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 فتَضاج سا تاص کٌیذ . )مقذمات کار با فتوشاپ ( -1

اتضاسّا ٍ ًحَُ  –ّا  پالت –جعثِ اتشاص  –ًَاس تٌظیوات  –ًَاس هٌَ  –قسوت ّای آى سا تَضیح دّیذ . )ًَاس عٌَاى  -2

 ًحَُ اضکاس ٍ پٌْاى کشدى پٌل ّا ( –کلیذّای هیاًثش اتضاسّا  –استفادُ اص آى 

 یک هَسد دلخَاُ سا اًتخاب کٌیذ .اص هحیط کاسی ّای آهادُ فتَضاج  -3

 ّای اساسی سا فعال کٌیذ ٍ سپس هحیط کاسی دلخَاُ خَدتَى سا تا ًام خَدتاى رخیشُ کٌیذ . پالت -4

 خط کص ّای هحیط سا فعال کٌیذ . -5

 خط کص سا ساًتی هتش قشاس دّیذ .ٍاحذ اًذاصُ گیشی  -6

 سًگ هحیط کاس فتَضاج سا تغییش دّیذ . -7

 یک فایل تصَیشی سا دس فتَضاج تاص کٌیذ . )باز کردن یک فایل تصویری(  -8

 چِ فشهت ّایی دس فتَضاج قاتل تاص ضذى است . -9

 سا تَضیح دّیذ .فشهت اصلی فایل ّای  -11

 چٌذ فایل تصَیشی دیگش تاص کٌیذ . -11

 تصَیش سا حزف کٌیذ . قسوت ّای اضافِ -12

 اًذاصُ تصَیش سا دٍ تشاتش کٌیذ . -13

 ٍضَح تصَیش سا افضایص دّیذ . -14

 تَم تصَیش سا تضسگ کٌیذ. -15

 (’+ Ctrlخطَط ضثکِ ایی سا فعال کٌیذ.) ما ()خطوط راهن  -16

 (;+ Ctrl خطَط ساٌّوا سا فعال کٌیذ .) -17

 تا استفادُ اص خط کص خطَط ساٌّوا ایجاد کٌیذ . -18

 ساًتی هتش ایجاد کٌیذ . 3دقیق دس  خط ساٌّوای عوَدی -19

 ساًتی هتش ایجاد کٌیذ . 3خط ساٌّوای افقی دقیق دس  -21

 سثٌذگی تِ خطَط ضثکِ سا فعال کٌیذ .حالت چ -21

 سثٌذگی تِ خطَط ساٌّوا سا فعال کٌیذ .حالت چ -22

 هذ ّای سًگی سا تَضیح دّیذ . )مذهای رنگی ( -23

 هذ سًگی تصَیش سا تغییش دّیذ . -24

 سًگی سا تَضیح دّیذ .تفاٍت تیي هذّای  -25

 ایجاد کٌیذ . چاج تا پس صهیٌِ سفیذساًتی هتش تشای  8دس  5یک فایل جذیذ دس اًذاصُ  ) ایجاد یک فایل جذیذ ( -26

 پیکسل تشای صفحات ٍب تا پس صهیٌِ ضفاف ایجاد کٌیذ . 611دس  411یک فایل جذیذ دس اًذاصُ  -27

 یذ .تشای سًگ سٍ صهیٌِ یک سًگ اًتخاب کٌ )انتخاب رنگ (  -28

 سا تَضیح دّیذ .  foreground   ٍbackgroundسًگ ّای    -29

 تشای سًگ پس صهیٌِ یک سًگ اًتخاب کٌیذ . -31

 اًتخاب سًگ سا تش اساس کذ سًگ ٍ عذد  ًطاى دّیذ . -31

 سًگ هٌاسة صفحات ٍب کذام است ؟ -32

 سًگ هٌاسة چاج  کذام است ؟ اعذاد اًتخاتی هٌاسة تشای سًگ ّا کذام است ؟ -33

 سا فعال کٌیذ . color   ٍswatchesپالت  -34
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 اًتخاب سًگ دس ایي دٍ پالت سا ًطاى دّیذ . -35

 اضافِ کٌیذ .  swatchesیک سًگ جذیذ ایجاد کٌیذ ٍ  تِ پالت   -36

 

 
 

 

 

 

 

 
تصاٍیش تاال سا تا آهَختِ ّای خَد دس هَسد الیِ ّا تشسین کٌیذ . تَجِ کٌیذ ّش ضکل دس یک فایل تایذ قشاس داضتِ  -37

 اًذاصُ فایل سا تِ دلخَاُ اًتخاب کٌیذ . تاضذ .

 کلوِ ایشاى سا ًَضتِ ٍ سپس آى سا تِ ضکل ٍ سًگ پشچن ایشاى دس آٍسیذ . -38

 یک تصَیش تاص کٌیذ ٍ ای خَد تصَیش یک هتي ایجاد کٌیذ . ) هتي هاسک( -39

 ٍ ًام خاًَادگی خَدتاى سا ًَضتِ ٍ تِ دلخَاُ تا افکت ّای هتي جلَُ داس کٌیذ. ًام -41

 ای صیش سا تا اتضاس هتي ایجاد کٌیذ .لَگَ ّ -41

 

 
  

 
 تا استفادُ اص هسیش ّا اضکال صیش سا تشسین کٌیذ . -42
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 تا اتضاس تشاش یک پس صهیٌِ ایجاد کٌیذ . -43

 تا اتضاس ّایی کِ یاد گشفتیذ کاست ٍیضیت ّای صیش سا طشاحی کٌیذ . -44
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 دلخَاُ ایجاد کٌیذ .یک گشادیاى  -45

 یک اکطي تشای تغییش سایض عکس ایجاد کٌیذ . -46

 تا استفادُ اص آهَختِ ّای خَد طشاحی ّای صیش سا اًجام دّیذ . -47
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