
 

 

 

 

  سواالت جدول 

 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 عنوان گزینه ها

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 سختی

ردیف 

 منابع

  آسان ؟نمی شودکدام گزینه ازانواع لینک محسوب  4 1 1

   لینک آشکار   الف

   لینک دزدی   ب

   لینک تبادلی   ج

   لینک طبیعی   د

2 2 4 
؛ازچه اگر شما لینک های سایت خود را به صورت دستی و توسط خودتان  بسازید

  متوسط نوع روش لینک سازی استفداه کرده اید؟

   لینک سازی طبیعی   الف

   ب
 لینک سازی دستی

  

   دزدی لینک سازی   ج

   تبادلی لینک سازی   د

3 4 4 
سط موتور های جستجوگر دنبال نمی به چه  لینک هایی گفته می شوند که تو

  متوسط ؟شوند و تاثیری بر روی رتبه سایت ندارند

   طبیعی   الف

   دزدی   ب

   تبادلی   ج

   نوفالوو   د

4 3 4 
<a href=”http://www. seoosite.ir” rel=”nofollow”>SEO</a> ازتگ

  سخت برای چی استفاده می شود؟

   نندگان سایتنظرات بازدید کلینک    الف

   لینکهای تبادلی   ب

   نوفالوو   ج

   لینکهای دزدی   د

  آسان یدانند؟قسمت سئو م ......کارشناسان بک لینک را  4 4 5

   طوالنی ترین   الف

   زیباترین   ب

    جذاب ترین   ج

   د
 خطرناکترین

  

 
 

 

 



 

 سواالت جدول

 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 ان گزینه هاعنو

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 سختی

ردیف 

 منابع

  متوسط نیست؟ ویژگی های یک بک لینک خوبکدام گزینه از 4 1 6

   دزدی لینک   الف

   ب
 از سایت های مرتبط با زمینه کاری شما

  

   ج

ز سایت های رنک باالا  

 

  

   لینک طبیعی   د

7 2 4 
است که شما  ......راه ساده برای شما برای عملی کردن گسترش لینک، نوشتن یک 

  متوسط خواهید در آن کلمات، سایت خود را در نتایج موتورهای جستجو باال ببینید. می

   لینک سازی طبیعی   الف

   ب
 کلمات کلیدی

  

   دزدی لینک سازی   ج

   تبادلی لینک سازی   د

8 4 4 

http://www.alexa.com/siteinfo/seoosite.ir 

  ازآدرس باال به چه منظوری استفاده می شود؟
  متوسط

   رتبه درفیسبوک   الف

   رتبه درگوگل   ب

   رتبه در یاهو   ج

   رتبه در الکسا   د

OBLبه چه منظوراست؟ 4 3 9 مخفف   Out Bound Links سخت  

   لینک نظرات بازدید کنندگان سایت   الف

   لینکهای تبادلی   ب

   .لینک هایی است که به دامنه دیگری اشاره دارد   ج

   لینکهای دزدی   د

  آسان .باشد برای سئو بهتر است ......هرچقدر لینک های خروجی یک صفحه  4 4 10

   دشوارتر   الف

   زیباتر   ب

    بیشتر   ج

   د
 کمتر

  

 

http://www.alexa.com/siteinfo/seoosite.ir
http://www.alexa.com/siteinfo/seoosite.ir


 

 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 عنوان گزینه ها

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 سختی

ردیف 

 منابع

  آسان چیست؟در نتایج جستجو در گوگل یکی از معیارهای مهم در رنکینگ سایتها  4 1 11

   لینکبک   الف

   لینک دزدی   ب

   لینک تبادلی   ج

   لینک طبیعی   د

  متوسط ؟نمی شونددریافت  یصورت هپیوند های نوفالو به چ 4 2 12

   قراردادن کامنت   الف

   ب
 لینک سازی دزدی

  

   درج لینک در دیگر وب سایت ها   ج

   از طریق اشتراک گذاری مطالب در دیگر سایت ها   د

13 4 4 
ته می شوند که توسط موتور های جستجوگر دنبال نمی به چه  لینک هایی گف

  متوسط ؟شوند و تاثیری بر روی رتبه سایت ندارند

   طبیعی   الف

   دزدی   ب

   تبادلی   ج

   نوفالوو   د

  سخت اگر از سایت های غیر مرتبط لینک خریداری کردید به چه صورت خریداری کنید؟ 4 3 14

   کنندگان سایت لینک نظرات بازدید   الف

   لینکهای تبادلی   ب

   نوفالوو   ج

   لینکهای دزدی   د

15 4 4 
برخی سایت ها برای لینک دادن به سایت های دیگر هزینه دریافت می کنند چه 

 نوع لینکی است؟
  آسان

   لینک  طبیعی   الف

   لینک تبادلی   ب

    لینک دزدی   ج

   د
 لینک خریداری شده

  

 
 
 
 
 



 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 عنوان گزینه ها

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 سختی

ردیف 

 منابع

  آسان این پیوندها با توافق مدیران سایت ها متولد می شوند چه نام دارد؟ 4 1 16

   لینک تبادلی   الف

   لینک دزدی   ب

   خریداری لینک    ج

   لینک طبیعی   د

  متوسط  می توان با استفاده از....بعضی لینکهاراخنثی کرد؟ 4 2 17

   لینک سازی طبیعی   الف

   rel=nofollow   ب

   دزدی لینک سازی   ج

   تبادلی لینک سازی   د

  متوسط ؟تاثیری بر روی رتبه سایت ندارند لینک هایی گفته می شوند که  به  4 4 18

   بیعیط   الف

   دزدی   ب

   تبادلی   ج

   نوفالوو   د

19 3 4 
<a href=”http://www. seoosite.ir” rel=”nofollow”>SEO</a> ازتگ

  سخت برای چی استفاده می شود؟

   لینک نظرات    الف

   لینکهای تبادلی   ب

   نوفالوو   ج

   لینکهای دزدی   د

20 4 4 
ت و بالگ ها و یا گفتگوها گذاشته می شود چه نوع لینک هایی که در بخش نظرا

 لینکی هستند؟
  آسان

   لینک بی اثر   الف

   لینک طبیعی   ب

    لینک تبادلی   ج

   د
 لینک دزدی

  

 
 
 
 
 
 



 

 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 عنوان گزینه ها

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 سختی

 ردیف

 منابع

  آسان ؟نمی شودمحسوب  ها کدام گزینه ازانواع لینک 4 1 21

   لینک آشکار   الف

   لینک دزدی   ب

   لینک تبادلی   ج

   لینک طبیعی   د

22 2 4 
 ۱۰۰اگر در بین فاکتور های دیگر سئو لینک دهی را بخواهیم امتیاز دهیم از 

  متوسط ؟ردلینک دهی  چند امتیاز را از آن خود خواهد ک

   2۰   الف

   ب
۱۰ 

  

   3۰   ج

   5۰   د

  متوسط درچه نوع لینکی سعی کنید با دیگر مدیران تبادل لینک کنید؟ 4 4 23

   طبیعی   الف

   دزدی   ب

   نوفالوو   ج

   تبادلی   د

باشد. هیچوقت نباید تعداد بک لینک شما در نظرات.... 4 3 24   سخت 

   مساوی   الف

   کمنر   ب

   بیشتر   ج

   طبیعیلینکهای    د

  آسان .از سایت های ..... لینک نگیرید 4 4 25

   طوالنی   الف

   زیبا   ب

   جذاب   ج

   د
 بی ارزش

  

 
 
 
 
 
 



 

 سواالت و گزینه ها

شماره سوال و 

 عنوان گزینه ها

پاسخ 

 صحیح

شماره 

 توانایی
 متن سواالت و گزینه ها

درجه 

 تیسخ

ردیف 

 منابع

  آسان ؟نمی شودکدام گزینه ازانواع لینک محسوب  4 1 26

   لینک آشکار   الف

   لینک دزدی   ب

   لینک تبادلی   ج

   لینک طبیعی   د

27 2 4 
؛ازچه نوع روش باتبادل لینک مدیران بسازیداگر شما لینک های سایت خود را 

  متوسط لینک سازی استفداه کرده اید؟

   لینک سازی طبیعی   فال

   ب
 تبادلیلینک سازی 

  

   دزدی لینک سازی   ج

   نوفالوو لینک سازی   د

  متوسط طبیعی ایجادمی شود؟ به چه  لینک هایی گفته می شوند که 4 4 28

   خریداری شده   الف

   دزدی   ب

   تبادلی   ج

   طبیعی   د

اندازه از لینک دهی است باعث چه می شود؟. دلیل استفاده نادرست و بیش از 4 3 29   سخت 

   لینک نظرات بازدید کنندگان سایت   الف

   لینکهای تبادلی   ب

   پنالتی شدن   ج

   لینکهای دزدی   د

  آسان ؟چه  لینکی باعث پنالتی شدن شما درلینک دهی خواهد شد 4 4 30

   لینک نوفالوو   الف

   لینک تبادلی   ب

    لینک طبیعی   ج

   د
 لینک نقطه

  

 


