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 بارم Corel Drawمربوط به نرم افزار  سواالت رديف

1 
 ها ی زیر نا متقا رن است ؟ هکدام یک از گر

 گزینه های  ب و ج  صحیح  هستند. -د                      Cusp -ج  Smooth             -ب              Symmetrical -الف
52/0 

5 

 چه تاثیری روی متن انتخابي دارد؟  Overlineگزینه      Format Textدر کادر  

 در باالی متن خط قرار مي دهد . -ب                                                         روی متن خط قرار مي دهد . -الف

 متن را باالتر از خط زمینه قرار مي دهد -د     دور متن خط قرار  مي دهد . -ج

52/0 

3 
 اشیاء از کدام گزینه باید استفاده کرد ؟برای باز کردن قفل کلیه 

 Lock Object -د                   Unlock  all Objects-ج                   Unlock -ب       Unlock Object -الف
52/0 

4 
 کدام یک از عالیم زیر الیه را مخفي مي کند ؟

  -د                                          -ج                                                  -ب                                                 -الف
52/0 

2 
 با استفاده از کدام فیلتر مي توان تصویر را موج دار کرد ؟

 Ripple -د                Pixelate -ج                                             Displace -ب                            Swirl -الف
52/0 

6 
 کدام شكل را پس از ترسیم نمي توان اصالح نمود ؟

   Polygon -د   Spiral -ج       Star -ب   Ellipse  -الف
52/0 

7 
 چه امكاني را دراختیار کاربر قرار مي دهد ؟   Texture Fillد رکادر   Tilingدکمه 

 تعیین اندازه بافت -د    دایجاد یک بافت جدی -ج       تغییر رنگ مربوط به بافت  -ب       تعییین نوع بافت  -الف
52/0 

8 
 لت ها ی نما یش زیر اشكا ل را در حالت ایده آل نشان مي دهد؟کدام یک از حا 

    Draft -د                       Wireframe  -ج                       Enhanced   -ب                        Normal -الف
52/0 

9 
 فرمت ........... ذخیره  مي شوند.، یک برنامه گرافیكي ......... است و فایلهای آن با  Corel Drawنرم افزار 

 corپیكسلي ،  -د              cdr  پیكسلي ،  -ج   cor،  برداری -ب          cdrبرداری ، –الف 
52/0 

10 

 ، چه تاثیری بر موضوع انتخابي دارد ؟  Non-proportional، غیر فعال کردن گزینه   Scaleدر کادر 

 کپي از موضوع ایجاد نمي شود . -ب  ناسب تغییر مي کند .مقادیر ابعاد شكل به طور مت -الف

 الف و ب  -د  مقادیر ابعاد شكل به طور متناسب تغییر نمي کند .   -ج

52/0 

11 
 برای اعما ل  تغییرات  روی یک کپي از شي از کدام دکمه استفا ده مي شود؟

 این عمل امكا ن پذیر نیست.  -د          Apply  to  Duplicate  -جDuplicate                -ب           Apply  -الف
 

52/0 

15 
 برای بدست آوردن نقطه اشتراک دویا چندین موضوع با یكدیگر از چه فرماني مي توان استفاده کرد؟

 Distribute -د                            Weld -ج                                           Trim -ب                             Intersect -الف
52/0 

13 
 فیلتر ............... از طریق تضاد رنگ ، لبه های تصویر را کشف کرده و آن ها را به خطوطي تک رنگ تبدیل مي کند .

 Crafts -د                       Edge Detect -ج                          Psychedelic -ب                    Solarize -الف
 

52/0 

14 
 برای اینكه مكان چند موضوع نسبت به یكدیگر، هنگام انتقال دادن یا کپي کردن  ثابت بماند کدام دستور باید اجرا شود ؟

 Distribute -د                  Combine -ج       Group -ب      Align -الف
 

52/0 

12 
 تن هنری از کدام گزینه باید استفاده کرد؟برای تبدیل یک متن پاراگرافي به م

 fit text to path -د          convert to artistic -ج        vertical placement -ب   straighten text -الف
 

52/0 

16 
 کدام گزینه اشیا را به هم جوش مي دهد؟

 Lock Object -د                                Intersect -ج Weld                            -ب                     Trim -الف
52/0 
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17 
 از طریق کدام منو مي توان صفحات سند را اضافه یا حذف کرد ؟

 Tool 52/0 -د                         Layout -ج             Modify -ب           Edit -الف

18 
 سایر اشیا قرار مي دهد؟ کدام گزینه شيء انتخاب شده را جلوتر از

 In  front  of -د                         Forward  One -ج  To Back                           -ب               To Front  -الف
52/0 

19 
 برای جا دادن  تصویر بزرگ در یک صفحه چا پي از کدام  گزینه  استفاده  مي شود؟

 Mirror -د                   Center to page  -ج                         Fit to page  -ب                     Print Tile Page -الف
52/0 

50 

 کدام جمله نادرست است ؟

            مبدا خط کش قابل تغییر است . -الف

 تمام موضوعات در صفحه را ، مي توان از طریق صفحه  کلید انتخاب نمود . -ب

                                         گوشه مستطیل را ، مي توان گرد نمود .یک  -ج

 موضوعات خارج از صفحه ترسیم ، قابلیت چاپ دارند. -د 

52/0 

 

 

 بارم photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  رديف

51 
 کدام یک از فیلتر های زیر به تصویر بافت سنگ فرشی یا کاشی می دهد؟

 Emboss-د                     Find Edge-ج                      Mosaic Tiles -ب               Poster Edge -الف
52/0 

55 
 از کدام پالت زیر برای مدیریت مسیر ها استفاده می شود ؟

 Channel -د                           Path -ج                            Layer -ب                   History -الف
52/0 

53 
 توسط کدام ابزار می توان قسمتی از یک تصویر را پاک کرد ؟

  Apply Image -د                        Duplicate -ج                     Eraser Tool -ب                  Pen Tool -الف
52/0 

54 
 یتوگرافي  استفاده مي شود ؟کدام یک از مد های رنگي برای کار های چاپي و ل

 HSB -د                         CMYK -ج                              CIE LAB -ب                  RGB  -الف
52/0 

52 
 با اجرای کدامیک 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
52/0 

56 
 کدام ابزار می تواند به وضوح تصویر کمک کند؟

 Burn -د                        Sharpen -ج                              Smudge -ب                             Blur -الف
52/0 

57 
 یک از دستور های زیر درصد اشباع رنگ تصویر را کاهش می دهد؟ کدام

  Desaturate -د                               Auto Tone -ج                     Level-ب                      Curve -الف
52/0 

58 
 کرد؟با استفاده از کدام پالت یا پنجره زیر می توان کانال های تصویر را مدیریت 

 Layerپالت  -د                      Navigatorپالت  -ج                 Channelپالت  -ب              Infoپالت  -الف
52/0 

59 
 کدام گزینه مي باشد ؟  Photoshopقالب پیش فرض ذخیره فایل در برنامه  

   JPEG -د                           TIF -ج                                    PSD -ب                                          PDF -الف
52/0 

30 
 کدام یک از گزینه های زیر ناحیه منتخب تصویر را با ناحیه خارج از انتخاب  تعویض مي کند ؟

 Skew 52/0 -د                                 Bit map -ج                                   Select All -ب                              Inverse -الف

31 
 با کدام یک از فیلتر های زیر می توان به تصویر حالت کروی یا محدب داد ؟

 Twirl -د                                   Spherize -ج                                  Zig Zag -ب                                Shear -الف
52/0 
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35 
 و هم در کامپیوتر های مكینتاش مورد استفاده قرار داد ؟ IBMکدام یک از فرمت فایل های زیر را مي توان هم در کامپیوتر های 

 ج صحیح هستندگزینه های ب و -د                                 TIF-ج                        Pic -ب                       EPS -الف
52/0 

33 
 با کدام یک از دستور های زیر مي توان عمل قرینه کردن تصویر مورد نظر را در جهت عمودی انجام داد ؟

 Flip Horizontal-د                    Flip Vertical -ج                     Rotate 180 Cw -ب         Rotate 90 Cw -الف
52/0 

34 
 کدام فیلتر مي توان تصویر مورد نظر را به صورت دانه دانه یا بلور مانند تبدیل کرد؟با استفاده از 

 Stylize -د                         Crystallize -ج Displace                 -ب                            Twirl -الف
52/0 

32 
 با چه پسوندی ذخیره مي شوند؟  Actionفایل های 

 PSB-د                                    PSD-ج                                 ATN -ب                             ANT -الف
52/0 

36 
 استفاده مي شود ؟ printبرای انتخاب محدوده چاپ تصویر از کدام گزینه پنجره 

 Print to File-د                      Printer-ج                Print Range -ب                        Copies -الف
52/0 

37 
 با کدام ابزار زیر مي توان تصویر مورد نظر را برای وب برش داد ؟ 

  Pen-د                               Slice-ج                                   Marquee -ب                           Crop -الف
52/0 

38 
 تصویر کمک کند ؟محو شدن کدام ابزار مي تواند به  

 Burn -د                         Sharpen-ج                               Smudge -ب                        Blur -الف
52/0 

39 
 مي شود؟ چنانچه بخواهیم قسمت انتخاب شده تصویر را تغییر اندازه دهیم از کدام گزینه استفاده

  Transform Selection-د                              Deselect-ج                                   Similar -ب                         Grow-الف
52/0 

40 
 ؟ مي تواند تیزی لبه های تصویر را زیاد کرده و وضوح تصویر را افزایش دهدکدام یک از فیلتر های زیر  

 Motion Blur -د                     Sharpen -ج            Mosaic Tiles -ب               Sharpen More -لفا
52/0 

 
 

 بارم مباني طراحي گرافیكي به سواالت مربوط ردیف

 2/0 چیست ؟  Navigator)فتوشاپ( کاربرد پالت  41

 2/0 کرد؟ )فتوشاپ( چه کانالهایي را مي توان به تصویر اضافه 45

 2/0 شرح دهید ؟ Corel Drawروش چاپ خوط راهنما  را در )کرل دراو( 43

 2/0 مورددواوراق اداری به چه مجموعه ای از فعالیت های گرافیكي گفته مي شود ؟ 44

 2/0 پامفلت به چه نوع بروشور هایي گفته مي شود ؟ 42

 2/0 ؟ اصطالح آفیش را در فعالیتهای  گرافیكي توضیح دهید 46

 2/0 دو موردتصویر بكار رفته در  نشانه های تصویری در چه حالتهایي  مي تواند با موضوع ارتباط داشته باشد ؟  47

 2/0 انتخاب قطع مجله به چه عواملي بستگي دارد؟ 48

 2/0 اصل مهم در صفحه ارایي کتاب کودکان چیست ؟ 49

 2/0 پایه کار یا گرید را توضیح دهید؟ 20

موفق باشــــــــــید                                                                                      ح سوال :طرا
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 بارم خ نامهــــــــپاس 

 مشخص کنید× جواب سواالت چهار گزینه ای را با عالمت                      

 د ج ب الف سوال  د ج ب الف سوال

1     51     

5     55     

3     53     

4     54     

2     52     

6     56     

7     57     

8     58     

9     59     

10     30     

11     31     

15     35     

13     33     

14     34     

12     32     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     

50     40     
 

10 

41  2/0 

45  2/0 

43  2/0 

44  2/0 

42  2/0 

46  2/0 

47  2/0 

48  2/0 

49  2/0 

20  2/0 

                     موفق باشــــــــــید                                                                   طراح سوال :

 کننده : حيصحتنام و امضاء 

 : جمع نمرات

 تعداد جواب صحيح

 نمره سواالت چهارگزينه ای

در کادر های پايينی چيزی 

 ننويسيد


