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شكاربردي شاخه كاردان –مسابقات علمي   

 «تئوري »دفترچه آزمون

 دوازدهمين دوره مسابقات علمي ـ كاربردي شاخة كاردانش
 

 )سال تحصيلي 09 – 09(

 

 گرافيك كامپيوتريعنوان آزمون: 
 كد استاندارد نام استانداردآموزشی

 ف.ه – 3/10 –  38 طراحی گرافيكی سياه و سفيد

 ف . ه-9/10-38 طراحی گرافيكی رنگی

 ف.ه – 3/00-38 ايگرافيك رايانه

 

 

01 تعداد سئوالات:   

 

دقيقه   01 مدت آزمون:  

 

01  تعداد صفحه:  

 

 : توجه

 هرسه پاسخ غلط يك نمره منفی دارد -0   

          باشدنمی         باشد  استفاده از ماشين حساب مجاز  می  -2             

 معاونت آموزش متوسطه            

 دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش
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 مقواي فابريانو مناسب چه كاري است؟ -0

 ب( طراحی با زغال          داد   الف( طراحی با م

 د( نقاشی با رنگ و روغن       ج( نقاشی با گواش    

 

 كند؟بل احساس سبكی بيشتري را القا میكداميك از اشكال مقا -2

     1الف(  

      2  ب( 

       3  ج( 

  4  د( 

 

 سازد؟ندسی منطق واستواري را نمودار میكدام شكل ه -8

 ب( دایره                 الف( لوزی      
 د( مثلث    ج( مربع           

 

 شود؟ش شبيه سازانه شود، چه ناميده میاگر يك بافت بوسيله يك نقا -4

 ب( ترسیمی           الف( تصویری          

 د( ترکیبی    ج( لامسه ای        

 

 شوند؟ر میاز ناظر دو يك از انواع پرسپكتيو، فقط يك گروه از خطوط موضوعدركدام -5

 ب( کاوالیر            ای     الف( دونقطه  

 اید( یک نقطه    ج( جوی           

 

 نقطه در تصوير مقابل بيشتر چه نقشی دارد؟  -0

 الف( ایجاد تعادل        

 ب( ایجاد توازن       

 ج( ایجاد تاکید       

 د( ایجاد شدت       
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 ؟دهدكيفيت بصري را نشان می هشكل زير بيشتر چ -7

 الف( تناسب    

 ب( کنتراست    

 ج( تقارن    

 د( ریتم    

 

 دهد؟قابل چه ضرباهنگ بصري را نشان میشكل م -3

 الف( یکنواخت    

 ب( متناوب    

 ج( تکاملی    

 د( موجی    

 

 نورهاي اصلی كدام هستند؟ -9

 آبی    ب( سبز، قرمز،     الف( آبی، زرد، سبز    

 د( قرمز، آبی، زرد    ج( زرد، قرمز، سبز    
 

 كدام رنگ فرعی از بقيه سردتر است؟ -01

 ب( آبی             الف( سبز        

 د( زرد      ج( نارنجی        

 

 از تركيب كاهشی زرد ، قرمز و آبی به چه رنگی دست خواهيم يافت؟ -00

 ایآبی مایل به فیروزه  -ب     سفید -الف

 خاکستری تیره -د     نارنجی -ج

 

 منظور از خلوص رنگ چيست ؟ -02

  درجه سیری یا اشباع رنگ-ب    میزان روشنایی رنگ -الف

کیفیت رنگین بودن رنگ-د  میزان رنگدانه مو جود در یک رنگ -ج
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 گردد؟دام رنگ به جلا و شكوهش اضافه میرنگ زرد در مجاورت با ك -08

 شبنف -ب     آبی -الف

 قرمز -د     سفید -ج

 

 آيد ؟........... در طبيعت به شمار میتوالی  روز و شب و فصل ها ، از وجوه بارز .... -04

 توازن -ب   )ضرب ـ آهنگ  (ریتم  -الف 

 هماهنگی -د     تعادل -ج 

 

 يك مربع زرد در زمينه سفيد : -05

 درسروشن تر به نظر می -ب   رسدتیره تر به نظر می -الف

 رسد نزدیکتر به نظر می -د    رسدبزرگتر به نظر می -ج

 

 كدام رنگ شخصيتی دوگانه دارد؟ -00

 نارنجی -ب     قرمز -الف

 بنفش -د      زرد -ج 

 

 شود ؟ام شكل در تركيب بندي استفاده میدر آثار نقاشان بزرگ ايرانی بيشتر از كد -07

 دایره -ب     مربع -الف

 ثلثم -د     ذوزنقه -ج

 

 تر است؟ها روشنرنگی از همه رنگ كدام رنگ دايره -03

  ب( آبی            الف( سفید        

 د( نارنجی     ج( زرد        

 

تخيلات و  ها بيشتر از سايرعناصر تجسمی،درآثاركدام سبك نقاشی، شدت تاثير بصري رنگ -09

 انگيزد؟برمی تصورات مخاطب را

 ب( امپرسیونیست            الف( کلاسیک        
 د( دادائیسم     ج( اکسپرسیونیست       
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 را بر روي تصوير اعمال كرد؟ Inversتوان دستور فاده از كدام كليد ميانبر زير میبا است -21

 Ctrl+T  -ب      Ctrl+I  -الف

 Shift+ Ctrl+ T   -د     Shift+ Ctrl+ I  -ج
 

20-strock  كردن يكpath ردي دارد ؟چه عملك 

 pathبرای پر کردن ناحیه  -ب    شود    را شامل می  pathرنگ آمیزی  -الف 

 دهدرا تحت تأثیر قرار می pathخطوط محیطی  -د    شودرا شامل می  pathیک  tolorance -ج  

 

 باشد؟كانال رنگ وچند كانال تركيبی می داراي چند CMYKيك تصوير  -22

 سه کانال رنگ اصلی و یک کانال ترکیبی -ب  صلی و یک کانال ترکیبی چهار کانال رنگ ا  -الف

 سه کانال رنگ اصلی و چهار کانال ترکیبی  -د  دو کانال رنگ اصلی و دو کانال ترکیبی   -ج

 

 شود:سبب می  Adjustmentدر فرمان   Levelگزينه   -28

 .شده با رنگهای دیگر جایگزین شود رنگ انتخاب  -ب  .میزان اشباع رنگهای تصویر کاهش یابد  -الف

 .بر تصویر فیلترهایی مثل فیلتر عکاسی اعمال شود  -د   .ار روشنائی یک تصویر  تنظیم شودمقد   -ج

 

 چه كاربردي دارد؟ Outer Glowجلوه -24

 شودباعث ایجاد بافت می -ب شودث ایجاد سایه اشیا رو به داخل میباع -الف

 رودبرای برجسته کردن  یک شی بکار می  -د شودمی یباعث ایجاد نور بیرون  -ج

  

ترر استفاده از كدام ابزار زير مناسبخواهيم تمام آسمان آبی رنگ يك تصوير را انتخاب كنيم. می -25

 است؟

 Marquee -ب     Magic Wand  -الف 

 Polygon Lasso  - د       Lasso -ج

 

 ري برخوردار هستند؟هاي مكمل چه زمانی از درخشش بيشترنگ -20

 زمانی که در کنار هم باشند. -ب       نی که با هم ترکیب شوند.زما -الف 

 زمانی که با سفید ترکیب شوند. -د                     کیب شوند.زمانی که با سیاه تر -ج 
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نظر در منوي  هاي موردلتر روي آن اعمال كنيم اما فيلترخواهيم چند فيايم و میتصويري باز كرده -27

Filter خاموشند. چرا؟ 

 تصویر از تعداد رنگ های مختلف برخوردار است -ب   تصویر خراب است -الف

 تعداد لایه ها زیاد است -د  نیست RGBحالت رنگی  -ج
 

 چه كاربردي دارد؟ bevel and embossجلوه  -23

                شود.باعث ایجاد سایه اشیاء رو به داخل می  -الف

 شود.باعث ایجاد یک لایه هاله در خارج اشیاء می   -ب

 کند.ای با رنگ مشخص شده ایجاد میحول یک شکل حاشیه  -ج

 رود.کار میه ب برای برجسته کردن و عمق بخشیدن به یک شیء    -د

 

 باشد؟كاغذ ديواري و سفره می ،كدام مود رنگی، بهترين روش براي طراحی پارچه -29

 Cmyk -ب   Rgb -الف

 Index -د  Bitmap -ج

 

توان تصوير را به صورت نقاشی آبرنگی شربيه سرازي می  Artisticهاي گروهبا كدام يك از فيلتر -81

 كرد؟

  Drowing pencil -ب     Color pencil -الف 

 Chalk and charcoal  -د   Water color  -ج 

 

 شود ؟قسمتی تنظيم می در چه tool optionsها در نوار ميزان شباهت رنگ -80

 contiguousقسمت   -ب               toleranceقسمت   -الف

 control panelقسمت   -د     edge contrastقسمت   -ج 

 

ب هاي موجود در ناحيه انتخاب در كل تصروير انتخراهاي مشابه با مجموعه رنگبراي اين كه رنگ -82

 كنيم؟شوند از كدام گزينه استفاده می

 Similar  -ب      Grow  -الف 

 Select All  -د      Feather  -ج 
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 نشان دهنده چيست ؟ print optionعلامت دو خط متقاطع در يك دايره در  -88

 نشان نوارهای رنگی -ب    نشان دهنده محل برش          -الف 

 های رنگتفکیکهنده علایم برای تراز کردن نشان د -د    نشان دهنده خط برای چاپ -ج  

 

ي رنگی تبديل كنيم بايد از گزينه ............  در پالت سير ايجاد شده را به خط يا حاشيهبراي اينكه م -84

path  . استفاده كنيم 

  stroke path –ب                                    fill path –الف 

 new path –د                        make work path –ج 

 

 شود ؟در چه قسمتی تنظيم می tool optionsها در نوار ميزان شباهت رنگ -85

 contiguousقسمت   -ب              toleranceقسمت   -الف

  control panelقسمت   -د    edge contrastقسمت   -ج 

 

تروان اسرتفاده ها از چه ابزاري میبراي حذف رنگ زرد در يك عكس بدون تغيير دادن بقيه رنگ -80

 كرد؟

 master  -ب                range  -الف

 color Balance  -د    saturation  -ج 

 

 ؟شوددرونی از كدام گزينه استفاده می جهت ايجاد سايه  -87

  Inner shadow -ب                         drop shadow –الف 

 Inner Glow –د                      Bevel & Emboss -ج

 

 چه نوع بافتی نزديكترين بافت مشابه كاغذ آبرنگ است ؟ -83

 texturirzerبافت   -ب     charocoalبافت   -الف

  under paintingبافت   -د    canvasبافت   -ج

 

 افزايد ؟افزايش تمركز روي نقطه واضحتر بيتواند بر كنتراست تصوير از طريق چه ابزاري می -89

 sharpen  -ب                   blur  -الف

 smudge  -د     dodge  -ج
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اي را بايرد تر چه گزينههاي تيرهعدم تغيير رنگ در بخش هاي روشن وتركردن قسمتبراي روشن  -41

 انتخاب كنيم ؟

 mid tones  -ب              high lights  -الف

 normal  -د     shadows  -ج 
 

 شوند؟............ تعريف میشوند و با ورت يك............. ترسيم میتصاوير به ص افزارهاي برداريدر نرم -40

 نقاط   -پیکسل  (ب   اس مساحتبر اس -نقطه  (الف

 خطوط –نقاط   (د   فرمول های ریاضی     -شیء  (ج 
 

 هاي كدام نرم افزار است؟حجم كم فايل از مزيت -42

   Corel Draw  -ب     3d Max  -الف 

    Photo Shop  -د     Photo Paint  -ج 
 

 هاي زير غلط است ؟كداميك از گزينه -48

 کندفقط روی شی انتخاب شده بزرگنمایی می shift+F2   -الف 

 کنیماستفاده می Exportاز گزینه ی   photoshopهای دیگر مانند ایل به نرم افزاربرای صادر کردن یک ف -ب 

 ی طراحی اندازه ی صفحهبزرگنمایی در   F4 -ج 

 شود.استفاده می landscapeطراحی به شکل افقی برای نمایش صفحه   -د 
 

 معرف چيست؟ Edgeگزينه   Fountain Fillدر كادر محاوره  -44

 تبدیل رنگ                -ب       های تبدیل رنگ     متعداد گا -الف 

 رنگ نوع شیب -د       طول مسیر تبدیل رنگ    -ج 
 

 :كاراكترهاي آبی رنگ نمايانگر recorded macrosدر ويرايش ماكروها  قسمت  - 45

 دارای توضیح یا ملاحظات هستند.  -ب    خطای دستوری هستند.    دارای -الف

 به معنای پایان یافتن هستند. -د    هستند .     VBAکلمات رزرو شده و مختص  -ج
 

 شود؟به چه منظور استفاده می   COREL TRACE در حالت نمايش . نرم افزار  -40

 ساخت تصاویر سه بعدی  -ب   تبدیل فایل های نقشه بیتی به برداری      -الف 

 صفحه آرایی کتاب   -د     کپچر کردن فیلم و عکس  -ج 
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47- Draft  برا  ند وشروورت يك ............... ترسريم مریدر نرم افزارهاي برداري تصاوير به ص كيفيت

 شوند؟ .............. تعريف می

 نقاط        -پیکسل  (ب     بر اساس مساحت -نقطه  (الف 

  خطوط -نقاط   (د    فرمول های ریاضی     -شیء  (ج  

 

 هاي كدام نرم افزار است؟حجم كم فايل از مزيت  -43

   Corel Draw  -ب      3d Max  -الف 

    Photo Shop  -د      Photo Paint  -ج 
 

 كاراكترهاي آبی رنگ نمايانگر : recorded macrosدر ويرايش ماكروها  قسمت  -49

 دارای توضیح یا ملاحظات هستند.  -ب    دارای خطای دستوری هستند.     -الف 

 .به معنای پایان یافتن هستند -د   هستند .     VBAکلمات رزرو شده و مختص  -ج 

  

باعر  انجرام چره عملری     mask  Bit map color در كادر محاوره show colorانتخاب گزينه  -51

 شود؟می

 نمایش رنگ   –ب   ویرایش رنگ                                    –الف 

 ماسک معکوس می شود  –د    تاثیری ندارد                                     –ج 

 

 شود؟از كدام نوار استفاده میبراي ايجاد تغييرات در صفحه طراحی  -50

 property bar -ب                          menu bar -الف    

 status bar -د                        standard bar -ج    

 

 توان براي اشيا جنسيت تعيين كرد؟می در كدام مدل پركننده، -52

fountain ب-           texture الف-   

            Patt postscript          -د   -ج
 

 معرف چيست؟ Edgeگزينه   Fountain Fillدر كادر محاوره   -58

 تبدیل رنگ                -ب    تعداد گام های تبدیل رنگ       -الف 

 نوع شیب رنگ -د     طول مسیر تبدیل رنگ     -ج 
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 كدام گزينه مناسب است؟ (براي چاپ قرينه تصوير)آيينه اي  -54

          -ب             -لفا   

 -د   -ج   

 

 در چيست؟  با  گزينه   تفاوت گزينه  -55

   هارهمتقارن یا نبودن گ -ب   ها   الف تیز بودن یا نبودن گره

 قابل ویرایش بودن یا غیر قابل ویرایش بودن شکل  -د   بسته بودن یا باز بودن شکل    -ج

 

 پذير است؟يك شیء مركب با كدام گزينه امكانجداسازي  -50

  Conver to curve -د  Combine -ج  Intersect -ب  Alignment -الف 

 

 فرمان جلوه لنز چيست؟ -57 

  -الف  -ب                     

  -ج  -د                                     

  

-می    در كدام نوع شيب رنگ تغيير رنگ از مركز يك مربع در امتداد قطرها به سمت اضلاع انجام  -53

 شود؟

 Radial -د   Square  -ج    Conical -ب    Liner -الف

 

 توان براي اشياء جنسيت تعيين كرد.در كدام مدل پر كننده می -59

   PostScript -د    Pattern -ج    Texture -ب   Fountain -الف

 

 دهد؟چه عملی انجام می Outlineابزار  -01

  تبدیل منحنی به خط  -ب   تبدیل خط به منحنی  -الف 

 به چند ضلعی  تغییر شیء -د   تغییر خصوصیات خط  -ج


