
 

 یدانش آزمون



1-Resolution ست؟یچ 

 موجود در واحد مربع یکسل هایتعداد پ -الف

 نچیموجود در واحد ا یکسل هایتعداد پ -ب

 ریزان وضوح تصویم -ج

 متر یموجود در واحد سانت یکسل هایتعداد پ -د

 باشد؟ یم یکسل در فتوشاپ به چه معنیپ-2

 ش و چاپین عضو نمایکوچکتر -الف

 وتریک کامپین قسمت یکوچکتر -ب

 ریل دهنده تصوین نقطه تشکیکوچکتر -ج

 یشینما ین عضو سخت افزاریبزرگتر -د

 م؟یکن یاستفاده م ینه ایفتوشاپ از چه گز یآشکار شدن خط کش ها یبرا-3

 Extrasنه یگزview  یاز منو -الف

 Rulersنه یگز view یاز منو -ب

 Gridنه یگز view یاز منو -ج

 Cropنه یگز editیاز منو -د

 م؟یکن ینه استفاده میانتخاب از کدام گز یمحدوده  یمحو کردن گوشه ها یبرا-4

 lasso -الف

 feather -ب

 smooth -ج

 Marques -د

 شود؟ ینه استفاده میر از کدام گزیک تصویچرخاندن  یبرا-5

 Rotate -الف

 Crup -ب

 Trim -ج

 Reveal all -د

 شود؟ ینه استفاده میط فتوشاپ از کدام گزیل به محیک فاین وارد کرد یبرا-6

 save as -الف
 import -ب
 open -ج
 export -د

 ت کرد؟یریر را مدیتصو یتوان کانال ها یر میبا استفاده از کدام پالت با پنجره ز-7

 infoپالت  -الف

 layerپالت  -ب

 channelپالت  -ج

 navigatorپالت   -د

 م؟یکن یلتر استفاده میدن باد داده شود از کدام فیک شکل حالت وزیم به یاگر بخواه-8

 title -الف

 wind -ب

 glass -ج

 mosaic -د



 م.یکن یلتر ..............استفاده میر از فیک تصوین در یعبور از لنز دورب یاعمال جلوه  یبرا--9

 Lens flare -الف

 emboss -ب

 grain -ج

 tiles -د

 باشد؟ یم جهت کاغذ میتنظ یقسمت برادر کادر چاپ کدام -10

 print -الف

 border -ب

 orientation -ج

 position -د

 ر متناسب تر است؟یم استفاده از کدام ابزار زیر را انتخاب کنیک تصویرنگ  یم تمام آسمان آبیخواه یم-11

 Magic wand -الف

 lasso -ب

 marquee -ج

 Polygon lasso -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز ریانتخاب کل تصو یبرا-12

 Ctrl+A -الف

 Ctrl + v -ب

 D + ctrl -ج

 Ctrl + c -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل  anchorینه یگزcanvas sizeر اندازه بوم در کادر  ییهنگام تغ-13

 کند. ین مییر بوم را تعییزان تغیواحد م -الف

 کند. ین مییزان بزرگ شدن بوم را تعیم -ب

 کند. ین مییر را تعیوچک شدن تصوزان کیم -ج

 کند. ین مییر اندازه بوم را تعییجهت تغ -د

 کند ؟ یم یرییر حجم آن چه تغیک تصویresulotionش  یبا افزا-14

 کند. ینم یرییچ تغیه -الف

 ابد.ی یکاهش م -ب

 ابد.ی یش میافزا -ج

 دارد. یبه عوامل مختلف بستگ -د

 دهد؟ یرا انجام م یچه عملdrop shadow  ینه یه گزیال یدر قسمت جلوه ها-15

 هیال یبر رو یرونیب یه یجاد سایا -الف

 هیال یبر رو یدرون یه یجاد سایا -ب

 یرونیجاد هاله بیا -ج

 یجاد هاله درونیا -د

 دهد؟ یرا انجام م یچه عملedit > transform > scaleنه  یگز-16

 رود. یچرخش قسمت انتخاب شده به کار م یبرا -الف

 رود. یب کردن قسمت انتخاب شده به کار میار یبرا -ب

 رود. یر اندازه قسمت انتخاب شده به کار مییتغ یبرا -ج

 رود. یو قسمت انتخاب شده به کار میر دادن پرسپکتیتغ یبرا -د



 ر است؟یق کدام منو امکان پذیظاهر کردن پالت در فتوشاپ از طر-17

 Layer -الف

 Window -ب

 Select -ج

 Edit -د

 شود؟ یر استفاده میز ینه هایک از گزیاز کدام  یبه حالت پاراگراف یل متن از حالت کاراکتریتبد یبرا-18

 Convrt to point text -الف

 Convrt to paragraph text -ب

 Rasterize -ج

 Stroke -د

 باشد؟ یم هیپالت ال فعال نمودن یر برایز ید هایک از کلیکدام -19

 Ctrl + g -الف

 Ctrl + e -ب

 Shift + c -ج

 F7 -د

 شود.  یگر از فرمان ........ استفاده میکدیادغام کردن چند کانال با  یبرا-20

 Chanenel mixer -الف

 Split channels -ب

 Merge channel -ج

 Multichannel -د

 دارد؟ یچه استفاده ا bucketابزار -21

 نهیر رنگ زمییتغ -الف

 رانتخاب رنگ مورد نظ -ب

 هیر رنگ الییتغ -ج

 رنگ کردن هر قسمت مورد نظر -د

 م ............. و .............. هستند.یترس یابزارها-22

 swatchو colorمانند   ییاستفاده از پالت ها -الف

 Marqueeو   Pen یابزار ها -ب

 windowو  Color -ج

 color pickerو  Swatch -د

 م؟یکن یاستفاده م یدیاز چه کلclone stampاستفاده از ابزار   یبرا-23

 Alt -الف

 Shift -ب

 Ctrl -ج

 enter -د

 توان عمل ........ را انجام داد. یبا استفاده از ابزار....... م-24

 ر.یتصو یس بر رویدن انگشت خیکش یه سازیشب  -Smudge -الف

 ر.یتصو یس بر رویدن انگشت خیکش یه سازیشب  -Blur -ب

 ر.یتصو یس بر رویدن انگشت خیکش یه سازیبش  -Dodge -ج

 ر.یتصو یس بر رویدن انگشت خیکش یه سازیشب  -Sponge -د



 چگونه می توان ما سک الیه را غیر فعال کرد ؟ -25

 disable layer maskنه یه و انتخاب گزیماسک ال یک کردن رویراست کل -الف

 apply layer maskنه یه و انتخاب گزیماسک ال یک کردن رویراست کل  -ب

 ه ماسکیال یک کردن رویدبل کل  -ج

 ماسک و پاک کردن آن یک کردن رویراست کل  -د

 کنند. ینرم از ابزار ................... استفاده م یه هایز و سخت کردن لبه ها و حاشیت یبرا-26

 Blur -الف

 Dodge -ب

 Rubber stamp -ج

 Sharpen -د

27-Radial blurدهد ؟ یر انجام میتصو یورا بر ر یچه کار 

 کند. یجاد میر ایدر تصو یجاد صافیا ین برایا چرخش دوربی ییک بزرگ نمای -الف

 کند .یم تار میه قابل تنظیر و زاویک جهت خاص با مقادیه انتخاب شده را در یناح -ب

 گردد. یر میمجاور باعث محو شدن تصو یکسل هاین پیبا کاهش اختالف ب -ج

 کند. یجاد و آن را نرم و هموار میر ایک تصوی یرو یر جزئیتاث ر را بایتصو -د

 دهد؟ یانجام م یچه کار eraser toolsنه  یگز-28

 شود. یه استفاده میگرفتن از ال یکپ یبرا -الف

 کند. یر را رنگ میتصو -ب

 گردد. یبوده باز مsaveن  یکه آخر یبه حالت یت رنگیم وضعیر بکشیتصو یاگر موس را رو -ج

 شود . یر استفاده میپاک کردن تصو یبرا -د

 م؟یکن ینه استفاده میم از کدام گزیر دهییه ها تغیز الیر ساییم ابعاد صفحه کار را بدون تغیچنانچه بخواه-29

 Image size -الف

 Convas size -ب

 Duplicate -ج

 Apply image -د

 ست؟یمانند چ cropابزار -30

 چاقو -الف

 یچیق -ب

 قلم مو -ج

 پاک کن -د

 ر است.یز ینه هایک از گزیمعادل کدام flip verticalفرمان  -31

 ROTATE 180 -الف

 ROTATE 90 CCW -ب

 ROTATE 90 CW -ج

 ROTATE100 -د

 شود؟ یر استفاده میز ینه هایک از گزیژه از کدام یو یمورد نظر همراه با جلوه ها یه یشفاف شدن ال یبرا-32

 Duplicate -الف

 Fill -ب

 Opacity -ج

 Lock -د



 دهد؟ یانجام م یچه عمل  fit on screen ینه ی)دست( گزhandدر ابزار  -33

 شان. یواقع یدر اندازه  یریش نقاط تصوینما -الف

 ر به اندازه چاپ.یاندازه کردن تصو -ب

 ر به اندازه چاپ.یش تصوینما -ج

 ش به طور تمام صفحه.یحرکت صفحه نما -د

 باشد ؟ یح میصحر یک از جمالت زیکدام -34

 شود . یره اعمال میک دایرامون یب رنگ از مرکز به پی( شیان شعاعی)گراد یب رنگ شعاعیدر ش -الف

 شود. یاستفاده م RGB یر با استفاده از چاپگر از مدل رنگیچاپ تصاو یبرا -ب

 شود . یر میباعث چرخش ابعاد تصو transformدر قسمت  distortنه یگز -ج

 شود. یشئ م یداخل یباعث درخشش لبه ها  layer style یدر پنجره outer glow  یجلوه  -د

 یر به سمت مرکز مکان ماوس میتصو یرونیر جمع کردن و کشاندن مناطق بیز یلتر هایک از فیکار کدام -35

 باشد؟

 Liquify -الف

 Warp tool -ب

 Twirl clockwise -ج

 Pucker tool -د

 م؟یکن یر استفاده میز ینه هایک از گزیاز کدام ه یجاد کادر دور حاشیا یبرا-36

 Pen -الف

 Marquee -ب

 Hand -ج

 Border -د

 دهد؟ یش میش فرض برنامه فتوشاپ چند مرحله قبل را نمایپ-37

 مرحله 25 -الف

 مرحله 15 -ب

 مرحله 20 -ج

 مرحله 30 -د

 م.یکن ی.............. استفاده م ینه یر از گزیپر کردن مس-38

 Fill pach -الف

 Stork path -ب

 Wave -ج

 Clone stamp -د

 دهد؟یر را به صورت هاشور خورده نشان میلتر تصویکدام ف-39

 Wave -الف

 Cross hatch -ب

 twirl -ج

 Pinch -د

 شود ؟ ی....... استفاده میبرا  dodgeاز ابزار-40

 کم کردن وضوح -الف

 باال بردن وضوح -ب

 ییش روشنایافزا -ج



 ریتصومات کردن  -د

 روند . ی........ به کار م  یبرا  Distortگروه  یلتر هایف-41

 انعکاس نور -الف

 یجاد اشکال سه بعدیا -ب

 کج و معوج کردن -ج

 ریچرخش تصو -د

 باشد؟ یل شده از کدام رنگ ها میتشکRGB  یمدل رنگ-42

 زرد - یآب-سبز   -الف

 یآب -سبز  -قرمز  -ب

 زرد - یارغوان -  یروزه ایف -ج

 سبز  + بنفش + قرمز -د

 ن فرمان کدام است؟ینامنظم مناسب تر یجاد کادرهایا یبرا-43

 Lasso -الف

 Magic wand -ب

 Magic -ج

 Color range -د

 هستند؟ یخطوط راهنما چه خطوط-44

 گردند. یتراز کردن موضوعات استفاده م یشوند و برا ین خطوط چاپ نمیرند،ایگ یر قرار میتصو یرو -الف

 شود. یخطوط مربوط به خط کش م -ب

 شود. یه میال gridخطوط  -ج

 شوند. ین خطوط چاپ میرند و ایگ یر قرار میتصو یرو -د

 گردد؟ یاستفاده م transformن یک از فرامیه انتخاب شده کدام یل کردن ناحیما یبرا-45

 Skew -الف

 Distort -ب

 perspective -ج

 Rotate -د

 یمورد استفاده قرار م یم اشکال سفارشیترس یک از ابزار ها برایر کدام یم مسیرست یدر قسمت ابزار ها-46

 رند؟یگ

 Path -الف

 pen -ب

 Fill pixcel -ج

  Custom shape tools -د

 شتر کرد؟یرا ب magice wandد دقت ابزار یتوان یچگونه م-47

 م.یکن یشتر میرا بTolerance -الف

 م.یآن را انتخاب کن -ب

 م.یکن یرا کمتر مTolerance -ج

 م.یکن یرا کمتر مOpacity -د

 ........ یبرا cropابزار  -48

 ریاز تصو یبرش قسمت -الف

 ریاز تصو یانتخاب قسمت -ب



 ریاز تصو یچرخش قسمت -ج

 خارج از انتخاب یک قسمت و حذف فضایانتخاب  -د

 افق........ یه در راستایک الیوارونه کردن  یبرا-49

 Transform/flip horizontal -الف

 Transform/ flip vertical -ب

 Transform/perspective -ج

 Transform kiwi -د

 شود؟ یچه استفاده م یبرا historyاز دستور  -50

 یخچه طراحیمشاهده تار یبرا -الف

 ریاد کردن نور تصویز یبرا -ب

 هیافکت دادن به ال یبرا -ج

 ریچرخش تصو یبرا -د

 ح است؟ینه صحیط انتخاب شده کدام گزیک محیمعکوس کردن  یبرا-51 

 Invert -الف

 Select/Inverse -ب

 File/ invert -ج

 File/ Inverse -د

 و کهنه کدام ابزار مناسب تر است؟ یمیک عکس قدیروتوش  یبرا-52

 Glow -الف

 Stamp -ب

 focusر ییابزار تغ -ج

 satin -د

 شود. ی........... استفاده م هیک الیدر  یجاد برجستگیا یبرا-53

 Glow -الف

 satin -ب

 bevel and emboss -ج

 Overlay -د

 شود. ی....... استفاده میبرا spongeاز ابزار -54

 ه انتخابیبرجسته کردن ناح -الف

 باال بردن وضوح -ب

 ا کاهش درصد خلوص رنگیش یافزا -ج

 هیک ناحیره تر کردن یت -د

 کند؟ یکار م یساسبر چه ا bitmapک یگراف-55

 مختصات -الف

 رنگها -ب

 کسل هایپ -ج

 مختلف یه هایال -د

 دهد؟ یه قرار میپ شده را در کدام الیفتوشاپ حروف تا-56

 ییه باالیال -الف

 نهیپس زم -ب



 پیه مخصوص تایال -ج

 نیریه زیال -د

 کاربرد دارد؟ ینه جهت متحرک سازیکدام گز-57

 مد رنگ -الف

 میفر -ب

 هکادر صفح -ج

 نتیگراد -د

 دارد؟ یبوده و چه کاربرد ینرم افزار فتوشاپ چه نوع برنامه ا-58

 شنیمیان یلم هایه فیته یبرا ینرم افزار -الف

 یش  و طراحیرایروتوش ،و یبرا ینرم افزار -ب

 ندوزیبرنامه اتوکد تحت و ینرم افزار کمک -ج

 لمیجهت مونتاژف ینرم افزار -د

 هستند؟ یریه نوع تصاوچ  rasterوvectorر یتصاو-59

 بر بردار است. یر مبتنیتصاو vectorر یو تصاو یکسلیر پیتصاو rasterر یتصاو -الف

 باشند . یم یکیر برنامه ها گرافیتصاو -ب

 باشد. یهند م یبرنامه مختص فر vectorمختص فتوشاپ و Raster -ج

 باشند . یمتشکل از نقاط مربع شکل م یریتصاو -د

 ست؟ینام داشته و کاربرد آن چ ابزار دست چه-60

 ابزار ها در پالت ییجابه جا - Cursor -الف

 ریحرکت در تصو - Hand tool -ب

 هیحذف ال -Cursor -ج

 ه هایآوردن ال -Hand -د

 و آشکار کردن جعبه ابزار ........ یمخف یبرا-61

 م.یکن یندوز را انتخاب میو یاز منو show toolsنه یگز -الف

 م.یکن یرا انتخاب مpallet یاز منو type maskنه یگز -ب

 م.یزن یم shiftرا همراه Tab -ج

 م.یزن یرا مT+ alt+ shift -د

ا یت باال  از چه دقت یفیبا ک یرنگ یزرینتر لیک پریل مورد نظر در یچاپ فا یمعموال برا-62

resolutionشود؟ یاستفاده م یریتصو 

 dpi 100 -الف

 dpi 300 -ب

 dpi 72 -ج

 dpi 96 -د

 در فتوشاپ عبارتند از: یحرفه ا یابزارها-63

 Sponge- sharpen-blur-smudge- brush-marquee stamp -الف

 Burn- sharpen-paint brush- marquee-move- stamp -ب

 Sponge-dodge- Burn- blur- sharpen- smudge-pattern stamp-rubber stamp -ج

 Smudge-air brush- blur-move-crop-sharpen -د

 توان : یمnavigatorبا استفاده از پالت  -64

 د.یینما یه فعلین الیه را جانشیال -الف



 د.یر دهییر را تغینه تصویرنگ زم -ب

 کند. یمختلف را کنترل م یه هایال -ج

 کند .یر را فراهم میتصو ییزان بزرگ نماین پالت امکان کنترل میا -د

 م.ی....... استفاده کن یبرا  newیمنوchannelsدر پالت  -65

 دیجاد کانال جدیا -الف

 یحذف کانال جار -ب

 یدوبل کردن کانال جار -ج

 دیحذف کانال جد -د

 د کرد؟یس را تقلیرنگ خ یدن قلم مو رویتوان در فتوشاپ عمل کشیر میز یک از ابزار هایبا کدام -66

 Dodge tool -الف

 Sharpen tool -ب

 Smudge tool -ج

 Sponge tool -د

 افتد؟ یم یانتخاب شود چه اتفاقdestination  ینه یگز  patch toolم با یاگر در حالت ترم-67

 ر کند.یید تغید ، بایر که عالمت زده ایاز تصو ییجا -الف

 شود . یدهد انتخاب م یم را انجام میکه ترم یبخش انتخاب شده به عنوان بافت -ب

 شود. ید مخفی،با ریتصو یه عالمت خورده یناح -ج

 نه پر شود .ید با رنگ زمیر ،بایتصو یه عالمت خورده یناح -د

 کند؟ یم یه سازیا چرخان را شبیشده zoomن  یک دوربیلتر ، محو بودن یدر کدام ف-68

 Motion blur -الف

 Gaussian blur -ب

 Smart blur -ج

 Radial blur -د

جسم را به رنگ  یاه رنگ و خطوط کناره هایاجسام عکس را به سنه یتوان زم یلتر میبا استفاده از کدام ف-69

 ل کرد؟یروشن تبد

 Wind -الف

 Emboss -ب

 Glowing edges -ج

 Trace contours -د

           ینه ........ را از منویم گزیشکل اعمال کن یرو یز را به صورت عددیرات ساییم تغیکه بخواه یدر صورت-70

edit قسمتtransform م.یکن یخاب مانت 

 Rotate -الف

 Scale -ب

 Numeric -ج

 Skew -د

 گردد؟ یاستفاده م transformن  یک از فرامیه انتخاب شده کدام یر فرم ناحییتغ یبرا-71

 distort -الف

 skew -ب

 perspective -ج

 Rotate 75 -د



 ر اضافه کرد؟یک متن را به تصویتوان  یتوسط کدام ابزار م-72

 Line tool -الف

 Type tool -ب

 Pen tool -ج

 Hand tool -د

 شود ؟ یپ ، متن  به صورت ..... نوشته میهنگام تا   horizontal type mask  ینه یبا انتخاب گز-73

 ه داریمتن حاش -الف

 افکت یمتن دارا -ب

 نیچپ چ -ج

 یافق -د

 کاربرد دارد ؟ ییدر چه جا bmp فرمت  -74

 د است.یاه و سفیس یل هایفرمت مخصوص فا -الف

 باشد. ینتاش میل ها در مکیفرمت مخصوص فا -ب

 .یرنگ یل هایفرمت مخصوص فا -ج

 ندوز است.یو یل هایفرمت مخصوص فا -د

 کاربرد دارد ؟ یزیچه چ یه سازیشب یبراlens flareلتر یف-75

 امواج -الف

 ابر -ب

 ییروشنا -یرگیت -ج

 دن نوریتاب -د

 ر اضافه شود؟ید کدام رنگ به تصوید زرد شده باشد باش از حیر بیاگر تصو-76

 یروزه ایف -الف

 یآب -ب

 یارغوان -ج

 سبز -د

 دهد ؟ یرا انجام م یندوز چه عملیوtabد  یفشار کل-77

 کند. یم یرا مخف layerپالت  -الف

 کند. یم یجعبه ابزار را مخف -ب

 کند. یم یرا مخفswatchesپالت   -ج

 کند. یم یابزار را مخف یها ه پالتها و جعبهیکل -د

 کند ؟ یر را فشرده میلتر تصویکدام ف-78

 Wave -الف

 Shear -ب

 Ripple -ج

 Pinch -د

 شود ؟ یر از کدام فرمان استفاده میک تصوی  resolutionر ییتغ یبرا-79

 Canvas size -الف

 Calculation -ب

 Image size -ج

 Pixel aspect -د



 م؟یدار ین نگه میید را پایک انتخاب کدام کلیگر به ید یاضافه کردن قسمتها یبرا-80

 Ctrl -الف

 Alt -ب

 Alt+ f4 -ج

 Shift -د

81-Gray scale ست؟یچ 

 ر دورنگیتصو -الف

 ر تک رنگیتصو -ب

 ید و خاکستریاه و سفیر سیتصو -ج

 ر چهار  رنگیتصاو -د

 دهند ؟ یل میرا تشک یچه رنگRGBرنگ ها در مد  یب تمامیترک-82

 اهیس -الف

 دیسف -ب

 رنگ یب -ج

 یخاکستر -د

 ست؟یف کند چیرا تعر یار بزرگتریبس یتوان محدوده رنگ یدر فتوشاپ که م ین مد رنگیکاملتر-83

 LAB CIE -الف

 HSB -ب

 CMY -ج

 RGB -د

.... نه .یم ؟ آنگاه از گزیر را انتخاب کنیک تصوی یه مکانها یر از مکان انتخاب شده بقیم به غیچنانچه بخواه-84

 م.یکن یاستفاده م

 Select -الف

 Inverse -ب

 Reselect -ج

 Deselect -د

 یمات صورت میم در کدام قسمت تنظیچاپ آماده کن یر را برایم تصویاگر بخواهimage sizeدر پنجره -85

 رد؟یگ

 Pixel dimensions -الف

 Document -ب

 resolution -ج

 Canvas size -د

 م ؟یکن یاستفاده م یتور از کدام حالت رنگیحه مانر در صفیش تصاوینما یبرا-86

 HSP -الف

 RGB -ب

 CIELAB -ج

 CMYK -د

 ه مختلف را با هم حرکت داد ؟یتوان چند ال یچگونه م-87

 مختلف یه هایکردن ال MERGEبا  -الف

 Delete layerمورد نظر و دستور  یه هایبا انتخاب ال -ب



 moveر دستو یریه ها و بکار گیال  linkبا  -ج

 مورد نظر یه هایکردن ال یبا کپ -د

 م؟یکن یاستفاده م یم از چه ابزاریش دهیر را افزایا وضوح تصوی یم روشنیاگر بخواه-88

 Sharpen -الف

 Blur -ب

 Dodge tool -ج

 Burn -د

 روند. ی.... به کار م یشتر برایقرار دارند ،ب image/adjustmentر یکه در مس ینیفرام-89

 ریر ابعاد تصوییتغ -الف

 کسل هایر تعداد پییتغ -ب

 ل رنگ هایم و تعدیتنظ -ج

 ییم روشنایفقط تنظ -د

م ، از چه یداشته باش یا منطقه انتخابی(در کل و یب رنگیگر )شیبه رنگ د یرنگ یجیآنکه انتقال تدر یبرا-90

 شود ؟ یاستفاده م یابزار

 Brush -الف

 Gradient -ب

 Shape -ج

 Color balance -د

م از یرا پنهان کن یانتخاب یا شیم و یر دهییر قسمتها ،تغیر دادن ساییر را بدون تغیاز تصو یآنکه قسمت یبرا-91

 م.یکن ی.... استفاده م

 Channel -الف

 Mask -ب

 Palette -ج

 Filter -د

 شود ؟ یبه چه منظور استفاده مtextureلتر  یاز ف-92

 جاد متنیا یبرا -الف

 ریدر تصو یسه بعدجاد جلوه یا یبرا -ب

 ریز در تصویجاد ذرات ریا یبرا -ج

 ریافزودن چند نوع بافت و طرح به تصو یبرا -د

 توان مشاهده کرد؟ یم میده یانجام م یان طراحیرا که در جر ییدر کدام پالت ،کارها-93

 History -الف

 Brushes -ب

 Info -ج

 Paths -د

م از ییره نمایذخ یگریل خود را با فرمت و نام دیا فایم یکن هیل تهیبان از فایک نسخه پشتیم یاگر بخواه-94

 م ؟یکن یر استفاده میکدام دستور ز

 Expor -الف

 Save -ب

 Save as -ج

 Import -د



را انتخاب transparentنه  یگزcontentsقسمت   newد از پنجره یل جدیک فایجاد یاگر هنگام ا-95

 شود؟ یانجام م یم چه عملیکن

 شود. ید باز میبا رنگ سف یخال ک صفحهی -الف

 شود . یرنگ باز م یب یک صفحه خالی -ب

 شود. ینه باز میبا رنگ زم یک صفحه خالی -ج

 شود. ینه باز میش زمیبا رنگ پ یک صفحه خالی -د

 شود؟ یم یش فرض چه رنگیر به طور پیتصونشده انتخاب  یرنگ قسمتها  quick maskدر حالت -96

 قرمز -الف

 اهیس -ب

 دیسف -ج

 ماند یم یر باقییبدون تغ -د

 ست ؟یچ pasteان بر ید میکل-97

 Ctrl + v -الف

 Ctrl + x -ب

 Ctrl + c -ج

 Ctrl + w -د

 ر را بارنگ دلخواه پر کرد؟یتوان اطراف مس یر میز یک از دستور هایبا کدام -98

 Fill path -الف

 Stroke path -ب

 Clipping path -ج

 Save path -د

 رد؟یگ یانجام م یچه عملhistory stateدر قسمت  -99

 کند. یرا مشخص م undoتعداد  -الف

 باشد. یاز حالت خاص ابزار م ینگهدار -ب

 کند. یحروف را ارائه م یقاب بند یاز برایمورد ن ینه هایگز -ج

 که در آن قرار دارد. یم متن پاراگرافیتنظ -د

ل ید با کنتراست باال تبدیاه و سفیر سیک تصویر مورد نظر را به یتوان تصویر میستور زبا استفاده از کدام د-100

 کرد؟

 Invert -الف

 Threshold -ب

 equalize -ج

 Replace color -د

 ه :یک الیکردن )پنهان کردن(  یمخف یبرا-101

 م.یکن یر فعال میه را غیچشم مربوط به آن ال -الف

 Ctrl + h -ب

 د .یار دهرا فش  hد یکل -ج

 Ctrl + t -د

 است؟ Cutر مربوط به دستور یحات زیک از توضیکدام -102

 کند. یل میر را مایتصو -الف

 دهد. یر را انجام میاز تصو ییعمل برش قسمت ها -ب



 دهد. یه را با بوم مطابقت میاندازه ال -ج

 چرخش عکس را به عهده دارد. -د

 رد؟در کدام منو قرار داhistogramدستور  -103

 Filter -الف

 Windows -ب

 File -ج

 View -د

ل ید با تضاد رنگ باال تبدیاه و سفیر سیرا به تصاو یا رنگی grayscaleریر تصاویز یک از فرمان هایکدام -104

 کند؟ یم

 Egualize -الف

 Dialog box -ب

 threshold -ج

 Gray scale -د

 در کدام منو قرار دارد ؟ difine brushدستور -105

 General -لفا

 Edit -ب

 View -ج

 Layers -د

 دهد. یک ضربه نشان میرا در   brushرات ییزان تغیم ……-106

 شکل ییایپو -الف

 د .یده یانجام م  brushست باز شونده یکه در ل ییانتخاب ها -ب

 ه ها.یتعداد ال -ج

 کسل هایتعداد پ -د

در نظر  یمجدد آن ها در نوبت بعد یو اجرا یشما و نگه دار مورد نظر یضبط حرکات  و دستورها یپالت ....... برا-107

 گرفته شده است.

 Layer -الف

 Action -ب

 Channel -ج

 Info -د

 کرد ؟ یه را کپیک الیات یتوان محتو یر میز یک از دستورهایبا کدام -108

 New layer -الف

 Duplicate layer -ب

 Layer via copy -ج

 Layer via cut -د

 کند؟ یم یه سازیرا شبair brushک  یجاد شده با یر ایر تصویز یلترهایک از فیکدام -109

 Spatter -الف

 Ink out lines -ب

 Pinch -ج

 Ripple -د

 ...... است. reselectان بر ید می...... و کل rulerانبر ید میکل-110



 Ctrl + d - ctrl + r -الف

 Shift + ctrl +  d - ctrl + u -ب

 shift + ctrl + d - ctrl + r -ج

 Ctrl + d - ctrl + u -د

 ؟ندارندقرار  transformر در یز ینه هایک از گزیکدام -111

 distort -الف

 perspective -ب

 opacity -ج

 scale -د

ن مربع ها یز اک ایباشد به هر  یدر کنار هم م یاز نقاط مربع شکل یر شامل شبکه ایک ..... تصاویدر گراف-112

 ند . یگو یکسل میپ

 rotate -الف

 bitmap -ب

 vector -ج

 Raster -د

 نه است؟یکدام گز transform  یبید ترکیکل-113

 Alt + ctrl + r -الف

 Ctrl + t -ب

 Ctrl + m -ج

 Ctrl + n -د

 باشد ؟ یح مینه صحیکدام گز-114

 .ین به صورت عمودش متیرایجاد و ویابزار ا  Horizontal type tool:  -الف

 .یش متن به صورت افقیرایجاد ویابزار ا  vertical type tool:  -ب

 .یک متن کاراکتریبه  یک متن پاراگرافیل یتبد ی: برا Convert to point text -ج

 .یش متن به صورت عمودیرایجاد و ویابزار ا vertical type tool:  -د

 ست ؟یچmarqueeانبر ابزار ید میکل-115

 L -لفا

 M -ب

 O -ج

 P -د

 ن نقطه کادر چه نام دارد ؟یمهمتر-116

 نقطه سبک -الف

 یانینقطه م -ب

 نینقطه سنگ -ج

 نقطه تعادل -د

 ات کدام خط است ؟ی، مقاومت و استحکام خصوص یستادگیا-117

 یخط افق -الف

 لیخط ما -ب

 یخط عمود -ج

 یخط منحن -د



 : یبه معنا یخط منحن-118

 آرامش و سکون -الف

 یستادگیمقاومت و ا -ب

 ال و مداومیحرکت س -ج

 خشونت و عدم سکون -د

 است ؟ یزیره سمبل چه چیدا-119

 یی، برون گرا ی، زبر یسفت -الف

 ی،روحان یی، لطافت ، درون گرا ینرم -ب

 یی،لطافت ،برون گرا ینرم -ج

 ی،سکون ،زبر یآرامش ،نرم -د

 اشد ؟ب یر مربوط به سطح میص زیک از خصایکدام -120

 ک بعد است .ی یدارا -الف

 سه بعد ، طول و عرض و ارتفاع است . یدارا -ب

 دو بعد ، طول و عرض است . یدارا -ج

 بعد ندارد -د

 شوند ؟ یم ینام گذار یمنشورها بر چه اساس-121

 براساس اضالعشان -الف

 شانیبراساس وجه ها -ب

 براساس شکل قاعده اشان -ج

 شانیبراساس راس ها -د

ق ین طریپردازد و از ا یعت میاز اشکال موجود در طب یعت پردازیو طب یه سازین روش هنرمند به شبیدر ا-122

 کند . یز ها در مخاطب بوجود آمده را زنده میرا که قبال از لمس آن چ یاحساس

 یریبافت تصو -الف

 یمیبافت ترس -ب

 کالژ -ج

 یتکه چسبان -د

 کرد ؟ توان بافت را درک یق میاز چند طر-123

 حس المسه -ق یک طری -الف

 یالمسه و بصر -ق یدو طر -ب

 یداریو شن یالمسه و  بصر -ق یسه طر -ج

 قیچ طریبه ه -د

 ست ؟ینماد چ ییروشنا-124

 یسکون ، توقف ، رستگار -الف

 یت، سکون ، رستگاریهدا -ب

 فقدان جنبش و حرکت ، غم واندوه -ج

 مبدا یو حرکت به سو یت ، رستگاریهدا -د

ره تر باشد ..... و هر چه روشن تر باشد ..... احساس...... یک و روشن هر چه فرم مورد نظر ما تیدر مبحث تار-125

 کند . یرا القا م یشتریب

 یسبک  -ن تر یسنگ -الف

 رنگ یب  -تر  یرنگ -ب



 ینیسنگ  -سبک تر  -ج

 واضح -ناواضح  -د

 کدامند ؟ یاصل یرنگ ها-126

 سبز -بنفش  - ینارنج -الف

 قرمز  - یآب -زرد  -ب

 بنفش -قرمز  -زرد  -ج

 قرمز -زرد  -سبز  -د

 " جان و شورشیان کننده هیجذاب و محرک و ب"باشد :  ین رنگ میات ایاز خصوص-127

 قرمز -الف

 زرد -ب

 یآب -ج

 ینارنج -د

 ست ؟یچ یک اثر تجسمی ییبایل زیاز دال یکی-128

 ان رنگهایتناسب م -الف

 هاان خطیتناسب م -ب

 ه روشنیان سایتناسب م -ج

 ه روشن هایخط و سا -ان رنگیتناسب م -د

 باشد . یتم .......  میر یرین عامل در شکل گیمهم تر-129

 نظم -الف

 ینظم یب -ب

 تکرار -ج

 رنگ -د

 است ؟ یتمیانگر چه ریز و زمستان بییکوتاه و بلند شدن طول روزها و شبها در پا-130

 تم منظمیر -الف

 متناوب  تمیر -ب

 تم  تکراریر -ج

 یکاهش - یشیتم افزایر -د

 باشد ؟ یر میک از موارد زیکدام یاشکال متن ین مثال برایبهتر-131

 باشد . ینه میر آن در آیء و تصویک شیمانند  یدو شکل متن -الف

 ءیء و عکس آن شیک شی -ب

 ء با دو رنگ مختلفیک شی -ج

 جانیپر ه -د

 ست ؟یت چکنتراس یژ گین ویمهمتر-132

 جاد تعادلیا -الف

 جاد تقارنیا -ب

 تکرار -ج

 و خسته کننده یکنواختیخارج کردن فضا از  -د

 جاد کرد؟ین رنگ ها ایب یجیتدر یختگیک آمیتوان  یبا کدام ابزار م-133

 Gradient -الف

 Pattern Stamp -ب



 Paint Bucket -ج

 Magic Eraser -د

 شود ؟ یم Backgroundه یقابل مشاهده ، به ال یه هاینه باعث چسباندن الیکدام گز-134

 Merge Down -الف

 Flatten Image -ب

 Merge Visible -ج

 Layer Set -د

ن ابزار به کار ید همراه اید را بایر کدام کلیاز تصو یرینمونه گ یبرا Clone Stampهنگام کار با ابزار -135

 برد؟

 Ctrl -الف

 Shift -ب

 Alt -ج

 ارد.از ندین یدیکل -د

 نه از کدام ابزاریش زمیل آن به رنگ فعال پیتبد و ریموجود در تصو یاز رنگ ها ینمونه بردار یبرا-136

 شود؟ یاستفاده م

 Paint Bucket -الف

 Eyedropper -ب

 Pen -ج

 Color Replacement -د

 باشد؟ یمتحرک م یل هایکدام فرمت فا-137

 Bmp -الف

 Gif -ب

 Jpg -ج

 png -د

 رد؟یگ یچاپ مورد استفاده قرار م یرنگ برا کدام مدل-138

 RGB -الف

 CMYK -ب

 HSB -ج

 LAB -د

 ر است؟یز یک از فرمت هاین فرمت برنامه فتوشاپ کدام یمتداول تر-139

 BMP -الف

 GIF -ب

 PSD -ج

 TIF -د

 عالمت خطر زرد رنگ مثلث شکل نشان دهنده چیست؟  color Pickerدر پنجره -140

 بل چاپرنگهای غیر قا -الف

 رنگهای غیر فعال -ب

 غیر قابل چاپ و غیر فعال -ج

 رقابل استفادهیغ یرنگ ها -د

 توان انجام داد؟ یکدام مورد م یبرا 3dت یدر فتوشاپ قابل-141



 متن -الف

 اشکال -ب

 متن و اشکال -ج

 ابزار -د

 ؟باشد ینمفتوشاپ  یطراح یت هایکدام مورد جزو قابل-142

 تیزیکارت و -الف

 ید یب سبرچس -ب

 بروشور -ج

 وکتور -د

 ؟ردیگ ینم قرار یتجسم یهنرها ی مجموعه در ریز ی رشته کدام-143

 یقیموس -الف

 یسیخوشنو -ب

 یساز مجسمه -ج

 کیگراف -د

 شوند؟ یم  محسوب یبصر عناصر از ریز یها نهیگز از کی کدام-144

 تعادل -تناسب -الف

 سطح -خط -ب

 یهماهنگ -تناسب -ج

 ستکنترا -تمیر -د

 باشد؟ یم یتجسم  یهنرها از یدرست فیتعر نهیگز کدام-145

 .شوند یم درک یبصر حس ی لهیوس به و دارند یریپذ شکل و تجسم تیقابل که ییهنرها -الف

 .دارند کار سرو ریتصاو با یول ندارند یریپذ شکل تیقابل که ییهنرها -ب

 .ندارند کار سرو ریصاوت با یول دارند یریپذ شکل و تجسم تیقابل که ییهنرها -ج

 .دارند شینما تیقابل که ییهنرها -د

 دارد؟ یک نقطه تجسمیدا کردن یمعنا پ در یا کننده نییتع نقش ریز عوامل از کی کدام-146

 نقطه یاندازه  -الف

 وجود تعادل در کادر -ب

 ا کادریفضا  یمحدوده  -ج

 موجود در کادر یر فرم هایسا -د

 ؟باشد ینمح یصح یک نقطه تجسمی نه در موردیکدام گز-147

 .است اندازه و شکل یدارا که یبصر و ملموس کامال است یعنصر یتجسم یهنرها در نقطه -الف

 .کند یم اشغال فضا و است  عرض و طول یدارا که است یعنصر نقطه -ب

 .است مربوط ردیگ یم قرار آن درون که یکادر به نقطه وجود که است نیا نقطه بودن ینسب از منظور -ج

 .است یبصر ارتباط در عنصر نیرتریناپذ هیتجز و نیتر ساده نقطه -د

 شود؟ یم جادیا نقاط رهیزنج از و دارد یطول تیواقع که یتجسم و یریتصو است یعنصر-148

 خط -الف

 حجم -ب

 سطح -ج

 رنگ -د

 کار به یهنر اثر کی در اعتدال و سکون آرامش، دادن نشان یبرا خطوط انواع از نوع کدام-149



 روند؟ یم

 یعمود خطوط -الف

 مورب خطوط -ب

 یافق خطوط -ج

 شکسته خطوط -د

 باشد؟ یم مورب خط یها یژگیو انیب ریز نهیگز کدام-150

 مقاومت مظهر و توازن -تعادل -ییستایا -الف

 اعتدال و سکون -آرامش -ب

 یشاد و آرامش -لطافت - ینرم -ج

 ثبات و سکون عدم -خشونت-ییایپو -تحرک -د

 است؟ نهیگز کدام یهندس شکل نیدارتریپا-151

 مربع -الف

 مثلث -ب

 رهیدا -ج

 مکعب -د

 است؟ بودن محفوظ و آرامش ،ییگرا درون لطافت،تکرار، ،ینرم نماد یهندس شکل کدام-152

 مربع -الف

 لیمستط -ب

 مثلث -ج

 رهیدا -د

 باشد؟ یم حیصح روشن-کیتار میترس مورد در نهیگز کدام-153

 .است تر رهیت است کم نقاط تعداد آنها در که یبخش نقاط، توسط روشن-کیتار میترس در -فال

 .ساخت روشن -کیتار توان یم آنها فواصل رییتغ از استفاده با و خطوط کمک به -ب

 یم جادیا یکمتر یرگیت میکن رسم تر کینزد گریکدی به را خطوط هرچه خطوط، توسط روشن-کیتار میترس در -ج

 .گردد

 .گردد یم جادیا یشتریب یرگیت باشد، شتریب خطوط نیب فواصل هرچه خطوط، توسط روشن-کیتار میترس در -د

 است؟ کدام هیپا یهندس احجام-154

 استوانه مکعب، کره، -الف

 استوانه هرم، مخروط، -ب

 هرم مکعب، کره، -ج

 مخروط منشور، مکعب، -د

 و شوند یم دور ناظر از (ها عرض) جسم خطوط از گروه کی فقط ویپرسپکت از نوع نیا در-155

 .شود یم استفاده یداخل ینماها یطراح یبرا شتریب

 یا نقطه دو ویپرسپکت -الف

 یا نقطه کی ویپرسپکت -ب

 یا نقطه سه ویپرسپکت -ج

 زیگر نقطه دو ویپرسپکت -د

 شود؟ یم گفته یدوبعد ی صفحه کی یرو یبعد سه  ی منظره کی شینما به-156

 تعادل -الف

 میترس -ب



 ویپرسپکت -ج

 نما سه -د

 است؟ ویپرسپکت در هیسا یینها شکل ی کننده نییتع یاصل عامل نهیگز کدام-157

 نور منبع یریگ قرار محل -الف

 ءیش شکل -ب

 افتد یم آن یرو که یسطح -ج

 ریتصو ی پرده -د

 م؟یدار یم نگه یمارک ابزار با همزمان را دیکل کدام مربع رسم یبرا-158

 Alt -الف

 Ctrl -ب

 Shift -ج

 Enter -د

 د کدام است؟یه جدیجاد الیانبر اید میکل-160

 shift+ctrl+N -الف

 Ctrl+N -ب

 Shift+N -ج

 Alt+N -د

 برای افزودن ما سک الیه و فعال کردن آن ، از کدام پالت زیر ا ستفاده می شود ؟ -161

 select  -الف
 channelپالت   -ب

  Layerپالت  -ج

 image یمنو  -د

 کند؟ یم یجاد محویر ایتصو یلتر بر رویکدام ف-162

 Blur -الف

 Art -ب

 Distort -ج

 Sharpen -د

 شود؟ یدر چه هنگام و به چه منظور استفاده م gifفرمت -163

 بزرگ یل هایره کردن فایذخ یبرا  -الف

 شود یکه به منظور چاپ ارسال م ییل هایفا یبرا  -ب

 انتشار در وب یکوچک برا یل هاید فایتول یبرا  -ج

 دو رنگ ید کارهایتول یبرا  -د

 یو مطلوب چه م یمنطق یا کادر به گونه ایک محدوده یدر داخل  یدن عناصر بصریو چ یبه سامانده-164

 ند؟یگو

 تمیر -الف

 تعادل -ب

 ون(یسی)کمپوز یب بندیترک -ج

 تناسب -د

 ست؟یرنگ ( چا پرده یه رنگ ) ته رنگ یاول یفام ها یمعنا-166

 یب سه رنگ قرمز زرد و آبیترک -الف



 ، قرمز و زردیاز عوامل آب یکیک رنگ از یا تفاوت یهر رنگ است که نشان دهنده شباهت  یاصل یژگیاز سه و یکی  -ب

 یطوس -بنفش -ینارنج -ج

 یصورت -سبز -زرد -د

 شوند؟ یجاد میب کدام رنگ ها ایفام دار از ترک یها یخاکستر-167

 دیاه و سفیس -الف

 یک رنگ اصلید با یسف -ب

 یاصل یرنگ ها -ج

 مکمل یرنگ ها -د

 شوند؟ یه )درجه دوم(  چگونه ساخته میک فام ثانوی-168

 ک فام ثالثه)درجه سوم(ی)درجه اول( با یک رنگ اصلیب یاز ترک -الف

 دیبا سف یک رنگ اصلیب یاز ترک -ب

 یب دو رنگ اصلیاز ترک -ج

 اهیبا س یلک رنگ اصیب یاز ترک -د

 شود؟ یجاد میا ییب چه رنگ هایبدون فام از ترک یخاکستر-169

 دیاه و سفیس -الف

 ید و خاکستریسف -ب

 یک رنگ اصلیاه و یس -ج

 یک رنگ اصلید و یسف -د

 ید و خاکستریاه، سفیخالص که با س یاست که با استفاده از رنگ ها یرنگ ین کنتراست هایاز ساده تر-170

 د؟یآ یند، به وجود ممخلوط نشده باش

 مکمل یکنتراست رنگ ها -الف

 تیفیکنتراست ک -ب

 سرد و گرم  یکنتراست رنگ ها -ج

 کنتراست ته رنگ -د

د، یاه، سفیناخالص که با ســ یک رنــگ خالص در کنار رنگ هایکدام کنتراست از قرارگرفتن -171

 شود؟ یجاد میا رنگ مکمل خود مخلوط شــده اند، ایو  یخاکســتر

 ت رنگیفیکنتراست ک -الف

 مکمل یکنتراست رنگ ها -ب

 یا وسعت سطوح رنگیت یکنتراست کم -ج

 رنگ ها یکنتراست همزمان -د

 است؟ نهیگز ن رنگ از راست به چپ کدامین رنگ و ســردتریپرحرارت تر-172

 یآب سبز - ینارنج قرمز -الف

 قرمز -یآب -ب

 یآب-ینارنج قرمز -ج

 یآب-قرمز -د

 آن ییبایز به اثر یاجزا انیم هماهنگ یبصر ی رابطه جادیا با که یهنر اثر ی هیاول لاصو از-173

 کند؟ یم آسان مخاطب به را امیپ انتقال کادر، در انســجام جادیا با و کرده کمک

 تقارن -الف

 تناسب -ب

 تعادل -ج



 بیترک -د

 .است ..... یبصر ارتباط عنصردر نیرتریناپذ هیوتجز نیتر ساده-174

 سطح -لفا

 نقطه -ب

 حجم -ج

 خط -د

 کینزد آن به یا لهیوس با بتوان اگر یول شود یم محسوب نقطه دور از آسمان ابردر یا تکه-175

 . شود یم لیتبد..... به شد

 خط -الف

 بافت -ب

 تمیر -ج

 سطح -د

 . است ...... شد لیقا توان یم نقطه یبرا که یشکل نیتر یمعمول و نیتر یعیطب-176

 زیت -الف

 دار گوشه -ب

 بودن گرد -ج

 بودن لیما -د

 ؟ ستین یبصر عنصر ریز یها نهیگز از کی کدام-177

 تعادل -الف

 نقطه -ب

 سطح -ج

 خط -د

 رهیزنج داد صیتشخ هم از را آنها نتوان گرید که شوند کینزد هم به یحد تا ها نقطه اگر-178

 . شود یم لیتبد ...... به نقاط

 نقطه -الف

 خط -ب

 لتکام -ج

 حجم -د

 ؟ شوند یم میتقس دسته چند به یکل طور به خطوط-179

 دسته5 -الف

 دسته 2 -ب

 دسته 3 -ج

 دسته 4 -د

 کدامند؟ یعمود خطوط یها یژگیو-180

 هستند مقاومت ومظهر تعادل و ،توازن یرومندین ، استحکام ، یستادگیا ، ییستایا انگریب -الف

 شود یم گرفته کار به یهنر اثر کی در لاعتدا ،و ،سکون آرامش دادن نشان یبرا -ب

 هستند اضطراب و ،ثبات ،خشونت ییایوپو تحرک دادن نشان یبرا و هستند حرکت و یانرژ یدارا -ج

 دارند ریتصاو در یمهم نقش -د

 ؟ شوند یم میتقس دسته چند به ریتصاو در خطوط-181

 لی،مای،افقیعمود -الف



 یل،افقیما -ب

 ی،عمودیافق -ج

 یمنحن و شکسته -د

 .است یطراح یاصل عنصر........-182

 مداد -الف

 کاغذ -ب

 خط -ج

 اتود -د

 نامند؟ یم چه را ندیگز یم بر خود اثر یاجرا یبرا هنرمند که را یا محدوده-183

 سطح -الف

 کادر -ب

 بافت -ج

 ریتصو سطح -د

 شود؟ یم دهید ها کادر کدام یهنر آثار شتریب در-184

 یافق لی،مستطیعمود لیمربع،مستط -الف

 ره،مربع،مثلثیدا -ب

 ل،مثلثیمربع،مستط -ج

 مربع،مثلث -د

 .شود یم دهینام.......باشد وعرض طول بعد2 یدارا که یشکل-185

 خط -الف

 سطح -ب

 حجم -ج

 ویپرسپکت -د

 .است حیصح کیارگان سطوح مورد در نهیگز کدام-186

 .است شده لیتشک وستهیپ بهم یها یمنحن از سطوح نیا -الف

 .است شده لیتشک هم با یمنحن و راست خطوط از کیارگان سطوح -ب

 .است شده لیتشک شکسته خطوط از سطوح نیا -ج

 .ندارد سطوح نیا جادیا یبرا یکاربرد چیه یمنحن خطوط -د

 است؟ نیزم معرف و منطق نماد شکل کدام-187

 رهیدا -الف

 مربع -ب

 مثلث -ج

 لیمستط -د

 .است......آمدن دیپد فضا،موجب در خط حرکت-188

 حجم -الف

 نقطه -ب

 سطح -ج

 بافت -د

 شود؟ یم میتقس دسته چند به یهندس سطوح-189

 ،ذوزنقهیضی،بیلوز -الف



 .باشند نداشته یمنظم شکل که یسطوح هیکل به -ب

 ره،مربع،مثلثیدا -ج

 بیتعادل،تقارن،تناسب،ترک -د

 م؟یابی یم دست یتیفیک چه به گریکدی به خطوط کردن دور و کترینزد با-190

 بافت -الف

 سطح -ب

 حجم -ج

 خط -د

 است؟ ینیسنگ و وقار کننده انیب ریز یها تعادل از کی کدام-191

 متقارن ریغ تعادل -الف

 متقارن تعادل -ب

 فعال تعادل -ج

 نهیقر ریغ تعادل -د

 است؟ تعادل نوع کدام فیتعر گوناگون یفضاها و ایاش یمساو و برابر یبند میتقس-192

 متقارن ریغ تعادل -الف

 متقارن تعادل -ب

 یبصر تعادل -ج

 فعال تعادل -د

 ند؟یگو یم ........ را گردد یم اجرا یاپیپ و قیدق روابط و نیمع نظم با که یبصر عناصر تکرار-193

 تمیر -الف

 تناسب -ب

 رنگ -ج

 تعادل -د

 .است حیصح متناوب تکرار تمیر مورد در نهیگز کدام-194

 هم یرو بر شکل مهین دو تطابق -الف

 .شودیم جادیا متناوب و منظم صورت به تکرار از -ب

 .کنند ینم یرویپ یخاص نیقوان از ها اندازه آن در که است یتناسب -ج

 ها رنگ انیم رابطه -د

 کرد؟ اثبات را ییطال تناسب عدد بیضر که یکس نیاول-195

 ینچیداو لئوناردو -الف

 آنژ کلیم -ب

 کاسویپ -ج

 مبراندرا -د

 دارد؟ یتیخصوص چه یروشن و یرگیت کنتراست-196

 یهمزمان کنتراست دارد وجود مکمل یها رنگ انیم که یا رابطه و یینایب حس یرو ها رنگ یعموم ریتاث -الف

 آورد یم وجود به را

 کی هیپا بر شود یم جادیا گریکدی کنار در آنها گرفتن کار به قیطر از که یکنتراست و ها رنگ یگرم و یسرد -ب

 شود یم احساس یینایب قوه قیطر از یدرون حس

 یاصل رنگ سه مانند مکمل رنگ دو کردن مخلوط از و شود یم ساخته یاصل یها رنگ بیترک از ها رنگ نیا -ج

 دیآ یم وجود به رهیت یخاکستر



 ایاش یفرورفتگ و یستگبرج از ما یبصر درک و کند یم زیمتما گریکدی از را ها شکل و ها رنگ یروشن و یرگیت -د

 دارد یبستگ آنها ییروشنا و یرگیت زانیم به آنها یکینزد و یدور و

 شود؟ یم استفاده چگونه همزمان کنتراست-197

 یرنگ سطح چند ای دو متقابل رابطه -الف

 مکمل رنگ دو از استفاده -ب

 مکمل یها رنگ انیم رابطه -ج

 ناخالص یها رنگ کنار در خالص رنگ کی از استفاده -د

 هاست؟ رنگ کدام نیب یروشن و یرگیت کنتراست نیدتریشد-198

 بنفش و زرد -الف

 یآب و قرمز -ب

 دیسف و اهیس -ج

 زرد و سبز -د

 شود؟ یم دور ناظر از جسم خطوط از گروه کی فقط ویپرسپکت انواع از کی کدام در-199

 یا نقطه دو -الف

 نتیکاب -ب

 یا نقطه سه -ج

 یا نقطه کی -د

 ست؟یچ یا نقطه دو ویپرسپکت گرید نام-200

 زیگر نقطه دو -الف

 زیگر نقطه سه -ب

 زیگر نقطه کی -ج

 هیسا -د

 استفاده مورد ها برج و خراش بلند،آسمان اجسام از یطراح در شتریب ویپرسپکت نوع نیا در-201

 رد؟یگ یم قرار

 کیزومتریا ویپرسپکت -الف

 کیآگزنومتر ویپرسپکت -ب

 یا نقطه سه ویپرسپکت -ج

 یا نقطه دو ویپرسپکت -د

 است؟ حیصح جنرال ویپرسپکت مورد در ریز یها نهیگز از کی کدام-202

 است میترس صفحه یمواز است برخوردار یشتریب تیاهم از که جسم ینماها از یکی ماتیترس نوع نیا در -الف

 ابعاد نسبت .شود یم رسم درجه 45 هیزاو با دهد، یم نشان را جسم عمق که یخطوط ویپرسپکت نوع نیا در -ب

 .است 2 به 1 یاصل ابعاد به نسبت خطوط نیا یرو

 دارد افتد یم آن یرو که یسطح و یش شکل نور، منبع جمله از یعوامل به یبستگ ها هیسا شکل -ج

 درجه دارد. 41 یگریو د درجه 7 هیزاو افق خط به نسبت ها محور از یکی ویپرسپکت نوع نیا در -د

 باشد؟ یم یف شده در فتوشاپ از کدام منو قابل دسترسیتعر یست پالت هایل-203

 Window -الف

 File -ب

 Edit -ج

 Help -د

 شود؟ یم استفاده نهیگز کدام از مات ابزاریآشکار شدن نوار تنظ یبرا-204



 Toolsنه یگز  Window یمنو -الف

 Optionنه یگز  File یمنو -ب

 Optionنه یگز  File یمنو -ج

 Optionنه یگز  Window یمنو -د

 یدهد چه م یمختلف را در صفحه قرار م یقه خود پالت هایاز و سلیکه هر کاربر با توجه به ن یکار یبه فضا-205

 ند؟یگو

 Option -الف

 Panel -ب

 Windows -ج

 Workspace -د

 شود؟ یر استفاده مینه زیر از کدام گزیر رزولوشن تصوییتغ یبرا-206

 Image/Canvas Size -الف

 Edit/ Canvas Size -ب

 Image/ Image Size -ج

 Edit /Image Size -د

 شود؟ یر استفاده مینه زیر اندازه عکس وارد شده در فتوشاپ از کدام گزییتغ یبرا-207

 Image/Canvas Size -الف

 Edit/ Canvas Size -ب

  /Image size Image -ج

 Edit /Image Size -د

 شود؟ یدر نظر گرفته م یت رزولوشن چه مقداریزیاپ کارت وچ یبرا-208

 Pixels/Inch 72 -الف

 Pixels/Inch 300 -ب

 Pixels/Inch 100 -ج

 Pixels/Inch 200 -د

 چاپ مناسب است؟ یر برایز یرنگ یک از مدهایکدام -209

 RGB -الف

 Grayscale -ب

 CMYK -ج

 Lab color -د

 کند؟ یل مید کردن( تبدیاه و سفیکردن )س یر را به درجه خاکستریور تصایز یرنگ یک از مدهایکدام -210

 RGB -الف

 Grayscale -ب

 CMYK -ج

 Lab color -د

 شود؟ یر استفاده میتصاو ییبزرگنما یر برایاز کدام پالت ز-211

 Navigator -الف

 History -ب

 Style -ج

 Action -د



 ست؟یفتوشاپ چ یل هایپسوند فا-212

 PSD -الف

 JPG -ب

 Docx -ج

 PPT -د

 ست؟یچ layerا پنهان کردن پالت یظاهرو  یانبر براید میکل-213

 F5 -الف

 F6 -ب

 F7 -ج

 F3 -د

 کند؟ ین آن ادغام میریه زیه فعال را با الیکدام دستور ال-214

 Merge down -الف

 Flatten image -ب

 Merge visible -ج

 Merge link -د

 م؟یکن یم استفاده یکار چه یبرا  inner shadowنه یاز گز-215

 یدرون هیسا جادیا -الف

 متن کردن برجسته -ب

 متن کردن نیچ راست -ج

 یرونیب هیسا جادیا -د

 م؟یکن یم استفاده یا نهیگز چه از متن چاندنیپ یبرا-216

 Sharp -الف

 Crisp -ب

  warp -ج

 Smooth -د

 کرد؟ل یر تبدیک متن را به تصویتوان  ینه میتوسط کدام گز-217

 Convert to shap -الف

 Warp text -ب

 Rasterize type -ج

 Create work path -د

 م؟یکن ینه استفاده مید از کدام گزیه جدیک الیبه  یه انتخابیناح یکپ یبرا-218

 Layer Via cut -الف

 Layer via Copy -ب

 Duplicate -ج

 layer From Background -د

 شود؟ یاستفاده م یدیاز چه کل یه انتخابیبه ناحه یک ناحیاضافه کردن  یبرا-219

 Alt + Shift -الف

 Shift -ب

 Ctrl -ج

 Alt -د



 م؟یکن یاستفاده م یم از چه فرمانیرا از حالت انتخاب خارج کن یه انتخابینکه ناحیا یبرا-220

 Select /Deselect -الف

 Edit /Deselect -ب

 Select /Reselect -ج

 Edit /Reselect -د

 ست؟یه انتخاب شده چیمعکوس کردن ناح یانبر براید میکل-221

 Ctrl + Shift + I -الف

 Ctrl + D -ب

 Ctrl + Shift + A -ج

 Ctrl + Shift + D -د

 م؟یکن یر مجاور از کدام فرمان استفاده میهمرنگ غ یه هایانتخاب ناح یبرا-222

 Grow -الف

 Expand -ب

 Similar -ج

 Smooth -د

 شود؟ یر استفاده میر غلظت رنگ تصاوییتغ یکدام ابزار برا-223

 Smudge -الف

 Sponge -ب

 Burn -ج

 Dodge -د

 ر مناسب است؟یاز تصاو یروشن کردن بخش یکدام ابزار برا-224

 Blur -الف

 Burn -ب

 Dodge -ج

 Sharpen -د

 کند؟ یم یر ،کامال مشابه مبدا کپیتصاو یبازساز یک از ابزارهایکدام -225

 Healing Brush -الف

 Spot Healing Brush -ب

 Clone Stamp -ج

 Patch tool -د

 گرفت؟ یتوان از قسمت انتخاب شده کپ ید میبا نگه داشتن کدام کل Moveهنگام استفاده از ابزار -226

 Shift -الف

 Alt -ب

 Ctrl + Shift -ج

 Ctrl -د

 شود؟ یاستفاده م یارنرم از چه ابز یز و سخت کردن لبه هایت یبرا-227

 Sharpen -الف

 Blur -ب

 Smudge -ج

 Sponge -د



 ر مناسب است؟یاز تصاو یره  کردن بخشیت یکدام ابزار برا-228

 Blur -الف

 Burn -ب

 Dodge -ج

 Sharpen -د

 شود؟ یاستفاده م یدیاز چه کل Healing Brushدر ابزار  ینمونه بردار یبرا-229

 Alt -الف

 Shift -ب

 Ctrl -ج

 Space -د

 شود؟ ید از کدام ابزار استفاده مییکرنگ است انتخاب نمایر را که یاز تصو ید قسمتیچنانچه بخواه-230

 Marquee -الف

 Inverse -ب

 Lasso -ج

 Magic Wand -د

 م؟یکن یم از کدام فرمان استفاده میره کنیم ذخیرا که انتخاب کرد یه اینکه ناحیا یبرا-231

 Save Selection -الف

 Save -ب

 Save As -ج

 Load Selection -د

ر یتصو یس بر رویدن انگشت خیه کشیمخلوط کردن رنگ کاربرد دارد و شب یر برایز یک از ابزارهایکدام -232

 باشد؟ یم

 Burn -الف

 Smudge -ب

 Dodge -ج

 Sponge -د

 شود؟ یم یزیباعث چه چ Spongeدر ابزار  Desaturateنه یانتخاب گز-233

 کند یاد میاشباع رنگ را ز -الف

 کند یر را روشن تر میتصو -ب

 کند یره تر میر را تیتصو -ج

 کند یاشباع رنگ را کم م -د

 ر را با رنگ دلخواه پر کرد؟یک مسیتوان  یر میز یک از دستورهایبا کدام -234

 Fill Path -الف

 Stroke Path -ب

 Clipping Path -ج

 Save Path -د

 شود؟ یرها استفاده میت مسیریمد یبرا از کدام پالت-235

 History -الف

 Layer -ب

 Path -ج



 Channel -د

 م؟یکن یاستفاده م یدیل شود از چه کلیه انتخاب تبدیر رسم شده به ناحینکه مسیا یبرا-236

 Ctrl + Alt -الف

 Ctrl + Enter -ب

 Enter + Alt -ج

 Shift + Alt -د

 م؟یکن ینه استفاده میاش از کدام گزا بریت قلم مو یم شفافیتنظ یبرا-237

 Flow -الف

 Fill -ب

 Opacity -ج

 Feather -د

 کند؟ یبه چه روش عمل م magic eraserابزار -238

 کند. یکسان هستند پاک میرنگ  یکه دارا ییکسل هایپ -الف

 کند. ینه را پاک میزم -ب

 د.یکند تا به صورت شفاف در آ یر را پاک میتصو -ج

 د.ینه در آیکند تا به رنگ زم یاک مر را پیتصو -د

 کدام است؟  eyedropperکاربرد ابزار  -239

 ر اشباع رنگییتغ -الف

 رنگ  ینمونه بردار -ب

 ت رنگیر شفافییتغ -ج

 یه انتخابیمحو کردن ناح -د

 چند رنگ وجود دارد؟ RGB یدر مد رنگ-240

 3 -الف

 4 -ب

 5 -ج

 2 -د

 دارد؟ چند رنگ وجود Bitmapر یدر تصاو-241

 رنگ ونیلیم 16 -الف

 رنگ 256 -ب

 رنگ 2 -ج

 است متفاوت یرنگ مد با توجه با -د

 ،  میا کرده حذف ریتصو کی از کن پاک ابزار توسط قبال که را یها قسمت توان یم چگونه-242

 م؟یبرگردان دوباره

 Index color -الف

 History brush -ب

 Web site -ج

 Eraser tool -د

 در کدام منو قرار دارد؟define brush presetدستور-243

 Edit -الف

 General -ب



 View -ج

 Layers -د

 چاپ مناسب است؟ یر برایز یرنگ یک از حالت هایکدام -244

 RGB -الف

 Bitmap -ب

 CMYK -ج

 Lab -د

 دهد؟ ینه ها عمل موازنه رنگ ها را انجام مین گزیک از ایر کدام یش تصویرایدر و-245

 Level -الف

 Curves -ب

 Color balance -ج

 Desaturate -د

 انجام ........... یر برایبره کردن تصویکال-246

 بره شده مناسبیستم کالیک سیصفحه با استفاده از  یرو یچاپ یق رنگ هایش دقینما -الف

 webصفحه  یرو cmyk یق رنگ هایش دقینما -ب

 حهصف یوتر رویموجود در کامپ یش کل رنگ هاینما -ج

 توریمان یل رویک فایر رنگ ها ییتغ -د

 م؟یکن ینه استفاده میمختلف از کدام گز یم اشکال هندسیترس یبرا-247

 Ellipse -الف

 Custom Shape -ب

 Rectangle -ج

 Line -د

 ست؟یا اشباع رنگ چی  saturationمنظور از  -248

 موجود در رنگ مورد نظر یرنگ اصل -الف

 رد نظررنگ مو یزان روشنیم -ب

 رنگ مورد نظر یرگیزان تیم -ج

 زان قدرت رنگ فامیم -د

 م؟یکن یم استفاده ریز نهیگز کدام از هیال یرو بر اهیس ماسک جادیا یبرا-249

 Layerاز پالت   Add Layer Maskنه یگز یک بر رویو کل   Alt دیکل داشتن نگه -الف

 Layerاز پالت   Add Layer Maskنه یگز یک بر رویو کل   Shiftد ینگه داشتن کل -ب

 Layerاز پالت   Add Layer Maskنه یگز یک بر رویو کل   Ctrlد ینگه داشتن کل -ج

 Layerاز پالت   Add Layer Maskنه یگز یک بر رویکل -د

 باشد؟ ینه میکدام گز Clipping Maskانبر ید میکل-250

 Ctrl+ G -الف

 Alt +Ctrl+ F -ب

 Alt +Ctrl+ A -ج

 Alt +Ctrl+ R -د

ر را یاجسام داخل تصو یا وضوح لبه هایتوان فقط کنتراست  یم sharpenگروه  یلترهایک از فیبا کدام -251

 ش داد ؟یافزا

 Sharpen more -الف



 Un sharp mask -ب

 sharpen -ج

 Sharpen edges -د

 کند؟ یاد میر را زیلترها وضوح تصویکدام دسته از ف-252

 Blur -الف

 Noise -ب

 Sharpen -ج

 stylize -د

 یبه وجود م یک جلوه حکاکینه استفاده کرده و از عکس مورد نظر ینه و رو زمیزم یلتر از رنگ هاین فیا-253

 آورد ؟

 Chrome -الف

 Conte crayon -ب

 Base relief -ج

 Water paper -د

 ؟نه درست است یکدام گز action با فرمان کی یاجرا یبرا-254

 pauseنه یک گزیموردنظر و کل actionانتخاب  -الف

 Startنه یک گزیموردنظر و کل actionانتخاب  -ب

 Begin Recordingنه یک گزیموردنظر و کل  actionانتخاب  -ج

 Playنه یک گزیموردنظر و کل  actionانتخاب  -د

 باشد؟ یح مینه صحیت چاپ کدام گزیفیر کییا تغیم و یتنظ یبرا-255

 Color -الف
 Orientation -ب
 Quality -ج
 Sitting -د

 شود؟ یاستفاده م یتوگرافیو ل یچاپ یکارها یر برایز یک از مدل هایکدام -256

 RGB -الف

 HSB -ب

 CIELAB -ج

 CMYK -د

 رود ؟ یر وب به کار میانتشار تصاو یبرا یلیفا یک از مجموعه فرمت هایکدام -257

 PNG-JPG-GIF -الف

 TIF-GIF-EPS -ب

 TIF-EPS-PDF -ج

 PNG-RAW-PCI -د

 ؟ دهند یم نشان یدرست به را رنگ چند وب یها صفحه-258

 رنگ ها ونیلیم -الف

 رنگ 256 -ب

 رنگ 216 -ج

 رنگ 117 -د

 ؟ دهد یم کاربر به را لیفا حجم میتنظ تیقابل ریز یلیفا یها فرمت از کی کدام-259



 PNG -الف

 GIF -ب

 JPG -ج

 EPS -د

 وب برش زد؟ یر مورد نظر را برایتوان تصو یر میبا کدام ابزار ز-260

 SLICE -الف

 CROP -ب

 MARQUEE -ج

 PEN -د

 باشد ؟ یح مینه در مورد قطع پوستر صحیکدام گز-261

 متر یسانت 40*50 -متر  یسانت 50* 35-متر یسانت 60*40 -الف

 متر یسانت 100*70 - متر یسانت 50* 70-متر  یسانت 50*35 -ب

 متر یسانت 60*40 -متر  یسانت 90* 60-متر  یسانت 100*70 -ج

 متر یسانت 90*60 -متر  یسانت 60* 80-متر  یسانت 60*40 -د

 ست ؟یپوستر چ یطراح یعوامل اصل-262

 رنگ -ست یگراف -الف

 فرم - یطراح -ب

 رنگ -فرم  -ج

 یافق - یعمود -د

 باشد ؟ ی( مinter face) یکیافف رابط گرینه تعریکدام گز-263

 ل یکن را تشکیباشد که آ یم یکیصفحات گراف یار اساسیبس یاز اجزا یکی -الف

 دهد . یم

 شود. یلم ها استفاده میف یریقرار گ یکه از آن برا یبخش کادر مانند و بسته ا -ب

 رد.یگ یآن قرار م یبر رو یک چندرسانه ایکه عناصر  یفرع یر پنجره هایبرنامه و سا یپنجره اصل -ج

 شود . یاستفاده م یک چند رسانه ای یکنترل یدکمه ها یریقرار گ یک صفحه که از آن برای -د

 باشد ؟ یکردن عکس استفاده از کدام دستور م یرنگ ین روش برایع تریسر-264

 Hue/saturation -الف

 Brightness/contrast -ب

 Shadow/Highlights -ج

 Standard/Saturation -د

م یکن ینه .........استفاده مینه ..........گزی........گز یاز منو یرنگ ید به عکس هایاه سفیس یاعمال جلوه  یبرا-265

. 

 Image /  mode /    grayscale یمنو -الف

 Filter  /  distort  /  pinch یمنو -ب

 Image /  mode /  Duotoneیمنو -ج

 type   /  panels / Glyphs  یمنو -د

 باشد؟ ینه میاندازه استاندارد سربرگ کدام گز-266

 A4 , A5 -الف

 A3,C2 -ب

 A3,A4 -ج



 A5,B2 -د

 د.یرا انتخاب کن یح در مورد اوراق ادارینه صحیگز-267

 گردند. یم یطراح A5و  A4یهستند که در اندازه ها یاوراق -الف

 ند .یمه گوپاکت نا -ت یزیکارت و -به مجموعه سربرگ  -ب

 شود . یک موسسه استفاده می ین کارینه ها و عناویبدر مورد زم یاطالع رسان یبرا -ج

 A4شود با ابعاد  یا شرکت استفاده میک موسسه ی یادار یارسال نامه ها یبرا -د

 باشد ؟ ینه میکدام گز یاوراق ادار یدر طراح یاصل اساس-268

ت و یزیان سربرگ ، کارت ویمشترک در م یو طراح یت سازمان ، رنگ بندیوثابت بر اساس ه یو الگو یب بندیترک -الف

 باشد. یپاکت نامه م

 ره انتخاب گردد.یت یروشن  و پا صفحه از رنگ ها یا از رنگ هاینه سربرگ بدون رنگ یزم -ب

 رد.یصفحه قرار گ یا عنوان شرکت در بخش سمت چپ و باالیآرم  یریمحال قرارگ -ج

 ن نروند .یباشد تا هنگام برش از ب ید به صورتیه ها بایوجود در سربرگ از حاشفاصله عناصر م -د

 باشد ؟ ین صفحه وب میآغاز یاصل ینه بخش هایکدام گز-269

 دکمه ها -صفحه  یمنوها -پاصفحه  -الف

 نک هایل -سرصفحه  - یاصل یمنوها -ب

 نک هایل-شیبخش نما -صفحه  یمنوها -سرصفحه  -ج

 صفحه یمنوها -ک ها نیل -دکمه ها  -د

 شود ؟ یم میتنظ یچه عدد یصفحات وب بر رو یر در طراحیدقت تصو-270

 Ppi1024 -الف

 Ppi256 -ب

 Ppi300 -ج

 Ppi72 -د

 شکل مثلث با کدام از رنگ های زیر هماهنگ است؟-271

 زرد -الف

 قرمز -ب

 سبز -ج

 آبی -د

 نامند؟ یده ها را چه میپد یه سطحیت الیفیک-272

 هیسا -الف

 حجم -ب

 تناسب -ج

 بافت -د

 باشد. یر متحرک در فتوشاپ میجاد تصاویمربوط به ا ینه هایپالت .......... گز-273

 Timeline -الف

 path -ب

 Action -ج

 navigator -د

 شود. ینه........ استفاده مین گزیم الیلم در فتوشاپ از پانل تایه فیت الیم موقعیتنظ یبرا-274

 Duration -الف

 Transition -ب



 Position -ج

 Opacity -د

 شود. ینه........ انجام مین گزیم الیلم در فتوشاپ از پانل تایاعمال شده به ف یهام جلوهیتنظ-275

 Transition -الف

 Position -ب

 effect -ج

 style -د

 دهد. یعمل ........ را انجام م cross fadeنه  ین در فتوشاپ گزیم الیدر پانل تا-276

 یاهیمحو شدن به س -الف

 ک رنگ خاصیمحوشدن به  -ب

 محو شدن معکوس -ج

 یدیمحو شدن به سف -د

از کدام   transitionک  یگر به منظور اعمال یر دیر و ظاهر شدن تصویک تصوی یجیمحو شدن تدر-277

 م.یکن ینه استفاده میگز

 fade -الف

 fade with color -ب

 cross fade -ج

 fade with white -د

278-Transition شود. ی.........................   استفاده مین فتوشاپ برایم الیدر تا 

 لمیت برش فیم موقعیتنظ -الف

 گریبه بخش د یریپ تصویا کلیک بخش یحرکت نرم از  -ب

 ریتصو یم نور و افکت گذاریتنظ -ج

 لم بصورت معکوسیر فیحرکت تصاو یبرا -د

 یاستفاده م 3D Model میتنظ یدر وسط صفحه  از  ابزار ................ در منو 3Dیاس شیر مقییتغ یبرا-279

 م.یکن

 Drag the 3D Object -الف

 Rotate the 3D Object -ب

 Roll the 3D Object -ج

 Scale the 3D Object -د

 D میتنظ یمنو در ................ ابزار  از  صفحه وسط در یبعد سه یش چرخش یبرا-280

Model3  م.یکن یاستفاده م 

 Drag the 3D Object -الف

 Rotate the 3D Object -ب

 Roll the 3D Object -ج

 Scale the 3D Object -د

 م؟ید چگونه اقدام به وارد کردن مدل کنی، با یبعدل آماده سهیک فایش یرایجاد و ویا یبرا-282

 New Layer from 3D fileر یو مس  3D یاز منو -الف

 New Layer from 3D fileر یو مس  Layer  یاز منو -ب

 New Layerر یو مس   3D یاز منو -ج

 3D fileر یو مس  Layer  یاز منو -د



 ؟باشد ینم یبعداز سه یبانیپشت یهاک از فرمتیکدام-283

 3DS -الف

 KMZ -ب

 U3D -ج

 GIF -د

 کند؟ ین مییتع 3Dش نورها را در پانل یش و عدم نمایت نماینه وضعیکدام گز-284

 Toggle Ground Plane -الف

 New Light -ب

 Toggle Lights Control -ج

 Delete Select Object -د

 ؟باشد ینمران یاستاندارد در ا ینه از قطع هایکدام گز-285

 70*50 -الف

 35*50 -ب

 100*70 -ج

 80*20 -د

 باشند؟ ینم موارد کدام پوستر یطراح یاساس و موثر عوامل از-286

 یطراح یها برنامه انتخاب -الف

 ایاش دمانیچ و رنگ -ب

 تمیر و فرم -ج

 ایاش تناسب و تقارن -د

 باشد؟ یم مورد کدام کند یم زیمتما و ممتاز را ستیگراف کی که مورد نیتر یاساس و یاصل-287

 یرافراطیغ و درست یبند رنگ -الف

 آن با یکیگراف کار یمحتوا تناسب و موضوع به توجه -ب

 یآور نو و تیخالق -ج

 یکیگراف مهم یها المان به توجه -د

 ........... رود یم بکار امیپ کی انتقال یبرا که لمیف و شنیمیان صدا، ر،یتصو متن، بیترک به-288

 .ندیگو

 پیکل -الف

 یا رسانه چند -ب

 وب صفحه -ج

 یکیگراف طرح -د

 باشد؟ یم کنیآ کی یجخرو فرمت کی کدام-289

 ico -الف

 rar -ب

 bmp -ج

 jpg -د

 گردد؟ یسربرگ به چه منظور در سازمان و موسسات استفاده م-290

 غاتیتبل -الف

 محرمانه یام هایانتقال پ -ب

 امیانتقال پ -ج



 یمکاتبات ادار -د

 ؟باشد ینمت کدام مورد یزیک کارت وی یاز عناصر اصل-291

 آرم -الف

 محصوالت عکس -ب

 ینشان -ج

 عنوان -د

 رد؟یگ یم قرار..............معموال نامه پاکت در ها شرکت آرم یریقرارگ محل-292

 باال راست سمت -الف

 نییپا چپ سمت -ب

 باال چپ سمت -ج

 نییپا راست سمت -د

 شود؟ یاستفاده م یر از چه ابزاریگردش در تصو یبرا -293

 Zoom  -الف
 Hand  -ب
 Move  -ج
 Lasso  -د

 شود؟ ینه استفاده میط فتوشاپ از کدام گزیل به محیک فایوارد کردن  یبرا -294

 Save as  -الف
 Import  -ب
 Open  -ج
 Export  -د

295- PSD دارد؟ یدر فتوشاپ چه مفهوم 

 دهد. یش مینمونه رنگ را نما  -الف

 باشد یر میفرمت تصو ینوع  -ب

 فتوشاپ  یلترهایف  -ج

 لهایجاد فایا یابر یدستور  -د

 است؟ یچه منظور یبرا Swatchesپالت  -296

 یقبل یت هایر به موقعیباز گرداندن تصو یبرا  -الف

 انتخاب رنگ یبرا  -ب

 نقطه یدن اطالعات مختصاتید یبرا  -ج

 در فتوشاپ وجود ندارد ین پالتیچن  -د

 د کرد؟یر در فتوشاپ چه بایتصو ییکوچک نما یبرا -297

 View/zoom out  -الف
 View/zoom in  -ب
 Handابزار   -ج

 Ctrl+0 -د
 ه را پنهان کرد؟یک الیتوان  یچگونه م -298

 م.یکش یم و آن را به سمت سطل زباله میکن یک میه کلیال یرو  -الف

 م.یکن یه را از حالت فعال خارج میال  -ب

 م.یکن یک میه کلینماد چشم ال یرو  -ج

 م.یزن یرا م delete ک کرده و دکمهیه کلیرو ال  -د

 افتد ؟ یم یر چه اتفاقیم در تصویهر چه لغزان را به سمت راست حرکت ده Navigatorدر پالت  -299



 شود یم ییر بزرگنمایتصو  -الف

 شود یم ییر کوچک نمایتصو  -ب

 کند یر مییر تغیرنگ تصو  -ج

 افتد ینم یچ اتفاقیه  -د

 ره کند ؟یذخ ینترنتیجهت صفحات ار را یتواند تصاو یر مینه زیکدام گز-300

 Save as  -الف
 Export  -ب
 Save for web  -ج
 Import  -د

 ست؟یچ یبرا Cropابزار  -301

 ریاز تصو یانتخاب قسمت یبرا  -الف

 خارج از انتخاب یک قسمت و حذف فضایانتخاب   -ب

 ریاز تصو یچرخش قسمت  -ج

 ریحذف قسمتس از تصو  -د

 ست ؟یچ Resample  Imageنه یهدف گز Image Sizeدر پنجره  -302

 شود. یم میر تنظیک وضوع تصویر،به طور اتوماتیر ابعاد تصوییبا تغ  -الف

 ابد.ی یر مییک تغیر به طور اتوماتیر وضوح،ابعاد تصوییبه هنگام تغ  -ب

 برد. ین میر در چاپ را از بیدقت تصو  -ج

 دهد. یانجام نم یعمل خاص  -د

 ر داد؟ییرا تغ یتوان اندازه بوم نقاش ینه میبا کدام گز -303

 Image Size  -الف
 Cavas size  -ب
 Rotate Canvas  -ج
 Size -د

 باشد ؟ ینه درست نمیکدام گز -304

 استفاده کرد. Layer یموجود در منو New layerنه یتوان از گز یه میجاد الیا یبرا  -الف

 ندارد. یحجم آن اثر یر بر رویک تصوی یه هایاد شدن تعداد الیز  -ب

 ر داد.ییرا تغ Backgroundه یت الیتوان درصد شفاف ینم opacityبا استفاده از   -ج

 م.یکن یک میه ها کلین پالت الییواقع در پا NewLayerدکمه  یه رویک الیجاد یا یبرا  -د

ا متن اعمال کرد یجسم  یرو یداخل یه و گودیک نوع سایتوان  ی( مStyleه )یبا استفاده از کدام جلوه ال -305

 ؟

 Inner Shadow  -الف
 Bevel & Emboss  -ب
 Inner Glow  -ج
 Color Overlay  -د

 شود که: یه ها باعث میدر ادغام ال Flat Imageنه یگز -306

 کند. یخاموش را ادغام م یه هاین دستور فقط الیا  -الف

 برد. ین میخاموش را از ب یه هایه الکیکند به طور یگر ادغام میکدیه ها را با یتمام ال  -ب

 کند. یگر ادغام میکدیوند خورده اند را با یگر پیکدیکه با  ییه هایال  -ج

 کند. ین ادغام میریه زیه را با الیال  -د

 م ؟یکن یه ها در هم ادغام نشوند از کدام فرمت استفاده میل الیره فایم هنگام ذخیاگر بخواه  -307

 Gif  -الف

 bmp  -ب



 psd  -ج
 jpg  -د

 دارد ؟ یچه کاربردBevel and Embossجلوه   -308

 شود. یا میه رو به داخل اشیجاد سایباعث ا  -الف

 شود. یا میباعث برجسته کردن و حجم دادن به اش  -ب

 کند. یه میجاد سایا  -ج

 شود. یجاد هاله در خارج از شکل میباعث ا  -د

 دارد ؟ یکاربرد Color Overlayجلوه   -309

 رود. یه به کار میر رنگ الییتغ یبرا  -الف

 رود. یه به کار میبرجسته کردن ال یبرا  -ب

 ه کاربرد دارد.یجاد سایا یبرا  -ج

 جاد خط دور شکل کاربرد دارد.یا یبرا  -د

 دارد ؟ یچه کاربرد Strokeجلوه   -310

 برد دارد.ر شکل کاریه در زیجاد سایا یبرا  -الف

 ر زنگ کاربرد دارد.ییتغ یبرا  -ب

 رود. یشکل  به کار م یجاد خط دوربرایا یبرا  -ج

 کاربرد دارد. یه داخلیجاد سایا یبرا  -د

 دارد ؟ یچه کاربرد Inner Glowجلوه   -311

 ه کاربرد دارد.یرون الیدر ب یجاد درخشندگیجهت ا  -الف

 شکل کاربرد دارد. یلداخ یدر لبه ها یجاد درخشندگیجهت ا  -ب

 رود. یبه کار م یجاد برجستگیا یبرا  -ج

 شکل کاربرد دارد. یداخل یه به سمت لبه هایجاد سایا یبرا  -د

 دارد ؟ یچه کاربرد Inner Glowجلوه   -312

 ه کاربرد دارد.یرون الیدر ب یجاد درخشندگیجهت ا  -الف

 رد دارد.شکل کارب یداخل یدر لبه ها یجاد درخشندگیجهت ا  -ب

 رود. یبه کار م یجاد برجستگیا یبرا  -ج

 شکل کاربرد دارد. یداخل یه به سمت لبه هایجاد سایا یبرا  -د

 دارد؟ یچه کاربرد Outer Glowجلوه -313

 شکل کاربرد دارد. یداخل یدر لبه ها یجاد درخشندگیا یبرا  -الف

 ارد.شکل کاربرد د یخارج یدر لبه ها یجاد درخشندگیا یبرا  -ب

 رود. یه به کار میجاد سایا یبرا  -ج

 کاربرد دارد. یجاد برجستگیا یبرا  -د

 دهد؟ یرا انجام م یه ها چه عملیدر پالت ال Opacityنه یگز -314

 شود. یه میباعث حذف ال  -الف

 شود. یم یه متنیجاد الیباعث ا  -ب

 کند. یژه اعمال میو یه جلوه هایبه ال  -ج

 دهد. یر مییه را تغیت الیزان شفافیم  -د

 ه ها چند نوع قفل وجود دارد؟یدر پالت ال -315

 نوع 1  -الف

 نوع 4  -ب

 نوع 7  -ج



 نوع 5  -د

 رسم کرد؟ یزیه چیشفاف ال یشود که نتوان در قسمت ها یه ها باعث میکدام نوع قفل کردن ال -316

 Lock transparent pixels  -الف
 Lock Image pixels  -ب
 lock position  -ج
 Lock all  -د

 ر رنگ داد؟ییه را تغیشود که نتوان ال یکدام نوع فقل باعث م -317

 Lock Transparent Pixels  -الف
 Lock Image Pixels  -ب
 Lock Position  -ج
 Lock All  -د

 ه را حرکت داد؟یشود که نتوان ال یکدام نوع فقل باعت م -318

 Lock Transparent pixels  -الف
 Lock Image pixels  -ب
 Lock position  -ج
 Lock all  -د

 ه انجام داد؟یال یرو یاتیچ نوع عملیگر نتوان هیشود که د یه باعث میکدام نوع قفل ال -319

 Lock Transparent pixels  -الف
 Lock Image pixels  -ب
 Lock Position  -ج
 Lock All  -د

 ست؟ین چیریه زیبا ال یه جاریانبر ادغام الید میکل -320

 Ctrl+L  -الف
 Ctrl+E  -ب
 Ctrl+N  -ج
 Ctrl+P  -د

 دهد؟ یرا اتجام م یه ها چه عملیال یدر منو Merge Visibleنه یگز -321

 کند. یکه چشم آنها روشن است را حذف م ییه هایال  -الف

 کند. یکه چشم آنها خاموش است را حذف م ییه هایال  -ب

 دهد. ینه قرار میه پس زمیکه چشم آنها خاموش است را با هم ادغام کرده و در ال ییه هایال یتمام  -ج

 دهد. ینه قرار میه پس زمیکه چشم آنها روشن است را با هم ادغام کرده و در ال ییه هایال یتمام  -د

 جاد کرد؟یا یک کپیتوان  یه ها میلت اله در پایال یک کردن بر روینه هنگام راست کلیبا انتخاب کدام گز -322

 Layer properties  -الف
 Duplicate Layer  -ب
 Delete Layer  -ج
 New Layer  -د

 کند؟ یجاد میه ایاز ال یک کپیر یز ینه هایک از گزیکدام  -323

 Ctrl+J  -الف
 Ctrl+G  -ب
 Ctrl+N  -ج
 Ctrl+u  -د

 ه کاربرد دارد؟یال از یک کپیجاد یا یر براینه زیکدام کز -324

 و درگ کردن با ابزار حرکت shiftد ین نگه داشتن کلییپا  -الف

 یو درگ کردن با ابزار مارک Shiftد ین نگه داشتن کلییپا  -ب

 و درگ کردن با ابزار حرکت Altد ین نگه داشتن کلییپا  -ج



 و درگ کردن با ابزار حرکت ctrlد ین نگه داشتن کلییپا  -د

 افتد؟ یم یه انتخاب باشد چه اتفاقیاز ال یبرد اگر قسمتیاز ک deleteدن دکمه هنگام ز -325

 افتد. ینم یچ اتفاقیه  -الف

 شود. یه حذف میکل ال  -ب

 شود. یحذف م یه انتخابیاطراف ناح  -ج

 شود. یحذف م یفقط داخل قسمت انتخاب  -د

 م؟یام دهد انجیرا با یچه کار backgrounه یخارج کردن قفل ال یبرا -326

 نهیه پس زمیال یک رویدبل کل  -الف

 lock allنه یگز یک رویکل  -ب

 را انجام داد. ین کاریتوان چن ینم   -ج

 crtl+J یدهایبا زدن کل  -د

 شود؟ یه میر نام الییر باعث تغیکدام عمل ز -327

 Swatchپالت  یک بر رویدبل کل  -الف

 حرکت صفحه با استفاده از ابزار یک رویدبل کل  -ب

 ه هایه در پالت الیاسم ال یک رویدبل کل  -ج

 جعبه ابزار یک رویدبل کل  -د

 ست؟یه چیک الیجاد یانبر اید میکل -328

 Alt+N  -الف
 Ctrl+N  -ب
 Shift+N  -ج
 shift+ctrl+N  -د

 م؟یکن یچگونه عمل م یه متنیش الیرایو یبرا -329

 م.یکن یم کیه ها دبل کلیدر پالت ال یه متنیال یرو  -الف

 م.یکن یک مینوشته کل یبا ابزار متن رو  -ب

 ش وجود ندارد.یرایپ امکان ویپس از تا  -ج

 باشد. یح مینه اول و دوم صحیگز  -د

 ر مجموعه دارد؟یپ چند زیابزار تا-330

 4  -الف

 3  -ب

  5 -ج

 2  -د

 ؟ش وجود نداردیپ امکان وبرایان تایدر کدام ابزار متن پس از اعالم پا -331

 Horizantal type tool  -الف
 vertical type tool  -ب
 Horizantal type mask tool  -ج
 ش وجود دارد.یرایشه امکان ویهم  -د

 م؟یکن یس از کدام پالت استفاده میا اندیل متن به توان یتبد یبرا -332

 typeپالت   -الف

 Paragraphپالت   -ب

 Characterپالت   -ج



 Layerپالت   -د

 شود؟ یه مید در الیه دیا زاویجاد عمق یباعث ا free transformر مجموعه ینه از زیکدام کز -333

 perspective  -الف
 warp  -ب
 scale  -ج
 rotate  -د

 شود؟ یه میچش در الیباعث اعوجاج و پ free transformر مجموعه ینه از زیکدام گز-334

 
 perspective  -الف
 scale  -ب
 warp  -ج
 rotate  -د

 م؟ید انجام دهیرا با یم چه عملیدرجه بچرخان 30ه را یک الیم یاگر بخواه -335

 درجه چرخاند. 90و  45ه را یتوان ال یفقط م  -الف

 ن عمل وجود ندارد.یامکان ا  -ب

 م.یکن یرا انتخاب م 30ه یک کرده و زاویه راست کلیال یرو ctrl+Tپس از زدن   -ج

 م.یکن یه چرخش را وارد میزان زاویم optionدر نوار  ctrl+Tپس از زدن   -د

 ست؟یچ ییجادو یانبر ابزار عصاید میکل -336

 V  -الف

 M  -ب

 ctrl+W  -ج
 W  -د

 ست؟یچ cropانبر ابزار ید میکل -337

 P  -الف

 W  -ب

 C  -ج

 M  -د

 ست؟یچ  sliceانبر ابزار ید میکل -338

 C  -الف

 S  -ب

 L  -ج

 M  -د

 ست؟یچ healing brush toolانبر ابزار ید میکل -339

 M  -الف

 B  -ب

 H  -ج

 J  -د

 ست؟یچ patchانبر ابزار ید میکل -340

 W  -الف

 M  -ب

 J  -ج

 P  -د



 ست؟یچ brushانبر ابزار ید میکل -341

 B  -الف

 P  -ب

 N  -ج

 M  -د

 ست؟یچ  pencilانبر ابزار ید میکل -342

 P  -الف

 B  -ب

 M  -ج

 E  -د

 ست؟یچ clone stampانبر ابزار ید میکل -343

 M  -الف

 O  -ب

 C  -ج

 S  -د

 ست؟یچ history brush toolانبر ابزار ید میکل -344

 T  -الف

 Y  -ب

 H  -ج

 S  -د

 ست؟یانبر ابزار پاک کن چید میکل -345

 P  -الف

 E  -ب

 M  -ج

 W  -د

 ست؟یف رنگ چیانبر ابزار طید میکل -346

 C  -الف

 M  -ب

 T  -ج

 G  -د

 ست؟یانبر ابزار سطل رنگ چید میکل -347

 G  -الف

 S  -ب

 C  -ج

 M  -د

 ست؟یچ dodgeانبر ابزار ید میکل -348

 W  -الف

 E  -ب

 D  -ج

 O  -د



 ست؟یچ burnانبر ابزار ید میکل -349

 N  -الف

 U  -ب

 B  -ج

 O  -د

 ست؟یچ burnانبر ابزار ید میکل -350

 N  -الف

 U  -ب

 B  -ج

 O  -د

 ست؟یچ spongeانبر ابزار ید میکل -351

 S  -الف

 O  -ب

 P  -ج

 G  -د

 ست؟یچ penانبر ابزار ید میکل -352

 P  -الف

 N  -ب

 E  -ج

 O  -د

 ست؟یچ shapeانبر ابزار ید میکل -353

 P  -الف

 S  -ب

 U  -ج

 A  -د

 ست؟یانبر ابزار دست چید میکل -354

 M  -الف

 H  -ب

 D  -ج

 Z  -د

 ست؟یچ ییانبر ابزار بزرگنماید میکل -355

 B  -الف

 Z  -ب

 O  -ج

 P  -د

 ست؟یپ چیانبر ابزار تاید میکل -356

 T  -الف

 A  -ب

 P  -ج

 E  -د



 م؟یدار یانبر آن نگه مید مید را همزمان با کلیک ابزار کدام کلیر مجموعه یفعال شدن ز یبرا -357

 shift  -الف
 ctrl  -ب
 alt  -ج
 م.یزن یرا م دیدوبار همان کل -د

 م؟یدار ین نگه میید را پایکدام کل یه قبلید از ناحیجد یه انتخابیکم کردن ناح یبرا -358

 alt  -الف

 ctrl  -ب
 shift  -ج
 alt+shift  -د

 م؟یدارین نگه میید را پایکدام کل ید به قبلیجد یه انتخابیاضافه کردن ناح یبرا -359

 alt  -الف

 ctrl  -ب
 shift  -ج
 alt+shift  -د

 د انجام داد؟یرا با یر رسم شده به انتخاب چه عملیل مسیتبد یبرا -360

 م.یکن یرا  انتخاب م Make selectionنه یک کرده و گزیجاد شده راست کلیه ایال یه ها رویدر پالت ال  -الف

 م.یکن یخاب مرا انت make selection نه یک کرده و گزیر رسم شده راست کلیمس یرو  pathدر پالت   -ب

 ر را انتخاب کرد.یک مسیتوان با دبل کل یم  channelدر پالت   -ج

 ه را انتخاب کرد.یات الیتوان محتو یجاد شده میه ایال یک رویبا دبل کل  -د

 کند؟ یت به رنگ عمل میکدام ابزار انتخاب بر اساس حساس -361

 magic wand  -الف
 lasso -ب
 marquee  -ج
 move  -د

 کند؟ یم یریده شدن لبه ها جلوگیده بریانتخاب از بر ینه در ابزارهایکدام گز انتخاب-362

 anti aliased  -الف
 contiguous  -ب
 sample all layer  -ج
 deselect  -د

 کند؟ یجاد میخط دور ا یه انتخابیاطراف ناح select یر مجموعه منوینه از زیکدام گز -363

 stroke  -الف
 extract  -ب
 border  -ج
 smooth  -د

 ست؟یپس از انتخاب چ featherانبر ید میکل -364

 F6  -الف

 Shift+F6  -ب
 Ctrl+F6  -ج
 Alt+F6  -د

 ر مجموعه دارد؟یابزار پاک کن چند ز -365

 3  -الف

 2  -ب

 4  -ج

 1  -د



 شود. ی.......... استفاده م یبرا desaturateاز فرمان  -366

 باع رنگزان اشیکاهش م  -الف

 زان اشباع رنگیش میافزا  -ب

 ن بردن اشباع رنگیازب  -ج

 زان اشباع رنگیتبادل م  -د

 سطح انتخاب شده قرار دهد ؟ ینه را رویش زمیتواند رنگ پ یر میکدام ابزار ز -367

 قطره چکان  -الف

 سطل رنگ  -ب

 نیذره ب  -ج

 پاک کن  -د

 ست ؟یچ Ctrl + Delete یدهایکار کل -368

 کند. یاعمال م یه انتخابیرا به ناح foregroundرنگ   -الف

 کند. یاعمال م یه انتخابیرا به ناح background رنگ  -ب

 کند. یرا حذف م یه انتخابیرنگ ناح  -ج

 کند. یف رنگ اعمال میط یه انتخابیدر ناح  -د

 ست ؟یچ Alt + Delete یدهایکار کل -369

 کند. یاعمال م یانتخابه یرا به ناح foregroundرنگ    -الف

 کند. یاعمال م یه انتخابیرا به ناح backgroundرنگ   -ب

 کند. یاعمال م یه انتخابیف رنگ را به ناحیط  -ج

 دهد. یرا انجام نم یعمل خاص  -د

 شتر کرد؟یرا ب یانتخاب یتوان تنوع رنگ ها یم ییجادو یمات عصاینه از تنظیش کدام گزیبا افزا -370

 Tolerance  -الف
 Modify  -ب
 subtract  -ج
 Intersect  -د

 ست؟یتور چیبره کردن مانیهدف از کال -371

 یخروج یتور با دستگاه هایهماهنگ کردن مان  -الف

 ب چشمیاز آس یریجلوگ  -ب

 ستمیس یم استاندارد رنگ هایتنظ  -ج

 ریواضح تر شدن تصو  -د

 اب کرد؟توان انتخ یر میرنگ را از کدام پالت ز -372

 Swatch  -الف
  color  -ب
 navigator  -ج
 باشد. یح مینه اول و دوم صحیگز -د

 م؟ید بهتر است از کدام مد استفاده کنیاه و سفیبه س یک عکس رنگیل شدن یتبد یبرا -373

 Lab color  -الف
 CMYK  -ب
 RGB  -ج
 Grayscale  -د

 ورد؟ج رنگ بوجود آیتوان حالت تدر یبا کدام ابزار م -374

 bucket  -الف
 eyedropper  -ب



 Gradient  -ج
 brush  -د

 م؟یکن یا دکمه استفاده مین عمل به قبل ازکدام پالت یبازگشت چند یبرا -375

 Layer  -الف
 History  -ب
 Ctrl+z  -ج
 Undo  -د

  رد؟ر را حذف کیمس ی)نقاط( رو یره اینتوان گیم Path یک  از ابزار هایبا استفاده از کدام-376

 freeform pen  -الف
 convert point  -ب
 add anchor point tool  -ج
 delete anchor point tool  -د

 ر را اضافه کرد؟یمس ی)نقاط( را رو یره اینتوان گیم Path یک  از ابزار هایبا استفاده از کدام -377

 freeform pen  -الف
 convert point tool  -ب
 add anchor point tool  -ج
 delete anchor point tool  -د

 ر را اضافه کرد؟یمس ی)نقاط( را رو یره اینتوان گیم Path یک  از ابزار هایبا استفاده از کدام -378

 freeform pen  -الف
 convert point tool  -ب
 add anchor point tool  -ج
 delete anchor point tool  -د

  باشد . ی.. م…………… یبرا Penابزار -379

 کردن ینقاش  -الف

 ق اشکالیرسم دق  -ب

 ریرسم مس  -ج

 رهیرسم دا  -د

 . کانال است .………… یدارا RGBر یک تصوی -380

 یو خاکستر یدو کانال مشک  -الف

 یآب-یمشک-قرمز-زرد یکانال اصل 4  -ب

 سبز-یآب-کانال قرمز 3  -ج

 یمشک-زرد-قرمز-یآب  -د

 یک میه ها کلیه در پالت الین دوالیم و بیدار ین نگه میید را پایکدام کل clipping maskاد جیا یبرا -381

 م؟یکن

 Alt  -الف

 Ctrl  -ب
 Shift  -ج
 Shift+Alt  -د

 م؟ید انتخاب کنینه را بایه کدام گزیک ماسک به الیاضافه کردن  یبرا -382

 Add Layer mask  -الف
 Add Quick Layer  -ب
 Add Clipping layer  -ج
 Add Channel mask  -د

 توان مشاهده کرد؟ یرا م یزیچه چ channelدر پالت   -383

 ریموجود در تصو یرنگ ها  -الف



 ریموجود در تصو یه هایال  -ب

 ریموجود در تصو یکانال رنگ  -ج

 هیموجود در ال یافکت ها  -د

 ند؟یگو یم یهنر یلترهایلترها دسته فیبه کدام ف -384

 Artistic  -الف
 Blur  -ب
 Distort  -ج
 Noise  -د

 باشد؟ یم artisticلتر یلتر ها جزء دسته فیکدام ف -385

 cutout-drybrush-blur  -الف
 cutout-drybrush-fresco  -ب
 cutout-drybrush-add noise  -ج
 cutout-drybrush-sharpen  -د

 دهد. یشه را میحالت سطح ش ریلتر به تصوین فیا -386

 pinch  -الف
 ripple  -ب
 displace  -ج
 glass  -د

 کند ؟ یچگونه عمل م Dry Brushلتر یف -387

 کند. یل میو و ته رنگ تبدیر را به صورت نگاتیتصو  -الف

 کند. یر مانند آبرنگ و رنگ روغن است عمل میتصو یکه لبه ها یک سبک نقاشیمانند   -ب

 کند. یکالژ عمل م یک نقاشیمانند   -ج

 کند. یعمل م یوار گچید یبر رو ییایتالیا یک سبک نقاشیمانند   -د

 دهد. یر حالت موج سطح آب را میلتر به تصوین فیا -388

 ripple  -الف
 torn edge  -ب
 displace  -ج
 pinch  -د

 شود؟ یآبرنگ م یجاد جلوه یر سبب ایز یلترهایک از فیکدام  -389

 glass  -الف

 accented edge  -ب

 water color  -ج

 under paint  -د

 جاد ابر کرد ؟یتوان ا یر میز یلترهایک از فیبا کدام -390

 glass  -الف
 noise  -ب
 clouds  -ج
 wind  -د

  کند ؟ یم یه سازیخشک را شب یلتر ابزار قلم مویکدام ف-391

 cut out  -الف
 film grain  -ب
 Dry brush  -ج
 fresco  -د

 را انجام داد؟ یتوان چه عمل یم Actionله پالت یبه وس -392

 چاپ یر برایم تصویتنظ  -الف



 پیتا یم برایتنظ  -ب

 ه هایپاک کردن ال  -ج

 گریل دیک فای یل و اجرا رویک فای یات رویره عملیضبط و ذخ  -د

 ست ؟یچ Actionفه پالت ین وظیتر یاصل -393

 چاپ یر برایم تصویتنظ  -الف

 کند. یعمل م یه متنیال یفقط رو  -ب

 هیک الی یات اضافه رویحذف عمل  -ج

 گریل دیفا یل و اعمال رویک فای یات رویره عملیضبط و ذخ  -د

 د؟ینما یم یجاد محویر ایتصو یر رویز یلترهایکدام دسته از ف -394

 artistic  -الف
 distort  -ب
 blur  -ج
 pixelate  -د

 کند؟ یجاد میر ایدر تصو ینیو دوب یر حالت تاریز یلترهایک از فیکدام  -395

 add noise  -الف
 facet  -ب
 fragmaent  -ج
 more blur  -د

 ل جهت وب دارد؟یبا ارسال فا یجهت چاپ افست چه فرق یم رنگ هنگام طراحیتنظ -396

 ندارد. RGBبا  یادی.چون فرق زمیده یقرار م CMYK یچاپ افست رنگ را بر رو یدر ارسال برا  -الف

 یر بوجود میل تصاویتشک یبرا یت نقاط رنگینها یرنگ ب 4ب یاست چون از ترک CMYK یدر چاپ افست رنگ بر رو  -ب

 کنند. یل شده استفاده میتشک یکه از نقاط کمتر RGBب یوب از ترک یل برایدر ارسال فا ید.ولیآ

 م یکن یاده ماستف RGBچاپ افست از  یدر ارسال برا  -ج

 م.یم استقاده کنیتوان از هر کدا م که خواست یندارند و م یفرق CMYKو  RGBچاپ افست  یبرا  -د

 فاصله دارد ؟ یمتر با طرح اصلیچند سانت یه طراحیجهت چاپ افست حاش یهنگام طراح -397

 متر یم سانتین  -الف

 متر یک سانتی  -ب

 متریم سانتیک و نی  -ج

 رمت یدو سانت  -د

398- contactsheet در فتوشاپ دارد؟ یچه کاربرد 

 یر قبلید از تصویر جدیجاد تصویا یبرا  -الف

 یطراح یلهایره شده در فایر ذخیتصاو یبررس یبرا  -ب

 شده یاد در صفحات کمتر و شماره گذاریکنار هم و به تعداد ز یر عکاسیتصاو یو دسته بند یریجهت قرارگ  -ج

 دیبوم جد یبر رو یقبل ید از عکسهایت و جدیفیبا ک یجهت طراح  -د

 شود؟ یانبر استفاده مید مینت گرفتن از کدام کلیپر یبرا -399

 ctrl+L  -الف
 ctrl+R  -ب
 Ctrl+P  -ج
 Ctrl+C  -د

 نه است؟یت شوند کدام گزید رعایتراکت با یاستاندارد چاپ افست که هنگام طراح یزهایسا -400

 A4-A5-A6-A7-A4(DL size 1/3 A4)  -الف
 A4  -ب
 A5  -ج



 A4-A5  -د

 را مشخص کرد؟ یم جهت کاغذ خروجیتوان یدر کدام قسمت م print settingدر قسمت   -401

 Layout  -الف
 Handeling  -ب
 Position  -ج
 Rendering  -د

در سمت  جلد یم و صفحه رویکن یباز م یرا در چه اندازه ا یل طراحیفا یجلد کتاب فارس یطراح یبرا -402

 ا چپ؟یراست است 

 یجلد در سمت چپ بوم قرار م یم و طرح رویکن یجاد میدر اندازه طرح پشت جلد و محاسبه  اندازه عطف ا یبوم  -الف

 رد.یگ

 رد.یگ یشود و طرح پشت جلد در سمت چپ بوم قرار م یجاد میا A4به اندازه  یبوم  -ب

 پوشاند. یطرح جلد کل صفحه را م شود و یجاد میجلد ا یبه اندازه طرح رو یبوم  -ج

 یجلد در سمت چپ بوم قرار م یشود و طرح رو یجاد میبه اندازه طرح رو و پشت جلد و محاسبه اندازه عطف ا یبوم  -د

 رد.یگ

م از کدام یک صفحه داشته باشیدر فتوشاپ تکرار طرح را در  ینت از صفحه طراحیم هنگام پریاگر بخواه -403

 م؟یم کنیرا تنظ یروجم خیتوان یر میمس

 print>print setting>Layout>page format>page per sheet -الف
 print>Print setting>print profile  -ب
 Print>print setting>position file  -ج
 print>print setting>color managment  -د

 یل به مشتریزان خطا را هنگام تحوین مید توجه کرد تا کمتریبا یت به چه نکاتیزیکارت و یهنگام طراح -404

 م؟یداشته باش

بر اساس  یه در نظر گرفتن/طراحیمتر جهت چاپ در حاشیلیم3/یمیز استاندارد/استفاده از طرح وکتور و ترسیت سایرعا  -الف

 ز مناسب فونت جهت چاپیت سایکارت/رعا یرو یا دو رنگ در نوشته هایت کسب و کار/استفاده از تک رنگ یهو

 زان اصراف کاغذ در چاپین میز استاندارد جهت کمتریت سایرعا  -ب

 ه طرح در نظر گرفتنیمتر جهت چاپ در حاشیلیم 3  -ج

 کارت یرو یا دو رنگ در نوشته هایاستفاده از تک رنگ   -د

 


