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 شود؟ یاستفاده م یر از چه ابزاریدر تصو ییجابجا یبرا-1

 -Zoom الف

 -Hand ب

 -move ج

 -Merge د

 م ؟یکن یط فتوشاپ از کدام منو استفاده میش پالت ها در محیر حالت نماییتغ یبرا2-

 --File الف

 -Edit ب

 -Windowج

 -Image د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز یه انتخابیحک نایره یذخ یبرا3-

 Select / save selection الف

 Select / load selection ب

 Edit /save selection ج

 Edit / load selection د

 د کرد؟یاه و سفیف سیل به طیر را تبدیتصو یتوان تمام رنگ ها یر میز یک از فرمان هایبا انتخاب کدام 4-

 Invert الف

 Threshold ب

 variation ج

 Desaturate د

 م؟یکن یکسل از کدام پالت استفاده میک پیمشاهده اطالعات مربوط به  یبرا5-

 info الف

 layer ب

 history ج

 action د

 قلمو پسوند...................  دارند. یل هایف رنگ پسوند .................  و فایط یل هایه فایکل6-

 abr, .grd. الف

 grt ، .bar. ب

 grd  ،.adr. ج

 rgt. ،rba. د

 م؟یکن ینه استفاده میک الگو از کدام گزیر به عنوان یک تصویره کردن یذخ یبرا7-

 Define pattern -الف

 Define brush perset -ب

 Define custom shape -ج

 چکدامیه -د

 م؟یکن یده منه استفایاز کدام گز brushک یر به عنوان یک تصویره کردن یذخ یبرا8-

 Define pattern -الف

 Define brush perset -ب

 Define custom shape -ج

 چکدامیه -د



 شوند ؟ یده میدر چاپ د یا خطوط راهنما و شبکه شطرنجیآ9-

 ریخ -الف

 بله -ب

 ر داردیبه اندازه تصو یبستگ -ج

 به حالت صفحه دارد یبستگ -د

 شود. یش فرض ............... میه به صورت پین الینام ام، یرا بردار backgroundه یاگر قفل  ال10-

 layer 1 -الف

 copy background -ب

 Non name -ج

 layer0 -د

 جاد نمود؟یا یه داخلیه سایک الیتوان در لبه  یبا استفاده از کدام جلوه م11-

 drop shadow -الف

 outer glow -ب

 inner glow -ج

 inner shadow -د

 کند؟ یر و متن را برجسته میوکدام جلوه تص12-

 satin -الف

 texture -ب

 bevel emboss -ج

 contour -د

 شود؟ ی....................... استفاده م یبرا contrast/brightnessاز دستور 13-

 و اشباع رنگ  یم فام رنگیتنظ -الف

 ریتصو یرگیو ت یم روشنیتنظ -ب

 ح رنگیتصح -ج

 یرنگ ینیگزیجا -د

 رود؟ ینه به کار میکدام گز یقبل یه انتخاب شده نسبت به نواحیافتن ناحیترش گس یبرا14-

 Expand -الف

 subtract from selection -ب

 intersect whit selection -ج

 intersect -د

 م؟یریگ ید کمک میاز کدام کل یقبل یاضافه کردن انتخاب به انتخاب ها یبرا15-

 alt -الف

 ctrl -ب

 shift -ج

 ctrl+ alt -د

 م؟یریگ ید کمک میاز کدام کل یقبل یکم کردن انتخاب از انتخاب ها یبرا16-

 alt -الف

 ctrl -ب

 shift -ج

 ctrl+ alt -د



 ر داد؟ییر را تغیا غلظت رنگ تصویاشباع  ییزان روشنایتوان عالوه بر م یر میز ینه هایک از گزیبا کدام 17-

 level/contrast -الف

 image/adjustment -ب

 hue/saturation -ج

 چکدامیه -د

 شود ؟ یاستفاده م یدید چه کلیجاد بوم جدیا یبرا18-

 ctrl+ m -الف

 alt+ m -ب

 ctrl+ n -ج

 alt+ n -د

 م ؟یکن ید استفاده میهارد از کدام کل یره شده روین شکل ذخیر به آخریباز گرداندن تصو یبرا19-

 f9 -الف

 f5 -ب

 f12 -ج

 f1 -د

 م؟یریگ ید کمک میاز کدام کل یقبل یاشتراک گرفتن از انتخاب ها یبرا20-

 alt -الف

 ctrl -ب

 shift -ج

 shift+ alt -د

 ....................... gradientجاد یا یبرا21-

 م.یکن یفقط از دو رنگ استفاده م -الف

 م.یکن یحداقل از دو رنگ استفاده م -ب

 میکن ینه استفاده میزمش ینه و پیفقط از رنگ پس زم -ج

 م.یکن یاز سه رنگ استفاده م -د

 کند ؟ یان میرا ب Dodgeنه عملکرد ابزار یکدام گز22-

 کند یره تر میر را تیتصو -الف

 کند یر را روشن تر میتصو -ب

 کند یر را واضح تر میتصو -ج

 کند یر را محو میتصو -د

 م؟یکن ینه استفاده میساعت از کدام گزدرجه جهت عقربه  90زانیل به میچرخاندن  فا یبرا23-

 Flip canvans vertical -الف

 CW 90 -ب

 CCW90 -ج

 Arbitary -د

 م؟یچرخان یره میم دایک نیل را به اندازه یفا یه ایبا دادن چه زاو24-

 درجه180 -الف

 درجه90 -ب

 درجه360 -ج

 درجه60 -د



 یک شده انتخاب میتخاب شده را فقط در منطقه کلر در صورت فعال بودن، رنگ انیز ینه هایک از گزیکدام 25-

 ر؟یکند نه در کل تصو

 contiguous -الف

 Anti-alias -ب

 Tolerance -ج

 Sample All layer -د

 کند؟ ین مییرا تع ییجادو یر دقت ابزار عصایز ینه هایک از گزیکدام 26-

 contiguous -الف

 Anti-alias -ب

 Tolerance -ج

 Sample All layer -د

 چگونه است؟ RGB یددر مد رنگیرنگ سف یکد عدد27-

 255 یهمگ -الف

 100 یهمگ -ب

 0 یهمگ -ج

 چکدامیه -د

 کدام است؟cutانبر ید میکل28-

 Ctrl+A -الف

 Ctrl+R -ب

 Ctrl+t -ج

 Ctrl+x -د

 رد؟یگ یمورد استفاده قرار م یم چهار ضلعیترس یر برایز یک از ابزارهایکدام 29-

 Lasso -الف

  Elliptical -ب

 marquee -ج

 Rectangular -د

 م؟یرا انجام ده brushمات  یم تنظیتوان یاز کدام پانل م30-

 navigator -الف

 action -ب

 brush -ج

 history -د

 ست؟ید چیه جدیجاد الیانبر اید میکل31-

 Ctrl+delet -الف

 Alt+delet -ب

 Ctrl+n -ج

 Ctrl+shift+n -د

 نه است؟یکدام گز inverseانبر ید میکل32-

 Ctrl+alt+i -الف

 Shift+i -ب

 Ctrl+i -ج



 Ctrl+shift+i -د

 م؟یکن یلتر استفاده میاز کدام ف یاعمال جلوه نور پرداز یبرا33-

 Blur -الف

 Render -ب

 Noise -ج

 Sharpen -د

 چند است؟ A4ز کاغذ یسا34-

 21*29 -الف

 22*24 -ب

 18*30 -ج

 25*31 -د

 ست؟ید چیفاه و سیف سیط یمد رنگ35-

 RGB -الف

 CMYK -ب

 GRAYSCALE -ج

 BITMAP -د

36-  forgroundست؟یچ 

 نهیرنگ پس زم -الف

 نهیرنگ رو زم -ب

 نهیش زمیرنگ پ -ج

 رنگ محتوا -د

 م؟یکن ینه استفاده میانتخاب از کدام گز یبهبود لبه ها یبرا-37

 Anti-alias -الف

 Refine edge -ب

 Sample All Layer -ج

 Tolerance -د

 م؟یکن یشن کدام پالت را فعال میمیجاد انیا یبرا-38

 Timeline -الف

 Layer -ب

 Animation -ج

 Color -د

 در فتوشاپ کدام است؟ یپالت رنگ نمونه ا-39

 Layer -الف

 Swatches -ب

 Style -ج

 Channel -د

 جاد کرد؟یعکس ا یرو یتوان حالت پوستر یلتر میبا کدام ف-40

 FILTER -> ARTISTIC -> POSTER EDGE -الف

 FILTER -> BLUR -ب

 FILTER -> DODGE -ج



 FILTER -> VIDEO -د

 جاد کرد؟یا یر کپیتوان از تصو ینه میبا کدام گز-41

 PASTE -الف

 COPY -ب

 MOVE -ج

 DUPLICATE -د

 م؟یکن ینه استفاده میل از کدام گزیجاد فایبعد از ا یر مد رنگییتغ یبرا-42

 IMAGE -> MODE -الف

 SELECT -> INVERSE -ب

 IMAGE -> VARIABLE -ج

 IMAGE -> AUTO TONE -د

 م؟یر بدهیک به تصویم بافت موزائیتوان یلتر میبا کدام ف-43

 FILTER -> ARTISTIC -> WATER COLOR -الف

 FILTER -> ARTISTIC -> SPONGE -ب

 FILTER -> TEXTURE -> GRAIN -ج

 FILTER -> TEXTURE -> MOSAIC TILES -د

 م؟یکن یاز کدام دستور استفاده م PATHبه  یه انتخابیل ناحیتبد یبرا-44

 Make Work Path -الف

 Path -ب

 Pen -ج

 Free Pen -د

 م؟یم استفاده کنیتوان یانتخاب رنگ در  برنامه فتوشاپ از کدام پالت م یبرا-45

 pattern -الف

 brush -ب

 Color -ج

 history -د

 ست؟یچ zoom inانبر ید میکل-46

 + +Alt -الف

  - +Ctrl -ب

  + + Ctrl -ج

  + +Shift -د

 ست؟یچ zoom outانبر ید میکل-47

 - +Ctrl -الف

  - +Alt -ب

  + +Ctrl -ج

  - +Shift -د

 کدام است؟ handانبر ابزار ید میدر برنامه فتوشاپ کل-48

 esc -الف

 tab -ب

 space -ج



 Num lock -د

 دهد؟ یرا انجام م یچه عمل یسیمات ابزار انتخاب مغناطیدر نوارتنظ frequencyنه یگز-49

 کند. ین مییدا کردن رنگ متفاوت را تعیجستجو جهت پ یفضا -الف

 کند. ین مییدرصد تضاد رنگ جهت جذب لبه ها رو تع -ب

 کند. ین مییتعداد نقاط ثابت کننده را تع -ج

 کند. یاضافه م یرا به قبل یفعل ه انتخابیناح -د

 دهد؟ یرا انجام م یچه عمل یسیمات ابزار انتخاب مغناطیدر نوارتنظ contrastنه یگز-50

 کند ین مییدا کردن رنگ متفاوت را تعیجستجوجهت پ یفضا -الف

 کند. یاضافه م یرا به قبل یه انتخاب فعلیناح -ب

 کند ین مییتعداد نقاط انتخاب را تع -ج

 کند ین میید تضاد رنگ جهت جذب لبه ها رو تعدرص -د

 کدامیک از کلیدهای میانبر زیر برای حذف و نمایش خط کش دور بوم نقاشی به کار گرفته می شود ؟-51

 CTRL+R -الف

 ALT+R -ب

 SHIFT+R -ج

 ALT+U -د

 توان استفاده کرد؟ ید میا مضرب آن از کدام کلی 45ه یک خط با زاویرسم  یبرا-52

 Shift -الف

 Ctrl -ب

 Alt -ج

 Space -د

 ح است؟یر صحیک از موارد زیکدام -53

 است. یبردار یکیک نرم افزار گرافیفتوشاپ  -الف

 کند. یباز نم New fileط خود به صورت یرا در مح یلیفتوشاپ فا -ب

 شود. یاستفاده م File / newد از یجد یک صفحه کاریجاد یا یبرا -ج

 کند. یدلخواه باز م ک عکس را بهیفتوشاپ  -د

 درصورتی که قسمت ابزار در فتوشاپ وجود نداشته باشد چگونه می توان آن را ظاهر نمود ؟-54

 را انتخاب می کنیم. TOOLSگزینه  WINDOWاز منوی  -الف

 را انتخاب می کنیم. TOOLSراست کلیک کرده و گزینه  OPTIONدر نوار  -ب

 اب میکنیم.را انتخ TOOLSگزینه  VIEWاز منوی  -ج

 م.یکن یرا انتخاب م  toolsنه یگز image  یاز منو -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل cropابزار  optionدر نوار  shieldانتخاب گزینه -55

 تعیین شده دیده شود. opacityناحیه خارج از محل انتخاب به صورت مات با  -الف

 باعث می شود تمامی الیه برش بخورند. -ب

 می گردد. widthو  Heightرفتن تصویر متناوب با اعداد باعث قرارگ -ج

 شود. یر به صورت مربع میباعث برش تصو -د

 ست؟یچ dpiمنظور از -56

 تعداد نقاط یک تصویر -الف

 تعداد نقطه در اینچ -ب

 خروجی تصویر یک چاپگر -ج



 اسکن تصاویر با کیفیت باال -د

 ر می شود ؟پالت های شناور توسط کدام منو مخفی یا آشکا-57

 View -الف

 Window -ب

 Layer -ج

 Edit -د

 به چه دلیل برای پالت های شناور ، اصطالح شناور را به کار می برند؟-58

 به دلیل اینکه این لوحه ها همیشه روی تصاویر باز شده در محیط کار برنامه قرار می گیرد. -الف

 دیگر جابجا کرد.چون به راحتی می توان آنها را از نقطه ای به نقطه  -ب

 چون مربوط به الیه ها هستند. -ج

 به دلیل آنکه پالت ها روی هم باز می شوند. -د

 است؟ ادرستکدام عبارت ن-59

 برای تصاویر هنری خطی سیاه و سفید استفاده می شود. Bitmapاز -الف

 برای تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید استفاده می شود. RGBاز -ب

 ای تصاویر رنگی که روی کاغذ چاپ می شوند استفاده می شود.بر CMYKاز  -ج

 برای تصاویری که دارای سایه های خاکستری ) مثل عکس های سیاه و سفید ( باشند استفاده می شود. Grayscaleاز  -د

 چیست ؟ Flatten Imageمنظور از -60

 کند. یرا حذف م یمخف یه هایال -الف

 کند. یم یه ها را مخفیال -ب

 کند. ینه ادغام میه ها را با هم در پس زمیال یتمام -ج

 کند. یه میجاد الیا -د

 کدام عبارت صحیح است ؟-61

 تصاویر برداری با بزرگ تر شدن ، به صورت پیکسلی می شود. -الف

 باعث افت کیفیت تصویری می شود. Rasterافزایش رزولوشن در تصاویر  -ب

 ی وجود ندارد.تفاوت Rasterبین تصاویر برداری و  -ج

 به مراتب بهتر است. Rasterکیفیت و وضوح تصاویر برداری از تصاویر  -د

 م؟یکن یچشم از کدام ابزار استفاده م یبرطرف شده قرمز یبرا-62

 Red eye tool -الف

 Lasso tool -ب

 Stamp tool -ج

 Zoom tool -د

 شود ؟ یفاده منه استیط فتوشاپ از کدام گزیل به محیک فایوارد کردن  یبرا-63

 Save as -الف

 Import -ب

 Open -ج

 Export -د

 .…………است  یفتوشاپ نرم افزار-64

 شنیمیان یلم هایه فیته یبرا -الف

 ندوزیو یاتوکد برا یبرنامه کمک -ب

 لمیجهت مونتاژ ف -ج



 یش و طراحیرایرتوش , و یبرا -د

 کند؟ یتواند نگه دار یم رات راییش فرض، برنامه فتوشاپ چند مرحله از تغیبه طور پ-65

 مرحله 30 -الف

 مرحله 20 -ب

 مرحله 15 -ج

 مرحله 25 -د

 ر است ؟ینه زیباز را داراست کدام گز یه هایر با الیره تصویت ذخیفتوشاپ که قابل یفرمت اصل-66

 CDR -الف

 FMH -ب

 PSD -ج

 JPG -د

 د کرد ؟یر در فتوشاپ چه بایتصو یکوچک نمائ یبرا-67

 View / zoom out -الف

 View / zoom in -ب

 handابزار   -ج

 Ctrl+0 -د

 هستند ؟ یخطوط راهنما چه خطوط-68

 گردند یتراز کردن موضوعات استفاده م یشوند و برا ین خطوط چاپ نمیا -الف

 شوند یم میر ترسیخط کش به تصو یکه با درگ کردن از رو یخطوط -ب

 تند.ش هسیقابل نما view یق منویاز طر -ج

 همه موارد -د

 د انجام داد ؟یر را بایکدام عمل ز یافق یجهت آوردن خط راهنما-69

 دن و رها کردن درون صفحهیو کش یخط کش افق یک رویکل -الف

 F4د یزدن کل -ب

 Show Guid lineنه یاستفاده از گز -ج

 ید هایفشار دادن همزمان کل -د

 تفاده کرد.اس..……………توان از  یظاهر شدن خط کش م یبرا-70

 View / Rulers -الف

 Edit / Rulers -ب

 Ctrl + U -ج

 Ctrl + X -د

 شوند. یده مینام. …………و خطوط شبکه  ……خطوط راهنما -71

 Lines - Guides -الف

 Guides - grid -ب

 Grid - Guides -ج

 line Guides - Line Grid -د

 ه را پنهان کرد ؟یک الیتوان  یچگونه م-72

 میکش یم و آن را به سمت سطل زباله میکن یک میه کلیال یرو -الف

 میکن یه را از حالت فعال خارج میال -ب

 میکن یک میه کلینماد چشم ال یرو -ج



 ک کرده و دکمهیه کلیال یرو -د

 م؟یکن یاز کدام پالت استفاده م یل جاریفا یات انجام شده رویمشاهده عمل یبرا-73

 History -الف

 Layer -ب

 Navigator -ج

 Info -د

 ر اطالعات به دست آورد؟یتصو یتوان در رابطه با نقطه جار یبا کمک کدام پالت م-74

 Info -الف

 Swatches -ب

 History -ج

 Color -د

 م؟یکن یا دکمه استفاده میازکدام پالت  یبازگشت چند عمل قبل یبرا-75

 Layer -الف

 History -ب

 Ctrl + Z -ج

 Undo -د

 ه ها کدام است ؟یش پالت الیانبر نماید میکل-76

 F5 -الف

 Alt + Shift -ب

 F7 -ج

 Space -د

 ست ؟یچ Actionفه پالت ین وظیتر یاصل-77

 چاپ یر برایم تصویتنظ -الف

 کند ینوشته شده عمل م یه هایال یفقط رو -ب

 هیک الی یرو یاضاف یات هایحذف عمل -ج

 گریل دیک فای یرا رول و اجیک فای یرو یات هایره عملیضبط و ذخ -د

 افتد ؟ یم یر چه اتفاقیم در تصویهر چه لغزان را به سمت راست حرکت ده Navigatorدر پالت -78

 شود یم ییر بزرگنمایتصو -الف

 شود یم ییر کوچکنمایتصو -ب

 کند یر مییر تغیرنگ تصو -ج

 افتد ینم یچ اتفاقیه -د

 ره کند ؟یذخ ینترنتیا ر را جهت صفحاتیتواند تصاو یر مینه زیکدام گز-79

 Save as -الف

 Export -ب

 Save For Web -ج

 Import -د

 ره و مربع کامل رسم نمود؟یتوان شکل دا ید میبا نگهداشتن کدام کل  marqueeهنگام استفاده از ابزار-80

 Alt -الف

 Ctrl -ب

 Shift -ج



 Shift + Ctrl -د

 دهد ؟ یانجام م یچه کار Expandنه یگز Select یدرمنو-81

 ه انتخابیگسترش ناح -الف

 کند یه انتخاب را جمع تر میناح -ب

 آورد یه انتخاب را به شکل کادر در میناح -ج

 آورد یرابه صورت محو در م یه انتخابیناح یکناره ها -د

 شود. ید میکه انتخاب کرده ا یر به جز قسمتیسبب انتخاب همه قسمت ها تصو …………نه یگز-82

 Deselect -الف

 Reselect -ب

 Feather -ج

 Inverse -د

 دهند؟ یر انجام میتصو یرو یچه عملRotateو سپس  Transformنه یگزEdit  یبا استفاده از منو-83

 کنند یرا جابجا م یر انتخابین فرمان تصویبا ا -الف

 کنند یگر منتقل میک برنامه دیرا به  یر انتخابین فرمان تصویبا ا -ب

 کنند یا کوچک میر را بزرگ یتصو یها هین فرمان حاشیبا ا -ج

 چرخانند یر را مین فرمان تصویبا ا -د

 سطح انتخاب شده قرار دهد ؟ ینه را رویش زمیتواند رنگ پ یر میکدام ابزار ز-84

 قطره چکان -الف

 سطل رنگ -ب

 نیذره ب -ج

 پاک کن -د

 ست ؟یچ Ctrl + Delete یدهایکار کل-85

 کند یاعمال م یه انتخابیرا به ناح Forgroundرنگ  -الف

 کند یاعمال م یه انتخابیرا به ناح Backgroundرنگ  -ب

 کند یرا حذف م یه انتخابیرنگ ناح -ج

 چکدامیه -د

 م ؟یکن یر از کدام ابزار استفاده میک تصویاز رنگ مورد نظر در  ینمونه بردار یبرا-86

 Move -الف

 Paint Pocket -ب

 Magic Wand -ج

 Eyedropper -د

 توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟ یبا کدام ابزار م-87

 Zoom -الف

 Move -ب

 Magic Lasso -ج

 Lasso -د

 شتر کرد ؟یرا ب یتوان دقت رنگ انتخاب ی( م Magic Wand)    ییجادو یش کدام کنترل عصایبا افزا-88

 Tolerance -الف

 Modify -ب

 Aliased -ج



 Subtract -د

 ر متناسب تر است؟یم. استفاده از کدام ابزار زیر را انتخاب کنیک تصویرنگ  یسمان آبم تمام آیخواه یم-89

 Magic wand -الف

 Lasso -ب

 Polygon lasso -ج

 Marquee -د

 کند؟ یکدام ابزار بر اساس مرز رنگ ها انتخاب م-90

 Lasso Tool -الف

 Polygonal Lasso Tool -ب

 Magnetic Lasso -ج

 Crop -د

 کند؟ یز انتخاب را گرد میت ینه لبه هایکدام گز-91

 Grow -الف

 smooth -ب

 invers -ج

 similar -د

 ند.یگو ………ر را ین عنصر تصویکوچک تر-92

 Raster -الف

 Vector -ب

 Pixel -ج

 Bitmap -د

 کند؟ یم یرییر حجم آن چه تغیک تصوی Resolutionش یبا افزا-93

 ابدی یش میافزا -الف

 دکن ینم یرییچ تغیه -ب

 ابد.ی یکاهش م -ج

 دارد یبستگ یبه عوامل مختلف -د

 کند ؟ یل می% تبد 100 یر را به نمایتصو ینه نمایکدام گز-94

 Actual Pixels -الف

 Print Size -ب

 Resize windows to fit -ج

 Fit on screen -د

 د؟ینما یز تر میر را واضح تر و لبه ها را تیر تصویز یک از ابزارهایکدام -95

 Blur -فال

 Dodge -ب

 Sharpen -ج

 Burn -د

 ررا انجام داد؟یتصو یس رویدن انگشت خیکش یه سازیتوان شب یبا کدام ابزار م-96

 Sharpen -الف

 Bluer -ب

 Sponge -ج



 Smudge -د

 ست ؟یتور چیبره کردن مانیهدف از کال-97

 یخروج یتور با دستگاه هایهماهنگ کردن مان -الف

 مب چشیاز آس یریجلوگ -ب

 ستمیس یم استاندارد رنگ هایتنظ -ج

 ریواضح تر شدن تصو -د

 توان انتخاب کرد ؟ یر میرنگ را از کدام پالت ز-98

 Layer -الف

 Color Picker -ب

 Navigator -ج

 Trans Form -د

 دهد ؟ یانجام م ی) سطل رنگ ( چه کار Bucketابزار -99

 کند یپر م یرا با رنگ انتخاب یه انتخابیناح -الف

 ردیگ یر نمونه رنگ میاز تصو -ب

 کند یپر م Backgroundرا با رنگ  یه انتخابیناح -ج

 کند یه هستند با رنگ پر میرا که از نظر مقدار رنگ شب ییکسل هایپ -د

 سطح انتخاب شده قرار دهد ؟ ینه را رویش زمیتواند رنگ پ یر میکدام ابزار ز-100

 قطره چکان -الف

 سطل رنگ -ب

 نیذره ب -ج

 پاک کن -د

 شود؟ یاستفاده م ………… یبرا Cropابزار  -101

 ریاز تصو یانتخاب قسمت -الف

 خارج از انتخاب یک قسمت و حذف فضایانتخاب  -ب

 ریاز تصو یچرخش قسمت -ج

 ریاز تصو یحذف قسمت -د

 ( استفاده کرد؟Modeد بهتر است از کدام حالت  )یاه و سفیبه س یک عکس رنگیل یتبد یبرا-102

 Lab color -الف

 Grayscale -ب

 RGB -ج

 CMYK -د

 ست؟یدرست ننه یکدام گز-103

 استفاده کرد  layer  یموجود در منو new layerنه یتوان از گز یه میک الیجاد یا یبرا -الف

 ندارد یل اثریحجم فا یر رویک تصوی یه هایاد شدن تعداد الیز -ب

 ر دادییرا تغ back groundه ینه الیزم تیتوان درصد شفاف ینم opacityبا استفاده از   -ج

 میکن یک میکل  layerن پالت ییواقع در پا  new layerدکمه  یه رویک الیجاد یا یبرا -د

 م؟ یکن یرا انتخاب م یره سازیره شوند کدام فرمت ذخیز ذخیه ها نیل، الیره فایم هنگام ذخیاگر بخواه-104

 GIF -الف

 BMP -ب

 PSD -ج



 JPG -د

 .…………………ک انتخاب یر به یک مسیل یبدت یبرا-105

 میکن یانتخاب م Make Selectionنه یگز Pathاز پالت  -الف

 میکن یانتخاب م New Pathنه یگز Pathاز پالت  -ب

 میکن یانتخاب م Fill Pathنه یگز Pathاز پالت  -ج

 میکن یانتخاب م Stroke Pathنه یگز Pathاز پالت  -د

 ر را حذف کرد؟یمس ی)نقاط( رو یره ایتوان گ یم  Path یاز ابزار ها  کیبا استفاده از کدام -106

 Freeform pen -الف

 convert point -ب

 Add  Anchor point -ج

 Delete Anchor point -د

 شود؟ یاستفاده م …………… یبرا Penابزار -107

 کردن ینقاش -الف

 ق اشکالیرسم دق -ب

 ریرسم مس -ج

 رهیرسم دا -د

 کنند. یاستفاده م ……… یب برایبه ترت Burnو  Dodge یهااز ابزار-108

 شود یر استفاده میاز تصو یه ایک تر کردن ناحیا تاریروشن تر  یبرا -الف

 شود یر استفاده میاز تصو یه ایمختلف در ناح یانتخاب رنگ ها یبرا -ب

 شود یاستفاده م یمختلف نقاش یانتخاب ابزار ها و قلم ها یبرا -ج

 شود یر استفاده میش تصاویرایفوق جهت و یاابزار ه -د

 شود. ی.............. استفاده م یبرا Desaturateاز فرمان -109

 زان اشباع رنگیکاهش م -الف

 ن بردن اشباع رنگیاز ب -ب

 زان اشباع رنگیتبادل م -ج

 زان اشباع رنگیش میافزا -د

 م ؟یدار ید را نگه میر کدام کلیواز تص یقسمت ینمونه بردار یبرا Clone stampدر ابزار -110

 Alt -الف

 Shift -ب

 Alt + Shift -ج

 میکن یاستفاده نم یدیچ کلیازه -د

 ست ؟ینر یر امکان پذیر اندازه نوک قلم در کدام ابزار زییتغ-111

 Eraser -الف

 Brush -ب

 Smudge -ج

 Line -د

 ا متن اعمال کرد ؟یجسم  یرو یه داخلیتوان سا ی( مStyleه )یبا استفاده از کدام جلوه ال-112

 Inner Shadow -الف

 Bevel & Emboss -ب

 Inner Glow -ج



 Color Overlay -د

 جاد نمود ؟یج رنگ ایتوان حالت تدر یبا کدام ابزار م-113

 Bucket -الف

 Eyedropper -ب

 Gradient -ج

 Brush -د

 شود ؟ یر استفاده میجهت کدام عمل ز Typeابزار -114

 یاررنگ گذ -الف

 جاد متنیا -ب

 ریز تصویر ساییتغ -ج

 ریپاک کردن تصو -د

 کانال است . ………… یدارا RGBر یک تصوی-115

 یو خاکستر یدو کانال مشک -الف

 یبیک کانال ترکی، قرمز ، و  یزرد ، آب یکانال اصل 4 -ب

 ، قرمز ، سبز یکانال آب 3 -ج

 یبیک کانال ترکی، قرمز ، سبز و  یکانال آب 4 -د

 م؟یکن یلتر استفاده میدن باد داده شود از کدام فیک شکل حالت وزیم به یگر بخواها-116

 Title -الف

 Wind -ب

 Glass -ج

 Mosaic -د

 دهد؟ یشه را میر حالت سطح شیلتر به تصوین فیا-117

 pinch -الف

 ripple -ب

 displace -ج

 glass -د

 کند ؟ یچگونه عمل مColored Pencilلتر یف-118

 کند یل میو و تک رنگ تبدیر را به صورت نگاتیتصو -الف

 کند. یجاد میا یر خطوط هاشور رنگیتصو یرو -ب

 کند یکوالژ عمل م یک نقاشیمانند  -ج

 باشد یم یگچ یوار هاید یرو ییایتالیا یک سبک نقاشیمانند  -د

 دهد؟ یر حالت موج سطح آب را میلتر به تصوین فیا-119

 Ripple -الف

 Torn Edges -ب

 Displace -ج

 Pinch -د

 شود؟ یآبرنگ م یجاد جلوه یر سبب ایز یلترهایک از فیکدام -120

 Glass -الف

 Accented Ages -ب

 Water Color -ج



 Under paint -د

 جاد ابر کرد ؟یتوان ا یر میز یلترهایک از فیبا کدام -121

 Glass -الف

 Noise -ب

 Clouds -ج

 Wind -د

 شود؟ یمنظور استفاده مبه چه  Textureلتر یاز ف-122

 ریدر تصو یجاد جلوه سه بعدیا یبرا -الف

 ریافزودن چند نوع بافت و طرح به تصو یبرا -ب

 ریز در تصویجاد ذرات ریا یبرا -ج

 جاد متنیا یبرا -د

 ست ؟یچ Resample  Imageنه یهدف گز Image Sizeدر پنجره -123

 شود یم میر  تنظیو ضوح تصو  کیر  ، به طور اتوماتیر  ابعاد  تصوییبا تغ -الف

 ابدی یر  مییک تغیر  به طور  اتوماتیر  وضوح ، ابعاد تصوییبه هنگام  تغ -ب

 برد ین میر در چاپ  را از بیدقت تصو -ج

 دهد. یانجام نم یعمل خاص -د

 کنند ؟ یجوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده م ینترهایچاپ افست و پر ین هایماش-124

 RGB -الف

 Bitmap -ب

 CMYK -ج

 Grayscale -د

 شود؟ یر انجام میکدام عمل ز  fit on screenنه یگز Zoomدر مورد ابزار  -125

 ر به اندازه چاپیش تصوینما -الف

 ش به صورت تمام صفحهیحرکت صفحه نما -ب

 یدر اندازه واقع یریش نقاط تصوینما -ج

 شود یر به اندازه کل صفحه میتصو -د

 است. …………دل ک می RGBمدل -126

 یکاهش -الف

 یشیافزا -ب

 مخصوص چاپ -ج

 شیا نمایمخصوص صفحات وب  -د

 باشد؟ یح نمیصحنه در مورد خطوط راهنما یکدام گز-127

 توان حذف کرد یخطوط راهنما را م -الف

 شوند یچاپ م یخطوط راهنما در خروج -ب

 توان جابجا کرد یخطوط راهنما را م -ج

 ر رنگ دادییتوان تغ یخطوط را م -د

 شود؟ یشن استفاده میمیجاد انیر جهت ایز یک از برنامه هایکدام -128

 Photoshop -الف

 Adobe Reader -ب

 Image Ready -ج



 Front Page -د

 ر داد؟ییرا تغ یتوان اندازه بوم نقاش ینه میبا کدام گز-129

 Image Size -الف

 Canvas size -ب

 Rotate Canvas -ج

 Size -د

 دارد ؟ یچه کاربردBevel and Emboss جلوه -130

 شود یاء میه رو به داخل اشیجاد سایباعث ا -الف

 اءیبرجسته کردن و حجم دادن به اش یبرا -ب

 کند یه میجاد سایا -ج

 شود یاء میجاد هاله در خارج اشیباعث ا -د

 ر است؟یز ینه هایک از گزیمعادل کدام  Flip Verticalفرمان -131

 حور عمود چرخش حول م -الف

 Rotate 90 ccw -ب

 Rotate 100 -ج

 Rotate 90 cw -د

را انتخاب  transparentنه یگز contentsقسمت  newد از پنجره یل جدیک فایجاد یاگر هنگام ا-132

 شود؟ یانجام م یم چه عملیکن

 شود ید باز میبا رنگ سف یک صفحه خالی -الف

 شود ینه باز میبا رنگ زم یک صفحه خالی -ب

 شود یرنگ باز م یب یک صفحه خالی -ج

 شود ینه بازمیش زمیبا رنگ پ یک صفحه خالی -د

 م خواهد شد ؟یباعث اثر ابزار به صورت خطوط مستق Brushد در استفاده از ابزار ینگه داشتن کدام کل-133

 Ctrl -الف

 Shift -ب

 Ctrl + Alt -ج

 Shift + Alt -د

 دهد؟ یانجام م یعملچه  Edit > Transform > scaleنه یگز-134

 رود. یچرخش قسمت انتخاب شده به کار م یبرا -الف

 رود. یر اندازه قسمت انتخاب شده به کار مییتغ یبرا -ب

 رود. یو قسمت انتخاب شده به کار میر دادن پرسپکتییتغ یبرا -ج

 رود. یب کردن قسمت انتخاب شده به کار میار یبرا -د

 م؟یکن یاستفاده م نهیچاپ طرح از کدام گز یبرا-135

 Printنه یگز  File یمنو -الف

 Printنه یگز  Edit یمنو -ب

 Printنه یگز  Image یمنو -ج

 Printنه یگز  Filter یمنو -د

 انبر چاپ کدام است؟ید میکل-136

 Ctrl+B -الف

 Ctrl+A -ب



 Ctrl+P -ج

 Ctrl+S -د

 .دکر استفاده .......... دیبا فتوشاپ برنامه از خروج یبرا-137

 file یدرمنو  closed دستور از -الف

 alt+f5از دستور  -ب

  alt+f4از دستور  -ج

 alt+deleteاز دستور  -د

 م؟یکن یر استفاده میفعال کردن خطوط شبکه از کدام فرمان ز یبرا-138

 view/show grid -الف

 view/show/guides -ب

 edit/preferences -ج

 view/clear grid -د

 دانند؟ یندوز میستم عامل ویر در سیتصاو یره سازیرا فرمت استاندارد ذخ یلیفاکدام فرمت -139

 zz -الف

 glfhgt -ب

 bmp -ج

 pdf -د

 دهد؟ یشکل انجام م یر انتخاب را کامال ازلبه هایز یک از ابزارهایکدام -140

 کمند -الف

 یسیکمند مغناط -ب

 یکمند چند ضلع -ج

 یکمند چند ضلع -د

 کنند. یکال بدون قائده از ابزار .......... استفاده مانتخاب اش یبرا-141

 lasso -الف

 elliptical marquee -ب

 rectanguler marquee -ج

 magic wand -د

 در فتوشاپ جند دسته ابزار وجود دارد؟-142

 ر(یدسته)انتخاب و مس 2 -الف

 ر ومشاهده(یو مس یدسته)انتخاب و نقاش 4 -ب

 و متن(دسته)مشاهده و انتخاب  3 -ج

 دسته )متن و شکل و بردار( 3 -د

 ست ؟یچ Gradiantکاربرد ابزار -143

 کند یر میاز تصو یخطوط را محدود به مناطق -الف

 دن خطوط نا محدودیکش ییتوانا -ب

 کند یجادمیصفحه ا یرو یف رنگیک طی -ج

 کند یم یجدول کش -د

 د؟ر را پاک کریک تصویاز  یتوان قسمت یتوسط کدام ابزار م-144

 pen tool -الف

 eraser tool -ب



 duplicate -ج

 apply image -د

 ر را حذف کرد؟یک تصویناخواسته  یتوان قسمت ها یبا کدام ابزار م-145

 grow -الف

 deselect -ب

 transform -ج

 crop -د

 م ؟یکن یاستفاده م یر ابعاد بوم از چه دستورییتغ یبرا-146

 convas size -الف

 rotate canvas -ب

 anchor -ج

 path -د

 م؟یکن یر با رنگ و الگو از کدام دستور استفاده میرنگ کردن مرز مس یبرا-147

 strok path -الف

 fill path -ب

 color -ج

 replace color -د

 ر نادرست است؟یز ینه هایک از گزیکدام -148

 دهند یش میل حجم آن را افزایک فایره شده در یذخ یرهایمس -الف

 دهد یش میل را افزایل حجم فایک فایوجود در ماسک م -ب

 دهد یش میر حجم آن را افزایش تعداد رنگ تصویافزا -ج

 ل نداردیش حجم فایدر افزا یریر ها تاثیماسک ها و مس -د

 جاد کرد؟یا یر برشیک مسیتوان  یر میز یک از دستور هایبا کدام -149

 save path -الف

 clipping path -ب

 delete path -ج

 fill path -د

 م کرد؟یر دلخواه ترسیک مسیتوان  یتوسط کدام ابزار م-150

 line tool -الف

 type tool -ب

 pen tool -ج

 hand tool -د

 م ؟یکن یر استفاده مینه زیل از کدام گزیپ متن به صورت مایتا یبرا-151

 bold -الف

 italic -ب

 center -ج

 left -د

 م؟یکن یاستفاده م یه انیچاندن متن از چه گزیپ یبرا-152

 create warp text -الف

 sharp -ب



 smooth -ج

 crisp -د

 م؟یکن یاستفاده م یچه کار یبرا drop shadow ینه یاز گز-153

 متن یدرخشندگ -الف

 برجسته کردن متن -ب

 ن کردن متنیراست چ -ج

 ه دار کردن متنیسا -د

 م؟یکن یاستفاده م ینه ایمتن از چه گز یدرخشندگ یبرا-154

 drop shadow -الف

 outer glow -ب

 style -ج

 sharp -د

 کند؟ یم  backgroundل به یه ها را تبدیال یر تمامیز ینه هایک از گزیکدام -155

 flatten image -الف

 merge down -ب

 merge link -ج

 visible merge -د

156-layer دارد؟ یست و چه کاربردیچ 

 شود. یجاد میمختلف ا یها هیش، الیرایو یراحت یبرا -الف

 شود یه انتخاب شده استفاده  میر رنگ الییتغ یبرا -ب

 ریک تصویمختلف از  یل هایجاد فایا یبرا -ج

 لیک فایمختلف از  یجاد فرمت هایا یبرا -د

 جاد کرد؟یه فعال ایاز ال یک کپیتوان  یر میز یک از دستور هایبا کدام -157

 new layer -الف

 duplicate layer -ب

 layer via copy -ج

 layer via cut -د

 دهد؟ ینه ها عمل موازنه رنگ را انجام مین گزیک از ایر کدام یش تصویرایدر و-158

 LEVEL -الف

 curves -ب

 color balance -ج

 desaturate -د

 باشد؟ یدر فتوشاپ نم یرنگ یکدام مدل رنگ جز مدل ها-159

 RGB -الف

 Bitmap -ب

 cmyk -ج

 bucket -د

 چند کانال رنگ وجود دارد؟ RGB یر با مد رنگیک تصویدر -160

 3 -الف

 4 -ب



 5 -ج

 نامحدود -د

 چاپ مناسب است؟ یر برایز یرنگ یک از حالت هایکدام -161

 rgb -الف

 bitmap -ب

 cmyk -ج

 lab -د

 د باشد؟یچاپ چقدر با یر برایک تصویدرجه وضوح -162

 dpi 72کمتر از  -الف

 dpi 72ز شتر ایب -ب

 dpi 96  -ج

 dpi 300 -د

 تو گراف کدام است؟یر در لیچاپ تصو ین فرمت برایبهتر-163

 jpeg -الف

 psd -ب

 tiff -ج

 gif -د

 کاربرد دارد؟ یزیچه چ یه سازیشب یبرا  lens flareلتر یف-164

 امواج -الف

 ابر -ب

 ییروشنا - یرگیت -ج

 دن نوریتاب -د

 گردد؟ یاستفاده م  transformن یک از فرامیه انتخاب شده کدام یناح یل کردن محدوده هایما یبرا-165

 skew -الف

 distort -ب

 perspective -ج

 rotate -د

 کرد؟ اعمال ژهیو جلوه ر،یک تصویتوان به  یچگونه م-166

 filter -الف

 link -ب

 psd -ج

 layer style -د

 چرخاند؟ یر را حول محور خود میلتر تصویکدام ف-167

 wind -الف

 shear -ب

 twirl -ج

 pinch65 -د

 ......  Historyت در پالت یک موقعیبا انتخاب -168

 شود. یت کال حذف میبعد از آن موقع یت هایموقع -الف

 شود یت حذف میفقط آن موقع -ب



 شود یت حذف میقبل از آن موقع یت هایموقع -ج

 شود یم  یخال  historyپالت  -د

 رند؟یگ ینمر قرار یتصو یبازساز یر در گروه ابزار هایز یک از ابزار هایکدام -169

 healing brush -الف

 clon stamp -ب

 history -ج

 patch tool -د

 م ؟یم دوباره بر گردانیر حذف کرده ایک تصویرا که قبال توسط ابزار پاک کن از  ییتوان قسمت ها یچگونه م-170

 index color -الف

 history brush -ب

 web site -ج

 eraser tool -د

 شود؟ یم ریتصو از یبخش ییش و کاهش روشنایافزا ر باعثیز یک از مجموعه ابزار هایکدام -171

 Smudge-Dodge -الف

 Smodge-Burn -ب

 Burn-Dodge -ج

 Dodge-Blur -د

 ر اعمال نمود؟یاز تصاو یمجموعه ا یرا بر رو actionک یتوان  یک از دستور ها میبا کدام -172

 batch -الف

 load action -ب

 save action -ج

 new action -د

 شود؟ یره میذخ یبا چه پسوند action یل هایفا-173

 jpg -الف

 atn -ب

 psd -ج

 info -د

 شود. ی........ استفاده م یبرا  channelsاز پالت -174

 ریتصو یرنگ یت کانال هایریمد -الف

 لیفا کی یرو بر شده انجام راتییتغ کردن پاک -ب

 لیفا یرو بر شده انجام راتییتغ کردن پاک -ج

 شده فرض شیپ نهیزم یها رنگ دادن رییتغ -د

 دارد؟ قرار ییمنو چه در ها پالت تمام-175

 window یمنو -الف

 help یمنو -ب

 edit یمنو -ج

 view یمنو -د

فقط در قسمت انتخاب شده  ات رایر را دست نخورده نگهداشته  و عملیک قسمت از تصویتوان  یچگونه م-176

 انجام داد؟

 paint brush دستور با -الف



 pattern stampبا دستور  -ب

 air brushبادستور  -ج

 quick maskبا دستور  -د

 ر است؟یز یک از فرمت هاین فرمت برنامه فتوشاپ کدام یمتداولتر-177

 BMP -الف

 GIF -ب

 PSD -ج

 TIF -د

 د در برنامه فتوشاپ کدام است؟یر جدیتصاو یش فرض برایپ یکانال رنگ-178

 RGB -الف

 BITMAP -ب

 GRAY SCALE -ج

 CMYK -د

 دهند؟ ینشان م یوب چند رنگ را به درست یصفحه ها-179

 ون ها رنگیلیم -الف

 رنگ 256 -ب

 رنگ 216 -ج

 رنگ 117 -د

 ست؟یمد چن یباشد نام ا یم یه روشن خاکستریسا 254د یاه و سفیعالوه بر س ین مد رنگیدر ا-180

 bitmap -الف

 doutone -ب

 grayscale -ج

 labcolor -د

 شود؟ یاستفاده م یتو گرافیو ل یچاپ یکارها یر برایز یرنگ یک از مدل هایکدام -181

 RGB -الف

 HSB -ب

 LAB -ج

 CMYK -د

 شود؟ یاستفاده م یدر چه موارد sketchلتر یاز ف-182

 جلوه اعوجاج -الف

 با خطوط یجلوه طراح -ب

 ریچ و تاب تصویجلوه پ -ج

 یجلوه نورپرداز -د

 ست؟یچ blurلتر یعمل ف-183

 ریکسل ها در اطراف تصویپ ییجابه جا -الف

 ریتصو یر گرد و غبار بر رویز نظیار ریجاد ذرات بسیا -ب

 ش کنتراست رنگیق افزایر از طریواضح کردن تصو -ج

 جاورم یکسل هاین پیق کاهش اختالف بیر از طریمحو شدن تصو -د

ه یخارج از آن ناح یبرش زده و قسمت ها یر را به شکل چهار ضلعیاز تصو یتوان بخشیم یتوسط چه ابزار-184

 را حذف کرد؟



 history brush -الف

 crop -ب

 rectangular marquee -ج

 marquee -د

 ر قرار دارد؟یز یک از منوهایدر کدام  image sizeفرمان -185

 window -الف

 file -ب

 edit -ج

 image -د

 شود؟ یمات مربوط به برنامه فتوشاپ از کدام منو استفاده میجاد تنظیا یبرا-186

 edit -الف

 layer -ب

 image -ج

 windows -د

 م؟یکن یر استفاده میر از کدام ابزار زیتصو یه انتخابیمحو کردن ناح یبرا-187

 Dodge -الف

 Blur -ب

 Burn -ج

 Sharpen -د

 دارند؟ یل چه نسبتیبا حجم فاتعداد البه ها -188

 معکوس -الف

 نهیقر -ب

 میمستق -ج

 وارونه -د

 م؟یکن یل گوشه گرد از کدام ابزار استفاده میرسم مستط یبرا-189

 rectangle tool -الف

 rounded rectangle -ب

 polygon tool -ج

 elipse tool -د

 شود؟ یر استفاده میز یک از حالت هایکدام  یبرا page یدر کادر محاوره ا orientionاز دکمه -190

 ات چاپگریم خصوصیتنظ -الف

 ریتصو -ب

 جهت کاغذ -ج

 رینه تصویرنگ زم -د

 شود؟ یل از کدام منو استفاده میر ابعاد فاییتغ یبرا-191

 layer -الف

 edit -ب

 select -ج

 image -د

 شود؟ یم ریا دانه دانه شدن تصوی یستالیر باعث کریز یلترهایک از فیکدام -192



 sharpen -الف

 pixelate -ب

 texture -ج

 distort -د

 م؟یکن یاستفاده م یم از چه دستوریر دهییم رنگ خطوط راهنما را تغیچنانچه بخواه-193

 show grid -الف

 guide -ب

 preference -ج

 color picker -د

 شود؟ یر استفاده میز یکردن و آشکار کردن پالت ها ،از کدام منو یمخف یبرا-194

 edit -الف

 view -ب

 select -ج

 window -د

 باشد؟ یارسال تصاوبر جهت چاپ م یر برایز یک از فرمت هایکدام -195

 PSD -الف

 GIF -ب

 TIF -ج

 DPT -د

 شود یر استفاده مینه زیر، از کدام گزیتصو یاس چاپیر مقییتغ یبرا-196

 layer -الف

 select -ب

 file -ج

 scale print size -د

 است ؟ ییجابجا ینه به معنیکدام گز-197

 move -الف

 copy -ب

 bolt -ج

 edit -د

 


