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   دقيقه۱۵: مدت پيشنهادي       طراحي گرافيك رنگي و سياه و سفيد

  هاي بصري كدامند؟ كيفيت‐۱
  بافت ـ ريتم ـ خط)۴  كنتراست ـ نقطه ـ سطح)۳  كنتراست ـ هماهنگي ـ حجم)۲  تناسب ـ تعادل ـ كنتراست)۱  

  دهد؟ يك از خطوط زير حالت ايستادگي و استقامت را بيشتر نشان مي كدام‐۲
  منحني)۴  مورب)۳  عمودي)۲  افقي)۱  

  عنصر اصلي طراحي چيست؟‐۳
  نقطه)۴  خط)۳  نور)۲  سايه روشن)۱  

  كند؟  چه نوع بافتي را تداعي مي،عكاسي‐۴
  اي ترسيمي المسه)۴  تصويري)۳  ترسيمي)۲  اي المسه)۱  

  هاي زير خط داراي اغراق است؟ يك از سبك در كدام‐۵
  انتزاعي)۴  اكسپرسيونيسم)۳  امپرسيونيسم)۲  ناتوراليسم)۱  

  آيند؟ كدام دسته از اجسام زير از چرخش سطوح پايه حول محور عمودي خود به دست مي‐۶
  مكعب ـ هرم ـ مخروط)۴  استوانه ـ كره ـ مخروط)۳  هرم ـ مخروط ـ استوانه)۲  مكعب ـ كره ـ هرم)۱  

  تر است؟ ي تن ماهي استفاده از چه شكلي مناسب براي طراحي نشانه‐۷
  مستطيل)۴  يرهدا)۳  مثلث)۲  مربع)۱  

  كمپوزيسيون چيست؟‐۸
  بندي تركيب)۴  تعادل)۳  تقارن)۲  تناسب طاليي)۱  

  دهد؟ كامل شدن قرص ماه و باريك شدن مجدد آن چه نوع ريتمي را نشان مي‐۹
  ريتم تكراري)۴  ريتم افزايشي و كاهشي)۳  ريتم متناوب)۲  ريتم منظم)۱  

  نامند؟ كند چه مي فضايي را كه يك حجم اشغال مي‐۱۰
  حجم طبيعي)۴  حجم منفي)۳  حجم تجسمي)۲  حجم مثبت)۱  

  هاي خطوط شكسته چه نوع احساسي است؟ يكي از مشخصه‐۱۱
  ناراحتي)۴  افسردگي)۳  خشونت)۲  خستگي)۱  

  هاي زير است؟ يك از رنگ  مربوط به كدام،ترين رنگ احساس گرم‐۱۲
  قرمز ـ نارنجي)۴  زرد ـ بنفش)۳  سبز ـ آبي)۲  بنفش ـ نارنجي)۱  

  نگي كه با فرم بيضي هماهنگي دارد چه رنگي است؟ر‐۱۳
  بنفش)۴  سبز)۳  سفيد)۲  نارنجي)۱  

  نامند؟ شوند را اصطالحاً چه مي تر مي هايي كه در اثر تركيب شدن روشن رنگ‐۱۴
  افزايشي)۴  كاهشي)۳  غيررنگي)۲  رنگي)۱  

  ؟استترين رنگ كدام  ترين و تيره روشن‐۱۵
  سبز ـ نارنجي)۴  رد ـ قرمزز)۳  نارنجي ـ بنفش)۲  زرد ـ بنفش)۱  

  آيند؟ ها به دست مي هاي بدون فام از تركيب كدام رنگ خاكستري‐۱۶
  سياه با يك رنگ اصلي)۴  هاي مكمل رنگ)۳  هاي اصلي رنگ)۲  سياه و سفيد)۱  

  ؟صحيح نيستهاي مكمل  هاي زير در مورد رنگ يك از تركيب كدام‐۱۷
  قرمز نارنجي ـ سبز آبي)۴   آبيزرد سبز ـ بنفش)۳  زرد ـ بنفش)۲  قرمز ـ سبز)۱  

  نسبت رنگ نارنجي به آبي در كنتراست كميت كدام است؟‐۱۸
  ۱(۶ : ۶  ۲(۴ : ۲  ۳(۸ : ۴  ۴(۹ : ۳  

  شديدترين كنتراست ته رنگ در كدام گزينه است؟‐۱۹
  بنفش ـ زرد ـ قرمز)۴  زرد ـ آبي ـ قرمز)۳  زرد ـ سبز ـ قرمز)۲  نارنجي ـ سبز ـ بنفش)۱  

  دهد؟ دو رنگ مكمل در كنار يكديگر چه اتفاقي رخ مياز قرارگيري ‐۲۰
  .تأثيرند نسبت به هم بي)۲  .كنند خاصيت رنگي يكديگر را تشديد مي)۱  
  .پذيرند اثر يكديگر را مي)۴  .كنند خاصيت رنگي يكديگر را خنثي مي)۳  

Photoshop       دقيقه۱۵: مدت پيشنهادي   

   چه عملي انجام داد؟ بايدMagic Wandبراي افزايش حساسيت ابزار ‐۲۱
  . را كاهش دادToleranceميزان )۲  . را افزايش دادToleranceميزان )۱  
  . را كاهش دادContiguousميزان )۴  . را افزايش دادContiguousميزان )۳  

   عرض، ارتفاع نيز متناسب تغيير كند؟ي شود تا در هنگام تغيير اندازه ، انتخاب كدام گزينه باعث ميImage Size تصوير در ي در هنگام تغيير اندازه‐۲۲
  ۱(Constrain Properties  ۲(Resample Properties  ۳(Scale Style  ۴(Document Size  
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  شود؟ استفاده مي) Resolution(معموالً براي چاپ فايل موردنظر در يك پرينتر ليزري رنگي با كيفيت باال از چه دقت وضوح ‐۲۳
  ۱(Dpi۱۰۰  ۲(Dpi۳۰۰  ۳(Dpi۷۲  ۴(Dpi۹۶  

   را بر روي قسمت انتخابي قابل انجام سازد؟Skew - Scale - Rotateتواند هر سه دستور  كدام گزينه مي‐۲۴
  ۱(Free Transform  ۲(Transform  ۳(Free From  ۴(Perspective  

  آيد؟ يك از تركيبات زير به وجود مي  رنگ سفيد خالص در نتيجه كدامRGBدر مدل رنگ ‐۲۵
  ۱(000 === BGR    ۲(2552550 === BGR  
  ۳(255255255 === BGR  ۴(2550255 === BGR  

  كنيم؟ افزار فتوشاپ رنگ خطوط راهنما را تغيير دهيم از چه دستوري استفاده مي كه در نرم براي اين‐۲۶
  ۱(Show Grid  ۲(Show Guide  ۳(Preferences  ۴(Color Picker  

  سازد؟  ميBackgroundها را با هم ادغام كرده و يك اليه  ام اليهكدام گزينه تم‐۲۷
  ۱(Marge Layer  ۲(Marge Down  ۳(Marge Visible  ۴(Flatten Image  

  دهد؟ هاي موجود بر روي يك مسير را افزايش مي يك از ابزارهاي زير تعداد گره استفاده از كدام‐۲۸
  ۱(Free from pen  ۲(Delete anchor point  ۳(Add anchor point  ۴(Direct selection  

  ؟نيستهاي زير در ارتباط با كانال صحيح  يك از گزينه كدام‐۲۹
  ها داري مسيرها و اليه محل نگه)۴  ها محل ذخيره كردن ماسك)۳  داري اطالعات رنگ محل نگه)۲   نواحي انتخابي محل ذخيره)۱  

  وير سياه و سفيد با كنتراست باال تبديل كرد؟توان تصوير را به يك تص با استفاده از كدام گزينه مي‐۳۰
  ۱(Invert  ۲(Threshold  ۳(Equalize  ۴(Replace color  

  توان رنگ زرد تصوير را كاهش داد؟ يك از دستورها و با افزايش چه رنگي مي در يك عكس كهنه كه رنگ آن به زرد متمايل شده با كدام‐۳۱
  ۱(Color balance۲   و افزايش رنگ سبز(Color balanceو افزايش رنگ آبي   
  ۳(Replace color ۴   و افزايش رنگ قرمز(Replace colorو افزايش رنگ سرخابي   

  شود؟ يك از مجموعه ابزارهاي زير باعث تيره و روشن شدن بخشي از تصوير مي كدام‐۳۲
  ۱(Dodge ـ Smudge  ۲(Dodge ـ Burn  ۳(Burn ـ Smudge  ۴(Blur ـ Dodge  

  توان عمل نورپردازي تصوير را انجام داد؟ فيلترهاي زير مييك از  با كدام‐۳۳
  ۱(Clouds   ۲(Chrome  ۳(Lighting Effect  ۴(Emboss  

  دهد؟ يك از فيلترهاي زير به تصوير يك جلوه هنري مي كدام‐۳۴
  ۱(Distort  ۲(Render  ۳(Artistic  ۴(Sketch  

  گيرد؟ ها مورد استفاده قرار مي راي مجدد آنكدام پالت براي ضبط حركات و دستورهاي موردنظر كاربر و اج‐۳۵
  ۱(Layer  ۲(Channel  ۳(Info  ۴(Action  

  تر است؟ كدام مد رنگي براي كارهاي چاپي مناسب‐۳۶
  ۱(RGB  ۲(HSB  ۳(Index Color  ۴(CMYK  

  شود؟  استفاده ميPage Setupاي در پنجره  براي انتخاب جهت افقي صفحه از چه گزينه‐۳۷
  ۱(Orientation  ۲(Print range  ۳(Scale fit media  ۴(Printer setup  

   چيست؟ي مو در كنار اليه نشانه وجود قلم‐۳۸
  ادغام اليه)۴  فعال بودن اليه)۳  گروه شدن اليه)۲  اتصال اليه)۱  

  شود؟ اي استفاده مي براي برجسته ساختن محتويات يك اليه از چه گزينه‐۳۹
  ۱(Inner Glow  ۲(Emboss  ۳(Overlay  ۴(Outer Glow  

  شود؟ اي استفاده مي ي معمولي از چه گزينه ي متن به يك اليه براي تبديل يك اليه‐۴۰
  ۱(Rastrize  ۲(Marge  ۳(Mask  ۴(Hide  

Corel Draw       دقيقه۱۵: مدت پيشنهادي   

۴۱‐Corel Drawافزارهاست؟  جزو كدام دسته از نرم  
  ميكس و مونتاژ)۴  نقشه بيتي)۳  سه بعدي)۲  برداري)۱  

   چيست؟Corel Drawهاي  د فايلپسون‐۴۲
  ۱(psd  ۲(tiff  ۳(cdr  ۴(jpg  

  شود؟ اي استفاده مي ي طراحي از چه گزينه گيري صفحه براي تغيير واحد اندازه‐۴۳
  ۱(Width  ۲(Height  ۳(Paper size  ۴(Units  

   چيست؟Corel Drawخاب در نرم افزار نتنام ابزار ا‐۴۴
  ۱(Pick  ۲(Select  ۳(Arrow  ۴(Pointer  
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  شود؟ اي استفاده مي براي رسم مربع از چه گزينه‐۴۵
  ۱(Ellipse + ctrl  ۲(Rectangle + Ctrl  ۳(Ellipse + Shift ۴(Rectangle + Shift  

  شود؟  به چه منظور استفاده ميImportاز فرمان ‐۴۶
  باز كردن سند)۴  ذخيره كردن سند)۳  صادر كردن تصوير)۲  وارد كردن تصوير)۱  

  ؟نيست به گروه اشكال آماده كدام گزينه مربوط‐۴۷
  ۱(Flow chart shape  ۲(Polygon shape  ۳(Arrow shape  ۴(Basic shape  

  كند؟  چه ميOutlineابزار ‐۴۸
  تغيير شي به چند ضلعي)۴  تغيير خصوصيات خط)۳  تبديل منحني به خط)۲  تبديل خط به منحني)۱  

  رد؟توان متن زير را ايجاد ك با استفاده از كدام فرمان مي‐۴۹
  ۱(Under line  
  ۲(Strikethru  
  ۳(Over line  
  ۴(Uppercase  

   كدام گزينه اعمال شده است؟Trans formationبراي تبديل شكل الف به ب در كادر ‐۵۰
  ۱(Apply to Duplicate بار۱۰ ـ   
  ۲(Apply to Duplicate بار۱۲ ـ   
  ۳(Apply to Duplicate بار۶ ـ   
  ۴(Apply to Duplicate بار ۵ ـ  

  شود؟ كدام جلوه موجب تبديل شكل الف به شكل ب مي‐۵۱
  ۱(Distoration  
  ۲(Contour  
  ۳(Blend  
  ۴(Envelope  

  شود؟  به چه منظور استفاده ميTransparencyاز فرمان ‐۵۲
  تلفيق)۴  ضخامت)۳  تركيب)۲  شفافيت)۱  

  باشد؟  مربوط به چه ابزاري ميNon-proportionalي  گزينه‐۵۳
  ۱(Rotate  ۲(Skew  ۳(Scale  ۴(Position  

  پذير است؟ تعيين ابتدا و انتهاي خط با كدام گزينه امكان‐۵۴
  ۱(Corner  ۲(Line Cups  ۳(Style  ۴(Arrows 

  توان براي اشياء جنسيت تعيين كرد؟ در كدام مدل پر كننده، مي‐۵۵
  ۱(Fountain  ۲(Texture  ۳(Pattern  ۴(Postscript  

  شوند؟ آميزي استفاده كنيم، چگونه رنگ مي اي رنگ برUniform fillاگر از ابزار ‐۵۶
  با يك رنگ)۴  با الگوهاي ترسيمي)۳  با شيب رنگي)۲  با تصويرهاي طرح بيتي)۱  

   كدام گزينه مربوط به تورفتگي پاراگراف است؟Format textي  در پنجره‐۵۷
  ۱(Spacing  ۲(Text Direction  ۳(Alignment  ۴(Indents  

  شود؟  قرار دادن متن بر روي مسير استفاده مياي براي از چه گزينه‐۵۸
  ۱(Fit text to path  ۲(Formatting text  ۳(Warp paragraph  ۴(Straighten text 

  ؟نيست) Distortion(هاي اعوجاج  ي گزينه  زير مجموعهي كدام گزينه‐۵۹
  ۱(Push and pull  ۲(Zipper  ۳(Twister  ۴(Random  

  شود؟ اي استفاده مي  از چه گزينهبراي تبديل شكل الف به شكل ب‐۶۰
  ۱(Blend 
  ۲(Extrude 
  ۳(Envelope  
  ۴(Shadow 

 ب الف

 ب فال

 ب الف


