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 فرهنگ و ارشاد اسالمی اینمونه سواالت رتوش و ترمیم عکس رایانه

 تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.
رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .1

 بیشتر کنید.  های انتخابی راکل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنتراست رنگ

اد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع متر ایجسانتی 16متر و عرض سانتی 5یک فایل جدید با ارتفاع  .2

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )

درصد بر روی  55تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاعی با شفافیت  .3

 تصویر اعمال کنید. 

زارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره افزار وارد کنید ، با استفاده از ابتصویری در نرم .5

 کنید. 

 میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید.  Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .5

یک  داده و ی بیرونیی جدید سایهی جدید منتقل کنید، به الیهیک تصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیه .0

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خود  30ی قلم فایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خود را با اندازه .7

در به  صورت عکس  Textها را با یکدیگر ادغام کرده و فایل خود را با نام ی برجستگی دهید ، سپس الیهجلوه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 های تصویر را از هم جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. یک تصویر باز کرده و کانال .8

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمتاریخچه .9

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل پیبا استفاده از مهر ک .16

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ ایجاد کنید تا سایه Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» بر روی یک تصویر عنوان  .11

 آبی بر روی متن اعمال کند. 

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بسپس به الیه قسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، .12

psd ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید. بر روی میزکار در پوشه 

تصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فایل خود را با نام  .13

Lighting با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید.  ایبه صورت عکس در پوشه 
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رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .15

 بیشتر کنید.  های انتخابی راکل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنتراست رنگ

متر ایجاد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع سانتی 16متر و عرض سانتی 5جدید با ارتفاع یک فایل  .15

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )

درصد بر روی  55تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاعی با شفافیت  .10

 تصویر اعمال کنید. 

افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره تصویری در نرم .17

 کنید. 

 میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید.  Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .18

داده و یک  ی بیرونیی جدید سایهد منتقل کنید، به الیهی جدییک تصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیه .19

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خود  30ی قلم فایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خود را با اندازه .26

به  صورت عکس در  Textدغام کرده و فایل خود را با نام ها را با یکدیگر ای برجستگی دهید ، سپس الیهجلوه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 های تصویر را از هم جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. یک تصویر باز کرده و کانال .21

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمتاریخچه .22

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل با استفاده از مهر کپی .23

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ ایجاد کنید تا سایه Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» بر روی یک تصویر عنوان  .25

 مال کند. آبی بر روی متن اع

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بقسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، سپس به الیه .25

psd ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید. بر روی میزکار در پوشه 

ایل خود را با نام ید، فتصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کن .20

Lighting ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. به صورت عکس در پوشه 

رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .27

 بیشتر کنید.  های انتخابی راو کنتراست رنگ کل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی
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متر ایجاد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع سانتی 16متر و عرض سانتی 5یک فایل جدید با ارتفاع  .28

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )

درصد بر روی  55ع شعاعی با شفافیت تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نو .29

 تصویر اعمال کنید. 

افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره تصویری در نرم .36

 کنید. 

 . میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .31

داده و یک  ی بیرونیی جدید سایهی جدید منتقل کنید، به الیهیک تصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیه .32

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

ود با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خ 30ی قلم فایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خود را با اندازه .33

به  صورت عکس در  Textها را با یکدیگر ادغام کرده و فایل خود را با نام ی برجستگی دهید ، سپس الیهجلوه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 های تصویر را از هم جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. یک تصویر باز کرده و کانال .35

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمچهتاریخ .35

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل با استفاده از مهر کپی .30

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ نید تا سایهایجاد ک Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» بر روی یک تصویر عنوان  .37

 آبی بر روی متن اعمال کند. 

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بقسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، سپس به الیه .38

psd ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید. بر روی میزکار در پوشه 

تصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فایل خود را با نام  .39

Lighting ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. به صورت عکس در پوشه 

 وانایی تنظیم کادر کاغذ جهت چاپ ت .04

 تصاویر  توانایی بررسی و تنظیم نور، رنگ و کنتراست .04

 توانایی استفاده از ابزارهای مختلف جهت طراحی عکسها  .04

 توانایی ترکیب تصاویر با یکدیگر  .04

 توانایی ایجاد عمق میدان و جلوه های ویژه در تصاویر  .00
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 توانایی بررسی یک فایل از لحاظ اندازه و کیفیت بر اساس پیکسل .04

 د جاد حالت های قدیمی در تصاویر جدیتوانایی تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید و بالعکس و ای .04

 توانایی ایجاد یک الیه جدید و یا کپی یک الیه .04

 توانایی اصالح کادر بندی  .04

 توانایی تنظیم مد رنگ  .04

 توانایی تایپ کلماتو جمالت مختصر و استفاده آن ها در تزئین تصاویر  .44

 توانایی فعال و غیر فعال کردن یک الیه  .44

 توانایی ویرایش، ترمیم، حذف ضایعات و اضافات موجود در یک عکس  .44

 توانایی مونتاژ دو یا چند عکس  .44

 توانایی ایجاد نسخه پشتیبان برای تصاویر  .40

 توانایی انجام تنظیمات اولیه در خصوص ابعاد، کیفیت و فرمت فایل های تصویری  .44

 توانایی تنظیم کادر کاغذ جهت چاپ  .44

 م نور، رنگ و کنتراست تصاویر توانایی بررسی و تنظی .44

 توانایی استفاده از ابزارهای مختلف جهت طراحی عکسها  .44

 توانایی ترکیب تصاویر با یکدیگر  .44

 توانایی ایجاد عمق میدان و جلوه های ویژه در تصاویر  .44

 توانایی بررسی یک فایل از لحاظ اندازه و کیفیت بر اساس پیکسل .44

 و سفید و بالعکس و ایجاد حالت های قدیمی در تصاویر جدید توانایی تبدیل تصاویر رنگی به سیاه  .44

 توانایی ایجاد یک الیه جدید و یا کپی یک الیه .44

 توانایی اصالح کادر بندی  .40

 توانایی تنظیم مد رنگ  .44

 توانایی تایپ کلماتو جمالت مختصر و استفاده آن ها در تزئین تصاویر  .44

 توانایی فعال و غیر فعال کردن یک الیه  .44

 ویرایش، ترمیم، حذف ضایعات و اضافات موجود در یک عکس  توانایی .44

 توانایی مونتاژ دو یا چند عکس  .44

 توانایی ایجاد نسخه پشتیبان برای تصاویر  .44

 توانایی انجام تنظیمات اولیه در خصوص ابعاد، کیفیت و فرمت فایل های تصویری  .44
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رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .72

 بیشتر کنید.  های انتخابی راکل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنتراست رنگ

اد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع متر ایجسانتی 16متر و عرض سانتی 5یک فایل جدید با ارتفاع  .73

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )

درصد بر روی  55تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاعی با شفافیت  .75

 تصویر اعمال کنید. 

افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره تصویری در نرم .75

 کنید. 

 میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید.  Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .70

داده و یک  ی بیرونیی جدید سایهمنتقل کنید، به الیه ی جدیدیک تصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیه .77

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خود  30ی قلم فایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خود را با اندازه .78

به  صورت عکس در  Textغام کرده و فایل خود را با نام ها را با یکدیگر ادی برجستگی دهید ، سپس الیهجلوه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 های تصویر را از هم جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. یک تصویر باز کرده و کانال .79

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمتاریخچه .86

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل با استفاده از مهر کپی .81

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ ایجاد کنید تا سایه Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» بر روی یک تصویر عنوان  .82

 د. آبی بر روی متن اعمال کن

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بقسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، سپس به الیه .83

psd ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید. بر روی میزکار در پوشه 

ل خود را با نام یتصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فا .85

Lighting ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. به صورت عکس در پوشه 

رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .85

 بیشتر کنید.  های انتخابی راراست رنگکل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنت
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متر ایجاد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع سانتی 16متر و عرض سانتی 5یک فایل جدید با ارتفاع  .80

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )

درصد بر روی  55ی با شفافیت تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاع .87

 تصویر اعمال کنید. 

افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره تصویری در نرم .88

 کنید. 

 میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید.  Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .89

داده و یک  ی بیرونیی جدید سایهی جدید منتقل کنید، به الیهتصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیهیک  .96

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خود  30ی قلم فایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خود را با اندازه .91

به  صورت عکس در  Textها را با یکدیگر ادغام کرده و فایل خود را با نام ی برجستگی دهید ، سپس الیههجلو

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 های تصویر را از هم جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. یک تصویر باز کرده و کانال .92

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمتاریخچه .93

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل با استفاده از مهر کپی .95

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ جاد کنید تا سایهای Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» بر روی یک تصویر عنوان  .95

 آبی بر روی متن اعمال کند. 

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بقسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، سپس به الیه .90

psd ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید. بر روی میزکار در پوشه 

یلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فایل خود را با نام تصویر را بازکرده با استفاده از ف .97

Lighting ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. به صورت عکس در پوشه 

رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در   06با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت  .98

 بیشتر کنید.  های انتخابی رایر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنتراست رنگکل تصو

متر ایجاد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع سانتی 16متر و عرض سانتی 5یک فایل جدید با ارتفاع  .99

 ( بر روی آن ایجاد نمایید. Natureطبیعت )
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درصد بر روی  55واه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاعی با شفافیت تصویری را به دلخ .166

 تصویر اعمال کنید. 

افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره تصویری در نرم .161

 کنید. 

 میزان رنگ قرمز و آبی را در آن افزایش دهید.  Color Balanceتصویری باز کرده و با استفاده از فرمان  .162

داده و یک  ی بیرونیی جدید سایهی جدید منتقل کنید، به الیهیک تصویر باز کرده و قسمتی از آن را به الیه .163

 خط با رنگ قرمز دور محتویات الیه ایجاد نمایید. 

با رنگ سبز تایپ کرده و به متن خود  30ی قلم د را با اندازهفایل جدید با ابعاد دلخواه باز کنید، نام و فامیل خو .165

به  صورت عکس در  Textها را با یکدیگر ادغام کرده و فایل خود را با نام ی برجستگی دهید ، سپس الیهجلوه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

 جدا کنید و هر کدام را به طور مستقل ذخیره نمایید. های تصویر را از هم یک تصویر باز کرده و کانال .165

 با نام خود ایجاد نمایید.  Snapshotمرحله تغییر داده و یک  56افزار را به ی نرمتاریخچه .160

زننده قسمتی از تصویر را به دلخواه کپی کرده سپس تصویر را به حالت سیاه وسفید تبدیل با استفاده از مهر کپی .167

 کنید. 

ای بیرونی با رنگ ایجاد کنید تا سایه Actionرا تایپ کرده سپس یک « روتوش» تصویر عنوان بر روی یک  .168

 آبی بر روی متن اعمال کند. 

ا فرمت ی ایجاد شده بُعد دهید، فایل خود را بقسمتی از یک تصویر را در تصویر دیگر کپی کنید، سپس به الیه .169

psd ود ذخیره نمایید. ای با نام و فامیل خبر روی میزکار در پوشه 

تصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فایل خود را با نام  .116

Lighting ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. به صورت عکس در پوشه 

 توانایی تنظیم کادر کاغذ جهت چاپ  .444

 توانایی بررسی و تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصاویر  .444

 توانایی استفاده از ابزارهای مختلف جهت طراحی عکسها  .444

 توانایی ترکیب تصاویر با یکدیگر  .440

 توانایی ایجاد عمق میدان و جلوه های ویژه در تصاویر  .444

 توانایی بررسی یک فایل از لحاظ اندازه و کیفیت بر اساس پیکسل .444

 تصاویر رنگی به سیاه و سفید و بالعکس و ایجاد حالت های قدیمی در تصاویر جدید توانایی تبدیل  .444
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 توانایی ایجاد یک الیه جدید و یا کپی یک الیه .444

 توانایی اصالح کادر بندی  .444

 توانایی تنظیم مد رنگ  .444

 توانایی تایپ کلماتو جمالت مختصر و استفاده آن ها در تزئین تصاویر  .444

 ردن یک الیه توانایی فعال و غیر فعال ک .444

 توانایی ویرایش، ترمیم، حذف ضایعات و اضافات موجود در یک عکس  .444

 توانایی مونتاژ دو یا چند عکس  .440

 توانایی ایجاد نسخه پشتیبان برای تصاویر  .444

 توانایی انجام تنظیمات اولیه در خصوص ابعاد، کیفیت و فرمت فایل های تصویری  .444

 


