
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش و ترمیم عکس رایانه ای

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

1
ویرایش تصاویر از طریق تغییرات در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست چه نام 

دارد؟
22کپیهدست رنگرتوشترمیم

21 کپیهدست رنگپزتیورتوشرفع معایب عکس برروی فایل های دیجیتال چاپ نهایی چه نام دارد؟2

PhotoshopPhotoPaintCکدام نرم افزارهای برای ویرایش و رتوش عکس رایانه ای مناسب است؟3 orel Draw Word12

FileEditHistory View12  از کدام مسیر انجام می شود ؟Preferenceتنظیمات شخصی سازی 4

32موس وایرلسقلم نوریکیبرد صفحه شفافپرینتر رنگیبرای خلق تلفیقی از عکاسی و نقاشی دیجیتال کدام ابزار مفید است؟5

12عکس با وضوح باالعکس باکنتراست کمعکس باکنتراست زیادعکس باداینامیک رنج باال  به چه مفهومی اطالق می گردد؟HDRدر عکاسی دیجیتال 6
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چه کاربردی دارد؟Backgrand EraseToolاستفاده از  7
جهت ترمیم و لکه 

برداری پزتیو
جهت تزئین پاسپارتوجهت تزئین عکس

ایجاد پس زمینه 

شفاف
42

LayerMaskHideیکسان سازی الیه ها با کدام فرمان انجام می شود؟8  LayersFlatten ImageReview 32

رسیدن به کیفیت مطلوب در رتوش عکس مستلزم چیست؟9

اصالح نور، رنگ 

وکنتراست قبل از انجام 

رتوش

افزایش کنتراست 

بخش هایی از تصویر
افزایش وضوح تصویر

دقت در استامپ 

گذاری
12

42فرمت عکسکیفیت عکسوضوح عکسسایز عکسکدام گزینه در باز شدن فایل دیجتال اهمیت بیشتری دارد؟10

Feader  Modify Cبرای نرم شدن دوربری یک عکس تنظیم کدام گزینه اهمیت دارد ؟11 loning  C lone  S tamp 12

Cکدام ابزاربرای رتوش عکس کاربرد ندارد؟12 lone  S tampBlur Tool 
Art History 

Brush
Burn Tool 32
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Sاز کدام ابزار برای تشدید یا خنثی کردن رنگ ها استفاده می شود؟13 ponge  Tool Burn ToolBlur ToolC lone  S tamp11

Cکدامیک از ابزارهای اصالح کادربندی است ؟14 lone  S tamp  C ropToolBlur ToolDodge  Too22

open Fileبازکردن فایل های اسکن شده در فتوشاپ از کدام گزینه امکانپذیراست؟15   insert FileImport FileExport File32

viewWindowFilter  Typeدر کدام پنجره قرار دارد؟( Rulers)گزینه خط کش ها 16  12

Gکدام گزینه است ؟ (خطوط راهنما) تنظیم موقعیت قرارگیری موضوعات 17 uidesRulers   C roppingPreferences  11

محور های عمودی وافقی هیستوگرام نشانگر چیست ؟18
بستگی به نوع تصویر 

تغییرمی کند

محور افقی  روشنایی 

و محور عمودی تیرگی

تفاوتی در محور افقی 

وعمودی ندارد

محورافقی میزان 

غلظت رنگ ها 

ومحور عمودی 

تعداد پیکسل ها

41
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Oبرای تیز کردن و نرم کردن سلکت ها چه گزینه ای باید تغییر کند؟19 pacity FeaderFillInfo 22

نوک ابزار قلم ها برای  رتوش بهتر، باید به چه حالتی تبدیل شود؟20

 نرم  Feaderنوک قلم 

 FlowوOpacityوبا  

مناسب

 Feaderنوک قلم 

سخت و تیز و برنده 

باشد

 Feaderنوک قلم 

سخت وبا 

OpacityوFlowباال 

نوک قلم 

 زیاد و Feaderبا

 باالOpacityبا 

11

  چیست؟Levelsکاربرد قطره چکان های سه گانه در منوی 21
 نمونه گیری از رنگ 

های موجود درتصویر

نمونه گیری رنگ ها 

از جعبه ابزار

تعیین  محدوده روشن 

،میانه وتیره ترین  

قسمت عکس

231 و1گزینه 

PSفرمت عکس استاندارد ویندوز چیست ؟22 D pdfbmppng31

 چه عملی انجام می دهد؟styleگزینه 23
سبک رنگ و سایه را 

تغیین می کند
ترکیب رنگ هانمونه گیری رنگ

نگهداری از حالت 

خاص ابزار
12

 چه عملی انجام می گیرد ؟history stateدر قسمت 24
 را مشخص undoتعداد 

می کند
12تنظیم متن پاراگرافتنظیم  قاب بندی حروفتنظیم جعبه ابزار
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Cروش نگاتیو کردن فایل در فتوشاپ با کدام دستور انجام میشود؟25 trl+IC trl+G  C trl+BC trl+V11

Cرتوش دیحیتال درحالت نگاتیو باکدام ابزارها انجام می شود؟26 lone  S tampBlur Tool Burn Tool 341 و2گزینه

حرکتهای دورانی قلم  در رتوش دیجیتال باید چگونه باشد؟Clone Stampحرکت 27
حرکت مستقیم و نقطه 

ای
حرکت مورب و خطی

حرکت دورانی و با 

نمونه گیری پی 

درپی

41

منظور از رتوش پوست پرتقالی چیست؟28
به صورت نیزه ای و 

حلقوی
 خطی و نامنظمنقطه ای ونقطه نقطه

بافت خیلی نرم و 

دانه های ریز
12

منظور از رتوش پوست پیازی چیست؟29
به صورت نیزه ای و 

حلقوی

نقطه ای و به صورت 

نقطه نقطه
 خطی و نامنظم

بافت خیلی نرم و 

دانه های ریز
42

Dodgeبرای تمیزکاری داخل چشم،در فتوشاپ از چه ابزاری استفاده می شود؟30  ToolBurn Tool    S ponge  Tool 
Healing  

Brush
12
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Dodgeبرای پرکردن کم پشتی مو درعکس  از چه وسیله ای استفاده می شود؟31  Tool Burn ToolS ponge  Tool 
Healing  

Brush
22

32رتوش پوست پرتقالیبرنینگ –داجینگ رتوش پوست پیازینگاتیو- پزتیوتیره کردن موضعی و روشن کردن موضعی راچه می نامند؟32

Bloat Burn Sگونه گذاری و چاقی موضعی درفتوشاپ ازچه ابزاری استفاده می شود؟33 pongeC lone  S tamp12

34
برای الغر کردن موضعی و کاهش حجم بینی در نرم افزار فتوشاپ از چه ابزاری 

استفاده می شود؟
Bloat BurnPucker Tool C lone  S tamp32

35
برای رفع انحنای چشم و چرخش موضعی در نرم افزار فتوشاپ از چه ابزاری استفاده 

می شود؟
Bloat Burn C lockwise  

Twirl 

clockwise
41

36
برای ایجاد سایه های موضعی و پر رنگ کردن خط چشم و خط لب در نرم افزار 

فتوشاپ از چه ابزاری استفاده می شود؟
Dodge  Tool Burn ToolS ponge  Tool   

Healing  

Brush
22
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Bloat Burn Sبرای رنگ مردگی موضعی در فتوشاپ از چه ابزاری استفاده می شود؟37 ponge  Tool C lone  S tamp32

Sبرای افزایش وضوح موضعی درفتوشاپ ازچه ابزاری استفاده می شود؟38 harpen ToolBurn ToolS ponge  Tool
Healing  

Brush
12

Blur ToolBurn Tool S برای محوی موضعی در فتوشاپ از چه ابزاری استفاده می شود؟39 ponge  Tool  C lone  S tamp12

Dodgeبرای ترمیم موضعی وحفظ بافت درفتوشاپ ازچه ابزاری استفاده می شود؟40  Tool   Burn ToolS ponge  Tool
Healing  

Brush 
42

Blur ToolBurn Tool Sبرای رتوش زدن ترمیمی  در فتوشاپ از چه ابزاری استفاده می شود؟41 ponge  Tool  
 C lone  

S tamp
42

مهم ترین توصیه در رتوش عکس چیست؟42
ترمیم باحفظ اصالت 

عکس

تغییر جدی رنگ ها را 

تشدیدکند

تغییر اساسی در فرم و 

رنگ

حذف تمام سایه ها 

درعکس
11
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Sاز کدام گزینه برای ذخیره تصویربرای وب  استفاده می شود؟43 aveS ave  As    S ave  for WebC trl+S  32

H S  کدام است؟Clone Stampکلیدمیان بر ابزار 44     yA22

امکان تنظیمات ابزار به هنگام انتخاب ابزار به چه معناست؟Tool optionفعال شدن 45
عدم امکان تنظیمات 

ابزار
12ابزارهای انتخابنمایش انواع آن ابزار

در نوار ابزار فتوشاپ، مثلث کوچک کنارابزارها نشانه چیست؟46
قرارداشتن ابزارهای 

مرتبط دیگر
ابزار ترسیم مثلث است

ابزار دارای تنظیمات 

پیشرفته است

عدم دسترسی به  

ابزار
12

12ابزاررسمابزارانتخابابزار برشابزار روتوشتصویر مقابل جزء کدام دسته ابزارهاست؟47

  چیست؟Blurکار ابزار48
شفاف سازی لبه های 

برش خورده

مالیم ومحو کردن 

تصویر
22افزایش کنتراستبرش تصویر
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ترمیم اشکاالت عکساصالح  کادر اضافی عکسکراپ عکس به چه معناست؟49
اضافه و کم کردن نور 

عکس
12اصالح رنگ عکس

A22کلید FکلیدBکلیدXکلیدکلید میانبر ابزار قلم مو در فتوشاپ کدام گزینه است؟50

Cکپی گرفتن  از یک تصویر، با کدام گزینه امکانپذیر است؟51 trl+BC trl+LC trl+cC trl+V32

22کج نمودنتغییرمقیاسچرخشپرسپکتیو چه تغییری در عکس ایجادمی کند؟Rotateگزینه 52

 چه تغییری در عکس ایجاد می کند؟Strokگزینه 53
                    برش 

تصویر
رسم نقطه در تصویر

         ایجاد خط دور 

تصویر
32محوسازی تصویر

DistortRotate180Sبرای ایجاد عمق و اِعمال دوری و نزدیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟54 kew  Perspective42
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Rotateچرخش تصویر عکس عقربه های ساعت با کدام گزینه انجام می شود؟55  180Rotate  90 cwRotate  90 ccwDistort31

Flip Horizontal Sگزینه معکوس کردن افقی تصویر کدام است؟56 kew Flip vertical      Again11

Lab color  Gتبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید باکدام گزینه قابل انجام است؟57 ray scale RG B colorC MYC  color21

Pixelsتغییر در کدام گزینه بر تغییر در کیفیت و وضوح عکس اثر گذار است؟58   Mode  PresetResolution42

G رنگ برای چاپ تصاویر دیجیتال کدام است؟Modeمناسب ترین 59 rayscaleC MYC  color     RG B colorLab color32

تنظیم کنتراست تصویر با استفاده از گزینه  انجام می شود؟60
Brightness /C ont

rast
C olor BalansePhoto Filter

G radient 

Map
12
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Levelsبرای تنظیم دستی تیرگی و روشنی تصویر ازکدام گزینه استفاده می شود؟61  C olor BalanseAuto color  C urves12

Levelsبرای جایگزینی یک رنگ با رنگ دیگر، کدام گزینه استفاده می شود؟62  Match color                              C olor 
Replace  

color
42

Atuo colorMatch color    Cتنظیم تعادل رنگ تصویر با انتخاب کدام گزینه صورت می گیرد؟63 olor Balance  Desaturat32

انتخاب/افزایش /کاهش گزینه موردنظر تصویر مقابل در کار با رنگ ها کدام است؟64
                      

میانگین گیری رنگ
تشخیص ترام درعکس

افزایش /کاهش 

ترام رنگ/
11

Equalizeفرمان نگاتیوکردن تصویرکدام است؟65  InvertThresholdPosterize22

Photo FilterC اعمال فیلتر رنگی روی عکس باکدام گزینه انجام می شود؟66 olor filterMatch color12
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 چه کاربردی دارد؟Duotoneگزینه ی 67
تبدیل عکس رنگی به 

عکس دو رنگ

 تبدیل عکس رنگی به 

عکس سیاه و سفید

تبدیل عکس رنگی به 

عکس سه رنگ

تبدیل عکس رنگی 

به عکس چهار رنگ
11

 چه عملی انجام می دهد؟Clone Stampابزار 68
قسمتی از تصویر را برش 

می زند

روی قسمتی از تصویر 

خط ایجاد می کند

قسمتی از تصویر را روی 

قسمت دیگر کپی می کند

روی قسمتی از 

تصویر بافت ایجاد 

می کند

31

42روشنی موضعیافزایش رنگکاهش رنگتیرگی موضعی چیست؟Dodge Toolابزار 69

42تیرگی موضعیروشنی موضعیکاهش نورکاهش  رنگ چیست؟BurnToolکار ابزار 70

Layer viaبرای کپی کردن الیه اصلی عکس با همان نام استفاده می شود؟71  copy
Duplicate  

layer
New layerLayer set12

72Opacity32رنگمقدار شفافیتروشنایی تصویرتیرگی تصویر یک الیه برچه موضوعی تاثیری دارد؟
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Add layer maskایجادتغییرات اساسی و جلوه های ویژه از کدام گزینه امکان پذیر می باشد؟73
New layer 

based slice
NewLayer style41

22کدام گزینه برای بهم زنجیر کردن الیه ها مناسب است؟74

Blur ArticticDistort Noise22گروه فیلترهای هنری در کدام قسمت از منوی فیلترها قرار دارد؟75

32سایهبافتنورپردازیانعکاس  برای ایجاد چه جلوه ای  بکار می رود؟Textureفیلتر76

Lightingبرای ایجاد نورپردازی در تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟77  EffectsC louds  FibersLens  Flare12

Jمزیت اصلی فتوشاپ وقابلیت ذخیره الیه باز کدام فرمت است؟78 PG  C DRPS D FMH32
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79

تصویر نوار  زیر مربوط به کدام ابزار است؟

12پاک کناستامپتایپقلم مو

تغییررنگ تصاویرابزار عصای جادو کدام عمل زیر را انجام می دهد؟80
انتخاب رنگ های 

نزدیک بهم در تصویر
تغییر نام تصاویر

پاک کردن قسمتی 

از رنگ
22

Mergeیکپارچه سازی تمام الیه ها به یک الیه باکدام فرمان انجام می شود؟81  visible    Flatten image Merge  layers     Arrange22

 را فشار می دهیمHکلید مخفی نمودن یک الیه چگونه انجام می گیرد؟82
چشم کنار الیه را 

غیرفعال می کنیم

 را Deleteگزینه 

انتخاب می کنیم

الیه آن را فعال می 

کنیم
22

Cکلید میانبر برای انتخاب کل تصویر چیست؟83 trl + AC trl + UCtrl + D C trl + (+)12

42 کدام گزینه است؟Cropابزار 84
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Curves  DesaturateVariationsLevels  32برای رنگی کردن یک عکس رنگی کدام فرمان صحیح است؟85

Invert ActionsHistory Layers12برای نگاتیو کردن یک عکس کدام گزینه صحیح است؟86

History  ActionsLevels  Navigator21برای خودکار سازی فرمان ها چه امکانی را باید فعالسازی کرد؟87

Cسایز عکسResolutionکیفیت و وضوح تصویر به کدام گزینه مربوط است؟88 olor12هیچکدام

 است؟Navigatorکدامیک عملکرد پنجره 89

 مشاهده قسمتی از 

تصویر نسبت به کل 

تصویر

بازگشت به تغییرات 

ایجاد شده

                      بزرگ 

کردن سایز 

                        عکس

       

Effect11ایجاد 

Cکلید میانبر کپی چیست؟90 trl + CC trl + XPhoto FilterTrim12
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22شدت نور   ایجاد حاشیهمیزان دقت ابزارسایز تصویر تعیین کننده کدام گزینه است؟Toleranceگزینه 91

LabCمد رنگی مورد استفاده برای چاپ افست کدام گزینه است؟92 MYKG rayscaleRG B22

انتخاب عکس چیست؟Selectاز منوی   Inverseعملکرد گزینه 93
برعکس کردن 

      محوطه انتخاب

قرینه کردن رنگها در 

عکس

بزرگ و کوچک 

کردن تصاویر
22

Sبرای افزایش ناحیه انتخاب بر روی تصویر کدام کلید را بایدبگیریم؟94 hiftC trlAltS pac12

Sبرای کاهش ناحیه انتخاب بر روی تصویر کدام کلیدرا بایدبگیریم؟95 hiftC trlAltS pace32

96
برای اشتراک محدوده سلکت شده با ناحیه جدیدی که ایجاد می کنیم، کدام کلید را 

باید بگیریم؟
S hiftC trlAlt S hift +Alt42
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S جابجایی محدوده انتخاب شده باابزارانتخاب بایدکدام کلیدرابگیریم؟97 hift C trlAltS pace22

12پاک کن الیهمدادجادوییپاک کن رنگحذف بک گراند  چه کاربردی  دارد؟Magic Erase Toolگزینه 98

Sبرای کپی کردن تصویر انتخاب شده باابزارانتخاب،کدام کلیدرابایدبگیریم؟99 hiftC trlS hift+ AltAlt32

Reselect Transform Feather  rotate32نرم کردن کناره های قسمت انتخاب شده باکدام گزینه انجام می شود؟100

AltCایجادتناسب طول وعرض تصویر هنگام تغییر اندازه باکمک کدام است؟101 trl + Alt   S pace  S hift42

Cکلیدمیانبر خارج شدن از ناحیه انتخاب کدام است؟102 trl + I C trl + DS hift + C trl + I
 S hift + C trl + 

D
21
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Cکلید میانبر معکوس کردن ناحیه انتخاب کدام است ؟103 trl + I C trl + DS hift + C trl + I
 S hift + C trl + 

D
21

Alt + Z Cبازگرداندن مجددناحیه انتخاب شده پس ازخروج انتخاب کدام است؟104 trl + Dج) Shift + Ctrl + I
 S hift + C trl + 

D
41

S  چسب زخممهراز کدام ابزار برای رتوش نمی توان استفاده کرد؟105 liceBlur32

mergeاستفاده می کنیم؟---------- برای یکی کردن کلیه الیه ها از 106  down flaten image  doublicate22هیچکدام

invertthresholdphotofilterdesaturation41ساده ترین روش سیاه و سفیدعکس رنگی کدام فرمان است؟107

32تغییر رنگتنظیم تیرگی و روشناییتغییروضوحتغییرسایز چیست؟levelکاربرد پنجره 108
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invertGیکی از راه های دیگر سیاه و سفید کردن عکس رنگی چیست؟109 ray scalevariationcurves22

21خروج از انتخابانتخاب محدوده همرنگانتخاب آزادانتخاب های دقیق هندسی برای چه نوعی از انتخاب است؟lasso toolابزار 110

12ترسیم هندسیترسیم خطیبافت سازیویرایش و ترمیم چه کاربردی دارد؟Clone stamp toolابزار 111

انتخابهای دقیق هندسی چه کاربردی دارد؟Magnetic lassso toolابزار 112
انتخاب آهنربایی 

محدوده های همرنگ

انتخاب یک زمینه 

همرنگ

انتخاب زمینه با 

عصای جادو
21

 چه کاربردی دارد؟Magic eraser toolابزار 113
                   حذف کل 

تصویر
حذف تمامی رنگها

حذف زمینه های 

همرنگ ویا مشابه

حذف ترام های 

ضعیف
32

 چه کاربردی دارد؟History brush toolابزار 114
رنگ آمیزی هنری می 

کند

دستورات قلمو را به 

عقب برمی گرداند

کلیه دستورات را به عقب 

برمی گرداند

تصویری را که در 

حافظه تعریف شده 

را جایگزین می کند

42
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41ویرایش با حفظ بافتویرایش بدون حفظ بافتترمیم نور و رنگرنگ آمیزی چه کاربردی دارد؟Healing brush toolابزار 115

42ترمیم و ساخت بافترتوش بدون حفظ بافتاصالح وضوح تصویررنگ آمیزی چه کاربردی دارد؟Patch toolابزار 116

12محو سازی موضعی            ویرایش تصویرپاک کردن تصویرافزایش وضوح موضعی چه کاربردی دارد؟Sharpen toolابزار 117

12شفاف سازیتلفیقکشیدگی تصاویرمحو سازی موضعی چه کاربردی دارد؟Blur toolابزار 118

افکت گذاریشفاف کردن تصویربی اثر کردن سایه ها چه کاربردی در رتوش چهره دارد؟Burn toolابزار 119

پررنگ کردن 

خطوط چشم ولب و 

تیرگی موضعی

42

روشن کردن موضعیتغییرات دقیق هندسی چه کاربردی دارد؟Dodge toolابزار 120
تقویت زمینه های 

همرنگ

تیره کردن زمینه 

تصاویر
22
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Cبرای رنگی کردن یک عکس سیاه وسفید کدام گزینه کاربرد دارد ؟121 urvesDesaturateVariation  Levels32

History  ActionLayer  Navigeator22برای خودکارسازی فرمان ها کدام گزینه کاربرد دارد ؟122

NavigatorInfo HistoryLayers12برای تغییر بزرگنمایی تصویر از کدام پنل استفاده می شود؟123

NavigatorInfo HistoryLayers32کدام پنل فهرستی از ابزارهای استفاده شده رانگهداری می کند؟124

BurnBlur Sبرای کاهش تیزی لبه هادرمونتاژ دو تصویر از کدام ابزار استفاده میشود؟125 mudge  S harpen22

126
برای تبدیل مسیربه ناحیه انتخابی ودرج متون بر روی آن در فتوشاپ از کدام ابزار 

استفاده می کنید؟
S lice  PathS mudge  S harpen22
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Magic Wand در تنظیمات کدامیک از ابزارهای زیر وجود ندارد؟Toleranceگزینه 127
Magnetic  

Lasso
Paint Bucket 

Magic 

Eraser
11

الیه را مخفی میکنداستفاده از ماسک بر روی یک الیه چه عملی را انجام میدهد؟128
قسمتی از الیه که را 

حذف میکند

قسمتی از الیه که در 

ناحیه انتخاب قرار ندارد 

را حذف میکند

می توانیم بر روی 

یک قسمت خاص از 

تصویر تغییراتی را 

اعمال کنیم

41

129
اگر بخواهیم تمام الیه های قابل نمایش با هم ادغام شوند و فقط یک الیه داشته 

باشیم از کدام دستور استفاده میکنید؟
Merge  downMerge  linkedMerge  visible           

Flatten 

Image
41

Blur Cبرای برش ناحیه اطراف تصویر از کدام ابزار استفاده می شود؟130 ropBurnS lice22

Cکدامیک از ابزارهای زیر برای رتوش تصاویر مناسب نمی باشد؟131 lone  stampHealing  brushPatchTool S lice42

TransformG وجود ندارد؟Selectکدامیک از   زیر در منوی 132 row Inverse  Feather21
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12واضح ترمحو کردنتیره ترروشن ترکشیدن ابزار                                چه تغییری در تصویر ایجادمی کند؟133

22واضح ترمحو کردن تیره ترروشن ترابزار                          چه تغییری در تصویر ایجادمی کند؟134

WindowView  EditFile12لیست پنل ها در کدام منو قرار دارد؟135

نگاتیو کردن رنگ زمینه            چیست؟Background Eraserمهمترین کاربرد ابزار 136
پاک کردن کلیه رنگ 

ها

شیشه ای کردن رنگ 

پس زمینه

حذف قسمت خاصی 

از تصویر
32

 چه عملی انجام میدهد؟Ctrl+Hبرای ناحیه انتخابی کلید 137
ناحیه انتخاب را از بین 

می برد

ناحیه انتخاب 

رامعکوس میکند

مرز ناحیه انتخاب را 

نمایش نمی دهد

کل تصویر را 

انتخاب می کند
31

 درابزارهای انتخاب چه عملی انجام میدهد؟Alt+Ctrlکلیدهای 138

از تصویر موجود در ناحیه 

انتخاب فعلی، کپی می 

گیرد

ناحیه انتخاب جدید را 

به انتخاب موجود 

اضافه می کند

ناحیه انتخاب جدید را از 

ناحیه انتخاب موجود کم 

می کند

تصویر موجود در 

ناحیه انتخاب را 

حرکت می دهد

41
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 درابزارهای انتخاب چه عملی انجام میدهد؟Altکلید 139

از تصویر موجود در ناحیه 

انتخاب فعلی، کپی می 

گیرد

ناحیه انتخاب جدید را 

به انتخاب موجود 

اضافه می کند

ناحیه انتخاب جدید را از 

ناحیه انتخاب موجود کم 

می کند

تصویر موجود در 

ناحیه انتخاب را 

حرکت می دهد

31

انتخاب آزاد/ Lasso در کدامیک از ابزارهای زیر وجود ندارد؟Featherگزینه 140
Magic wand 

چوب جادویی/

Elliptical 

marquee /بیضی

Rectangular 

marquee  

مستطیلی/

21

141
برای نمونه برداری از رنگهای موجود در تصویر و تبدیل آن به رنگ قلم از کدام ابزار 

استفاده می شود؟
Brush 

Art history 

brush 
PencilEyedropper42

(انتخاب آزاد) Lasso در کدامیک از ابزارهای زیر فعال نمی باشد؟aliased Antiگزینه    142
Magic wand 

(چوب جادویی)

Elliptical 

marquee ( انتخاب

(بیضی

Rectangular 

marquee 

(انتخاب مستطیلی)

21

BlurSبرای اصالح لبه ها هنگام مونتاژ تصویر کدام گزینه را استفاده میکنید؟143 harpen  Feather S mudge12

144
ازچه ابزاری  (چین وچروک زیرگردن)برای محوی وکاهش وضوح موضعی مثالً 

استفاده می شود؟
Blur ToolBurn ToolS ponge  Tool  C lone  S tamp12
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Blur Tool Burn ToolSبرای سیاه وسفید کردن موضعی از چه ابزاری استفاده می شود؟145 ponge  ToolC lone  S tamp32

C چیست؟Print sizeکلید میانبر 146 trl+PC trl+0C trl+Alt+012هیچکدام

42هر سه موردتغییر در الیهجابجایی الیهحذف الیهدرصورت استفاده ازقفل سوم الیه ها چه عملی رانمی توان انجام داد؟147

C چیست؟Fit On Screenکلید میانبر 148 trl + 1C trl + 0C trl+Alt + 6C trl + 921

تغییررنگ تصاویرابزار عصای جادوئی چه عملی انجام میدهد ؟149
انتخاب رنگ های 

مشابه
تغییر نام تصاویر

پاک کردن قسمتی 

از رنگ
22

LiquifyCبرای ایجاد پس زمینه  ابری از کدام گزینه استفاده می شود؟150 loudsLighting  Effects  Lens  Flare22
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Lasso    Blur  Qکدامیک از ابزارها برای انتخاب مناسب نیست ؟151 uick mask Magic wand22

HistoryActions  Levelsبرای خودکار سازی فرمان ها کدام گزینه مورد استفاده قرارمی گیرد؟152   Navigator22

   است؟Navigatorکدامیک عملکرد پنجره 153
مشاهده قسمتی 

ازتصویرنسبت به کل

بازگشت به قبل از 

تغییرات
Effect11ایجاد بزرگ کردن سایز عکس

Sمیزان دقت ابزارسایز تصویر تعیین کننده کدام گزینه است؟Tolerance گزینه 154 howG rid  Extras22

انتخاب عکس چیست؟Select  از منوی Inverseعملکرد گزینه 155
برعکس کردن 

محوطه انتخاب

قرینه کردن رنگها در 

عکس

بزرگ و کوچک 

کردن تصاویر
22

 چه عملی انجام میشود؟Saturateاستفاده ازابزار اسفنج در حالت 156
نقاط کم رنگ می شوند و 

تصویر سفید می شود

رنگها یکنواخت می 

شوند
رنگ نقاط بیشتر می شود

رنگ نقاط کم شده 

و مانند تصویر سیاه 

و سفید می شود

41
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157Print sizeچه عملی انجام می دهد؟ 
تصویر را با اندازه ای که 

میبینیم پرینت می گیرد

تصویر را با اندازه ای 

که بخواهیم پرینت 

می گیرد

سایز تصویر در پرینت را 

تعیین می کند

تصویر را در اندازه 

ای که پرینت خواهد 

شد نمایش می دهد

41

158Deleteدرابزارانتخاب چندضلعی(Polygonal lasso) چه کاری می کند؟
ناحیه انتخاب ایجاد نمی 

شود

بازگشت مرحله ای به 

انتخاب،نقطه آخر 

ناحیه انتخاب را حذف 

می کند

حذف تصویر موجود در 

ناحیه انتخاب
21حذف ناحیه انتخاب

Alt C بااستفاده ازکدام کلیداست؟Transformحفظ تناسب طول وعرض در159 trl + Alt      S paceS hift42

Cکلید میانبر خروج از تمام ناحیه انتخاب چیست؟160 trl + IC trl + DS hift + ZS hift + E22

Cمعکوس کردن ناحیه انتخاب با کدام کلید میانبر انجام می شود؟161 trl + IC trl + DS hift + C trl + I
S hift + C trl + 

D
11

Cکلید میانبر بازگرداندن آخرین ناحیه انتخاب که از بین رفته چیست؟162 trl + ZC trl + DS hift + E
S hift + C trl + 

D
41
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Jفرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با الیه های باز را دارد کدام است ؟163 PGC DRPS D  FMH32

EqualizeInvert ThresholdPosterize22فرمان نگاتیو کردن تصویر کدام است ؟164

Lightingبرای ایجاد نورپردازی در تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟165  EffectsC louds  FibersLens  Flare12

C از چه کانالی استفاده می شود ؟Selectionبرای ذخیره سازی 166 olor C hannelS pot C ahnnel Alpha  C hannel22همه ی موارد

Layer viaکدام گزینه برای کپی کردن الیه اصلی عکس با همان نام استفاده می شود ؟167  copy
Duplicate  

layer
New layer  Layer set22

تغییر رنگ تصاویرابزار عصای جادویی کدام عمل زیر را انجام می دهد ؟168
انتخاب رنگ های 

شبیه به هم در تصویر
تغییر نام تصاویر

پاک کردن قسمتی 

از رنگ
22
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 در کجا قرار داشته و چه کاری انجام می دهد ؟Cross hatchفیلتر 169

 Artisticدر مجموعه 

ایجاد هاشورهای  –

متقاطع

 Brushدر مجموعه 

Strokes –  ایجاد

هاشورهای موازی

 Artisticدر مجموعه 

ایجاد هاشورهای  –

موازی

در مجموعه 

Brush 

Strokes – 

ایجاد هاشورهای 

متقاطع

11

170
کدام ابزار برای ایجاد جلوه های خاص و مشابه تکنیک های نقاشی روی تصاویر به 

کار می رود ؟
History Brush

Painting 

History Brush

Art History 

Brush
S mudge31

12کج نمودنتغییر مقیاسپرسپکتیوچرخش.است....................... به معنی Rotateگزینه 171

32محوسازی تصویرایجاد خط دور تصویررسم نقطه در تصویربرش تصویر به چه معناست ؟Strokگزینه 172

Add layer maskایجاد سایه، بعد و جلوه های ویژه از کدام گزینه امکان پذیر می باشد ؟173
New layer 

based slice
New  Layer S tyle42

Sاز کدام گزینه برای ذخیره مجدد تصویر بدون تغییر در تصویر اصلی استفاده می شود ؟174 aveS ave  AsS ave  As  WebC trl + S22



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش و ترمیم عکس رایانه ای

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

175Actionچیست ؟ 
مجموعه ای از فرامین از 

پیش تنظیم شده

مجموعه ای از فرامین 

و اعمال ضبط شده

مجموعه ای از فرامین از 

پیش تنظیم شده 

و

مجموعه ای از فرامین و 

اعمال ضبط شده

هر عمل یا فرمانی 

.که انجام می گیرد
22

176
 Blackground در نوار خصوصیات ابزارProtect Foregroundانتخاب 

Eraserچه عملی را انجام می دهد؟ 

همه پیکسل های در حال 

پاک شدن را هم رنگ  

.خواهد کرد

رنگ های زمینه را 

.شفاف تر می کند

فقط رنگ های هم رنگ 

C olor  

Foreground را 

.پاک می کند

رنگ های هم رنگ 

C olor  

Foreground 

را دست نخورده 

باقی می گذارد

41

برای ظاهر کردن خطوط شبکه کدام مسیر باید طی شود ؟177
View 

"S how"G rid

View 

"S how"G uide

s

View "S nap 

To"G rid

View "New 

G uide
32

کپی رنگرنگ گذاریرنگ برداری چه عملی انجام می دهد ؟Spongeابزار 178
رنگ برداری و رنگ 

گذاری
12

 چه عملی انجام می دهد ؟Clone Stampابزار 179
قسمتی از تصویر را برش 

.می زند

روی قسمتی از تصویر 

.خط ایجاد می کند

قسمتی از تصویر را روی 

قسمت دیگر کپی می کند

روی قسمتی از 

تصویر بافت ایجاد 

.می کند

32

حذف زوائد در عکسروتوش عکس به چه معناست ؟180
ترمیم خسارات در 

عکس

اضافه و کم کردن به 

عکس
42همه ی موارد
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 در کدام منو قرار داشته و چه کاری انجام می دهد ؟Revertدستور 181
بی اثر   – Editمنوی 

 عمل آخر10کردن 

بی اثر   – Fileمنوی 

کردن کلیه اعمال 

انجام شده

بی اثر   – Editمنوی 

کردن عمل آخر

بی   – Fileمنوی 

 عمل 20اثر کردن 

آخر

21

Menu barProperty barTool S قرار دارد ؟Windowجعبه ابزار اصلی فتوشاپ در کدام قسمت منوی 182 tatusbar32

ZoomFlipCبرای رتوش یک عکس از کدام گزینه استفاده میشود ؟183 lone  stampBrush32

184
 کدام یک از رنگ های زیر را می توان تغییر Color Balanceدر کادر تنظیمی 

داد ؟

Yellow, 

Magenta , C yan

S aturation, 

Magenta , 

Lightness

Red, G reen, 

Blue

Yellow, 

Magenta , 

C yan

 Red, G reen, 

Blue

42

Auto LevelAuto C نیست ؟Adjustmentکدام یک از موارد زیر منوی 185 ontrastAuto C olor
Auto 

Brightness
41

 چه کاری انجام میدهد ؟Lasso  در نوار خصوصیات ابزارهای Featherآیتم186
تعیین میزان نرم شدگی 

خطوط انتخاب

ایجاد لبه های تیز 

برای ناحیه انتخاب

برای بزرگ تر شدن 

ناحیه انتخاب
12هیچکدام
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 کدام گزینه درست است ؟Actionبرای مضاعف سازی یک فرمان یا 187
کلیک راست روی فرمان 

Duplicateو انتخاب 

انتخاب گزینه 

Duplicate در 

Actionsمنوی کادر 

 و درگ Altنگه داشتن 

 به Actionفرمان یا 

موقعیت دلخواه

انتخاب گزینه 

Duplicate در 

منوی کادر 

Actions

و

 و Altنگه داشتن 

درگ فرمان یا 

Action به 

42

Sکدام ابزار برای افزایش تندی رنگ پیکسل ها و تمایز رنگی تصویر به کار می رود ؟188 mudgeBlurDodgeS harpen42

FilterCبا کدام ابزار می توان لک ها و جوش روی صورت را برداشت ؟189 hannelBrushC lone  S tamp22

MergeSکدام یک از فرامین زیر برای جداسازی کانال ها استفاده می شود ؟190 plitBreakDistort21

Distort  Rotateبرای ایجاد عمق و اعمال دوری و نزدیکی از کدام گزینه استفاده می شود ؟191  180S kewPerspective42
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Mergeبرای تبدیل تمامی الیه های مرئی به یک الیه از کدام گزینه زیر باید استفاده کرد ؟192  visibleFlatten imageMerege  layersArrange12

193
در تصویر به کار می  (افزایش تیرگی)کدامیک از ابزارهای زیر برای کاهش روشنایی 

رود ؟
BlurS mudgeBurnS harpen32

رنگ تصویر کدام یک از موارد زیر قابل تنظیم است ؟Variationsبا استفاده از فرمان 194
مقدار تیرگی و 

روشنایی تصویر
41همه ی مواردمیزان اشباع و شدت رنگ

HistoryNavigatorBrushesParagraph32برای انتخاب قلم مو از چه پالتی استفاده می شود ؟195

کدام یک از ابزارهای زیر برای حذف و شفاف کردن زمینه یک تصویر به کار می رود ؟196
 Backgroundابزار 

Magic

 Magneticابزار  

Lasso

 Magicابزار  

Eraser

ابزار  

Background 

Eraser

42

32تنظیم رنگ تصویرتنظیم نور و کنتراسترتوش کردن تصویرمات کردن تصویرکدام یک از موارد زیر است ؟ "Brightness/Contrast"کاربرد 197
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198
برای اعمال کردن یک فیلتر رنگی روی تمام یا قسمتی از عکس کدام گزینه مناسب 

می باشد ؟
FilterC olorPhoto filterMatch color31

 در کدام منو قرار داشته و برای چه منظوری است ؟Canvas Sizeفرمان 199
Image برای افزایش ،

یا کاهش ابعاد بوم تصویر

Edit برای افزایش ،

یا کاهش ابعاد بوم 

تصویر

Image برای تغییر ،

اندازه تصویر

View برای تغییر ،

اندازه قسمت خالی 

در تصویر

12

برای پاک نمودن یک الیه کدام گزینه صحیح است ؟200

در پالت الیه ها روی آن 

راست کلیک می کنیم و 

 را Deleteگزینه 

.انتخاب می کنیم

در پالت الیه ها روی 

آن کلیک می کنیم و 

آن را در سطل آشغال 

می اندازیم

  گزینه Layerاز منوی 

Delete را انتخاب می 

کنیم

42همه ی موارد

Button ModeButton PaletteIcon ModeIcon Palette11 ها را به صورت دکمه ای نمایش می دهد ؟Actionکدام گزینه در منوی کادر 201

12ترسیم پیکسل  کردنSelectپاک کردنایجاد رنگ های طیفی برای کدام یک از گزینه های زیر مورد استفاده قرار می گیرد ؟Gradientابزار 202

203
 تصویر Contrast کدام یک از موارد زیر برای تغییر Unsharp Maskدر فیلتر 

به کار می رود ؟
ThresholdRadiusO ffsetAmount41
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ArtisticBlurRenderDistort32 جزء کدام یک از مجموعه فیلترهای زیر قرار دارد ؟Lighting Effectفیلتر 204

 بیانگر کدام یک از گزینه های زیر است ؟Resolutionواژه 205
تعداد رنگ های به کار 

رفته در واحد طول

تعداد پیکسل ها در 

واحد طول
یک اینچ از تصویر

واحدی در نرم افزار 

Vectorهای 
22

Gمناسب ترین مد رنگ برای دیدن عکس و چاپ تصاویر دیجیتال کدام است؟206 rayscaleC MYK colorRG B colorLab color32

 کدام مسیر درست است؟Actionsبرای باز کردن کادر 207
View  "

Actions

Window   "

View   "

Actions

Window  "

Actions

انتخاب گزینه 

Actions در نواز 

خصوصیات

31

 به چه منظوری است؟Actionsبرداشتن تیک کنار هر فرمان در کادر 208
باز شدن کادر تنظیمی 

فرمان در حین اجرا
حذف کردن فرمان

عدم اجرای فرمان در 

Actionحین اجرای 

این امکان وجود 

ندارد
31

 چیست؟Actionاولین گام در ایجاد یک 209
کلیک روی دکمه 

Record

کلیک روی دکمه 

C reat new 

action

 Newانتخاب گزینه 

Action
21همه ی موارد
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کدام عبارت صحیح است؟210

فقط اعمالی که با ابزارها 

انجام می گیرد در 

History ذخیره می 

.شود

 بیش از Historyدر 

 عمل ذخیره نمی 20

.شود

اعمال و فرامین انجام 

شده به صورت مرحله به 

 Historyمرحله در 

.ذخیره می شود

History 

 را نمی توان پاک

کرد

31

در نمودار هیستوگرام، محور عمودی نشان دهنده چه مولفه ای است؟211
تیرگی و روشنایی پیکسل 

ها
31تعداد رنگتعداد پیکسل هارنگ پیکسل ها

BrightnessCکدام یک از موارد زیر مربوط به تضاد بین تیرگی و روشنی پیکسل های تصویر است؟212 ontrastLightnessC olor Mode11

کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟213

اسکنر وسیله ای است که 

در آن فرایند تبدیل چاپی 

به اعداد و ارقام فهم 

.کامپیوتر انجام می گیرد

Digitizing  

 به مفهوم رقمی کردن

.است

Digitizing

 نام دیگر دوربینهای

.دیجیتالی است

 TWAINرابط 

یکی از روش های 

به کارگیری یک 

Scannerاست .

31

214
کدام یک از ابزارهای زیر عمل بی اثر کردن موضعی اعمال انجام شده را انجام می 

دهد؟
History Brush

Art History 

Brush 
Magic Eraser

Magnetic  

Eraser
11

 است؟Blurکدام یک از گزینه های زیر کار ابزار 215
افزایش تضاد رنگی 

پیکسل

کم کردن وضوح و نرم 

کردن وضوح تصاویر
لکه دار کردن تصاویر

افزایش روشنی 

تصاویر
21
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 کدام مسیر باید طی شود؟Preferenceبرای دسترسی به تنظیمات 216
File  " Page  

S etup

Edit " 

Preference

Edit " purge  " 

Preference

از طریق نوار 

خصوصیات
21

Eraseکدام یک از ابزارهای زیر برای پاک کردن رنگهای مشابه مورد استفاده قرار می گیرد؟217
Erase  

Magnetic
Magic Eraser

Erase

&

Erase  

Magnetic

41

ایجاد کمند برای چه کاری مورد استفاده قرار می گیرند؟Lassoابزارهای 218
ایجاد ناحیه های 

کوچک رنگی
Selectionایجاد 

ایجاد ناحیه های 

کوچک رنگی و ایجاد

S election

31

F5Cاست؟ (Layer Palett)کدام یک از کلید میانبر دستور باز شدن کادر الیه ها 219 trl + F7F7S hift + F531

220
کدام یک از موارد زیر را در مورد الیه های متصل به هم، به طور هم زمان نمی توان 

انجام داد؟
یکی کردن الیه ها

انتقال محتویات الیه 

ها

رنگ کردن محتویات 

الیه ها
31حذف الیه ها

/ محسوب نمی شوندDuplicatکدام یک از موارد جزو کارآیی دستور 221
ایجاد مضاعف یک الیه 

در نرم افزارهای دیگر
ایجاد یک کپی از الیه

ایجاد یک کپی از الیه 

در تصویری دیگر

ایجاد یک نسخه از 

موضوع یک الیه در 

همان تصویر

31
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کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟222

حالت ترکیبی یک الیه 

نحوه ترکیب پیکسل های 

الیه را با الیه های زیرین 

.مشخص می کند

سایه دادن و برجسته 

کردن یک موضوع 

جزو سبک های الیه 

.محسوب می شوند

O uter C low 

Pttern Overly و

سبک های الیه 

ذخیره شده به عنوان 

 Presetیک 

Style در نظر 

.گرفته می شود

31

Drop Sکدام یک از موارد زیر جزو سبک های الیه محسوب نمی شود؟223 hadowO uter glowDissolvestrok31


