
 استاد بیابانی                                                                         ASP.netنمونه سواالت 

 ؟نیستکذام عثاست دس هَسد صهاى تاسگزاسی غفحِ غحیح   

 الف(صهاى تاسگزاسی غفحِ تِ سشعت اتػالی کِ هشٍسگش اص اى استفادُ هی کٌذ تستگی داسد 

 ثاًیِ تیطتش ًطَد 8ب(طشاحی غفحِ تْتش است طَسی تاضذ کِ صهاى تاسگزاسی اص 

 ج(صهاى تاسگزاسی غفحِ تِ ّوشاُ حدن فایل غفحِ دس قسوت ساست ًَاس ٍضعیت ًوایص دادُ ضَد.

 .هی ضَداًدام speedطثقِ preferencesد(صهاى تاسگزاسی غفحِ اصطشیق کادسهحاٍسُ

 د

 تا کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش هی تَاى خشٍخی یک غفحِ ٍب سا هطاّذُ کشد؟ 

                         operaب(                                      yahoo massengerالف(

 ms wordد(                                                          notpadج(

 ب

تشای تٌظیوات ایوٌی ساصهاى ّا ٍهشاکضی کِ داسای ایٌتشًت ٍ ضثکِ داخلی ّستٌذ اص کذام گشٍُ اهٌیتی   

 یت ّا استفادُ هی ضَد؟سا

           restrictedد(         securityج(     trusted sitesب(                  local internetالف(
 الف

 تِ سشٍیس گشافیکی ایٌتشًت خْت اًتقال اطالعات........گفتِ هی ضَد؟ 

 الف(ضثکِ ساُ دٍس                                                ب(پست الکتشًٍیک                     

 ج(فیلن فلص                                                          د(ٍب
 د

 تَسط  کذام گضیٌِ اًدام هی ضَد؟ proxyتٌظیوات پیطشفتِ  

           firewallب(                                            الف(کاستش                

           cookieد(                                                                   ispج(
 ج

هی  کذام یک اص گضیٌِ ّا تا دسیافت کلوِ  یا عثاستی هختػش لیستی اص  ًتایح هَضَعات  هَسد ًظش کاستش ساتش 

 گشداًٌذ؟

 الف(هَتَس خستدَ                                                 ب(هشٍسگش                

           isp د(                                                           cookie ج(

 الف

 کذام ادسس صیش ًطاى گش یک غفحِ ٍب سا دس ایٌتشًت هیثاضذ؟  

 http://www.iran.in/index.zipب(                   http://www.iran.ir/index.htmlالف(

 http/www/iran/html/د(                         http://www.iran.ir/index.zipج(
 الف

 تِ هٌظَس هطاّذُ غفحات ٍب تایذ اص چِ ًَع تشًاهِ ای تِ عٌَاى ٍاسط استفادُ کشد؟ 

 ب(هشٍسگش                                                                  explorerالف(

 د(ٍیٌذٍص                                 ج(ایٌتشًت                              
 ب

 فایل ّای کَچک هتٌی کِ ٌّگام کاس تا ایٌتشًت دس کاهپیَتش رخیشُ هیطًَذ.چِ هی ًاهٌذ؟ 

              Cookieب(                                                Multimediaالف(

 Webد(                                                          Exporerج(

 ب

 تشای هطاّذُ فایل ّایی کِ دس ایٌتشًت تَسط هشٍس گشّا پطتیثاًی ًویطًَذ اص چِ تشًاهِ ّایی ّستٌذ؟ 

             Cookie ب(                                                    plugin     الف(

 Adob Acrobatج(هَتَسخست ٍخَ                                                 د(

 الف

 ج نیست؟ّا plugin کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص سٍش ّای ًػة 

http://www.iran.ir/index.html
http://www.iran.in/index.zip
http://www.iran.ir/index.zip
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   Oflineب(                                                          Onlineالف(

 Pre-Installatinد(                                                              playerج( 

 

 

 
 تشای تاال تشدى اهٌیت کاستشاى عالٍُ تش تٌظیوات اهٌیتی هشٍسگشّا  اص چِ اهکاًی هی تَاى استفادُ کشد ؟ 

         Cookieب(                                                          Plugin الف(

 Proxyد(                                                                   Ispج(

 د

 کذام گضیٌِ غحیح ًویثاضذ؟- 

 یک هشٍس گش ٍب است operaالف(ًشم افضاس 

 هتٌی  است فایلی اص ًَع  htmlب(یک فایل 

 صتاى ایداد غفحات ٍب استhttpج(

 است htmlد(صتاى عوَهی استفادُ ضذُ دس ٍب 

 ج

 کذام ًشم افضاس تشای طشاحی غفحِ ٍب هٌاسة تش است؟ 

 internet explorerد(        FRONTPAGEج(        PHOTOSHAPب(      VISUAL BASICالف(
 ج

 ٍب چیست؟ 

الف(ضثکِ تِ ّن پیَستِ کاهپیَتشّا دس کل ایٌتشًت                    ب(سشٍیس گشافیکی ایٌتشًت خْت 

 اًتقال اطالعات

ج(کاهپیَتشّای سشٍیس دٌّذُ ٍب                                       ج( ضثکِ تاس عٌکثَتی کاهپیَتش ّای 

 ایٌتشًت

 ب

 کذام ًشم افضاسصیش یک هشٍسگش ٍب ًیست؟ 

 netscapeب(                                                                  flashالف(

 internet explorerد(                                               firefoxج(

 الف

 .هی ضَدتِ ادسس هٌحػشتِ فشددس ایٌتشًت .............گفتِ  

  HTTPد(                 HTMLج(              Web siteب(                       URLالف(
 الف

 اًذاصُ گیشی اسخحیت داسد؟ کذام ٍاحذ اًذاصُ گیشی فًَت ًسثت تِ تقیِ ٍاحذ ّای 

 Pixel                                 ب(                                                          Pointالف(

 Inchد(                                                                 cmج(

 ب

 اعتثاس است؟کذام یک اص سًگْای صیش ًطاًگش علوی تَدى ٍ  

 ًقشُ اید(                     تی آج(                          صسدب( طالییالف(
 د

 کذام یک اص سًگْا ی صیش دس تداست تیاًگش هقام ٍ ثشٍت است؟ 

 خاکستشید(            سثض ج(                        اتیب( طالییالف(
 ج

 غفحا ت ٍب  سٍی چِ عاهلی تاثیش هیگزاسد؟کن تَدى حدن فایلْای استفادُ ضذُ دس  

  ساصگاسی تا هشٍسگشّا         ب(                                     سشعت تاس گزاسیالف(
 الف
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 کلیذی تَدى فایلْاد(                                      دقت غفحِ ًوایصج(
 َد؟تشای تشسین طشح سایت اص چِ تشًاهِ ّایی استفادُ هی ض 

 ٍیشاستاس هتٌید( گشافیکی ج(طشاحی ٍب                 ب( هشٍسگشالف(
 ج

 کذام یک اص تشچسة ّای صیش ًطاى دٌّذُ تشچسة پایاًی است؟ 

 </title/>د(       <title/>ج(                                    </title>ب(     <title>الف(
 ج

کذام گضیٌِ تایذ  Encodingدس قسوت   Notepadتِ هٌظَس پطتیثاًی اص صتاى فاسسی ٌّگام رخیشُ فایل دس  

 اًتخاب ضَد؟

 faد(                  UTFج(                                        farsiب(                      UTF-8الف(

 
 

 الف

 تذّی است؟کذام سًگ دس تداست تِ هعٌای ٍام ٍ  

 قشهض        ب(سثض                                                             الف(

 سیاُد(ًاسًدی                                                            ج(
 ب

 اکثش کاستشاى اص چِ دقتی تشای غفحِ ًوایص استفادُ هی ضَد؟ 

 4352×4222د(         4112×622ج(         522×322ب(        4201×435الف(
 الف

 چٌذ سٌذ سا یک خا ًوایص داد؟ htmlتَسط کذام گضیٌِ هیتَاى دس یک غفحِ  

                                      tableب(                                                         frameالف(

 spanد(                                                           div      ج( 

 الف

 سا اًتخاب هیکٌین؟ fileتشای رخیشُ تواهی فایلْای تاص کذام گضیٌِ اص هٌَی 

                                       save asب(                                                      save allالف(

 save frame asد(                                                              saveج(

 الف

 .کذام است؟htmlتشتیة قشاس گیشی  غحیح عٌاغش یک غفحِ ی 

 bodyhtmlheadب(                                    htmlbodyheadالف(

 headhtmlbodyد(                                        htmlheadbodyج(

 ج

 اصهایص غفحات ایداد ضذُ تش سٍی هشٍسگش تَسط کذام گضیٌِ صیش اًدام هیگیشد؟ 

 print previewب(                                    preview in browserالف(

 notepadد(                                      internet explorer 6.0ج(

 ج

 کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش قالة غفحات ٍب است؟ 

 utfٍ.html.د(                  htٍ.utf.ج(                        htmlٍ.ht.ب(         htmٍ.html.الف(
 الف

 سًگ پس صهیٌِ غفحِ سا هطخع هی کٌذ؟ <body>کذام خاغیت دس تشچسة  

  Backgroundب(                                                             colorالف(

 bgcolorد(                                                             Linkج(   

 د

 آٍسدُ ضًَذ؟  <head>کذام یک اص تشچسة ّای صیش ًوی تَاًٌذ دس تشچسة  

        <body>ب(                                                       <meta>الف(
 ب
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 <base>د(                                                            <title>ج(
 تشای دسج تَضیحات اص کذام تشچسة استفادُ هی ضَد؟ 

    - ->ب(                                                            <--!>الف(

 <!!>د(                                                            <- !>ج(    

 الف

 تشای تعییي ادسس پایِ دس یک سایت اص کذام تشچسة تایذ استفادُ ضَد؟ 

 <html>ب                                                    <address>الف(

 <base>د(                                                         <file>ج(     

 د

 
Metatag1ّا دس کذام تشچسة قشاس هیگیشد؟ 

                 <head>ب(                                                            bodyالف(

 <title>د(                                                           <meta>ج(
 ب

 هَتَسّای خستدَ اص هحتَیات کذام تشچسة تشای تشگشداًذى ًتایح هَسد ًظش کاستشاى استفادُ هیکٌٌذ؟ 

                 <head>ب(                                                       <body>الف(

 <html>د(                                                               <src>ج(

 

 الف

 دس کذام تخص اص کذ فایل است؟ <Title>هحل قشاسگیشی تشچسة 

 <body>داخل تشچسةب(                                     <head>داخل تشچسةالف(

 <body/>پس اص تشچسة خاتوِد(                                      <head>قثل اص تشچسةج(
 الف

 تشای تعیي ادسس پایِ دس یک سایت اص کذام تشچسة تایذ استفادُ ًوَد؟ 

          <html>ب(                                                  <address>الف(

 <base>د(                                                               <file>ج(

 د

 (غفحِ خاسی کذام است؟refreshکلیذ هیاًثش تشای تِ ٌّگام ساصی) 

 f5د(                             f6ج(                           f7ب(                            f8الف(
 ب

 تا کذام تگ ضشٍع هی ضَد؟htmlیک فایل 

 <title>د(               <body>ج(                    <html>ب(                 <head>الف(
 ب

 
Html هفَْم کذام عثاست صیش هی تاضذ؟ 

 hyper  text  main  languageالف(

 hyper     text   main languageب(

  hyper   tools  main  languageج(

 hyper    text  markup  languageد(

 د

 کذام دکوِ تشای تاصگطت تِ غفحِ قثلی کاستشد داسد؟ internet   explorerدس هشٍس گش - 

 homeد(      refreshج(          backب(   forwardالف(
 ب

 کذام دکوِ تشای فشاخَاًی)تاص خَاًی( کاستشد داسد؟ internet   explorerدس هشٍس گش - 

     refresh د(    favoritesج(           stopب(   forwardالف(
 د

 د کذاهیک اص پسًَذّای  فایل یک غفحِ ٍب هی تاضذ؟  
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 HTMLد( xHTM                ج(                  ASPب(                PSDالف(
 دس ًَاس عٌَاى هشٍسگشهی ضَد؟  IRAN WEBکذام گضیٌِ صیش سثة ًوایص کلوِ  

 <TITLE> IRANWEB<TITLE/>ب(                        <BODY>IRANWEB<BODY/>الف(

  <HTML>  IRANWEB <HTML/>د(                          <HEAD> IRANWEB <HEAD/>ج(
 ب

 اًشاتاچِ قالثی ًوی تَاى رخیشُ ًوَد؟  NOTPADتشای رخیشُ دس  

 BMPد(              PHPج(     HTML    ب(       HTMالف(
 د

 تٌذی تشای ایداد غفحِ ٍب استفادُ هی ضَد؟اص کذام قالة  

  Phpد(          psdج(           gifب(                jpgالف(
 د

 تا کذام ًشم افضاس هی تَاى یک غفحِ ٍب ایداد کشد؟ 

 hostد(             iisج( notepadب(  apache        الف(
 ب

 ...........رخیشُ ضَئ؟ تایستی تا پسًَذ notepadغفحِ ٍب ایداد ضذُ دس  

 swfد(         docxج(          ansiب(            htmlالف(
 الف

 خْت ًولیص یک عثاست دس ًَاس عٌَاى هشٍسگش تایستی آى سا دس تگ ..........ًَضت. 

 head><<head/> ب(  <html> </html>الف(

 <title> </title>د( <body> </body>ج(

 د

 هطاّذُ دس غفحِ ٍب دس کذام تگ ًَضتِ هی ضَد؟هحتَیات قاتل  

 <title>د(  <body>ج( <html>ب(   <head>الف(
 

 ج

 کذام گضیٌِ غحیح است؟ 

 الف(غفت یک ٍیژگی اضافی است کِ یک تگ سادقیق تشتعشیف هیکٌذ.

 هی تاضذ. HTTPب(صتاى عوَهی استفادُ ضذُ دسٍب

 ّْای هَخَد دس تاًک اطالعاتی ساداسد.ج(ٍب سایت ایستا,سایتی است کِ اهکاى ًوایص داد

 تایذاص ًشم افضاس هخػَظ اى استفادُ کشد.  HTMLد(تشای ایداد یک فایل

 الف

 ضکل اغلی ًوایص تگ ,کذام گضیٌِ است؟ 

           {tag}ب(                                .tag.الف(

   <tag>د(                                    /tag/ج(
 د

 تَسط کذام تگ صیش هیتَاى اًذیس تشای کاساکتش اًتخاب کشد؟ 

                    <strong>ب(                     <sup>  الف(

 <sub>د(                          <small>ج(  

 د

 هطخع هی کٌذ؟ dirکذام تشچسة سوت ٍ سَی ًوایص هتي سا تَسط خاغیت 

         <sup>ب(                                                        <bdo>الف(

 <p>د(                                                            <pre>ج(

 الف

است تِ ّواى غَست دس هشٍسگش ًوایص Enter,Spas  اگش تخَاّین هتٌی کِ ٍاسد کشدُ این کِ ضاهل چٌذیي   

 کذام تشچسة استفادُ هی کٌذ؟ دادُ ضَد اص
 ب
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    <pre>ب(                                                            <p>الف(

 <br>د(                                                          <bdo>ج( 
 ساتػَست هَسب سٍی غفحِ ًوایص هی دّذ؟Azmoonکذام گضیٌِ عثاست  

 <i>Azmoon </i>ب(                        <u>Azmoon </u>الف(

 <b>Azmoon </b>د(                            <p>Azmoon</p>ج(

 ب

 هتٌی کِ قشاس است دس تذًِ غفحِ ٍب تِ ًوایص  دس ایذ دسکذام تگ ًَضتِ هی ضَد؟ 

            <OL>ب(         <HEAD>الف(

 <UL>د(        <BODY>ج(
 ج

 تخَاّین یک هتي تا کوتشیي هقذاس تشخستگی ظاّش ضَد کذام تگ سا اًتخاب هی کٌین؟اگش  

 <H7>د(     <H1>ج(     <H5>ب(     <H6>الف(
 الف

 ساتػَست پشسًگ سٍی غفحِ ًوایص هی دّذ؟Azmoonکذام گضیٌِ عثاست  

 <i>Azmoon </i>ب(                        <u>Azmoon </u>الف(

 <b>Azmoon </b>د(                            <p>Azmoon</p>ج(

 د

 کذام تشچسة تا تقیِ گضیٌِ ّا هتفاٍت است؟ 

          <u>ب(                                                               <i >الف(

 <p>د(                                                                  <b>ج(

 د

 تِ کاس هی سٍد؟<font>کذام گضیٌِ تشای هطخع کشدى ًَع فًَت دس تشچسة  

        faceب(                                                               fontالف(

 baseد(                                                                styleج(

 ب

 خذیذ اص کذام تشچسة استفادُ هی ضَد؟تشای ایداد پاساگشاف  

    <pre>ب(                                                              <p>الف(

 baseد(                                                <paragraph>ج(   

 الف

 د؟سٍ کذام گضیٌِ تشای چپ چیي ٍساست چیي یا ٍسط چیي ضذى هتي تِ کاس هی 

  ALINGب(                                               CENTRالف(

 BASEد(                                                FACEج(

 ب

 تشای ایداد فاغلِ تیي حشٍف ٍ کلوات اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟ 

  SPACEب(                                                    PREالف( 

 TABد(                                                     NBSP&ج(

 ج

 کَچک تشیي اًذاصُ سا داسد؟<H6>تا <H1>کذام یک اص تشچسة ّای  

  H6ب(                                                                  H1الف(

د(ًسثت تِ هتي اطشاف ًَضتِ تعییي هی                               ج(تستگی تِ تٌظیوات هشٍسگش داسد

 ضَد

 ب

 تشای ایداد پاساگشاف دس هحیط طشاحی اص چِ کلیذی استفادُ هی ضَد؟ 

         shiftب(       pالف(
 د
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 enterد(     altج(
 سا تِ غَست صیش خط داس ًطاى هی دّذ؟ کتابکذام گضیٌِ کلوِ  

     <B>کتاب<B/>ب(       <UI>کتاب<UI/>الف(

 <I>کتاب<I/>د(            <U>کتاب<U/>ج(

 ج

 خط افقی دسغفحِ ٍب تَسط تگ..............ایداد هی ضَد 

 <HL>د(        <OL>ج(          <DB>ب(           <HR>الف(
 الف

 ًوایص هی دّذ؟tohoma ساتا خط  "ٍب"کذام گضیٌِ عثاست  

 <"font font="tohoma>ٍب<font/>ب(              <"font face="tohoma>ٍب <font/>الف(

 <"font type="tohoma>ٍب<font/>د(          "font font typ="tohoma>>ٍب <font/> ج(

 الف

 عثاست ًَضتِ ضذُ سا دس ٍسط یک سطش قشاس هی دّذ؟کذام گضیٌِ  

 <p align=center> welcome</p>ب(         <p> <align=center> welcome</p>الف(

 <p> <align=center> welcome </align></p>د(          <align=center> <p> welcome </p>ج(

 ب

 دّذ؟کذام تگ عثاست ًَضتِ ضذُ سا تِ غَست کح ًوایص هی  

 font=italicب(     <p face=italic>الف(

 <i> hello </i>د( font faCe=italicج(

 د

 تَسط تگ ...........هتي تِ سطش تعذی هٌتقل هی ضَد. 

 <b></b>د(           <br>ج( <hr>ب( <pr>الف(
 ج

 تِ غَست ......... ًوایص دادُ هی ضَد؟ <b>hello </b>عثاست  

 ب(آتی         ج(خاکستشی        د(ضخین  الف(صیش خط داس      
 د

 تشاص تٌذی افقی هتي سا تعییي هیکٌذ؟ < p>کذام پاساهتش دس تگ  

 centerب(                                                                   align الف(

 rightد(                                                                       leftج(

 الف

 تػاٍیشتکاس گشفتِ ضذُ دسغفحات ٍب تیطتشداسای پسًَذ..............هی تاضذ. 

                                 BMP .ب(                                                       TGA. الف(

 JPG..                                                           د(gifج(

 ج

 غَت تکاس گشفتِ ضذُ دسغفحات ٍب تیطتش داسای پسًَذ...............هی تاضذ. 

                                   MIDب(                                                         AVIالف(

 MP4د(                                                            MP3ج(

 ب

 ًیست؟gif. کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص خػَغیات فایلْای  

 الف(ًوایص تذسیدی                                                  ب(ضفافیت              

 د(تػاٍیش الیِ ای                           ج(ایداد تػَیش هتحشک                  
 د

 دسج تػَیش دس غفحِ ٍب تا چِ تشچسثی غَست هیگیشد؟ 

            <image>ب(                                                          <img>الف(

 <src>د(                                                          <picture>ج(

 الف
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 تَسط کذام خاغیت هی تَاى یک قاب دس اطشاف تػَیش دسج کشد؟ 

               width ب(                                                           heightالف(

 border د(                                                                   alt ج(
 د

 ؟هی ضَددسج تػَیش دس پس صهیٌِ غفحِ ٍب دس کذام تشچسة هطخع  

              <body>ب(                                                        <title>الف( 

 <background> د(                                                    <head>      ج( 
 د

 کذام ٍیژگی سا تٌظین هیکٌذ؟<img>دس تشچسة alignخاغیت  

 الف( هَقعیت تػَیش                                               ب(هَقعیت کادس اطشاف تػَیش

 ج(هَقعیت تَضیحات هشتَط تِ تػَیش                        د(اًذاصُ تػَیش
 ج

 دس کذام قسوت تشًاهِ ًَضت؟سا <bgsound>تشای پخص یک فایل غَتی دس صهیٌِ غفحِ ٍب تایذ تشچسة  

                  <title>ب(                                                        <head> الف(

 <sound> د(                                                          <body>ج( 

 ج

 کذام یک اص قالة فایل تػَیشی ًوی تاضذ؟ 

        jpg.ب(                                                                      gif.الف(

 png.د( wav.                                                           ج(  

 ج

 تػَیش کدا قشاس داسد؟ <"img src="logo.gif>دس دستَس 

 کٌاس غفحِ ٍب خاسی  "هستقیواب(          دس ادسس سایت یا غفحِ ٍب خاسی           الف(

 Cسٍی دسایَد(سٍی سشٍیس دٌّذُ ٍب غیش اص سشٍیس دٌّذُ ٍب خاسی        ج(

 ب

 تػَیش کدا قشاس داسد؟ <"img src="/picture/logo.gif>دس دستَس 

 ب خاسی کٌاس غفحِ ٍ "هستقیواب(دس ادسس سایت یا غفحِ ٍب خاسی دسٍى پَضِ                     الف(

 Cسٍی دسایَد(سٍی سشٍیس دٌّذُ ٍب غیش اص سشٍیس دٌّذُ ٍب خاسی        ج(

 الف

 تػَیش کدا قشاس داسد؟ <"img src="http://www.site/logo.gif>دس دستَس 

کٌاس غفحِ ٍب  "هستقیواب(                  دس ادسس سایت یا غفحِ ٍب خاسی                     الف(

 خاسی 

 Cسٍی دسایَد(سٍی سشٍیس دٌّذُ ٍب غیش اص سشٍیس دٌّذُ ٍب خاسی        ج(

 ج

کذام تشچسة تشای دسج فایل غَتی تِ غَستی کِ یک هتي سا د غَت عذم پخص فایل غَتی ًوایص دّذ  

 تکاس هیشٍد؟

    <object>ب(                                                     bg soundالف(

 pluginد(                                                          <img>ج(  

 ب

 کذام تگ سثة ًوایص یک پاساگشاف دس دٍ سطش هی ضَد؟ 

      <hr></hr>ب(                                             <p></p>      الف(

 <br>د(                                                               <lo>ج(

 الف

 کذام تگ تشای ضخین کشدى هتي تِ کاس هی سٍد؟ 

    <halic>ب(             <strong>الف(
 الف
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 <long>د(                     < big > ج(
 تشای ایٌکِ هتي تاالی تػَیش قشاس گیشد کذام گضیٌِ غحیح است؟<img>دس تگ 

    align=middleب(   align=leftالف(

 align=topد(    align=bottomج(
 د

 دٌّذ؟ پٌْا ٍ استفاع تػَیش ساتشحسة ............ ًطاى هی heightٍwidthضٌاسایی  

 Inchد(       Cmج(          Pointب(         Pixelالف(
 الف

 هتذاٍلتشیي فایل غَتی دس ایٌتشًت کذام است؟ 

 avlد(      wavج(      gifب(      jpgالف(
 ج

 کذام گضیٌِ تشای دسج تػَیش دس غفحِ ٍب غحیح است؟- 

       "img  href="A.gif>>ب(   <img>A.gif <img>الف(

   "imge  =src"A.gif> >د(       "img  src="A.gif> >ج(
 ج

 ؟هی ضَدتشای اضافِ کشدى فایل غَتی اص کذام تگ استفادُ - 

 rowspanد(     backgroundج(                   bgsoundب(                  bgcolorالف(
 ب

 پیکسل عوَدی هی ضَد 452پیکسل افقی 002کذام گضیٌِ سثة ایداد عکس اتعاد  

   "img  src="dd.jpg"   width="180"  height="320>  >الف((

 "img  src="dd.jpg"   width="320"  height="180>  >ب( 

   "img  href="dd.jpg"   width="320"  height="180>  >ج((

 "img  href="dd.jpg"   width="180"  height="320>  >د( 

 ب

 تاس تکشاس ضَد کذام گضیٌِ هٌاسة است؟ 0تشای ایي کِ فایل هَسیقی دس غفحِ ٍب  

 <BACKGROUND SOUND="MOMID" PLAY=3>الف(

 BGSOUND SRC="MOMID"PLAY=3>ب(

 <BACKGROUND SOUND="MOIMID" LOOP=3>ج(

 <BGSOUND SRC="MOMID" LOOP=3>د(

 د

دس غَستیکِ هشٍسگش ًتَاًذ تػَیشی سا ًوایص دّذ ؛تِ خای اى پیغاهی ًوایص دادُ هی ضَد ؛اى پیغام دس  

 ؟هی ضَدًَضتِ <img>کذام ٍیژگی 

 altد(      srcج(         hrefب(        txtالف(

 د

 هی آیذ؟ تَسط کذام تگ صیش یک تػَیش تِ ًوایص  دس 

         <img>ب( <photo>الف(

 <flash>د( <src>         ج(

 ب


