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 اسالمی ارشاد و فرهنگ فتوشاپ   سواالت نمونه

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

 ایجاد کٌیذ . 333کیفیر ضفاف ٍ صهیٌِ تا خس  A3ٍ اًذاصُ   Farhangsazanیک فایل جذیذ تا ًام  .1

 یک گشادیاى تِ سِ سًگ خشچن ایشاى ایجاد ٍ رخیشُ کٌیذ. .2

 کلوِ  ایشاى سا ًَضسِ ٍ تِ آى حالر خشچن ایشاى سا دادُ ٍ سدس سًگ خشچن ایشاى سا ًیض تِ آى تذّیذ . .3

 تا کلوِ فشٌّگ ساصاى هعاصش یک لَگَ هسي ایجاد کٌیذ . .4

 ذیذ ایجاد کٌیذ .اص کلوِ فشٌّگ ساصاى هعاصش یک تشاش ج .5

 یک زصَیش دلخَاُ تاص کٌیذ ٍ اص قسور دلخَاّی  اص آى یک الگَ جذیذ ایجاد کٌیذ. .6

 دس یک فایل تخص اًسخاتی سا تا الگَی دلخَاّی خش کٌیذ. .7

 یک کشُ تا اسسفادُ اص اتضاسّای فسَضاج سسن کٌیذ. .8

 لَگَی فشٌّگ ساصاى  سا عشاحی کٌیذ. .9

 زثذیل کٌیذ. shapeلَگَی فشٌّگ ساصاى سا تِ یک  .13

  ٍ آى سا سًگ ًواییذ.  ضکل صیش سا سسن ًوائیذ .11 

 هسي فشٌّگ ساصاى هعاصش سا ًَضسِ ٍ آى سا تا یک زصَیش دلخَاُ خش کٌیذ. .12

 هسي فشٌّگ ساصاى هعاصش سا ًَضسِ ٍ اًعکاس دس آب ٍ زصَیش دس آیٌِ سا تشای آى ایجاد کٌیذ. .13

دسجِ چشخص دادُ ٍ کدی اص اى ایجاد کٌیذ ٍ یک سساسُ تا ایي  45هسي فشٌّگ ساصاى هعاصش سا ًَضسِ ٍ آى سا  .14

 هسي تساصیذ.

 ایجاد کٌیذ. سٍ تشٍ سا تا تخطی اص یک زصَیش دلخَاُ هکعة  .15

   Farhangsazan سا تِ یک سًگ دلخَاُ زغییش دّیذ ؟حشٍف ًَضسِ صیش سا تٌَسیذ ٍ ّشیک اص  .16

ٍ آى سا تِ عکس سًگی زثذیل آى سا اتسذا سیاُ ٍ سفیذ کشدُ ٍ سدس  یک زصَیش دلخَاُ اصیک چْشُ سا تاص کٌیذ   .17

 کٌیذ ؟

 زصَیش یک چْشُ سا تاص کشدُ ٍ سدس لکِ ّای زصَیش ٍ صَسذ سا سفع کٌیذ. .18

 قشاس دّیذ ؟ Castum Shoapٍ آى سا دسلیسر  ایجاد کٌیذ  Pentoolسا تِ دلخَاُ تا اسسفادُ اص اتضاس   Shapیک   .19

 دسجِ خالف عقشتِ ّای ساعر تچشخاًیذ.  48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .23

یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی ) دقر ، حساسیر ٍ سشعر ًقغِ گزاسی سا تیطسش کٌیذ( قسوسی اص زصَیش سا  .21

سدس دس فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، سًگ صهیٌِ سا تِ  ، اتسذا لثِ ّای قسور اًسخاب ضذُ سا زصحیح ًوَدُ اًسخاب کٌیذ 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ.  سٍی هیضکاس دس خَضِ Graphسًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا تِ صَسذ عکس تا ًام 

  .خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ 33ای تِ اًذاصُ ی  ٍ حاضیِیک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ   .22
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ٍ سًگ هطکی زایح کشدُ ، سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي  26( سا سٍی زصَیش تا اًذاصُ ی قلن فشٌّگ ساصاى هعاصشیک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى )  .23

 دّیذ ٍ الیِ ّا سا تا ّن ادغام کٌیذ. ًَضسِ ضذُ سا زغییش دادُ  ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع عیف

 Patternای اص ًَع  ّای هسیش ضشتِ تِ حاضیِ Stroke Pathیک هسیش تِ دلخَاُ سسن کشدُ  سدس تا اسسفادُ اص  Penتا اسسفادُ اص اتضاس  .24

Clone Stamp  .تضًیذ ٍ فایل خَد سا تا فشهر فسَضاج دس خَضِ ای تا ًام خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ 

لک  ک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ اتسذا تا اسسفادُ اص هْش کدی صًٌذُ قسوسی اص آى سا کدی کشدُ ٍ سدس تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سای .25

  .ایجاد گشدد، Foregroundکشدُ تِ عَسیکِ لک کشدى اص سٍی سًگ 

( سدس یک عیف تِ دلخَاُ سٍی آى ایجاد  Fillشدُ ) اسسفادُ اص خش ک Rock Patternیک فایل جذیذ تاص کشدُ اتسذا صفحِ سا تا الگَ اص ًَع  .26

 دلخَاُ سٍی زصَیش ایجاد ًواییذ.  Styleکٌیذ تِ عَسیکِ خس صهیٌِ اص تیي ًشٍد سدس یک ضکل تا 

دس خَضِ ای  Picتا ًام یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ ٍ فایل خَد سا  .27

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  سٍی هیضکاس دس خَضِ Photoتا ًام 

% ٍ سشعر 35خیکسل، حساسیر آى  55( کِ دقر آى Magnetic Lassoیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ  تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی) .28

ٍ دس فایل دیگش کدی ًواییذ سدس  ( Refine Edgeّای زصَیش سا زصحیح ) ا اًسخاب ًوَدُ لثِقسوسی اص زصَیش س  تاضذ ، 63گزاسی آى  ًقغِ

 زصَیش کدی ضذُ سا تِ حالر سیاُ ٍ سفیذ زثذیل کٌیذ .  (Modeهذ )

شتِ خَسدُ ٍ ی ض ایجاد ًواییذ اتسذا دسٍى صفحِ یک حاضیِ Resolution 333هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 13یک فایل جذیذ تا عشض  .29

خیکسل ایجاد کٌیذ، تا اسسفادُ اص سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ  36تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر 

 Ph1ٍ فایل خَد سا تا ًام  ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ  تِ آى حالر دٍساًی تا سثک  34ی قلن  سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر فسَضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ  دس خَضِ

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش کٌیذ ٍ کٌسشاسر آى سا کوسش کٌیذ،زصَیش سا هعکَس کشدُ، یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .33

ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا  سٍی زصَیش دسج کشدُ، یک سایِ Puzzleتِ سًگ سثض تا سثک  Custom Shapeیک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 

  .ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ خیکسل ایجاد  ٍ فایل سا دس خَضِ 175هسافر 

ای جذیذ آى سا کدی ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، یک فیلسش اص ًَع  دس الیِ َدُزصَیشی سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًو .31

Art stroke  سٍی آى اعوال ًواییذ ، سٍی زصَیش یک عیف اص ًَعRadial  فایل سا تا ًام  دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(  %45تا ضفافیر ،

Pic ِای تا ًام ٍ  فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضTiff  .رخیشُ ًواییذ 

صهیٌِ صفحِ دسج کٌیذ، یک هسسغیل سسن  قشاس دّیذ ، یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس A4افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  ًشم .32

خَیٌر تِ سًگ قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  کٌیذ کِ اًذاصُ
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دسجِ تا یکذیگش زشکیة یا  25هشحلِ ٍ تا چشخص  45تا زعذاد هشاحل  دسجِ سٍی آى ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا 93اتضاس هٌاسة یک کواى 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ.  سٍی هیضکاس دس خَضِ Blendفایل خَد سا تا ًام  هخلَط کٌیذ

، 73گزاسی  سشعر ًقغِدسصذ ٍ  63خیکسل، حساسیر آى  153یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس  .33

ّای قسور اًسخاب ضذُ سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هعکَس کٌیذ.  قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة سًگ

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

ّای هسفاٍذ  هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى دس قسوسی اص فایل دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ لخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلنیک فایل تا اتعاد د .34

ای تیشًٍی تِ سًگ تٌفص،  ی زصَیش سایِ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

جا کشد، فایل خَد سا تا  ی زصَیش سا عَسی قفل کٌیذ کِ ًسَاى آى سا جاتِ خیکسل ٍ فشهی دلخَاُ دّیذ، الیِ 33هسافر  دسصذ ٍ 23تاضفافیر 

 رخیشُ کٌیذ.  PSDای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضِ Layerًام 

ای تیشًٍی تِ سًگ  ًگ قشهض سٍی زصَیش زایح کٌیذ، تِ هسي سایِخَیٌر ٍ س 33ی قلن  سا تا اًذاصُ« حضشذ علی)ع( » یک زصَیش تاصکشدُ، عٌَاى  .35

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ، سدس فایل خَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة تشجسسِ ٍ تشآهذُ کٌیذ.  فایل سا تا ًام  دادُ ٍ الیِ Ringآتی تا فشم 

Text ِای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضTiff شُ ًواییذ. رخی 

ی سور یک زصَیش تاص کشدُ ٍ قسوسی اص آى سا دس یک فایل جذیذ کدی کٌیذتِ زصَیش کدی ضذُ تُعذ دادُ  ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَضِ .36

هٌاسة زصَیش صهیٌِ ایجاد کٌیذسدس تا اسسفادُ اص فیلسش چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذتا اسسفادُ اص سغل سًگ یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد دس خَضِ Layerّای خَد سا تا یکذیگش ادغام کشدَّ فایل خَد سا تا ًام سا تِ ضکل کشٍی یا هحذب ًوایص دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  Tiffسٍی هیضکاس تا فشهر 

صهیٌِ صفحِ دسج کٌیذ، یک هسسغیل سسن  سٍی خسقشاس دّیذ، یک سًگ تِ دلخَاُ  A4افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  ًشم .37

خَیٌر تِ سًگ قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  کٌیذ کِ اًذاصُ

دسجِ تا یکذیگش زشکیة یا  25چشخص هشحلِ ٍ تا  45دسجِ سٍی آى ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا تا زعذاد هشاحل  93اتضاس هٌاسة یک کواى 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ سٍی هیضکاس دس خَضِ Blendهخلَط کٌیذ فایل خَد سا تا ًام 

صهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش  افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ خس دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .38

خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي  8یک خظ تا ضخاهر  Freehandا اسسفادُ اص اتضاس کٌیذ، ت

 ضلع سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین کٌیذ.  8کٌیذ، یک سساسُ تا زعذاد 

ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا  افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص گضیٌِ ی جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ ًشم اص صفحِیک صفحِ تعذ  .39

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد، ًام ٍ فاهیل خَد سا سٍی  تیطسش کشدُ، گَضِ

 رخیشُ کٌیذ.  Cدس دسایَ  Testزایح کٌیذ. فایل خَد سا تا ًام  56ی قلن  آتی ٍ اًذاصُزصَیش تا سًگ 

ی هٌاسة کٌسشاسر زصَیش سا تیطسش کشدُ ٍ زصَیش سا تِ حالر خَسسشّای  افضاس کَسل ٍاسد کشدُ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ یک زصَیش تِ دلخَاُ تِ ًشم .43

ای تا ًام  دس خَضِ Corelی سور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذ. فایل خَد سا تا ًام  اسة گَضِزثلیغازی ًوایص دّیذ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌ

 ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ. 

کسیَ یا دس ًشم افضاس کَسل یک هشتع زشسین ًوَدُ ضخاهر خغَط اعشاف هشتع سا تیطسش کشدُ ٍ دایشُ سا تا یک الگَ خش کٌیذ سدس تِ آى خشسد .41

 زغییش دّیذ.  Squareتُعذ دّیذ، ًام صفحِ ی خَد سا تِ 
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ّای ساعر تچشخاًیذ. تا  دسجِ خالف عقشتِ 48یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، اتسذا آى سا دس جْر عوَدی هسقاسى کشدُ سدس زصَیش سا  .42

تا  Radialا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة عیفی تِ دلخَاُ اص ًَع صًٌذُ اتسذا قسوسی اص زصَیش سا تِ دلخَاُ کدی کشدُ ٍ سدس ت اسسفادُ اص هْش کدی

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.  دسصذ تش سٍی زصَیش اعوال کٌیذ، فایل خَد سا دس خَضِ 36ضفافیر 

، قسوسی اص زصَیش سا 85گزاسی  دسصذ ٍ سشعر ًقغِ 63، حساسیر 156یک زصَیش تِ دلخَاُ تاص ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی تا دقر  .43

ی ایجاد ضذُ  ّای قسور اًسخاب ضذُ سا زصحیح ًوَدُ سدس دس فایل دیگش آى سا کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُعذ دّیذ، تِ الیِ اًسخاب کٌیذ، اتسذا لثِ

سٍی هیضکاس دس  Graphتِ صَسذ عکس تا ًام  یک جلَُ تِ دلخَاُ اعوال کشدُ ٍ  سًگ صهیٌِ سا تِ سًگ سثض زغییش دّیذ ٍ فایل خَد سا

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ.  خَضِ

 143ای اص ًَع تشجسسگی تا عوق  خیکسل تا سًگ صَسزی دس صفحِ ایجاد کٌیذ، جلَُ 33ای تِ اًذاصُ ی  یک فایل جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ حاضیِ .44

خَیٌر تِ صَسذ هَسب دس  32ی  تش سٍی الیِ ایجاد کشدُ سدس ًام ٍ فاهیل خَد سا تا سًگ قشهض تا اًذاصُ Double-Ringخیکسل ٍ تا فشم 

 رخیشُ ًواییذ.  psdای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضِ Textصفحِ زایح کٌیذ، فایل خَد سا تا ًام 

ٍ سًگ هطکی زایح کشدُ ، سدس اتسذا ًام الیِ ی هسي ًَضسِ  26تا اًذاصُ ی قلن  یک زصَیش تاص کشدُ ٍ عٌَاى ) آصهَى عولی( سا سٍی زصَیش .45

 ٍ الیِ ّا سا تا ّن ادغام کٌیذ. ضذُ سا زغییش دادُ ٍ سدس تِ هسي تشجسسگی تیشًٍی اص ًَع عیف دّیذ

ى ضکل تِ سًگ سثض تاضذ ٍ ضکل تش سٍی زصَیش کطیذُ تِ عَسیکِ دسٍ Custom Shapeیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ، یک ضکل اص ًَع  .46

دسصذ ٍ تِ سًگ قشهض دّیذ، فشم سایِ  63خیکسل، تا ضفافیر  143ای تیشًٍی تا هسافر  تاضذ، تِ ضکل سایِ Puzzleاص ًَع  Styleداسای یک 

 تش سٍی هیضکاس تِ صَسذ عکس رخیشُ ًواییذ.   Shapeتاضذ، فایل خَد سا تا ًام  Noiseتَدُ ٍ داسای  Ringاص ًَع 

ی  یِیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ سدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا خف یا تاد کشدُ کٌیذ، قسوسی دیگش اص زصَیش سا دس ال .47

دس  Pic زش کشدُ ٍ سدس تا فیلسش هٌاسة هاذ ٍ هحَ کٌیذ ٍ فایل خَد سا تا ًام ی ایجاد ضذُ سا اتسذا تا اتضاس هٌاسة زیشُ جذیذ کدی کشدُ ٍ الیِ

 رخیشُ ًواییذ. Tiffای تا ًام خَد تا فشهر  سٍی هیضکاس دس خَضِ Photoخَضِ ای تا ًام 


