
 سواالت عملی فتوشاپ

 
 لب و موهای فردی را تغییر دهید؟,چشم,رنگ بلوز .1

عکس رنگی را به صورت سیاه و سفید در آورده و سپس یک قسمت یا تمامی قسمت های تصویر را به دلخواه  .2

 رنگی نمایید؟

 جوش و لکه های صورت را با استفاده از ابزارهای ترمیم از بین ببرید؟ .3

 و آن را به صورت نقاشی در آورید؟عکسی را انتخاب نموده  .4

 عکسی را انتخاب نموده و چشم ها و گونه های آن را برجسته تر و بینی آن را کوچکتر نمایید؟ .5

 20سپس در اطراف تصویر یک بوردر با ضخامت ,تصویری باز کرده نقاط قرمز رنگ آن را انتخاب کنید .6

 پیکسل ایجاد نموده رنگ آن را سیاه کنید؟

 را باز کرده و تمام گلبرگ های آن را بنفش کنید؟تصویر یک گل  .7

 یک کارت ویزیت برای کالس آموزش فتوشاپ ایجاد کنید؟ .8

 ایجاد کنید؟(سیاه و سفید)یک طرح چهره برای یک تی شرت  .9

 سانتیمتر بزرگ کنید؟ 3یک تصویر باز کرده و بوم آن را از هر جهت  .10

 پیکسل با کیفیت مناسب برای صفحه وب؟ 400*500یک فایل باز کنید با زمینه زرد رنگ به اندازه  .11

 دو تصویر مختلف را به وسیله ماسک ها در هم ادغام کنید طوری که در هم محو شوند؟ .12

 اسم خود را نوشته با یک تصویر پر کنید؟ .13

 قسمتی از تصویر را انتخاب کنید و به یک الیه دیگر کپی کنید؟ .14

 تصویری باز کرده آن را روی آینه کج نشان دهید؟ .15

 متنی را با اعوجاج یا موج بنویسید؟ .16

 تصویری باز کرده قسمتی از آن را انتخاب کنید و نور آن قسمت را کم کنید؟ .17

تصویر یک سبد گل را باز کرده یک گل آن را انتخاب کرده در سه قسمت از فایل آن را کپی کنید و هر بار با  .18

 خاموش کردن یک کانال رنگ نتیجه را ببینید؟

ر را انتخاب کنید سپس آن را روی تصویر دیگر کپی کنید به گونه ای که لبه های آن کامال محو قسمتی از تصوی .19

 باشد؟

 سانتیمتر در یک تصویر بکشید؟ 5x5ناحیه انتخاب کنید به اندازه  10 .20

 سبز؟, زرد, نارنجی, رنگ طیف بسازید با رنگ های قرمز .21

 پیکسل به رنگ قرمز؟ 6دهید به اندازه  Strokeدر یک تصویر قسمتی از آن را اتخاب کنید به آن  .22

 مد رنگی یک تصویر را به مد سیاه و سفید تغییر دهید؟ .23


