفاده از کلمات کلیدی زیاد در تصویر
-180کدام محتوا از نظر  seoسایت قابل قبول نیست؟
الف -قرار دادن لینک تصویر در سایت های دیگر
ب -محتوایی که برای ربات های جستجوگر قابل رویت باشند
ج -محتوایی که قابلیت خواندن توسط انواع دستگاه های هوشمند را داشته باشند
د -محتوایی که قابیلت لینک دهی و اشتراک گذاری داشته باشند.
 -181کدام مورد مهمترین فاکتورهای  on-page SEOسئو سایت نمی باشد؟
الف -تصاویر درون محتوا
ب -آدرس دهی صفحات
ج -ساختار سایت
د -تگ عنوان
 -182این توضیح مربوط به کدام عبارت است " :در پشت صحنه یک سایت محتوای خاصی وجود دارد که برای
خزنده ها طراحی شده اند".
الف -الگوریتم موتور جستجو
ب -متا تگ
ج -ساختار لینک
د -محتوای صفحه
 -183به مجموعه فعالیت هایی که باعث جذب ترافیک و بازدیدکننده برای یک سایت می شود چه میگویند؟
الفOn Page SEO-
بTitle Tag -
جDuplicate Content -
دOff Page Seo -
 -184کدام جمله در مورد صفحه فرود صحیح نیست؟
الف -عنوان صفحه و عنوان فرود باید مکمل همدیگر باشند.
ب -از نماد اعتماد در صفحه فرود استفاده شود
ج -بیش از حد لینک نکنید
د -از ویدئو و تصاویر در صفحه فرود استفاده نکنید
-185کدامیک پنل مدیریت هاست نیست ؟
الف-
ب-

سی پنل
پلکس

ج -وردپرس
د -دایرکت ادمین
-186نام و نشانی که برای سایت درنظر گرفته می شود چه نام دارد ؟
الف-دامین
ب -هاست
ج -پنل
د -ایمیل
 -187چک کردن وضعیت آزاد بودن دومین با کدام مورد انجام می شود؟
الف -هو ایز
ب -وردپرس
ج -جومال
د -دروپال
-188برای وردپرس چه نوع دیتابیسی باید ایجاد کرد؟
الفAccess-
بSQL -
جMy Sql -
دOracle -
-189فایل های اصلی مربوط به سایت در کدام پوشه قرار میگیرد ؟
الفPublic_html-
بHtml -
جCPanel -
دhttdocs -
-190لوکال هاست برای کدام وب سرویس ها طراحی شده اند ؟
الفiis-
بhttp -
جNginX -
دApache -
-191سیستم مدیریت محتوا چه نام دارد ؟
الفcms-
بPayPal -
جMLamp -
دiis -
-192محل قرار گیری وردپرس در لوکال هاست ؟
الفWamp Server-
بWordpress_Folder -
جroot -
دwww -
-193درصورت مشکل در تارنما و انتقال اطالعات برای تنظیم وردپرس باید کدام فایل را تغییر داد ؟
الفphp config-
بwp-config.php -
جwp.php -
دtheme.php -
-194برای تهیه هاست یک سایت با داشتن حجم فایل و بازدید باال کدام گزینه مدنظر است ؟
الف-
ب-

مکان میزبانی داخل یا خارج کشور
میزان ترافیک ماهانه

ج -میزان فضای دیسک هاست
د -میزان ترافیک ماهانه و میزان فضای دیسک هاست
-195منظوراز صفحه پیشخوان در وردپرس چیست ؟
الف -صفحه نمایش وردپرس
ب -صفحه مدیریت وردپرس
ج -صفحه تغییر رمز وردپرس
د -صفحه تنظیمات
-196نام بخش راست پیشخوان چیست ؟
الفtoolbox-
بnavigation -
جcolumn -
دplugin -
 -197در پیشخوان ورد پرس نام عالمت حباب گونه چیست ؟
الف -پیوند به صفحه دیگر
ب -بروز شدن وردپرس
ج -افزودن مطلب جدید
د -ویجت جدید وردپرس
-198پوسته های معروف وردپرس ؟
الف 2010 -و 2011
ب 2009 -و 2020
ج 2030 -و 2050
د 2010 -و 2050
-199منظوراز گزینه بولد در وردپرس چیست ؟
الف -کج دار
ب -ضخامت
ج -زیر خط دار
د -توان
 -200انتقال در زباله دانی وردپرس چیست ؟
الف -مطلب یا محتوا پاک شده و قابل برگشت نیست
ب -مطلب یا محتوا پاک شده و قابل برگشت است
ج -مطلب یا محتوا پاک نشده
د -مطلب یا محتوا هرگز قابل دسترس نیست
-201نامک در کجا استفاده می شود ؟
الف -در کدهای html
ب -در نشانی url
ج -در کدهای php
د -در سرویس دهنده
-202کدام مورد برنامه های کوچکی هستند که به منظور انجام کارهای مشخصی نوشته میشود و در کنار قالب به شما
ارائه میشود ؟
الف-
ب-

پیشخوان
ابزارک

ج -پوسته ها
د -صفحات مرکزی
-203برای استفاده در یک ابزارک  ،باید ان را در کدام کادر قرار داد ؟
الفfragrence-
بadmin -
جsidebar -
دbrowse -
-204کدام عالمت برای نوشتن رنگ استفاده میشود ؟
الف# -
ب$ -
ج! -
د -؟
-205قسمت پیوندها در کجا ی پیشخوان قرار دارد ؟
الف-بین رسانه و برگه ها
ب -بین رسانه و کتابخانه
ج -بین کتابخانه و برگه
د -بین رسانه و نظر سنجی
 -206کدام یک از گزینه های زیر درزیرمجموعه قسمت پیوند ها نیست ؟
الف -لیست ها
ب -همه پیوند ها
ج -افزودن
د -دسته های پیوند
-207دستور  blankچه اعمالی را انجام میدهد ؟
الف -تار نمای شما به نشانی جدیدی رفته
ب -پیوند در کادر همین پنجره باز می شود
ج -پیوند در پنجره با زبانه جدید باز می شود
د -پیوند باز نمی شود
-208کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به یک برگه یا  pageاست ؟
الف -پویا بودن
ب -ایستا بودن
ج -پیوند به تار نمای مربوطه
د -درج لیستی از پیوند ها در ورد پرس
-209برگه ها به طور پیشفرض به چه صورتی مرتب شده اند ؟
الف -بصورت حروف الفبا
ب -بصورت عددی
ج -کم حجم به پر حجم
د -پر حجم به کم حجم
-210کدام یک از بخش های زیر در کادر دیدگاه وجود ندارد ؟
الف -نام
ب -ایمیل
ج -نشانی وبالگ

د -شماره تلفن
-211افزونه چیست ؟
الف -به صفحات جانبی می گویند
ب -کوچک برنامه ها
ج -بخش مدیریت دیدگاه ها
د -بروز رسانی خودکار نرم افزار
-212افزونه ای برای جلوگیری از حمله اسپم ها کدام است ؟
الفstatpress-
بakismet -
جplugs -
دattack -
-213کدام یک از افزونه ها برای تهیه آمار بازدید است ؟
الفstatpress-
بakismet -
جplugs -
دattack -
-214کدام یک از گزینه های زیرمربوط به بخش کاربران نیست ؟
الف -همه کاربران
ب -افزودنی ها
ج -نشانی url
د -شناسنامه شناسه
-215کدام یک از موارد زیر در هنگام ساخت شناسه الزم نیست که پر شود ؟
الف -شناسه
ب -ایمیل
ج -رمز عبور
د -شماره تلفن
-216کدام قسمت جز سه قسمت اصلی وردپرس نیست ؟
الف -بدنه اصلی وردپرس
ب -پوسته وردپرس
ج -افزونه ها
د -نظرسنجی
-217کدام یک از افزونه  anti spamاست ؟
الفSEO-
بAkismet -
جwp-jalali -
دjfk -
-218با استفاده از کدام یک از افزونه های زیر میتوان یک پشتیبان از اطالعات تارنما گرفت ؟
الفWordpress Back it up-
بSubscript to Comment -
جGoogle xml sitemap -
دwpp state -
 -219وظیفه افزونه  All in One SEO Packچیست ؟
الف-
ب-

برای ساخت فرم ارتباط ساز
بهینه ساز موتور جستجو

ج -افزودن تار نما به بخش های مختلف
د -گرقتن  feedو RSS
-220برای پنهان کردن توضیحات افزونه از کدام قسمت اقدام میکنیم ؟
الف-منوی افزونه ها  /تنظیمات صفحه
ب -منوی افزونه ها  /پاک کردن
ج -منوی افزونه  /ویرایش
د -منوی افزونه  /راهنمایی
-221دراستفاده از نقشه گوگل احتمال  ......وجود دارد .
الف -کاهش سرعت لود فایل
ب -افزایش سرعت لود فایل
ج -کم شدن حجم فایل ها
د -رمز دار شدن داده ها
-222منظور از پالگین در وردپرس چیست ؟
الف -نقشه سایت
ب -راهنمای سایت
ج -محل ذخیره اطالعات
د -افزونه ها
 -223یوزر و پسورد تایید شده در اخرین مرحله نصب وردپرس برای کدام قسمت کاربرد دارد ؟
الف -ورود به کنترل پنل هاست
ب -ورود به ftp
ج -باز کردن دیتابیس
د -ورود به پیشخوان سایت
-224توضیحات سایت در وردپرس حداکثر چند کارکتر باید باشد؟
الف165 -
ب100 -
ج85 -
د120 -
-225کلید میانبر برای ایتالیک کردن کدام است ؟
الفctrl + b-
بctrl + i -
جctrl + d + shift -
دshift + s -
-226برای پیوند یک تصویر به خودش از کدام نشانی استفاده میشود ؟
الف -نشانی نوشته
ب -نشانی پرونده
ج -پیوند یکتا
د -نام تصویر با پسوند jpg
-227افزونه گراویتی فرم چه کاری انجام میدهد
الف -فرم ساز
ب -فروشگاه ساز
ج -مدیریت SEO

؟

د -صفحات SEO
-228برای افزودن دکمه از کدام گزینه استفاده میشود ؟
الف -لینک
ب -رسانه
ج -برچسب
د -پوسته
-229کدام قسمت جز اجزای اصلی وردپرس می باشد ؟
الف -فهرست ها
ب -پوسته وردپرس
ج -بخش کاربران
د -نظرسنجی
 -230کدامیک از مزایای لوکال هاست نمی باشد؟
الف -عدم نیاز به اینترنت
ب -عدم نیاز به پایگاه داده
ج -سرعت باال
د -سهولت تست قبل از آپلود
 -231کدامیک از مزایای استفاده از  easyphpنمی باشد؟
الف -نصب سریع و آسان
ب -ویزارد پیکر بندی
ج -وجود کامپوننت های مختلف
د -پشتیبانی از زبان Perl
 -232نام دامنه حداکثر چند کاراکتر میتواند باشد؟
الف56 -
ب32 -
ج256 -
د67 -
 -233کدامیک نام دامنه را به آی پی تبدیل می کند؟
الفcms-
بdns -
جnikhandle -
دalias -
 -234اگر دامنه از یک شرکت و هاست از جایی دیگر باشد کدامیک را باید تنظیم نمایید؟
الفcms-
بdns -
جnikhandle -
د -پسوند دامنه
 -235در کنترل پنل هاستینگ چه قابلیتی وجود ندارد؟
الف -ایجاد دیتا بیس جدید
ب -آپلود فایل
ج -پارک دامنه دیگر
د -ثبت دامنه جدید

 -236در ایجاد پایگاه داده جدید کدام مورد نیاز نیست؟
الفDatabase Name-
بDatabase Username -
جNew Password -
دEmail -
 -237کدام پسوند برای ثبت دامنه یک سازمان یا ارگان دولتی مناسب تر است؟
الفorg-
بnet -
جbiz -
دus -
 -238نام دامنه  .eduبرای کدام مورد صحیح می باشد؟
الف -نظامی
ب -دولتی
ج -آموزشی
د -تجاری
 -239اولین موتور جستجو که به بررسی متون و جستجو در اطالعات می پرداخت چه نام داشت؟
الف -گوفر
ب -گوگل
ج -آلتاویستا
د -یاهو
 -240کدام جمله در مورد تگ  H1صحیح نمی باشد؟
الف -با ارزشترین تگ  headingمی باشد
ب -برای عنوان سایت یا عنوان مطلب بکار میرود
ج -نباید کمتر از  3بار در هر صفحه استفاده شود
د -استفاده از این تگ برای  seoسایت الزم است
 -241کدام یک از گزینه های زیر از تکنیک های  seoکاله خاکستری محسوب نمی شود؟
الف -طراحی مجدد یا آپدیت سایت
ب -ایجاد کامنت
ج -قرار دادن لینک در سات های خبری
د -تغییر مسیرهای موذیانه
 -242کدام یک از موارد زیر از جریمه های گوگل برای سئوی کاله سیاه نیست؟
الف -کاهش شدید رتبه سایت
ب -قرار دادن سایت در سند باکس گوگل
ج -حذف همیشگی سایت
د -خروج دامنه از کنترل ادمین
-243کدام یک از گزینه های زیر در انتخاب پایگاه داده موثرتر است؟
الف-متن باز بودن
ب -داشتن امکان نصب آسان
ج -وجود API
د -عملیات پردازشی و محاسباتی
-244در4.1.5

My sqlعدد 1نشان دهنده چیست؟

الف-سطح انتشار

ب -شماره ویرایش
ج -زمان انتشار
د -توصیف کننده قاب فایل
-245در 4.1.5

Mysqlعدد  5نشان دهنده چیست؟

الف-سطح انتشار
ب -شماره ویرایش
ج -زمان انتشار
د -توصیف کننده قاب فایل
 My SQL-246به چه دلیل توسط زبان های برنامه نویسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
الف-متن باز بودن
ب -وجود  APIهای متعدد
ج -عملیات پردازشی و محاسباتی
د -امکان نصب سریع
-247در 4.1.5

MySQLعدد 4نشان دهنده ی چیست؟

الف-سطح انتشار
ب -شماره ویرایش
ج -زمان انتشار
د -توصیف کننده قالب فایل
-248روی کدام یک از انواع نسخه های زیراز My SQLعالوه بر تست ،تعمیر نیز صورت گرفته است؟
الف-اAlpha
بBeta -
جGama -
د5 -
-249به مجموعه ای سازمان یافته از اطالعات ............گفته میشود؟
الف-پایگاه داده
ب -جدول
ج -رکورد
د -فیلد
-250پیاده سازی کدام یک از مدلهای پایگاه داده زیر مشکل تر از سایر مدل هاست؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-251مجموعه ها و رکورد ها در کدام مدل بررسی میشود؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-252در سیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های دانش اموز-درس چه نوع رابطه ای با هم دارند؟
الف-یک به یک

ب -یک به چند
ج -چند به چند
د -این دو موجودیت به طور مستقیم رابطه ای ندارند
-253کدام یک از گزینه های زیر از اهداف نرمال سازی بانک اطالعات است؟
الف-کاهش افزونگی و حفظ یک پارچگی اطالعات
ب -افزایش افزونگی و حفظ یک پارچگی اطالعات
ج -کاهش تعداد جدول های بانک اطالعات وحفظ یک پارچگی
د -افزایش تعداد ابطه های بانک اطالعات و افزایش یک پارچگی
-254اگر تمام صفت های غیر کلیدی یک موجودیت به تمام کلید اصلی وابستگی تابعی داشته باشند و همچنین
تمام صفت های ان یکتا باشد این موجودیت در کدام فرم نرمال است؟
الف-فرم نرمال اول
ب -فرم نرمال دوم
ج -فرم نرمال سوم
د -فرم نرمال چهارم
-255در کدام مدل پایگاه داده ها هر گره فرزند فقط یک گره پدر دارد؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-256در مدل رابطه ای به صفتی که مقدار منحصر به فرد داشته باشد...می گویند.
الف-رکورد
ب -فیلد
ج -کلید
د -جدول
-257کدام یک از موارد زیر مفهوم یکپارچگی اطالعات را میرساند؟
الف-در جدول فیلدهای قابل تقسیم نباشد
ب -در جدول اطالعات تکراری نباشد
ج -اعمال تغییرات روی اطالعات در یک مکان انجام شود
د -فیلدهای جداول نوابستگی تابعی داشته باشند
-258بهترین مدل پیاده سازی سیستم های بانک اطالعاتی کدام است؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-259کدام مدل پیاده سازی توسط گراف پیاده سازی می شود؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-260به کدام یک از موارد زیر محیط عملیاتی گفته میشود؟

الف-دانش اموز
ب -نام دانش اموز
ج -مدرسه
د -پایگاه داده
-261اگر کلید انتخاب شده شامل یک فیلد باشد آن را فیلد...میگویند
الف-کلید ساده
ب -کلید مرکب
ج -جدول
د -پایگاه داده
-262در یک مدرسه کدام یک از موارد زیر موجودیت به حساب می آید؟
الف-معلم
ب -کدمعلم
ج -نام درس
د -نام مدرسه
-263درسیستم عملیاتی مدرسه موجودیت های درس ومعلم چه نوع رابطه ای باهم دارند؟
الف-یک به یک
ب -یک به چند
ج -چند به چند
د -رابطه ای ندارد
-264به عمل تکراری بودن داده ها درجدول که موجب اشغال فضای زیاد می شود چه می گویند؟
الف-نرمال سازی اطالعات
ب -بهنگام سازی داده ها
ج -افزونگی داده
د -بهینه سازی
-265درکدام مدل پایگاه داده ها پیاده سازی ارتباط از پایین به باالراحت تر است یا هر گره فرزند بیش از یک گره
پدر دارد؟
الف-شبکه ای
ب -رابطه ای
ج -شی گرا
د -سلسله مراتبی
-266با توجه به دستور زیر جدول ایجاد شده شامل چند فیلد است؟
))table tb1(id int, name char( 10
الف2-
ب10 -
ج1 -
د11 -

Create

 -267عملی که با آن رتبه وب سایت را در موتورهای جستجو از طریق نقض کردن قوانین باال میبرند چه نام دارد؟
الف -سئوی کاله سیاه
ب -سئوی کاله خاکستری
ج -سئوی کاله سفید

د -مخفی کاری
 -268مهمترین عامل در سئوی یک سایت کدام گزینه است؟
الف -ایجاد بک لینک
ب -اتصال به شبکه های اجتماعی
ج -تولید محتوای منحصر بفرد
د -انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 -269کدام الگوریتم ،الگوریتم اصلی موتور جستجو گوگل می باشد؟
الف -کبوتر
ب -مرغ مگس خوار
ج -پاندا
د -پنگوئن
 -270مهمترین و موثرترین تگ در سئوی سایت کدام است؟
الف -متا تگ توضیحات
ب -تگ عنوان
ج -تگ Body
د -تگ html
 -271کدام یک از موارد زیر به کاهش نرخ پرش کمک می کند؟
الف -استفاده از منوهای تو در تو
ب -استفاده از تبلیغات
ج -جذاب و مرتبط بودن محتوا
د -استفاده از پاراگراف با متون زیاد
 Anchor Text-272چیست؟
الف -کلمه کلیدی اصلی
ب -کلمه کلیدی فرعی
ج -کلمه کلیدی پر تکرار
د -کلمه ای که قابل کلیک کردن است
 -273کدام مورد در مورد گلباران کلمات کلیدی صحیح می باشد؟
الف -موجب افزایش کلمات کلیدی می شود
ب -به درک گوگل از موضوع سایت کمک می کند
ج -موجب بهبود جایگاه سایت در گوگل می شود
د -امتیاز سایت بیشتر می شود
 -274از کدام تگ برای توصیف چیزی که در تصویر دارد استفاده می شود؟
الفH3-
ب -تگ توضیح
جalt -
د -عنوان
-275لینک هایی که با " "#آغاز می شوند چه لینک هایی هستند؟
الف -خارجی
ب -داخلی
ج -بک لینک
دhyperlink -

 -276بطور معمول از کدام تگ برای نوشتن متن یک پست در سایت استفاده می شود؟
الفH1-
بH2 -
جH3 -
دH6 -
 -277سایت ریسپانسیو به چه معناست؟
الف -سایتی که پویا ساخته شده باشد
ب -سایتی که پشتیبانی  24ساعته دارد
ج -سایتی که سواالت کاربر را آنالین پاسخ می دهد
د -سایتی که با تغییر سایز صفحه نمایش بهم نریزد
 -278مهمترین گام برای راه اندازی یک سایت کسب و کار اینترنتی کدام گزینه است؟
الف -انتخاب دامنه مناسب
ب -انتخاب هاست مناسب
ج -انتخاب قالب مناسب
د -فعالیت در شبکه های اجتماعی
 -279یک دامین مناسب و بهینه حداکثر می تواند چند کاراکتر باشد؟
الف8 -
ب11 -
ج13 -
د16 -
 -280جهت بهبود رتبه و جایگاه سایت کدام مورد را نباید انجام داد؟
الف -استفاده فراوان از کلمات کلیدی
ب -بروز رسانی منظم محتوا و مطالب
ج -استفاده از تگ های H
د -استفاده از بک لینک های معتبر
 -281متا تگ توضیحات حداکثر چند کاراکتر می تواند باشد؟
الف150 -
ب160 -
ج165 -
د170 -
 -282از نظر کارشناسان سئو کدام مورد مهمترین فاکتور لینک سازی داخلی است؟
الف -داشتن مطالب با کیفیت
ب -قرار دادن لینک ها در منوی سایت
ج -لینک دادن به مهمترین مطالب
د -ارزش افزوده لینک داخلی
 -283در هنگام ایجاد لینک  .....بهتر است لینک های ایجاد شده به شکل نوفالو باشد.
الف -داخلی
ب -خارجی
ج -سایت های معتبر
د -شبکه های اجتماعی
-284کدام مورد از ویژگی های یک  cmsنیست؟

الف -برنامه ای که از ایجاد و مدیریت و بروز رسانی وب سایت پشتیبانی می کند.
ب -دارای قابلیت مدیریت ساختار سایت است
ج -برای تولید وب سایت حرفه ای بکار می رود
د -با ید تمام وب سایت را برنامه نویسی کرد
 -285کدام مورد از امکانات ورد پرس نمی باشد؟
الف -هسته قابل حمل
ب -نصب محلی
ج -قابلیت gzip
د -انحصاری در اختیار یک شرکت خاص
 -286کدام مورد در مورد بایگانی مطالب در ورد پرس صحیح نمی باشد؟
الف -بصورت خودکار مطالب دسته بندی می شوند
ب -بصورت موضوعی مطالب دسته بندی می شوند
ج -مطالب بر حسب نویسنده دسته بندی می شوند
د -مطالب بر اساس زمان قابل دسته بندی نیست
 -287محل ذخیره پیش فرض فایل های آپلودی کدام است؟
الفwp-content/uploads-
بwp-content/download -
جwp-admin/uploads -
دwp-themes/uploads -
 -288برای پاک کردن لینک متن از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفalt+shift+s-
بalt+ctrl+s -
جshift+ctrl+s -
دalt+del -
 -289کدام گزینه باعث  justifyشدن متن می شود؟
الفalt+shift+j-
بalt+shift+k -
جalt+ctrl+j -
دalt+shift+d -
 sticky-290کردن نوشته چه تاثیری بر روی آن دارد؟
الف -باعث نمایش پست در باالترین قسمت صفحه اصلی می شود
ب -باعث رفتن متن نوشته در پایین صفحه می شود
ج -باعث کج نوشته شدن نوشته می شود
د -متن نوشته را بصورت لینک تنظیم می نماید
 -291کدام گزینه تعریف بر چسب می باشد؟
الف -لینک به صفحات دیگر
ب -نمایش مشخصات یک نوشته
ج -راهی برای نظم بخشیدن به پست ها و راهبری ساده طراحی
د -عکسی با نام دلخواه
 -292این گزینه نقشی شبیه به نقش شاخه در ویندوز دارد و باعث نظم و انسجام بهتر به پست ها میشود.
الف -برگه
ب -دسته
ج -فهرست

د -لینک
 -293برای مدیریت دسته ها از کدام قسمت وارد می شویم؟
الف -پیشخوان  /دسته
ب -نمایش  /دسته
ج -نوشته  /دسته
د -برگه ها  /دسته
 -294اگر در قسمت پیوند یک نوشته گزینه  _topاستفاده شود ،صفحه به چه صورت نمایش داده می شود؟
الف -در فریم باالیی صفحه
ب -در زبانه جدید
ج -در همان زبانه
د -در قسمت والد خود
 -295این نقش ،عالوه بر اختیارات مشترک می تواند نسبت به نوشتن و ویرایش پست های خود اقدام کند؟
الف -مشارکت کننده
ب -نویسنده
ج -ویراستار
د -مدیر
 -296این نقش عالوه بر نوشتن و ویرایش پست می تواند آنرا انتشار دهد؟
الف -مشارک کننده
ب -ویراستار
ج -نویسنده
د -مشترک
 -297این نقش میتواند بنویسد ،پست را انتشار دهد و به مدیریت دیگاه ها ،دسته ها ،صفحات و لینک اقدام نماید؟
الف -ویراستار
ب -مشترک
ج -مدیر
د -مشارکت کننده
 -298کدام یک از خصوصیات نقش مشترک نمی باشد؟
الف -به پیشخوان دسترسی دارد
ب -نقش پیش فرض وردپرس است
ج -می تواند تنظیمات کاربری خود را تغییر دهد
د -میتواند پست انتشار دهد
-299کدامیک از خصوصیات نقش مشارکت کننده نیست؟
الف -نوشتن پست
ب -ویرایش پست
ج -دسترسی به پیشخوان
د -انتشار پست
-300کدام یک از خصوصیات نقش نویسنده نیست؟
الف -نوشتن پست
ب -ویرایش پست
ج -انتشار پست

د -مدیریت دیدگاه ها
"-301معرفی کوتاه" سایت در کدام قسمت وجود دارد؟
الف -تنظیمات  /همگانی
ب -تنظیمات  /رمز
ج -نمایش  /همگانی
د -نمایش  /معرفی کوتاه
 -302برای بروز رسانی اتوماتیک وردپرس از کدام قسمت تنظیمات را انجام می دهیم؟
الف -ابزار ها  /ارتقا
ب -ابزار ها  /درون ریزی
ج -ابزار ها  /پشتیبان گیری
د -ابزار ها  /برون ریزی
 -303منظور از  permalinkچیست؟
الف -پیوند به صفحه ای دیگر در سایت خود
ب -پیوند یکتا
ج -پیوند به یک عکس در سایت
د -پیوند به یک موتور جستجو
 -304کدام گزینه از ویژگی های تصویر شاخص است؟
الف -همان تصویری است که درون مطلب قرار میگیرد
ب -بر روی صفحه اصلی و در کنار عنوان قرار می گیرد
ج -در صفحه اصلی و در قسمت منو ها قرار می گیرد
د -تصویری که در صفحه اول هر نوشته قرار می گیرد
 -305قابلیت  gzipدر وردپرس به چه معناست؟
الف -میزان مصرف پهنای باند را کاهش می دهد
ب -میزان بازدید را افزایش می دهد
ج -در سئوی سایت تاثیر مستقیم دارد
د -از روشهای آپلود عکس می باشد
 -306کدام مورد از امکانات وردپرس برای مدیریت دیدگاه ها نمی باشد؟
الف -می توان تمام نظرات را پیش از نمایش در سایت دید
ب -دیدگاه های فرستاده شده می تواند از یک آی پی خاص باشد
ج -دیدگاه ها با بیش از یک تعداد مشخص می تواند لینک شود
د -دیدگاه ها در وردپرس قابل ویرایش توسط همه هستند
 -307ویژگی  QuickPressچیست؟
الف -می توان بدون هیچ دردسری در صفحه اول پیش خوان پست ارسال نمود
ب -می توان به راحتی و سریع دیدگاه اضافه نمود
ج -قابلیت ارسال سریع منو ها به محیط وردپرس را فراهم می کند
د -قابلیت ویرایش سریع برگه ها را به ما می دهد
 -308در کتابخانه وردپرس چه فایل هایی قابل آپلود کردن نیستند؟
الف -فایل های صوتی
ب -فایل های تصویری
ج -فایل های برنامه

د -فایل های عکس
 -309اگر از بخش سرآغاز دسته گزینه هیچکدام انتخاب شود ،دسته چه خصوصیتی پیدا می کند؟
الف -دسته دارای زیر دسته می شود
ب -در باالترین سطح یعنی بدون یک والد قرار می گیرد
ج -دسته دارای بیش از یک والد می شود
د -دسته هم رده با بقیه دسته ها قرار می گیرد
 -310اگر دسته ای را پاک کنیم برای پست های آن دسته چه اتفاقی می افتد؟
الف -پست ها هم پاک می شوند
ب -پست ها زیر مجموعه هیچ دسته ای نمی شوند
ج -پست ها به دسته پیش فرض انتقال داده می شوند
د -پست ها یک دسته به باال منتقل می شوند
 -311نیم رخ ها چه هستند؟
الف -تصویر محیط ورد پرس
ب -تصویر پروفایل کاربران
ج -تصویر لوگوی سایت
د -تصویر شاخص
 -312وردپرس چند سطح دسترسی برای کاربران تعریف کرده است؟
الف3 -
ب6 -
ج4 -
د5 -
 -313کدام گزینه در سایت تایید نمی شود اما در قسمتی قرار می گیرد که بتوان آنها را ویرایش یا برای همیشه به
زباله دان منتقل کنید؟
الف -جفنگ
ب -در انتظار تایید
ج -تایید شده ها
د -دیدگاه ها
 -314لوگویی که در مرورگر کنار نام سایت قرار می گیرد چه نام دارد؟
الفlogo-
بfavicon -
جvisual composer -
دwidget -
 -315کدام گزینه ابزارهایی هستند که امکاناتی جدید را به وردپرس اضافه می کنند؟
الف -اسالیدر
ب -افزونه ها
ج -قالب ها
د -نوشته ها
 -316کدام افزونه برای ایجاد فرم در سایت استفاده می شود؟
الفvisual Composer-
بContact Form7 -
جAkismet -
دYoast SEO -

-317کدام افزونه برای ایجاد تنظیمات امنیتی استفاده می شود؟
الفiThemes Security Pro-
بWP Rocket -
جAkismet -
دUltimate Member -
 -318کدام افزونه برای افزایش سرعت لود سایت است؟
الفiThemes Security Pro-
بWP Rocket -
جWooCommerce -
دUltimate Member -
 -319کدام افزونه در هنگام آپلود ،تصاویر را فشرده و بهینه می نماید؟
الفGADWP-
بWP Smush Pro -
جWooCommerce -
دUltimate Member -
 -320کدام افزونه سیستم عضوگیری را بصورت حرفه ای پیاده می کند؟
الفUltimate Member-
بWooCommerce -
جWP Smush Pro -
دAkismet -
-321کدام لوکال هاست برای سیتم عامل های لینوکس تحت دبیان طراحی شده؟
الفXampp-
بEasyPHP -
جLamp -
دMamp -
 -322کدام لوکال هاست برای سیتم عامل های مکینتاش طراحی شده؟
الفXampp-
بEasyPHP -
جLamp -
دMamp -
 -323کدام لوکال هاست برای سیستم عامل های ویندوز طراحی نشده است؟
الفXampp-
بEasyPHP -
جLamp -
دWamp -
-324آدرس  URLیک سایت از چه قسمت هایی تشکیل شده؟
الف -پروتوکل-نام سایت-نام دامنه
ب -پروتوکل-نام دامنه-نام سایت
ج -نام دامنه-نام سایت-پروتوکل
د -نام سایت-پروتوکل-نام دامنه
 -325کسب و کار اینترنتی چیست؟
الف -هر کاری که در فضای اینترنت انجام شود و منجر به کسب درآمد شود
ب -تبلیغات در اینترنت
ج -جستجوی کار مورد نظر به منظور کسب در آمد در اینترنت
د -استخدام افراد به صورت اینترنتی
 -326کدامیک از مزایای کسب و کار اینترنتی نیست؟

الف -انعطاف پذیر بودن
ب -عدم محدودیت در مکان
ج -محدودیت در زمان
د -ارزان بودن
 -327کدام یک از معایب کسب و کار اینترنتی نمی باشد؟
الف -احتیاج به صبر و حوصله دارد
ب -نسبت به کسب و کارهای دیگر حساستر است
ج -نیاز به ایده و خالقیت دارد
د -مختص مکان خاصی نمی باشد
 -328کدام مورد جزء مراحل شروع کسب و کار اینترنتی نمی باشد؟
الف -مشخص کردن هدف
ب -برنامه ریزی
ج -استخدام نیرو
د -بررسی نتایج
 -329داشتن خالقیت در کسب و کار اینترنتی جزء کدام مورد به حساب می آید؟
الف -معایب کسب و کار اینترنتی
ب -مزایای کسب و کار اینترنتی
ج -تفاوت کسب و کار اینترنتی با کار فیزیکی
د -شباهت کار فیزیکی با کسب و کار اینترنتی
-330مشاوره و رزرو هتل جزء کدام گروه کسب و کار اینترنتی است؟
الف -فروش خدمات
ب -فروش محصوالت مجازی
ج -فروش مستقیم
د -فروش واسطه ای
-331کدام مورد جزء مراحل اصلی راه اندازی کسب و کار اینترنتی نمی باشد؟
الف -ارزیابی ایده
ب -تولید محتوا
ج -بازاریابی اینترنتی
د -تصور آینده بهتر
 -332ثبت دامنه جزء کدام مورد از مراحی کسب و کار اینترنتی به حساب می آید؟
الف -راه اندازی
ب -انواع کسب و کار
ج -ایده های کسب و کار
د -مدیریت کسب و کار
-333سیستم فروش حرفه ای جزء کدام یک از مراحل کسب و کار اینترنتی است؟
الف -راه اندازی
ب -ارزیابی
ج -نیاز سنجی
د -توسعه و مدیریت
 -334عالمت * در فایل  ROBOTS.TXTبه چه معناست؟

الف -تمام صفحات مورد نظر
ب -تمام پوشه های مورد نظر
ج -تمام روبات های جستجوگر
د -هیچ کدام از ربات های جستجوگر
 -335یکی از مهمترین مالک های آماری و اطالعاتی برای رتبه بندی سایت ها ...........می باشد.
الف -الکسا
بgoogle ads -
ج -موتورهای جستجو
د -فایل robots.txt
 -336یکی از معیارهای اصلی الکسا برای رتبه دهی به سایت  ..........می باشد.
الف -آمار بازدید سایت
ب -حجم محتوای سایت
ج -تعداد بک لینک ها
د -تعداد کاربران
-337خروجی دستور زیر چیست؟
select name , family from tblusers where avg>=12
الف -نمایش نام و نام خانوادگی افرادی که تعداد آنها بیش از  12نفر باشند
ب -نمایش نام و نام خانوادگی افرادی که معدل آنها بزرگتر مساوی  12باشد
ج -نمایش تمام اطالعات موجود در جدول tblusers
د -نمایش نام و نام خانوادگی  12رکورد از جدول tblusers
 -338به چه تعداد برچسب در وردپرس می توان تعریف کرد؟
الف150 -
ب256 -
ج512 -
د -نا محدود
 -339به چه تعداد دسته می توان در وردپرس تعریف کرد؟
الف256 -
ب512 -
ج -نا محدود
د1024 -
 -340هنگام ساخت برگه ،بطور پیش فرض جزء کدام دسته قرار می گیرند؟
الف -دسته ای که اول تعریف شده
ب -دسته ای که بیشترین برگه ها را دارد
ج -آخرین دسته تعریف شده
د -فاقد دسته بندی
-341برای درج اطالعات در یک رکورد از کدام دستور استفاده می شود؟
الفinsert-
بupdate -
جselect -
دdelete -
-342برای حذف اطالعات در یک رکورد از کدام دستور استفاده می شود؟
الفinsert-

بupdate -
جdelete -
دselect -
-343برای ویرایش اطالعات در یک رکورد از کدام دستور استفاده می شود؟
الفinsert-
بupdate -
جselect -
دdelete -
-344برای حذف اطالعات یک رکورد از کدام دستور استفاده می شود؟
الفinsert-
بupdate -
جdelete -
دselect -
-345دستور  Alterکدام کار را انجام می دهد ؟
الف -حذف جدول از بانک اطالعاتی
ب -افزودن یک ستون به جدول
ج -افزودن یک سطر به جدول
د -انتخاب یک سطر از جدول
-346دستور  Updateمیتواند:
الف -در یک زمان چندین سطر را ویرایش نماید
ب -در یک زمان می تواند فقط یک سطر را ویرایش نماید
ج -در یک زمان یک سطر را حذف نماید
د -در یک زمان بیش از یک سطر را حذف نماید
-347برای ایجاد یک جدول جدید از نتیجه پرس و جو کدام گزینه بکار می رود؟
الفselect-
بselect into -
جinsert -
دupdate -
-348اصالح مقادیر فیلد یا قیلد های از رکورد  ...نام دارد.
الف -بازیابی
ب -ویرایش
ج -تغییر ساختار
د -بهنگام سازی
-349برای تفاضل بین دو پرس و جو از کدام دستور استفاده می شود ؟
الفintersect-
بunion -
جnull -
دexcept -
-350برای اشتراک دو پرس و جو از کدام دستور استفاده می شود ؟
الفunion-
بintersect -
جnot null -
دexcept -
-351برای اجتماع دو پرس و جو از کدام دستور استفاده می شود ؟
الفunion-
بexcept -

جintersect -
دall -
-352اولین مرحله انجام پروژه وردپرس کدام است؟
الف -تدوین نقشه سایت
ب -طراحی
ج -برنامه نویسی
د -اجرا
 -353در این مرحله از انجام پروژه تمامی اطالعات مورد نیاز از سفارش دهنده دریافت می شود و یک نمودار درختی
تدوین می گردد.
الف -طراحی
ب -اجرا
ج -برنامه نویسی
د -تدوین نقشه سایت
 -354در این مرحله از انجام پروژه نمونه کامل سایت روی هاست قرار می گیرد.
الف -نصب و راه اندازی
ب -برنامه نویسی
ج -اجرا
د -پشتیبانی
 -355در این مرحله مطالب و تنظیماتی که از طریق  cmsدر پایگاه داده ذخیره شده در سایت نمایش داده می شود.
الف -اجرای استاتیک
ب -اجرای محتوای داینامیک در طراحی استاتیک
ج -طراحی استاتیک
د -طراحی داینامیک
 -356فایل  robots.txtبه خزندگان موتورهای جستجو چه اطالعاتی را منتقل می کند؟
الف -کدام صفحه از سایت برای اسکن کردن باز است
ب -چه پروتکل هایی در سایت استفاده شده اند
ج -چه تعداد آمار بازدید آن سایت داشته است
د -رتبه سایت در الکسا چند است
 -357توسط کدام دستور در فایل  robots.txtبه ربات ها گفته می شود که الزم نیست این مسیر را جستجو کند؟
الفuser-agent-
بDisallow -
جCrawl-delay -
دSitemap -
 -358تبلیغات و بازاریابی سایت در کدامیک از مراحل پروژه انجام می شود؟
الف -تولید محتوا
ب -خدمات پس از فروش
ج -پشتیبانی و مدیریت
د -طراحی گرافیکی
-359کدام یک از گزینه های زیربرای انتخاب نام دامین باید مورد نظر قرار بگیرد؟
الف -تقلید از سایتهای بزرگ باشد
ب -کوتاه و مختصر نباشد
ج -حتما از حروف فارسی استفاده شده باشد

د -به ذهن سپردنش راحت باشد
 -360در بخش طراحی ظاهری یا رابطه کاربری وب سایت رعایت کدام مورد ضروری نیست؟
الف -توجه به روانشناسی رنگ ها
ب -نمایش در انواع دستگاه ها
ج -کاربر پسند بودن
د -ساده و تگ رنگ بودن
 -361در این مرحله از طراحی سایت بایستی از مشکالت پیش بینی نشده جلوگیری و آن را حل کرد.
الف -پیاده سازی نهایی
ب -انجام امور فنی
ج -نیاز سنجی
د -پشتیبانی و بروز آوری مداوم
 -362تمام فایلهایی که ما به نوشته هایمان پیوست می کنیم در قسمت..........قرار می گیرند.
الف -برگه
ب -رسانه
ج -فهرست
د -پیشخوان
 -363در قسمت رسانه های وردپرس کدام مورد روی تصویر قابل اجرا نیست؟
الف -آپلود تصویر
ب -ویرایش تصویر
ج -تغییر اندازه تصویر
د -تغییر رنگ تصویر
 -364با تغییر دادن محتوای کدام فایل می توان تصویر با اندازه بزرگتری را وارد نماییم؟
الفhtaccess-
بsitemap -
جrobots.txt -
دphpmyadmin -
 -365در قسمت اندازه های تصاویر در وردپرس ،تصاویر به کدام روش نمی توانند نمایش داده شده و تغییر اندازه
داشته باشند؟
الف -بند انگشتی
ب -میانه
ج -بزرگ
د -کوچک
 -366کدام یک از موارد نمایش فایل در رسانه نیست؟
الف -بصورت لیستی یا سطری
ب -بر اساس فرمت
ج -بر اساس تاریخ
د -بر اساس نام کاربر
 -367یکی از بهترین انواع پیوند یکتا که موجب حداکثر خزش موتور جستجو روی نوشته می شود کدام است؟
الف -پیوند یکتای ساده
ب -پیوند یکتای عددی
ج -پیوند یکتای نام نوشته

د -پیوند یکتای ساختار دلخواه
 -368این نوع پیوند یکتا جهت ایجاد آدرس دهی مناسب برای سایت های خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
الف -پیوند یکتای نام نوشته
ب -پیوند یکتای ساده
ج -پیوند یکتای ماه و نام
د -پیوند یکتای ساختار دلخواه
 -369بهترین نوع پیویند یکتا در وردپرس کدام است؟
الف -پیوند یکتای ساده
ب -پیوند یکتای عددی
ج -پیوند یکتای نام نوشته
د -پیوند یکتای ساختار دلخواه
 -370این نوع پیوند یکتا با استفاده از آیدی یا شناسه مطلب لینک آنرا ایجاد می کند.
الف -پیوند یکتای ساده
ب -پیوند یکتای عددی
ج -پیوند یکتای نام نوشته
د -پیوند یکتای ساختار دلخواه
 -371کدام پیوند یکتا پیش فرض وردپرس است؟
الف -ساده
ب -عددی
ج -نام نوشته
د -ساختار دلخواه
 -372صفحاتی هستند که در هر سایت بدون تغییر باقی می مانند و نیازی نیست تا تغییر کنند؟
الف -ایستا
ب -پویا
ج -سفارشی
د -یکتا
 -373صفحاتی هستند که دائما در حال تغییراند و بهتر است دسته بندی و برچسب گذاری شوند.
الف -ایستا
ب -پویا
ج -یکتا
د -سفارشی
 -374محتواهای متنی سایت شما هستند که برای ایجاد توضیحات کلی بکار می روند.
الف -برگه
ب -نوشته
ج -دسته
د -برچسب
 -375نوعی از محتوا هستند که بر اساس تاریخ انتشار قابل نمایش هستند.
الف -برگه
ب -نوشته
ج -ذسته

د -برچسب
 -376موضوع های کلی هستند که برگه ها می توانند زیر مجموعه آن قرار گیرند.
الف -برگه
ب -نوشته
ج -دسته
د -برچسب
 -377دسته بندی های خاص و کوچک تر را برای مطالب سایت شما انجام میدهند و به محتوای هر نوشته بستگی
خواهند داشت.
الف -برچسب
ب -برگه
ج -نوشته
د -فهرست
 -378کدام گزینه در برچسب گذاری اهمیت ویژه ای ندارد؟
الف -کوتاه باشد
ب -برچسب های یک نوشته کم باشد
ج -از برچسب های قبلی استفاده شود
د -نام مستعار داشته باشد

