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خانم 

ها :

آقایان 

:
 شیخی

 محمدی

 نواندیش

 نیکوکار

 طوفانی

نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای ) فتوشاپ (  دوره سواالت

 ساعت 48مدت دوره   -99506848کد  – گیالن استان 

 در سه بازه زمانی  – 1400 شهریور 25تا  23 آزمون 
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سوالردیف

1) 

شود؟ می استفاده بیضی و دایره انواع رسم جهت گزینه کدام از

hand tool 

line tool 

ellipse tool ***

polygon tool

2) 

است؟ کدام فتوشاپ در برش برای ابزار ترین اصلی

alt+crop 

ctrl 

alt 

crop ****

3) 

چرخاند؟ نیز را شده انتخاب ،منطقه شده انتخاب محدود کردن مایل بر عالوه توان می  ابزار کدام با

action 

90cww 

sky 

skew *****

نمود؟ مشخص را چرخش زاویه توان می گزینه کدام با  (4
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wcc

action

anbitary ****

cww 

5) 

شود؟ می تصویر در تغییر کدام باعث

 تصویر درجه 180 تغییر

******** ساعت های عقربه جهت خالف درجه 90 تغییر

ساعت های عقربه جهت در درجه 90 تغییر

 تصویر درجه 90 تغییر

6) 

شود؟ می استفاده گزینه کدام از آزاد بصورت تصویر از ای محدوده انتخاب برای

magic wand tool 

lasso tool ********

crop tool 

magic tool 

7) 

شود؟ می استفاده گزینه کدام از نامنظم ناحیه انتخاب برای

tools 

marguce 

lasso **********
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Feather

8) 

شود؟ می استفاده گزینه کدام از قبلی موقعیت به تصویر برگرداندن برای

show 

scan 

window 

history ******

9) 

شود؟ می استفاده ابزار کدام از شده کشیده اشکال کردن تراز برای

object 

veiw 

smart 

smart object *********

10)

شود؟ می استفاده ابزار کدام از تصویر از ناحیه کردن روشن برای

blur 

dodge *****

sharpen 

toning 

است؟ زیر ابزار کدام در زمینه پس رنگ فتوشاپ در(11
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gradient 

fore ground color

eraser 

back ground color *******

12)

است؟ کدام برش قلم

color tool 

pencil tool 

tool&tool 

brush tool ********

13)

چیست؟ hand tool کاربرد

****** شود می استفاده تصویر جابجایی جهت

 رود می بکار ضلعی چند رسم جهت

 گردد می استفاده راست خط کشیدن برای

شود می استفاده زمینه پیش رنگ انتخاب جهت

14)

 چیست؟ feather  ابزار کاربرد

 دهد می صفرقرار برابر را طول مقدار

 دهد می قرار یک برابر را عرض مقدار

کند می محاسبه صفر با برابر را انتخاب مرزهای
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. ******کند می تعیین دیگر محل به کپی یا و انتقال در را شده انتخاب ناحیه اطراف پراکنندگی

15)

 چیست؟ magic wand  ابزار کاربرد

کند می مشخص را ناحیه پیکسل تعداد براساس

 کند می مشخص را ناحیه وزن اساس بر

 کند می مشخص را ناحیه نور اساس بر

****** کند می مشخص را ناحیه رنگ مقادیر براساس

16)

 چیست؟ similar ابزار کاربرد

.کند می انتخاب را هستند یکسان فعلی شده انتخاب نقطه با بعد نظر از که تصویر در نواحی تمام

 .کند می انتخاب را هستند یکسان فعلی شده انتخاب نقطه با شکل از که تصویر در نواحی تمام

. ******کند می انتخاب را هستند رنگ هم فعلی شده انتخاب نقطه با رنگ نظر از که تصویر در نواحی تمام

.کند می انتخاب را هستند یکسان فعلی شده انتخاب نقطه با فونت نظر از که تصویر در نواحی تمام

17)

 است؟ کدام sponge ابزار کاربرد

دهد می تغییر 90cww بصورت را ها رنگ

 دهد می تغییر rgb بصورت را ها رنگ

 دهد می تغییر خاکستری بصورت را ها رنگ

**** دهد می تغییر را نظر مورد ناحیه رنگ اشباع درجه

چیست؟"pen tool" گزینه کاربرد(18
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رود می بکار ها رنگ طیف سازی یکسان برای

***** رود می بکار محدوده یک دور به خط کشیدن و آزاد خط ترسیم برای

شود می استفاده ها رنگ ریختن بهم جهت

 رود می بکار موس حرکت برای

19)

 چیست؟ eraser tool گزینه کاربرد

 رود می بکار تصاویر کردن درگ برای

.شود می استفاده ها رنگ کردن پاک برای

***** رود می بکار تصاویر از دلخواه قسمت کردن پاک برای

شود می استفاده تصاویر کردن محو برای

20)

چیست؟ MOVE TOOL گزینه کاربرد

 چهارگوش و مربع ایجاد

**** کردن کپی و جابجایی

عمودی بیضی و دایره ایجاد

 افقی دایره و بیضی ایجاد

21)

چیست؟ anti-aliased کاربردابزار

 تصاویر نمودن منحی جهت

 لبه در رنگ تغییر برای

 تصاویر ای تیغه برش برای
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****** شده بریده نواحی لبه نمودن صاف جهت

22)

بگیرد؟ قرار جدید کانال در شده انتخاب ناحیه شودکه می باعث گزینه  کدام

new channel *********

add

subtract

intersect

23)

آورد؟ می در مالیم رابصورت ها ناحیه سخت های لبه ابزار کدام

action 

blur ***

sharpen

smudge

24)

است؟ صحیح عبارت کدام

  RGBباشد می( مانیتور)نور قوانین تابع *******

RGBباشد می سفید-سیاه 

RGBباشد می( چاپ)جوهر قوانین تابع 

RGBباشد می خاکستری-سفید-سیاه بصورت

کند؟ می مشخص را تصویر کل میانبر کلید کدام(25
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ctrl+c

ctrl+v

ctrl+a *******

ctrl+r 

26)

شود؟ می استفاده کردن روتوش جهت گزینه کدام

patch tool 

clone stamp tool 

red patch 

healing brush tool  ******

27)

نمود؟ استفاده آن از بتوان بعد دفعات تا نموده ضبط را رفته کار به تواننددستورات می فتوشاپ در گزینه کدام

hand 

windows 

action *******

Veiw

28)

کند؟ می خارج انتخاب حالت از را شده انتخاب ناحیه گزینه کدام

all lager 

deselesct *****

reselect 
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inverse

29)

است؟ مکدا ruler ابزار کردن فعال برای میانبر کلید

ctrl+r ***

ctrl+d

ctrl+b

ctrl+a

30)

دارد؟ وجد حالت چند در lasso گزینه

********** حالت3

حالت 4

حالت2

حالت1
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