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 نمره Photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  ردیف

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

4 

 چيست؟Navigatorکار پالت 

 حالت های مختلف ابزار های گوناگون را بررسی می نماید -الف
 درصد رنگ های پایه ای را نمایش می دهد-ب
 رکت روی تصاویر با درصد های گوناگون بزرگنمایی را فراهم می نمایدامکان ح-ج
 تغييرات انجام شده روی تصاویر را نگه داری می نماید-د 

5/0 

2 
 یک از فرمت ها در فتوشاپ تمام الیه های تصویر را به صورت مجزا ذخيره می نماید؟ کدام

                           PNG -د                        JpEG-ج                           PSD-ب                                         GIF-الف
5/0 

9 
 کردن یا از حالت انتخاب خارج کردن یک بخش از تصویر از چه کليد ميانبری استفاده می شود؟ Deselectبرای 

 ctrl+d -د                        ctrl+m -ج                                      ctrl+s-ب                ctrl+p-الف
5/0 

1 
 استفاده می کنيم؟ Transformچنانچه بخواهيم اندازه تصویر را بزرگ یا کوچک نمایيم از کدام گزینه 

 Distort -د                 Rotate-ج                           Scale -ب  Skew-الف
5/0 

5 
 یا فام چيست؟HUEنظور ازمHSBدر مدل رنگ

 تيرگی رنگ-ی رنگ                دنروش- اشباع یا سيری رنگ      ج -برنگ پایه و اصلی به کار رفته در رنگ           -الف
5/0 

6 
 یک از دستور های زیر الیه باالیی با الیه زیرین در یک الیه ادغام می شود؟ با اجرای کدام

 Merge Down -د                Delete Layer -ج                Flatten Image  -ب    Merge Linked  -الف 
5/0 

7 
 با کدام یک از دستورهای زیر می توان یک مسير برشی ایجاد کرد؟

 Fill path -د                 Delete path -ج                    -Save path ب                 -Clipping path الف
5/0 

8 
 برای ذخيره کردن اطالعات مربوط به رنگ و ناحيه انتخاب از کدام پالت زیر استفاده می شود؟

 Path-د            Swatches-ج                               Channels-ب                        Action-الف
5/0 

3 
 کدام ابزارمی تواند به وضوح تصویر کمک کند؟

 Burn-د                               Sharpen-ج                                Smudge-ب         Blur-الف
5/0 

40 
 باکدام یک ازفيلترهای زیرمی توان تصویر رابه صورت نقاشی آبرنگی شبيه سازی کرد؟

  Colored pencil -د    Under painting  -ج       Water color  -ب  Colored pencil -الف
5/0 

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

44 

 استفاده می شود. جهت تصحيح کانا لهای رنگی Sliceاز ابزار  -الف
 را بکار می بریم. Transformچنانچه بخواهيم قسمت انتخاب شده تصویر را تغيير اندازه دهيم فرمان  -ب
 استفاده می کنيم.  Flip Verticalد نظر در جهت عمودی از فرمان برای  عمل قرینه کردن تصویر مور  -ج
 می توان کانال های تصویر را مدیریت کرد. pathبا استفاده از پالت  -د

 برای رنگ کردن قسمتی از تصویر استفاده می شود. Eraserاز ابزار  -هـ 
 .ذخيره می شوندAPNبا پسوند  Actionفایل های  -و

5/1 

 .دل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسيدگزینه های معا

42 

 گستردن نواحی انتخاب -الف

 تغيير اندازه بوم-ب

 برای ایجاد شکل های دلخواه برداری -ج

 به مقصد ءنمونه برداری و کپی از مبدا-د

1 

1. Freeform Pen 

2. Clone Stampe 

3. Expand 

4. Magic wand 

5. Canvas Size 
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 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسيد.

49 

 .برای ..............................الیه های انتخاب شده استفاده می شود Layerیين پالت در پا Link Layerدکمه  -الف

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

 کانال رنگ وجود دارد................. RGBدر یک تصویر با مد رنگی   -ج
 ورد.آنواحی ..............از محدوده چاپ از رنگ های موجود در تصویر را به رنگ خاکستری در می  Gamut Warningدستور -د

2 

 

 
 

 نمره Corel Drawسواالت مربوط به نرم افزار  ردیف

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

41 
 کدام فيلتر سطح تصویر را روی سطح استوانه خم می کند ؟

 Page Curl 5/0-د                        Pinch/punch-ج                   Cylinder-ب                  Emboss-الف

45 
 نمایش می دهد؟ کدام نوار اطالعات اشيای انتخاب شده ، رنگ و ابعاد اشياء و موقعيت آنها را در صفحه

 Status Bar-د            Standard Toolbar-ج                         Property Bar-ب              Title Bar-الف
5/0 

46 
 کدام گزینه برای حرکت بين صفحات سند جاری کاربرد دارد؟

 Delete Page 5/0-د             Insert Page-ج                   Rename Page -ب                Go to Page -الف

47 
 با کدام ابزار می توان مسير های ترسيم شده را ویرایش نمود؟

 Freehand 5/0-د                     Calligraphy-ج                           Shape-ب                  Pen-الف

48 
 مستقيم را باهم دارا می باشد ؟ کدام ابزار قابليت ترسيم  ترکيب خطوط دست آزاد و

 Polyline 5/0-د                               Pen-ج                          Bezier-ب                       Freehand-الف

43 
 کدام فرمان برای تکرار آخرین فرمان انجام یافته به کار می رود ؟

 Duplicate 5/0-د                         Repeat-ج                            Redo-ب                            Undo-الف

20 
 برای مشاهده پيش نمایش چاپ انتخاب کدام گزینه صحيح است ؟

                 Print Preview -د                     Pick Tool-ج                 Print  -ب                Print Tile Page-الف
5/0 

24 
 برای ایجاد اعوجاج و تغيير شکل روی اشياء از چه فرمانی می توان استفاده کرد ؟

 Extrude 5/0-د                       Drop Shadow-ج                    -Blend ب                   Distortion -الف

22 
 ل می کند ؟کدام فرمان تصویر را به یک تصویر سياه و سفيد تبدی

 Desaturate 5/0-د            Gamma-ج         Contrast Enhancement-ب             Replace Color-الف

29 
 از کدام مجموعه فيلتر برای محو کردن تصویر می توان استفاده کرد ؟

 Distort-د                 Blur -ج                          Sharpen-ب                             Noise -الف

 

 

5/0 

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

21 

 اشياء را به هم جوش می دهد . Trimفرمان  -الف
                                     را پس از ترسيم نمی توان اصالح نمود .  Spiralشکل  -ب
 می توان از طریق صفحه  کليد انتخاب نمود .تمام موضوعات در صفحه را ،  -ج
  یک گوشه مستطيل را ، می توان گرد نمود . -د

 موضوعات خارج از صفحه ترسيم ، قابليت چاپ دارند.   -هـ
 استفاده می کنيم. Intersectبرای نگهداری فضای مشترک دو شکل روی هم افتاده و حذف بقيه اشياء از فرمان  -و 

5/4 

 .ادل سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسيدگزینه های مع

25 

 شی انتخاب شده را از هر رنگ ، الگو و بافت خالی می کند.-الف

 جدا سازی متن از مسير  -ب

 ابزار اعوجاج-ج

 تبدیل می کند. RGBرنگ های تصویر را به سيستم رنگی -د

4 

1. Distortion Tool 

2. Magnify Lens 

3. Bit Planes 

4. No Fill 

5. Break text Apart 
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 .در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسيد

26 

 رنگ اشای پشت را ...................... می کند.  Invertلنز  -الف

 برای ...................... اشياء استفاده می کنيم. Pickاز ابزار - -ب

 برای فعال کردن حالت.................... در خطوط راهنما و صفحه شطرنجی می توان استفاده کرد. Snapاز خاصيت  -ج

 می توان دو یا چند شیء را طی مراحلی به هم .................... کرد. Blendوه اميختگی توسط جل -د

2 

 

 نمره به سواالت تشریحی زیر پاسخ دهيد. ردیف

27 (Corel Draw)5/0 انواع گرافيک کامپيوتری را نام ببرید؟ 

28 (Photoshop) 5/0 ورد (فرمت های تصویری مورد استفاده در وب را نام ببرید؟)دو م 

23 (Corel Draw)5/0 مدیریت الیه ها و صفحه ها در کدام پنجره قرار دارد ؟ 

90 (Photoshop)5/0 چه کانالهایی را می توان به تصویر اضافه کرد؟ 

94 (Photoshop) 5/0 پالت چيست و چه استفاده ای از آن در فتوشاپ می شود؟ 

92 (Photoshop) کاربرد دستورColor Balance 5/0 را شرح دهيد؟ 

99 (Photoshop)5/0 چگونه می توان یک محدوده انتخاب را به مسير تبدیل کرد ؟ 

91 (Corel Draw) کاربرد گزینهNudge Offset 5/0 را در نوار ویژگی ها بيان کنيد؟ 

95 (Corel Draw)کاربرد فرمانCombine  5/0 را بنویسيد؟ 

96 (Corel Draw)  فرمانPower Clip 75/0 را توضيح دهيد؟ 

 سواالت مربوط به مبانی گرافيک

 5/0 اصل مهم در صفحه آرایی کتاب کودکان چيست؟ 97

 5/0 ؟انواع نشانه های نوشتاری را نام ببرید 98

5/0 طراحی بسته بندی دارای دو بخش ساختاری است آنها را نام ببرید؟ 93  

5/0 يد کتاب در هر کشور را نام ببرید؟دو عامل اصلی اندازه های متداول برای تول 10  

5/0 مورددواوراق اداری به چه مجموعه ای از فعاليت های گرافيکی گفته می شود ؟ 14  

 5/0 دو موردهایی  می تواند با موضوع ارتباط داشته باشد ؟  تصویر بکار رفته در  نشانه های تصویری در چه حالت 12

 75/0 ؟مراحل ليتو گرافی را نام ببرید 19

5/0 شرینک ليبل را توضيح دهيد ؟ 11  

5/0 انواع بروشور را نام ببرید ؟ 15  

 5/0 اندازه استاندارد کارت ویزیت را بنویسيد ؟ 16

 5/0 را در فعاليتهای  گرافيکی توضيح دهيد ؟ پال کاتاصطالح  17

موفق باشــــــــــيد                                                                                        صادقی طراح سوال : 
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 نمره پاســــــــخ نامه سوال

 مشخص کنيد× جواب سواالت چند گزینه ای را با عالمت    

 Photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  جواب
 د ج ب الف سوال

4     

2     

9     

1     

5     

6     

7     

8     

3     

40     

 مشخص کنيد× گزینه صحيح و غلط را با عالمت 

 غلط صحيح الف 44

 غلط صحيح ب

 غلط صحيح ج

 غلط صحيح د

 غلط صحيح هـ

 غلط صحيح و

 گزینه مورد نظر را مشخص کنيد

 گزينه الف 42

 گزينه ب

 گزينه ج

 گزينه د

 جواب جاهای خالی را بنویسيد

  الف 49

  ب

  ج

  د
 

 

 Corel Drawسواالت مربوط به نرم افزار  جواب

 د ج ب الف سوال

41     

45     

46     

47     

48     

43     

20     

24     

22     

29     

 مشخص کنيد× گزینه صحيح و غلط را با عالمت 

 غلط صحيح الف 21

 غلط صحيح ب

 غلط صحيح ج

 غلط صحيح د

 غلط صحيح هـ

 غلط صحيح و

 دگزینه مورد نظر را مشخص کني

 گزينه الف 25

 گزينه ب

 گزينه ج

 گزينه د

 جواب جاهای خالی را بنویسيد

  الف 26

  ب

  ج

  د

43 

27  5/0 

28  5/0 

23  5/0 

90 
 

 
5/0 
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94  5/0 

92  5/0 

99  5/0 

91  5/0 

95  5/0 

96  75/0 

97  5/0  

98  5/0  

93  5/0  

10  5/0  

14  5/0  

12  5/0  

19  75/0  

11  5/0  

15  5/0  

16  5/0  

17  5/0  

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

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

 ـيد      صادقی                                                               موفق باشـــــــــ طراح سوال : 
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 نمره ریــــز بارم سوال

 مشخص کنيد× جواب سواالت چند گزینه ای را با عالمت    

 Photoshopسواالت مربوط به نرم افزار  جواب
 د ج ب الف سوال

4   ×  

2  ×   

9    × 

1  ×   

5 ×    

6    × 

7 ×    

8  ×   

3   ×  

40 ×    

 مشخص کنيد ×گزینه صحيح و غلط را با عالمت 

 لطغ صحيح الف 44

 غلط صحيح ب

 غلط صحيح ج

 غلط صحيح د

 غلط صحيح هـ

 غلط صحيح و

 گزینه مورد نظر را مشخص کنيد

 3  گزينه الف 42

 7  گزينه ب

 1   گزينه ج

 2   گزينه د

 جواب جاهای خالی را بنویسيد

 ارتباط الف 49

  Eyedropper ب

 کانال 7 ج

 خارج د
 

 

 Corel Drawسواالت مربوط به نرم افزار  جواب

 د ج ب الف سوال

41  ×   

45    × 

46 ×    

47  ×   

48    × 

43   ×  

20    × 

24 ×    

22    × 

29   ×  

 مشخص کنيد× گزینه صحيح و غلط را با عالمت 

 غلط صحيح الف 21

 غلط صحيح ب

 غلط صحيح ج

 غلط صحيح د

 طغل صحيح هـ

 غلط صحيح و

 مشخص کنيدگزینه مورد نظر را 

 7 گزينه الف 25

  7 گزينه ب

 1 گزينه ج

 3 گزينه د

 جواب جاهای خالی را بنویسيد

 معکوس الف 26

 انتخاب ب

 چسبندگی ج

 ادغام د

43 

 5/0 (Bitmap)يکسلیپگرافيک  -2  (Vector)برداریگرافيک  -4 27

 5/0 ( 25/0) دو مورد هر کدام Gif-ج  PNG -ب  JPG -الف 28

 5/0 .قرار دارد Object Managerمدیریت الیه ها و صفحه ها در پنجره  23

 5/0 (Alpha) کانال آلفا -ب Spotکانال  -الف 90



  تعالیباسمه

اردبيل و پرورش استان ی کل آموزشاداره  

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

گرافيک رایانه درس :  سؤاالت آزمون  ساعت شروع: پايه: سوم رشته :  گرافيک کامپيوتری 

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

صندلی : شماره 4931نوبت خرداد ماه    امتحان : تاريخ   
  

94 
باز می شود که به آن  درقسمت راست پنجره اصلی برنامه به طور پيش فرض پنجره های کوچکی وجود دارد که بر روی سایر پنجره ها

 و برای مدیریت عملياتی چون بزرگنمایی، ترکيب رنگ ، الیه ها، کانال ها ، مسيرها کاربرد دارند-پالت می گویند
5/0 

92 
یکی از دستور های کاربردی فتوشاپ است که از آن برای تصحيح رنگ های یک تصویر و موازنه رنگی تصویر استفاده می 

 5/0 شود.

 5/0 .استفاده می کنيم Make Work Pathاز دستور  Pathدیل ناحيه انتخاب به مسير با استفاده از پالت برای تب 99

 5/0 ميزان جابجایی اشياء با کليد های جهتی صفحه کليد را تعيين می کند. 91

95 
مشترک آن ها از بين  با استفاده از این فرمان دو یا چند شیء انتخاب شده ، یک شیء واحد را ایجاد می کند که فضای

 رفته و خالی می شود.
5/0 

96 
با این فرمان می توان اشيایی را توسط یک شیء دیگر که به عنوان یک قاب عمل می کند برش داده که در اصل عمل برش 

 توسط قاب احاطه شده و خارج از محدوده قاب پنهان می شود. ءانجام نمی شود فقط اشيا
75/0 

5/0 (25/0)دو مورد هر کدام گفته می شود. پاکت نامهو  کارت ویزیت،  سر برگجموعه اوراق اداری به م 97  

5/0  منوتایپ - 2 لگوتایپ -4نشانه های نوشتاری بر دو نوع هستند :  98  

5/0 می باشد. گرافيکیو ساختار  حجمیطراحی بسته بندی دارای دو بخش ساختار  93  

5/0 عملکرد و ماهيت کتاب -2ابعاد کاغذ های رایج درآن کشور -4 10  

5/0 .است رعایت سادگی و پرهيز از پيچيدگیاصل مهم در صفحه آرایی کتاب کودکان  14  

12 
تصویر مطلقاً با موضوع ارتباط -9تصویر با موضوع ارتباط غير مستقيم دارد-2تصویر با موضوع ارتباط مستقيم دارد -4

 (25/0هر کدام  ) دو موردتباط پيدا می کند.تصویر با موضوع از جنبه های فرعی ار-1ندارد
5/0  

75/0 کپی -جمونتاژ  -ب عکاسی -الف 19  

11 
ميکرون(  400ميکرون ودر برخی موارد  50در این تکنيک طرح بر روی فيلم پالستيکی با ضخامت گوناگون ) بيشتر موارد 

 ینک ) جمع ( می شود .چاپ شده و سپس توسط دستگاه و به کمک حرارت بر روی بسته مورد نظر شر
5/0  

15 
پامفلت بروشوری است که دارای صفحات اندک است و جنس کاغذ جلد و صفحات داخل آن از کاغذ های گرماژ کم 

 استفاده می شود. مثل دفترچه های راهنمای کاالهای مصرفی
5/0  

5/0 سانتیمتر است 9*5اندازه  استاندارد کارت ویزیت  16  

17 
رو چاپ که بطور معمول فاقد تا خور و عطف است و در غالب موارد بر روی سطح مورد نظر چسبانده پوستر ، اعالن یک 

 می شود.که اصطالح پالکات و آفيش نيز به همين معنی مورد استفاده قرار می گيرد.
5/0  

:    90نمره حاصله از   نمره کتبی           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                      

 

 طراح سوال : صادقی                                                               موفق باشــــــــــيد                         


