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 باشد ؟ یجزء کدام دسته از نرم افزارها م  CorelDrawنرم افزار -1

 یبردار -الف

 یکسلیپ -ب

 یسه بعد -ج

 یت مپیب -د

 براي ايجاد تغييرات در تنظيمات نرم افزار کدام گزينه مناسب است ؟-2

 Window/Dockers -الف

 Tools/option -ب

 View/Rulers -ج

 Option/Document -د

 چه عملی انجام می شود ؟ Layoutاز منوي  Switch page orientationبا انتخاب گزينه -3

 بین صفحات طراحی حركت می كنیم -الف

 صفحه طراحی قبل از صفحه بیان شده ، ايجاد می شود -ب

 به صفحه طراحی بعد از صفحه بیان شده می رويم -ج

 دی به افقی و برعکس تبديل می شودصفحه طراحی از حالت عمو -د

 ل ها درآن بصورت ........است.يفا يره سازيذخ یک نرم افزار ........ است و فرمت اصلينرم افزار کورل دراو -4

 CDR -یبردار -الف

 CDR- یتینقشه ب -ب

 CPT- یبردار -ج

 CPT- یتینقشه ب -د

 چيست ؟ CorelDrawمد رنگی پيش فرض نرم افزار -5

 LAB -الف

 RGB -ب

 CMYK -ج

 HSB -د

 شود؟ ید .... استفاده مير مجاور از کليغ يايانتخاب اش يبرا-6

 shift -الف

 Ctrl -ب

 tab -ج

 alt -د

 مناسب است؟CorelDrawنرم افزار    يستم عامل برايکدام س-7

 نوكسیل -الف

 2012سرور -ب

 نتاشیمک -ج

 ندوزيو -د

 از دارد؟ين RAMچه مقدار حافظه  CorelDrawنرم افزار-8

 256MB -الف

 1GB -ب

 512MB -ج

 128MB -د



 شود؟ یاز کدام نوار استفاده م یرات در صفحه طراحييجاد تغيا يبرا-9

 Property bar -الف

 Menu bar -ب

 Standard bar -ج

 Status bar -د

 شود؟ یمشاهده سندها از کدام منو استفاده م يبرا CorelDRAWدر -10

 View -الف

 Window -ب

 File -ج

 Layout -د

 شود؟ یها استفاده م یژگينه در نوار وياز کدام گز یبه شکل افق یش صفحه طراحينما يبرا-11

 Units -الف

 Landscape -ب

 Portrait -ج

 Paper Type -د

 چاپ است؟ ير پسوند مناسب برايز ينه هايک از گزيکدام  -12

 cdx -الف

 jpg -ب

 tiff -ج

 gif -د

 رود؟ یا به کار مير مکان اشييتغ ينه برايکدام گز Transformations در پالت-13

 Rotate -الف

 Size -ب

 Scale -ج

 Position -د

از حالت   Non-Proportionalنه ياس، اگر گزير مقييدر زمان تغ  Transformationsدر پالت-14

 اس چگونه خواهد بود؟ير مقييانتخاب خارج باشد، تغ

 امتناسبن -الف

 اسبمتن -ب

 شود یشئ بزرگتر م -ج

 شود یشئ كوچکتر م -د

 باشد ؟ یم خطوط مين ابزار رسم خط در مجموعه ابزار ترسيتر ين و کاربردين ابزار مهم تريا-15

 Bezier -الف

 Pen -ب

 Spline -ج

 Shape -د

 م خط شکسته با کدام ابزار راحت تر است ؟يترس-16

 Freehand -الف

 Dimension -ب

 Bezier -ج



 Connector -د

 م ؟يرسم کن يهنر يبا جلوه ها یم خطوطيتوان یبا کدام ابزار م-17

 Preset -الف

 Artistic Media -ب

 Shape Tool -ج

 Brush -د

 ک کرد و آن را حذف نمود؟ير کليمس ینقاط اضاف يتوان رو یبا کدام ابزار م-18

 Calligraphy -الف

 Pressure -ب

 Edit -ج

 Pen -د

 م؟يکن یا دو شکل از کدام ابزار استفاده ميارتباط دو کادر  يبرا-19

 Bezier -الف

 Pen -ب

 Freehand -ج

 Connector -د

 د؟يک کمان به دلخواه رسم کنيد به سرعت يتوان یبا کدام ابزار م-20

 Line Tool -الف

 Point-Curve-3 -ب

 Connector -ج

 Shape Tool -د

 رسم است؟ يبزارهان اياز ساده تر یکين ابزار يا-21

 Crop -الف

 Rectangle and square -ب

 pick tool -ج

 Knife -د

 دارد؟ يچه کاربرد Pick Toolابزار -22

 یا نقطه سه -الف

 استاندارد -ب

 یژگيو -ج

 انتخاب -د

 شود؟ یم استفاده نهيگز کدام از ها یضلع چند رسم يبرا-23

 یبیترك -الف

 -Polygon ب

 Star -ج

 point curve 3 -د

ن شکل يکتريدهد و بصورت خودکار آن به نزد یرا م ینه امکان رسم توسط ماوس به صورت دستيکدام گز-24

 کند ؟ یل ميتبد یهندس

 Spiral -الف

 Smart Drawing -ب



 Graph Paper -ج

 Smart Fill -د

 شود؟ یرسم ستاره از کدام ابزار استفاده م يبرا-25

 Star -الف

 Square -ب

 Rectangle -ج

 Line Tool -د

 و آزاد خطوط است؟ یرسم دست يم خط و برايترس ين ابزار در مجموعه ابزارهايا-26

 Free hand -الف

 Twirl -ب

 Repel -ج

 Crop -د

 د؟يل رسم کنيا مستطيبه شکل مربع  یک شکل شطرنجيتوان به سرعت  یم يبا چه ابزار-27

 Pick Tool -الف

 Graph Paper -ب

 Star -ج

 Pen -د

 توان انجام داد؟ یم یميدر کورل چه نوع ترس Spiralبا ابزار -28

 یچند ضلع -الف

 رهيدا -ب

 ستاره -ج

 چیمارپ -د

 د؟ياز خطوط دست آزاد و خطوط صاف را رسم کن یبيد ترکيتوان یبا استفاده از کدام ابزار م-29

 Polyline -الف

 pen -ب

 calligraphy -ج

 Bezier -د

 دارد؟ يچه کاربرد shape toolر، يش مسيرايابزار و-30

 كند یر باز را به هم متصل میک مسيان يتوان دو گره را از هم جدا كرد مانند گره شروع و پا یم -الف

 دهد یو برعکس را به شما م یک خط صاف و منحنيل يامکان تبد -ب

 برعکس داردو  یر راست به منحنیک مسيل يفه اضافه كردن و حذف گره ها و تبدیوظ -ج

 یانير به نقاط پایان معکوس شده و نقطه شروع مسيب گره ها از شروع به پایها ترت یژگين دكمه در نوار ويا یک رویبا كل -د

 شود یل ميو برعکس تبد

ر انتخاب شده را به دلخواه يد تصويتوان یر ميشود و قبل از وارد کردن تصو یباز م ينه کادرين گزيبا انتخاب ا-31

 د.يبرش ده

 Full image -الف

 crop -ب

 knife -ج

 Resample -د

 را دندانه دار کرد؟ یش یرونيبا کدام ابزار قسمت ب-32



 Roughen brush -الف

 Shape tool -ب

 Nib shape -ج

 Line caps -د

 دهد؟ یانجام م یک شي يرا رو یچه عمل Smudgeابزار -33

 كند یحذف م یخطوط اطراف ش -الف

 دهد یر شکل مییرا تغ یخطوط اطراف ش -ب

 كند یل ميتبد ین شکل هندسيکتريرا به نزد یش -ج

 كند یرا دندانه دار م یخطوط اطراف ش -د

 باشد؟ یح ميصح  free transformابزار ينه برايکدام گز-34

 شود یممتد استفاده م یبه شکل خط ها یش خطوط شطرنجينما یبرا -الف

 دهد یش مينمان یرا به صورت نقطه چ یخطوط شطرنج -ب

 دیل كنير بسته تبدیک مسير باز را به یک مسيد یتوان ین ابزار ميبا استفاده از ا -ج

 دیر اندازه دهییا تغيد و یرا آزادانه بچرخان یانتخاب یک شيد و یر دهییک شکل را تغيد به طور آزاد یتوان ین ابزار ميبا ا -د

رسم خط را پاک  يا خطوط رسم شده توسط ابزار هاي  یک شيد خطوط و اطراف يتوان ین ابزار ميتوسط ا-35

 ؟برد ین مين ابزار فقط خطوط را از بيد و ايکن

 freehand -الف

 Artistic media tool -ب

 Vitual segment delete -ج

 smear -د

 شود؟ یا از کدام ابزار استفاده ميبرش اش يبرا-36

 delete -الف

 crop -ب

 knife -ج

 Pen tool -د

 یدر صفحه طراح یت شين نرم افزار قرار دارد که اطالعات درباره رنگ انتخاب شده، موقعيينوار که در پا نيا-37

 دهد؟ یش ميو ... را نما

 نوار منو -الف

 تینوار وضع -ب

 نوار آدرس -ج

 نوار عنوان -د

 م؟يکن یاستفاده م Arrange>transformationينه منويا از کدام گزيچرخش اش يبرا-38

 Skew -الف

 Rotate -ب

 Size -ج

 Scale -د

 گردد؟ یر استفاده ميا موجود در صفحه از کدام روش زيه اشيانتخاب کل يبرا-39

 pickابزار  یک رویدابل كل -الف

 moveابزار  یک رویدابل كل -ب

 propertyنوار  یک رویدابل كل -ج



 moveابزار یک رویكل -د

 م؟يکن یاده منه استفيا از کدام گزياش یدگيکش يبرا-40

 Size -الف

 Rotate -ب

 Skew -ج

 Scale -د

ر يم از کدام دستور زيحذف کن ینييمشترک شکل پا يرا همراه با قسمت ها يیم شکل باالياگر بخواه-41

 م؟يکن یاستفاده م

 Intersect -الف

  Back minus front -ب

 …In front of -ج

 Trim -د

 باشد؟ یم orderه مجموعه ر مربوط بيز يک از جفت دستورهايکدام -42

 Behind-to front -الف

 Rotate-mirror -ب

 To back-center -ج

 Right-rotate -د

 دهد؟ یگر قرار ميا ديانتخاب شده را پشت اش ینه شيکدام گز-43

 To front -الف

 To back -ب

 In front of -ج

 Rotate -د

 باشد؟ ینه ميد کدام گزيک سند جديانبر يد ميکل-44

 Shift+ctrl+N -الف

 Ctrl+N -ب

 Alt+N -ج

 Shift+N -د

 باشد؟ یح نمير صحيز ينه هايک از گزيکدام -45

 را نگه داشتctrlدید كليهنگام رسم با یره ايچ دایرسم مارپ یبرا -الف

 ن كردیید تعيش از رسم آن بایچ را از پیمارپ یچ هایتعداد مارپ -ب

 استفاده كردDد  یاز كلتوان  یم یانتخاب ابزار كاغذ شطرنج یبرا -ج

 ر دادییتوان تعداد سطر ها و ستون ها را تغ یم یم كاغذ شطرنجیپس از ترس -د

 نه است؟يکدام گز یصفحه طراح يش براين حالت نمايبهتر-46

 Enhanced -الف

 Draft -ب

 Normal -ج

 Wireframe -د

 شود؟ یظاهر م یش فرض به چه رنگيخطوط راهنما در حالت انتخاب به طور پ-47

 یآب -الف

 قرمز -ب



 سبز -ج

 بنفش -د

 شود؟ یاستفاده م یا و ثبت اندازه در کنار شياش يرياندازه گ يکدام ابزار برا-48

 Ruler -الف

 Dimension Line Tool -ب

 Shape Tool -ج

 Curve to line -د

 نه است؟يکدام گز  Edit/Duplicateجه فرمان ينت-49

 شدهجاد يء اینه از شيجاد قريا -الف

 ء انتخاب شدهیاز ش یكپ -ب

 ء انتخاب شدهیحذف ش -ج

 ء انتخاب شدهیش شيرايو -د

 ح است؟ينه صحيها کدام گز یژگيشده، در نوار و یء کپیر فاصله شييتغ يبرا-50

 Nudge Distance -الف

 Drawing Units -ب

 Duplicate Distance -ج

 Object Distance -د

ء ین شيآن ، به ا يرات اعمال شده برروييکه تغ يم بطوريجاد کنيک نمونه ايجاد شده، يء ایم از شيخواه یم-51

 ح است؟ينه صحيز اعمال شود؛ کدام گزين

 Duplicate -الف

 Repeat -ب

 Paste Special -ج

 Clone -د

 رود؟ ینه به کار ميکدام گز  Transformation  پالت در اءياش ر اندازهييتغ يبرا-52

 Scale -الف

 size -ب

 Rotate -ج

 position -د

 رود؟ یکدام فرمان، جهت فصل مشترک گرفتن از موضوعات به کار م-53

 Intersect -الف

 Weld -ب

 Trim -ج

 Subtract -د

 رود؟ یم کار به (ءیش) موضوعات ينه سازيقر يبرا  Transformationنه از پالت يکدام گز-54

 Scale -الف

 Mirror -ب

 skew -ج

 Italic -د

م، کدام ياس دهير مقييا به اصطالح تغيم؛ يا بزرگ کنيء را به اندازه چند درصد کوچک یک شيم ياهخو یم-55

 ح است؟ينه صحيگز



 Zoom -الف

 Scale -ب

 Skew -ج

 Angle -د

 شود. یاء استفاده ميکردن اش يگروه بند ياز فرمان .................. برا-56

 Mach -الف

 Ungroup -ب

 Group -ج

 Lock -د

 باشد؟ یم  Trimنه عملکرد فرمان يدام گزک-57

 ات جوش دادنیعمل -الف

 بیات تركیعمل -ب

 ات فصل مشترکیعمل -ج

 ات برش دادنیعمل -د

 ح است؟يصح یل  به منحنيره و مستطيمانند دا یل اشکاليش و تبديرايو ينه برايکدام گز-58

 Convert to curveفرمان  -الف

 Convert to pathفرمان   -ب

 Convert to shapeان        فرم -ج

 Convert to lineفرمان     -د

 کنند. یجاد ميء واحد را ایک شيب و يء انتخاب شده ترکیا چند شين فرمان، دو يبا استفاده از ا-59

 Union -الف

 Combine -ب

 Weld -ج

 Intersect -د

 Ungroupق فرمان يء است و از طریند شاز چ یبيء واحد که ترکیک شي يجداساز يفرمان ................. برا-60

 رود. یشوند؛ به کار م یاز هم جدا نم

 Intersect -الف

 Break Apart -ب

 Trim -ج

 Weld -د

 شود. یاز ............. استفاده م یاء و تراز کردن آن ها در صفحه طراحيق اشيکنترل دق يبرا-61

 Arrange And Distribute -الف

 Align And Distribute -ب

 Align -ج

 Arrange -د

 شود؟ یاستفاده م یشده، از چه فرمان یاء طراحياش يريب قرارگير ترتييو تغ يیجابه جا يبرا-62

 Arrange -الف

 Align -ب

 Alignment -ج

 Order -د



 شود؟ یگر ميکديا جوش دادن دو موضوع به ير باعث ادغام کردن و يز ينه هايک از گزيکدام -63

 Intersect -الف

 Merge -ب

 Weld -ج

 Trim -د

موضوعات  يء رسم شده بر روینه سبب قرار گرفتن شيشده، کدام گز یاء طراحياش يريب  قرارگيدر ترت-64

 انتخاب شده خواهد شد؟

 To Front -الف

 Backone -ب

 Infront of -ج

 To Back -د

 باشد؟ یم Edit   ينه از منويمعادل کدام گز   Ctrl+D یبيد ترکيکل-65

 Copy -الف

 Clone -ب

 Duplicate -ج

 Step and Repeat -د

 باشد؟ یدر کورل دراو م  lock Objectن عملکرد ينه مبيکدام گز-66

 اشکال یگروه بند -الف

 ديم جدیقفل كردن صفحه رسم به جهت عدم امکان ترس -ب

 ليقفل كردن فا -ج

 يیجا به جهت عدم جابه یمیقفل كردن اشکال ترس -د

 باشد؟ ینه ميکدام گز یبيترک يدهايبااستفاده از کل  Ungroupمعادل-67

 Ctrl+G -الف

 Ctrl+Z -ب

 Ctrl+U -ج

 Ctrl+Y -د

م يتواند تنظ یم یبرحسب واحد درجه، در چه بازه رنج  Rotate، مقدار  Transformationدر پالت -68

 شود؟

 -90تا  90 -الف

 -75تا   75 -ب

 -360تا   360 -ج

 -180تا   180 -د

 شوند؟ یاء چگونه رنگ ميا استفاده شود، اشياش يبرا  Uniform Fill يزياگر از روش رنگ آم-69

 یتیطرح ب یبا الگو -الف

 با چند رنگ -ب

 با دو رنگ -ج

 ک رنگيفقط با  -د

 د؟اعمال کر یبه ش  FIllرنگ در مجموعه ابزار  يتوان تمام حالت ها یر ميک از ابزار زيبا کدام -70

 Smart Fill -الف

 Interactive Fill -ب



 Fountion Fill -ج

 Pattern Fill -د

 ء اعمال کرد؟ی( به شیته رنگيا چند رنگ را به شکل نوانس )توناليتوان همزمان دو  یر مينه زيدر کدام گز-71

 Uniform Fill -الف

 Fountain Fill -ب

 Pattern Fill -ج

 Gradient Fill -د

 م؟يپر کن  Bitmapريء را با تصاویک شيم داخل يتوان یمدر کدام حالت -72

 Interactive Fill -الف

 Uniform Fill -ب

 Pattern Fill -ج

 Texture Fill -د

 خواهد بود؟ یبه صورت شعاع یف رنگينه طيکدام گز-73

 Linear -الف

 Conical -ب

 Radial -ج

 Square -د

 باشد؟ یح ميدر کورل دراو، صح  PostScript ينه در مورد الگويکدام گز-74

 است. یوتریک زبان كامپي -الف

 باشد. یم یل خروجيوتر و وسایكامپ ین برنامه هایب یله ارتباطیوس -ب

 شود. یدر موضوعات اعمال م یب رنگیبصورت ش -ج

 شود. یجام مباشد، ان یم ید و تمام رنگیاه و سفیس یاز الگوها یكه مجموعه ا یريبصورت كامال تصو -د

، یمشاهده آن  در صفحه طراح يد، برايکن یاستفاده م PostScript يء از الگویک شي يکه برا یهنگام-75

 د در حالت ............. باشد.يحالت نماش با

 Normal -الف

 Draft -ب

 Enhanced -ج

 Wireframe -د

 شد؟با ینه ميا کدام گزياش يزيدر رنگ آم Smart Fill کاربرد ابزار-76

 تهیتونال بصورت ایاش یزیآم رنگ -الف

 كند یم پر رنگ از را یا بسته ریمس یا هوشمندانه بصورت -ب

 کنواختي صورت به ایاش یزیآم رنگ -ج

 یشعاع بصورت یزیآم رنگ -د

 .ديده رييتغ را اشکال دور خط رنگ دلخواه به توان یم .............. رنگ پالت از استفاده با-77

 Strock color -الف

 Outline color -ب

 Fill color -ج

 Line color -د

 ر داد؟ييتوان تغ یرا نم يیها یژگيچه و  Tiling، در  Texture Fillدر کادر محاوره -78

 ر مبدأییتغ -الف



 اندازه -ب

 ه چرخشيزاو -ج

 رنگ -د

 ن کرد؟ييرا تع ر رنگييتوان شدت تغ ینه ميبا کدام گز  Fountain Fillدر کادر محاوره -79

 Angle -الف

 Mid-Point -ب

 Steps -ج

 CenterOffcet -د

 به چه معناست؟ colorدر پالت  Gamut alarmفرمان هشدار -80

 ستند.ین CMYKكه  يیانتخاب رنگ ها -الف

 ستند.ین RGBكه  يیانتخاب رنگ ها -ب

 دو رنگ یانتخاب الگوها -ج

 یتیطرح ب یانتخاب الگوها -د

 شود؟ یاستفاده م يکردن متن در کورل دراو از چه ابزار اضافه يبرا-81

 shape -الف

 Text -ب

 pencil -ج

 type -د

 م؟يکن ینه استفاده مياز کدام گز يمتن به صورت مرکز يها يترازبند يبرا-82

 Center -الف

 Right -ب

 Left -ج

 Justify -د

 شود؟ یاستفاده م Positionت در قسمت ا توان از کدام حاليس باال ينوشتن حروف به صورت اند يبرا-83

 Font -الف

 Alignment -ب

 subscript -ج

 Superscript -د

 شود؟ یاستفاه م ين کلمات متن از چه دستوريم فاصله بيتنظ يبرا-84

 Underline -الف

 Character Spacing -ب

 Word Spacing -ج

 Over line -د

کارکترها  يرو یانجام چه عمل يبرا Character Formattingدر پنل    Uppercaseنه ياز گز-85

 شود؟ یاستفاده م

 به حروف بزرگ یسیل حروف كوچک انگليتبد یبرا -الف

 به حروف كوچک یسیل حروف بزرگ انگليتبد یبرا -ب

 نسبت به  خط معمول در پارگراف ها یسيباالنو یبرا -ج

 نسبت به  خط معمول در پارگراف ها یسين نويیپا یبرا -د

 م؟يکن ینه استفاده مينوشتن حرف اول هر پاراگراف به صورت بزرگ از کدام گز يابر-86



 Tabs -الف

 Bullets -ب

 Columns -ج

 Drop Caps -د

 کرد؟ ميتنظ را ن کاراکترهايم فاصله مناسب بيتوان ینه ميبا استفاده از کدام گز-87

 Indent -الف

 Offset -ب

 Leading -ج

 Kerning -د

 م؟يکن یانبر استفاده ميد ميبه پاراگراف و برعکس  از کدام کل يتن هنرل ميتبد يبرا-88

 Ctrl+F8 -الف

 Alt+F5 -ب

 Shift+F2 -ج

 F7 -د

 شود؟ یدر کورل از کدام ابزار استفاده م يجاد متن هنريا يبرا-89

 Artistic Text -الف

 Paragraph Text -ب

 Format Text -ج

 Edit Text -د

 گر قرار داد.يک موضوع ديرا داخل   یتيو نقشه ب يک موضوع برداريتوان  ی....... مبا استفاده از جلوه .-90

 Powerclip -الف

 Lens -ب

 Drop shadow -ج

 Distortion -د

 کند؟ یل ميا برعکس تبدي یرگيو ت يیبه روشنا یو نامفهوم ير را از حالت محويکدام فرمان تصو-91

 Color Balance -الف

 Gamma  -ب

  Contrast Enhancement -ج

 Adjust -د

 دهد؟ یم يکدام جلوه به موضوع حالت سه بعد-92

 Envelope -الف

 Exrude -ب

 contour -ج

 Drop shadow -د

 ست؟يچ يبرا Drop shadowجلوه -93

 ویپرسپکت -الف

 ه داريبا برش زاو يیلبه ها -ب

 یختگیآم -ج

 ه دادنيسا -د

 ش داد؟يا مقعر نماير آن را بصورت محدب يز يايتوان اش یا کدام لنز مکورل دراو ب يدر مجموعه افکت ها-94



 Brighten -الف

 Fish Eye -ب

 Hest Map -ج

 Invert -د

 شود ؟ یده ميدورتر کوچک تر د يايکتر،بزرگتر و اشينزد يايبا کدام جلوه در کورل اش-95

 Distort -الف

 Lens -ب

 Perspective -ج

 Contour -د

 ده شوند؟ير آن ديز يايکه اشيا را شفاف کرد بطوريتوان اش یز کدام جلوه در کورل، مبا استفاده ا-96

 Transparency -الف

 lens -ب

 Bevel -ج

 Distort -د

 شده احاطه یکه ش يرا پوشش داده بطور یمشخص اطراف ش يک الگوين جلوه در کورل، يبا استفاده از ا-97

 شود؟ یم راتييتغ دستخوش

 Contour -الف

 Distort -ب

 Extrude -ج

 Envelope -د

 باشد؟ یک دکمه وب  ................. ميانتخاب شده به  یل شينترنت، تبديدر نوار ابزار ا-98

 Script -الف

 PowerClip -ب

 Rollover -ج

 Envelop -د

 نمود؟ يینما بزرگ را شکل از یبخش توان یم لنز ي با کدام حالت جلوه-99

 Heat map -الف

 Magnify -ب

 Brighten -ج

 Transparency -د

 شود؟ یم شکل در جاد اعوجاجيکدام جلوه باعث ا-100

 Distortion -الف

 Powerclip -ب

 Transparency -ج

 Contour -د

 شود؟ یگر ميک شکل به شکل دياز  یجيتدر یختگيجاد آميکدام جلوه باعث ا-101

 Blend -الف

 Contour -ب

 Shadow -ج

 Blur -د



 شود؟ یر ميدر تصو یجاد برجستگيکدام جلوه در کورل باعث ا-102

 Pinch -الف

 perspective -ب

 3D Rotate -ج

 Emboss -د

 گذارد؟ یر مير تأثيلبه ها و خطوط در تصو يلترها، رويکدام گروه از ف-103

 Distort -الف

 Sharpen -ب

 Contour -ج

 Blur -د

 شود؟ یر کورل دراو استفاده مم جدول از کدام ابزار ديترس يبرا-104

 Shape Tools -الف

 Table tools -ب

 Line tools -ج

 Text tools -د

 گردد. یحذف کل جدول در کورل دراو از ............ استفاده م يبرا-105

 Table->delete->column -الف

 text->delete->row -ب

 Table->delete->table -ج

 layout->delete->table -د

 شود؟ ینه استفاده مياضافه کردن چند ستون همزمان به جدول از کدام گز يبرا-106

 Table->insets columns -الف

 Table-> columnsleft -ب

 Table-> columns right -ج

 Table-> columns rows -د

 م.يکن ینه... استفاده ميجدول در کورل از گز يهم اندازه کردن سطرها وستون ها يبرا-107

 distribute -الف

 combine -ب

 convert -ج

 select -د

 شود؟ ینه ... استفاده ميل متن به جدول در کورل دراو از گزيتبد يبرا-108

 layout یمنو Convert text to table -الف

 text یمنو Convert text -ب

 tools یمنو Convert table -ج

 table یمنو Convert table to text -د

 شود؟ ینه ... استفاده ميجدول به متن در کورل دراو از گز ليتبد يبرا-109

 layout یمنوConvert table to  text -الف

 text یمنو Convert text -ب

 table یمنو Convert text to  table -ج

 table یمنو Convert table to text -د



 ش کرد؟يرايتوان و یرا م Bitmapر  يبا کدام برنامه، تصاو-110

 Corel Draw -الف

 Corel Capture -ب

 Corel photopaint -ج

 Corel Trace -د

 ؟ شود یر( استفاده ميتصاو یني)بازآفر Bitmapر يت تصاويفير و کيينه جهت تغيکدام گز-111

 Resample -الف

 Crop Bitmap -ب

 Bitmap Color Mask -ج

 Convert Bitmap -د

 شود؟ یم استفاده ........ نهيگز از دراو کورل طيمح به یتير نقشه بيافزودن تصاو يبرا-112

 File -> open -الف

 File -> Export -ب

 File ->Import -ج

 File ->new -د

 دارد؟ يرير چه تاثينمودن تصو Resampleهنگام  Anti-Aliasنه يانتخاب گز-113

 شود. یر ميتصو یو هموار شدن لبه ها یباعث نرم -الف

 دارد.ینگه مر را ثابت ياندازه تصو -ب

 دارد.یر را ثابت نگه مينسبت طول و عرض تصو -ج

 دارد.یر را ثابت نگه ميرزولوشن تصو -د

 شود ؟ یاستفاده م یتيبه نقشه ب ير برداريل تصاويتبد ياز کدام فرمان در کورل برا-114

 Convert to curve -الف

 Convert To Bitmap -ب

 Convert to Vector -ج

 Replace to Btimap -د

 شود؟ یاز کدام فرمان استفاده م یتير نقشه بيبرش تصاو يبرا-115

 Edit > Delete -الف

 Bitmap > Crop Bitmap -ب

 Bitmap > Trace Bitmap -ج

 Bitmap > Edit Bitmap -د

 شود؟ یاستفاده م يبه بردار یتير نقشه بيل تصاويتبد ياز کدام فرمان در کورل برا-116

 Quick trace -الف

 Convert To vector -ب

 Trace Bitmap -ج

 Convert To Bitmap -د

 ؟ را اعمال کرد یمختلف رنگ يحالتها یتير نقشه بيتوان در تصاو ینه ميدر کدام گز-117

 palette -الف

 Mode -ب

 Effects -ج

 Mixers -د



 .شود یر انجام مبطور خودکا يبه بردار یتير نقشه بيل تصاويبا استفاده از ............... تبد-118

 Quick Trace -الف

 Inflat Bitmap -ب

 Trace Bitmap -ج

 Corel Trace -د

 شود ؟ یدر کورل اصطالحاً اطالق م یا شيک موضوع ي يها یژگيات و ويبه خصوص-119

 Properties -الف

 Object -ب

 option -ج

 Segment -د

120-CorelDraw باشد؟ یجزء کدام دسته از نرم افزارها م 

 یتینقشه ب -لفا

 یبردار -ب

 یسه بعد -ج

 کس ومونتاژیم -د

 باشد؟ ینم یتينقشه بنسبت به  يبردار ينرم افزارها يت هاير از مزيز ينه هايک از گزيکدام -121

 ستیر نيامکان پذ یر ابعاد كار در نرم افزار بردارییتغ -الف

 كوچک تر و كم حجم تر هستند یر برداريتصاو -ب

 از دارندین یبه امکانات سخت افزار كمتر یر برداريتصاو -ج

 شوند یل ميتبد یتیبه نقشه ب یبه راحت یر برداريتصاو -د

 کند؟ یم يرا نگه دار یتيو طرح ب ير بردارياطالعات تصاو يۀدر کورل کل يره سازيکدام فرمت ذخ-122

 CMX -الف

 CDR -ب

 CPT -ج

 JPG -د

 ته معروف است؟افير به حالت بهبود يش تصويکدام حالت نما-123

 Normal -الف

 Draft -ب

 Enhanced -ج

 Wireframe -د

 یاستفاده م Options ياز کدام قسمت کادر محاوره ا يو عمود یافق ير صفر خط کش در راستاييتغ يبرا-124

 شود؟

 Nudge -الف

 Units -ب

 Origin -ج

 Tick divisions -د

 دهد؟ یانجام م يدر خطوط راهنما چه کار Snapت يقابل-125

 ر رنگ خطوطییتغ -الف

 مورب كردن خطوط -ب

 و ظاهر كردن خطوط یمخف -ج



 ک خطوطيجذب اشکال نزد -د

 دهد؟ یانجام م يچه کار    Zoom to page widthدکمه -126

 كند یم يیر را به اندازه كل صفحه بزرگ نمايتصو -الف

 كند یم يیر را به اندازه ارتفاع صفحه بزرگ نمايتصو -ب

 كند. یم يیرا به اندازه عرض صفحه بزرگ نما ريتصو -ج

 كند. یم يیر را به اندازه تمام اشکال موجود در صفحه بزرگ نمايتصو -د

نه تعداد خطوط و با انتخاب ي، با انتخاب کدام گز Option يدر کادر محاوره ا Gridم خطوط يزمان تنظ-127

 م؟يکن ین مييچپ( را تع ب از راست بهي)به ترت Gridن خطوط يفاصله ب ينه ايچه گز

 Spacing - Frequency -الف

 Frequency  -  Spacing -ب

 Horizontal - Vertical -ج

 Vertical - Horizontal -د

 شود؟ یاستفاده م یبيد ترکيد از کدام کليک سند جديجاد يا يبرا-128

 Ctrl+Z -الف

 Ctrl+N -ب

 Ctrl+S -ج

 Ctrl+O -د

 شود؟ یاز کدام نوار استفاده م یصفحه طراح اتيرخصوصييجاد تغيا يبرا-129

 Menu bar -الف

 Standard bar -ب

 Property bar -ج

 Status bar -د

 شود؟ یر استفاده مي، از کدام مسMenu barرنگ از  يبه پالت ها یدسترس يبرا-130

 Window -الف

 Tools/options -ب

 Window/Color Pallets -ج

 Window/Dockers -د

 ست؟يچ CorelDrawجاد شده با نرم افزار يا يل هايش فرض فايپپسوند -131

 PSD -الف

 CDR -ب

 JPG -ج

 TIFF -د

 دهد؟ یرا نشان م ی( چه اطالعاتProperty Bar) یژگينوار و-132

 اء و ابزارهایات اشیخصوص -الف

 ات صفحهیخصوص -ب

 خودكار یریبان گیمات پشتیتنظ -ج

 Tools یدستورات منو -د

 شوند؟ یره ميش فرض در کدام پوشه ذخيبان به طور پيپشت يل هايفا-133

 My Document -الف

 Temporary -ب



 Desktop -ج

 میكن ین مییكه ما تع یدر پوشه ا -د

 شود؟ یها استفاده م یژگينه در نوار وياز کدام گز یبه شکل افق یش صفحه طراحينما يبرا-134

 Landscape -الف

 Paper Type -ب

 Units -ج

 Portrait -د

 شود؟ یها استفاده م یژگينه در نوار وياز کدام گز يبه شکل عمود یش صفحه طراحينما يبرا-135

 Landscape -الف

 Paper Type -ب

 Units -ج

 Portrait -د

 باشند؟ ینه صفحه طراحيزم تواند پس یر نميموارد زک از يکدام -136

 Solid -الف

 No Background -ب

 Bitmap -ج

 Image -د

 ح است؟يصح Object Managerر در مورد فرمان يز ينه هايک از گزيکدام -137

 رود. یه ها به كار ميت اليريد و مديجد یه يجاد اليا یبرا -الف

 ا را جابجا كرد.یت اشیتوان موقع یبا استفاده از آن نم -ب

 ه ها را قفل كرد.يتوان ال یبا استفاده از آن نم -ج

 كرد.ه ها را رنگ يتوان ال یم -د

وارد  Corel Drawبه  یکيگراف ير برنامه هايل ها را از سايتوان فا یر ميز يک از فرمان هايبا کدام -138

 کرد؟

 Import -الف

 open -ب

 Save As -ج

 Export -د

 م؟يکن یاز کدام فرمان استفاده م یجاد خطوط شبکه شطرنجيجهت ا-139

 Guide -الف

 Grid -ب

 Ruler -ج

 Guide and Grid -د

 م؟يکن یجاد خطوط راهنما از کدام فرمان استفاده ميجهت ا-140

 Guide -الف

 Grid -ب

 Ruler -ج

 Guide and Grid -د

 ح است ؟ينه صحيباز، انتخاب کدام گز يها ليات فايجهت مشاهده همزمان محتو-141

 Window / Tile Vertically -الف



 Window / Cascade -ب

 Window / Refresh Window -ج

 View / Show All -د

 گردد؟ یم یش شبکه بصورت خطيباعث نما Gridنه از کادر محاوره يانتخاب کدام گز-142

 Show Grid -الف

 Show Grid as Dots -ب

 Snap to Grid -ج

 Show Grid as line -د

 م ؟يکن یمنه استفاده يکاغذ از کدام گز ينه برايا پس زمي Back groundقرار دادن  يبرا-143

 View / option -الف

 Layout / page setup -ب

 Tools / option -ج

 Page -د

 شود چه نام دارد ؟ یجاد ميا Corel Drawط يکه در مح یهر طرح-144

 Image -الف

 logo -ب

 object -ج

 Drawing -د

 شود که چاپ خواهد شد ؟ یده مي، سند به همان صورت د یشيدر کدام حالت نما-145

 enhanced -الف

 normal -ب

 draft -ج

 wireframe -د

146-Export د ؟يده یانجام م یچه عمل 

 ديره با فرمت جدیذخ -الف

 ديره با نام جدیذخ -ب

 یريل تصويافت فايدر -ج

 رياسکن تصاو -د

 م ؟ينه استفاده کنياز کدام گز يو عمود یافق يا خاموش کردن خط کش هايروشن  يبرا-147

 View / ruler -الف

 edit / ruler -ب

 Vertical -ج

 horizontal -د

 م ؟ينه استفاده کنيم ، از کدام گزياضافه کردن صفحه ترس يبرا-148

 layout / insert page -الف

 File / new page -ب

 View / insert page -ج

 Insert / new page -د

 مود ؟ن يريا جلوگيرات ناخواسته اشييتوان از تغ یتوسط کدام فرمان م-149

 Shape Tool -الف



 Lock Object -ب

 Close Path -ج

 Break apart -د

 شود؟ یاستفاده م يجهت برش دادن موضوعات از چه ابزار-150

 Knife -الف

 Smudge -ب

 Roughen -ج

 Free Transform -د

 ست؟يچ Blendکاربرد ابزار -151

 رود یک موضوع به كار ميه زدن يجهت سا -الف

 رود یدو موضوع به كار م یجيرجهت ادغام تد -ب

 رود یک موضوع به كار مي یجهت برجسته ساز -ج

 رود یک موضوع به كار ميجهت رنگ كردن  -د

 ل کرد ؟يک تبديره برش کليم دايک نيرا برش زد و  یضيا بيره يک دايتوان  یبا استفاده از کدام ابزار م-152

 Arc -الف

 Mirror Button -ب

 Angle Rotation -ج

 Pie -د

 گردد ؟ یم اشکال آماده از کدام ابزار استفاده ميترس يبرا-153

 Shape tool -الف

 Basic shape -ب

 Free hand -ج

 Free hand smoothing -د

 ست؟يح نيصح PANردر مورد ابزار يز ينه هايک از گزيکدام -154

 وجود دارد ین ابزار امکان جا به جا كردن صفحه كاريبا ا -الف

 است. Handهمان  PANابزار  -ب

 سند وجود دارد یمخف یبخش ها ین ابزار امکان مشاهده يبا ا -ج

 ن ابزار امکان جا به جا كردن شکل مورد نظر وجود دارد.يبا ا -د

 د؟يآ یش در ميچ کدام از ابزارها در نوار ابزار انتخاب نباشد کدام نوار صفات به نمايکه ه یدر صورت-155

 م خطیسنوار صفات ابزار تر -الف

 Shapeنوار صفات ابزار  -ب

 یریو واحد اندازه گ یکیگراف یصفحه  ینه هاينوار صفات گز -ج

 شود یش داده نمينما یچ نواریه -د

 ست؟ين Shapeابزار  ير از کاربردهايز ينه هايک از گزيکدام -156

 ص حروف در متنياصالح نقا -الف

 انتخاب نقاط لنگر -ب

 رهایل در مسر شکییجاد انحنا و تغيا -ج

 جابه جا كردن اشکال -د

 رود؟ یرها به کار ميجاد موج و لرزش در مسير جهت ايز يک از ابزارهايکدام -157

 Roughen -الف



 Point Curve 3 -ب

 Dimension -ج

 Artistic Media -د

 شود؟ یرها از کدام مجموعه ابزارها استفاده ميانتخاب نقاط لنگر در مس يبرا-158

 م خط و كمانیترسابزار  -الف

 Shape -ب

 يیابزار بزرگ نما -ج

 یابزار رسم اشکال هندس -د

 در نظر گرفته شده است؟ یخطاط يبرا يهنر يموجود در فهرست ابزارها يک از ابزارهايکدام -159

 Calligraphic -الف

 Brush -ب

 Sprayer -ج

 Presets -د

 رود؟ یکار مبه  یم خط ، کمان و منحنيکدام ابزار به منظور ترس-160

 Line -الف

 Pen -ب

 Polygon -ج

 Circle -د

 شود؟ یاستفاده نم يبه چه منظور Ellipseابزار -161

 یرسم چند ضلع -الف

 رهيرسم دا -ب

 یضیرسم ب -ج

 رسم كمان -د

 ست؟يچ Uniform Fillکاربرد ابزار -162

 کنواخت درون شکل ها از رنگيپر كردن  -الف

 رشکل ها از رنگکنواخت خطوط دويپر كردن  -ب

 کنواخت درون شکل ها از رنگير یپر كردن غ -ج

 کنواخت خطوط دور شکل ها از رنگير یپر كردن غ -د

 ح است ؟ينه صحيم مربع کدام گزيترس يبرا-163

 Ctrl + Rectangleانتخاب ابزار  -الف

 Ctrl + Polygonانتخاب ابزار  -ب

 Shift + Rectangleانتخاب ابزار -ج

 Shift + Polygonزار انتخاب اب -د

 رود ؟ یبه کار م یک صفحه شطرنجيرسم  يکدام ابزار برا-164

 Dimension Line -الف

 Freehand Line -ب

 Connector Line -ج

 Graph Paper -د

 توان استفاده نمود ؟ یرسم شده از کدام ابزار م يايزوا يرياندازه گ يبرا-165

 Dimension Line -الف



 Polygon -ب

 Connector Line -ج

 Pen -د

 م کند؟يترس یتميچ لگاريک مارپيتواند  یر ميز ينه هايک از گزيکدام -166

 Spiral -الف

 Polygon -ب

 Ellipse -ج

 Logarithmic Spiral -د

 دهد ؟ یانجام م يچه کار Spiralابزار -167

 رسم كمان -الف

 ا محوريک نقطه ير حول يک تصويدوران  -ب

 چیرسم مارپ -ج

 خطرسم  -د

 ست ؟يچ يبرا Pick Toolنه يگز-168

 انتخاب موضوع -الف

 ر هایخم دادن به مس -ب

 شکل يیبزرگ نما -ج

 ر شکل اشکالییتغ -د

 جه چه خواهد شد ؟يم نتيکن Combineرا با هم  ین شياگر چند-169

 نديبا یر مییبه شکل قفل تغ یش یره هایدستگ -الف

 خواهد شد یکيب شده یرامون اشکال تركیرنگ و خطوط پ -ب

 دیر دهیید تغیتوان یب شده را نمیت اشکال تركیخصوص -ج

 تواند اجرا شود. یچند شکل نم ین عمل رويا -د

 شود؟ یجهت برش زدن و پانچ کردن شکل ها از کدام فرمان استفاده م-170

 Trim -الف

 Intersect -ب

 Mirror -ج

 Weld -د

 رود؟ یت به کار مکدام فرمان جهت فصل مشترک گرفتن از موضوعا-171

 Weld -الف

 Intersect -ب

 Trim -ج

 Combine -د

 شود ؟ یرها استفاده مير اندازه متناسب از کدام دستگييتغ يبرا-172

 یعمود یره هایدستگ -الف

 یافق یره هایدستگ -ب

 مورب یرهایدستگ -ج

 چهارجهته یره هایدستگ -د

 دارد ؟ يجه ايتر اندازه چه نييهنگام تغ shiftد ينگه داشتن کل-173

 شود یر اندازه به طور متناسب انجام مییتغ -الف



 شود یر اندازه هم زمان با چرخش انجام مییتغ -ب

 شود یر اندازه همراه با مورب شدن انجام مییتغ -ج

 شود یر اندازه نسبت به مركز انجام مییتغ -د

 شود ؟ یاستفاده م ید کمکيکلدرجه از کدام  45و  30و 15 يايق و محدود به زوايچرخش دق يبرا-174

 ctrl -الف

 shif -ب

 alt -ج

 alt + shift -د

 کند ؟ یب ميگر ترکيکدياء را با ير اشيک از دستورات زيکدام -175

 break apart -الف

 combine -ب

 group -ج

 ungroup -د

 م؟يکن یاستفاده م یم از چه فرمانيم چند شکل را نسبت به هم تراز کنيکه بخواه یدر صورت-176

 Position -الف

 Align & Distribute -ب

 Skew -ج

 Rotate -د

 رود ؟ یدر موضوع بکار م یدگيجاد کشينه جهت ايکدام گز-177

 Scale -الف

 Skew -ب

 Transform -ج

 Rotation -د

 ست ؟يچ يبرا mirrorنه يگز-178

 از موضوع ینه اير آيجاد تصويا -الف

 را محويک نقطه يدوران موضوع حول  -ب

 ر اندازه موضوعییتغ -ج

 در موضوع یدگیجاد كشيا -د

 م ؟يکن ینه استفاده ميچند موضوع با هم، از کدام گز يگرو بند يبرا-179

 Group -الف

 Combine -ب

 Ungroup -ج

 Align -د

 ح است ؟ينه صحيک موضوع کدام گزي یطير رنگ خطوط محييتغ يبرا-180

 ت رنگپال یک راست رویانتخاب موضوع و كل -الف

 آن یطیخطوط مح یک رویانتخاب موضوع و دابل كل -ب

 پالت رنگ یک رویو كل یطیانتخاب خطوط مح -ج

 وجود ندارد ین امکانیچن -د

 ح است ؟ينه صحيک موضوع کدام گزي یر رنگ سطح داخلييتغ يبرا-181

 پالت رنگ یک راست رویانتخاب موضوع و كل -الف



 آن یطیوط محخط یک رویانتخاب موضوع و دابل كل -ب

 پالت رنگ یک رویانتخاب موضوع و كل -ج

 وجود ندارد ین امکانیچن -د

 شود؟ یکنواخت شکل ها رنگ استفاده مي( يزير جهت پر کردن )رنگ آميز يک از ابزارهايکدام -182

 Fountain Fill -الف

 Texture Fill -ب

 Postscript -ج

 Uniform Fill -د

 ی)دو رنگ( استفاده م یجي( شکل ها از رنگ تدريزيهت پر کردن )رنگ آمر جيز يک از ابزارهايکدام -183

 شود؟

 Fountain Fill -الف

 Texture Fill -ب

 Postscript -ج

 Uniform Fill -د

 ی)بافت( استفاده ميتار و پود ي( شکل ها با الگويزير جهت پر کردن )رنگ آميز يک از ابزارهايکدام -184

 شود؟

 Fountain Fill -الف

 Texture Fill -ب

 Postscript -ج

 Uniform Fill -د

ک خط يرنگ در طول  یجيرات تدرييشود تغ یسبب م Fountain Fillکادر  ينه هايک از گزيکدام -185

 رد؟يم صورت گيمستق

 Linear -الف

 Radial -ب

 Conical -ج

 Square -د

 ست؟يح نيصحر يز ينه هايک از گزيکدام -186

 است CMYK یت رنگ استفاده از پنجره ساخ ین روش برايبهتر -الف

 استفاده كرد Pattern Fillتوان از  یبا طرح آجر م یپر كردن شکل یبرا -ب

 ک شودیآن رنگ كل یست رویک شکل كافيخط دور  یزیرنگ آم یبرا -ج

 آماده فراهم است یو الگوها یساده ، نوانس یبا رنگ ها یزیدر كارل دراو امکان رنگ آم -د

 یرون ، منتشر ميهم مرکز، از مرکز موضوع به ب ي، رنگ ها به صورت مربع ها يزينوع رنگ آم در کدام-187

 شوند ؟

 Liner -الف

 Radial -ب

 Conical -ج

 Square -د

 يره ايرنگ به صورت دا یجيرات تدرييشود تغ یسبب م Fountain Fillکادر  ينه هايک از گزيکدام -188

 رد؟يصورت گ

 Linear -الف



 Radial -ب

 Conical -ج

 Square -د

 شود ؟ یم يک رنگ و ختم به رنگ بعديبه صورت شروع از  يزيکدام مشخصه موجب رنگ آم-189

 basic -الف

 brush -ب

 custom -ج

 gradient -د

190-Fill color ست ؟يچ 

 درون موضوعات بسته یرنگ محتوا -الف

 رنگ خطوط دور موضوعات -ب

 او استمدل رنگ در كورل در ینوع -ج

 نه كاغذیرنگ زم -د

 م شود.ي. تنظ…….. تا …تواند از مقدار حداقل  ینه ميرنگ هر گز RGBستم يدر س-191

 100-1 -الف

 256-1 -ب

 255-0 -ج

 99-0 -د

 ک شکل............... .يحذف رنگ درون  يبرا-192

 مينما ید میرنگ آنزا سف -الف

 میكن یل ميآنرا به رنگ كاغذ تبد -ب

 میكن یاستفاده م No fillه نياز گز -ج

 میكن یاستفاده م transparentنه ياز گز -د

 نه غلط است ؟يكدام گز CMYKدر مدل -193

 است 100تا  0ر هر رنگ از يتصو -الف

 است 255تا  0ر هر رنگ از يمقاد -ب

 ديآ ید خالص بدست میباشد رنگ سف 0اندازه هر رنگ  یوقت -ج

 ديآ یاه خالص بدست میباشد س 100 مقدار اندازه هر رنگ -د

 د استفاده کرد ؟ير باياز کدام ابزار ز یک رنگ موجود در نقاشياز  ينمونه بردار يبرا-194

 ابزار سطل رنگ -الف

 ابزار قطره چکان -ب

 لیابزار مستط -ج

 ابزار متن -د

 است ؟ح ينه صحيپ متن ، انتخاب کدام گزير ، پس از تايمس يقراردادن متن رو يبرا-195

 Tools / Fit Text to Path -الف

 Text / Fit Text to Path -ب

 Text / Insert Text to Path -ج

 Text /Type Text to Path -د

 دارد؟ یمتن انتخاب يرو يريچه تاث Over lineنه يگز Format Textدر کادر -196

 دهد یمتن خط قرار م یرو -الف



 دهد یدور متن خط قرار م -ب

 دهد یمتن خط قرار م یدر باال -ج

 دهد ینه قرار میمتن را باالتر از خط زم -د

 رود؟ یر بکار ميجدا کردن متن از مس ير برايز ينه هايک از گزيکدام -197

 fit text to path -الف

 Straighten text -ب

 Convert to Artistic -ج

 Break text Apart -د

 متن دارد ؟ يدر نوشته ها يريچه تاث underlineانتخاب -198

 ر خط داريز -الف

 تو پر -ب

 كج -ج

 شود یاز وسط آن رد م یخط -د

 متن دارد ؟ يدر نوشته ها يريچه تاث Boldانتخاب -199

 ر خط داريز -الف

 میتو پر  و ضخ -ب

 كج -ج

 شود یاز وسط آن رد م یخط -د

 شود ؟ یاستفاده م يدرج نوشته و متن در کورل دراو از چه ابزار يبرا-200

 Text -الف

 Shape -ب

 Pick tool -ج

 Zoom -د

 باشند. یم …………و  ………… يبرا Underlineو  Subscript ينه هايمتن گز یژگيم ويدر تنظ-201

 ر خط داريز - یترازبند -الف

 میمتن ضخ -متن مورب  -ب

 ر خط داريز -س يحالت اند -ج

 ر خط داريز -ن حروف یفاصله ب -د

 شود ؟ ینه استفاده ميشکل از کدام گز يره اير دايمسک ينوشتن متن در  يبرا-202

 Fit text to path -الف

 Text direction -ب

 Over line -ج

 Position -د

 د باشد ؟يبا یم متن از چه نوعيقرار ده یمنحن يم متن را رويکه بخواهيدر صورت-203

 Paragraph Text -الف

 Artistic Text -ب

 كند ینم ینوع متن فرق -ج

 Over line -د

ن متن از چه يد ايپ کنيد و در داخل متن تايرسم کن ين ابزار کادرياگر پس از انتخاب ابزار متن با کمک ا-204

 باشد ؟ یم ینوع



 Artistic text -الف

 paragraph text -ب

 كند ینم ینوع آن فرق -ج

 Over line -د

 ست؟يقلم ن ينه جزء سبک هايکدام گز-205

 Bold -الف

 Italic -ب

 Underline -ج

 Alignment -د

 شود؟ یس و توان استفاده ميحالت اند ينه برايکدام گز Format textدر کادر -206

 Style -الف

 Underline -ب

 Strikethrough -ج

 Position -د

 کند؟ یر از خط آخر را از دو طرف تراز ميها در خصوص متن ، همه خط ها غ يک از انواع ترازبنديکدام -207

 Center -الف

 Rightو    Left -ب

 Force Full -ج

 Full -د

 ست؟يح نيصح یپاراگراف ينه درمورد متن هايکدام گز-208

 رود. یاز حروف بکار م یتعداد محدود یبرا -الف

 ک كادر دارد.ياز به یشه نیهم -ب

 گر منتقل كرد.يشود را به كادر د یده نمياز متن كه در كادر د یتوان قسمت یم -ج

 م.يرو ید ميبه پاراگراف جد  Enterبا دكمه  -د

 دهد؟ یانجام م يچه کار Text ياز منو Covert to paragraph textنه يگز-209

 یبه هنر یل متن پاراگرافيتبد -الف

 یش متن پاراگرافيرايو -ب

 یش متن هنريرايو -ج

 یبه پاراگراف یل متن هنريتبد -د

 ح است ؟ينه صحيپ متن ، انتخاب کدام گزياز تار ، پس يمس يقراردادن متن رو يبرا-210

 Tools / Fit Text to Path -الف

 Text / Fit Text to Path -ب

 Text / Insert Text to Path -ج

 Text /Type Text to Path -د

 دارد؟ یمتن انتخاب يرو يريچه تاث Over lineنه يگز Format Textدر کادر -211

 دهد یمتن خط قرار م یرو -الف

 دهد یدور متن خط قرار م -ب

 دهد یمتن خط قرار م یدر باال -ج

 دهد ینه قرار میمتن را باالتر از خط زم -د

 رود؟ یر بکار ميجدا کردن متن از مس ير برايز ينه هايک از گزيکدام -212



 fit text to path -الف

 Straighten text -ب

 Convert to Artistic -ج

 Break text Apart -د

 متن دارد ؟ يدر نوشته ها يريچه تاث underlineانتخاب -213

 ر خط داريز -الف

 تو پر -ب

 كج -ج

 شود یاز وسط آن رد م یخط -د

 متن دارد ؟ يدر نوشته ها يريچه تاث Boldانتخاب -214

 ر خط داريز -الف

 میتو پر  و ضخ -ب

 كج -ج

 شود یاز وسط آن رد م یخط -د

 شود ؟ یاستفاده م يرج نوشته و متن در کورل دراو از چه ابزارد يبرا-215

 Text -الف

 Shape -ب

 Pick tool -ج

 Zoom -د

 یم …………و  ………… يبرا Underlineو  Subscript ينه هايمتن گز یژگيم ويدر تنظ-216

 باشند.

 ر خط داريز - یترازبند -الف

 میمتن ضخ -متن مورب  -ب

 رر خط دايز -س يحالت اند -ج

 ر خط داريز -ن حروف یفاصله ب -د

 شود ؟ ینه استفاده ميشکل از کدام گز يره اير دايک مسينوشتن متن در  يبرا-217

 Fit text to path -الف

 Text direction -ب

 Over line -ج

 Position -د

 د باشد ؟يبا یم متن از چه نوعيقرار ده یمنحن يم متن را رويکه بخواهيدر صورت-218

 Paragraph Text -الف

 Artistic Text -ب

 كند ینم ینوع متن فرق -ج

 Over line -د

ن متن از چه يد ايپ کنيد و در داخل متن تايرسم کن ين ابزار کادرياگر پس از انتخاب ابزار متن با کمک ا-219

 باشد ؟ یم ینوع

 Artistic text -الف

 paragraph text -ب

 كند ینم ینوع آن فرق -ج



 Over line -د

 ست؟يقلم ن يسبک هانه جزء يکدام گز-220

 Bold -الف

 Italic -ب

 Underline -ج

 Alignment -د

 شود؟ یس و توان استفاده ميحالت اند ينه برايکدام گز Format textدر کادر -221

 Style -الف

 Underline -ب

 Strikethrough -ج

 Position -د

 کند؟ یر از خط آخر را از دو طرف تراز مي، همه خط ها غها در خصوص متن  يک از انواع ترازبنديکدام -222

 Center -الف

 Rightو    Left -ب

 Force Full -ج

 Full -د

 ست؟يح نيصح یپاراگراف ينه درمورد متن هايکدام گز-223

 رود. یاز حروف بکار م یتعداد محدود یبرا -الف

 ک كادر دارد.ياز به یشه نیهم -ب

 گر منتقل كرد.يشود را به كادر د یده نميدر كادر د از متن كه یتوان قسمت یم -ج

 م.يرو ید ميبه پاراگراف جد  Enterبا دكمه  -د

 دهد؟ یانجام م يچه کار Text ياز منو Covert to paragraph textنه يگز-224

 یبه هنر یل متن پاراگرافيتبد -الف

 یش متن پاراگرافيرايو -ب

 یش متن هنريرايو -ج

 یبه پاراگراف یل متن هنريتبد -د

 باشند ؟ یژه ميو ياعمال جلوه ها يذکر شده برا يک از ابزارهايکدام -225

 Contour - Basic Shapes - Blend یابزارها -الف

 Contour - Blend - Extrude یابزارها -ب

 Flowchart shapes - Blend - Extrude یابزارها -ج

 Fill - contour - Extrude یابزارها -د

 م ؟يد انتخاب کنيکدام ابزار را با یش يه برايجاد سايا يبرا-226

 Drop shadowابزار  -الف

 Transparentlyابزار  -ب

 Distortionابزار  -ج

 Envelopeابزار  -د

 داد ؟ يجلوه سه بعد یک شيتوان به  یق کدام ابزار مياز طر-227

 Script -الف

 Envelope -ب

 Extrude -ج



 Contour -د

 نمود ؟ يیاز شکل را بزرگ نما یتوان بخش یجلوه لنز در کدام حالت م با-228

 Heat map -الف

 Brighten -ب

 Magnify -ج

 Transparency -د

 شود ؟ یجاد اعوجاج در شکل ميکدام جلوه باعث ا-229

 Blur -الف

 Power clip -ب

 Distortion -ج

 Transparency -د

 شود ؟ یگر ميک شکل به شکل دياز  یجيتدر یختگيجاد آميکدام جلوه باعث ا-230

 Blend -الف

 Blur -ب

 Contour -ج

 Shadow -د

 گر قرار داد؟يک موضوع ديرا در داخل  یت مپيو ب يک موضوع برداريتوان  یبا استفاده از کدام جلوه م-231

 Drop shadow -الف

 Power Clip -ب

 Distortion -ج

 Lens -د

 نه جلوه دوره است؟يکدام گز-232

 Contour -لفا

 Blend -ب

 Distortion -ج

 Drop shadow -د

 کند؟ یم ميه را تنظيسا يزان کدرينه ميکدام گز-233

 Preset -الف

 Clear Drop Shadow -ب

 Drop Shadow Feathering -ج

 Drop Shadow Opacity -د

 کند؟ یم ميرا تنظ یک شيت يزان شفافينه ميکدام گز-234

 Blur -الف

 Power clip -ب

 Distortion -ج

 Transparency -د

 م؟يکن یاستفاده م يم جدول در کورل از چه ابزاريترس يبرا-235

 Table Tool -الف

 Line Tool -ب

 Rectangle -ج



 Square -د

 رند ؟يشود که ستون ها از راست به چپ قرار گ ینه در خصوص جداول باعث ميانتخاب کدام گز-236

 Equal column width -الف

 Right to left column -ب

 Vertical Justification -ج

 Number of columns -د

 شود؟ یاستفاده م ينه ايک خانه جدول به چند سطر و چند ستون از چه گزيم يتقس يبرا-237

 Merge -الف

 Split -ب

 Insert -ج

 Delete -د

 شود؟ یاستفاده م ينه ايادغام چند خانه از جدول از چه گز يبرا-238

 Merge -الف

 Split -ب

 Insert -ج

 Delete -د

 د؟يکن یرا انتخاب م ينه ايچه گز  Table يجاد جدول از منويا يبرا-239

 Create new table -الف

 Insert table -ب

 New table -ج

 table -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل  Gaussian Blurلتر يف-240

 كند. یرنگ را نرم تر م یجيرات تدرییتغ -الف

 كند. یجاد ميا یمانند مه گرفتگ اثر -ب

 كند. یدا كرده، آن را محو میتضاد رنگ پ یر را با بررسيتصو یلبه ها -ج

 كند. یجاد ميننده ایحول مركز محو كرده، تصور چرخش را در ب یر را بصورت دورانينقاط تصو -د

 رود؟ یبه چه منظور بکار م Distanceنه ي، گز Motion Blurلتر يدر ف-241

 كند. ین مییر را تعيه حركت نقاط در تصويزوا -الف

 كند. ین مییشوند را تع یرخارج ميكه از تصو یت نقاطیوضع -ب

 كند. ین مییر را تعيزان حركت نقاط در تصویم -ج

 كند یر خارج ميدر حال حركت را از تصو یکسل هایپ -د

 کند؟ ید ميرا تقل یمداد موم ير جلوه يز يلترهايک از فيکدام -242

 Cubist -لفا

 Crayon -ب

 Charcoal -ج

 Noise -د

 کند؟ یجاد مير ايکاغذ در تصو يچش لبه يپ ير جلوه يز يلترهايک از فيکدام -243

 Pinch/Punch -الف

 Blur -ب

 Charcoal -ج



 Page Curl -د

 باشد ؟ ید از چه نوعير باير، آن تصاويتصاو يلتر بروياعمال ف يبرا-244

 Bitmaps -الف

 Gif -ب

 باشد یكند از چه نوع ینم یفرق -ج

 تواند باشد یم Gifا ي Bitmapاز انواع  یکي -د

 ست ؟يچ يبرا Show Colorsنه يگز  Bitmap Color Maskدر-245

 دهد یش ميرا نما یانتخاب یفقط رنگ ها -الف

 دهد یرنگ ها را نشان م یتمام -ب

 كند یرا پنهان م یانتخاب یرنگ ها -ج

 كند یاب رنگ را باز مكادر مربوط به انتخ -د

 شود؟ یاستفاده م Rasterبه  Vectorک يل گرافيتبد ينه برايازکدام گز-246

 Corel R.A.V.E -الف

 Corel Trace -ب

 Corel photo paint -ج

 Corel Draw -د

 ش کرد؟يرايرا و Bitmapر يتوان تصو یبا استفاده از کدام برنامه، م-247

 Corel photo_ paint -الف

 Corel Draw -ب

 Corel Trace -ج

 Corel Capture -د

 شود؟ یاستفاده م Print يل اندازه و نوع کاغذ از کدام قسمت پنجره ين مشخصات چاپ از قبييتع يبرا-248

 Options -الف

 Print Range -ب

 Properties -ج

 Name -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل Printدر کادر فرمان  Current Document ينه يانتخاب گز-249

 كند یفعال را چاپ م یتنها صفحه  یان صفحات سند جاریاز م -الف

 چاپ ین محدوده ییتع -ب

 كند یرا به چاپگر متنقل م یات سند جاريمحتو -ج

 دهد یمات چاپگر را به ما میامکان انجام تنظ -د

 شود ؟ یر استفاده مينه زيمات آن کدام گزين نوع چاپگر و تنظييتع يبرا-250

 Print Setup -الف

 Print -ب

 Print Preview -ج

 Print Merge -د

 شود؟ ینه استفاده مي، از کدام گز یک صفحه چاپير بزرگ در يجا دادن تصو يبرا-251

 Print Tile Page -الف

 Fit to Page -ب

 Center to Page -ج



 Mirror -د

 را معکوس کرد؟ یر چاپيتوان رنگ تصو یدر کدام قسمت م-252

 Print setup -الف

 Print preview -ب

 Bitmap -ج

 Effect -د

 کند؟ یرا چاپ م ير ، صفحه جاريز ينه هايک از گزيکدام -253

 Current Document -الف

 Document -ب

 Current Page -ج

 Selection -د

 نه مناسب است ؟يش چاپ کدام گزيش نمايمشاهده پ يبرا-254

 Page setup -الف

 web page preview -ب

 print -ج

 print preview -د

 دهد ؟ یرا انجام م یچه عمل Print Tile Pageنه يگز-255

 كند یک صفحه چاپ مير بزرگ را در يتصو -الف

 كند یر بزرگ را معکوس چاپ ميتصو -ب

 كند یر بزرگ را در چند صفحه چاپ ميتصو -ج

 کندیر را كوچک تر چاپ ميتصو -د

ام يک پيارائه  ياست که در حالت معمول فاقد تاخور بوده و از آن برا يک رسانه بصرينه يکدام گز-256

 شود؟ یاســتفاده م ي، تجاریاسي،سیفرهنگ

 پوستر -الف

 بروشور -ب

 تيزيكارت و -ج

 بنر -د

 ند؟يگو یت و پاکت نامه چه ميزيبه مجموعه سر برگ،کارت و-257

 یست ادار -الف

 یکیمجموعه گراف -ب

 یرادا یسر -ج

 یکیگراف یسر -د

نه ها و يدر مورد زم یاطالع رسان يمتر است که برا یسانت 5در  9ک قطع اســتاندارد ينه معموال يکدام گز-258

 شود؟ یاستفاده م یقيا شخص حقيک موسسه، شرکت ي ين کاريعناو

 پوستر -الف

 بروشور -ب

 تيزيكارت و -ج

 بنر -د

از  یبه عنوان يک یش کامپيوتر ، اينترنت، و توسعه جامعه خدماتييدااين نوع کسب و کار جديد بوده و با پ-259

 مطرح هستند؟ یسريع ترين کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهان



 یخانگ -الف

 ینترنتيا -ب

 یصنعت -ج

 يیروستا -د

 شود؟ یفاده ماست يان از چه ابزاريمحصوالت به مشتر یمعرف يبرا ینترنتيدر کسب و کار ا-260

 ت هايوب سا -الف

 یابيبازار -ب

 كاتالوگ -ج

 بروشور -د

 ست؟يي امور کسب و کارچترين و قدرتمندترين محرک ادارهمهم-261

 د كاالیتول -الف

 د خدماتیتول -ب

 یق شخصيعال -ج

 سود یزه یانگ -د

الها و خدمات با هدف فروش آنها هايی که توليد و خريد کاحالتی از مشغوليت و به طور عام، فعاليت "مفهوم-262

 ک تر است ؟ينه نزديبه کدام گز"گيرد.رابه منظور کسب سود، در بر می

 كسب و كار -الف

 شركت -ب

 خدمات دهنده -ج

 یمجر -د

 ست؟يکسب و کار ن يها یژگير از ويز ينه هايک از گزيکدام -263

 كاال و خدمات یمعامله  -الف

 تکرار معامالت -ب

 قال كاالها و خدمات برای كسب ارزشفروش يا انت -ج

 سکيت بدون ریفعال -د

 شود؟ یاز کدام نوار استفاده م یرات در صفحه طراحييجاد تغيا يبرا-264

 menu bar -الف

 standard bar -ب

 property bar -ج

 status bar -د

 شود؟ یم ها استفاده یژگينه در نوار وياز کدام گز یبه شکل افق یش صفحه طراحينما يبرا-265

 Landscape -الف

 Paper Type -ب

 Units -ج

 Portrait -د

 شود؟ یها استفاده م یژگينه در نوار وياز کدام گز یصفحه طراح يرير واحد اندازه گييتغ يبرا-266

 Width -الف

 Height -ب

 Units -ج

 Paper Type Size -د



 ست؟ينام ابزار انتخاب چ-267

 Pick -الف

 select -ب

 Arrow -ج

 Point -د

 شود ی.. استفاده م…………… يبرا Importاز فرمان -268

 ريوارد كردن تصو -الف

 ريصادر كردن تصو -ب

 ره كردن سندیذخ -ج

 باز كردن سند -د

 نمود ؟ يريا جلوگيرات ناخواسته اشييتوان از تغ یتوسط کدام فرمان م-269

 Shape To -الف

 Lock Object -ب

 Close Path -ج

 Break apart -د

 ح است؟ينه صحيد کدام گزيجاد سند جديا يبرا-270

 save -الف

 new -ب

 open -ج

 import -د

 د کدام است؟يجاد سند جديانبر ايد ميکل-271

 ctrl + O -الف

 ctrl + N -ب

 ctrl + M -ج

 shift + N -د

 هستند؟ یر به چه صورتيتصاو يدر نرم افزار بردار-272

 یکسلیپ -الف

 كوچک یمربع ها -ب

 موضوع -ج

 جدول -د

 ست؟ين ير برداريز يافزارهاک از نرم يکدام-273

 freehand -الف

 word -ب

 Corel draw -ج

 Illustrator -د

 است؟ یتيقشه بکدام نرم افزار ن-274

 flash -الف

 in design -ب

 freehand -ج

 Photoshop -د



 شود؟يل ميتشک يو خط هاها  یاز نقاط، منحن یک از نرم افزارها هر شيدر کدام-275

 صفحات وب -الف

 يیصفحه آرا -ب

 یکسلیپ -ج

 یبردار -د

 ت کدام نرم افزار است؟يل از مزيک فايحجم کم -276

 Corel draw -الف

 photoshop -ب

 3d max -ج

 corel photo paint -د

 نه است؟يکدام گز  import یبيد ترکيکل-277

 ctrl + t -الف

 ctrl + i -ب

 shift + t -ج

 shift + i -د

 ر داد؟ييتوان نام صفحه را تغيتوسط کدام فرمان م-278

 switch page orientation -الف

 option page -ب

 rename page -ج

 go to page -د

جاد يکه ا یو جلوه ها به همان صورت یرنگ ير تمام مشخصات خط دور، الگوهايش تصويدر کدام حالت نما-279

 شود؟يان ميشده نما

 wireframe -الف

 enhanced -ب

 normal -ج

 draft -د

 شود؟يش داده مير فقط خطوط نازک اطراف شئ نمايش تصويدر کدام حالت نما-280

 wireframe -الف

 enhanced -ب

 normal -ج

 draft -د

 ا حذف کرد؟يتوان صفحات سند را اضافه يق کدام منو مياز طر-281

 edit -الف

 modify -ب

 layout -ج

 tool -د

 افته معروف است؟يش به بهبوديکدام حالت نما-282

 wireframe -الف

 enhanced -ب

 normal -ج



 draft -د

 دهد؟يکدام نوار نام نرم افزار را نشان م-283

 menu bar -الف

 title bar -ب

 standard bar -ج

 property bar -د

 ست؟يچ corel drawپسوند نرم افزار -284

 psd -الف

 cdr -ب

 jpg -ج

 tiff -د

 م کرد؟يصفحه را تنظ يتوان پهنايدر کدام قسمت م-285

 width -الف

 height -ب

 orientation -ج

 resolution -د

 نه است؟يل کدام گزيره فايذخ يانبر برايد ميکل-286

 ctrl + O -الف

 ctrl + N -ب

 ctrl + S -ج

 shift + N -د

 کدام است؟ یقبل يلهايباز کردن فا يانبر برايد ميکل-287

 ctrl + O -الف

 ctrl + N -ب

 ctrl + M -ج

 shift + N -د

 کند؟يرا فعال م يینه حالت آهنربايکدام گز-288

 ruler -الف

 snap -ب

 layout -ج

 units -د

 توان در صفحه جابجا شد؟يتوسط کدام ابزار م-289

 hand -الف

 zoom -ب

 pick -ج

 move -د

 د؟رويبستن برنامه به کار م ينه برايکدام گز-290

 Alt + F4 -الف

 ctrl + F4 -ب

 ctrl + f3 -ج



 ctrl + F5 -د

 دهد؟ينه خطوط شبکه را نشان ميکدام گز-291

 layer -الف

 property -ب

 guides -ج

 grid -د

 ه به چه معناست؟يعالمت مداد بصورت پررنگ  کنار نام ال-292

 م كردیا را ترسیه اشيتوان درون الیم -الف

 م كردیا را ترسیه اشيتوان در الینم -ب

 ر قابل چاپ استیه غيال -ج

 است یه مخفيال -د

 شود؟ير انجام ميه توسط کدام فرمان زيمات اليات مربوط به تنظيعمل-293

 customization -الف

 object manager -ب

 order -ج

 shaping -د

 ک کرد؟يکل یچه عالمت يد رويه ها بايا پنهان کردن اليآشکار  يبرا-294

 چشم -الف

 چاپگر -ب

 قلم -ج

 هينام ال -د

 است که............... يه هايه فعال اليال-295

 ه ها باشديه الیباالتر از بق -الف

 ه ها باشديه الین تر ار بقيیپا -ب

 نام آن با رنگ قرمز نشان داده شود -ج

 نشانه چشم كنار آن پررنگ باشد -د

 ل رسم کرد؟يتوان مستطيتوسط کدام ابزار م-296

 rectangle -الف

 pick -ب

 ellipse -ج

 star -د

 توان شکل ها را انتخاب کرد؟يتوسط کدام ابزار م-297

 rectangle -الف

 pick -ب

 ellipse -ج

 star -د

 اء را انتخاب کرد؟يتوان تمام اشينه ميتوسط کد ام گز-298

 ctrl  + i -الف

 ctrl + s -ب

 ctrl + A -ج



 ctrl + s -د

 ن کرد؟ييجهت دار را تع يدهايتوان مقدار حرکت شکل ها توسط کلينه ميتوسط کدام گز-299

 nudge offset -الف

 units -ب

 width -ج

 size -د

 ره رسم کرد؟يتوان دايتوسط کدام ابزار م-300

 rectangle -الف

 pick -ب

 ellipse -ج

 star -د

 توان کمان رسم کرد؟يتوسط کدام ابزار م-301

 rectangle -الف

 pick -ب

 ellipse -ج

 star -د

 توان ستاره رسم کرد؟يتوسط کدام ابزار م-302

 rectangle -الف

 pick -ب

 ellipse -ج

 star -د

 شود؟يچ استفاده ميرسم مارپ يکدام ابزار برا-303

 star -الف

 graph paper -ب

 spiral -ج

 ellipse -د

 کند؟يد خط صاف رسم ميهنگام رسم خط نگهداشتن کدام کل-304

 ctrl -الف

 shift -ب

 alt -ج

 space -د

 رسم کرد؟ یسيک متن با قلم خوشنويتوان ينه ميبا کدام گز-305

 brazier -الف

 calligraphy -ب

 pen -ج

 pencil -د

 شود؟ياز کدام ابزار استفاده م يرياندازه گ يبرا-306

 measure -الف

 dimension -ب

 ruler -ج



 size -د

 ش کرد؟يرايا ورها ريتوان مسيتوسط کدام ابزار م-307

 move -الف

 pick -ب

 shape -ج

 edit -د

 شود؟ير از کدام ابزار استفاده ميمس ياضافه کردن گره رو يبرا-308

 move -الف

 pick -ب

 shape -ج

 edit -د

 شود؟ير از کدام ابزار استفاده ميمس يحذف گره از رو يبرا-309

 move -الف

 pick -ب

 shape -ج

 edit -د

 شود؟ينه استفاده ميل بصورت عکس از کدام گزيردن فاره کيذخ يبرا-310

 import -الف

 save -ب

 export -ج

 exit -د

 نه است؟يکدام گز يیانبر ابزار بزرگنمايد ميکل-311

 H -الف

 Z -ب

 M -ج

 S -د

 سند  است؟ يش تمام اجزايانبر نمايد ميکدام کل-312

 F4 -الف

 F3 -ب

 F2 -ج

 F1 -د

 شود؟ينه استفاده مياز کدام گز مجاور رياء غياشانتخاب  يبرا-313

 ctrl -الف

 shift -ب

 shift + ctrl -ج

 Alt -د

 شود؟يد استفاده مياز کدام کل rectangleرسم مربع با ابزار  يبرا-314

 ctrl -الف

 shift -ب

 shift + ctrl -ج



 Alt -د

 ست؟يچ duplicateجه فرمان ينت-315

 یدوران ش -الف

 یحذف ش -ب

 یش یكپ -ج

 نهيجاد قريا -د

 شود؟ یاستفاده م يجهت برش دادن موضوعات از چه ابزار-316

 Knife -الف

 Smudge -ب

 Roughen -ج

 Free Transform -د

 ح است؟يصح Object Managerر در مورد فرمان يز ينه هايک از گزيکدام -317

 رود ید به كار ميجد یه يجاد اليا یبرا -الف

 ا را جابجا كرد.یت اشیعتوان موق یبا استفاده از آن نم -ب

 ه ها را قفل كرد.يتوان ال یبا استفاده از آن نم -ج

 ه ها را رنگ كرد.يتوان ال یم -د

 شود ؟ یاستفاده م یموجود در صفحه از چه روش يايه اشيانتخاب کل يبرا-318

 صفحه یک رویدابل كل -الف

 pickابزار انتخاب  یک رویدابل كل -ب

 propertyنوار  یک رویدابل كل -ج

 Ctrl + I یدهایفشردن كل -د

 شود؟ينه استفاده مياء از کدام گزير اندازه اشييتغ يبرا-319

 size -الف

 scale -ب

 skew -ج

 rotate -د

 ن نگه داشت؟ييد پايد را باير اندازه شکل نسبت به مرکز کدام کلييتغ يبرا-320

 ctrl -الف

 Alt -ب

 shift -ج

 space -د

 تمام موضوعات اعمال شود. يات....................رويشود خصوصيث مباع weldفرمان -321

 یانتخاب ین شیاول -الف

 یانتخاب ین شيآخر -ب

 ایه اشیكل -ج

 شودیات انجام میبدون اعمال خصوص -د

 معادل کدام دستور است؟  ctrl + D یبيد ترکيکل-322

 copy -الف

 duplicate -ب

 move -ج



 clone -د

 جه چه خواهد شد ؟يم نتيکن Combineرا با هم  ین شياگر چند-323

 نديبا یر مییبه شکل قفل تغ یش یره هایدستگ -الف

 خواهد شد یکيب شده یرامون اشکال تركیرنگ و خطوط پ -ب

 دیر دهیید تغیتوان یب شده را نمیت اشکال تركیخصوص -ج

 خوردیبرش م يین با شکل رويريشکل ز -د

 رود؟ یگرفتن از موضوعات به کار م کدام فرمان جهت فصل مشترک-324

 Trim -الف

 Intersect -ب

 Mirror -ج

 Weld -د

 شود؟ یجهت برش زدن و پانچ کردن شکل ها از کدام فرمان استفاده م-325

 Trim -الف

 Intersect -ب

 Mirror -ج

 Weld -د

 شود ؟ یرها استفاده مير اندازه متناسب از کدام دستگييتغ يبرا-326

 یعمود یهاره یدستگ -الف

 یافق یره هایدستگ -ب

 مورب یرهایدستگ -ج

 ر داده شودییتغ یره عمودیو بعد دستگ یره افقیکبار دستگي -د

 دارد ؟ يجه اير اندازه چه نتييهنگام تغ shiftد ينگه داشتن کل-327

 شود یر اندازه به طور متناسب انجام مییتغ -الف

 دشو یر اندازه هم زمان با چرخش انجام مییتغ -ب

 شود یر اندازه همراه با مورب شدن انجام مییتغ -ج

 شود یر اندازه نسبت به مركز انجام مییتغ -د

 شود ؟ یاستفاده م ید کمکيدرجه از کدام کل 45و  30و 15 يايق و محدود به زوايچرخش دق يبرا-328

 ctrl -الف

 alt -ب

 shift -ج

 alt + shift -د

 شود؟ياستفاده منه ياء از کدام گزيچرخش اش يبرا-329

 size -الف

 scale -ب

 skew -ج

 rotate -د

 شود؟ينه استفاده مياء از کدام گزياش یدگيکش يبرا-330

 size -الف

 scale -ب

 skew -ج



 rotate -د

 شود؟يداشته باشند از کدام دستور استفاده م یکسانياء از  هم فاصله يم اشيچنانچه بخواه-331

 combine -الف

 align -ب

 distribute -ج

 group -د

 شود؟ياستفاده م يگروه بند يکدام دستور برا-332

 combine -الف

 align -ب

 distribute -ج

 group -د

 شود؟يد استفاده مياز اشکال گروه از کدام کل یکيانتخاب  يبرا-333

 space -الف

 ctrl -ب

 shift -ج

 alt -د

 است؟ groupمعادل  یبيد ترکيکدام کل-334

 ctrl + D -الف

 ctrl + Q -ب

 ctrl + G -ج

 Alt+ G -د

 شود؟يجوش دادن و ادغام دو شکل استفاده م يکدام فرمان برا-335

 Group -الف

 combine -ب

 knife -ج

 lock -د

 شود؟يب شده از کدام دستور استفاده ميا ترکيک اشيتفک يبرا-336

 ungroup -الف

 Break Apart -ب

 Remove -ج

 Unlock -د

 کرد؟ يک شکل نسخه بردارياز  توانينه نميگزدام با ک-337

 copy -الف

 Duplicate -ب

 clone -ج

 cut -د

 شود؟يه در کدام قسمت وارد ميدر فرمان چرخش، زاو-338

 Angle -الف

 center -ب

 position -ج



 relative center -د

 شود؟يقفل کردن اشکال استفاده م ينه برايکدام گز-339

 group -الف

 lock -ب

 merge -ج

 combine -د

 یانتخاب م Order ير منويرا از ز ………نهياء موجود برود،گزيبه پشت همه اش یءانتخابیآنکه ش يبرا-340

 م.يينما

 to front -الف

 to back -ب

 forward one -ج

 back one -د

 شود؟ياستفاده م یچاپ از کدام مد رنگ يبرا-341

 rgb -الف

 cmyk -ب

 lab -ج

 grayscale -د

 شود؟يرنگ استفاده م ينمونه بردار يکدام ابزار برا-342

 eyedropper -الف

 paint -ب

 pen -ج

 brush -د

 کند؟يم ميف رنگ تنظيکدام ابزار شکل را بصورت ط-343

 Fountain fill -الف

 No fill -ب

 Texture fill -ج

 Uniform Fill -د

 کند؟يبافت اعمال م یکدام ابزار به ش-344

 Fountain fill -الف

 No fill -ب

 Texture fill -ج

 Uniform Fill -د

 کند؟يکنواخت اعمال ميرنگ  یکدام ابزار به ش-345

 Fountain fill -الف

 No fill -ب

 Texture fill -ج

 Uniform Fill -د

 کند؟يکدام ابزار شکل را با الگو پر م-346

 Fountain fill -الف

 Pattern fill -ب



 Texture fill -ج

 Uniform Fill -د

 توان ...........يم smart fillبا ابزار -347

 اعمال كرد یهمزمان چند رنگ را به ش -الف

 انجام داد یرا با بافت خاص یش یزیرنگ آم -ب

 اعمال كرد یو به ش یاز رنگ نمونه بردار -ج

 کندیر بسته را پر از رنگ میبه طور هوشمندانه هر مس -د

ابزار قطره چکان  یژگينه موجود در نوار ويط خارج از نرم افزار از کدام گزيمح ياز رنگها يمونه بردارن يبرا-348

 شود؟ياستفاده م

 selected color -الف

 select from desktop -ب

 apply color -ج

 add to palette -د

 شود؟يمت اضالع انجام مک مربع در امتداد قطها به سير رنگ از مرکز ييب رنگ، تغيدر کدام نوع ش-349

 linear -الف

 conical -ب

 square -ج

 center offset -د

 شود؟يم یک مخروط تداعي يجاد شده رويه روشن ايب رنگ، سايدر کدام نوع ش-350

 linear -الف

 conical -ب

 square -ج

 center offset -د

 رد؟يگينه صورت ميجلوه ها و انتقال آن توسط کدام گز یکپ-351

 eyedropper -الف

 paint bucket -ب

 copy-paste -ج

 eyedropper-paint bucket -د

 صفحات وب مناسب است؟ یطراح يرنگ برا يک از مدلهايکدام-352

 RGB -الف

 CMYK -ب

 HLS -ج

 HSB -د

 شوند؟ينشان داده م يف خاکسترير با طيستم رنگ تصاويدر کدام س-353

 RGB -الف

 CMYK -ب

 gray scale -ج

 HSB -د

 شود؟ينه انجام ميمات مربوط به خط دور در شکل توسط کدام گزيتنظ-354

 pen -الف



 outline pen -ب

 shape tool -ج

 parallel dimension tool -د

 شود ؟ ی. اطالق م……………………ک موضوع اصطالحاًي يهايژگيات و ويبه خصوص-355

 object -الف

 properties -ب

 segment -ج

 pick -د

 ح است ؟ينه صحيگزک موضوع کدام ي یطير رنگ خطوط محييتغ يبرا-356

 پالت رنگ یک راست رویانتخاب موضوع و كل -الف

 آن یطیخطوط مح یک رویانتخاب موضوع و دابل كل -ب

 پالت رنگ یک رویو كل یطیانتخاب خطوط مح -ج

 آن یک رویانتخاب شکل و دابل كل -د

 شود؟ياده منه استفيمتن از کدام گز يدن خط رويکش يبرا-357

 uppercase -الف

 over line -ب

 strikethrough -ج

 position -د

 شود؟ينه استفاده مياز کدام گز یسيل حروف کوچک به حروف بزرگ انگليتبد يبرا-358

 uppercase -الف

 over line -ب

 strikethrough -ج

 position -د

 شود؟ينه استفاده ميس و توان از کدام گزيجاد حالت انديا يبرا-359

 uppercase -الف

 over line -ب

 strikethrough -ج

 position -د

 کند ؟ یز از دو طرف تراز ميخط آخر را ن يک از انواع ترازبنديکدام -360

 center -الف

 full -ب

 force full -ج

 align Right -د

 رود ؟ یر به کار ميمس يمنطبق کردن متن رو ينه برايکدام گز-361

 straighten text -الف

 convert to artistic -ب

 fit text to path -ج

 break apart -د

 شود ؟ یمتن از تقطه شروع استفاده م یم فاصله افقيتنظ ينه براير از کدام گزيدر متن منطبق بر مس-362

 text placement -الف



 vertical placement -ب

 text orientation -ج

 horizontal offset -د

 رند ؟يشود که ستونها از راست به چپ قرار گ ینه باعث ميانتخاب کدام گز-363

 Equal column width -الف

 Right to left columns -ب

 Vertical Justification -ج

 Number of column -د

 ح است ؟ينه صحيپ متن ، انتخاب کدام گزير ، پس از تايمس يقراردادن متن رو يبرا-364

 Tools / Fit Text to Path -الف

 Text / Fit Text to Path -ب

 Text / Insert Text to Path -ج

 text/ convert to outline -د

 دارد؟ یمتن انتخاب يرو يريچه تاث Over lineنه يگز Format Textدر کادر -365

 دهد یمتن خط قرار م یرو -الف

 دهد یمتن خط قرار م یدر باال -ب

 دهد یدور متن خط قرار م -ج

 دهد ینه قرار میمتن را باالتر از خط زم -د

 رود؟ یر بکار ميجدا کردن متن از مس ير برايز ينه هايک از گزيکدام -366

 fit text to path -الف

 Straighten text -ب

 Convert to Artistic -ج

 Break text Apart -د

 متن دارد ؟ يدر نوشته ها يريچه تاث underlineانتخاب -367

 ر خط داريز -الف

 تو پر -ب

 كج -ج

 شود یاز وسط آن رد م یخط -د

 شود ؟ یاستفاده م يدرج نوشته و متن در کورل دراو از چه ابزار يبرا-368

 Text -الف

 Shape -ب

 Pick tool -ج

 Zoom -د

 ند.يگو ی. م…………ره يو غ یر ، شکل ، متن ، منحنيک تصوير يک عنصر رسم شده نظيبه -369

 Text -الف

 Docker -ب

 object -ج

 frame -د

 م ؟يکن ی.. استفاده م……… ينه ياز گز یمنحن ينوشتن متن بر رو يبرا-370

 Format text -الف



 Paragraph text -ب

 Fit text to path -ج

 Arc -د

 شود ؟ ینه استفاده ميشکل از کدام گز يره اير دايک مسينوشتن متن در  يبرا-371

 Fit text to path -الف

 Text direction -ب

 Over line -ج

 Position -د

 د باشد ؟يبا یم متن از چه نوعيقرار ده یمنحن يم متن را رويکه بخواهيدر صورت-372

 Paragraph Text -الف

 Artistic Text -ب

 كند ینم ینوع متن فرق -ج

 Outline text -د

ن متن از چه يد ايپ کنير داخل متن تاد و ديرسم کن ين ابزار کادرياگر پس از انتخاب ابزار متن با کمک ا-373

 باشد ؟ یم ینوع

 Artistic text -الف

 paragraph text -ب

 كند ینم ینوع آن فرق -ج

 outline text -د

 م؟يکنيک ميمتن کل يان شود، با کدام ابزار رويحروف نما يیجابجا يره هاينکه دستگيا يبرا-374

 shape -الف

 pick -ب

 zoom -ج

 hand -د

 دهد؟يرا انجام م یمات چه عملياز کادر تنظ Drop-capه نيگز-375

 کندیحرف اول كلمات را بزرگ م -الف

 کندیحرف اول كلمات را كوچک م -ب

 کندیحرف اول پاراگراف را بزرگ م -ج

 کندیحرف اول پاراگراف را بزرگ م -د

 دهد؟يانجام م یچه عمل  bulletنه يگز-376

 سطرها یشماره گذار -الف

 صله سطرهام فایتنظ -ب

 سطرها ینشانه گذار -ج

 ر حالت حروف)بزرگ و كوچک(ییتغ -د

 ل کرد؟يبه هم تبد یمراحل یا چند شکل را طيتوان دو يتوسط کدام ابزار م-377

 blend -الف

 distort -ب

 Envelop -ج

 Extrude -د

 شود؟يا استفاده مياش يخط دور گذار ياز کدام جلوه برا-378



 blend -الف

 Contour -ب

 Envelop -ج

 Extrude -د

 دهد؟ير مييت شکل را تغيکدام جلوه شفاف-379

 transparency -الف

 Contour -ب

 Envelop -ج

 Extrude -د

380-Extrude ست؟يچ 

 جلوه لفاف -الف

 یجلوه برجستگ -ب

 تیجلوه شفاف -ج

 جلوه اعوجاج -د

 شود؟يه با کدام جلوه انجام ميسا-381

 Extrude -الف

 shadow -ب

 envelop -ج

 Distortion -د

 کند؟يا پشت اضافه ميکدام لنز، رنگ لنز را رنگ اش-382

 color add -الف

 color limit -ب

 custom color map -ج

 brighten -د

 دهد؟يانجام م یچه عمل magnifyلنز -383

 کندیم يیا پشت را بزرگنمایاش -الف

 کندیاء پشت را معکوس میرنگ اش -ب

 کندیل ميگرم ما یاد پشت را به رنگهایشرنگ ا -ج

 دهدینشان م یمیا پشت را بصورت سیاش -د

 دهد؟يا مقعر نشان مين را محدب يريا زيکدام لنز اش-384

 color limit -الف

 fish eye -ب

 magnify -ج

 heat map -د

 کند؟يم يیجاد بزرگنمايکدام لنز ا-385

 color limit -الف

 fish eye -ب

 magnify -ج

 heat map -د

 شود؟ياستفاده م یبرش گروه يکدام جلوه برا-386



 perspective -الف

 blend -ب

 power clip -ج

 lens -د

 رد؟يگيقرار م یش ين قرمز رنگ رويبه شکل نقطه چ يک قاب توريدر کدام جلوه -387

 blend -الف

 perspective -ب

 lens -ج

 Extrude -د

 ج کرد؟توان جدول دريتوسط کدام ابزار م-388

 Table -الف

 Text -ب

 Shape -ج

 Extrude -د

 رود؟يسطر انتخاب شده بکار م يدرج سطر باال ينه برايکدام گز-389

 Row above -الف

 Row below -ب

 Column left -ج

 Column right -د

 کند؟يک ستون سمت چپ ستون انتخاب شده درج مينه يکدام گز-390

 Row above -الف

 Row below -ب

 Column left -ج

 Column right -د

 کند؟ين سطر انتخاب شده درج مييک سطر پاينه يکدام گز-391

 Row above -الف

 Row below -ب

 Column left -ج

 Column right -د

 کند؟يدرج خطوط اطراف جدول بکار م ينه برايکدام گز-392

 Rows and columns -الف

 Border -ب

 Outline width -ج

 Outline color -د

 رود؟يجدول بکار م يم رنگ خطهايتنظ ينه برايکدام گز-393

 Rows and columns -الف

 Border -ب

 Outline width -ج

 Outline color -د

 شود؟يم خطوط جدول استفاده ميتنظ ينه برايکدام گز-394



 Rows and columns -الف

 Border -ب

 Outline width -ج

 Outline color -د

 ر داد؟ييجدول را تغ يتوان تعداد سطر و ستونهايه منيتوسط کدام گز-395

 Rows and columns -الف

 Border -ب

 Outline width -ج

 Outline color -د

 دهد؟يانجام م یچه عملbitmap color maskنه يگز-396

 کندیل ميتبد bitmapرا به  یر برداريتصاو -الف

 دهدیر مییرا تغ bitmapر يت تصاویفیابعاد و ك -ب

 کندیرا بطور موقت شفاف م bitmapر يک تصويا ده رنگ در ت -ج

 دهدیر مییرا تغ bitmapر يدرون تصاو یرنگ ها -د

 ت ماسک شفاف کرد؟يتوان با قابليحداکثر چند رنگ را م-397

 1 -الف

 5 -ب

 10 -ج

 72 -د

 دهد؟يانجام م یچه عمل anti-aliasingنه يگز convert to bitmapدر کادر-398

 شودیر استفاده مين دقت تصوییعت یبرا -الف

 شودیو لطافت لبه ها م یباعث نرم -ب

 شودیكه وجود ندارند ساخته م يیموجود، رنگها یبا كمک رنگها -ج

 ماندیم یبدون رنگ بصورت شفاف باق یقسمت ها -د

 شود؟ينه استفاده ميکدام گز bitmapر يک تصوي ینيبازآفر يبرا-399

 Import -الف

 Bitmap -ب

 Resample -ج

 Bitmap color mask -د

 نه است؟يمربوط به کدام گز Resolutionنه يگز convert to bitmapدر کادر-400

 زان نوریم -الف

 ريت تصویفیزان دقت و كیم -ب

 ريز تصويسا -ج

 ريرنگ تصو -د

 ح است؟ير صحيو ..... کدام مس یرگيو ت يیر از جمله رنگ، روشنايرات رنگ تصاوييتغ يبرا-401

 Effects/adjust -لفا

 Tools/adjust -ب

 Effects/transform -ج

 Tools/transform -د

 رداد؟يير را تغيتوان تضاد رنگ تصوينه ميتوسط کدام گز-402



 Convert to palette -الف

 Adjust -ب

 Contrast enhancement -ج

 Local equalization -د

 شود؟يم ير خاکسترينه تصويتوسط کدام گز-403

 Selective color -الف

 Color balance -ب

 Replace color -ج

 Desaturate -د

 شود؟يش داده ميبه چه منظو.ر نما Depthنه يگز embossلتر يدر ف-404

 یعمق برجستگ -الف

 ريتصو یه هایص لیتشخ یدرجه رنگ برا -ب

 یجهت برجستگ -ج

 ر حاصلينه تصویرنگ زم -د

 برد؟ين مياز ب ير را تا حدوديات تصويش داده و جزئيبزرگ نما ير را با لکه هايلتر تصويکدام ف-405

 Charcoal -الف

 Crayon -ب

 Impressionist -ج

 Cubist -د

 دهد؟يانجام م یچه عمل solarizeلتر يف-406

 کندیل ميدرخشان تبد یر را به رنگهايتصو -الف

 دهدیش مير نمايتصو یرا رو یحالت آفتاب سوختگ -ب

 کندیل ميه تبدیاول یار را به رنگهيتصو -ج

 بردین میر را از بياغتشاش تصو -د

 رود؟ير بکار ميلبه تصو يلترها برايکدام گروه از ف-407

 Camera -الف

 Color transform -ب

 Contour -ج

 Blur -د

 شود؟ير ميتصو ير باعث دانه دانه شدن رويز يلتر هايک از فيکدام-408

 Noise -الف

 Impressionist -ب

 Vignette -ج

 Envelope -د

 ک از منوها قرار دارند؟يکورل در کدام  يلتر هايف-409

 Filter -الف

 Bitmap -ب

 Effects -ج

 Tools -د

 شود؟ياستفاده م يلترير از چه فيموج دار کردن تصو يبرا-410



 Ripple -الف

 Swirl -ب

 Wet paint -ج

 Whirl pool -د

 باشد ؟ ید از چه نوعير باير، آن تصاويتصاو يبرو لترياعمال ف يبرا-411

 Bit maps -الف

 Gif -ب

 باشد یكند از چه نوع ینم یفرق -ج

 تواند باشد یم Gifا ي Bitmapاز انواع  یکي -د

 د ؟يد بکار ببرير را بايز يلتر هايک از فير کداميچ دادن گوشه صفحه تصويپ يبرا-412

 Emboss -الف

 Page Curl -ب

 Perspective -ج

 Noise -د

 کند؟ یر را با رنگ معکوس چاپ مينه تصويکدام گز-413

 Mirror -الف

 Tile -ب

 Invert -ج

 Rotate -د

 شود ؟ یاستفاده م يدر منو Fileنه يت مپ در صفحه از کدام گزير بيک تصويدرج  يبرا-414

 import -الف

 export -ب

 save as -ج

 open -د

 دهد ؟ یم يسه بعدکدام جلوه به موضوع حالت -415

 Mirror -الف

 Extrude -ب

 Envelope -ج

 rotate -د

 چاپ کدام است؟ یبيد ترکيکل-416

 Ctrl +p -الف

 Ctrl + O -ب

 Alt+ p -ج

 Ctrl +s -د

 مربوط به چاپ کدام است؟ یستم رنگيس-417

 Rgb -الف

 Cmyk -ب

 Gray scale -ج

 HSB -د

 د؟کنيل را چاپ مينه تمام صفحات فايکدام گز-418



 Selection -الف

 Document -ب

 Current page -ج

 Current document -د

 باشد؟ یچاپ چه مقدار م ير برايک تصويت يفيک-419

 DPI 300 -الف

 72DPI -ب

 100DPI -ج

 200DPI -د

 دارد؟ يچه کاربرد printable Areaدستور -420

 کندیچاپ آماده م یل را برايات فايمحتو -الف

 دهدیآماده چاپ را نشان م ليش فايش نمایپ -ب

 دهدیش ميت موضوعات را قبل از چاپ نمایموقع -ج

 کندیم مشخص میمحدوده چاپ را در صفحه ترس -د

 ر است؟يش چاپ کدام حالت امکان پذيش نمايمشاهده پ يبرا-421

 Print -الف

 Print preview -ب

 Export -ج

 View -د

 شود؟ياستفاده منه ير، از کدام گزيتصو ينه اييچاپ آ يبرا-422

 Fit to page -الف

 Print tile page -ب

 Mirror -ج

 Center to page -د

 دهد؟يقرار م ينه کاغذ را بصورت عموديکدام گز-423

 Landscape -الف

 Portrait -ب

 Current -ج

 Dimension print -د

 دهد؟يانجام م یچه عمل current printنه يدر بخش چاپ گز-424

 ل موجوديات فاه صفحیچاپ كل -الف

 اء انتخاب شدهیچاپ اش -ب

 یر صفحه جاريچاپ تصاو -ج

 باز یلهايه صفحات موجود در تمام فایچاپ كل -د

الزم را در کدام کادر  ياز باشد، تعداد نسخ هايک نسخه مورد نيش از يکه صفحات چاپ شده ب یدر صورت-425

 م؟يکنيوارد م

 Page -الف

 Copies of number -ب

 Selection -ج

 Range print -د



 کند؟يم ميم را به کدام شکل تنظيکاغذ ترس landscapeحالت -426

 پرتره -الف

 ش فرضیپ -ب

 یافق -ج

 نامه -د

 از نظر سرعت و دقت کدام چاپگر بهتر است؟-427

 جوهر افشان -الف

 یزریل -ب

 آفتاب گردان -ج

 یسوزن -د

 ؟ستيبرجسته نچاپ  ين هايکدام مورد جزء ماش-428

 یملخ یپالتن -الف

 یروتار -ب

 تخت یلندریس -ج

 نکيز -د

 شود؟ياستفاده م یاز چه نوع چاپ یک و عروسيتبر يچاپ کارتها يبرا-429

 یترموگراف -الف

 یفلوكسوگراف -ب

 یتوگرافیل -ج

 یتوگرافیپ -د

 کند ؟ یدر کورل دراو کدام مدل رنگ از چهار جوهر قابل چاپ استفاده م-430

 RGB -الف

 CMYK -ب

 HSB -ج

 Gray scale -د

 کنترل کرد؟ یسيق برنامه نويل را از طريتوان فاينه ميق کدام گزياز طر-431

 VBA -الف

 Import -ب

 Export -ج

 Script -د

 وب کاربرد دارد؟ يدکمه ها یطراح يکدام نوار ابزار برا-432

 Standard -الف

 Formatting -ب

 Internet -ج

 Web -د

 د انتخاب شود؟ينه بايت باز کدام گزيک سايدکمه،  يک رويلنکه با کيا يبرا-433

 Link -الف

 Url -ب

 Button -ج

 Bookmark -د



 شود؟ينه استفاده مينترنت از کدام گزيل در ايقراردادن فا يبرا-434

 Save -الف

 Export -ب

 Import -ج

 Publish to the web -د

 باشد؟ یکنترل پروژه م و يزير جزء مراحل برنامه ريک از موارد زيکدام -435

 یریم گی،تصمیابیپروژه،ارزش ی،اجرایزي،برنامه رینه،زمان بنديل پروژه،برآورد هزیتحل -الف

 یریم گیپروژه ،تصم ی،اجرایزي،برنامه رینه،زمان بنديبرآورد هز -ب

 یابیپروژه،ارزش ی،اجرایزي،برنامه ریزمان بند -ج

 یریم گیپروژه ،تصم یرا،اجیزينه،برنامه ريل پروژه،برآورد هزیتحل -د

 ست؟يمفهوم کسب و کار چ-436

 د و فروش و تجارت است.يخر یكسب و كار به معن -الف

 فروش و تجارت است.  یكسب و كار به معن -ب

 د و تجارت است.يخر یكسب و كار به معن -ج

 تجارت است. یكسب و كار به معن -د

 کسب و کار کدامند؟ يها یژگيو-437

 كسب ارزش یقال كاالها و خدمات براا انتيفروش  -الف

 سود یزهیكاالها و خدمات ، تکرار معامالت ، انگ یكسب ارزش ، معامله یا انتقال كاالها و خدمات برايفروش  -ب

 كاالها و خدمات یكسب ارزش ، معامله یا انتقال كاالها و خدمات برايفروش  -ج

 سود یزهیانگ -د

 انواع کسب و کار کدامند؟-438

 ، كوچکی، خانوادگيی، روستاینترنتي،ایكسب و كار خانگ -لفا

 ،ینترنتي،ایكسب و كار خانگ -ب

 ، كوچکی، خانوادگيیكسب و كار روستا -ج

 یرونیو ب یكسب و كار خانگ -د

 کدامند؟ یکسب و کار خانگ ياياز مزا یبرخ-439

ن بودن يی، پا ین كار و زندگیشتر بیعادل و موازنه بجاد تير ، ايانعطاف پذ یشتر ، ساعات كاریو استقالل عمل ب یآزاد -الف

 و ... ینه راه اندازيهز

 شتریو استقالل عمل ب یآزاد -ب

 ريانعطاف پذ یساعات كار -ج

 ینه راه اندازين بودن هزيیپا -د

 


