
  تعالیباسمه

اردبيل و پرورش استان ی کل آموزشاداره  

اردبيل( 2ناحيه)و پرورش  مديريت آموزش  
 هنرستان حضرت رسول اکرم )ص(

گرافيک رایانه درس :  سؤاالت آزمون مپيوتریرشته :  گرافيک کا  دومپايه:    ساعت شروع: 

خانوادگی :نام و نام (   3: )    تعداد صفحه  -(     74تعداد سؤال : )    دقيقه     47:      مدت امتحان   

صندلی : شماره 4931نوبت خرداد ماه    امتحان : تاريخ   
  

 

 نمره Photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  ردیف

(مشخص کنيد× سواالت چهار گزینه ای)گزینه صحيح را در پاسخ نامه  با عالمت ضربدر   

4 
 کدام یک از فيلتر های زیر به تصویر بافت سنگ فرشی یا کاشی می دهد؟

 Emboss-د                     Find Edge-ج                      Mosaic Tiles -ب               Poster Edge -الف
5/0  

2 
 از کدام پالت زیر برای مدیریت مسير ها استفاده می شود ؟

 Channel -د                               Path -ج                            Layer -ب                   History -الف

5/0  

9 
 تی از یک تصویر را پاک کرد ؟توسط کدام ابزار می توان قسم

  Apply Image -د                        Duplicate -ج                     Eraser Tool -ب                  Pen Tool -الف

5/0  

1 
 کدام یک از مد های رنگی برای کار های چاپی و ليتوگرافی  استفاده می شود ؟

 HSB -د                         CMYK -ج                              CIE LAB -ب                  RGB  -الف
5/0  

5 
 با اجرای کداميک از دستور های زیر الیه باالیی با الیه زیرین در یک الیه ادغام می شود؟

 Flatten Image -د              Delete Layer -ج              Merge Linked -ب            Merge Down -الف

5/0  

6 
 کدام ابزار می تواند به وضوح تصویر کمک کند؟

 Burn -د                        Sharpen -ج                              Smudge -ب                             Blur -الف

5/0  

7 
 کدام یک از دستور های زیر درصد اشباع رنگ تصویر را کاهش می دهد؟

  Desaturate -د                               Auto Tone -ج                     Level-ب                      Curve -الف

5/0  

8 
 با استفاده از کدام پالت یا پنجره زیر می توان کانال های تصویر را مدیریت کرد؟

 Layerپالت  -د                      Navigatorپالت  -ج                 Channelپالت  -ب              Infoپالت  -الف

5/0  

3 
 کدام گزینه می باشد ؟  Photoshopقالب پيش فرض ذخيره فایل در برنامه  

   JPEG -د                           TIF -ج                                    PSD -ب                                          PDF -الف
5/0  

40 
 کدام یک از گزینه های زیر ناحيه منتخب تصویر را با ناحيه خارج از انتخاب  تعویض می کند ؟

 Skew -د                                 Bit map -ج                                   Select All -ب                              Inverse -الف
5/0  

44 
 ک از فيلتر های زیر می توان به تصویر حالت کروی یا محدب داد ؟با کدام ی

 Twirl -د                                   Spherize -ج                     Zig Zag -ب                           Shear -الف

5/0  

42 

هم در کامپيوتر های مکينتاش مورد استفاده و  IBMکدام یک از فرمت فایل های زیر را می توان هم در کامپيوتر های 
 قرار داد ؟

 گزینه های ب و ج صحيح هستند-د                                 TIF-ج                        Pic -ب                       EPS -الف

5/0  

49 
 در جهت عمودی انجام داد ؟با کدام یک از دستور های زیر می توان عمل قرینه کردن تصویر مورد نظر را 

 Flip Horizontal-د                    Flip Vertical -ج             Rotate 480 Cw -ب         Rotate 30 Cw -الف

5/0  

41 
 با استفاده از کدام فيلتر می توان تصویر مورد نظر را به صورت دانه دانه یا بلور مانند تبدیل کرد؟

 Stylize -د                         Crystallize -ج Displace                 -ب                            Twirl -الف

5/0  

45 
 با چه پسوندی ذخيره می شوند؟  Actionفایل های 

 PSB-د                                    PSD-ج                                 ATN -ب                             ANT -الف

5/0  

46 
 استفاده می شود ؟ printبرای انتخاب محدوده چاپ تصویر از کدام گزینه پنجره 

 Print to File-د                      Printer-ج                Print Range -ب                        Copies -الف

5/0  

47 
 ر را برای وب برش داد ؟با کدام ابزار زیر می توان تصویر مورد نظ 

  Pen-د                               Slice-ج                                   Marquee -ب                           Crop -الف

5/0  

48 
 کدام ابزار می تواند به محو شدن تصویر کمک کند ؟ 

 Burn -د                         Sharpen-ج                               Smudge -ب                        Blur -الف
5/0  
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43 
 چنانچه بخواهيم قسمت انتخاب شده تصویر را تغيير اندازه دهيم از کدام گزینه استفاده می شود؟

 Transform-د                              Deselect-ج                                   Similar -ب                         Grow-الف

Selection  

5/0  

20 
 کدام یک از فيلتر های زیر می تواند تيزی لبه های تصویر را زیاد کرده و وضوح تصویر را افزایش دهد ؟ 

 Motion Blur -د                     Sharpen -ج            Mosaic Tiles -ب               Sharpen More -الف

5/0  

 صحيح یا غلط بودن گزینه های زیر را در پاسخنامه مشخص کنيد.

24 

 .برای تيره کردن قسمتی از تصویر استفاده می شود Dodgeاز ابزار  -الف
 را بکار می بریم. Deselectچنانچه بخواهيم قسمت انتخاب شده تصویر را تغيير اندازه دهيم فرمان  -ب
 استفاده می کنيم.  Flip Verticalرد نظر در جهت عمودی از فرمان برای  عمل قرینه کردن تصویر مو  -ج
 .ذخيره می شوند PSDبا پسوند  Actionفایل های  -د

 قسمتی از رنگ تصویر را می توان روشن کرد . Spongeبا ابزار  -هـ 
 می توان کانال های تصویر را مدیریت کرد. Channelبا استفاده از پالت  -و

5/1 

 .عادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسيدگزینه های م

22 

 تصحيح رنگ -الف

 تصویرتغيير اندازه -ب

 Psdترکيب تعدادی تصویر در قالب یک فایل  -ج

 به مقصد ءنمونه برداری و کپی از مبدا-د

1 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسيد.

29 

 .برای ..............................الیه های انتخاب شده استفاده می شود Layerين پالت در پای Link Layerدکمه  -الف

 برای انتخاب یک رنگ از تصویر دلخواه و اعمال آن برای رنگ پيش زمينه از ابزار ............................. استفاده می کنيم.-ب

 نال رنگ وجود دارد.................کاCMYKدر یک تصویر با مد رنگی  -ج
 استفاده می شود .  make work pathبرای تبدیل ناحيه انتخاب به مسير با استفاده از پالت ........................از دستور -د

2 

 

 
 

 

 نمره به سواالت تشریحی زیر پاسخ دهيد. ردیف

 5/0 فرمت های تصویری مورد استفاده در وب را نام ببرید؟)دو مورد ( 21

 5/0 کاربرد خطوط راهنما در فتوشاپ را توضيح دهيد ؟ 25

 5/0 را شرح دهيد؟ Color Balanceکاربرد دستور  26

 5/0 چه کانالهایی را می توان به تصویر اضافه کرد؟ 27

 5/0 در فتوشاپ چيست ؟ Liqufyکاربرد فيلتر  28

 5/0 چيست ؟  Navigatorکاربرد پالت  23

 5/0 هيد ؟ماسک سریع را شرح د 90

 5/0 چگونه بدست می آید ؟RGBرنگ مشکی در مدل رنگی  94

92 Clipping path 5/0 را شرح دهيد ؟ 

99 Action4 چيست و چه کاربردی دارد ؟ 

 سواالت مربوط به مبانی گرافيک

 5/0 دو مورد؟  هایی  می تواند با موضوع ارتباط داشته باشد تصویر بکار رفته در  نشانه های تصویری در چه حالت 

1. Load file into stack 

2. Clone Stampe 

3. Expand 

4. Gamut warnning 

5. Emage Size 
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 5/0 ؟انواع نشانه های نوشتاری را نام ببرید 

5/0 طراحی بسته بندی دارای دو بخش ساختاری است آنها را نام ببرید؟   

5/0 اصطالح آفيش را در فعاليتهای  گرافيکی توضيح دهيد ؟   

5/0 مورددواوراق اداری به چه مجموعه ای از فعاليت های گرافيکی گفته می شود ؟   

 5/0 پامفلت به چه نوع بروشور هایی گفته می شود ؟ 
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 نمره پاســــــــخ نامه سوال

 مشخص کنيد× را با عالمت جواب سواالت چند گزینه ای    

 Photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  جواب
 د ج ب الف سوال

4     

2     

9     

1     

5     

6     

7     

8     

3     

40     

44     

42     

49     

41     

45     

46     

47     

48     

43     

20     
 

 

 مشخص کنيد× عالمت گزینه صحيح و غلط را با 

 غلط صحيح الف 24

 غلط صحيح ب

 غلط صحيح ج

 غلط صحيح د

 غلط صحيح هـ

 غلط صحيح و

 گزینه مورد نظر را مشخص کنيد

 گزينه الف 22

 گزينه ب

 گزينه ج

 گزينه د

 جواب جاهای خالی را بنویسيد

  الف 29

  ب

  ج

  د

43 

21  5/0 

25  5/0 

26  5/0 

27 
 

 
5/0 

28  5/0 

23  5/0 

90  5/0 
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94  5/0 

92  5/0 

99  75/0 

  5/0  

  5/0  

  5/0  

  5/0  

  5/0  
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  75/0  

  5/0  

  5/0  
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:    90نمره کتبی            نمره حاصله از  45تقسيم بر دو =  90: آزمون در این کادر چيزی ننویسيد      نمره نهایی*   
 

نمره نهایی به حروف                                            امضاء                    نام و نام خانوادگی مصحح :                                                              نمره نهایی  به عدد                      
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