
 اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران                                          شماره   صندلی                  

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ورامین

 شهید کریمیهنرستان 

 1400آذر ماه امتحان 

 ( 1)پودمانامنیت شبکه تجارت الکترونیک ونام درس:         کامپیوترشته:  ر                   دوازدهمکالس/پایه:                   نام ونام خانوادگی:           

 1شماره صفحه:       3:تعداد صفحه   امانی   نام دبیر :           : ساعت شروع    صبح :دقیقه    نوبت   06: مدت امتحان   16/9/1400تاریخ امتحان: 

 نمره باعدد:                                         نام مصحح:

 تاریخ و امضاء :                                            نمره باحروف:

 نمره تجدیدنظر باعدد:                               نام مصحح:  

 تاریخ و امضاء:                              نمره تجدید نظر باحروف:

 بارم سواالت ردیف

 همه موارد زیر جزوابعاد تجارت الکترونیک هست به جز: ۱

مشتری                                 4) عامل تحویل یا واسطه فرا  یند                     3) محصول یا خدمت                2) (1 

5/0 

 بازدیدکنندگان از تارنما از دیدگاه فروش در کدام دسته از مشتریان قرار می گیرند؟ ۲

مشتری دائمی               4) مشتری احتمالی مشتری جدید             3) مشتری انی                              2) (1 

5/0 

اسکمپر تولید شد؟تابلو فرش با الهام از کدام تکنیک  ۳  

سازگار کردن   جایگزینی                                                               2) (1 

ترکیب                                                                       4) به کار بستن در کاربرد های دیگر   (3 

5/0 

در جهت تامین هدف یا اهداف خاص قرار گیرد تبدیل به.................می شود؟ هنگامی که ................... ۴  

خواسته _نیاز  تقاضا_خواسته                      4)  تقاضا -نیاز                           3)  نیاز_خواسته                    2) ( 1  

5/0 

معرفی می کند در کدام گروه از مشتریان قرار دارد؟کسی که محصول یا کار و کسب شما را به دیگران  5  

( مشتری جدید4 مشتری آنی                         3)         مشتری وفادار                    مشتری دائمی                   2) (1 

5/0 

 کدام مورد جزو انگیزه های ارتباط با مشتری نیست؟ ۶

فزایش میزان فروش                                             2) تکمیل فراینده فروش (1 

جذب مشتری   حفظ مشتری                                                          4) (3 

5/0 

 همه گزینه های زیر مربوط به انواع فعالیت های کلیدی هست به جز: ۷

( تبلیغات4 حل مسئله                     ( تولید و خدمات                         3 شبکه                     2) (1 

5/0 

 پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو از خدمات کدام حوزه تجارت الکترونیک است؟ ۸

)بانکداری الکترونیکی  بیمه الکترونیکی           2                                                      (1 

الکترونیکی ( شهرداری4  3)                                                  سالمت الکترونیکی    

5/0 

مهر آموزشگاه 

درتمام صفحات زده 

 شود)محل مهر(



 در کدام نوع از انواع میزبان های وب هر تارنما روی یک سیستم عامل قرار میگیرد؟ ۹

میزبان اشتراکی  ( میزبان ابری   4 ( میزبان یا سرویس دهی مجازی           3 ( میزبان اختصاصی         2 (1 

5/0 

 میزبان های سیستم عامل لینوکس مناسب تارنما هایی هستند که با کدام زبان نوشته شده است؟ ۱0

asp. Net   یا asp  ( 4             asp. Net یا php ( 3                               php (2         asp یا php (1 

5/0 

 ۱ در آدرس اینترنتی http://tvoccd.sch.ir بخش  Ir  کدام است؟ ۱۱

 ۱ متداول ترین نوع میزبان کدام است؟  ۱۲

 ۱ در آدرس اینترنت http://www.medu.ir بخش  SLD    کدام  است ؟ ۱۳

 نام ببرید.دارند. در پرداخت الکترونیکی چهار گروه شرکت ۱۴

 

۱ 

 حق اختراع و نشان برند جزو کدام یک از منابع کلیدی است؟ ۱5

 

۱ 

 ویزیت پزشک در منزل بیمار با الهام از کدام روش تکنیک ایده پردازی اسکمپر است؟ ۱۶

 

۱ 

روش تکنیک ایده   کدام  در ماشین های خود ران )بدون راننده ( از هوش مصنوعی استفاده شده است . با استفاده از ۱۷

 به آن رسیده اند؟ پردازی اسکمپر

 

۱ 

اگر شخصی ایده ای را برای تولیدیک فیلم اموزشی به موسسه فرهنگی یا تارنمای که این امکان را فراهم می اورد    ۱۸

 ارائه دهد مدل تجارت الکتریکی کدام است؟

 

۱ 

 شرط ایده خوب و مناسب را بتویسید. 4 ۱۹

 

 

 

 

 

۱ 

http://tvoccd.sch.ir/
http://tvoccd.sch.ir/
http://www.medu.ir/


 

 ( را باذکر مثال بنوسید.Consuner  (  با مصرف کننده نهایی) Customer ) تفاوت مشتری

 

 

 

 

 

 چیست؟  (MOTمدل لحظات حقیقی ) ۲۱

 

 

 

 

5/۱ 

 ( چیست؟MVP کمینه محصول پذیرفتنی ) ۲۲

 
 

 

 

 

5/۱ 

 مورد( 4رابنویسید)   SLD محدودیتهای انتخاب    ۲۳

 

 

 

 

 

5/۱ 

  امانی-موفق و سربلند باشید 

5/1 

۲0 


