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قسمت الف سواالت تشریحی
ّ -1ش یک اص هفاّین صیش سا تعشیف ًواییذً10 .وشُ
.a

هتذ()Method

.b

هکاًیضم اسسال پیغام()Message Passing

.c

فضای ًام()namespace

.d

شی( ٍ )Objectکالس)(Class

 -2هتذ ساصًذُ یا  Constructorسا با رکش یک قطعِ بشای کالس  Personsبا پاساهتش ٍسٍدی کذ هلی ًوایش ٍ
کالسی بِ ًام  Studentبا هشخصِّای ًامً ،ام خاًَادگی ،سشتِ تحصیلی ٍ هعذل تعشیف ًوَدُ کِ اص کالس
 Personsاسث بشی داشتِ باشذً20 .وشُ
 -3پایِ ّای اصلی شی گشایی سا ًام بشدُ ٍ ّش کذام سا با رکش هثال تششیح ًواییذً 10 .وشُ
 -4سطَح دستشسی دس  C#سا ًام بشدُ ٍ کاسبشد ّش کذام سا بٌَیسیذً10 .وشُ
 -5تابعی بِ ًام  RegUSERاص کالس  Personsتعشیف ًوَدُ بطَسیکِ پشسٌل سي بیي  10-0داشتِ باشٌذ عذد یک
ٍ اگش بیي  20-11باشذ عذد  ٍ 2بیي  30-21سا عذد  ٍ 3دس غیش ایيصَست صفش بشگشداًذ20 .هشُ
 -6با قطعِ کذی چٌذ سیختی دس  C#سا تششیح ًواییذً 10 .وشُ
 -7خطای کذ صیش دس کذام خط است علت چیست؟ خطای هزکَس سا بشطشف ًواییذً5 .وشُ
)public Persons(string Tpassword
} ;{ password = Tpassword
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(بقیِ سَاالت دس صفحِ بعذ – تعذاد صفحات  4صفحِ)

)(public Form1
{
;)(initializecomponent
;)(Persons P = new Persons
........
}

 -1تشای سشتاسگزاسی یه عولگش ،دس ًام هتذ  Public ٍ Staticتایذ اص چِ ولوِ ولیذی استفادُ وشد؟
د ) Abstract
ج ) Override
ب ) Operator
الف) Complex
 -2والسّایی وِ ًویتَاى ّیچ ضیئ سا اص آًْا ًوًَِساصی وشد ٍ حتوا تایذ تِ عٌَاى والس پایِ تشای دیگش والس
ّا هَسد استفادُ لشاس گیشًذ.
د ) Abstract
ج ) Class
ب ) Console
الف) Solution
 -3چِ ًَع والسّایی سا ًویتَاى تِ عٌَاى والس پایِ تشای دیگش والسّا هَسد استفادُ لشاس داد؟
د ) Class
ج ) Interface
ب ) Sealed
الف ) Abstract
 -4تِ تیاى سادُ هیتَاًین تگَیین  .................یه لشاسداد ،دس ًَع سفتاس یه والس است.
د ) Object
ج ) Abstract
ب ) Sealed
الف ) Interface
 -5هفَْم وپسَلی تَدى چیست ؟
الف ) سفتاس ضی دس هعشض دیذ واستشاى تاضذ
ب ) سفتاس ضی دس هعشض دیذ واستشاى ًثاضذ
ج ) ضی دس هَسد ًحَُ ًوایص دادى خَد اعالعاتی دس اختیاس واستش لشاس دّذ.
د ) ضی تتَاًذ تِ صَست پَیا تغییش وٌذ
 -6تشای استثاط تا یه ضی اص وذام هَاسد صیش استفادُ هیطَد
د ) ّیچىذام
ج ) هتذ ّا ٍ خاصیت ّا
الف ) هتذ ّا ب ) خاصیت ّا
 -7اعضایی اص ضی وِ ٍیژگی ّای آى سا ضشح هیذٌّذ چِ ًام داسًذ ؟
د ) هتذ ّا ٍ خاصیت ّا
ج ) سٍیذاد ّا
ب ) هتذ ّا
الف ) خاصیت ّا
 -8سٍش ّایی وِ تِ ٍسیلِ آى هیتَاى تِ یه ضی گفت چگًَِ ٍظیفِ خاصی سا اًجام دّذ چِ ّستٌذ ؟
د ) ّوِ هَاسد
ج ) سٍیذاد ّا
ب ) خاصیت ّا
الف ) هتذ ّا
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(بقیِ سَاالت دس صفحِ بعذ – تعذاد صفحات  4صفحِ)

 -9وذام هَسد دس هَسد والس ّا صذق ًویىٌذ؟
الف ) والس تعشیفی است وِ تشای یه ًَع خاظ اص ضی تِ واس هیسٍد
ب ) والس ّا سا عوَها دس دًیای ٍالعی هیتَاى ًطاى داد
ج ) والس ّا اص هتذّا ٍ خاصیتّا تطىیل ضذُ است.
د ) والس ّا تشای رخیشُ همادیش خاصیتّا ٍ هتذّا تطىیل ضذُ است.
 -11تشای ایٌىِ یه هتغیش فمظ تَسظ هتذّایی وِ دسٍى والس لشاس داسًذ لاتل دستشسی تاضذ اص چِ ولوِ
ولیذی استفادُ هیوٌین
د ) static
ج ) local
ب ) public
الف ) private
 -11اگش واستش تخَاّذ تِ همذاس یه خاصیت دستشسی داضتِ تاضذ وذ ّا ی ًَضتِ ضذُ دس تالن  ٍ .....اگش تخَاّذ
همذاس خاصیت سٍ تغییش دّذ وذّای تالن  .......اجشا هیضًَذ.
د ) get, get
ج ) set , set
ب ) get, set
الف ) set , get
 -12دستَس  SQLصیش تِ چِ هعٌاست ؟
Select * from employees
 )aاعالعات هَجَد دس توام فیلذّای هشتَط تِ ّوِ سوَسدّای جذٍل  employeesسا اًتخاب
وي.
ّ )bوِی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  employeesستاسُ داس ّست سا ًطاى تذُ.
ّ )cوِی فیلذّا وِ دس جذٍل  employeesستاسُ داس ّست سا ًطاى تذُ.
ّ )dیچىذام
 -13دستَس  SQLصیش تِ چِ هعٌاست ؟
Select [First Name], [Last Name] from Employees Where [Last Name] LIKE
;’*‘D
 )aاًتخاب جذٍل تا فاهیلی ّای LIKE

ّ )bوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesوِ هساٍی تا ولوِ ’* ‘Dاست.

ّ )cوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesوِ فاهیل آًْا تا  Dآغاص هی ضَد سا ًام ٍ
فاهیلطاى سا ًوایص هیدّذ.
 )dاًتخاب ٍ ًوایص سوَسدی وِ فیلذ LIKEآى تشاتش * Dاست!
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 -14دستَس  SQLصیش تِ چِ هعٌاست ؟
;]SELECT * FROM Employees WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’ ORDER BY [First Name

(بقیِ سَاالت دس صفحِ بعذ – تعذاد صفحات  4صفحِ)

 )aاًتخاب جذٍل تا فاهیلی ّای LIKE
ً )bطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد
 .سپس تِ تشتیة ًام آًْا هشتة هیطَد .
ً )cطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ ًاهطاى تا Dآغاص هیضَد .
سپس تِ تشتیة فاهیل آًْا هشتة هیطَد .
 )dحزف ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد .
سپس تِ تشتیة ًام آًْا هشتة هیطَد .
 -15دٍ دستَس  SQLصیش تِ چِ هعٌاست ؟
]SELECT * FROM Employees WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’ ORDER BY [First Name
;DESC
]SELECT * FROM Employees WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’ ORDER BY [First Name
;ASC
ً )aطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد
 .سپس ًام آًْا تِ تشتیة خظ اٍل صعَدی ٍ خظ دٍم ًضٍلی هشتة هیطَد .
ً )bطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد
 .سپس ًام آًْا تِ تشتیة خظ اٍل ًضٍلی ٍ خظ دٍم صعَدی هشتة هیطَد .
ً )cطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد
 .سپس ًام خاًَادگی آًْا تِ تشتیة خظ اٍل ًضٍلی ٍ خظ دٍم صعَدی هشتة هیطَد .
ً )dطاى دادى ّوِ ی سوَسدّایی وِ دس جذٍل  Employeesاست ٍ فاهیلطاى تا Dآغاص هیضَد
 .سپس ًام حاًَادگی آًْا تِ تشتیة خظ اٍل صعَدی ٍ خظ دٍم ًضٍلی هشتة هیطَد

هَفك تاضیذ -حسیٌی
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