
   ناحيه دو -مديريت آموزش وپرورش شهرستان اردبيل

  گرافيک رايانه رشته :            سوم     :پايه 
 آزمون :

  گرافيک رايانهعملی ((

 دقيقه 021     تاريخ :                   مدت :  

 شماره: ساعت شروع: :نام و نام خانوادگي  

 بارم سواالت ردیف

 تنظیمبرای انجام تمرینات زیر نام و اندازه خواسته شده باز کرده  با صفحه 2 با یک سند جدیدCorel drawدر  -الف 1

 نمره( 1) کنید ؟

سانتی 02*22در ابعاد  ( 2تمرینو صفحه دوم را به نام )سانتی متر  22*22در ابعاد  (لگوتایپنام صفحه اول را به  نام ) -ب

 نمره( 1.) تغییر دهید به صورت افقی ر مت

 نمره( 1. )  انجام پذیرد   cdrو با فرمت  با نام کوچک خود هنرجوEذخیره تمرینات پروژه در درایو-ج

0 

 :یک لگوتایپ با مشخصات زیر طراحی کنید   2

 (پندارکلمه) :موضوع -الف

 سانتی متر   22*22ای به ابعاد  در اندازه متناسب در صفحه -ب

 6ptسانتی متر از کناره ها با ضخامت خط  2کادر بندی با فاصله  -ج

 استفاده خواهد شد پندارموسسه ی هنری برای پندار کلمه  -د

 استفاده از رنگ مناسب با موضوع بالمانع است -ه

 مواردی که هنگام ارزشیابی در نظر گرفته خواهد شد :
 نمره(1)تناسب و ترکیب آرم 

 (نمره1)ده از ابزارها در طراحیابتکار در نحوه استفا 

  نمره(1)موسسه ی هنری مناسب بودن فرم کلی برای 

  نمره(1)آرمکلی خوانایی و زیبایی فرم 

 نمره(1)کادربندی با مشخصات خواسته شده 

 (1رعایت اندازه خواسته شده)نمره 
 

  

6 

 :طراحی کنید  Photoshopنرم افزار یک کارت ویزیت با موضوع و ابعاد زیر در  0

 پندارموسسه ی هنری موضوع کارت ویزیت :  -الف

 سانتی متر9*5اندازه کارت ویزیت  -ب

 ارایه خدمات هنری ) طراحی پوستر ، بنر،  صفحه آرایی ، طراحی اوراق اداری و...(جمله تبلیغی :  -ج

 0003322-روبروی اداره کل دامپزشکی -بزرگراه شهدا-آدرس و تلفن دفتر :اردبیل -د

 استفاده از تصویر مناسب آزاد است -ه

 مواردی که به هنگام ارزشیابی در نظر گرفته خواهد شد :
 نمره(1) متناسب بودن رنگ های استفاده شده با موضوع 

 نمره(1)خالقیت در طراحی و استفاده از تکنیک های متناسب با کار 

   موسسه ی عنوان آرم شرکت در کنار واژه به   در کرل دراو پنداراستفاده مناسب از لگوتایپ طراحی شده کلمه 

 نمره(1) پندارهنری          

 نمره(1)بکار بردن فونت مناسب برای نوشته های کارت ویزیت اعم از آدرس و جمله توضیحی 

 (نمره5/2)بندی متناسب ورعایت قوانین طراحی کارت ویزیت طرح 

 (5/2رعایت اندازه خواسته شده)نمره 

 (نمره5/2) کارت زیبایی فرم کلی 

  فعالیت های انجام یافته را در قالب psd   خودتان در درایو با نام خانوادگیE  ( . 5/2ذخیره فرمایید)نمره 
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 موفق باشید          


