
 گرافيكيامور طراح آزمون 

  به نكات زير توجه كنيد
 ذخيره نماييد desktopتمامي فايل ها را در پوشه با نام و نام خانوادگي خود در  .1

 هنگام ذخيره سوال از شماره سوال به عنوان نام سوال استفاده كنيد .2

 مسوليت ذخيره نشدن پاسخ به عهده دانش اموز مي باشد .٣

  ل را كسب نماييدال را كامل پاسخ دهيد تا نمره كامتا حد امكان سو هر مرحله از سوال داراي نمره مخصوص بخود مي باشد  .٤

عمليسئواالت رديف  بارم 

1-   نمره0.5(با استفاده ابزارهاي انتخاب شكل زير را انتخاب كنيد(  
 نمره0.5(خيره نماييدمسير انتخاب شده را با نام خود ذ( 

  نمره0.5(كنيدايجاد پيكسل  65پيكسل با كيفيت  610*550يك صفحه با اندازه( 

  نمره0.5( محدوده ذخيره شده را در ان بارگذاري نماييد(  
2 

 6  داد نموده و هريك را جداگانه با نامي كه در زير تصوير امده ذخيره نماييتصاوير زير را ايج  -2
 

Box.jpg               نمره١  Rabit.png               نمره١  koala.tiff               نمره٢  

olampic.psd               نمره٢  
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3-  2  تصوير سياه سفيد موجود در پوشه سواالت را باز نموده وانرا به تصوير رنگي تبديل نماييد 

 
4-  

 )اليه هاي طراحي بايد مشخص باشد( تصاوير زير را طراحي نماييد  penبا استفاده از ابزار 

 ذخيره نماييد moj, calهاي  با نام psd تصاوبر را با پسوند 

  
  

4 



 گرافيكيامور طراح آزمون 

 

 
5-  

  ذخيره نماييد pngهر يك از تصاوير زير را با كمك فيلترها ايجاد نموده و با پسوند 
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6-  

  اكشن با نام خود ايجاد نماييد يك 

  كليد تركيبيctrl+shift+F6 را براي اين اكشن قرار دهيد 

  3و اندازه انرا يك قاب دور تصوير ايجاد نمودهcm * 4cm تبديل نماييد 

 و نتيجه را در پوشه جداگانه ذخيره كنيد اكشن مورد نظر را بر روي پوشه تصوير موجود در پوشه سواالت اعمال نماييد 

 اكشن را با نام خود ذخيره نماييد  
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7-
 1  و با پسوند مناسب ذخيره نماييد  يك تصوير دلخواه در فتوشاپ باز كرده وانرا براي چاپ اماده نماييد

8-  
 2  با نام خود ذخيره كنيد gifيك انيميشن دلخواه در فتوشاپ ايجاد كرده و انرا با پسوند 
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