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لسوت الف سواالت تطشیحی ( هش کذام  1/5نوشه )
 - 1هفاهین صیش سا تعشیف نواییذ.
Object , Class , Polymorphism , Encapsolation , Use Case
 - 2کالسی ته نام  Studentتعشیف نواییذ که داسای فیلذ هاای ناامن ناام واانوادرین سضاصه تحوایلی
هعذل تاضذ .ساصنذه ای تشای کالس تعشیف نواییذ که داسای پاساهصشهای هونام تا فیلذ هاا تاضاذ
فیلذ های کالس سا همذاس دهی نوایذ .همذاس دهی فیلذ ها دس ساصنذه توسظ  Propertyهای کاالس
انجام تپزیشد.
 - 3هولفههای فنا سی اعالعات استثاعات سا نام تشده هش کذام سا تعشیف نواییذ.
 - 4عواهل هوثش تش توسعه فنا سی اعالعات سا نام تثشیذ.
- 5

یژریهای ساصهاىهای هجاصی سا نام تثشیذ.

 - 6الگوی هعواسی اعالعات یا هعواسی فنا سی اعالعات دس یک ساصهاى سا تا سسن ضکل توضیح دهیذ.
- 7

یژریهای سیسصنهای  DSSسا نام تثشیذ.

 - 8سش یسهای اهنیصی سا نام تشده هش کذام سا توضیح دهیذ.
 - 9انواع حوالت تش حسة نحوه عولکشد سا نام تشده یکی سا ته دلخواه تا سسن ضکل نوایص دهیذ.
 - 10هفاهین صیش سا تعشیف نواییذ.
Hack , Attack , Security Attack , Security Policy
لسوت ب سواالت تسصی (هش کذام  0/5نوشه)
 -1تشای سشتاسرزاسی یک عولگشن دس نام هصذ  Public Staticتایذ اص چه کلوه کلیذی اسصفاده کشد؟
الف) Complex

ب ) Operator

ج ) Override

د ) Abstract

 - 2کالسهایی که نویتواى هیچ ضیئ سا اص آنها نوونهساصی کشد حصوا تایذ ته عنواى کالس پایه تشای
دیگش کالسها هوسد اسصفاده لشاس ریشنذ.

الف) Solution

ب ) Console

ج ) Class

د ) Abstract

 -3چه نوع کالسهایی که نویتواى آنها سا ته عنواى کالس پایه تشای دیگش کالسها هوسد اسصفاده لشاس
داد؟
الف ) Abstract

ج ) Interface

ب ) Sealed

د ) Class

 -4ته تیاى ساده هیصوانین تگویین  .................یک لشاسدادن دس نوع سفصاس یک کالس است.
الف ) Interface

ج ) Abstract

ب ) Sealed

د ) Object

 -5هفهوم کپسولی تودى چیست ؟
الف ) سفصاس ضی دس هعشض دیذ کاستشاى تاضذ
ب ) سفصاس ضی دس هعشض دیذ کاستشاى نثاضذ
ج ) ضی دس هوسد نحوه نوایص دادى وود اعالعاتی دس اوصیاس کاستش لشاس دهذ.
د ) ضی تصوانذ ته صوست پویا تغییش کنذ
 -6تشای استثاط تا یک ضی اص کذام هواسد صیش اسصفاده هیطود
الف ) هصذ ها

ج ) هصذ ها واصیت ها

ب ) واصیت ها

د ) هیچکذام

 -7اعضایی اص ضی که یژری های آى سا ضشح هیذهنذ چه نام داسنذ ؟
ب ) هصذ ها

الف ) واصیت ها

د ) هصذ ها واصیت ها

ج ) س یذاد ها

 -8س ش هایی که ته سیله آى هیصواى ته یک ضی رفت چگونه ظیفه واصی سا انجام دهذ چه هسصنذ ؟
الف ) هصذ ها

ب ) واصیت ها

ج ) س یذاد ها

د ) هوه هواسد

 -9کذام هوسد دس هوسد کالس ها صذق نویکنذ؟
الف ) کالس تعشیفی است که تشای یک نوع واظ اص ضی ته کاس هیش د
ب ) کالس ها سا عووها دس دنیای العی هیصواى نطاى داد
ج ) کالس ها اص هصذ ها واصیت ها تطکیل ضذه است.
د ) کالس ها تشای رویشه همادیش واصیت ها هصذ ها تطکیل ضذه است.
 -10تشای اینکه یک هصغیش فمظ توسظ هصذ هایی که دس ى کالس لشاس داسنذ لاتل دسصشسی تاضذ اص چه
کلوه کلیذی اسصفاده هیکنین
الف ) private

ب ) public

ج ) local

د) static

حس
موفق و موید باشید  -ینی
هوفك تاضیذ  -حسینی

