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 کدامیک از موارد زیر ، لیست اعمال انجام شده را نشان می دهد ؟ .1

 Actions    د  Paths    ج  *History    ب  Layers    الف

 چه کاری انجام می دهد ؟ canvas size فرمان .2

 *اندازه بوم را تغییر می دهد   ب    اندازه تصویر را تغییر می دهد   الف 

 الف و ب   د     رنگ تصویر را مات می کند   ج 

 کدام گزینه درست نمی باشد ؟ .3

 استفاده کرد  layer موجود در منوی new layer برای ایجاد یک الیه میتوان از گزینه   الف 

 *ویر روی حجم فایل اثری نداردزیاد شدن تعداد الیه های یک تص   ب 

 را تغییر داد back ground نمیتوان درصد شفافیت زمینه الیه opacity با استفاده از   ج 

 کنیم کلیک می  layer واقع در پایین پالت  new layer برای ایجاد یک الیه روی دکمه   د 

 ؟می شودرا انتخاب کنیم چه عملی انجام  transparent گزینه contents قسمت new اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره .4

 می شودیک صفحه خالی با رنگ زمینه باز    ب   می شودیک صفحه خالی با رنگ سفید باز    الف 

 می شودیک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه باز   د    *می شودیک صفحه خالی بی رنگ باز    ج 

 چه عملی انجام میدهد؟ anchor گزینه canvas size هنگام تغییر اندازه بوم در کادر .5

 *  محل قرار گیری تصویر را مشخص می کند   ب   واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند   الف 

 میزان کوچک و بزرگ شدن بوم را تعیین می کند   د  میزان کوچک و بزرگ شدن تصویر را تعیین می کند   ج 

 ا گرد می کند؟کدام گزینه لبه های تیز انتخاب ر .6

 similar    د  invers    ج  * feather    ب  Grow    الف

 چه عملی انجام می دهد؟ Edit > Transform > scale گزینه .7

 *برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده به کار می رود   ب   برای چرخش قسمت انتخاب شده به کار می رود   الف 

 برای اریب کردن قسمت انتخاب شده بکار می رود   برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده به کار می رودد    ج 

 عمل مرتب سازی انجام دهیم؟ file browser توسط کدام گزینه میتوان در پنجره .8

 *همه موارد   د     اع تصویربر اساس تاریخ و بر اساس ارتف   ج  بر اساس نام و سایز   ب  بر اساس دقت تصویر   الف 

 شود؟ می اید کرده انتخاب که قسمتی جز به تصویر ها قسمت همه انتخاب سبب …………گزینه  .9

 *Inverse    د  Feather    ج  Reselect    ب  Deselect     الف

 تر است؟می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم. استفاده از کدام ابزار زیر متناسب  .11

 Marquee    د Polygon lasso    ج  Lasso    ب *  Magic wand    الف

 کدام یک از فیلترهای زیر سبب ایجاد جلوه ی آبرنگ می شود؟ .11

 Under paint    د  Water Color    ج Accented Ages    ب *Water Paper    الف

 باشد؟ می کدام گزینه در رابطه با پالتهای فتو شاپ صحیح .12

 دهید انتقال بخواهید که صفحه قسمت هر به را آنها توانید می که معنا این به هستند  شناور شاپ فتو پالتهای   الف 

 دهد می قرار کاربر اختیار در را بیشتری های انتخاب که دارد وجود مخصوصی منوی پالت هر در   ب 

 *گزینه سه هر   د   آورد در اش اندازه حداقل به توان می را پالت هر   ج 

 با کدامیک از فیلترهای زیر می توان ایجاد ابر کرد ؟ .13

 Wind    د  *Clouds    ج  Noise    ب  Glass    الف

 برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟ .14

 Export    د  Open    ج  *Import    ب  Save as    الف

 ؟ کرد اعمال متن یا جسم می توان یک نوع سایه و گودی داخلی روی   Style) جلوه الیهبا استفاده از کدام  .15

 Color Overlay    د  Inner Glow    ج Bevel & Emboss    ب *Inner Shadow    الف
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 داد؟ کاهش را  تصویر زرد رنگ توان می  رنگی چه  افزایش با و دستورات از کدامیک با  در یک عکس کهنه زرد شده .16

 سبز و افزایش رنگ Color balance    ب  *آبی و افزایش رنگ Color balance    الف

 سرخابی و افزایش رنگ Color balance    د   قرمز و افزایش رنگ Color balance    ج

 ؟ شود می استفاده  .……  برای Desaturate از فرمان .17

  رنگ اشباع بردن بین از   ب    * رنگ اشباع  میزان کاهش   الف 

 رنگ اشباع  میزان  افزایش   د     رنگ اشباع میزان تبادل   ج 

 کرد؟ حذف را روی مسیر   مینتوان گیره ای )نقاط Path های ابزار از  با استفاده از کدامیک .18

  convert point    ب    Freeform pen    الف

 *Delete Anchor point    د    Add  Anchor point    ج

 چه عملی روی تصویر انجام می دهند؟Rotate  و سپسTransform گزینهEdit  استفاده از منویبا  .19

 می کنندبا این فرمان تصویر انتخابی را به یک برنامه دیگر منتقل    ب  با این فرمان تصویر انتخابی را جابجا می کنند   الف 

 *با این فرمان تصویر را می چرخانند   د   کنندمی با این فرمان حاشیه های تصویر را بزرگ یا کوچک    ج 

 برای انتخاب نمونه های رنگ میتوان از کدام پالت استفاده کرد؟ .21

 Layers    د   Info    ج  path    ب  *Swatches    الف

 ؟ کنیم می استفاده فرمت کدام از نشوند اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل الیه ها در هم ادغام .21

 JPG    د  *PSD    ج  BMP    ب   GIF    الف

 چیست ؟ Option ابزار Anti aliasing در قسمت Crisp عملکرد گزینه Type ابزار از استفاده هنگام .22

 کند می تر پررنگ را متن   ب    می کند  بیشتر را متن وضوح   الف 

 *ب و الف   د   کند می تبدیل  بزرگ حروف به را متن حروف   ج 

 ؟ چیست Resample  Image گزینه هدف Image Size پنجره در .23

 شود می تنظیم  تصویر ضوح و  اتوماتیک طور به ،  تصویر  ابعاد  تغییر با   الف 

 یابد می  تغییر اتوماتیک  طور به  اد تصویرابع ، وضوح  تغییر  هنگام به   ب 

 *ج و ب   د     شود می تنظیم  چاپ در تصویر دقت   ج 

 و پرینترهای جوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده می کنند ؟ ماشینهای چاپ افست .24

 Grayscale    د  *CMYK    ج  Bitmap    ب  RGB    الف

 ؟ استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم دیگر های الیه در تا گرفته اگر بخواهیم از جلوه های موجود در یک الیه کپی .25

 Add Layer Mask    ب    Copy Layer Style    الف

 Layer VIA Copy    د    *Paste Layer Style    ج

 با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس را روی تصویر انجام داد؟ .26

 Smudge    د  *Sponge    ج  Bluer    ب  Sharpen    الف

 تغییر سایز قلم در کدام ابزار زیر امکان پذیر نیست ؟ .27

 *Line    د  Smadge    ج  Brush    ب  Eraser    الف

 استفاده می شود؟ Stroke برای ایجاد یک پیکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل .28

 Miter    د  Dash    ج *Arrowheads    ب  Cap    الف

 در کدامیک از نرم افزارهای زیر تصاویر بصورت برداری ذخیره می شود؟ .29

 *الف و ج   د   Corel draw    ج  Photo shop    ب  Freehand    الف

 سانتیمتر است ؟ 21*  7/29اندازه کدامیک از کاغذ های زیر  .31

 *A4    د   C2    ج   B5    ب   A5    الف

 محسوب نمی شود ؟ photoshop کدامیک از موارد زیر جز امکانات مورد نیاز برای نصب .31

  *Floppy Disk    ب     CD – Rom    الف

 RAM مگابایت 256حداقل    د    مگابایت 281فضای دیسک سخت    ج 
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 ؟ شود می گفته ای الیه چه به فعال الیه .32

 باشد آن روی    الیت های)  نوار که ای الیه   ب   دارد قرار آن در مو قلم تصویر که ای الیه   الف 

 *ب و الف   د    است باالتر همه از که ای الیه   ج 

 افزایش میزان بزرگنمایی تصویر از کدام فرمان استفاده می گردد ؟برای  .33

 *موارد همه   د  Zoom ابزار   ج  Navigator پالت از بااستفاده   ب   + + Ctrl    الف

 کدام فیلتر ابزار قلم موی خشک را شبیه سازی می کند ؟ 121٫ .34

 Fresco    د  *Dry Brush    ج  Film Grain    ب  Cut Out    الف

 کلید میانبر باز شدن کادر الیه ها کدام است ؟ .35

 Ctrl + F7    د  Shift + F5    ج   *F7    ب   F5    الف

 کدام یک از برنامه های زیر جهت ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟ .36

 Front Page    د *Image Ready    ج Adobe Reader    ب  Photoshop    الف

 ر صفحه مانیتور از کدام حالت رنگی استفاده می کنیم؟برای نمایش تصاویر د .37

 *RGB    د   HSP    ج  CMYK    ب   Lab    الف

 نرم افزار فتوشاپ جزء کدامیک از گروههای گرافیکی است ؟ .38

 *گزینه ب و ج   د   Bit map    ج  Raster    ب  Vector    الف

 به چه منظور استفاده می شود؟  Texture از فیلتر .39

 *تصویر به طرح و بافت نوع چند افزودن برای   ب    تصویر در بعدی سه جلوه ایجاد برای   الف 

 متن ایجاد برای   د    تصویر در ریز ذرات ایجاد برای   ج 

41. Gray Scale چیست ؟ 

 رنگ تک تصویر   د  *خاکستری و سفید و سیاه تصاویر   ج   رنگ دو تصویر   ب  رنگ چهار تصاویر   الف 

 برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم ؟ .41

 Alt + F4    د   Alt    ج   Ctrl    ب  *Shift    الف

 کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟ .42

 کنپاک    د   ذره بین   ج   *سطل رنگ   ب   قطره چکان   الف 

 ؟ شود می استفاده چه برای History دستور از .43

 عملیات انجام شده و حالتها حذف و کاستن   ب  جاری فایل روی بر جدید عملیات و حالتها کردن اضافه   الف 

 هیچکدام   د      *ب و الف   ج 

 

 

 

 ؟می کندکدامیک از گزینه های زیر فضای کاری را ذخیره  .44

 Save As    د *Save    ج  Save for Space    ب  Save Work Space    الف

 : در ادغام الیه ها باعث می شود Flat Image گزینه .45

 *کند می ادغام راروشن  های الیه فقط دستور این   الف 

 برود بین از خاموش های الیه که بطوری کند می ادغام یکدیگر با را ها الیه تمام   ب 

 کند می ادغام اند خورده پیوند هم با که را هایی الیه   ج 

 شود ادغام زیرین الیه با الیه   د 

 کدامیک از پارامتر های زیر در فتوشاپ فایل را به حالت اولیه بر می گرداند ؟ .46

 *Revert    د Reverse    ج  Inverse    ب ALT + CTRL + Shift فشردن کلید های   الف 
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 .… فتوشاپ نرم افزاری است .47

 برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز   ب   م های انیمیشنبرای تهیه فیل   الف 

 *برای رتوش , ویرایش و طراحی   د     جهت مونتاژ فیلم   ج 

 .گویند. ………کوچکترین عنصر تصویر را  .48

 Bitmap    د  *Pixel    ج Vector    ب  Raster    الف

 انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟ .49

 *Raster و Vector     ب   Type و  Quantity    الف

 Quantity و Vector     د   Type و Raster     ج

 پیش فرض برنامه فتوشاپ چند مرحله قبل را نمایش می دهد ؟ .51

 مرحله 25   د   مرحله 15   ج    *مرحله 21   ب   مرحله 31   الف 

 داراست کدام گزینه زیر است ؟فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با الیه های باز را  .51

 JPG    د  *PSD    ج   FMH    ب  CDR    الف

 چیست ؟ Action اصلی ترین وظیفه پالت .52

 فقط روی الیه های نوشته شده عمل می کند   ب    تنظیم تصویر برای چاپ   الف 

 *اجرا روی یک فایل دیگر ضبط و ذخیره عملیاتهای روی یک فایل و   د   حذف عملیتهای اضافی روی یک الیه   ج 

 ام رزولوشن کیفیت تصویر برای ساخت تصاویر جهت فرستادن بر روی اینترنت مناسب تر است ؟کد .53

 *72   د    311   ج    1111   ب    811   الف 

54. PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟ 

 *نوعی فرمت تصویر می باشد   ب   نمونه رنگ را نمایش می دهد   لف 

 ها فایل ایجاد  دستوری برای   د    فیلترهای فتوشاپ   ج 

 تصویر را به حالت نگاتیو تبدیل می کند ؟ Adjustment کدام گزینه از .55

 Inverse    د  Equalize    ج  *Invert    ب  Threshold    الف

 کدامیک از مدهای زیر در هنگام آمیختگی رنگ تصویر را تشدید می کند ؟ .56

 *Linear Burn    د  Multiply    ج  Color burn    ب  Darken    الف

 جهت آوردن خط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد ؟ .57

 F4 زدن کلید   ب  *کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه   الف 

 Alt + F فشار دادن همزمان کلید های   د     Show Guid line استفاده از گزینه   ج 

 رنگ را از کدام پالت زیر می توان انتخاب کرد ؟ .58

 Trans Form    د  Navigator    ج  *Color Picker    ب  Swatch    الف

59. Layer چه کاربردی دارد؟ 

 فایل یک از مختلف فرمتهای ایجاد   ب    *ویرایش در سهولت برای   الف 

 رنگ تغییر   د   تصویر یک از مختلف فایلهای ایجاد   ج 

 چیست ؟ Ctrl + Delete کار کلیدهای .61

 *را به ناحیه انتخابی اعمال می کند Background رنگ   ب  را به ناحیه انتخابی اعمال می کند Forground رنگ   الف 

 هیچکدام   د    کند می حذف را انتخابی ناحیه رنگ   ج 

 . است کانال. …………دارای  RGB یک تصویر .61

 کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، مشکی 4   ب   و خاکستری مشکی کانال دو   الف 

 کانال آبی ، قرمز ، سبز ، مشکی 4   د    *کانال آبی ، قرمز ، سبز 3   ج 

 هر چه لغزان را به سمت راست حرکت دهیم در تصویر چه اتفاقی می افتد ؟ Navigator در پالت .62

 تصویر کوچکنمایی می شود   ب   *تصویر بزرگنمایی می شود   الف 

 هیچ اتفاقی نمی افتد   د    رنگ تصویر تغییر می کند   ج 
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 با نگهداشتن کدام کلید می توان شکل دایره و مربع کامل رسم نمود؟  marqueeهنگام استفاده از ابزار .63

 Shift + Ctrl    د  *Shift    ج   Ctrl    ب   Alt    الف

 ؟ کدام است Curves دستور خودکار .64

 *Auto Curves    د  Auto Levels    ج Auto Contrast    ب  Auto Color    الف

 کدامیک از اشکال زیر جز سطوح اصلی نمی باشد ؟ .65

 مربع   د    دایره   ج   *مستطیل   ب   مثلث   الف 

 در کادر چاپ کدام قسمت محل قرار گیری تصویر در صفحه چاپ را تعیین می کند؟ .66

 *Position    د Scaled Print size    ج  Border    ب  Print    الف

 اگر بخواهیم به یک شکل حالت وزیدن باد داده شود از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟ .67

 Mosaic    د  Glass    ج  *Wind    ب  Title    الف

 .این فیلتر به تصویر حالت سطح شیشه را می دهد .68

 * glass    د  displace    ج  ripple    ب  pinch    الف

 تنظیم درجه روشنایی و اشعه گامای مانیتور توسط کدام برنامه وابسته به فتوشاپ تنظیم می شود ؟ .69

 *Adobe Gamma    د  White Point    ج  Premier    ب  Free hand    الف

 استفاده از کدام گزینه صحیح می باشد؟ Crop برای صرف نظر از عملیات .71

 *الف و ب   د  Select>Deselect    ج  Undo دستور   ب   History استفاده از پالت   الف 

 استفاده کرد؟   Mode) برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام حالت .71

 CMYK    د  RGB    ج  *Grayscale    ب  Lab color    الف

 ؟می شودم عمل زیر انجام کدا  fit on screenگزینهZoom  در مورد ابزار .72

 حرکت صفحه نمایش بصورت تمام صفحه   ب   نمایش تصویر به اندازه چاپ   الف 

 *   می شودتصویر به اندازه کل صفحه    د   نمایش نقاط تصویری در اندازه واقعی   ج 

 است؟. …………یک مدل  RGB مدل .73

 *مخصوص صفحات وب   د   مخصوص چاپ   ج   افزایشی   ب   کاهشی   الف 

 ؟ کرد استفاده..……………برای ظاهر شدن خط کش می توان از  .74

 *الف و ج   د   Ctrl + R    ج Edit / Rulers    ب View / Rulers    الف

 .شوند می نامیده. ………… شبکه خطوط و ……خطوط راهنما  .75

 line Guides – Line Grid    د *Grid – Guides    ج Guides – grid    ب Lines – Guides    الف

 ؟ کنند می استفاده.. ………به ترتیب برای  Burn و Dodge از ابزارهای .76

 *برای روشنتر یا تاریکتر کردن ناحیه ای از تصویر استفاده می شود   الف 

 برای انتخاب رنگهای مختلف در ناحیه ای از تصویر استفاده می شود   ب 

 ای مختلف نقاشی استفاده می شودبرای انتخاب ابزار ها و قلم ه   ج 

 ابزار های فوق جهت ویرایش تصاویر استفاده می شود   د 

 چشم کنار الیه ها چه عملی را انجام دهد ؟ .77

 تغییر رنگ الیه   د  *نمایش و عدم نمایش الیه   ج   تکرار الیه   ب   حذف الیه   الف 


