
 
 

 صبح 11ساعت شروع:
 

 تاریخ :
 

 دقیقه 06مدت: 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
 

 2ناحیه  –مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل 
 

 هنرستان رسول اکرم )ص(
 

 

 گرافیک رایانه ایآزمون درس : 
 

 1دومپایه : 

 کامپیوتری گرافیگرشته: 

 سواالت در دو صفحه تنظیم شده است خانوادگی:و نام نام  12-11سال تحصیلی 
 

تشــــــــــــریحی واالت ـــــــــــــــس نمره  ردیف 

52.6  1 نشانه چیست؟ 

56.2  2 لگوتایپ را تعریف کنید. 

 3 مورد( 5در طراحی یک نشانه چند عامل باید مورد توجه قرار گیرد؟) 6.5

5.6  4 در طراحی سربرگ چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟ 

 5 بروشور را بنویسید؟تفاوت کاربرد کاتالوگ و  6.5

 0 در قسمت پشت جلد کتاب چه چیزهلیی قید می شود؟ 6.25

25.6  7 انواع تقویم کتابی را نام ببرید؟ 

 8 در طراحی جلد کاست و سی دی  چه ویژگی هایی باید در نظر گرفته شود؟ 6.5
5.6  1 انواع پوستر را نام برده و یکی را توضیح دهید؟ 

 16 بسته بندی هر محصول باید تامین شود کدامند؟نکاتی که د ر  6.25

 11 تگ را توضیح دهید؟ 6.25

 12 در طراحی گرافیک محیطی چه عواملی را باید مد نظر داشت؟ 6.25
 13 عمده ترین گونه های گرافیک محیطی را نام ببرید. 6.25

 14 تمبر چیست؟ 6.25

 15 در فرآیند تولید تمبر چند مرحله وجود دارد؟ 6.25

فتوشاپســـــــــــــــواالت   

57.6  10 چیست؟ Featherکاربرد دستور  
57.6  17 مد و مدل رنگی را تعریف کنید. 

 18 بنویسید.در فتوشاپ را ایجاد مسیر  های روش  1

 11 منظور از روتوش در فتوشاپ چیست؟ 1

 26 چگونه بوجود می آید؟ RGBرنگ مشکی در مدل رنگی  6.5

 21  چه نوع کیفیت  خروجی چاپ را مشخص می کند؟ Print Qualityاز بخش   Bestگزینه  6.5

 22 کدام فرمت در فتوشاپ تمام الیه های تصویر را به صورت مجزا ذخیره می کند؟ 6.5

 سواالت تستی فتوشاپ

6.5 
 استفاده می کنید؟ چنانچه بخواهید قسمت هایی از شکل را که یک رنگ است انتخاب نمایید از کدام ابزار

   Magic Wand   د(Lasso                    ج(                           Inverseب(                      Marqueeالف(
23 

2ادامه ی سواالت در صفحه ی   
 

 24 با کدام یک از دستورهای زیر می توان به جسم یا تصویر مورد نظر عمق داد. 6.5
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 Flip د(                         Distortج(                     Perspectiveب(                     Skewالف(  

6.5 

 یا اشباع رنگ چیست؟  Saturationمنظور از 

                                                    میزان  روشنی رنگ مورد نظرب(                     رنگ اصلی موجود در رنگ مورد نظرالف(

                     میزان تیرگی رنگ مورد نظر د(                                                     میزان قدرت رنگ ج(

25 

6.5 
 توسط کدام ابزار می توان یک متن را به یک تصویر اضافه کرد؟

     Hand Toolد(             Type Toolج(                   Pen Toolب(                      Line Toolالف(
26 

6.5 
 برای ذخیره کردن اطالعات مربوط به رنگ و ناحیه انتخاب ، از کدام پالت استفاده می شود؟

 Pathد(                   Channelsج(                    Swatchesب(                       Actionالف( 
27 

6.5 
 برای واضح نمودن تصاویر تار از کدام ابزار استفاده می کنیم .

 Smart Blurد(               Motion Blurج(                         Dry Blurب(                      Sharpenالف( 
28 

6.5 
 کدام یک از گروه های فیلتری زیر به تصویر مورد نظر یک جلوه هنری می دهد؟

 Sketchد(                    Renderج(                                   Artisticب(                 Distortالف(  
29 

6.5 
 کدام یک از مدل های رنگی زیر برای کارهای چاپی و لیتوگرافی استفاده می شود.

 CLELAB  30د(                        CMYKج(                                  HSBب(                       RGBالف(  

6.5 
 برای اینکه محدوده انتخاب قبلی را بازیابی کنیم از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟ 

 Ctrl+Sد(            Shift+Ctrl+Dج(                            Shift + Ctrlب(                  Ctrl+I  الف(  
31 

6.5 
 چند کانال رنگ وجود دارد؟ RGBدر یک تصویر با مد رنگی 

 د( نامحدود                                       5ج(                                    4ب(                                   3الف( 
32 

15 
  جمع نمره                                                                                                                                                                                      

 موفق باشید

 


