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 اسالمی ارشاد و طراح امور گرافیکی فرهنگ  سواالت نمونه

 .باشذ می سوال اهمیت و مختلف های آزمون در آن تکرار دلیل به سوال بودن تکراری

دسجِ خالف  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .1

صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس  ّای ساعر تچشخاًیذ. تا اسسفادُ اص هْش کدی عقشتِ

دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل  36تا شفافیر  Radialتا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة طیفی تِ دلخَاُ اص ًَع 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  خَد سا دس خَشِ

دسصذ ٍ سشعر  66، حساسیر 156یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی تا دقر  .2

ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس  کٌیذ، اتسذا لثِ ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب85گزاسی  ًقطِ

ی ایجاد شذُ یک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ  فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ

م ٍ ای تا ًا سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphصهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 

 فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ. 

خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ،  33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاشیِ .3

تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ  Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم  146ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  جلَُ

یٌر تِ صَسذ هَسب دس صفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام خَ 32ی  فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَشpsd  .رخیشُ ًواییذ 

ٍ سًگ هشکی زایح کشدُ ،  26یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  .4

ُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ ٍ الیِ ّا سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذ

 سا تا ّن ادغام کٌیذ.
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ّای هسیش  تِ حاشیِ Stroke Pathیک هسیش تِ دلخَاُ سسن کشدُ سدس تا اسسفادُ اص  Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .5

لخَاُ خش کشدُ  ٍ فایل خَد سا تا فشهر تضًیذ، صهیٌِ سا تا یک الگَ تِ د Pattern Clone Stampای اص ًَع  ضشتِ

 فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

تش سٍی زصَیش کشیذُ تِ طَسیکِ دسٍى  Custom Shapeیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک شکل اص ًَع  .6

 146ای تیشًٍی تا هسافر  تاشذ، تِ شکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleشکل تِ سًگ سثض تاشذ ٍ شکل داسای یک 

تاشذ، فایل  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringدسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ اص ًَع  66خیکسل، تا شفافیر 

 تش سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.   Shapeخَد سا تا ًام 

خف یا تاد کشدُ کٌیذ،  یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا .7

زش کشدُ ٍ  ی ایجاد شذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ ی جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس الیِ

سٍی هیضکاس دس  Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picسدس تا فیلسش هٌاسة هاذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  خَشِ

دسجِ خالف  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .8

صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس  ّای ساعر تچشخاًیذ. تا اسسفادُ اص هْش کدی عقشتِ

دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل  36تا شفافیر  Radial تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة طیفی تِ دلخَاُ اص ًَع

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  خَد سا دس خَشِ

دسصذ ٍ سشعر  66، حساسیر 156یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی تا دقر  .9

ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس  ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، اتسذا لث85ِگزاسی  ًقطِ

ک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ ی ایجاد شذُ ی فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ

ای تا ًام ٍ  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphصهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 

 فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ. 
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خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ،  33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاشیِ .16

تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ  Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم  146ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  جلَُ

خَیٌر تِ صَسذ هَسب دس صفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام  32ی  فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَشpsd ذ. رخیشُ ًوایی 

ٍ سًگ هشکی زایح کشدُ ،  26یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  .11

سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ ٍ الیِ ّا 

 سا تا ّن ادغام کٌیذ.

ّای هسیش  تِ حاشیِ Stroke Pathِ دلخَاُ سسن کشدُ سدس تا اسسفادُ اص یک هسیش ت Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .12

تضًیذ، صهیٌِ سا تا یک الگَ تِ دلخَاُ خش کشدُ  ٍ فایل خَد سا تا فشهر  Pattern Clone Stampای اص ًَع  ضشتِ

 فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

تش سٍی زصَیش کشیذُ تِ طَسیکِ دسٍى  Custom Shapeشکل اص ًَع  یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک .13

 146ای تیشًٍی تا هسافر  تاشذ، تِ شکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleشکل تِ سًگ سثض تاشذ ٍ شکل داسای یک 

تاشذ، فایل  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringدسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ اص ًَع  66خیکسل، تا شفافیر 

 تش سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.   Shapeا تا ًام خَد س

یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ،  .14

زش کشدُ ٍ  ی ایجاد شذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ ی جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس الیِ

سٍی هیضکاس دس  Photoدس خَشِ ای تا ًام  Pic سدس تا فیلسش هٌاسة هاذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  خَشِ

دسجِ خالف  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .15

سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش  ّای ساعر تچشخاًیذ. تا اسسفادُ اص هْش کدی عقشتِ
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دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل  36تا شفافیر  Radialتا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة طیفی تِ دلخَاُ اص ًَع 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  خَد سا دس خَشِ

دسصذ ٍ سشعر  66، حساسیر 156هغٌاطیسی تا دقر یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ  .16

ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس  ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، اتسذا لث85ِگزاسی  ًقطِ

ی ایجاد شذُ یک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ  فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ

ای تا ًام ٍ  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphسثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام  صهیٌِ سا تِ سًگ

 فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ. 

خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ،  33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاشیِ .17

تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ  Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم  146ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  جلَُ

خَیٌر تِ صَسذ هَسب دس صفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام  32ی  فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَشpsd  .رخیشُ ًواییذ 

ٍ سًگ هشکی زایح کشدُ ،  26زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی .18

سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ ٍ الیِ ّا 

 سا تا ّن ادغام کٌیذ.

ّای هسیش  حاشیِ تِ Stroke Pathیک هسیش تِ دلخَاُ سسن کشدُ سدس تا اسسفادُ اص  Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .19

تضًیذ، صهیٌِ سا تا یک الگَ تِ دلخَاُ خش کشدُ  ٍ فایل خَد سا تا فشهر  Pattern Clone Stampای اص ًَع  ضشتِ

 فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

تش سٍی زصَیش کشیذُ تِ طَسیکِ دسٍى  Custom Shapeیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک شکل اص ًَع  .26

 146ای تیشًٍی تا هسافر  تاشذ، تِ شکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleشکل تِ سًگ سثض تاشذ ٍ شکل داسای یک 

تاشذ، فایل  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringدسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ اص ًَع  66خیکسل، تا شفافیر 

 ضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  تش سٍی هی Shapeخَد سا تا ًام 
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یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ،  .21

زش کشدُ ٍ  ی ایجاد شذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ ی جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس الیِ

سٍی هیضکاس دس  Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام سدس تا فیلسش هٌاسة ها

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  خَشِ

 

دسجِ  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .22

 ًوشُ(3خالف عقشتِ ّای ساعر تچشخاًیذ. )

ش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی ) دقر ، حساسیر ٍ سشعر ًقطِ گزاسی یک زصَی .23

ًوشُ(، اتسذا لثِ ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح 4سا تیشسش کٌیذ( قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ )

تِ سًگ سثض زغییش ًوشُ( سدس دس فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، سًگ صهیٌِ سا 3ًوَدُ )

ای تا ًام ٍ فاهیل  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphًوشُ( ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 5دّیذ )

 ًوشُ(3خَد رخیشُ ًواییذ. )

خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ  33ای تِ اًذاصُ ی  ٍ حاشیِ ًوشُ(2)یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ  .24

  ًوشُ(3)ایجاد کٌیذ

ٍ سًگ هشکی زایح  26ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن یک زصَیش تاص کشدُ  .25

ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی  ًوشُ(1)، سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ  ًوشُ(5)کشدُ 

  ًوشُ(2)ٍ الیِ ّا سا تا ّن ادغام کٌیذ. ًوشُ(2)تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ

تِ  Stroke Pathسدس تا اسسفادُ اص  ًوشُ(2)یک هسیش تِ دلخَاُ سسن کشدُ  Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .26

ٍ فایل خَد سا تا فشهر  ًوشُ(11)تضًیذ Pattern Clone Stampای اص ًَع  ّای هسیش ضشتِ حاشیِ

 ًوشُ(3)فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 
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ٍ ًوشُ(3)سفادُ اص هْش کدی صًٌذُ قسوسی اص آى سا کدی کشدُ یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ اتسذا تا اس .27

 Foregroundسدس تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا لک کشدُ تِ طَسیکِ لک کشدى اص سٍی سًگ 

  ًوشُ(.3،)ایجاد گشدد

(  Fillخش کشدُ ) اسسفادُ اص  Rock Patternیک فایل جذیذ تاص کشدُ اتسذا صفحِ سا تا الگَ اص ًَع  .28

 ًوشُ(3)سدس یک طیف تِ دلخَاُ سٍی آى ایجاد کٌیذ تِ طَسیکِ خس صهیٌِ اص تیي ًشٍد ًوشُ(3)

 ًوشُ(3)دلخَاُ سٍی زصَیش ایجاد ًواییذ.  Styleسدس یک شکل تا 

یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ  .29

ای تا ًام خَد تا فشهر  سٍی هیضکاس دس خَشِ Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picد سا تا ًام ٍ فایل خًَوشُ(3)

Tiff .ًوشُ(3)رخیشُ ًواییذ 

دسجِ  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .31

 ًوشُ(3خالف عقشتِ ّای ساعر تچشخاًیذ. )

ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی ) دقر ، حساسیر ٍ سشعر ًقطِ گزاسی یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص  .31

ًوشُ(، اتسذا لثِ ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح 4سا تیشسش کٌیذ( قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ )

 ًوشُ( سدس دس فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، سًگ صهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش3ًوَدُ )

ای تا ًام ٍ فاهیل  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphًوشُ( ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 5دّیذ )

 ًوشُ(3خَد رخیشُ ًواییذ. )

خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ  33ای تِ اًذاصُ ی  ٍ حاشیِ ًوشُ(2)یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ  .32

  ًوشُ(3)ایجاد کٌیذ

ٍ سًگ هشکی زایح  26یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  .33

ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی  ًوشُ(1)، سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ  ًوشُ(5)کشدُ 

  ًوشُ(2)ٍ الیِ ّا سا تا ّن ادغام کٌیذ. ًوشُ(2)تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ
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تِ  Stroke Pathسدس تا اسسفادُ اص  ًوشُ(2)یک هسیش تِ دلخَاُ سسن کشدُ  Penفادُ اص اتضاس تا اسس .34

ٍ فایل خَد سا تا فشهر  ًوشُ(11)تضًیذ Pattern Clone Stampای اص ًَع  ّای هسیش ضشتِ حاشیِ

 ًوشُ(3)فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

ٍ ًوشُ(3)کشدُ اتسذا تا اسسفادُ اص هْش کدی صًٌذُ قسوسی اص آى سا کدی کشدُ  یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص .35

 Foregroundسدس تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا لک کشدُ تِ طَسیکِ لک کشدى اص سٍی سًگ 

  ًوشُ(.3،)ایجاد گشدد

(  Fillسسفادُ اص خش کشدُ ) ا Rock Patternیک فایل جذیذ تاص کشدُ اتسذا صفحِ سا تا الگَ اص ًَع  .36

 ًوشُ(3)سدس یک طیف تِ دلخَاُ سٍی آى ایجاد کٌیذ تِ طَسیکِ خس صهیٌِ اص تیي ًشٍد ًوشُ(3)

 ًوشُ(3)دلخَاُ سٍی زصَیش ایجاد ًواییذ.  Styleسدس یک شکل تا 

 یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ .37

ای تا ًام خَد تا فشهر  سٍی هیضکاس دس خَشِ Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picٍ فایل خَد سا تا ًام ًوشُ(3)

Tiff .ًوشُ(3)رخیشُ ًواییذ 

دسجِ خالف  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .38

صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس  ّای ساعر تچشخاًیذ. تا اسسفادُ اص هْش کدی عقشتِ

دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل  36فیر تا شفا Radialتا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة طیفی تِ دلخَاُ اص ًَع 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  خَد سا دس خَشِ

دسصذ ٍ سشعر  66، حساسیر 156یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی تا دقر  .39

ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس  ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، اتسذا لث85ِگزاسی  ًقطِ

ک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ ی ایجاد شذُ ی فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ

ای تا ًام ٍ  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphصهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 

 فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ. 
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خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ،  33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاشیِ .46

تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ  Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم  146ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  جلَُ

خَیٌر تِ صَسذ هَسب دس صفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام  32ی  فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَشpsd ذ. رخیشُ ًوایی 

ٍ سًگ هشکی زایح کشدُ ،  26یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  .41

سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ ٍ الیِ ّا 

 سا تا ّن ادغام کٌیذ.

ّای هسیش  تِ حاشیِ Stroke Pathِ دلخَاُ سسن کشدُ سدس تا اسسفادُ اص یک هسیش ت Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .42

تضًیذ، صهیٌِ سا تا یک الگَ تِ دلخَاُ خش کشدُ  ٍ فایل خَد سا تا فشهر  Pattern Clone Stampای اص ًَع  ضشتِ

 فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

تش سٍی زصَیش کشیذُ تِ طَسیکِ دسٍى  Custom Shapeشکل اص ًَع  یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک .43

 146ای تیشًٍی تا هسافر  تاشذ، تِ شکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleشکل تِ سًگ سثض تاشذ ٍ شکل داسای یک 

تاشذ، فایل  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringدسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ اص ًَع  66خیکسل، تا شفافیر 

 تش سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.   Shapeا تا ًام خَد س

یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ،  .44

ٍ  زش کشدُ ی ایجاد شذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ ی جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس الیِ

سٍی هیضکاس دس  Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picسدس تا فیلسش هٌاسة هاذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  خَشِ

دسجِ خالف  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .45

صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس  شخاًیذ. تا اسسفادُ اص هْش کدیّای ساعر تچ عقشتِ
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دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل  36تا شفافیر  Radialتا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة طیفی تِ دلخَاُ اص ًَع 

 اییذ. ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًو خَد سا دس خَشِ

دسصذ ٍ سشعر  66، حساسیر 156یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاطیسی تا دقر  .46

ّای قسور اًسخاب شذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس  ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، اتسذا لث85ِگزاسی  ًقطِ

ک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ ی ایجاد شذُ ی فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ

ای تا ًام ٍ  سٍی هیضکاس دس خَشِ Graphصهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 

 فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ. 

خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ،  33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاشیِ .47

تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ  Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم  146ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  جلَُ

خَیٌر تِ صَسذ هَسب دس صفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام  32ی  فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَشpsd ذ. رخیشُ ًوایی 

ٍ سًگ هشکی زایح کشدُ ،  26یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن  .48

سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَشسِ شذُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع طیف دّیذ ٍ الیِ ّا 

 سا تا ّن ادغام کٌیذ.

ّای هسیش  تِ حاشیِ Stroke Pathِ دلخَاُ سسن کشدُ سدس تا اسسفادُ اص یک هسیش ت Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .49

تضًیذ، صهیٌِ سا تا یک الگَ تِ دلخَاُ خش کشدُ  ٍ فایل خَد سا تا فشهر  Pattern Clone Stampای اص ًَع  ضشتِ

 فسَشاج دس خَشِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. 

تش سٍی زصَیش کشیذُ تِ طَسیکِ دسٍى  Custom Shapeشکل اص ًَع  یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک .56

 146ای تیشًٍی تا هسافر  تاشذ، تِ شکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleشکل تِ سًگ سثض تاشذ ٍ شکل داسای یک 

تاشذ، فایل  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringدسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ اص ًَع  66خیکسل، تا شفافیر 

 تش سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.   Shapeا تا ًام خَد س
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یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ،  .51

ٍ  زش کشدُ ی ایجاد شذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ ی جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس الیِ

سٍی هیضکاس دس  Photoدس خَشِ ای تا ًام  Picسدس تا فیلسش هٌاسة هاذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  خَشِ

 

 


