
 طراح امور گرافیکی با رایانه
 
وقتی به  (وقتی راه می رویم و انسانها را مشاهده می کنیم عمل............ و1

        ؟ یک انسان دقت می کنیم عمل .........  را انجام می دهیم
 دیدن      -الف( دیدن

 دیدن     –ب(نگاه کردن   
 ج(دیدن  نگاه کردن        

 کردند(نگاه کردن نگاه 
 کدام یک از عناصرزیر جزء عناصر اولیه بصری می باشند( 2

 د(هرسه مورد الف(نقطه    ب( خط         ج( سطح         
کبوتری شاخه ی زیتونی رابر دهانخود دارد این تصویر نماد کدام یک از (3

 ؟موارد بیان و دریافت پیام بصری است
 بازنمایی     د( شیوه انتزاعیج(    ب(رمز یا سمبلیسم الف(شبیه سازی      

 ؟کدام یک از وسایل زیر اثرپذیر است(4
 ب(مداد       ج( قلم مو     د(گونیا    الف(کاغذ ومقوا

 ؟جنس مغزی مداداز چه نوعی می باشد( 5
 ب(گرانیت        ج( مس    د( خاکستر     الف( گرافیت

زاویه ها استفاده می کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم ( 6
 شود

 الف(خط کش           د(نقاله     ج(گونیا            ب(پرگار 
 ؟ مایع ای است ژله رنگ که برای چسباندن سطوح استفاده می شود( 7

 ج( نوار چسب       د( هیچ کدام      ب( چسب مایعالف( شابلون      
صفحه  جا میگذارد چه اولین اثری که یک شی مثل مداد یاگچ برروی (  8

 د(گره         ج(نقطه      ب(خط       الف(دایره        نام دارد؟
 جمله ی درست را انتخاب کنید؟(  9

یک کادر میتواند نقطه باشد ودرکادر دیگر یک شکل الف(یک شکل در
        هندسی بزرگ باشد.

  میکندب(نقطه ای که در پایین کادر قرار می گیرد سنگینی را القا   
  ج(نقطه ای که در باالی کادر قرار می گیرد بیان کننده سبکی امر است.

 د(هر سه مورد 
 کدام یک از ابزار های زیر کمک ترسیم می باشند؟(  11

 د(هیچکدامج(مورد الف وب         الف(خط کش      ب(پر گار   
وانقباضی را مفهوم انبساطی با انجام کدام عمل برروی نقطه ها میتوان ( 11

 داد؟ نمایش

ب(تکرار نقطه     ج(تناوب نقطه     د(متنوع کردن        الف(جمع وتفریق
 نقاط
 مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی  موضوعات هنری چیست( 12

 د( خط الف( مربع    ب(  دایره     ج( نقطه        
 کدام یک از جمله های زیر نادرست است(  13

 الف( خط بدون انرژی می باشد       

 ب( خط دارای انرژی فعال و متحرکی است 
   ج( نقطه دارای انرژی متمرکز و ثابتی است 

 د(خط با نقطه شروع وبا نقطه به اتمام میرسد
کدام یک از نوع استفاده خطوط  نشان دهنده  حالت عاطفی وروحی ( 14

 هنرمنداست
 د( معمولی     ویج( اکسپرست          الف( کنستراکتیو      ب( گرافی

 انواع خطوط موجود در طبیعت را نام ببرید( 15
 شکسته –منحنی  -افقی -مایل –الف ( عمودی 

 شکسته -مورب –اویزان  –ب( عمودی 

 شکسته –افقی  –عمودی  –مورب     د( منحنی  –افقی  –ج( عمودی 
 شود کادر کدام یک از عوامل زیر را سبب می( 16

 الف( انرژی بصری را که از درون به بیرون گرایش دارد
ب( انرژی بصری بیرون از کادر را می خواهند به درون ان نفوذ کنند به کنترل 

 در میاورد
 د( هیچ کدام           ج( هردو مورد      

 در کدام یک از کادرهای زیر نقطه ی  مرکز مورد توجه قرار می گیرد(  17
 د( کادر مثلثی    ج( کادر مربعالف( کادر عمومی        ب( کادر افقی        

 برای کشیدن دریا بهتراست از کدام کادر استفاده شود(  18
 ج( کادر مربع         د( کادر مثلثی      ب( کادر افقی الف( کادر عمومی      

 کدام یک از اشکال زیر دارای سطح منظم می باشد ( 19
 د( همه موارد الف( دایره    ب( مربع         ج( لوزی      

 شکل زیر از ترکیب کدام عنصر هندسی ساخته شده است(  21
 د(  مثلث             وزیلج(                   ب( مربع          الف( دایره 

شکل زیراز تغییر دادن زاویه هاواندازه های ضلع های مربع  کدام( 21
 یدا بدست می

 ب ( دایره       ج( مستطیل       د( پنج ضلعی     الف( لوزی
 کدام یک از اشکال زیر تعادلی بی پایان را القاء می کند( 22

 ج( مربع     د( همه ی موارد     ب( دایرهالف( بیضی    
 ?به چه معناست ارگانیک واژه ی( 23

 الف( سطوح هندسی   

 د( اشکال غیر هندسی   هندسیج( سطوح غیر  ب( اشکال هندسی   
 کدام یک از هنرهای تجسمی زیر باا حس المسه در ارتبط است( 24

 ب( سطح       ج( نقاشی            د( هیچ کدام الف( بافت    
 انواع بافت را نام ببرید( 25

د( هیچ         ج( هردو موردالف( بافت بصری     ب( بافت المسه ای      
 کدام

 ایجاد بافت را بیان کنید روش های( 26
د( مورد الف و  ج( هیچ کدام   الف( روش تصویری    ب( روش ترسیمی  

 ب
اگر هنرمندان بخواهند جنسیت را به صورت واقعی نمایش دهند از ( 27

 ?کدام نوع بافت استفاده می کنند

 ب( بافت المسه ایی         الف ( بافت تصویری      
 د( چنین بافتی وجود ندارد                   ج( بافت معمولی     

عد طول و عرض وعمق یا دارای سه بکدام یک از اشکال هندسی زیر( 28
 ? باشندارتفاع می

 د( هیچ کدام    ج( مربع             ب( حجمالف( دایره              
       الف( واقعی و غیر واقعی            انواع حجم را نام ببرید( 29

 ب( غیرواقعی و مجازی        ج( واقعی و اصلی       د( همه ی موارد
 الف( کره همواره دارای تعادل است                   کدام جمله درست است( 31

 ج( مکعب از کره ساخته می شود      ب( مکعب حجم بون تعادل است  
 د( کره در هر شراطی به غیر از سطح شیب دار تعادل دارد

 تعداد احجام معروف چند عدد می باشد( 31
 د( هشت گانه ج( هفت گانهالف( پنج گانه     ب( شش گانه        

 ؟شکل زیر چه نام دارد( 32
 د( مخروطالف( مکعب         ب( هرم       ج( استوانه          

 ؟ مخروط چند سطح دارد( 33

                        جانبی   ب( سطح قائده و الف(سطح قائده      
 د( سطح قائده و عمود   ج(سطح قائده و جانبی و عمود  

 1 به ایجاد فضای سه بعدی در روی سطح دو بعدی چه گویند؟( 34



 د(پرسپکتیوالف( فضای واقعی      ب( فضای مجازی   ج(ایزوپکتو     
 کدام یک از پرسپکتیوهای زیر در دسته ی موازی قرار دارند؟( 35

 ب( یک نقطه ای       ج( دو نقطه ای  د( سه نقطه ای          کاوالیر الف(
2کدام یک از پرسپکتیو های زیر مانند کاوالیر بوده اما به نسبت ( 36

3
3و  

4
  

 ترسیم میشوند؟

 د(هر سه مورد  ج(ایزومتریک             ب(جنرال       الف(کابینت   
درصد بزرگتر از  18اندازه ها در حدود در کدام نوع  پرسپکتیو ابعاد و ( 37

      ج(ایزو متریک اندازه ی واقعی می باشند؟    الف(دیمتریک  ب(جنرال
 د(کابینت

آن برای ایجاد (این نوع پرسپکتیودراکثرمواقع بصورت ذهنی است واز38
  اغراق آمیز استفاده میشود ؟های  فضا

 د(کابینت   ج(یک نقطه ای    ب(دو نقطه ای    الف(سه نقطه ای
 ؟جاد نظم خاص دراشیاچه نام داردای(39

 د(تناسبتکرار ب(پریسکتیوج(  الف(کار بندی
 تعریف تناسب طالیی چیست؟( 41

 الف(تناسب است که در آن اندازه ها از قوانین خاص پیروی میکند.
 ب(تناسبی است که در آن قوانین خاص وجود ندارد.

(مورد الف و د آن قوانین خاص برای اشکال وجود دارد.ج (تناسبی است که در 
 ج.

 عامل محدود کننده ی عناصر تشکیل دهنده ی تصویر چه نام دارد ؟( 41
 د(کادرالف(نقطه ی طالیی        ب(تکرار          ج(تناسب           

 الفبای ترکیب بندی چه نام دارد ؟( 42
 رسپکتیو          د(هیچ کدامج(پ       ب(کمپوزوسیونالف(تناسب        

 تقارن چیست؟        الف(دونیمه ازیک شکل    ( 43
ج( خط وسط یک شکل  د(  هیچ    ب(تطابق دونیمه از شکل برروی هم

 کدام
 ( کدام یک ازتعادل های  زیر بیان کننده ی وقار وسنگینی است؟ 44

د( تعادل    ج( تعادل فعال    ب( تعادل متقارنالف( تعادل غیرنتقارن    
 غیرقرینه

به تکرارهر گونه شکل رنگ موقیت وحرکت شبیه به هم که طبق نظم ( 45
       ج(ریتم معینی بیان شده باشد چه می گویند؟     الف(تعادل   ب(تقارن     

 د(تکرار
 انواع ریتم را نام ببرید؟( 46

ریتم در  –ریتمدر تناوب  –ریتم در  رنگ  -الف(ریتم در تکرار
 اندازه

 ریتم در اندازه -ب(ریتم در تکرار
 ریتم در تکرار –ریتم در شکل  –ریتم در رنگ  –ج(ریتم در اندازه 
 ریتم در رنگ –ریتم در شکل  –د(ریتم در اندازه 

 کدام یک از اشکال زیر بیان کننده تکرار متناوب است ؟( 47
 ب (              الف (                                        

 
 د (                                                ج (  
کدام روش ایجاد ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی به  (48

 وجود آمده وازتناسب برخوردار است؟         الف(تکرار یکنواخت   
 د(تکرار مو جیب(تکرار متناوب               ج(تکرار تکاملی                      

 (ریتم برای چه قوه هایی قابل درک است؟49
 موارد (همهد            ج(عضالنی             ب(بینایی       الف(شنوایی

جای دادن منطقی عناصرتجسمی در فضای موردنظر در سطح دوبعدی ( 51
 ؟فضای سه بعدی را چه می گویندو یا در 

 تعادل  د(       ج( تقارن  ب( تجزیه بندی          الف( ترکیب بندی 

 
 
 
کدام یک از عوامل زیر در به وجود امدن یک ترکیب موفق بصری ( 51

 ؟الزامی است
 الف( وجود تعادل بصری

  رکیبتب( وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف یک   

   وجود رابطه ی هماهنگ اجزا با کل و موضوع اثرج(  

 د( همه ی موارد  
 ؟ انواع ترکب بندی را نام ببرید( 52

  غیر متقارن –الف( متقارن    
     قرینه  -ب( متقارن  

    ج( غیر متقارن غیر قرینه    

 د( هیچ کدام  
  ؟انرژی تصویری چیست( 53

 الف( انرژی که قابل رویت باشد  
 را گویند نیروهای ناپیدا برروی اشکال هندسیب(  
  ج( نیرو های ناپیدای طبیعت را گویند    

 د( واقعیت عینی دارد  
 کدام فرمول مربوط به  مربع می باشد( 54

 الف( مربع=ایستایی+پویایی     ب( مربع = تعادل+پویایی
 د( مربع= تعادل+حرکت       غیر قرینه _ج(غیر متقارن 

 سه صفت یا سه بعد بصری مستقل رنگ را نام ببرید؟ ( 55

 اجزا     -نور -الف(فام

    اشباع  -درخشندگی -ب(فام

   نور -درخشندگی -ج(فام

 اشباع -نور -د(درخشندگی
 رنگ های اصلی را نام ببرید؟ ( 56

 آبی  -سبز -زالف(قرم

  سبز  -قرمز -ب(زرد

 آبی -دزر -ج(قرمز

 سبز-نارنجی -د(بنفش
 فام های ثانویه را نام ببرید؟ ( 57

     بنفش  -سبز -الف(نارنجی   
 سبز -نارنجی -سبز       د(بنفش -قرمز -نارنجی  ج(نارنجی -آبی -ب(سبز

 فام های ثالثه ی الجوردی از تر کیب چه رنگ هایی ایجاد می شود؟ ( 58
 آبی -د(بنفش  بنفش     -آبی    ج(قرمز -ب(زرد  قرمز -الف(آبی

توان درجه ی اشباع فزودن در صدی ازرنگ .........به هر رنگ میبا ا ( 59
   رنگ را کاهش داد؟ وتضاد آن

 د(رنگ خاکستری  ج(رنگ سفید    ب(رنگ مشکی الف(رنگ آبی   
 دایره ی رنگ به طور کل دارای چند عدد رنگ می باشد؟ ( 61

 رنگ12د( رنگ      11رنگ     ج(11رنگ   ب(9الف(
 ؟ درست را انتخاب کنیدجمله ی ( 61

 الف(طرح مانند یک جسم بوده رنگ روح آن می باشد 
 ب( طرح مانند روح بوده رنگ جسم آن می باشد 
( طرح ورنگ هردو تامانند دورنگ هردو مانند روح می باشند   ج(طرح 

 جسم هستند.

چه واژه ای به معنی تضاد تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و ( 62
 ج( رنگ           ب( ترکیب         الف( تبدیل       استکیفیت بصری 

 د( کنتراست  

2 



شدیدترین کنتراست ته رنگ میان کدام یک از رنگ های اصلی زیرریجاد ( 63
 ؟میشود

 ابی      _سبز _ب( قرمز            ابی _زرد  _الف( قرمز 
 زرد _سبز _د( ابی            ابی  _سفید  _ج( قرمز 

 ؟یک از رنگ های زیر جزءرنگ های سرد می باشند.کدام (64
  د( نارنجی         ج( ابیالف( قرمز        ب( زرد     

این نوع کنتراست مربوط به رابطه ی دو یا چند سطح رنگین از نر ( 65
 ؟وسعت است

 ج( همزمان     د( مکمل       ب( کمیتالف( کیفیت   
گزینه ای ازچه filterویمنکردن برای بازادرنظرگرفتن شکل زیرب(66

 استفادهکرد؟باید

 
 alt+eد(              alt+hج(            alt+tب(             alt+fالف(

  select  toolالف(   کدام ابزار برای انتخاب آزاد  استفاده می شود؟( 67
 lasso  toolد(   move  toolج(    marquee  toolب(
 تصاویر را به حالت شیشه ای مات در آورید ؟( با ابزار میتوانید 68

 smudgeد( gradient toolج( sharpen toolب( ur toolblالف( 

tool 
نگه داشتن کدام کلید سبب رسم  rectangle( در هنگام کار با ابزار 69

 د ( هیچکدام        shiftج (      altب(        ctrlالف (    مربع میشود؟
بزرگ کردن تصویر به صورت دستی استفاده می ( کدام گزینه برای 71

 شود؟
 zoom outد (       zoom inج (     zoomب(    zoom bigالف( 

 چیست ؟  zoom out( کلید میانبر گزینه 71
    ctrl+   -د (          ctrlج (+ +            ctrl+ 1ب (           ctrlالف ( = + 

فتوشاپ نگه داشتن کدام کلید ترکیبی  در هنگام باز کردن نرم افزار(  72
   سبب میشود که تمام تنظیمات نرم افزار به حالت اولیه برگردد؟

  alt + shiftب(                alt + ctrl + shiftالف(

 alt + ctrl + zد(                                   ctrl + shiftج(
اطالعات به صورت الفبایی مایش کدام قسمت برای ن help  ( در برنامه 73

 باشد؟می
 indexد(        contentsج(        searchب(       componentsالف ( 

 ( پسوند اصلی فایل های فتوشاپ چه میباشد؟74

 psdد(             jpgج (                       gifب(        tif الف(

دستگاه های خارجی مثل اسکنربه نرم  از( برای وارد کردن تصاویر 75
 افزار , کدام گزینه استفاده می شود؟

    edit/ importب(                         file / importالف(          
 import/ fileد(                                 new/ importج(          

 پشتیبانی میکند؟فرمتهای زیر را از ( نرم افزار فتوشاپ کدامیک 76
 , txtد(              jpg , tifج(        doc , psdب(       txt , bmpالف ( 

jpg 
 میباشد؟  resolutionتعریف(کدامیک ازگزینهای زیر77

   ب( نوعی از فایل در فتوشاپ است  باشد.دقت نمایش فایل میالف(
 ج( واحد اندازه گیری تصاویر در فتوشاپ می باشد  

د( دقت تفکیک  پذیری تصاویر بوده و به تعداد نقطه ها در هر اینچ  
 بستگی دارد

 ( کدام گزینه برای تغییر اندازه ی تصویر در فتوشاپ استفاده می شود؟78
  file / image sizeب(         image/ image sizeالف( 

 image /canvas sizeد(                    print / canvas sizeج(  

یک از مدلهای رنگ بر اساس دریافت چشم انسان از رنگها قرار گرفته (کدام79
 است؟

 labد(             cmykج(            hsdب(           rgbالف( 
 ( کدام یک از مدلهای رنگ برای چاپ کاربرد دارد؟81

 indexedد(         cmyk ج(       rgbب(         labالف( 

 
برای متقارن کردن تصویر در جهت افقی استفاده می ( کدام گزینه 81

 شود؟
  flip canvas verticalب(         flip canvas horizontalالف( 

 flipد(                                       arbitraryج( 

 ( ابزار انتخاب چه نام دارد؟82
د(           marqueeج(           selectب(        singleالف(  

rectangular 
اگر بخواهیم انتخاب های جدید را به انتخابهای قبلی اضافه کنیم کدام ( 83

 گزینه باید انتخاب شود؟ 

  new selectionب(        add to selectionالف(    
 intersect with selectionد(           subtract from selectionج(  

 انتخاب از کدام پنجره استفاده می کنیم؟(  برای تنظیم لبه های 84
    define edgeب(   fixed edgeالف(  

 refine edgeد(    fixed windowج( 

 چه میباشد؟ intersect with selectionی کلید میانبر گزینه ( 85
 + ctrlد(          ctrl + shiftج(          alt + shiftب(           shiftالف(   

alt 
 ( برای پاک کردن ناحیه انتخاب شده از چه روشی باید استفاده کرد؟ 86

   / deleteedit ب(           edit / clearالف( 
 file / clearد(             file / deleteج(  

 الف(انتخاب پیکسلهای غیر مشابه  چیست ؟  magic wand( کار با 87
 ج( انتخاب تصاویر مشابه                ب( انتخاب پیکسلهای مشابه  

 رنگ استد( انتخاب قسمتی از تصویر که بی      
 عمل میکند؟ به صورت آهن ربایی  lassoکدامیک از ابزارهای   )88

  polygonal lassoب(       magnetic lassoالف( 

 د( هر سه ابزار                            lasso toolج( 
  چه میباشد ؟   selectدر منوی   inverse( کلید میانبر گزینه ی 89

  shift + ctrl + sب(              shift + ctrl + eالف( 
   shift + ctrl + I د(                 shift + ctrl + aج(  

کدام گزینه  SELECTانتخابی از منوی  ( برای گسترش فضای 91
 گرفته شود؟بایددرنظر

  MODIFYد(  SIMILARج(       GROW ب(    FEATHERالف(

 ( با استفاده از کدام پنجره میتوانید انتخابهای ذخیره شده را برگردانید ؟91
  LOAD SELECTIONب(    SAVE SELECTIONالف( 

 LOADد(                          SAVEج(  

 کدام یک از نرم افزار های زیر بر داری هستند؟ ( 92

 د(هر سه مورد     freehandج(         corelب(    wordالف(
 کدام یک از نرم افزار های زیربا پیکسل کار می کنند؟(93

 freehandد(         excelج(    corelب(         photoshopالف(

 به چه معناست؟ dpiواژه ی( 94

د(هیچ      ج(نقطه دراینجالف(پیکسل دراینج    ب(داده در دستورالعمل    
 کدام 

کدام گذینه برای تغییر وضع تصویر وکدام یک newدر پنجره ی ( 95
 برای تعیین نوع نمایش پس زمینه استفاده می شود؟    

 background  contents,sizeب(      background, resolutionالف؟(

          background  contents,resolutionج(
 background,sizeد(
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دام یک از انواع فشرده سازی اندازه یفایلر تصویری بدون حذف در ک( 96
 داده های آن کوچک می شوند؟  

 د(هیچ کدام    ج(هردو مورد        ب(بی اتالف    الف(بااتالف    

 
استفاده  RAW(کدام پنجره برای فشرده سازی فایلهای تصویر با پسوند 97

 می شود؟
  RAW OPTIONSب(              JPEG OPTIONSالف( 

  PHOTOSHOP RAWد(                TIFF OPTIONSج(  

OPTIONS 
 چه میباشد؟ IMAGE SIZE( کلید میانبر گزینه 98

    + IALT + CTRLالف(    
 CTRL + Iد(         ALT  + CTRL + Gج(       ALT + SHIFT + Iب( 

 کدام یک از کنتراست ها ی زیر وجود ندارد ؟ (99

    ب(کنتراست نور   الف( کنتراست ته رنگ 

 د(کنتراست کمیت  ج(کنتراست کیفیت  
 کدام جمله درست است؟(111

الف(کنتراست،تفاوت بین روشنترین و تاریکترین قسمت 
 تصویراست.

 ب(روشنایی تفاوت بین روشنترین و تاریکترین قسمت تصویر است.
 ج(تفاوتی بین کنتراست وروشنایی وجود ندارد.
 د(اشیا ذاتا رنگی بوده و هیچ ربطی به نور ندارد.

 فایلی که با کالیبره کردن ایجاد میشود چه پسوندی است؟( 111
 CIBد(             ICCج(            TIFب(        JPGالف(

با استفاده از کدام پانل میتوان رنگ دلخواهی را انتخاب و نام گزاری ( 112
 کرد؟
 HISTORYد(            STILEج(           TCHSWAب(       COLORالف(

قرار دارد کلیک  SWATCHاگر درایکن یک رنگ که در پنجره ی ( 113
 NEWالف(     راست کنید کدام گزینه در منوی کلیک راست دیده نمی شود؟

SWATCH   )بRENAME SWATCH )جDELETE SWATCH  )هیچ کدامد 
 برای انتخاب رنگ میباشد؟کدام پنجره شامل تمام گزینه ها (114
(هیچ د   DELETE SWACHج(    COLOR PICKERب(  COLORالف(
 کدام
کدام گزینه به صورت خودکار تنظیمات نور، تیرگی و خاکستری را انجام ( 115

 میدهد 
   AUTO LEVELSب(                    AUTO COLORالف(

 AUTO SHADOWSد(               AUTO CONTRASTج(
 چه میباشد؟    AUTO COLORکلید میانبر گزینه ی (116
  SHIFT+CTRL+Lد(   BHIFT+CTRL+Sج(   SHIFT +Bب(  CTRL+Bالف(
 در فتوشاپ چیست؟ layersالت کلید میان بر پ(117
 7fد(       ( 6fج          5fب(        6fالف(
 پنجره ی تغییر سبک نمایش الیه ها چه نام دارد؟(118

 New Styleد( Inner Glowج( Layer Styleب(  OptionsBlendingالف(
 چه می باشد؟ New/Layerکلید میان بر گزینه (119
  Alt+Nب(                             Ctrl+Nالف(

 Shift+Alt+Nد(                     Shift+Ctrl+Nج(
 Lock All Layers inدر پنجره ی  Positionتی که گزینه در صور( 111

Group تیک داشته باشد چه قسمتی از تصویر قفل می شود؟ 

همه د(      یگاه الیها( جج        (تصویر جاریب    الیه های شفافف(ال
 موارد
برای ادغام الیه هایی که مخفی نیستند از چه گزینه ای استفاده می ( 111

 شود؟

 د(همه موارد Merge Visibleج( Merge Downب( Merge Layersالف(
جاری به مقابل الیه ی  انتقال الیه یسبب  Arrange (کدام گزینه در112

  Bring to Frontب(                Bring Forwardالف(    شود؟باالیی می

 Send to Backد(                  Send Backwardج(            

داخلی  کدام زبانه برای اعمال جلوه ی سایهLayer Style درپنجره(113
  Inner Shadow(ب            Drop Shadowالف( ؟داردکاربرد

 Inner Glowد(                                 Outer Glow   ج( 

 کدام گزینه برای ایجاد الیه های الگودار و با نقش استفاده می شود؟( 114

 Gradient Overlayد( Pattern Overlayج( Satinب( Strokeالف(

 گزینه برای ضخیم کردن نوشته استفاده می شود؟کدام ( 115

 Small Capsد(     All Capsج(   Faux Italicب(    Faux Boldالف(

حالت پیکسل و  کدام گزینه برای تبدیل اشیا و اجزای معمولی به(116

  شود؟تصویری استفاده می 

 Textد(                    Unlinkج(           Rasterizeب(      Layerالف( 

 درکدام منو قرار دارد؟  Save selection( گزینه ی  116
LAYER)د           SELECT )ج           EDIT )ب        FILE)الف 

فقطبرروی آن الیه اعمال نوعی از الیه است که تمام عملیات ماسکی ( 117
 شودمی

 د(هیچ کدام    ج(هردومورد     الیه ی ماسکیب( الف(الیه ی معمولی   
 الف(MASK ماسک سریع با کدام گزینه انجام میشود؟( 118

REVEAL ALL   )د   MASK)ج         QUICK MASK )ب    SPEED  
 چیست؟ CREATE CLIPPING MASK( کلیدمیان بر گزینه ی 119

ALT+CTRL+G)د   ALT+CTRL+Q)ج ALT+CTRL+M   
 الفALT+CTRL+Cب(

هندسی غیر استاندارد از کدام ابزار استفاده می  (  برای ایجاد اشکال121
 شود ؟
 circleد (          cropج (          path ب (            lineالف ( 
سبب ایجاد  pathبا کدام ابزار نقاط ایجاد شده توسط دستور  ( 121

  الیه ی جدید برای مسیر می شود ؟
  convert point tool )الف 

  point tooladd anchorب(  
 delete anchor point tool د (          freeform pen tool ج (

ایجاد الیه ی جدید  سبب  pathابزار  option barکدام گزینه در نوار ( 122
 شود؟برای مسیر می

 هیچ کدامد(     shape layers( ج    fill pixelsب(       pathsالف(    
 گویند ؟به نقاط حساس مسیر چه می ( 123

 Auchorد(          Dotج(            Pointب(            Pixelالف ( 
 چه می باشد ؟   Gridکلید میان بر گزینه ی ( 124

 Ctrl+  "د(       Ctrl+ , ( ج      Ctrl+ 'ب(          Ctrl+ ;الف (    

با نگه دا شتن کدام شکل موس به حالت   Penزمان استفاده از ابزار ( 125
convert point tool در می آید ؟ 

  shift+Alt د(         hifSج(          Ctr ب(           Altالف (  
 کدام گزینه برای ایجاد اعواج در مسیر استفاده می شود ؟( 126

 Rotateد(       pwar ج(        Distortب(           Againالف ( 
 
 

 برای  تبد یل  یک  انتخاب به مسیر از کدام گزینه استفاده می شود ؟( 127

 Make    work    path    from   selectionالف ( 

 Path   from   selection   ب (

 Load  path   as   selection  ج(
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 Path    as    selection  د(

 را کرم مالی کنید ؟با استفتده از کدام ابزار می توانید تصویر خود ( 128

 Spongeد(         Blurج(           Burnب(           Dodge الف (   

 کدام گزینه سبب رقیق تر شدن می شود ؟ Sponge  در ابزار ( 129

 opacityد(        Petternج(       eesaturatdب(        saturateالف ( 

 کدام واژه به معنی رنگ و نما می باشد ؟( 131

 eHuد(      contrastج(             styleب(          saturationالف (    

 چه می باشد ؟   Hure / Saturationکلید میان بر ( 131

 + z Ctrlد(         + H Ctrlج(           +UCtrlب(         Ctrl+Bالف (   
می شود کدام ابزار برای مهر یا کپی کرد ن قسمتی از تصویر استفاده ( 132

 ؟

 Stampد(        mpClone staج(          Burnب (     Brushالف ( 
 کدام ابزار برای ترمیم یا شفا دادن تصویر استفاده می شود ؟( 133

   Healing Brush(    ب                              Brushالف ( 
 Stampد(                            Patternج(    

 زمان استفاده از ابزار هایی که از حالت شکل بزرگ ترند )مثل ( 134

(Crop صفحه کلید را با فعال کنیم تا این ابزار   به شکل + کلید  کدام
 نمایش داده شوند ؟

 Caps Lock( د       Scroll Lockج(         Altب(         Shiftالف (  
 استفاده ی شود ؟ کدام گزینه برای تغییر طرح یا صفحه ی نقاشی( 135

 Trapد(      Sizeج(        Canvaz Sizeب(         Image Sizeالف (  
 چه می باشد ؟   Free Transfromکلید میان بر گزینه ی ( 136

  U+Ctrlد(       B+Ctrlج(        I+Ctrlب(         T+Ctrlالف (  
 در کدا م منو قرار دارد ؟  Transfromگزینه ی  ( 137

 Selectد(            Edit  ج(          Layerب(               Fileالف ( 
  ؟کدام ابزار برای رسم مربع استفاده می شود(138

Rectangle)الف 
  Area  )د  Ellipse    )ج   Shift  به همراه فشردن  Rectangle  )ب 

کدام یک از ابزار های زیر قلم مو می باشد( 139  
Brush n( د    Air brush   )ج     Blur)ب        Pencil)الف 

رای تعیین حد تغییرات کدام گزینه ب Art history brush ابزلردر(141
 ?شوداستفاده می

   Opacityد(   Styleج(      History(ب  Tolerance  الف( 

انتخاب از کدام گزینه استفاده اطراف  STROKE( برای ایجاد 141
 میشود؟

   file/impactب(                               file/strokeالف(
  edit/impactد(                        stroke/editج(

برای پاک کردن به صورت مربعی از کدام  eraser tool( درابزار  142
 گزینه استفاده می شود؟

  rectangleد(      blockج(         pencilب(           brushالف(  

 ( کدام ابزار برای پاشیدن رنگ در محدوده ای بسته استفاده می شود؟143
 foregroundد(   backgroundج(  brush( بbucket paintالف(  

 (کدام پنجره برای ایجاد طیف رنگ استفاده میشود؟144
 paintد(   editorج(    gradient ب(       color pickerالف(  

 منو قرار دارندکدام ابزار فیلترگذاری در ( 145
Filter )د      Select          )ج       Layer )ب       File)الف 

 کلید میانبر اخرین فیلتر استفاده شده چه می باشد ( 146
Ctrl+D   )د      Ctrl+g)ج      Ctrl+f    )ب     Ctrl+l)الف 

 کدام یک از فیلترهای زیر فیلتر هنرمندان معروف می باشد ( 147
Render)د      distort)ج       Blur )ب    Artistic)الف 

 چه می باشد؟  Liquify( کلیدمیانبرفیلتر 148
Alt+ctrl+x )د   Shift+ctrl+x   )ج  Ctrl+x  )ب   Shift+x)الف 

و بادکردن تصویر کردن کدام ابزار برای پف  Liquify ( در پنجره149
 ؟شوداستفاده می

Bloat tool  )د Hand tool  )ج  Puker tool )ب Mirror tool)الف 
 ؟برای چه کاری استفاده می شود Action( پالت 151

 الف( ایجاد جلوهای ویژه      ب( ذخیره سازی مراحل کاری تکراری
د( هر سه مورد     ج( اعمال فیلتر     

رای ایجاد تابع کلیدی ب New action( کدام گزینه در پنجره 151
 شود استفاده می

Name action )د  Set key     )جFunction key )بShortcut 

key)الف 
کدام گزینه برای انتقال یک اکشن از Action(در منوی میانبر پالت 152

 ؟فایل خارجی به  نرم افزار استفاده می شود 
Load actions)د New action)ج    Load file    )ب   action)الف 

 اده در چاپگر استفاده می شود؟تکدام گزینه برای ایجاد کاغذ ایس( 153
 horizontalد(      verticalج      elandscape ب(     landscape الف 

 
 ؟تچیسpage setup   کلید میان بر پنجره ( 154
      shift+ctrl+pب(                         shift+ctrl+iالف( 

 shift+ctrl+zد(                           shift+ctrl+dج(

 برای ایجاد لیسثی از ثصاویر چاپی کدام گزینه کاربرد دارد؟( 155
 file/automateب(                        file/contact sheetالف(

 د(هیچکدام         file/automate/contact sheet(ج
کدام گزینه برای تعیین کیفیت چاپ استفاده  scaled printدر قسمت ( 156

 میشود؟
 scale to fit mediaد(      unitج(   scaleب(     print resolutionالف(

 عیین کننده  رنگ مشکی میباشد؟تکدام حرف  cmyk در مدل رنگ( 157
 kد(           yج(          mب(           cالف(

 چیست؟   gamut warningکلید میانبر (158
 shift+ctrl+gد(  shift+ctrl+zج( y+ctrl+shiftب(   shift+ctrl+xالف(

  imageدر file/openبرای جابه جا شدن بین زبانه های پنجره ی ( 159

ready کدام کلید میان بر استفاده می شود؟ 
 ctrl+oد(           ctrl+nج(        y+ctrlب(       ctrl+xالف( 

 می باشد؟flashکدام یک از فایل های زیر برای نرم افزار ( 161

 swfد(           gifج(          pngب(          tifالف(
استفاده  image    readyبرای برش دادن تصاویر از کدام ابزار در( 161

      tool brush( ج    cut   tool   ب(     slice     tool(می شود؟الف
 image    toolد(

 کدام زبانه برای ایجاد خطوط شبکه یguides  createدر پنجره ی ( 162
 شود؟استفاده می افقی

 د(هیچ کدام    ج(هر دو مورد       verticalب(       horizontalالف( 
 در کدام منو قرار دارد؟ guides   clearگذینه ی ( 163

 imageد(             viewج(          editب(           fileالف(

هاکدام گذینه حالتی را تعیین میکندکه وقتی ماوس rolloverدر( 164
 کند؟ابزاررارها

 [clickد(         downج(           overب(           outالف(

 کدام پالت برای ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟( 165

 دمور د(هر سه      overllroج(     animateب(      actionالف(


