
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کلید چرخش محدوده انتخابی کدام است-1

 SHIFT+Lد(                          CTRL+Fج(                             ALT+Tب(                             CTRL+Tالف(

 کدام ابزار برای از بین بردن قسمتهایی از تصویر که نمی خواهیم مناسب است-2

 astePد(استفاده از                          ropCج(                            CTRL+Vب(                          CTRL+Xالف(

 الیه استفاده می شودکدام گزینه در نوار اختیارات برای تنظیم حد ومرز لبه ها در -3

 idthWد(                          oleranceTج(                           eaderFب(                    dgeEefine Rالف(

 با کدام گزینه ازدستورات محدوده انتخاب می توان یک محدوده با گوشه های گرد محو داشت-4

 oarderBد(                        xpandEج(                                moothSب(                            eaderFالف(

 با کدام گزینه از دستورات محدود انتخاب می توان یک محدوده را گسترش داد-5

 oarderBد(                        xpandEج(                             moothSب(                              eaderFالف(

 میانبر چرخش محدوده انتخابی کدام است-6

 SHIFT+Lد(                          CTRL+Fج(                                ALT+Tب(                           CTRL+Tالف(

 کدام است FEADERکلید میانبر بازکردن پنجره -7

 6SHIFT+Fد(                           CTRL+Fج(                            6CTRL+Fب(                          6ALT+Fالف(

 در چه منویی قرار دارد Feaderدستور -8

 odifyMد(                             mageIج(                                electSب(                                  ditEالف(

 نوار رنگی از تصویر را جدا کرد ککدام گزینه از دستورات محدوده انتخاب می توان ی با-9

 xpandEد(                              oarderBج(                              eaderFب(                         moothSالف(

 یک محدوده را نتخاب کرد چیستنام ابزار انتخابی که با کشیدن قلم آن روی الیه می توان -11

 lassoد(               quickselectionج(                       polygonalب(                              magicwandالف(

 د چیستونام ابزار انتخابی که با یکبار کلیک روی الیه رنگ،رنگهای مشابه آن انتخاب می ش-11

 magic lassoد(                 polygonج(                    quick selectionب(                     magic wandالف(

 کلید میانبر معکوس کردن ناحیه انتخابی چیست-12

 ctrl+iد(                             ctrl+shift+dج(                            ctrl+shift+iب(                          ctrl+dالف(



 

 

 فرض کنیدمیخواهیم کلیه رنگهایی که فقط یک رنگ خاص هستندراانتخاب کنیم بهتراست ازکدام دستور-13

 استفاده کنیم

 magic wandد(                   quick selectionج(                    smoothب(                      color rangeالف(

 معمولی از کدام کلید استفاده می کنیمبرای تغییر ابزارهای کمند -14

 lد(                              shift+lج(                                       ctrl+lب(                                         alt+lالف(

 کدام ابزار انتخاب برای دور بری تصویر مناسب است-15

 magic wandد(                       polygonalج(                           magic wandب(                        lassoالف(

 در کمند مغناطیسی کدام گزینه برای تعیین میزان روشنایی است-16

                            quick selectionد(                        frequencyج(                       contrastب(                          widthالف(

 برای کم کردن یک کادر انتخاب از بقیه انتخابهاکدام کلید را می گیریم-17

 clickد(                                      shiftج(                                             ctrlب(                               altالف(

 برای چیست insert with selectionگزینه -18

 ب(معکوس کردن محدوده انتخاب            الف(کم کردن یک محدوده از محدوده قبلی               

 د(جمع کردن محدوده انتخاب با قبلی                                           اشتراک محدوده انتخاب با قبلیج(

 معمولی مربوط به کدام گروه استابزار انتخاب کمند -19

 polygonalد(                      magic wandج(                        lassoب(                     marqueeالف(

 ابزار انتخاب مستطیل مربوط به کدام گروه است-21

 ellipticalد(                          magic wandج(                              marqueeب(                             lassoالف(

 برای اضافه کردن چند کادر انتخاب در صفحه کلید کدام دکمه را می گیریم-21

 CLICKد(                             CTRLج(                                    ALTب(                                           SHIFTالف(

 برای کدام نوع انتخاب مناسب است single columnگزینه -22

 د(بیضی                ج(مستطیلی                                       ب(سطری                                                        الف(ستونی

 تولید می کند GIFکدام فرمت حجم کمتری نسبت به فایلهای -23

 TIFFد(                                  BMPج(                                     JPGب(                                          PNGالف(



 

 

 فرمت پیش فرض در فتوشاپ که قابلیت الیه بندی دارد کدام است-24

 GIFد(                                      JPGج(                                      PSDب(                                           TIFFالف(

 کدام فرمت برای پروژه های ویدیویی مناسب است-25

 PSDد(                                     TGAج(                                       EPSب(                                          JPGالف(

 است undo(کدام گزینه برای تنظیم تعداد دفعات PREFRENCESدر تنظیمات پیش فرض محیط کار)-26

 Memory usageد(             Cache levelج(                    History stateب(                    Ideal rangeالف(

 چه نوع برنامه ای بوده و چه کاربردی داردنرم افزار فتوشاپ -27

 ب(نرم افزاری برای رتوش،ویرایش و طراحی                                     الف(نرم افزاری برای تهیه فیلم های انیمیشن

 د(نرم افزاری جهت مونتاژ فیلم                                ج(نرم افزار کمکی برنامه ی اتوکد تحت ویندوز 

 چه نوع تصاویری می باشد ؟  vectorو  Rasterویراتص -28

 مبتنی بر مختصات می باشد . vectorمبتنی بر پیکسل وتصاویر  Rasterالف(تصاویر 

 ب( تصاویر برنامه های گرافیکی

 برنامه مختص فری هند  Rastorمختص فتوشاپ و  vectorج( 

 د( برنامه ای است متشکل از نقاط مربع شکل 

 چیست ؟ Rasterمنظور از  -29

 ب(شبکه ای از نقاط دایره ای                           الف(شبکه ای از نقاط لوزی شکل                  

 د(شبکه ای از خطوط منظم                                                   ج(شبکه ای از نقاط مربع شکل

 پیکسل در برنامه های گرافیکی چه مفهومی دارد؟ -31

 ب(بزرگترین عضوسخت افزار و نرم افزار نمایشی یا چاپی                                الف(کوچکترین عضو نمایشی یا چاپی

 د( کوچکترین قسمت یک کامپیوتر                                                  ج( کوچکترین عضوتصویر

 منظور از درجه وضوح تصویر چیست؟ -31

 ب(میزان کوچک نمایی تصویر                                              الف(میزان بزرگنمایی تصویر                   

 د( فاصله تصویر از زمینه                                                   ازه گیریج(تعدادپیکسل ها در واحد اند

 درجه وضوح مانیتور به چه گفته می شود ؟ -32

 ب( به تعداد پیکسل های یک صفحه                                                           الف( به نوع واندازه مانیتور 



 

 

  د( به تعداد نقاط نورانی یا پیکسل ها در واحد طول خروجی تصویر          ج(به تعداد اتم های نورانی موجود در یک صفحه نمایش 

 اندازه تصویر گویای چیست ؟ -33

 د( درجه وضوح یک تصویر     ج(تعدادپیکسل های موجود دریک تصویر              ب(بعد تصویر             ابعاد فیزیکی تصویرالف(

 اگر اندازه ی تصویر را ثابت نگهداشته و وضوح آن را باال ببریم چه اتفاقی می افتد ؟-34

  ب( تصویر تار می شود                                          الف(تصویر شفاف تر می شود             

 د( تصویر بزرگتر به نظر می اید                                    ج(تغییری در میزان وضوح تصویر نمی کند 

 چه نوع مد رنگ در فتوشاپ به کار گرفته می شود؟-35

 نوع3د(                               نوع       4ج(                               نوع        12ب(                                     نوع7الف( 

 رنگ بکار برده شده در برنامه فتوشاپ عبارتنداز : حالتهای -36

 Bitmap -CMYK -RGB -Duotone-Lab -Indexed colorالف( 

         Bitmap-Grayscale- CMYK- RGBب( 

 Grayscale- Bitmap- CMYK- Iab- RGBج(

  RGB- Indexed COLOR- lab- Duotoneد( 

37- Duotone چه نوع تصویر است؟ 

 RGBد(یک تصویر               Grayscaleج(یک تصویر            ب(یک تصویر رنگی            CMYKالف(یک تصویر 

 در چیست؟  CMYKو RGBتفاوت بین رنگهای   -38

 رنگی است. CMYKسیاه وسفید و RGBالف(

 حالت استاندارد چاپ می باشد .  CMYKحالت استانداردمانیتور بوده و  RGBب(

 رنگهای اصلی ویک رنگ مجازی  CMYKرنگهای اصلی را نشان می دهد و RGBج(

 برای خروجی پرینت می باشد.  CMYKاستانداردبرای گرفتن فیلم چاپ و  RGBد(

  39-Indexed color چه حالتی از رنگ بوده وموارد استفاده ان چیست ؟ 

 می توان به عنوان واسط برای تبدیل مدها استفاده نمود.ب(                ibmو Appleالف( ایجاد سازگاری بین سیستمهای 

 د( این حالت برای ساختن انیمیشن بکار می رود.     ج( ازاین حالت رنگ برای برنامه های تک رسانه ای استفاده می کنند. 

 در کدامیک از حالتهای زیر در هنگام تبدیل حالت رنگ الیه ها ادغام نمی شوند؟  -41

 Multichannelویا  index colorبه حالت رنگ  RGBت رنگ الف( تبدیل حال



 

 

 Multichannelبه حالت رنگ  CMYKب( تبدیل حالت رنگ 

 Donttflattenج( تبدیل حالت رنگها واستفاده از دستور 

      Bitmapبه حالت رنگ  Grayscaleد( تبدیل حالت رنگ 

 ؟وانیمیشن چند رسانه ای پشتیبانی می شوند webکدامیک از حالت رنگهای زیر در برنامه صفحات  -41

 د(هرسه مورد                           index colorج(                      Grayscale-RGBب(               RGB-CMYKالف( 

 کالیبره کردن تصویر برای انجام ..... -42

  سیستم کالیبره شده مناسبالف( نمایش دقیق رنگهای چاپی روی صفحه با استفاده از یک 

 WEBروی صفحه  CMYKب( نمایش دقیق رنگهای 

 ج(نمایش کل رنگهای موجود در کامپیوتر روی صفحه 

 د(تغییر رنگهای یک فایل بر روی مانیتور 

 در چه مواقعی استفاده می شود؟ CMYK setupدر  Precaptod (image)از گزینه  -43

 RGBو   CMYKب(تغییر رنگها                            پیکسل های اصلی در زمان چاپالف(حفظ مقادیر نسبی رنگ در میان 

  Index colorبه  RGBد( تغییر رنگهای                  webبه سیستم رنگهای تحت شبکه  rgbو CMYKج(تغییر رنگهای 

 برای چه کاری استفاده می شود ؟ Guids & Gridاز گزینه ی  -44

 ب( تنظیم پیکسل های رنگی فایل                                                                    الف( تنظیم رنگ 

  د( تنظیم سیستم اندازه گیری خطوط راهنما وخطوط شبکه بندی                                            ج(تنظیم فرمت فایل مورد نظر

45- plugin چه نوع ویژگی هایی را در فتوشاپ ارائه می دهند؟ 

 الف( جز برنامه اصلی هستند .

 بوده وجلوه های ویژه ای را در تصویر بوجودمی اورند. Filterب(در برگیرنده ی فیلترهای تحت منو 

 ج(برنامه ای برای تعیین رنگ های اصلی در یک فایل فتوشاپی می باشند.

 یک تصویر می باشند.(Resouloution)  د(برنامه های کمکی برای تعیین رزولوشن 

 درفتوشاپ چه کاری انجام می دهد؟ controlآیکن منوی  -46

 ب(اندازه فایل را مشخص می کند .                                       الف( اندازه و موقعیت پنجره را نمایش می دهد .

 فرمت فایل تصویر را تغییر می دهد .د(                                                 در برنامه نمایش می هد.ج(موقعیت فایل را 

 



 

 

 چگونه می توان اندازه وحافظه فایل را دید ؟ -47

  areaworkب(با دیدن منوی                                     الف( بادیدن نوار وضعیت در انتهای صفحه فتوشاپ

 در زیر نوار عنوان Menu barد( نوار                                                                       status barج(با دیدن نوار 

48- Timing چیست وچه کاربردی دارد ؟ 

 یازبرای باز شدن فایل را نشان می دهد.ب( زمان مورد ن                            الف( حافظه مورد نیاز فتوشاپ را نشان می دهد. 

 د( اخرین زمان استفاده شده توسط فایل را نشان میدهد.             ج( زمان مورد نیاز برای انجام اخرین عمل را نشان می دهد.

 چگونه می توان چند الیه مختلف راباهم حرکت داد؟ -49

 Delete layerب( با انتخاب الیه های مورد نظر ودستور                                  کردن الیه های مختلف   mergeالف(با 

 د( با کپی کردن الیه های مورد نظر           Moveالیه های مورد نظر وبکارگیری دستور   linkج( با 

51- Layer چیست وچه کاربردی دارد؟ 

 ب( برای تغییر رنگ الیه انتخاب شده استفاده می شود.          می شود .الف( برای راحتی ویرایش الیه های مختلف ایجاد 

 د( برای ایجاد فرمت های مختلف از یک فایل                                ج ( برای ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر 

51- PSD  در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟ 

 ب(نوعی فرمت تصویر                                              الف( نمونه رنگ را نشان می دهد          

 د( دستوری برای ادغام فایلها                                                ج(فیلترهای فتوشاپ                             

 در چه جایی کاربرد دارد ؟  BMPفرمت  -52

 می باشد. ب( فرمت مخصوص فایلها در میکنتاش                             فیداست .الف( فرمت مخصوص فایلهای سیاه وس

  د( فرمت مخصوص فایلهای ویندوز                                         ج( فرمت مخصوص فایلهای رنگی است .

 می باشد؟  WEBکدام گروه از فرمت های زیر مخصوص  -53

 GIF-BMPد(                      JPG -PSDج(                                JPG-PNGب(                           JPG-PDFالف( 

 کدامیک از فرمتهای زیر تنها مخصوص میکنتاش می باشد؟ -54

 RAWد(                                            PCTج(                                      TIFب(                                   EPSالف( 

 دریک فایل از کدام دستوراستفاده می کنند؟ برای لغو تمامی تغییرات انجام شده  -55

 Editدر منوی  undoب( دستور                                                                  fileدر منوی  Revertالف( 

 Historyدر منوی  step backwordد( دستور                                                   pathدر منوی  stakpathج( دستور 



 

 

 یک فایل را تغییر داد؟  formatچگونه می توان  -56

 save asد( با دستور                    save as copy(با دستور  ج                 saveبا دستور ب(            open asالف( با دستور 

 مرحله از کار انجام شده در فایل  از کدام دستور استفاده می کنیم ؟ 5برای لغو  -57

 layerد(                                Historyج(                                     undoب(                             Revertالف( 

 ر مکینتاش بکار می رود؟دکدامیک از فرمتهای زیر هم در ویندوز وهم -58

 EPS-PDFد(                          TIF-PNGج(                              PCT-EPSب(                           TIF-EPSالف(

 می شود؟برای تغییر اندازه ی بوم بدون تغییر سایزتصاویرازکدام دستور استفاده  -59

 convase sizeد(                           pixel Dimentionج(               print size ب(                   Image sizeالف(

 اگر بخواهیم سایز یک تصویررا فقط در ارتفاع تغییر دهیم )همراه با کل تصویر( چگونه عمل می کنیم؟ -61

 Image sizeدر constrain propertiesالف(باغیر فعال کردن منوی 

 Image sizeدر  Resample Imageب(باغیر فعال کردن منوی 

 concave sizeد(با                                                                                              pixel Dimentionج(

 ؟ن چیست آابزاردست چه نام داشته وکاربرد  -61

  جابجایی الیه ها در پنجره – Hand Toolsب (                                    جابجایی ابزارها در پالت – cursorالف(

 آوردن الیه ها – Handد(                                                             حذف الیه  – cursorج(

 ابزارهای مانند خود نویس با+ ومنفی چه نامیده شده وکاربرد آنها چیست؟  -62

 حذف کادرمشخص  –انتخاب کادر مشخص  -Freedom pe, penالف(

 حذف کادر مشخص-حذف کادرمشخص Delete- Anchor point- Freedom penب(

 حذف وانتخاب کادر  Delete Anchor point-penج(

 اضافه کردن قسمتهایی به آن -penحذف قسمت انتخاب شده توسط  Anchor point Delete-Add Anchor pointد(

 برای مخفی یا اشکار کردن جعبه ابزار...... -63

 از منوی ویندوز را انتخاب می کنیم . show toolsالف(گزینه 

 را انتخاب می کنیم . palletاز منوی  Type maskب(گزینه 

 می زنیم . T+ Alt+ shiftد(                                              می زنیم . shiftرا همراه با  Tabج( 

 



 

 

 چه نام داشته وکاربرد آن چیست ؟ Magic lassoکار ابزار -64

 د(جابجایی الیه                              ج(انتخاب رنگ                 ب(انتخاب کادر                       الف(انتخاب الیه    

 برای خروج از برنامه فتوشاپ باید ...... -65

 Alt+F5ب( از دستور                                    استفاده کرد.  fileدر منوی  historyالف( از دستور 

 4Alt+Fد( از دستور                                                                           Alt+ deletج( از دستور 

 چگونه می توان رنگهای غیر قابل چاپ را تشخیص داد؟-66

 Eyedropperالف( با استفاده از 

 color pickerدر کنار کادر رنگ در منوی  مثلث زرد رنگ ب( با دیدن عالمت نور

 ج( با سوئیچ کردن بین رنگهای انتخاب شده در زمینه 

 paint Bucket Toolد( با ابزار 

 می توان انها را فعال کرد؟ پالت های شناور در فتوشاپ چه بوه وچگونه -67

 انها را نمایش داد. windowالف(پالت هایی که می توان توسط منوی 

 رد نظر فعال می شوند.ب( پالت هایی که همیشه در هنگام باز کردن فایل مو

 فعال می شوند . viewج(پالت هایی که با استفاده از منوی 

 وجود دارند. propertiesد( پالتهایی که درد ستور 

 چگونه ودر کدام قسمت می توانید نوک قلم خود را به شکل اندازه دلخواه تغییر دهید؟  -68

 History و Actionب( با استفاده از منوی                                  وساختن الیه جدید  layerالف( با استفاده از پالت 

 Reset Brushesودستور  Brushesد( با استفاده از منوی                    New Brushو دستور  Brushesج( با استفاده از منوی 

 از کلید...... استفاده می کنیم . Brushبرای باز کردن سریع پالت  -69

 2Alt+Fد(                                4Alt+Fج(                                    7Fب(                                               5F الف( 

 برای حذف یک قلم از پالت باید ....... را فشار دهیم .-71

 F5+Altب( بعد از تعیین اندازه قلم کلید                                         F5+Altالف( همزمان با انتخاب قلم کلید 

 controlد( همزمان با انتخاب قلم کلید                                        Control5F +ج( بعد از انتخاب قلم کلید 

 با استفاده از کدامیک از فرامین زیرمی توان رنگ پیش زمینه را تغییر داد؟  -71

 Layerد( پالت                              swatchesج(پالت                      Navigatorب(پالت                   colorالف(پالت 



 

 

 می توان : Navigatorبا استفاده از پالت  -72

 ب(رنگ زمینه تصویر را تغییر دهید.                                  را جانشین الیه ی فعلی نمائید.الف( الیه ای 

 د( این پالت امکان کنترل میزان بزرگنمایی تصویر را فراهم می کند.                         ج( الیه های مختلف را کنترل می کند.

 ه می شود؟...... استفادبرای  channelsاز پالت -73

 ب( ذخیره کردن تغییرات انجام شده بر روی فایل                        الف( ذخیره کردن اطالعات مربوط به رنگ وانتخاب

 د( تغییر دادن رنگهای زمینه پیش فرض شده                         ج( پاک کردن تغییرات انجام شده بر روی یک فایل 

 دارای ...... کانال می باشد. RGBیک تصویر  -74

 کانال مشکی وخاکستری 2ب(                                  ابی قرمز و مشکی  الف (چهار کانال اصلی زرد

 د( چهار کانال ابی قرمز سبز و مشکی                                                              کانال ابی قرمز وسبز3ج( 

 کنیم .می.. استفاده ......منوی       برای ..... Channelsدرپالت -75

 د(همه موارد                ج(دوبل کردن کانال جاری                               ب( حذف کانال جاری              الف( ایجاد کانال جدید

 استفاده کنیم..... .....ایجادشده باید ازکلید .. pathبرای حذف یک -76

 Turn off pathد(            Delete current pathج(                            clipping pathب(               Delete pathالف( 

 چگونه می توان یک مسیر ایجاد شده را به یک انتخاب تبدیل کرد؟  -77

 Make selectionالف( با استفاده از کلید 

 Makes work path from selectionدستور ب( با استفاده از

 strokes path with current selectionج( با استفاده از دستور

 Fill path with forground colorد( با استفاده از دستور 

 ....استفاده می شود........برای .. Historyازدستور -78

 الف( اضافه کردن حالتها وعملیات جدیدبر روی فایل جاری 

 ( تنظیم حالتها و عملیات انجام شده بر روی فایل جاری ب

  ج(کاستن یا حذف حالتها وعملیات انجام شده بر روی فایل جاری

 د( ایجاد یک سند در فایل جاری 

 تا چند مرحله قبل را نمایش می دهد.  Historyپالت  -79

 مرحله21د(                      مرحله       16ج(                    مرحله          18ب(                      مرحله      12الف( 



 

 

 نام پالت اطالعات چیست وچه کاربردی دارد؟  -81

 تعیین طول وعرض نشانگر موس  – Infoب(                                  تعیین موقت موس و رنگها – Infoالف( 

 تعیین مختصات تصویراصلی در فایل جاری  – Infoد(                                         تغییر شکل نشانگر موس  – Infoج( 

 ابزارهای انتخاب در برنامه فتوشاپ عبارتند از : -81

 Type- crop- pen- Marqueeب(                                  Hand- crop – pen- Magicwandالف( 

  Marquee -lasso -Magicword -pen -Moveد(                                pen  -crop -Move -arqueeMج( 

 از : ابزارهای طراحی عبارتند -82

 pencil- move- crop- pen- paint brushب(          move- pen- pencil- paint brushالف( 

 paint brush -Air Brush -pencil -Erase -Histroy Brushد(             pencil -Line -Erase -Historyج( 

 ی حرفه ای در فتوشاپ عبارتند از:ابزارها -83

 sponge- sharpen- Blur- smudge- Brush- Marquee stampالف(

 Burn- sharpen- paint brush- Marquee- Move- stampب(

 Rubber stamp-stamp -pattern -smudge -sharpen-Blur-Burn-Dodge-spongeج(

 smudge- Air brush- Blur- move- crope- sharpenد(

 یک تصویر از کلیدهای ......استفاده می شود. بزرگنماییبرای افزایش میزان -84

 ++ctrlد(                            ++     Altج(                                 -+ controlب(                                     -+  Alt الف(

 می توانید..... Handبا استفاده از ابزار  -85

 ب( خیلی سریع از یک قسمت تصویر به قسمت دیگر جابجا شود.                                                 الف(زمینه تصویر را جابجا کنید.

 د( الیه های مختلف را بطور جداگانه حرکت دهید.            جابجا کنید.ج(تصویر اصلی را بدون حرکت دادن الیه های اضافی 

 برای نمونه برداری از رنگهای زمینه وپیش زمینه تصویراز ابزار ..... استفاده می کنیم. -86

 point sampleد(                               Eyedropperج(                         Navigatorب(                       Infoالف(

 .... استفاده می شود........برای .... cropابزار -87

 ب( انتخاب قسمتی از تصویر                                                    الف( حذف قسمتی از تصویر

  وحذف فضای خارج از انتخابد( انتخاب یک قسمت                                        ج( چرخش یک قسمت از تصویر 

 



 

 

 ... استفاده می کنند.........برای رسم اشکال بدون قائده از ابزار ..... -88

 Magic wandد(                      Rectanguler Marqueeج(                Elliptical Marqueeب(                Lassoالف( 

 ..... استفاده می کنند......ابزار... برای پاک کردن قسمتی از یک تصویر از -89

 Eraserد(                                  Lassoج(                              pencilب(                                      Deleteالف(

 چه کاربردی دارد. Fadeدستور -91

 رابه مراحل مشخص محددود می کند. Eraseب(فعالیت گزینه                       را محدود می کند. Deleteالف( گزینه 

 را فعال می کند .  Deleteد(                                           را فعال می کند . Eraseج(

 چه استفاده ای دارد. Bucketابزار -91

 ب(انتخاب رنگ مورد نظر                                 الف(تغییر رنگ زمینه                       

 د(رنگ کردن هر قسمت مورد نظر                                         ج( تغییررنگ الیه                     

   برای ترسیم خطوط صاف با ضخامت مورد نظر از دستور ...... استفاده می کنند. -92

 penد(                                 Lineج(                                nt brushpaiب(                            pencilالف( 

 فعال کرد.  line options..... را در پالت .....برای رسم خطوط فلش دار باید گزینه های ..-93

 Arrow headsدر  stratو   Endب(                                                       aliased -Antiالف( 

 Theresholdد(                                                            weightو pixelج(

 .... بکار می رود ........برای .. Typeدر گزینه  Fit in windowsدستور  -94

 ب( تغییر اندازه خط با توجه به نوع و سایز خط                                                     الف( تغییر اندازه خط با توجه به الیه 

 د( متناسب کردن سایز خط با فونت مورد نظر                                 ج( تناسب میزان بزرگنمایی کادر با ناحیه درج خط

 ...... انجام داد............ می توان عمل .........با استفاده از ابزار .. -95

 شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر – smudgeالف( 

 شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر  – Blurب( 

 شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر  – Dodgeج(

 شبیه سازی کشیدن انگشت خیس بر روی تصویر – spongeد( 

 .... استفاده می شود........تصویراز ابزار ..برای صاف ونرم کردن لبه ها و حاشیه های سخت وتیز -96

 Blurد(                                   spongeج(                              stampب(                                smudgeالف( 



 

 

 برای تیز وسخت کردن لبه ها و حاشیه های نرم  از ابزار...... استفاده می کنند. -97 

 sharpenد(                        Rubber stampج(                        Dodgeب(                             Blureالف(

 .....استفاده می شود......برای .. Dodgeاز ابزار-98

 روشنایی وحذف نوراز قسمتی ازانب( باال بردن                    الف(کم کردن روشنایی تصویر یا تابانیدن نوربه قسمتی از ان

 د(پایین اوردن وضوح تصویرومات کردن قسمتی از ان                                                                       ج(باالبردن وضوح تصویر

 چگونه می توان اشباع رنگ ناحیه ای از تصویررا تغییر داد؟-99

 Blurد( ابزار                                      spongeج(با ابزار                       Rubber stampب(با ابزار             Dodgeالف(با ابزار

 چگونه می توان یک قسمت از تصویر را دست نخورده نگهداشته وما بقی قسمتها را تغییر رنگ داد؟-111

 pattern stampب(با دستور                                          paint Brushالف(با دستور

 Quick Maskد(با دستور                                                   Air Brushج(با دستور

 ..... برای انتخابهای چهار ضلعی یا مدور استفاده می شود......از ابزار.-111

 selectد(                          Magic wandج(                              Lassoب(                          Marqueeالف(

 برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب باید: -112

 را پایین نگهداشته وبه انتخاب خود اضافه کنید. controlالف( کلید 

 را پایین نگهداشته وبه انتخاب خود اضافه کنید. Altب(کلید 

 را پایین نگهداشته وبه انتخاب خود اضافه کنید. Alt+ 4ج( کلید 

 را پایین نگهداشته وبه انتخاب خود اضافه کنید. shiftد(کلید 

 .... استفاده می کنند......برای انتخاب ناحیه های همرنگ از ابزار .... -113

 shift+selectد(                           Lassoج(                         Magic wandب(                     Marqueeالف(

 .... استفاده کنیم ...برای اینکه یک نسخه مشابه درست درامتدادقسمت انتخابی قراربگیریدبایدازکلیدهای ..-114

 ctrl+shift+tabب(                                                   ctrl+Alt+tabالف(

 ctrl+Alt+shiftد(                                            ctrl+Alt+spacebarج(

 .... استفاده می کنند ......برای ایجاد .... Featherاز دستور  -115

 ب(ایجاد یک حاشیه دوبل در اطراف ناحیه انتخاب شده                      الف (حذف کادر انتخاب اطراف ناحیه انتخاب شده

 د( ایجاد حاشیه های صاف ومحو تصویر یا اطراف ناحیه انتخاب شده                                     کردن یک انتخاب  Loadج(



 

 

 را افزایش دهیم از کدامیک از فرامین زیر استفاده کنیم ؟برای اینکه بتوانیم کادر انتخاب شده -116

 selectد(                              smoothج(                          contractب(                                      Growالف(

 ............می توان... Scaleبا استفاده از فرمان  -117

 داد.ب( اندازه فایل را تغییر                                                              الف( مقیاس فایل را تغییر داد.

 د( مقیاس وطول وعرض فایل را تغییر داد.                                                    ج(مقیاس وطول وعرض را تغییر داد.

 .... استفاده می کنند.....برای ایجادیک الیه جدید در تصویر از دستور .... -118

 creat new layerب(                                                              Creat layerالف( 

 New adjustment layerد(                                                                      ctrl+Newج( 

 جدیدبرای تصویرایجاد کرد؟ Backgroundچگونه می توان یک الیه -119

 Duplicate Layerب(با دستور                                           Adjust Layerالف( با دستور 

 Layer/New/Backgroundد( با دستور                                                   New Layerج( با دستور 

 چیست؟ Sprayed Strokesکاربرد فیلتر  -111

 می کند.الف(این فیلتر خطوط عمودی را در تصویر ایجاد 

 ب(این فیلتر حالت اسپری رنگ را ایجاد می کند.

 ج( این فیلتر امکان ایجادخطوط مورب در جهت های افقی یا عمودی را در تصویر فراهم می کند.

 د(این فیلتر خطوطی را بصورت ضربدر در تصویر ایجاد میکند.

111- Radial Blur  چه کاری را بر روی تصویر انجام می دهد ؟ 

 بزرگنمایی یا چرخش دوربین برای ایجاد صافی در تصویرایجاد می کند .الف(یک 

 ب(ناحیه انتخاب شده را دریک جهت خاص با مقادیرو زاویه قابل تنظیم تار می کند.

 ج(با کاهش اختالف بین پیکسل های مجاورباعث محو شدن تصویرمی گردد.

 تاثیر جزیی روی یک تصویر ایجاد وآن را نرم وهموار می کند. د(تصویر را با

 چیست؟ Shearکاربرد فیلتر  -112

 الف(این فیلتر برای ایجادرنگین کمان و نوشتن متن در محیط دایره استفاده می شود.

 ب( این فیلتریک انتخاب را فشرده ویا ضبط می کند.

 ویر ایجاد می کند .ج(این فیلترانحنایی را در امتدادیک منحنی در تص



 

 

 د(با این فیلتر می توان یک طرح موج دار روی تصویر یا ناحیه انتخاب ایجاد کرد.

 تصویر را چگونه تغییر می دهد؟ cloudsفیلتر  -113

 الف(تصویر را در تصاویر مکعبها استوانه وکره ها می چرخاند.

 .ب(بافتهایی به شکل ابرطرحهای انعکاسی در تصویر ایجاد می کند 

 ج(رنگ موجود دریک تصویر را به طور تصادفی به صورت نقطه ای تبدیل می کند.

 طرح ابر ایجاد می کند.د(با استفاده از مقادیری که بین رنگها پیش زمینه متغیر می باشد

 perspective shadowکاربرد فیلتر  -114

 استفاده می کنند.الف(از این فیلتر برای ایجاد سایه های پرسپکتیو ناحیه انتخاب شده 

 ب(برای ایجاد قطره های آب سایه دار بر روی ناحیه انتخاب شده استفاده می شود.

 ج(برای ایجاد خطوط سه بعدی رنگی بر روی تصویر استفاده می شود.

 د(برای تغییر دادن حالت عادی تصویر به حالت سه بعدی بکار رود.

 ز فرمتهای زیر است:کدامیک ا photoshopمتداولترین فرمت برنامه -115

 TIFد(                                 PSDج(                                    GIFب(                                         BMPالف(

 تصویر دارای چند کانال رنگ است؟ Grayscalدرحالت رنگ -116

 د(دو                              ج(سه                                                   ب(یک                         الف(چهار       

 جز کدامیک از دسته های گرافیکی است؟ Adobe photpshopنرم افزار -117

 ب(جز هیچیک از دسته های گرافیکی نمی باشد.                                                     Vectorالف(

 د(گزینه های الف و ج                                                          Rasterج(

کدام وضعیت زیر  Multichannelبه حالت رنگ CMYKدر صورت تبدیل حالت رنگ یک تصویر از -118
 اتفاق می افتد.

 ب(تغییر درجه وضوح خروجی                                                          صفحه تصویرالف(تغییر فرکانس 

 د(تغییر اندازه وعمق پیکسل ها                                 ج(ادغام شدن الیه های موجود در فایل با یکدیگر

 شرط قرار گرفتن الیه ها در یک گروه برش چیست ؟-119

 ب(متوالی بودن الیه ها                                                  رویت بودن الیه ها     الف(قابل 

 د(هر سه موردفوق ضروری است                                                      ج(پیوند داشتن الیه ها           



 

 

 زبور ونیزشکل نقطه ای مورد استفاده را تعیین کرد؟چگونه می توان فرکانس شبکه نقطه ای زاویه شبکه م-121

 Halftone screenب(با استفاده از کادر محاوره                                Page setupالف(با استفاده از فرمان 

 د(این کار غیر ممکن است                                                  preferencesج(با تنظیم 

 کدامیک از فیلترهای زیر با کاهش اختالف بین پیکسل های مجاور در تصویرایجاد تغییر می کند:-121

 Distortد(                            Brush strokesج(                        blurب(                        Artisticالف(

 استفاده می شود؟ Replace Colorبه چه منظور از فرمان -122

 ب(تنظیم درجه روشنایی رنگ                                                                                                                الف(تنظیم میزان اشباع

 د( هر سه مورد فوق صحیح است .                   ج( امکان ایجاد یک ماسک بر اساس رنگهای مشخص در تصویر را فراهم می کند.

 برای کاهش یا حذف حالتها وعملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت زیر استفاده می شود:-123

 Navigatorد(                              Actionج(                               Historyب(                               Infoالف(

 کدامیک از ابزارها از رنگ پیش زمینه برای جایگزین کردن پیکسل ها در تصویر استفاده می کنند؟ -124

 د(ابزارهای حرفه ای                      ج(ابزارهای سودمند                         ب(ابزارهای انتخاب                       الف(ابزارهای طراحی

 که ذخیره می شوند کدام است؟ پسوند طیف رنگهایی-125

 GRDد(                                      PDFج(                                    PCXب(                                         RAWالف(

 چگونه می توان ماسک الیه را غیر فعال کرد؟ -126

 Layersماسک در پالت روی ماسک الیه وخاموش شدن دکمه الف(کلیک کردن 

 Layersب( حذف کردن ماسک الیه در پالت 

 Layerدر پالت Thumbnailوکلیک کردن روی محتوای الیه  shiftج(پایین نگه داشتن کلید

 Layersد(انتخاب یک الیه دیگر در پالت 

 را روی صفحه تصویر توصیف می کند: Distortکدامیک از گزینه های زیر عمل فیلتر-127

  الف(جابجایی پیکسل های اطراف تصویر

 ب(ایجاد یا حذف ذرات بسیار ریز همانندگرد وغبار روی تصویر

 رنگ پیکسل های مجاور آن controlج(واضح تر کردن تصویر با افزایش 

 د(محو شدن تصویر با کاهش اختالف بین پیکسل های مجاور آن

 را بصورت عمودی معکوس می کند؟کدام فرمان زیر ناحیه انتخاب شده یا الیه مورد نظر  -128



 

 

  Rotate 91cwد(                             181Rotate ج(                        Flip Horizantalب(                  Flip Verticalالف

 تصویر چیست؟ساده ترین راه برای تنظیم شدت رنگ وتیرگی  -129

 Color Balanceب(استفاه از فرمان                               Brightness/contrastالف( استفاده از فرمان 

 د( موارد الف و ب                                              Hue/saturationج(استفاده از فرمان 

 کدام وضعیت زیراتفاق می افتد؟ Bitmapبه حالت  Grayscaleدرصورت تبدیل حالت رنگ یک تصویراز-131

 ب(ادغام الیه های موجود در یک تصویر با یکدیگر                                      الف(تغییر درجه وضوح خروجی 

 د( تغییر اندازه وعمق پیکسل ها                                           ج(تغییر فرکانس صفحه تصویر

 گرافیک کامپیوتری به کدام یک از دسته های زیر تقسیم می شود؟-131

 Adobe photohopب(                                            Adobe illustratorالف(

 د( هیچکدام                                                     Raster , vectorج(

 است؟ Vectorکدامیک از برنامه های زیر جز برنامه های -132

 photoshopد(                                   tratorAdobe illusج(                  windowsب(                    paintbrushالف(

 اندازه یک تصویرمتناسب با کدامیک از گزینه های زیر است؟-133

 ب(درجه وضوحالف(اندازه وعمق پیکسل ها                      

 ج(فرکانس تصویر                                د(درجه وضوح مانیتور 

 کدامیک از حالتهای رنگ نامبرده شده دارای کمترین حجم اطالعات برای هر پیکسل است ؟-134

 RGBد(                                   Bitmapج(                          Duotoneب(                          Grayscaleالف(

 انتقال ازیک حالت رنگ به حالت رنگ دیگردریک تصویردرکدامیک ازمواردزیربطوردائمی تغییرمی کند؟-135

 د(هر سه گزینه صحیح است                                     ج(درجه وضوح                             ب(اندازه فایل       الف(مقادیر رنگ          

کدامیک از ابزارهای زیر پیکسل های موجود در تصویر رایک دست کرده و لبه های مشخص تصویر را  -136
 هموار می کند؟

 smudgeد(                             Dodgeج(                               Blurب(                                   Burnالف(

 فرق بین ابزارهای حرفه ای با ابزارهای طراحی در چیست؟ -137

 ب( فقط می توانند از رنگ زمینه استفاده کنند.                                                                   الف(فرقی نمی کند.

 استفاده کنند.ج(فقط می تواننداز رنگ پیش زمینه 



 

 

 د(عدم استفاده از ابزارهای حرفه ای از رنگ پیش زمینه یا پس زمینه است .

 خاب بخشهای تصویر راتعیین می کند؟چگونه انت Magic wandابزار -138

 الف(برحسب پیکسل هایی که دارای رنگهای متضاد ومخالف هستند.

 ب(بر حسب پیکسل هایی که دارای رنگ های مشابه هستند.

 ا کلیک کردن پیاپی درقسمت های مورد نظرروی تصویرج(ب

 د( هرسه گزینه صحیح است.

 استفاده می شود ؟ pathsبه چه منظور از پالت -139

 ب(کنترل میزان بزرگنمایی تصویر                             الف(بارگذاری و ذخیره کردن نواحی انتخاب روی تصویر

  د(اجرای فرمانهای مربوط به انتخابهای برداری وکار با مسیرهای برداری                  ج(گزینه های الف و ب صحیح است 

 کدامیک از ابزارهای زیر به طور تدریجی بخشی از تصویر را رنگ آمیزی می کند؟ -141

 Gradientد(                             paint Bucketج(                    paint Brushب(                   Air Brushالف(

 توسط کدام ابزار زیر می توان خطوط آزاد دستی با لبه ها وحاشیه های سخت ایجاد کرد؟ -141

 lineد(                             paint Brushج(                             Airbrushب(                                 pencilالف(

 کدام عمل زیر قابل انجام است ؟ Direct selectionبا استفاده از ابزار  -142

 ب(انتخاب و جابجایی مسیرها و گیره ها                             الف( تبدیل مسیر به مسیرهای منحنی شکل 

  گیره ای به مسیر د( افزودن نقاط                                       ج( حذف گیره های موجود در مسیر 

 ؟کدام عمل زیر قابل انجام است Convert pointبا استفاده از ابزار  -143

 ب( افزودن نقاط گیره ای به مسیر                                   الف( حذف گیره های موجود در مسیر 

  د( تبدیل مسیرهای صاف به مسیرهای منحنی شکل                                    ج( انتخاب وجابجایی مسیرها وگیره ها 

 بااستفاده ازکدام ابزارزیرمی توان توسط حالتهایی ازعملیات روی یک تصویرطراحی باسبک خاص انجام داد؟ -144

 History Brushب(                                                   paint Brushالف( 

 Air Brushد(                                             Art History Brushج(

 انجام داد؟ Auto contrastکدامیک ازاعمال زیر را می توان توسط فرمان  -145

 روشنایی ومحدوده بی رنگ تصویراطالعات موجود در نمودار contrastالف(تغییر 

 ب(تعیین روشن ترین و تیره ترین پیکسل های موجود درکانال رنگ وتوزیع پیکسل های میانی بطور مناسب 



 

 

  د( تغییر رنگهای ترکیبی موجود در تصویر                            ج( تنظیم روشنایی وسایه های یک تصویربطور اتوماتیک 

 ؟درکدام مورد زیر استفاده می شود purgeفرمان  -146

 قادر به انجام عمل بعدی نباشد. photoshopالف(هنگامیکه فضای زیادی ازحافظه توسط اطالعات اشغال شده باشدبطوریکه برنامه 

 ب(برای خنثی کردن اخرین عمل انجام شده در تصویر 

 ج(برای بازگرداندن تمام تغییرات انجام شده در تصویر 

 د( گزینه های ب و ج 

 زکدام ابزارزیر می توان تصویر را چرخاند و نقص موجود در آن را اصالح کرد؟ به هنگام استفاده ا-147

 Cropد(                                       Handج(                                  Lassoب(                                   Move )الف

 های روی مسیر را می توان حذف نمود؟با استفاده از کدامیک از ابزارهای زیر گیره  -148

  Direct selectionب(                                                      Freefrom penالف(

 Add Anchor pointد(                                           Delete Anchore pointج(

 استفاده می شود؟ Navigatorبه چه منظور از پالت  -149

 ب( کنترل و انتخاب قلم های مختلف طراحی                        الف( کنترل عناصر واجزا مختلف موجود در تصویر 

  د( کنترل میزان بزرگنمایی یک تصویر                     ج(کنترل وساخت نواحی انتخاب برداری روی تصویر 

 برای کدامیک از حالتهای زیراستفاده می شود؟ pageدر کادر محاوره  orientationاز دکمه  -151

  ب( تنظیم جهت چاپ تصویر                                           الف( تنظیم خصوصیات چاپگر 

 اطراف تصویر د( انتخاب یک رنگ زمینه برای محیط                                     ج( تنظیم عملیات ارسال چاپ تصویر 

 کدام است ؟ Labاسامی کانالهای حالت رنگ  -151

 Yellow, Magenta, cyanب(                                                                       Blackالف( 

 b , a , Lightnessد(                                                     Blue, Green, Redج( 

با استفاده از کدام ابزار زیر می توان رنگهای پیش زمینه و زمینه را از روی تصویر جاری در محیط کار برنامه  -152
 نمونه برداری کرد ؟ 

 Dodgeد(                                          Eyedropperج(                 paint Bucketب(                 Rubber stampالف(   

 برای ایجاد فایل مشابه از یک فایل از کدام فرمان زیر استفاده می شود ؟ -153

 Efficiencyد(                        Duplicate Layerج(           Duplicate Imageب(                 Duplicate channelالف(



 

 

 منظور از درجه وضوح تصویر چیست ؟ -154

 ب(میزان کوچکنمایی تصویر                                  الف( میزان بزرگنمایی تصویر         

 د(فاصله تصویر از زمینه                                           ج( فاصله پیکسل ها در تصویر

 در چیست ؟ CMYKو RGBتفاوت بین رنگهای  -155

 رنگی است . CMYKسیاه وسفید و RGBالف(

 رنگ مورد استفاده برای چاپ می باشد. CMYKحالت استانداردمانیتور بوده و RGBب( 

 هم رنگ اصلی ویک رنگ مجازی  CMYKرنگهای اصلی را نشان می دهدو RGBج(

 برای خروج پرینت می باشد. CMYKاستاندارد برای گرفتن فیلم چاپ و  RGBد( 

156- Indexcolor  بوده واز موارد استفاده ان چیست؟چه حالتی از رنگ 

 IBMو  Appleالف( ایجاد سازگاری بین سیستمهای 

 می توان فیلتر بسیاری به کار برد. Indexب( در تصویری با حالت رنگ 

 ج(از این حالت رنگ برای برنامه های تک رسانه ای استفاده  می کنند.

 رای ساختن انیمیشن به کار می رود.د( این حالت ب

 و انیمیشن چند رسانه ای پشتیبانی می شوند ؟ webامیک ازحالت رنگهای زیر در برنامه صفحات کد-157

 د(هر سه مورد                                 Index colorج(                       Gray scale-RGBب(                 RGB -CMYKالف(

 کالیبره کردن تصویر برای انجام ....... -158

  پی روی صفحه با استفاده از یک سیستم کالیبره شدن مناسبالف( نمایش دقیق رنگهای چا

 webروی صفحه  CMYKب(نمایش دقیق رنگ های 

 ج( نمایش کل رنگهای موجود در کامپیوتر روی صفحه 

 تغییر رنگهای یک فایل بر روی مانیتور د(

 برای چه کاری استفاده می شود؟ Guids &Gridاز گزینه  -159

 ب( تنظیم فرمت فایل مورد نظر                                                                 الف( تنظیم رنگ 

  بندید( تنظیم سیستم اندازه گیری خطوط راهنما وخطوط شبکه                                         تنظیم سیکل های رنگی فایل ج( 

161- plugin ها چه نوع ویژگی هایی را در فتوشاپ ارائه می دهند؟ 

 الف( جز برنامه اصلی هستند.



 

 

 بوده وجلوه های ویژه ای را در تصویر بوجود می آورند. Filterدر برگیرنده فیلترهای تحت منوی ب(

 ج( برنامه ای برای تعیین رنگهای اصلی در یک فایل فتوشاپی می باشند.

 یک تصویر می باشد. (Resoulotion)د( برنامه های کمکی برای تعیین رزولوشن 

 در فتوشاپ چه کاری انجام می دهد؟  controlآیکن منوی  -161

 ب( موقعیت فایل را در برنامه نمایش می دهد.                       الف( اندازه و موقعیت پنجره را نمایش می دهد.

 د( فرمت فایل تصویر را تغییر می دهد.                                           می کند. ج( اندازه فایل را مشخص

162- PSD  در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟ 

 ب( نوعی فرمت تصویر                                 الف( نمونه رنگ را نشان می دهد              

 د( دستوری برای انجام فایلها                                              ج(فیلترهای فتوشاپ                     

 لغو تمامی تغییرات انجام شده در یک فایل از کدام دستور استفاده می کنند؟برای  -163

 Editدر منوی  undoب(                                                         Fileدر منوی  Revertالف(

 History در منوی step Backwardد( دستور                                         pathدر منوی  Strokpathج( دستور 

 یک فایل را تغییر داد؟ Formatچگونه می توان  -164

 saveب(با دستور                                                          open asلف( با دستور ا

 save asد( با دستور                                                   save as copyج( با دستور 

 برای تغیر اندازه فایل بدون تغییر سایز تصاویر از کدام دستوراستفاده می شود ؟ -165

 convase sizeد(                   Dimention pixelج(                         print sizeب(                        Image sizeالف(

 اگربخواهیم سایزیک فایل رافقط درارتفاع تغییر دهیم)همراه با کل تصویر( چگونه عمل می کنیم ؟ -166

 image sizeدر  Constrain propertiesالف( با غیر فعال کردن منوی 

 image sizeدر  Resample imageب( با غیر فعال کردن منوی 

 pixcel Dimentionج( با 

 canvas sizeد( 

 برای مخفی یا آشکار کردن جعبه ابزار ....... -167

 از منوی ویندوز را انتخاب می کنیم. show toolsالف( گزینه 

 را انتخاب می کنیم . palletاز منوی  Type maskب( گزینه 



 

 

 می زنیم. shiftرا همراه با  Tabج( 

 را می زنیم . T+Alt+shiftد( 

 چگونه می توان رنگهای غیر قابل چاپ را تشخیص داد؟ -168

 Eyedropperالف( با استفاده از 

  color pickerب( با دیدن عالمت نور در کنار کادر رنگ در منوی 

 ج( با سوئیچ کردن بین رنگهای انتخاب شده در زمینه 

 paint Bucket Toolد( با ابزار 

 فتوشاپ چه بوده وچگونه می توان آنها را فعال کرد؟ پالتهای شناور در-169

 آنها را نمایش داد. windowالف( پالتهایی که می توان از منوی 

 ب( پالتهایی که همیشه در هنگام باز کردن فایل مورد نظر فعال می شوند.

 وجود دارند . propertiesدستور  د( پالتهایی که در            فعال می شوند. viewج( پالتهایی که با استفاده از منوی 

 می توانید........ Handبا استفاده از ابزار -171

 .ب( خیلی سریع از یک قسمت تصویر به قسمت دیگر جابجا شود                                                  الف( زمینه تصویر را جابجا کنید.

 د( الیه های مختلف را بطور جداگانه حرکت دهید.                 اضافی جابجا کنید.ج( تصویر اصلی رابدون حرکت دادن الیه های 

 ری از رنگهای زمینه وپیش زمینه تصویر از ابزار....... استفاده می کنیم.دبرای نمونه برا -171

 point sampleد(                         Eyedropperج(                           Navigatorب(                        Infoالف( 

 برای انتخاب های ناحیه های همرنگ از ابزار......... استفادده می کنند. -172

 shift+selectد(                                       Lassoج(                             Magic wandب(                         Marqueeالف( 

 ........printerبرای عدم چاپ سند یک در صف چاپ بعد از انتخاب آن از پنجره  -173

 را کلیک می کنیم . cancelگزینه  documentالف( از منوی 

 را کلیک می کنیم . pauseگزینه  documentب( از منوی 

 را کلیک می کنیم. purge print documentگزینه  printersج( از منوی 

 د( همه موارد

 در کدامیک از حالتهای رنگی زیر نمی توان از الیه ها وفیلترها استفاده کرد؟ -174

 الف(گزینه الف و ج صحیح است.                   Indexed colorج(                 Gray scaleب(                        Bitmapالف(



 

 

 را توصیف نمی کند؟  Image sizeکدامیک از موارد زیرعملکرد فرمان  -175

 الف( تغییر ابعاد تصویر براساس تعداد پیکسل ها در عرض و طول

 تعدادنقاط چاپ شده در هر سانتیمتر یا اینچ ب( تغییر ابعاد تصویر براساس 

  ج( افزایش طول یا عرض صفحه حاوی تصویر بدون تغییراندازه تصویر اولیه

 ( آن ابعاد (Resolutionد( افزایش یا کاهش ابعاد تصویر با ثابت نگه داشتن تناسب بین ابعاد و درجه وضوح 

 چه کاری انجام می دهد؟) به صورت پیش فرض(  canvas sizeفرمان  -176

 ری الف( بصورت پیش فرض افزایش طول وعرض صفحه حاوی تصویر در کلیه جهات چهار گانه با رنگ پیش زمینه جا

 ب( افزایش طول وعرض صفحه حاوی تصویر درجهت باالو پایین بارنگ پیش زمینه جاری 

 جاری  foregroundج( افزایش طول وعرض صفحه حاوی تصویر در کلیه جهات چهار گانه با رنگ 

  حاوی تصویر در جهت باال وپایین با رنگ پس زمینه جارید(افزایش طول وعرض صفحه 

 مقادیر زیرمعرف رنگ سیاه می باشد؟کدامیک از  -177

  ; Lab :  111 111،111;111CMYK ;                1; 1;  1RGB          ,1،1،1 الف( 

  ,RGB ;255،255،255,              CMYK; 1 , 1, 1,                         Lab: 1, 1, 1ب( 

 RGB ; 255, 255, 255                CMYK; 1, 1, 11                    Lab: 111،1،1ج( 

  RGB; 1, 1, 1,                   CMYK; 1،1 ,111                       Lab: 1, 1, 1د(

 نادرست است. Historyکدامیک از گزینه های زیر در مورد پالت -178

 افزوده نمی شود . Historyالف( تغییراتی ازقبیل : تغییر در پالت ها تنظیمات رنگ وتنظیمات پیش فرض یک تصویرخاص به حالت 

 ب(به محض بستن تصویر یا مدرک وباز کردن مجدد آن تمام حالتها وتصاویر فوری از آخرین جلسه کاری مجددا ظاهر می گردند.

دادن تصویر تمامی حالتهایی را که پس از حالت انتخاب شده در پالت قرار گرفته اند حذف می ج( انتخاب یک حالت وآنگاه تغییر 
 پس از تغییر تصویر استفاده شود. UNDOکند مگر اینکه از فرمان 

 د( بنابر پیش فرض حذف یک حالت عالوه بر حذف آن سبب حذف حالتهای بعدی نیز می شود .

 نادرست است:توصیف کدامیک از ابزارهای زیر  -179

 : افزایش یا کاهش بزرگنمایی تصویر همراه با پنجره آن  ZOOMالف( 

 : جابجایی تصویر درون پنجره مربوط  HANDب( 

 (color pattet: رنگ آمیزی زمینه وپیش زمینه با توجه به پالت رنگها ) Eye Dropperج( 

 : انتخاب ناحیه ای از تصویرو تغییر اندازه وشکل آن به گونه ای که فضای خارج از ناحیه انتخاب شده حذف گردد. CROPد( 



 

 

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد ابزارهای انتخاب صحیح نیست؟  -181

 د.نمی توان استفاده کر Magic wand( از ابزار Bitmapالف( در تصاویری که بصورت طرح بیتی هستند)

به ترتیب نواحی مربع  Elliptical Marqueeو  Reclangular Margueeهنگام استفاده از  shiftب( با نگه داشتن کلید 
 ودایره شکل انتخاب می گردند.

را نگه داریم  Altکلید  Elliptical Marqueeو  Reclangular Margueeج( اگرهنگام انتخاب یک ناحیه به وسیله ابزار 
 اولین کلیک ماوس روی تصویر مرکز ناحیه انتخاب را مشخص می کند.

 . درجه رسم کنید 45راپایین نگهداریدمی توانیدخطوط صافی بازاویه shiftکلید Polygonal Lassoد( اگرهمزمان بااستفاده ازابزار

 از گزینه های زیر وجود ندارند. کدامیک line optionsدر نوار  -181

 fade,use,All,layersب(                                                          length , weightف( ال

  pathد(                                                   use,All,layers,weightج( 

 درکدامیک از پالتهای زیر وجود ندارد. Anti Aliasedگزینه  -182

 Brush, Gradientب(                                                     ,Paint, Bucket, PencileLineالف( 

 د( هیچکدام                                      Paint Brush, Polygonal Lasso , Brushج( 

 را تعریف می کند؟  Lineکدامیک از گزینه های زیر ابزار -183

 خطوط صاف با ضخامت دلخواه استفاده می شود.الف( برای ترسیم 

 ب( برای رسم خطوط فلش دار یک یا دو جهته بکار گرفته می شود. 

 (  shiftدرجه درکلیه جهات ترسیم نمود.)به کمک کلید  45ج( می توان به کمک آن خطوط با زاویه دقیقا 

  د( همه موارد

 صحیح نیست؟ smudgeکدامیک از گزینه های زیر در مورد ابزار  -184

 بهره مند است . Anti alisedف( این ابزار از گزینه ال

 Dragدر شروع هر حرکت و در حین عمل کشیدن ) foregroundاز رنگ  Finger paintingب( درصورت استفاده از گزینه 
 ( استفاده می شود.

 عمل می کند. Paint Bucketدر این ابزار درست همانند ابزار  Sample All Layersج( گزینه 

 . از ابزار یاد شده نمی توان استفاده نمود Indexed Colorیا  Bitmapد( درتصاویر 

 ریف زیر صحیح نیست؟ اکدامیک از تع -185

 جهت نرم و هموار کردن لبه ها و حاشیه های سخت وصاف بهره گرفته می شود . sharpenالف( از ابزار 



 

 

 جهت کم کردن روشنایی تصاویر یا تاباندن نور به قسمتی از آن استفاده می شود.  Dodgeب( از ابزار

 برای تنظیم روشنایی تصویر وافزایش یا کاهش کنتراست آن استفاده می شود.  Burnج( از ابزار 

 د( گزینه های ب و ج صحیح اند.

 د.کدامیک ازحالتهای زیر لزوما منجر به تیره شدن تصویر مبنا می گرد -186

 Color Burn, Multiply, Darkenب(                                    Hard Light, overlay, screenالف( 

 Hard Light, overlay, Darkenد(                             Multiply, Color Burn, Hard Lightج( 

 چه کاربردی دارد؟  Featherگزینه  -187

 به ایجاد حاشیه های صاف و محو می شود.( منجرselection) الف( در ابزارهای انتخاب

 خطوط یا منحنی های صاف وبدون بریدگی ایجاد می کند . lineب( در ابزارهای طراحی مانند

 ج(در ابزارهای انتخاب منجر به گسترش وبزرگتر شدن ناحیه انتخاب به اندازه تعداد پیکسل معین شده می شود.

 منجر به ایجاد لبه های صاف و محو می گردد. Brushد( در ابزارهای طراحی همانند 

 توصیف کدامیک از کلیدهای زیر درست است ؟-188

 (inversمعکوس کردن ناحیه انتخاب ) shift +ctrl+ Dالف( 

 ازحالت انتخاب خارج سازی کلیه انتخاب ها  ctrl+ Dب( 

 selectمنوی از  Feather: گزینه  Alt+ ctrl+Dج( 

  د( همه موارد

 یک تصویر کدامیک ازراه های ذیل امکان پذیراست جهت ایجادنسخه مشابه ازناحیه انتخاب شده -189

 Editاز منوی  pasteو copyالف( استفاده از فرمان 

 Dragهمزمان با عمل  ctrl+Altب( قرار دادن مکان نما در داخل کادرانتخاب وپایین نگه داشتن کلیدهای

 هنگام استفاده از ابزار جابجائی  Altج(نگه داشتن کلید 

 د( هر سه روش صحیح است.

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟ -191

 که انتخابهارا ذخیره می کنند. Alphaالف(کانالهادربرنامه فتوشاپ دودسته هستندآنها که رنگها راذخیره می کنندوکانالهای 

 استفاده نمود. save selectionمی توان پس از انتخاب ناحیه موردنظر از فرمان  aAlphب( جهت ایجاد یک کانال 

 می توان ناحیه انتخاب شده را به نحو مطلوب ویرایش نمود. Quick Maskج( درحالت 



 

 

 د( هنگام ذخیره کردن ناحیه انتخاب نمی توان آن را به یک سند تصویر جدیدانتقال داد.

 استفاده می گردد؟ Transformکردن ناحیه انتخاب شده به فرمهای دلخواه از کدامیک از فرامین  برای کج -191

 د( هر سه گزینه صحیح است.                          Perspectiveج(                               Distortب(                         Skewالف( 

 نیستند؟ یکدیگر  کدامیک از دوفرمان زیرمعادل -192

 =cw91cw , Rotate  91Rotate ~Flip Vertical الف( 

 Flip Horzinatal =~Rotate 181 , Flip Verticalب( 

 Rolate 91ccw=~Rotate 91cw, Rotate 181ج( 

 Rotate 181=~Flip Vertical, Flip Horzintalد( 

 شود؟کدامیک از فرامین زیر منجر به ایجاد یک الیه جدید می  -193

 Layer Via Cutیا  Layer Via Copyب( استفاده از فرمان                                              copyو  pasteالف( استفاده از فرمان 

  د( هرسه گزینه فوق                       Create New Layerیا دکمه  New Layerج( استفاده از فرمان 

 وجود ندارد؟ Angle( گزینه  Effectsهای الیه ای )در کدامیک ازجلوه  -194

 Bevelد(                               Outer Glowج(                         satinب(                       Drop Shadowالف( 

 کدامیک از گزینه های زیر جزو فیلترهای هنری محسوب نمی شوند؟ -195

 Cutout, Frescoب(                                                     Film Grain, Cutoutالف( 

 CrossHacher, Spatterد(                                            Plastic Wrap, Neon Glowج( 

 کدامیک از ابزار متن را برجسته می کند؟  -196

 Glow د(                                   Overlayج(                              Embossب(                  rop shadowDالف( 

 اعوجاج ایجاد کنید.مسیراز پیش تعیین شده متن ها را پیچانده ویا در آنها 15این ابزاربه شماامکان می دهدتا از  -197

 Rotate د(                                  Distortionج(                                     Blendب(                      Warp Textالف( 

 کدامیک از ابزار زیرمیزان اشباع رنگ را افزایش یا کاهش می دهد؟ -198

 Highlightsد(                                        Shadowsج(                          Blurب(                              Spongeالف(

 قرار داردکنترل کننده درجه تیرگی الیه فعال می باشد.  Layersلغزنده ........ که در باالی پالت  -199

 Multilayersد(                          channelsج(                         opacityب(                                       fillالف( 



 

 

الیه های دیگرهمراه الیه فعال حرکت کنند آن الیه ها را توسط ............ به الیه  بخواهیمدر پالت الیه ها اگر  -211
 فعال متصل می کنیم .

 brushد( عالمت            ج(عالمت قفل                                  ب( عالمت زنجیر )کلیپس(الف( عالمت چشم                     

 برای ایجاد مجموعه ای از الیه ها از دستور ........... استفاده می شود. -211

 layer/New/layer maskب(                                  layer/New/layer setالف(

 layer/New/merge visibleد(                               layer/New/merge layerج(

 با زدن کلید.......... می توان جعبه ابزار وپالتها را آشکار یا پنهان نمود. -212

 Ctrl + Tabد(                         Alt + Tabج(                                shift+ Tabب(                            Tabالف(

 .........می توان شفافیت تصویرزمینه را به شکل مالیم محو نمایید. با انتخاب گزینه-213

 pen pressureب(                                              Anti- aliasedالف( 

 web colorsد(                                 Ditherd transparencyج( 

 زیر مناسب است ؟  Plugin کدام برای ایجاد جلوه های دود غبارمایعات وآتش -214

 Motion Blurد(                             fyiliqu( ج                      pattern makerب(                       Artisticالف( 

 با این عمل بعد از ریختن رنگ در ناحیه انتخابی پیکسل های نقاط رنگی به اطراف محو می شوند؟  -215

 د(هرسه مورد                            aliased -Antiج(                         featherب(                          Dissalveالف( 

 کدام گزینه فقط نواحی رنگهای پیوسته را انتخاب می کند؟ -216

 Discontigouosد(                                   ctrl+Aج(                 Continiousب(                           Contigouosالف( 

 برای افزایش عمق رنگ طیف خاکستری از گزینه ............ استفاده می شود. -217

 د( موارد الف و ب صحیح است                    picture packageج(                Grayscaleب(                      Duotone الف(

 گزینه ......... رنگ سایه روشن های تصویر را تنظیم می کند. -218

 Auto Colorد(                                 Auto levelsج(           Auto Contrastب(                          Color Balanceالف(

 یر بکار می رود ؟کدام گزینه برای تنظیم طیف رنگ غلظت ومیزان روشنی /تیرگی کل تصو -219

 Brightness/Contrastب(                                                Hue/Saturationالف( 

  الف وج د(                                                                        ctrl+uج( 



 

 

را به این گزینه آستانه تفکیک نقاط تیره و روشن یک تصویر را محاسبه کرده و کلیه نقاط رنگی تصویر  -211
 رنگهای سیاه وسفید تبدیل می کند.

 Variationsد(                                posterizeج(                     Threshold ب(                           Equalizeالف( 

وقتی که بخشی از تصویر یک الیه را به جایی دیگر کپی کنید در حاشیه ناحیه کپی شده نقاط ناخواسته ای به  -211
 چشم می خورند که با انتخاب گزینه .......... می توان این نقاط ناخواسته را کاهش داد.

 flatten imageد(                                 erge linkedmج(                   Mattingب(                           Defringeالف( 

 معکوس کردن حالت انتخاب از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟برای  -212

 shift+ ctrl + Dد(                               Alt+ Ctrl+ Iج(            shift + ctrl+ Iب(                           Alt +Ctrl +Dالف(

 برای توسعه ناحیه انتخاب به تعداد نقاط دلخواه از گزینه .......... استفاده می شود . -213

 Extendد(                                  Expandج(                               contractب(                             featherالف(

 موربی در تصویر شما ایجاد می کند؟کدامیک از فیلترهای زیر خطوط  -214  

 smart Blurد(                                    Brush toolج(               rosshatchCب(                         Angled strokesالف( 

 قابل نمایش می باشند. CMYK............. به محدوده ای از رنگها گفته می شود که در سیستم  -215

  proof colorsد(                     Color rangeج(               Actual pixelsب(                            Gamut warningالف( 

 بودن .............. الزامی است .برای درج خطوط راهنما روی صفحه آشکار  -216

 Extrasد(                             Slicesج(                                   ب( خط کش ها                         اف( الیه ها                  

 مجموعه فیلترهای ............ پیکسلهای تصویر را جابجا می کنند.  -217

 د(هرسه مورد                                  Waveج(                                     Zigzagب(                                     sGlasالف( 

 این ابزار برای روشن تر کردن نواحی خاصی از یک تصویر بکار می رود؟  -218

 patch toolد(                           Blur toolج(                              Doge toolب(                       Sponge toolالف( 

 این ابزار به .......... تبدیل می شود. Eyedropperدر حین استفاده از  shiftبا گرفتن کلید  -219

                                                                                                                                                                                             zoomد(                                  Handج(                          Color samplerب(                       Measurer toolالف( 

 بین بردن قسمت هایی از تصویر که نمیخواهیم مناسب است؟کدام ابزار برای از -221

     ctrl+vد(                                    ctrl+xج(                         pastب(استفاده از                              Cropالف(

 



 

 

 تصویر جدا کرد؟با کدام گزینه از دستورات محدوده انتخاب می توان یک نوار رنگی از -221

    smoothد(                                Expandج(                               Boarderب(                           Featherالف(

 کدام فرمت برای استفاده در پروژه های ویدیویی مناسب است؟-222

   PSDد(                                    JPGج(                                    EPSب(                                      TGAالف(

 برای کم کردن یک کادر انتخاب از بقیه انتخاب ها کلید..........را می گیریم.-223

      clickد(                                   Shiftج(                                     Altب(                                            Ctrlالف

 اگربخواهیم جستجویی درجدول محتویات داشته باشیم ازچه روشی استفاده می کنیم؟HELPدرپنجره-224

      1Fد(                 ج(از طریق پیوندهای موجود در صفحه                            searchب(                      Contestالف(

 برای بازکردن فایلهای تصویری بهتر است از گزینه.........در منوی فایل استفاده کنیم-225

 Openد(                             Resent fileج(                       Open asب(                   Brows in bridgeالف(

 به تجزیه و تحلیل رنگ تصویر است؟کدام فضای کاری مربوط -226

 Basicد(                          Paintingج(                                 Analysisب(                         Webالف(

 برای کدام نوع انتخاب مناسب است؟ Single columnگزینه -227

 د(بیضی                   ج(مستطیلی                                        ب(سطری                                           الف(ستونی

(کدام گزینه برای تنظیم   فضای حافظه مورد نیاز فتوشاپ perferencesدرتنظیمات پیش فرض محیط کار)-228
 است؟

 Ideal rangeد(                  Memoryج(               photoshopMemoryب(                     Let photoshop useالف(

 کلید میانبر معکوس کردن ناحیه انتخابی چیست؟-229

                    Ctrl+shift+Iد(                                  Ctrl+Dج(                             Ctrl+Iب(                        Ctrl+shift+Dالف(

 کدام گزینه برای تنظیم کردن گوشه های محدوده انتخاب است؟Optionدرنوار -231

    Subtract from selectionد(                       Smoothج(               Add to selectionب(                       Featherلف(ا

 کلید میان بر..........استفاده می شود؟برای تغییر ابزارهای کمند معمولی از -231

 Lد(                             Ctrl+Lج(                                  Shift+Lب(                                Alt+Lالف(

فرض کنید می خواهید کلیه رنگهایی که فقط یک رنگ خاص هستند را انتخاب کنیم.بهتر است از -232
 ...........استفاده کنیمدستور.



 

 

 color rangeد(               Magic wandج(                                Quick selectionب(                      Smoothالف(

 چقدر است؟Cs4حداقل حافظه مورد نیاز برای نصب فتوشاپ -233

      1mbد(                                 128mbج(                            512mbب(                            گیگا هرتز       8/1الف(

 کدام فرمت از کیفیت تصویر هنگام فشرده شدن نمی کاهد؟  -234

   GIFد(                                        JPGج(                                BMPب(                                          Tifالف(

 روی یک الیه رنگ رنگهای مشابه آن انتخاب میشود چیست؟ نام ابزار انتخابی که با یک بار کلیک-235

 Magic lassoد(                       polygonج(                    Magic wandب(                     Quick selectionالف(

 چقدر است؟cs4حداقل حافظه کارت گرافیک مورد نیاز برای نصب فتوشاپ -236

 گیگا هرتز8/1د(                               1mbج(                           512mbب(                                  128mbالف(

 _ویژگی های هر ابزار در کدام قسمت از صفحه نمایش داده می شود؟237

 د(نوار دستورات                      ج(نوار اختیارات                       ب(جعبه ابزار                   الف(نوار عنوان              

 برای چه حالتی مناسب است؟Full screen mode_روش نمایش 238

 ب(روش بزرگ نمایی و کوچک نمایی  الف(نمایش استاندارد تصویر                                          

 د(نمایش تمام صفحه تصویرج(نمایش تمام صفحه تصویر با نوار منو                               

 کدام فضای کاری مربوط به تایپ متن وپالت های تنظیمی مربوط به آنهاست؟-239

 Typograghyد(                            Analysicج(                            webب(                            proofingالف(

 کدام فضای کاری مربوط به طراحی صفحات وب است؟-241

  analysisد(                                   webج(                                basicب(                              paintingالف(

 حجم کمتری را در سیستم اشغال می کند؟کدام فرمت -241

 TIF-GIF-JPGد(                     PNG-GIF-JPGج(                         JPG-TGA-BMPب(                     EPS-GIF-jpgالف(

 با انتخاب کدام دکمه می توان روش نمایش چند فایل در صفحه را تغییر داد؟-242

 ب(به صورت دستی این کار انجام میشود                                                            windowsالف(

 د(به صورت اتوماتیک انجام میشود                                            Arrange documentج(

 فرمت پیش فرض در فتوشاپ که قابلیت الیه برداری دارد کدام است؟-243

 PSDد(                                        TIFج(                                      JPGب(                                     GIFالف(



 

 

 کدام گزینه باعث شناور شدن فایلهای باز در صفحه میشود؟-244

 Match locationد(              float all in windowج(          fit on screenب(                       New windowالف(

 کدام فضای کاری مربوط به تصحیح رنگ نهایی تصویر برای چاپ است؟-245

    analysisد(                               basicج(                          proofingب(                          paintingالف(

 کاری مربوط به تجزیه و تحلیل رنگ تصویر است؟کدام فضای -246

    webد(                                Basicج(                               Analysisب(                                paintingالف(

 داشت؟ با کدام گزینه از دستورات محدوده انتخاب میتوان یک محدوده با گوشه های گرد واضح-247

   Expandد(                              featherج(                               Borderب(                                   smoothالف(

 را بیشتر کنید magic wandچگونه می توانید دقت ابزار -248

 ب(آن را انتخاب می کنیم    را بیشتر می کنیم                               toleranceالف(

 د(هیچکدام                                     را کمتر می کنیم toleranceج(

 است channelsکدام گزینه عملکرد -249

 ب(ذخیره کردن تغییرات فایلالف(تغییر دادن رنگهای زمینه پیش فرض                                                 

 کردن اطالعات مربوط به رنگ وانتخاب                                   د(پاک کردن تغییرات اعمال شده روی یک فایلج(ذخیره 

 ایجاد شده باید از کدام کلید استفاده کنیم pathبرای حذف یک -251

 NG PATHCLIPPIب(                                                              DELETE PATHالف(

 TURNOFF PATHد(                                             DELETE CURRENT PATHج(

 تر استبرای رتوش یک عکس قدیمی و کهنه کدام ابزار مناسب -251

 3و2د(                                  FOCUSج(ابزار تغییر                        STAMPب(                           GLOWالف(

 توسط کدام ابزار می توان یک متن به تصویر اضافه کرد-252

 HAND TOOLد(                  PEN TOOLج(                        TYPE TOOLب(                        LINE TOOLالف(

 را می توان انتخاب کرد برای تغییر شکل خطوط پیرامون حروف چه گزینه هایی-253

 د(هرسه گزینه                            SHARPج(                                  SMOOTHب(                                CRISPالف(

 historyبا انتخاب یک موقعیت در پالت -254

 ب(فقط آن موقعیت حذف می شود                                  الف(موقعیتهای بعد از آن موقعیت کال حذف می شوند



 

 

 خالی می شودhistoryد(پالت                                           ج(موقعیت های قبل از آن موقعیت حذف می شود

 ی گیرداگر بخواهیم تصویررابرای چاپ آماده کنیم درکدام قسمت تنظیمات صورت مimage sizeدرپنجره -255

 canvas sizeد(               resolutionج(                  documentب(                    pixel dimensionالف(

 الیه در راستای افق  برای وارونه کردن یک-256

 transform/file verticalب(                                   transform/file horizontalالف(

 transfom/kiwiد(                                                 transform/perspectiveج(

 چنانچه بخواهیم ابعاد صفحه کار را تغییر دهیم از کدام گزینه ی زیر استفاده می کنیم-257

 apply imageد(                          duplicateج(                    canvas sizeب(                        image sizeالف(

 کدام یک از حالتهای رنگی زیر برای چاپ مناسب است-258

 labد(                                       cmykج(                                    bmpب(                                        rgbالف(

 تصویر صحیح می باشد resolutionکدامیک از جمالت زیر در مورد دقت یا -259

 الف(هرچه دقت بیشتر باشدکیفیت تصویر بیشتر ولی حجم فایل تغییر نمی کند

 ب( هرچه دقت بیشتر باشدکیفیت تصویر بیشتر وحجم فایل نیز افزایش می یابد

 کاهش می یابدج( هرچه دقت بیشتر باشدکیفیت کاهش یافته وحجم فایل نیز 

 د(هرچه دقت کمتر باشدکیفیت افزایش یافته ولی حجم فایل تغییر نمی کند

 چیست pasteکلید میانبر -261

 ctrl+wد(                                     crtl+cج(                                ctrl+xب(                                  ctrl+vالف(

 resolutionدقت یا معموال برای چاپ فایل مورد نظردریک پرینتر لیزری رنگی با کیفیت باال از چه -261
 تصویری استفاده می شود

 96dpiد(                                  72dpiب(                                 311dpiب(                                111dpiالف(

 ایجاد کادرهای نامنظم مناسب ترین فرمان کدام استبرای -262

 colorrangeد(                           magicج(                               magicwandب(                              lassoالف(

رنوبت بعدی در نظر پالت ........برای ضبط حزکات ودستورات مورد نظرشما ونگه داری واجرای مجدد آنها د-263
 گرفته شده است

 infoد(                                  channelج(                                  actionب(                                   layerالف(



 

 

 برای تیز و سخت کردن لبه ها وحاشیه های نرم از ابزار ......استفاده می کنند-264

 sharpenد(                    rubber stampج(                             dodgeب(                                        blurالف

 برای شبیه سازی چه چیزی است lens flareفیلتر -265

 د(تابیدن نور                       روشنایی           -ج(تیرگی                 ب(ابر                                 الف(امواج                   

 بهترین فرمت برای چاپ تصویر در لیتوگراف چیست-266

 gifد(                                         tiffج(                                              psdب(                                   Jpegالف(

 چنانچه بخواهیم در فتوشاپ رنگ خطوط راهنما راتغییر دهیم از چه دستوری استفاده می شود-267

  color pickerد(                   edit/prefrencesج(                view/show/gripsب(                view/show/gridالف(

 ور خورده نشان می دهدکدام فیلتر تصویر را به صورت هاش-268

 pinchد(                                twirilج(                             cross hatchب(                                      waveالف(

269-layer چیست و چه کاربردی دارد 

 ب(برای تغییر رنگ الیه انتخاب شده استفاده می شود                الف(برای راحتی ویرایش الیه های مختلف ایجاد می شود

 د(برای ایجاد فرمتهای مختلف از یک فایل                                     ج(برای ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر

 رنگ قسمتهای انتخاب نشده تصویر بطور پیش فرض چه رنگی می شود quick maskدر حالت -271

 د(بدون تغییر باقی می ماند                    ج(سفید                       ب(سیاه                                                      الف(قرمز      

 در فتوشاپ چند دسته ابزار وجود دارد-271

 دسته )مشاهده و انتخاب(  3ب(                                                         دسته)انتخاب و مسیر( 2الف(

 دسته)متن و شکل و بردار(3دسته)انتخاب و نقاشی و مسیر و مشاهده(                                  د(4ج(

 برای حذف یک الیه چند روش وجود دارد-272

 ب(روی دکمه سطل اشغال کلیک می کنیم                          را انتخاب می کنیم clear layerگزینه layerالف(ازمنوی 

 3و2د(                              را انتخاب می کنیم clear layerگزینه  layerج(از منوی 

 چگونه می توان یک قسمت از تصویر را دست نخورده نگه داشته و مابقی قسمتها راتغییر رنگ داد-273

 pattern stampب(با دستور                                                    paint brushالف(با دستور

 quickmaskد(با دستور                                                              airbrushج(با دستور 

 



 

 

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است-274

 ره شده در یک فایل حجم آن را افزایش می دهندالف(مسیرهای ذخی

  ب(ماسک موجود دریک فایل حجم آن را افزایش می دهد

 ج(افزایش تعداد رنگ تصویرحجم آن را افزایش می دهد  

 ماسک ها و مسیرها تاثیری درافزایش حجم فایل ندارندد(

 می کنید چنانچه بخواهیدقسمتهایی ازیک شکل راکه یک رنگ است انتخاب نماییدازکدام دستوراستفاده -275

 magicwandد(                             lassoج(                              inverseب(                             marqueeالف(

 می کند backgroundکدامیک از گزینه های زیر تمامی الیه ها را تبدیل به -276

 visible imageد(                     merge linkeج(                   merge downب(                flatten imageالف(

277-resolution چیست 

 ب(تعداد پیکسلهای موجود در واحد اینچ      الف(تعداد پیکسلهای موجود در واحد مربع                

 3و2د(                                                     ج(میزان وضوح تصویر

 editدرصوریتکه بخواهیم تغییرات سایز رابه صورت عددی رو شکل اعمال کنیم گزینه ........را از منوی -278
 انتخاب می کنیمtransformقسمت 

 skewد(                                  numericalج(                               scaleب(                               rotateالف(

 چیست rasterمنظور از -279

 الف(شبکه ای از نقاط لوزی شکل                                          ب(شبکه ای از نقاط دایره ای 

 د(شبکه ای از خطوط منظم                                               نقاط مربع شکل ج(شبکه ای از

 برای پیچاندن متن از چه گزینه ای استفاده می شود-281

 crispد(                           smoothج(                             sharpب(                             create warp textالف(

 ویندوز چه عملی را انجام می دهد tabفشار کلید -281

 را مخفی می کند                                                  ب(جعبه ابزار را مخفی می کند layerالف(پالت 

 پالت ها و جعبه ابزارها را مخفی می کندد(کلیه                                               را مخفی می کند swatchج(پالت 

 

 



 

 

 به چه منظوری انجام می شود mergeعمل -282

 الف(می توانیم چند الیه را با هم ترکیب کنیم                            ب(با استفاده از این دستور تصویر واضح تر به نظر می رسد

 د(هیچکدامج(با استفاده از این دستور چاپ تصاویر مرغوبترخواهد بود         

 برای ادغام کردن چند کانال از چه فرمانی استفاده می شود-283

 multichannelد(            merge channelج(                    split channelب(              channel mixerالف(

 برای چه کاری استفاده می شود drop shadowاز گزینه ی -284

 د(سایه دارکردن متنالف(درخشندگی متن                 ب(برجسته کردن متن                   ج(راست چین کردن متن             

 کدامیک از گزینه های زیر تعریف کانال را بیان می کند-285

 ب(محل نگهداری اطالعات رنگ                                        الف(محل ذخیره نواحی انتخاب                  

 د(محل ذخیره نواحی انتخاب،رنگ و ماسک هاج(محل ذخیره کردن ماسکها                                                               

 نرم افزار فتوشاپ جزو کدامیک از گروه های گرافیکی است-286

 د(هیچکدام                                   2و1ج(                                              rasterب(                             rvectoالف(

 الیه فعال الیه است که -287

 چشم قراردارد الف(بر روی سایر الیه ها قرار دارد                                            ب(درکنارآن یک نماد

 د(درکنار آن یک نماد زنجیر قراردارد                                         ج(کادر اطراف الیه پر رنگ تر است

 برای رتوش یک عکس قدیمی و کهنه کدام ابزار مناسب تر است  -288

 3و2د(                              focusج(ابزار تغییر                              stampب(                                   glowالف(

 استفاده از کدامیک از ابزارهای زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد-289

                delete anchor pointب(                                                    freeform penالف(

 direct selectionد(                                                 add anchor pointج(

 برای تبدیل متن ازحالت کاراکتری به حالت پاراگرافی ازکدامیک ازگزینه های زیراستفاده میشود-291

  text convert paragraphب(                                     convert to point textالف(

 strokeد(                                                                  rasterizeج(

 چه عملی را انجام می دهد anchorگزینه  canvas sizeهنگام تغییر اندازه بوم درکادر-291

 ب(میزان بزرگ شدن بوم را تعیین می کند  الف(واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند                                         



 

 

 د(محل قرارگرفتن تصویر رامشخص می کندج(میزان کوچک شدن تصویر را تعیین می کند                                     

 در چه صورتی امکان ایجاد شکل به صورت سه بعدی وجود ندارد-292

 باز شدوپیام اخطار ظاهر شود 3dب(اگر کادر محاوره ای                                      الف(اگر شکل به رنگ قرمز درآمد

 ج(اگر شکل درکادرسبزرنگ قرارگیرد                               د(هیچ کدام

 در هر لحظه در فتوشاپ چند رنگ فعال وجود دارد که می توان با آنها به انجام عملیات پرداخت-293

 د(بستگی به مد رنگ دارد                        ج(دورنگرنگ                              256ب(                 میلیون رنگ       16الف(

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است-294

 الف(در شیب رنگ شعاعی )گرادیان شعاعی(شیب رنگ ازمرکز به پیرامون یک دایره اعمال می شود

 استفاده می شودrgb از چاپگر از مدل رنگیب(برای چاپ تصاویر با استفاده 

 باعث چرخش ابعاد تصویر می شود transformدر قسمت  distortج(گزینه ی 

 باعث درخشش لبه های داخلی شی می شود layer styleدرپنجره ی  outer glowد(جلوه ی 

 ای زیر استفاده می شودبرای شفاف شدن الیه مورد نظر همراه با جلوه های ویژه از کدامیک از گزینه ه-295

 lockد(                               opacityج(                                  fillب(                              duplicationالف(

 دریک تصویر با مد رنگی چند کانال وجود دارد-296

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

 سایه روشن خاکستری می باشدنام این مد چیست245دراین مد رنگی عالوه بر سیاه و سفید -297

 lab colorد(                       grayscaleج(                            duotoneب(                                       bitmapالف(

 برای اینکه جلوه های یک الیه را بر روی یک الیه دیگر کپی نماییم ازکدام گزینه ی زیر استفاده می شود-298

 layer>newاز منوی  layer via copyالف(انتخاب 

 editرا از منوی  pasteرا انتخاب کرده وسپس در الیه مزور  copy layer styleگزینه  layer>layer styleب(از منوی 
 انتخاب می کنیم

را از همین منو  layer styleراانتخاب کرده و سپس در الیه مزبور  copy layer styleگزینه  layer>layer styleج(از منوی 
 انتخاب می کنیم

 layer styleاز منوی  layer via cutد(انتخاب 

 چه رنگی بدست می آید rgbاز ترکیب تمام رنگهای -299

 د(آبی                                          ج(سفیدالف(مشکی                                     ب(زرد                                         



 

 

 جه نوع تصاویری هستند vectorو rasterتصاویر -311

 تصاویر مبتنی بربردار هستند vectorتصاویر پیکسلی و تصاویر  rasterالف(تصاویر

 ب(تصاویر برنامه های گرافیکی می باشند

 برنامه مختص فری هند می باشند vector مختص فتوشاپ و  rasterج(

 د(تصاویری متشکل از نقاط مربع شکل می باشند

نگه داری و اجرای مجدد آنها در نوبت بعدی در برای ضبط حرکات و دستورهای مورد نظر شما وپالت ..........-311
    نظر گرفته شده است

 infoد(                                   actionج(                                  channelب(                                  layerالف(

 چگونه می توان یک قسمت از تصویر را دست نخورده نگه داشت و مابقی قسمتها را تغییر رنگ داد -312

 pattern stampب(با دستور                                          paint brushالف(با دستور 

 quick maskدستور د(با                                                       air brushج(با دستور

با استفاده از کدام دستور زیر می توان تصویر مورد نظر به به یک تصویر سیاه و سفید با کنتراست باال تبدیل -313
 کرد

 orreplace colد(                            equalizeج(                           thresholdب(                               invertالف(

 چه کاری انجام می دهد layerدر منوی  flatten imageدستور -314

                 الف( الیه فعال را با الیه زیرین ادغام می کند                            

 با الیه روی ان ادغام می نمایدب(الیه ی فعال را 

 در میآورد        backgroundج(تمام الیه ها را به صورت یک الیه 

 د(فقط الیه هایی را که دیده می شوندرا با هم ادغام می نماید

 کدام گزینه صحیح است-315

 ابزار ایجاد و ویرایش متن به صورت عمودی horizontal type toolالف(

 ابزار ایجاد و ویرایش متن به صورت افقی vertical type toolب(

 ل یک متن پاراگرافی به یک متن کارکتریبرای تبدی convert to point textج(

 2و 1د(گزینه 

 برای اعمال جلوه های عبور نور از لنز دوربین دریک تصویر از فیلتر ...........استفاده می کنیم-316

 tilesد(                       grainج(                        embossب(                          lens flareالف(



 

 

 این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب می دهد-317

 displaceد(                                        turn edgeج(                           rippleب(                             pinchالف(

 برای شبیه سازی چه چیزی بکار می رود lens flareفیلتر-318

 د(تابیدن نور                            روشنایی            -ج(تیرگی               ب(ابر                                              الف(امواج

 برای راستر کردن الیه ها از کدامیک از مسیرهای زیر استفاده می کنیم-319

  leyer rasterizer typeب(                                   layer type warp textالف(

 د(هر سه مورد                                    optionج(با استفاده از نوار ابزار 

 در کدام منو قرار دارد define brushدستور -311

 layers(د                         viewج(                              editب(                           generalالف(

 برای نوشتن متن به صورت اندیس یا توان دار از گزینه .......................استفاده می کنیم-311

 د(هیچ کدام                        styleج(                           embossب(                                    baselineالف(

 را بر روی مجموعه ای از تصاویر اعمال نمود actionان یک با کدامیک از دستورها می تو-312

 new actionد(                           save actionج(                         load actionب(                             batchالف(

 در چه مواردی استفاده می شود anchorگزینه ی  imageاز منوی  canvasدر پنجره  -313

 دالف(اندازه بوم را تغییر می دهد                                                   ب(محل قرارگیری بوم بر روی صفحه را مشخص می کن

 د(میزان بزرگ و کوچک کردن بوم را مشخص می کند             ج(جهت بزرگ و کوچک کردن بوم را مشخص می کند

 برای ایجاد یک استوانه پیچیده به صورت سه بعدی از چه ابزاری استفاده می کنیم-314

 add anchor pointب(                                                    add smooth anchorالف(

 2و1د(                                             add convert anchor pointج(

 را انتخاب کنیم transparentگزینه  contentsقسمت  newام ایجاد یک فایل جدید از پنجره اگر هنگ-315

 ب(یک صفحه بی رنگ باز می شودالف(یک صفحه خالی با رنگ سفید باز می شود                              

 صفحه خالی با رنگ پیش زمینه باز می شودج(یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز می شود                                  د(یک 

 چه کاری انجام می دهد  erase toگزینه -316

 الف (پاک کن را به یک پاک کن حافظه دار تبدیل می کند   

 ب(پاک کن را به یک پاک کن هوشمند تبدیل می کند



 

 

 گرددبوده باز می  saveج(اگر ماوس را روی تصویر بکشیم وضعبت رنگ به حالتی که در اخرین 

 3و1د(

 اگر تصویر بیش ازحد زرد باشد باید کدام رنگ به تصویر اضافه شود-317

 د(سبز                            ج(ارغوانی                                                ب(آبی                         الف(فیروزه ای               

اگر بخواهیم تصویر را برای چاپ آماده کنیم در کدام قسمت تنظیمات صورت می  image sizeدر پنجره -318
 گیرد

 canvas sizeد(                           resolutionج(                      documentب(                        pixel dimensionالف(

 الیه فعال الیه ای است که-319

 قراردارد                      ب(در کنار آن یک نماد چشم قراردارد الف(بر روی سایر الیه ها

 د(درکنارآن یک نماد زنجیر قراردارد                      ج(کادر اطراف الیه پر رنگتر است

321-gray scale چیست 

 د(تصاویر چهاررنگ           ستری ج(تصویر سیاه و سفید و خاک         الف(تصویر دورنگ                 ب(تصویر تک رنگ     

 در فتوشاپ برای .......کردن فایلها استفاده می کنیم pointاز دستور -321

 د(هیچ کدام                                   ج(واردالف(حذف                                       ب(ادغام                                      

   برای ...............بکار می روند renderی گروه فیلترها-322

 د(چرخش تصویر                ج(ایجاد استوانه                                     ب(ایجاداشکال سه بعدیالف(انعکاس نور                

 برای معکوس کردن یک محیط انتخاب شده کدام گزینه صحیح است-323

 apply imageد(                        duplicateج(                        select/inverseب(                           invertالف(

 برای ایجاد برجستگی در یک الیه استفاده می شود-324

 overlayد(                       emboss bevel andج(                          satinب(                                       glowالف(

 برای حذف،انتقال وتغییرشکل مسیربایدابزار.................راانتخاب کرده وسپس عملیات مورد نظر را اعمال کنیم-325

       free form penب(                                                             path selectionالف(

 concert point toolد(                                                               direct selectionج(

 از کدام منو استفاده می کنیم leyerبرای باز کردن پنجره -326

 selectد(                                  windowج(                                    editب(                            viewالف(



 

 

 کدامیک از اعمال زیر را می توان انجام داد rule toolبا استفاده از ابزار اندازه گیری -327

 ب(محاسبه ابعاد فایل                                              الف(محاسبه فاصله بین دونقطه روی تصویر

 د(محاسبه دقت تصویر                               ج(محاسبه ظرفیت فضای دیسک           

 چه عملی را انجام می دهد bevel and embossگزینه -328

 3و2د(گزینه            الف(ترازبندی متن                   ب(برای بیرون زدگی متن                      ج(برای برجسته کردن متن         

 چیست rasterمنظور از -329

 الف(شبکه ای از نقاط لوزی شکل                                           ب(شبکه ای از نقاط دایره ای شکل

 د(شبکه ای از خطوط منظم                                                 ج(شبکه ای از نقاط مربع شکل

 از کدام منو استفاده می شودبرای بازکردن فایل)ایجاد فایل(ذخیره و چاپ فایل -331

 selectد(                                      viewج(                                         editب(                              fileالف(

 صحیح می باشد snapshotکدام گزینه برای  -331

 ها می توانند برای تمام جلسات کاری ذخیره شوند snap shotالف(

 ها می توانید به راحتی کار خود را بازسازی کنید snap shotب(با 

 امکان ذخیره موقت را از هر موقعیت از تصویر می دهد snap shotج(

 د(همه موارد صحیح است

 برای چه کاری استفاده می کنیم dropshadowاز گزینه -332

 د(سایه دار کردن متن                ج(راست چین کردن متن              ب(برجسته کردن متن                 الف(درخشندگی متن        

 با استفاده از این پیوند می توان چند الیه را به طور همزمان در تصویر جابجا کرد-333

 merge linkد(                        merge visibleج(                           down mergeب(                                 linkالف(

 می توانیم تغییرات را به صورت عددی وارد کنیم editدر منوی  transformتوسط کدامیک از گزینه های -334

 skewد(                               rotateج(                                 scaleب(                      numericalالف(

 چیست  layerکلید میانبر برای ظاهر و یا پنهان کردن پالت -335

 3fد(                                    7fج(                                        6fب(                                         5fالف(

 چاپگر رنگی از چه مد رنگی استفاده می شوددر -336

 د(بستگی به چاپگر دارد                              grayscaleج(                                cmykب(                                    rgbالف(



 

 

 ی باشدحالت مد نمایش استاندارد صفحه نمایش و تلویزیون چیست و دارای چند رنگ م-337

 دارای سه رنگ آلی زرد و قرمز                          ب(دارای سه رنگ آبی زرد و قرمز Rgbالف(

 دارای چهاررنگ فیروزه ای زرد سبز و قرمز hsbد(                                دارای سه رنگ قرمز آبی و سبز rgbج(

 ا برای ترسیم اشکال سفارشی مورد استفاده قرار می گیرددر قسمت ابزارهای ترسیم مسیر کدامیک از ابزاره-338

 custom shape defineد(                             fill pixelج(                             shapeب(                         pathالف(

 باید  variationبرای حذف رنگ سبز در کادر -339

 را انتخاب کنیم more yellowرا انتخاب کنیم                                    ب( more greenالف(

 را انتخاب کنیم  more mageataد(را انتخاب کنیم                                              more blueج(

افزایش چه رنگی می توان  در یک عکس کهنه که رنگ آن به قرمز متمایل شده با کدام یک از دستورها و با-341
 قرمز تصویر را کاهش داد

 و افزایش رنگ قرمز reolace colorب(                                  فیروزه ای و افزایش رنگ color balanceالف(

 ایش رنگ سرخابیو افز reolace colorد(                                               آبی و افزایش رنگ color balance ج(

 کدام حالت  رنگی زیر قادر است رنگ وسیع تری در اختیار کاربر قرار دهد-341

 indexed colorد(                               lab colorج(                             rgbب(                             cmykالف(

ی توان تنظیم چشمی رنگ یک تصویر را انجام داد ضمن اینکه می توان با استفاده از دستور ................م-342
 تغییرات رنگی را قبل از تنظیم به طور همزمان مشاهده کرد

 variationsد(                        curveج(                     auto toneب(                           hue/saturationالف(

 با نگه داشتن کدام کلید می توان از شکل انتخاب شده کپی گرفت moveهنگام استفاده از ابزار -343

 shift+ctrlد(                               shiftج(                                     ctrlب(                               altالف(

 می چرخاندکدام فیلتر تصویر را حول محور خود -344

 65pinchد(                                      twirlج(                                   shearب(                                   windالف(

 یارنگی رابه تصاویرسیاه و سفید با تضاد رنگ باال تبدیل می کند grayscaleکدام یک ازفرمانهای زیرتصاویر-345

 gray scaleد(                     thresholdج(                             dialog boxب(                           equalizeالف(

 حداقل سرعت پردازنده چقدر میتواند باشد-346

 مگابایت 128مگابایت                 د(512ج(                         گیگا هرتز 8/1ب(مگا هرتز                                   1/8الف(



 

 

  historyبرای ظاهر کردن پالت -347

 را نتخاب می کنیم history گزینه  viewب(از منوی                 را انتخاب می کنیم      historyگزینه  Insertالف(از منوی 

 را فشار می دهیم ctrl+fد(کلید                      خاب می کنیمرا انت historyگزینه  windowج(از منوی 

 با کدامیک از دستورات زیر می توان یک الیه را درقالب یک فایل ذخیره کرد-348

  via cutlayerد(                       layer via copyج(                      duplicate layerب(                     new layerالف(

 ......است reselect..............وکلید میانبر rulerکلید میانبر -349

        shift+ctrl+d-ctrl+uب(                                             ctrl+d-ctrl+rالف(

 ctrl+u-ctrl+dد(                                   ctrl+r-shift+ctrl+dج(

نسخه پشتیبان از فایل تهیه کنیم یا فایل خود را با فرمت و نام دیگری ذخیره نماییم از کدام  اگر بخواهیم یک-351
 دستور زیر استفاده می کنیم

 importد(                                   save asج(                                  saveب(                                exportالف(

 برای ............استفاده می کنیم spongeابزار از -351

         ب(باال بردن وضوح                                           الف(برجسته کردن ناحیه انتخاب          

 د(تیره تر کردن یک ناحیه                                       ج(افزایش یا کاهش درصد خلوص رنگ

 چیست historyکار -352

 ب(اعمال انجام شده را نمایش می دهد و می توانید به صورت مرحله به مرحله به عقب برگردید          الف(پالت تاریخچه                

 2و1د(                                       ج(می توان از هر مرحله عکس فوری گرفت

 های از پیش آماده شده در فتوشاپ روی متن ها اعمال می شوند actionکدام -353

 pine-woodد(                        texturesج(                     image effectsب(                        text effectالف(

 کدام گزینه جزو قسمتهای مختلف فتوشاپ نیست-354

 د(هیچکدام                   ب(نوار اختیارها                                 ج(جعبه ابزار                   الف(نوار دستورها                 

 یا اشباع رنگ چیست saturationمنظور از -355

 الف(رنگ اصلی موجود در رنگ مورد نظر                   ب(میزان روشنی رنگ مورد نظر

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

 



 

 

356-Action چیست 

 الف(هر عملی که در پالت تاریخچه ثبت می شود                          ب(مجموعه ای از ابزارهای از پیش تنظیم شده

 د(مجموعه ای از تنظیمات برنامه                                   ج(مجموعه ای از فرمانها و اعمال ضبط شده

 کدام مدل رنگی جزو مدلهای رنگی در فتوشاپ نمی باشد-357

 bucketد(                                cmykج(                                     hsbب(                                 clelabالف(

گرافیک .........تصاویر شامل شبکه ای از نقاط مربع شکل در کنار هم می باشند به هر یک از این مربع ها در -358 
 پیکسل می گویند

 RASTERد(                               VECTORج(                              BITMAPب(                       ROTATEالف(

 استفاده می گردد TRANSFORMانتخاب شده کدام یک از فرامین برای تغییر فرم ناحیه -359

 75ROTATEد(                            PERSPECTIVEج(                           SKEWب(                            DISTORTالف(

 کدام یک از ابزارهای زیر در گروه ابزارهای بازسازی تصویر قرا نمی گیرند-361

 TOOLPATHد(                    HISTORYج(                    CLONE STAMPب(                           HEALING BRUSHالف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


