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1 - مقدار K پس از خاتمه حلقه زیر چقدر است؟
K=1

Do     While    )K<3(

K=K+ 1           

Loop

د- 1 الف- 4     ب- 3     ج- 2          
2 - در صورتي كه Option Base 1 باشد تعداد اعضاي آرایه A )5( چقدر خواهد بود؟ 

د- 8 الف- 5     ب-  6     ج- 7  
3 - خروجي دستور )  Right )«AliReza« , 3 چیست؟

»AliRe« -د            »iReza« -ج            ”eza“ -ب    »Ali« -الف
4 - كدام نوع داده مي تواند هر نوع داده اي را نگهداري كند؟

Long -د           Boolean -ج          Single -ب   Variant -الف
5 - كدام خاصیت كنترل كادر متن، تراز متن را در كنترل تعیین مي كند؟

  MaxLength -ب                  Alignment-الف
Appearance -د                   BorderStyle -ج

6 - خروجي دستور))WeekdayName )Weekday )Now چیست؟
الف- شماره روز جاري       ب- شماره هفته جاري

ج- نام روز جاري                 د- نام ماه جاري
7 - اگر آرایه) 10 To 17, 2 To 9( grade تعریف شود، آنگاه حاصل )LBound )grade, 2چیست؟ 

الف- 10     ب-  17              ج- 2           د- 9
8 - خروجي دستور) is is a book.« , »i« , »I« , , , vbBinaryCompare�Replace )»چیست؟

».�is Is a book« -ب                 ».�Is Is a book« -الف
».s Is a book« -د                   ».s is a book« -ج

عب��ارت حاص��ل  باش��د،    strname = "SuperComputer"این ك��ه ف��رض  ب��ا   -  9 

آزمون پایانی )نظري(
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�Le چیست؟ )Right )strname , 5(,3(

 »Sup« -ب                   »pu« -الف
 »put« -د                   »per« -ج

10 - كدام خاصیت دركنترل كادر لیست، شماره عضو انتخاب شده در آن را تعیین مي كند؟
 ListCount -ب                  ListIndex -الف

Item -د                   Index -ج
11 - كدام كاراكتر در متد Print سبب مي شود اطالعات نمایشي بدون فاصله در كنار 

هم قرار گیرند؟ 
الف- ;                             ب-  ,
ج- !                              د- #

�InStr)5,«hardwAre and so چیست؟ware« , »ware« , 0 (12 - حاصل عبارت
الف- 5                            ب- صفر

ج- 18                             د- 1
13 - در صورتي ك��ه ی��ک متغیر در بخش تعاریف ماژول فرم با دس��تور Dim معرفي 

شود ............... .
الف- در زمان اجراي برنامه پیام خطا نمایش داده مي شود.
ب- متغیر در تمام رویه هاي ماژول كد قابل استفاده است.

ج- متغیر در تمام رویه هاي فرم قابل استفاده است.
د- متغیر در تمام ماژول هاي پروژه قابل استفاده است.

14 - حاصل عبارتMonthName )Month)Date( , True(   چیست؟
الف- تاریخ جاري سیستم 

ب- نام ماه جاري به صورت كامل  
ج- نام ماه جاري به صورت خالصه 

د- شماره ماه جاري
. ...... Public 15 - در صورت تعریف یک رویه با كلمه كلیدي

الف- رویه مورد نظر در تمام ماژول هاي فرم و ماژول هاي كد قابل استفاده است.
ب- رویه مورد نظر در تمام ماژول هاي فرم قابل استفاده است.
ج- امكان فراخواني آن به وسیله رویه هاي رویداد وجود ندارد.
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د- امكان فراخواني آن به وسیله رویه هاي آماده ویژوال بیسیک وجود ندارد.
16 - حاصل عبارت))Asc)Chr)65  چیست؟

  »A« -الف
ب- 65

ج- یک رشته خالي  
د- پیام خطا نمایش داده مي شود.

17 - یک رویه فرعي با كدام یک از عبارت هاي زیر خاتمه مي یابد؟
Call -ب                   Function -الف
Sub -د                    End Sub  -ج

18 - كدام خاصیت در كنترل MCI امكان نمایش فیلم را در كنترل PicturBox فراهم مي كند؟
 hWndDisplay  -ب        DeviceType -الف

Command -د                   FileName -ج
19 - كدام كاراكتر براي تعریف یک متغیر از نوع رشته اي به كار مي رود؟

الف- &                             ب- #  
ج- !                              د- $

20 - حاصل عبارت"Not )True(   Or  5<3   And    »A«>"B    چیست؟
False -ب                           True -الف

ج- صفر                     د- 1
21 - اگر الگوریتم زیرمجموع و میانگین تعداد مش��خصي از اعداد را محاس��به كند، 

كدام گزینه در مورد مرحله 6 درست است؟
 1- شروع      

 I     1و ←Sum ←c و  -2 
 N -3 را دریافت كن  

 M -4 را دریافت كن
MSumSum +←  -5 

.................. -6 
 7- اگرI <  =N  آن گاه برو به مرحله 4

 را نمایش بده
N

Sum -8 
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 9- پایان
N        Sum - 1-د     N       N + 1 -ج      I         I - 1 -ب       I       I + 1-الف     

22 - در صورتي ك��ه بخواهی��م حاصل ضرب اعداد 1 تا M را به دس��ت آوریم كدام گزینه را 
به جاي عالمت سؤال قرار مي دهیم؟

     I <= M-الف
  I > = M-ب

 M >  I-ج
 M <  I-د

23 - كدام رویداد توانایي تشخیص كلیدهاي تابعي را ندارد؟
KeyDown -ب                  KeyUp -الف

KeyDown و KeyUp -د                  KeyPress -ج
24 -  الگوریتم زیر چه عملي انجام مي دهد؟

1- شروع 
x -2 را دریافت كن

xx −← <x  است آن گاه  3- اگر 
x -4 را نمایش بده 

5- پایان
الف- محاسبه قدر مطلق x                  ب- قرینه اعداد مثبت

ج- جزء صحیح x                       د- الگوریتم  هیچ عملي انجام نمي دهد.
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25 - كدام یک از موارد زیر از ویژگي هاي الگوریتم محسوب نمي شود؟
الف- رعایت ترتیب                         ب- خاتمه پذیر بودن

ج- ارایه جزییات كافي                      د- ارایه فرمول هاي پیچیده
26 - كدام نوع داده براي ذخیره سازي سن یک فرد مناسب تر است؟

Byte -د          Word -ج      Long -ب   Integer -الف
27 - ك��دام خاصیت، اولویت انج��ام رویدادهاي صفحه كلید را بین فرم و كنترل هاي 

موجود در آن تعیین مي كند؟
الف- خاصیت Key در فرم       ب- خاصیت KeyPreview در فرم 

ج- خاصیت Key در كنترل ها       د- خاصیت KeyPreview در كنترل ها
28 - حاصل عبارت3 + 2* 3\18  چیست؟

الف- 13                  ب- 14
ج- 15                             د- 16

29 - عنوان یک فرم به وسیله كدام خاصیت تعیین مي شود؟
Text -ب                       Enabled -الف

 Caption  -د                   Name -ج
30 - به وسیله كدام متد مي توان رنگ یک نقطه از تصویر را به دست آورد؟

Point -ب                  PSet -الف
Spc -د                             Tab -ج

آزمون پایانی )عملي(

پروژه اي طراحي كنید كه یک پازل را شبیه سازي كند.
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پاسخنامه
پیش آزمون 

1- ب(          2- ب(                3- ب(  
آزمون نظري واحد كار  1 

1- ج(            2- الف(              3 - ج(        4- ب(  
5- الف(  6- الف(              7- الف(        8- د(  

)c - 11                      )9- الف(           10- ب  
آزمون نظري  واحد كار 2

1- ج(            2-ب(             3- د(                 4-ب(  
5- ب(           6-  الف(               7- الف(        8- ج(  

)b -11    )9- الف(            10  - ب  
آزمون نظري واحد كار3 

1- ب(              2- ب(                        3 - ب(        4- الف(   
   5- ب(            6- ج(                       7- د(                  8- ج(   

9- ج(            10- ب(              11- د(         12- الف(   
)d -16         )13- ب(           14- الف(               15- ب  

     )b -17  
آزمون نظري واحد كار 4

   1- ج(           2- الف(                3- ب(        4 - ب(
   5- ج(           6- ج(                 7- الف(        8- ب(

)c -9   
آزمون نظري واحد كار 5

1-ج(              2- ب(        3- ب(        4- الف(  
5- ب(              6- الف(           7- ج(        8- الف(  

 )b -11                )9- د(             10-ج  
آزمون نظري واحد كار 6

  1- ب(          2- الف(              3- ج(        4- ج(

6- د(                7- ب(         8- ج(406   5- الف(     
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12- ج( 9- ب(                  10- ج(      11- ب(         
)d -14               )13- الف  

آزمون نظري واحد كار 7
1- ب(              2- ب(      3- د(           4- ب(   
5- الف(                6- ب(      7- ب(           8- ب(  
12- د( 9- د(             10- ج(       11- الف(        

)c -13  
آزمون نظري واحد كار 8

1- ج(              2- ب(      3- الف(            4- ب(  
8- ج( 5- ج(              6- ب(       7- ج(           

)a -9  
آزمون نظري واحد كار 9

1- ب(                 2- ج(      3- ب(           4- الف(  
5- ب(              6- ب(       7- ج(                8- الف(  

)b -11      )9- الف(               10- الف  
آزمون نظري واحد كار 10

1- ب(              2- الف(      3- ب(           4- ب(  
5- د(              6- ج(      7- د(           8- ب(   

)d -9  
آزمون نظري واحد كار 11

1- ب(                 2-د(                3- ج(           4- ب(  
5- الف(              6- ج(               7- الف(            8- ب(  

)b -11      )9- د(             10- الف  
آزمون نظري واحد كار 12

1- الف(              2-ب(       3- ج(           4- ب(  
5- ج(              6- د(                 7- ج(           8- ب(  
9- الف(               10- د(      11- ب(           12- ج(  

)c -13  
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آزمون پایاني )نظري(
1- ب(               2- الف(        3- ب(          4- الف(  
5- الف(     6- ج(        7- ج(          8- الف(  
9- د(              10- الف(        11- الف(          12- ج(  
13- ج(               14- ج(        15- الف(          16- ب(  
17- ج(              18- ب(        19- د(          20- ب(  

   21 - الف(   22- الف(      23-ج(          24- الف(    
        25- د(               26- د(        27- ب(           28- ج(

   29- د(               30- ب( 
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