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 -1در کذام ًَع گزافیک اس خظ ّا ٍ هٌحٌی ّا زشکیل هی شَد.
الفBitmap -

ب -تزداری

ج ٍ Bitmap -تزداری

دّ -یچکذام

 -2کذاهیک اس هذلْای رًگ سیز تزای چاج هَرد اسسفادُ قزار هی گیزد؟
الف -هذل RGB

جLab -

بCMYK -

دّ -یچکذام

 -3زفاٍذ تیي رًگّای  CMYK ٍ RGBدر چیسر؟
الف RGB -حالر اسساًذارد هاًیسَر تَدُ ٍ  CMYKرًگ هَرد اسسفادُ تزای چاج هیتاشذ.
ب RGB -اسساًذارد تزای گزفسي فیلن چاج ٍ  CMYKتزای خزٍجی خزیٌر هیتاشذ.
ج RGB -رًگ اطلی ٍ  CMYKرًگ اطلی ٍ یک رًگ هجاسی را ًشاى هیدّذ.
د RGB -سیاُ ٍ سفیذ ٍ  CMYKرًگی اسر.
 -4تزای زغییز اتؼاد ٍ  resolutionزظَیز تایذ اس دسسَر …………..اسسفادُ کٌین؟
الف)edit – image

ب) Edit – Image size

ج) Image – Constriction

د) Image – Image Size

 -5در ًاحیِ  pixel dimensionsخٌْا ٍ ارزفاع زظَیز تز حسة ………… ٍ ..درطذ ًشاى دادُ هی شَد.
الف ) ساًسیوسز

ب) هیلیوسز

ج) خیکسل

د)ایٌچ

 -6تزای چزخاًذى فایل تِ هیشاى  9۹درجِ جْر ػقشتِ ساػر اس کذام گشیٌِ اسسفادُ هی کٌٌذ؟
الف) ccw9۹

ج)cww9۹

ب)cw9۹

د)arbitrary

-7تا کذام فیلسز هیزَاى ػول هحَساسی تا اػوال زٌظین را اًجام داد؟
الفGaussian Blur -

بBlur -

جGlass -

دGlow -

 -8تزای اًجام دادى کارّای زکزاری تز رٍی هجوَػِای زظَیز ،تْسز اسر اس کذام اهکاى اسسفادُ کٌین؟
الفAction -

بMacro -

جAuto work -

دRecord -
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 -9تیشسز دسسَراذ هزتَط تِ زٌظین رًگ کِ در هٌَی  Imageقزار دارًذ  ،در کذام سیز هٌَ ٍاقغ ّسسٌذ؟
الفCurve -

بTonality -

دAdjustment -

جHue -

 -1۹در ّز زظَیز ّز چِ زؼذاد خیکسل ّا تیشسز تاشذ...
الف) ٍضَح آى زظَیز تْسز خَاّذ تَد.

ب) ٍضَح آى زظَیز کوسز خَاّذ تَد.

ح) زظَیز کَچک زز ًوایش دادُ هی شَد.

ج) زظَیز هحَزز هی شَد.

 -11هذ ....... Bitmap
الف)  256سایِ خاکسسزی را تِ کار هی تزد.
ج) زظَیز ّای زک رًگ ٍ دٍ رًگ دارد.

ب) دٍ رًگ سفیذ ٍ سیاُ را تِ کار هی تزد.
د) ب ٍ ج طحیح اسر

 -12تزای کن کزدى یک هحذٍدُ اس اًسخاب کذام کلیذ را اس طفحِ کلیذ ًگِ هی دارین؟
ب) Ctrl

الف) Alt

د) Alt+Shift

ج) Shift

 -13تزای تزیذى تخش ّای ًاخَاسسِ زظَیز اس کذام اتشار اسسفادُ هی کٌین؟
الف) Move

ج) Crop

ب) Marquee

د) ّیچکذام

 -14کذاهیک اس گشیٌِ ّای سیز در خالر  Brushesتزای زؼییي ٍاضح تَدى هزسّای قلن کشیذُ شذُ هی تاشذ؟
ب) Angle

الف) Roundess

د) Spacing

ج) Hardness

 -15کذاهیک اس هقادیز رًگی سیز در هذل رًگی  R g bزَلیذ رًگ سفیذ خالض هیکٌذ؟
الف)B=0

G=255

ج)B=0

G=0

R=255
R=0

ب)B=255
د)B=255

G=255
G=255

 -16تزای فؼال کزدى خالر  layerاس چِ کلیذی اسسفادُ هی شَد ؟
الف)f9

ب)f5

ج)f6

د)f7

R=0
R=255
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 -17کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز زواهی الیِ ّا را زثذیل تِ  Backgroundهیکٌذ؟
ب) Merge Down

الف) Flatten Image

د) Merge Visible

ج) Merge Link

 -18آیا خغَط فزضی ٍ هشثک (  )Guides OR Gridدر چاج ظاّز هی شًَذ ؟
الف) خیز

ب) تلی

د) در تؼضی هَارد

ج) تسسگی تِ خسًَذ فایل دارد

 -19تزای اضافِ کزدى سز قلن ّای آهادُ در فسَشاج تِ لیسر  Brushاس چِ گشیٌِ ای اسسفادُ هیکٌین؟
الف) Open

ب) Import

د) Load

ج) Export

 -2۹چگًَِ هی زَاى فضای تیشسزی در اعزاف یک شی قزار داد ؟
الف) اس کادر هکالوِ  Convasتزای تشرگسز کزدى تَم اسسفادُ کزد .
ب) خس سهیٌِ را تِ رًگ سفیذ در آٍریذ
ج) تا اًسخاب گشیٌِ ّای  Edit / Trasform/Scalشی را کَچکسز کٌیذ.
د) اًسخاب Edit / Transfor/Skew
 -21تزای فؼال کزدى خالر ّای شٌاٍر در فسَشاج اس کذام هٌَ اسسفادُ هی شَد؟
الف) Edit

ب) View

د) Layer

ج) Window

 -22فزهر اطلی تزًاهِ فسَشاج چیسر؟
الف) psd

ب) tiff

ج) jpg

د) png

 -23تا کلیک تز رٍی رًگ  Forgroundدر جؼثِ اتشار کذاهیک اس خٌجزُ ّای سیز تاس هی شَد؟
الف) Color

ب) Style

ج) Color Picker

د) Swatches

 -24کذاهیک اس اتشارّای سیز تِ ػظای جادٍیی هؼزٍف هی تاشذ؟
الف) Magnetic tools

ب) lasso tools

ج) magic wand

د)marquee tools
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 -25کلیذّای هیاًثز دسسَراذ  Deselect ٍ Select Allتِ زززیة اس راسر تِ چح کذام اسر؟
ب) Ctrl+s ٍ Ctrl+D

الف) Ctrl+A ٍ Ctrl+D

د) Ctrl + D

ج) Ctrl+A

 -26کذاهیک اس دسسَراذ سیز هحذٍدُ ی اًسخاب شذُ را هؼکَس هی کٌذ؟
الف) Select All

ب) Deselect

د) Reselect

ج) Invers

ّ -27ز چِ هقذار  Toleranceتیشسز تاشذ .....
الف) اًحزاف کوسزی در زفکیک رًگ دارد
ج) لثِ ّای زیش را ًزهسز هی کٌذ

ب) اًحزاف تیشسزی در زفکیک رًگ دارد
د) زؼذاد الیِ ّا را تیشسز هی کٌذ

ً -28واد چشن در خالر الیِ ّا چِ هفَْهی دارد؟
الف) تاػث رٍیر الیِ هَرد ًظز هی شَد
ج) ایي ًواد ًوایاًگز  Effectاسر

ب) ًشاى هی دّذ الیِ فؼال اسر
د) ایي ًواد ًشاًگز هجوَػِ الیِ اسر

 -29تزای هحَ کزدى لثِ ّای ًاحیِ اًسخاب اس کذام دسسَر اسسفادُ هی شَد؟
الف) Feather

ب) Border

ج) Smooth

د) Contract

 -3۹تزای ًَشسي یک ػثارذ فارسی در فسَشاج تِ طَرذ ػوَدی چِ تایذ کزد؟
الف) اس جؼثِ اتشار گشیٌِ  Vertical Typeرا اًسخاب هی کٌین
ب) اس جؼثِ اتشار گشیٌِ  Horizontal Typeرا اًسخاب هی کٌین
ج) هسي را ًَشسِ سدس تا اسسفادُ اس  Rotateدٍراى هی دّین
د) در فسَشاج اهکاى ػوَدی ًَشسي ٍجَد ًذارد
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 -31گشیٌِ  grid ٍ guidesتزای چِ ػولی اسسفادُ هی شَد ؟
الف)ٍاحذ اًذاسُ گیزی فایل را زؼییي هی کٌذ .
ب)تزای زٌظین رًگ خغَط راٌّوا ٍ زقسین تٌذی ٍ رًگ خغَط شثکِ اسسفادُ هی شَد .
ج)زؼییي هَقؼیر هثذا خظ کش اشارُ گز هاٍس را هشخض هی کٌذ .
د )سثة ایجاد جلَُ ّای ٍیژُ در فسَشاج هی شَد .
 -32در چِ قسوسی هی زَاًین رًگ کاغذ یا طفحِ خَد را اًسخاب کٌین ؟
الف)background contents

ج)cmyk

ب)indexed color

د) background

 -33در قسور  history stateچِ ػولی اًجام هی گیزد ؟
الف)زؼذاد  undoرا هشخض هی کٌذ.
ب)ًگْذاری اس حالر حاص اتشار
ج) گشیٌِ ّای هَرد ًیاس تزای قاب تٌذی حزٍف را ارائِ هی کٌذ.
د)زٌظین هسي خاراگزافی در آى قزار دارد .
 -34در فسَشاج چٌذ دسسِ اتشار ٍجَد دارد ؟
الف) 2دسسِ (اًسخاب ٍهسیز )

ب) 3دسسِ (هشاّذُ ٍ اًسخاب ٍهسي)

ج) 4دسسِ (اًسخاب ٍ ًقاشی ٍ هسیز ٍ هشاّذُ )

ج) 3دسسِ (هسي ٍ شکل ٍتزدار )

 -35اگز رٍی …………………..زٌظین کٌین اًسخاب ًسثر تِ اػذاد ها اًذاسُ ثاتسی خیذا هیکٌذ؟
الف)normal size

ب)normal

ج) fixed size

د) fixed aspect ratio

 -36کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز الیِ ی ها را یک گام تِ ػقة تزهی گزداًذ؟
الف)send backward

ب) bring to front

ج)bring to front

د) send to back
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 -37تا ّز تار کشیذى کادر اًسخاب کادر جذد تِ کادرّای قثلی افشٍدُ هی شَد ؟
الف)add to selection

ب)subtract from select

ج) intersect with selection

د( new select

 -38کذام گشیٌِ سیز هجوَػِ اتشار  stampاسر؟
الف) clone

ب)difine

ج) pattern

د)الف ٍ ج

 -39کذام گشیٌِ هشخض هی کٌذ کِ فضای اضافِ تِ کذام تخش تَم اضافِ شَد؟
الف)arbitrary

ب)relative

ج) anchor

د)current size

 -4۹تزای زغییز اتؼاد تَم اس چِ دسسَری اسسفادُ هی کٌین؟
الف)canvas size

ب) rotate canvas

ج)anchor

د) گشیٌِ الف ٍ ب

