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 ر یا قاب تقَیز سهاًی هؼٌا پیذا هی کٌذ کِ ........دکا -1

 یک  اثش تجسوی دس آى ساختِ ضَد (2   ضکل هٌظوی دا ضتِ تاضذ   (1

 ٌّشهٌذ آًشا تشای اجشای اثش خَد اًتخاب ًوایذ( 4آًشا فؼال ًوایذ           یک ػٌصش تصشی اًشطی دسٍى( 3

 اس اًَاع کاغذّای سیز کذاهیک تزای قلن راپیذٍگزاف هٌاعة تز اعت؟  -2

 کاغز پَستی    (4 کاغز گالسِ                 (3 کاغز ضغشًجی               (2 کاغز گشاف                (1

 کذام گشیٌِ خقَفیات هذاد عخت را ًؾاى هی دّذ؟ -3

 تشای عشاحی هٌاسة است  (2            هذاد هؼوَلی است ٍ تشای ًَضتي تکاس هی سٍد         (1

 تشای عشحْای دلیك هٌْذسی استفادُ هی ضَد   (4ّش چِ ضواسُ ی آى تاال تش تاضذ پشسًگ تش هی ًَیسذ            (3

 ّا اعتفادُ هی کٌین؟   تحزک ٍ خؾًَت تِ تزتیة اس کذام خط -تزای ًوایؼ حزکت عیال ٍ هذاٍم -4

 افمی ٍ هایل (4   هٌحٌی ٍ هایل            (3   افمی ٍ هٌحٌی         (2افمی             ٍػوَدی  (1

 کذام خط اس ًاب تزیي خط ّای تدغوی تِ ؽوار هیزٍد؟  -5

 خظ خغی ّایی کِ تَسظ کَدکاى ایجاد هی ضَد             ( 1

 خغَعی کِ تشای ًَضتي تِ کاس هی سٍد    (2

 خغَعی کِ تشای ًوایص خغَط پیشاهًَی اضیا کطیذُ هی ضَد ( 3

 خغَعی کِ تا پٌْای صغال عشاحی هی ضَد      (4

 در فٌؼت چاج تقَیزچگًَِ  تَخَد هی آیذ؟  -6

 ًماط ىکَچک ٍ تضسگ کشد (2  تَپش ٍ تَخالی کشدى ًماط                               (1

 کن سًگ ٍ پشسًگ کشدى ًماط    (4 تشاکن ٍ پشاکٌذگی ًماط                                      (3
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 ؟ ًوی تاؽذکذام گشیٌِ اس ٍیضگیْای هزتغ  -7

 اص صیثاتشیي اضکال ٌّذسی است ( 2  ًطاًی اص تذاٍم ٍ تحَل است                               (1

 هظْش لذست صهیي است( 4          ًطاًِ صالتت ٍ استحکام است                    (3

 ؽثیِ عاسی اس اؽکال ٍ اؽیاء تِ فَرت ٍاقغ ًوا هی تاؽذ.   ،ّذف اس ایي ًَع تافت -8

 تافت تشسیوی   (4   تافت تصشی        ( 3  تافت عثیؼی              (2  تافت تصَیشی  (1

 ؽٌاخت تافت اخغام اسچِ  طزیقی  اهکاى پذیز اعت؟  -9

 حس الهسِ               (2      حس چطایی                            (1

 حس الهسِ ٍ حس تصشی (4      حس تصشی                                 (3

 چزخؼ عکِ تذٍر خَدػ کذام ًَع اس اًَاع حدن را تذاػی هیکٌذ؟  -11

 حجن حمیمی   ( 4   حجن هٌفی            (3  حجن هثثت               (2  حجن هجاصی         (1

 تؾخیـ تٌاعة ٍ ایداد راتطِ ی هٌاعة هیاى اخشای یک اثز ٌّزی تِ چِ ػَاهلی تغتگی دارد؟  -11

 رٍق صیثایی ضٌاختی ٌّشهٌذ    (2      تجشتِ ٍ هْاست ٌّشهٌذ   (1

 ّوِ هَاسد    (4     لَاػذ تمسیوات عالیی    (3 

 درهَرد تؼادل ًاهتقارى کذام گشیٌِ فحیح اعت ؟ در ایي ًَع اس تؼادل  -12

 پیام تصَست هغلَب تشی اسائِ هی ضَد        (1

 پیام دچاس خذضِ ًطذُ ٍ تاثیشگزاسی خَدسااصدست ًوی دّذ     (2

 ضَد            اًشطی تصشی فؼال تش ٍ پَیا تش احساس هی (3

 هخاعة تشای ایجاد تؼادل اص لَای رٌّی خَد کوک هی گیشد     (4
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 فزٍ رفتگی ٍ تزخغتگی اس .................. -حدن هثثت ٍ هٌفی  -تیزگی ٍ رٍؽٌی  -13

 ٍیضگیْای ًمص تشجستِ هی تاضذ  (2   سٍضْایی تشای ایجاد تافت تشسیوی هی تاضذ .         (1

 خصَصیات هتضاد ػٌاصش تشای ایجاد کٌتشاست هی تاضذ( 4 ػَاهل هَثش دس ایجاد تؼادل ّستٌذ                           (3

آٌّگ یک تقَیز ٍ یا یک ػٌقز تقزی اس یک هزتثِ ٍیا حالت خاؿ ؽزٍع ٍ تِ تذریح تا  –در ایي ًَع ضزب  -14

  .تغییزاتی تِ ٍضؼیت  خذیذ ٍ تاسُ تزی هی رعذ

 سیتن تکاهلی ( 2                                                         ن هَجی      سیت (1

 سیتن یکٌَاخت  (4                                                        سیتن هتٌاٍب       (3

 آثار کذاهیک اس ؽکلْای ٌّذعی تَد؟در ًقاؽی قذین ایزاًی سیز عاخت تزکیة  -15

 هشتغ ٍ هثلث  (4  دایشُ ٍ هٌحٌی             (3 هثلث ٍ دایشُ                      (2 هشتغ ٍ دایشُ           (1

 هذّثی ٍ رهشی اعتفادُ هی کٌٌذ رًگ چِ کارتزدی دارد؟  ،ٌّزهٌذاًی کِ در آثارؽاى  اس هَضَػات اػتقادی -16

 سًگ تِ ػٌَاى ػٌصشی ًوادیي   (2                 سًگ تِ ػٌَاى ػٌصشی تَصیفی                      (1

 سًگ تشای ایجاد جزاتیت تیطتش کاس (4سًگ تشای ًطاى دادى اسصضْا ٍ صیثایی ّای دسًٍی                (3 

 پیگوٌت چیغت؟  -17

 اص اًَاع تست هی تاضذ   (2اص اًَاع سًگ سٍغي است                                              ( 1 

 تِ اسیذ فلضات گفتِ هی ضَد (4تِ سًگذاًِ ّای تسیاس سیض گفتِ هی ضَد                             (3

 ؟  ًؾذُ اعتکذام رًگ اس هخلَط هَاد رًگیي تا آب ٍ ًَػی چغة هحلَل در آب عاختِ  -18

   سًگ سٍغي    (4  گَاش                     (3     آتشًگ                   (2آکشیلیک                     (1
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 تزای ایداد گزها ٍ تزای ارعال اطالػات اس کذام اهَاج اعتفادُ هی ؽَد؟  -19

 ًاًَهتشهی تاضذ     763ٍ  383اهَاجی کِ عَل هَج آًْا  تیي  (1

 ًاًَهتش هی تاضذ  383اهَاجی کِ عَل هَج آًْا کَتاّتش اص  (2

 ًاًَهتش هی تاضذ  763اهَاجی کِ عَل هَج آًْا تاالتش اص  (3

 اهَاجی کِ عَل هَج هتَسظ داسًذ (4

 اس تزکیة کذام ًَرّا تا ّن ًَر عفیذ حافل هی ؽَد؟ -21

 لشهض تٌفص سثض    (4  صسد لشهض آتی              (3  صسد سثض لشهض            ( 2آتی تٌفص سثض             ( 1

 رًگ آتی پزٍط تز چِ اعاعی ًاهگذاری ؽذُ اعت ؟  -21

 ًام ضشکت تجاسی ٍ ساصًذُ آى  (2           ًام ٌّشهٌذی کِ اص آى استفادُ هی کٌذ                   (1

 تش اساس هَاد ساصًذُ آى( 4 ًام لسوتی اص کطَس آلواى است                                      (3

 قاتل اػتواد  اس ٍیضگی ّای کذام رًگ اعت؟–پز رهشٍراس  –لطیف  –خًَغزد  -22

 صسد (4  آتی                      ( 3 سثض                            ( 2لشهض                             ( 1

 اس تزکیة عِ رًگ افلی چِ رًگی حافل هی ؽَد؟  -23

 سیاُ( 4خاکستشی تسیاس تیشُ                 ( 3                   لَُْ ای     ( 2سفیذ                          ( 1

 حذ فافل یا پاعاص رًگی تیي دٍ رًگ سرد ٍ عثشآتی کذام رًگ اعت؟   -24

 تٌفص (4سثض صسد                                ( 3 سثض                           (2آتی                             (1

 اس تیي رًگْای سیز کذام دٍ رًگ اگز در کٌار ّن قزار تگیزًذ درخؾؼ ٍ ؽذت رًگی تیؾتزی خَاٌّذ داؽت؟   -25

 صسد ٍ سثض    ( 4ًاسًجی ٍ آتی                         ( 3 آتی ٍ تٌفص               ( 2صسد ٍ لشهض                   ( 1
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 ادى فافلِ دٍر تْتز اعت اس چِ رًگْایی اعتفادُ ؽَد؟ در ًقاؽی اس یک هٌظزُ طثیؼی تزای ًؾاى د -26

 سًگْای هکول    ( 4سًگْای سشد                          ( 3 سًگْای گشم               ( 2سًگْای خاکستشی         ( 1

  در آثار کتاب آرایی هغیحیت ٍ آثار ًقاؽی قذین ایزاًی  اس کذام ًَع کٌتزاعت اعتفادُ ؽذُ اعت؟ -27

 کٌتشاست تِ سًگ   (2  کٌتشاست سًگْای سشد ٍ گشم                          (1

 کٌتشاست کیفیت     (4  ست سًگْای هکول                               اکٌتش( 3

 تا تَخِ تِ کٌتزاعت ّوشهاى رًگ خاکغتزی هتَعط در کذام سهیٌِ رٍؽي تز دیذُ هی ؽَد؟  -28

 سفیذ    ( 4  سیاُ                 ( 3 خاکستشی  تیشُ                 ( 2خاکستشی  سٍضي           ( 1

 تز اعاط کٌتزاعت کویت ٍ اػذاد پیؾٌْادی گَتِ ؽکل هقاتل هزتَط تِ کذام رًگْاعت؟  -29

 صسد ٍ سثض (4  ًاسًجی ٍآتی           (3 صسد ٍ تٌفص                      ( 2سثضٍ لشهض                     (1

 تا تَخِ تِ ّواٌّگی فزم ٍ رًگ فزم هقاتل هزتَط تِ کذام رًگ اعت؟  -31

 تٌفص    (4  سثض آتی                  ( 3 ًاسًجی                        ( 2صسد                            ( 1

 .................. هی تاؽذٍاحذ اًذاسُ گیزی کَرل تِ طَر پیؼ فزك  -31

1 )milimeter              2) point                        3 )inche                       4)  pixel 

 اعتفادُ هی کٌین؟ در فَرتی کِ تخَاّین  resize current page onlyدر چِ فَرتی اس گشیٌِ -32

 .( تغییشات فمظ تش سٍی صفحِ جاسی اػوال ضَد2 ( تغییشات تش سٍی ّوِ صفحات  اػوال ضَد.                 1

 .( ّوِ صفحات تِ صَست دلخَاُ ػوَدی یا افمی ضًَذ4 ( ّوِ صفحات تِ صَست ػوَدی تاضٌذ.                       3
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 ی داؽتِ تاؽین چِ  ػولی اًدام هی دّین.در فَرتی کِ تخَاّین یک فزم تِ اًذاسُ ففحِ طزاح -33

 ( تا ًگِ داضتي کلیذ هشتغ ٍکلیک سٍی  اتضاس هستغیل 2                               هستغیل  ( تا داتل کلیک سٍی اتضاس1

 Ctrl + N( تا استفادُ اص کلیذ ّای تشکیثی pick                                   4( تا داتل کلیک سٍی اتضاس 3

 در فَرتی کِ یک ًؾاًِ تا حزٍف  اختقاری طزاحی ؽَد کذام ًَع اس اًَاع ًؾاًِ ّا خَاّذ تَد؟ -34

 ( لَگَ گشام4 ( هًََگشام                       3 ( پیکتَگشام                       2( اًتضاػی                       1

 فافلِ داؽتِ تاؽذ اس کذام گشیٌِ اعتفادُ هی کٌین. در فَرتی کِ تخَاّین ؽی کپی ؽذُ تا ؽی افلی -35

1 )Move                     2) Copy                         3)Duplicate                       5 )Clone 

 )تزتیة قزارگزفتي اؽیاء اس تاال تِ پاییي تَدُ اعت(در ؽکل هقاتل اس کذام فزهاى اعتفادُ ؽذُ اعت؟ -36

 ( تشاصتٌذی خاظ4      تاال ( تشاص3  ( تشاص ٍسظ ػوَدی      2  ( تشاص چپ        1

 هی تاؽذ. ................... لیثل ًام دیگز -37

 ( لفاف4ِ ( تش چسة                          3  ( تگ                        2( اتکت                         1

 .ًوی تاؽذفحیح تا تَخِ تِ ؽکل هکؼة کذام گغتزدُ سیز  -38

1)                                    2                                 )3)             4) 

 

 در طزاحی تغتِ تٌذی تزای اًذاسُ گیزی ٍ درج آى در کٌار اضالع اس کذام اتشار اعتفادُ هی کٌین؟ -39

1) rulers                  2)     conector            3  )dimension                        4 )gude line 
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 ایي ًَع گزُ اس ّز دٍ طزف دارای دعتگیزُ اعت ٍ ّز یک تطَر خذاگاًِ ٍ هغتقل ػول هی کٌذ؟  -41

1 )   smoth                 2)    symmeirical                 3)cusp                        4 )logarithmic 

 کذام یک اس اتشار سیز هحیط تیزًٍی یک ؽکل را اس ؽکل خذا هی کٌذ؟ -41

1)convert to curve          2)            trans form  3 )break apart       4 )convert out line to object 

 حالت هخزٍطی هزتَط تِ طیف رًگی کذام اعت؟ -42

1)square                    2)conical                             3 )radial                            4 )linear 

 ایداد تز خغتگی ٍ حالت عِ تؼذی تَعط کذام خلَُ ی سیز اػوال هی ؽَد؟ -43

1)blend                     2)drop shadow                   3)         trans parency         4)extrude 

 خْت تثذیل فایل خاری  تِ فزهت دیگز خْت اعتفادُ در عایز تزًاهِ ّا اس کذام گشیٌِ اعتفادُ هی کٌین؟ -44

1 ) save as                 2)import                               3 )export                            4) open 

 تَعط کذام گشیٌِ ففحات رعن در کٌار یکذیگز چیذُ هی ؽًَذ؟ -45

1)preview                   2)page sorter                     3)normal                             4)enhanced 

 در فتَؽاج کذام گشیٌِ رایح تزیي قالة تزای ارعال تقاٍیز خْت چاج هی تاؽذ؟ -46

1)BMP                      2) PSD                              3) TIFF                            4)GIF 

   ؟ داد تا اعتفادُ اس کذام دعتَر هی تَاى فقط ػول گزد کزدى گَؽِ ی تیش هحذٍدُ اًتخاب ؽذُ را اًدام -47

1) Smooth               2)  Expand                        3) Contract                     4) Feather 
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  ؟ اگز تخَاّین اتؼاد ففحِ کار تقَیز را تغییز دّین اس کذام گشیٌِ اعتفادُ هی کٌین -48

1) Canvas Size      2)Image Size                    3)      Perspective         4 )Duplicate 

 رٍی ففحِ ٍب هٌتؾز کٌین دقت تقَیز را چِ ػذدی در ًظز هی گیزین؟ اگز تخَاّین خزٍخی تقَیز را -49

1 )dpi 333                  2) dpi 233                          3) dpi 72                            4) dpi 133 

 ؟ ٍخَد داردعایِ رٍؽي خاکغتزی  254ػالٍُ تز عیاُ ٍ عفیذ ،   در کذاهیک اس هذ ّای رًگی سیز -51

1 ) Grayscale   2)  Bitmap              3)  Duotone                      4)  RGB 

 ؟ در فتَؽاج تزای تٌظین ًَع قلن هتي ٍ اًذاسُ ی آى اس کذام پالت اعتفادُ هی ؽَد -51

1)  Action                   2 )Brushes                        3)  Channel                        4 )Character  

 ...... َ در پالت الیِ ّاه قفل قلن -52

   تخص ّای ضفاف الیِ سا اص ٍیشایص هحافظت هی کٌذ.( 1

 ذتخص ّای تصَیشی فایل سا اص ٍیشایص هحافظت هی کٌ( 2

 توام تخص ّای تصَیش سا اص ٍیشایص هحافظت هی کٌذ.( 3

 ضَد هاًغ حشکت الیِ ی لفل ضذُ هی( 4

 ا اعتفادُ اس کذام گشیٌِ هی تَاى خلَُ سرق ٍ تزق تَخَد آٍرد؟ت -53

1)  Bevel  2 )Drop Shadow                 3) Satin                  4)  Inner Shadow 
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 اس کذام پالت تزای هذیزیت هغیز ّا اعتفادُ هی ؽَد؟ -54

1 )History  2 )Layer    3)  Channel              4) Path 

 ؽَد؟ تِ طَرپیؼ فزك،تزای اضافِ کزدى تِ تخؼ هاعک ؽذُ ٍکن کزدى ًاحیِ اًتخاب اسچِ رًگی اعتفادُ هی -55

 اهکاًپزیش ًیست( 4                                  لشهض( 3                              سیاُ( 2                     سفیذ ( 1

 کذاهیک اس پٌدزُ ّای سیز هی تَاًین تشرگٌوایی داؽتِ تاؽین؟تَعط  -56

1 )Navigator           2) Info               3 )Swatches                      4) Channel               

57-  Backgroundِهیکٌذ؟ ............................. کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز تواهی الیِ ّا را تثذیل ت  

1 )Merge Visible   2 )Merge Down            3 )Merge Link                    4 )Flatten Image 

در ًزم افشار فتَؽاج تا اعتفادُ اس کذام فیلتز هی تَاى کٌارُ ّای اخغام داخل ػکظ را تیؼ تز ًوایاى کزد ٍ  -58

 کٌتزاعت آى ّا را تیؼ تز کزد .

1 )Accented Edge   2 )Twirl  3 )Angled Stroke          4 )Rough Pastels               

   خْت ............................. اعتفادُ هی ؽَد. Transform Skew اس گشیٌِ -59

 ( هایل کشدى هحذٍدُ اًتخاب ضذ2ُ                                     ( چشخاًذى تخطْای اًتخاب ضذ1ُ

 ( تغییش پشسپکتیَ ًاحیِ اًتخاب ضذ4ُ                              اػَجاج دس هحذٍدُ اًتخاب ضذُ( ایجاد 3

 ؟ در ٌّگام اعتفادُ اساتشار قطزُ چکاى تزای ایٌکِ رًگ پظ سهیٌِ تغییز کٌذکذام کلیذرااسففحِ کلیذ ًگِ هی دارین -61

1)  Ctrl       2 )shift                             3)  Alt               4)  shift + Alt   


