
 

 یدانش آزمون



 باشد ؟یک میکدام  یریاندازه کاغذ با قطع وز-1

 17.5*24.5 -الف

 15*22.5 -ب

 25*35 -ج

 22*30 -د

 م ؟یکن یرا انتخاب م ISOکالسور کدام پروتکل از استاندارد  یپانچ و سوراخ کردن کاغذها یبرا-2

 ISO 838 -الف

 ISO 623 -ب

 ISO 7943-1 -ج

 ISO 7810 -د

 م ؟یکن یرا انتخاب م ISOمدارک و زونکن ها از کدام پروتکل از استاندارد  یپوشه ها یبرا-3

 ISO 838 -الف

 ISO 623 -ب

 ISO 7943-1 -ج

 ISO 7810 -د

 کا کدام است ؟یستم استاندارد کشور آمریس-4

 DIN -الف

 JIS -ب

 ANSI -ج

 ISO -د

نه را انتخاب یکدام گز  new documentآماده از قسمت  یذهاز کاغیانتخاب سا ین برایزایندیدربرنامه ا-5

 م؟یکنیم

 Intent -الف

 document preset -ب

 facing page -ج

 primary text frame -د

 دهد ؟ یاندازه کاغذ را م یمختلف برا یها ینه انتخاب خروجیکدام گز new documentدر پنجره -6

 number of page -الف

 start page -ب

 facing page -ج

 intent -د

 م ؟یکن ینه استفاده مین ستون ها از کدام گزیم فاصله بیتنظ یصفحات برا یدر ستون بند-7

 orientation -الف

 width -ب

 margin -ج

 gutter -د

 باشد ؟ یچه م  preferenceانبر پنجرهید میکل-8

 ctrl+p -الف

 ctrl+k -ب

 ctrl+R -ج



 ctrl+F -د

 باشد ؟ یر نمیز ینه هایک از گزین شامل کدامیزایندیبرنامه ا یه کاریناح-9

 پنجره سند -الف

 جعبه ابزار -ب

 پالت شناور -ج

 شنیمینوار ان -د

 م ؟یکن یر را انتخاب مینه زیگز  window یک سند از منویمتفاوت از  یمشاهده دو نما یبرا-10

 new window -الف

 float all -ب

 float all windows -ج

 cascade window -د

توان موضوعات را قبل از قراردادن در سند  یکند که م یک ..................... دارد که آن را احاطه میهر صفحه -11

 کرد ؟ یدر آنجا نگه دار

 window -الف

 paste board -ب

 dock window -ج

 transform -د

 ش داد ؟یا نمایو  یمخف توان پالت ها و جعبه ابزار را یانبر مید میبا فشار دادن کدام کل-12

 space bar -الف

 capse lock -ب

 tab -ج

 ctrl+m -د

 شود . یاد میا زین از ........................ درصد کم یزایندیسند در برنامه ا ییزان بزرگ نمایم-13

 300تا  100از  -الف

 +100تا  -100از  -ب

 4000تا  5از  -ج

 +4000تا  -4000از  -د

 ینه را انتخاب میرد کدام گزیگر قرار گیهمد ینکه صفحات سند روبرویا یبرا new windowدر پنجره -14

 م ؟یکن

 Facing page -الف

 Number of page -ب

 page size -ج

 Column -د

 م ؟یکن ینه را انتخاب میکند کدام گز یروید که از  مستر قبل پیم کردن کاغذ مستر جدیجهت تنظ-15

 New master -الف

 Based on master -ب

 Master option -ج

 Master - A -د

نه را اجرا یچه گز  Lower case(I,ii,iii,….)ال اعداد مقابل  یصفحات به متر یر شماره گذارییتغ یبرا-16

 ؟میکن یم



 sectionا یک بخش یاضافه کردن  -الف

 master pageاضافه کردن  -ب

 دیاضافه کردن قالب جد -ج

 add page number -د

 م ؟یکن ینه را انتخاب میه کدام گزیک الیگرفتن از  یجهت کپ-17

 new layer -الف

 duplicate layer -ب

 Layer option -ج

 liquid layout -د

 م ؟یکن ینه را انتخاب مین کدام گزیزایندیط برنامه ایمختلف به مح یل ها با فرمت هایجهت وارد کردن فا-18

 import -الف

 import XML -ب

 Place -ج

 Export -د

 باشد ؟ یچه م  exportانبر فرمان ید میکل-19

 ctrl+e -الف

 ctrl+x -ب

 ctrl+p -ج

 Ctrl+o -د

 م ؟یکن ینه استفاده میآن از کدام گز یشده از حافظه موقت به محل اصل یجهت انتقال بخش کپ-20

 paste -الف

 paste without formatting -ب

 paste into -ج

 Pace in place -د

 باشد ؟یچه م  direct selectionانبر ابزار ید میکل-21

 A -الف

 V -ب

 D -ج

 S -د

 م ؟یکن ینه استفاده میآن از کدام گز یر روییک شکل و تغیل دهنده یتشک یگره ها ییجابجا یبرا-22

 Selection Tools -الف

 Direct Selection Tool -ب

 Scissors Tool -ج

 Pen tool -د

و نرم )با کم  یرا به صورت منحن  pencil toolده شده ابزار یتوان خطوط کش یکه توسط آن م یابزار-23

 ل کند کدام است ؟یکردن گره ها ( تبد

 Smooth tool -الف

 Erase tool -ب

 Scissors tool -ج

 Free transform -د



 کدام است ؟  Fill , Strokeرنگ  انبر فعال کردنید میکل-24

 X -الف

 D -ب

 F -ج

 S -د

 باشد ؟ یچه م  SWATCHانبر پنجره ید میکل-25

 F5 -الف

 F6 -ب

 F7 -ج

 F8 -د

 م ؟یکن یانتخاب مWINDOW یر گروه منویشن را از کدام زیمیپنجره ساخت ان-26

 interactive -الف

 effect -ب

 extension -ج

 folio builder -د

 م ؟یکن ینه استفاده میگر از کدام گزیک شکل توسط اشتراک با شکل دیاز  یجهت حذف کردن بخش-27

 Add -الف

 Subtract -ب

 Inrersect -ج

 Exclude -د

 م ؟ یکن ینه را انتخاب میکدام گز ییه باالیر از الیه زیجهت حذف کردن بخش مشترک ال-28

 Add -الف

 Subtract -ب

 Intersect -ج

 Minus back -د

 باشد ؟ یمختلف گره نم ینه جزو مدل هایکدام گز-29

 corner -الف

 smooth -ب

 symmetrical -ج

 beazier -د

 م ؟یکن یاز کدام پنجره استفاده م  swfش به صورت ین صفحات در نمایژه بیو یجهت قرار دادن جلوه ها-30

 page transition -الف

 object state -ب

 media -ج

 hyperlinks -د

 ر داد ؟ییتوان ضخامت خط را تغ ینه میتوسط کدام گز  strokeدر پالت -31

 size -الف

 weight -ب

 cap -ج

 gap tint -د



 کدام است ؟ ییبه حالت کوچک نما یین بزرگ نمایل ابزار ذره بیتبد یانبر براید میکل-32

 shift -الف

 Alt -ب

 Ctrl -ج

 Space bar -د

 یاس استفاده مید از کدام ابزار مقیر دهییو متن درون آن را تواما تغ یک قاب متنید اندازه یچنانچه بخواه-33

 د ؟یکن

 scale -الف

 rotate -ب

 skew -ج

 shear -د

 م ؟یکن یر از کدام ابزار استفاده مینگه دارنده تصو یکیک قاب گرافیجاد یا یبرا-34

 Gridient tool -الف

 Pick tool -ب

 scissors tool -ج

 Frame tool -د

 شود ؟ یبه دوران اضافه م یم چه مقدارین نگه دارییرا پا  shiftد یا کلیدن اشیاگر در حال چرخ-35

 درجه30 -الف

 درجه 45 -ب

 درجه 90 -ج

 درجه 125 -د

ش که در کاردبرد یرایشود که متن با نوع و ینه باعث میانتخاب کدام گز  placeدر وارد کردن متن با فرمان -36

 ده وارد شود ؟یواژه پرداز اعمال گرد

 remember style -الف

 save style -ب

 retain format -ج

 apply formatting -د

 نامند ؟ یمتن را ........... م یک مجموعه متصل از قابهایبه -37

 Story -الف

 Auto text -ب

 Section -ج

 Overset -د

 رود کدام است ؟یر به کار میه به پشت تصاویانداختن سا یکه برا یافکت-38

 Drop shadow -الف

 Inner shadow -ب

 Satin -ج

 Bevel and Emboss -د

 ک است ؟یآورد کدامیر بوجود میتصاو یرا رو یو برجستگ یکه جلوه برامدگ یافکت-39

 Drop shadow -الف

 Inner shadow -ب



 Satin -ج

 Bevel and Emboss -د

 ک است ؟یرود کدامیاء به کار میبه اش یکه جهت اعمال درخشندگ یافکت-40

 Drop shadow -الف

 Outer glow -ب

 Satin -ج

 Gridient feather -د

 رد ؟یگیاء به کمک کدام افکت صورت میمحو کردن اش-41

 Drop shadow -الف

 Outer glow -ب

 Satin -ج

 Gridient feather -د

 جوهر است ؟ 4است که اساس آن بر  یو محصوالت چاپ یو مطبوعات یکدام مدل رنگ مخصوص نشر کاغذ-42

 LAB -الف

 RGB -ب

 CMYK -ج

 PROFILE COLOR -د

 باشد ؟ یکدام م LABمحدوده رنگ -43

 128-تا  128 -الف

 256تا  0 -ب

 100تا  0 -ج

 255-تا  255 -د

44-Mode  نه است ؟یکدام گز یجهت چاپ رنگمناسب  یرنگ 

 Cmyk -الف

 RGB -ب

 Grayscale -ج

 soft proof -د

 م ؟یکنینه استفاده میاز کدام گز یر برشیمس یه خارجیناح یرات رنگ و هموارسازییجهت اعمال تغ-45

 Threshold -الف

 Tolerance -ب

 Detect Edge -ج

 Invert -د

 رود ؟ید به کار میجاد کرده ایکه ا یرنگ بیره شیو ذخ ینگه دار یکدام پالت برا-46

 Color -الف

 Swatch -ب

 Gridient -ج

 Feather -د

 باشد ؟ یکدام م LABمحدوده رنگ -47

 128-تا  128 -الف

 256تا  0 -ب



 100تا  0 -ج

 255-تا  255 -د

،  یاکترکار یقالب بند یها  Overrideو  یکاراکتر یو حذف سبک ها یک سبک پاراگرافیاعمال  یبرا-48

 م .یکنیک میکل Paragraph styleرا در پالت   Styleم  و نام یدار ین نگه میی...................را پا

 Alt+shift -الف

 Alt -ب

 shift -ج

 Alt+shift+O -د

 باشد ؟ یچه م  quick applyانبر فرمان ید میکل-49

 ctrl+a -الف

 ctrl+enter -ب

 ctrl+p -ج

 ctrl+q -د

 م ؟یکن ینه را انتخاب میک سبک کدام گزیرفتن از گ یجهت کپ-50

 copy style -الف

 Duplicate style -ب

 Copy paragraph -ج

 Cut Style -د

 یه و مبنایک سبک موجود را به عنوان پایتوان   ینه مید با انتخاب کدام گزیک سبک جدیدر هنگام ساختن -51

 انتخاب کرد ؟ یدیسبک جد

 Base on -الف

 Shortcut -ب

 New Character Style -ج

 Paraghraph style -د

 د استفاده کرد ؟یبا یبید ترکیاستفاده سرعت در اعمال سبک، از کدام کل یانبر براید میساختن کل یبرا-52

 ALT -الف

 SHIFT -ب

 CTRL -ج

 ENTER -د

 کند ؟ ینه جهت جدول را مشخص میدر ساخت جدول در برنامه کدام گز-53

 Body Row -الف

 Columns -ب

 Direction -ج

 Table style -د

ک متن یار تفکیتوان معیم  Convert text to tableل متن به جدول در کدام قسمت پنجره یدر تبد-54

 ل ستون را مشخص کرد ؟یتشک یبرا

 Table style -الف

 Number of columns -ب

 Row seprator -ج

 Column  separator -د



ک جدول و رفتن یل بودن یتوان در صورت طو ینه میبا انتخاب کدام گز  Cell optionپنجره  ماتیدر تنظ-55

 وسته و متصل با صفحه قبل در نظر گرفت ؟یجدول را همچنان پ یبه صفحه بعد ، سطرها

 Row height -الف

 Column Width -ب

 Start row -ج

 Keep with Next Row -د

کبار ین فقط یک کادر معیشود که متن در  ینه باعث میه جدول کدام گزمات سر سطر و پا سطر بیدر تنظ-56

 تکرار شود؟

 Once Per Frame -الف

 Once Per Page -ب

 Every Text Column -ج

 Repeat Footer -د

جدول را  یخانه ها ینه ید رنگ و غلظت زمیتوان ینه میتوسط کدام گز  cell optionمات یدر تنظ-57

 مشخص کرد؟

 Weight -الف

 Cell and Tint -ب

 Cell and Tint for Fill -ج

 Type -د

 م ؟یدارین نگه میید را پایق مربع کدام کلیرسم دق یبرا-58

 SHIFT -الف

 CTRL -ب

 ALT -ج

 ENTER -د

 باشد ؟یاء کدام میجاد گروه از اشیانبر اید میکل-59

 Ctrl+G -الف

 Shift+G -ب

 Alt+G -ج

 Alt+C -د

 شود ؟ یچه گفته م یکسلیر پیبه تصاو-60

 Raster Image -الف

 Vector Image -ب

 Trum Image -ج

 Pixel Image -د

 است ؟ ید به چه بازه ایمق یه ایرات زاوییدر هنگام درگ کردن، تغ  shiftدر صورت نگه داشتن دکمه -61

 deg 45 -الف

 deg 90 -ب

 deg 270 -ج

 deg 360 -د

 م ؟یکن یاستفاده م یارک نقطه عطف از چه ابزیر شکل ییجهت تغ-62



 Delete Anchor point -الف

 Convert  Direction Point -ب

 Add Anchor point -ج

 Direction selection -د

 م ؟یکن یر استفاده میر از کدام ابزار زیک مسیمجتمع در  یجهت هموار کردن و صاف کردن نقطه عطف ها-63

 Smooth -الف

 Eraser -ب

 Scissors -ج

 Path finder -د

 م ؟یکن یر استفاده میر از کدام ابزار زیک مسیمجتمع در  یجهت هموار کردن و صاف کردن نقطه عطف ها-64

 Smooth -الف

 Eraser -ب

 Scissors -ج

 Path finder -د

 م ؟یده یر میینه را تغیکدام گز  Clipping Pathرامون در پنجره یط پیر با محیز مسیجهت تما-65

 Threshold -الف

 Tolerance -ب

 Detect Edge -ج

 Invert -د

 م؟یکن ینه را انتخاب مین جهت در جدول کدام گزییتع یبرا-66

 Table Direction -الف

 Table Style -ب

 Header Rows -ج

 Footer  Rows -د

 م؟یکن یل متن به جدول از کدام فرمان استفاده میتبد یبرا-67

 convert Text to table -الف

 convert Rows to text -ب

 convert Table toText -ج

 چکدامیه -د

ک متن یار تفکیتوان معیم  Convert text to tableل متن به جدول در کدام قسمت پنجره یدر تبد-68

 ل ستون را مشخص کرد ؟یتشک یبرا

 Table style -الف

 Number of columns -ب

 Row seprator -ج

 Column  separator -د

 1ن اضافه کرد ؟)ساده(یزایندیط نرم افزار ایتوان به مح یر را میز یک از برنامه هایکدام  یل هایفا-69

 Word -الف

 Excel -ب

 Power point -ج

 Word-Excel -د



ن ک جدول و رفتیل بودن یتوان در صورت طو ینه میبا انتخاب کدام گز  Cell optionمات پنجره یدر تنظ-70

 وسته و متصل با صفحه قبل در نظر گرفت ؟یجدول را همچنان پ یبه صفحه بعد ، سطرها

 Row height -الف

 Column Width -ب

 Start row -ج

 Keep with Next Row -د

کبار ین فقط یک کادر معیشود که متن در  ینه باعث میمات سر سطر و پا سطر به جدول کدام گزیدر تنظ-71

 تکرار شود؟

 Once Per Frame -الف

 Once Per Page -ب

 Every Text Column -ج

 Repeat Footer -د

 جدول رفت؟ یتوان به خانه بعد یانبر مید میبا کدام کل-72

 shift +tab -الف

 tab -ب

 ctrl+tab -ج

 Shift , Ctrlبه همراه  Tabد یکل -د

 م؟یکن ینه انتخاب میر و کدام گزیکدام مس یامالئ یریغلط گ یبرا-73

 م.یکن یک میکل  Chek Spellingنهیگز یرو Spellingقسمت  Edit یمنو -لفا

 م.یکن یک میکل  Chek Spellingنهیگز یرو Spellingقسمت  View یمنو -ب

 م.یکن یک میکل  Chek Spellingنهیگز یرو Spellingقسمت  Type یمنو -ج

 م.یکن یک میکل  Chek Spellingنهیگز یرو Spellingقسمت  Window یمنو -د

 رود یم ین واژه شده و سراغ کلمات بعدیال ایخ ینه  ........ نرم افزار بیگز یک کردن رویبا کل یابیدر غلط -74

 Change -الف

 Skip -ب

 Ignore All -ج

 Change All -د

 م.یاژه درست را انتخاب کنار قرار داده تا ویدر اخت یستینه ........ نرم افزار لیگز یک کردن رویبا کل-75

 Change -الف

 Skip -ب

 Ignore All -ج

 Change All -د

 گذرد. یم یا بیر نرم افزار از چک کردن  کلمات  متن شما در غلط ینه زیگز یک کردن رویبا کل-76

 Change -الف

 Skip -ب

 Ignore All -ج

 Change All -د

 وارد کرد. یفارس کلمات یتوان واژه نامه برا یدر قسمت ....   م-77

 Add -الف

 Import -ب



 Export -ج

 Hyphenate -د

 د فعال کرد؟ینه را بایحروف کوچک و بزرگ کدام گز یتفاوت قائل شدن رو یبرا-78

 Case Sensitive -الف

 Story -ب

 Document -ج

 To End of Story -د

 م؟یکن یدا کردن فونت از کدام فرمان استفاده میپ یبرا-79

 Edit/Find Font -الف

 Type/Find Font -ب

 View/Find Font -ج

 Edit/Find Font   -  View/Find Font -د

 م؟یکن یاستفاده م یر و چه فرمانیر آن کدام مسییدا کردن کلمه و تغیپ یبرا-80

 Edit/Find /Change -الف

 Type/Find Font/ Change -ب

 View/Find Font/ Change -ج

 View/Find Font/ Change  -Type/Find Font/ Change -د

 م؟یزن یک مینه را تیدا شده کدام گزین شدن کلمه با کلمه پیگزیجا یبرا-81

 Glyph -الف

 Grep -ب

 Transliterate -ج

 Object -د

 م؟یکن یو برعکس از کدام فرمان استفاده م یسیبه انگل یل آنها از فارسیجستجو اعداد وارقام و تبد یبرا-82

 Glyph -الف

 Grep -ب

 Transliterate -ج

 Object -د

 کدام است؟ Find /Changeانبر ید میکل-83

 Ctrl+F -الف

 Alt+F -ب

 Shift+F -ج

 Ctrl+p -د

 است؟ ین نبود فونت مورد نظر به چه رنگیزایندیدر زمان وارد کردن پروژه به نرم افزار ا-84

 سبز -الف

 یصورت -ب

 یآب -ج

 ندارد یرنگ -د

 م؟یکن یمتن از کدام ابزار استفاده م یرو یگذاراداشت ی یبرا-85

 Frame Tool -الف

 Shape Tool -ب



 Note Tool -ج

 pen Tool -د

 م؟یکن یل استفاده میاز کدام فا یریر فعال کردن خطا گیا غیفعال  یبرا-86

 م.یکن یر فعال میا غیرا فعال  onنه یگز  preflightفرمان    outputپنل    window یاز منو -الف

 م.یکن یر فعال میا غیرا فعال  onنه یگز  preflightفرمان    outputپنل   Edit یاز منو -ب

 م.یکن یر فعال میا غیرا فعال  onنه یگز  preflightفرمان    outputپنل    View یاز منو -ج

 م.یکن یر فعال میا غیرا فعال  onنه یگز  preflightفرمان    outputپنل    Layout یاز منو -د

 م؟یکن ینه استفاده میر و کدام گزیج از کدام مسیجاد پکیا یبرا-87

 Edit/Package -الف

 File/Package -ب

 View/Package -ج

 Layout/Package -د

 م؟یکن یر انتخاب میگرفتن از سند کدام مس یخروج یبرا-88

 File/Export -الف

 File/ Import -ب

 File /Save as -ج

 File / Print -د

 گرفتن از سند کدام است؟ یانبر خروجید میکل-89

 Ctrl+E -الف

 Alt+E -ب

 Shift+E -ج

 Ctrl+Shift+E -د

 ر در وب کدام است؟یذخ یفرمت عکس برا-90

 png -الف

 jpeg -ب

 eps -ج

 xml -د

 شن کدام است؟یر به صورت انمیذخ یفرمت برا-91

 png -الف

 jpeg -ب

 swf -ج

 xml -د

 ک کدام است؟یل وکتور به عنوان گرافیک فایر به صورت یذخ یبرا فرمت-92

 png -الف

 jpeg -ب

 eps -ج

 xml -د

 نت کدام است؟یانبر دستور پرید میکل-93

 Ctrl+E -الف

 Ctrl+P -ب



 Ctrl+O -ج

 Ctrl+S -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز pdfل یت فایفیباال بردن ک یبرا-94

 High Quality print -الف

 PDF/X-La  2003/2001 -ب

 PDF/X-3  2003/2002 -ج

 PDF/X -د

نک از یلم و زیا فیو  یتالیجیت باال مخصوص چاپ و انتشارات به صورت دیفیبا ک pdfل یک فایجاد یا یبرا-95

 م؟یکن ینه استفاده مین گزیا

 High Quality print -الف

 Press Quality -ب

 Smallest File Size -ج

 PDF/X -د

 م؟یکن ینه استفاده مین گزیط وب از ایفشرده و کم حجم مخصوص نشر در مح pdfل یک فای یبرا-96

 High Quality print -الف

 Press Quality -ب

 Smallest File Size -ج

 PDF/X -د

 م؟یکن ینه استفاده میم گزورود در فهرست مطالب از کدا یجاد صفحه نشان ها برایا یبرا pdfدر ساخت -97

 Bookmarks -الف

 Hyperlinks -ب

 Visible Guides And Baseline Grids -ج

 Non-Printing Objeccts -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز  pdf یدر خروج یمخف یل هایاستفاده از فا یبرا-98

 Bookmarks -الف

 Hyperlinks -ب

 Visible Guides And Baseline Grids -ج

 Non-Printing Objeccts -د

 م؟یکن ینه استفاده میر از کدام گزیت تصویفین سطح کییتع یبرا-99

 SubSampling To -الف

 Bicubic DownSampling To -ب

 Image Quality -ج

 Compression -د

ر) ین سه نوع تصویا ی( براDpiبع)نچ مریکسل در ایدر واحد تعداد پ یریک پذیص مقدار تفکیتشخ یبرا-100

 م؟یکن ینه استفاده مید( از کدام گزیاه و سفی،س ی، رنگ یخاکستر

 Resolution -الف

 Bicubic DownSampling To -ب

 Image Quality -ج

 Compression -د

 ن کرد.ییر لب بر در چهار قسمت سند تعیتوان مقاد ینه مین گزیبا انتخاب ا-101



 Include Slug Area -الف

 Marks All Setting The Same -ب

 Bleed -ج

 Use Document Bleed Settings -د

 م؟یکن ینه فعال مین گزیساخته شده را ا SWFل یش خودکار  فاینما یبرا-102

 Flatten Transparency -الف

 Generats Html File -ب

 View SWF After Exporting -ج

 Rasterrize pages -د

 م.یکن یاستفاده م یتیر نقشه بیل صفحات به تصاویتبد ینه ..............برایاز گز-103

 Flatten Transparency -الف

 Generats Html File -ب

 View SWF After Exporting -ج

 Rasterrize pages -د

 م؟یکن ینه استفاده میچاپ از انتها به ابتدا از کدام گز یبرا-104

 Reverse Order -الف

 All Or  Range -ب

 Print Master  Pages -ج

 Sequence -د

 م؟یکن ینه استفاده میچاپ سر لوحه از کدام گز یبرا-105

 Reverse Order -الف

 All Or  Range -ب

 Print Master  Pages -ج

 Sequence -د

 م؟یکن یمنه استفاده ین گزیا سند از ایتعداد دفعات چاپ هر برگه  یبرا-106

 Print Layers -الف

 Collate -ب

 Copies -ج

 Print Non-Printing Objects -د

 م.یکن ینه..............استفاده مین گزیک( از ایشتر از یدفعات چاپ ب یچاپ پشت سرهم)برا یبرا-107

 Print Layers -الف

 Collate -ب

 Copies -ج

 Print Non-Printing Objects -د

 م؟یکن ینه را انتخاب میکدام گز  یاء مخفیچاپ اش یبرا-108

 Print Layers -الف

 Collate -ب

 Copies -ج

 Print Non-Printing Objects -د

 نه مناسب است؟یدرصد کوچک و بزرگ کردن صفحات در چاپ کدام گز یبرا-109



 Transverse -الف

 Scale -ب

 Page Position -ج

 Thumbnails -د

 نه مناسب است؟یدر صفحه چاپ کدام گز عت سندین موقییتع یبرا-110

 Transverse -الف

 Scale -ب

 Page Position -ج

 Thumbnails -د

 م.یک رنگ استفاده کنیک تفکیتوان از تکن ینه مین گزیدر صورت انتخاب ا-111

 Composite Leave Unchanged -الف

 Separations -ب

 Text As Black -ج

 Filp -د

 د انتخاب نمود؟یرا با Window ینه از منویکدام گز یکار یر فضاییتغ یبرا-112

 Workspace -الف

 Panel -ب

 Arrange -ج

 Screen -د

 است؟ یزیظاهر شدن عالمت ستاره در کنار نام سند در نوار عنوان نشان دهنده چه چ-113

 دیجاد سند جدیا -الف

 ره نشدن سندیذخ -ب

 ره شدن سندیذخ -ج

 باز کردن سند موجود -د

 شود. یده میکنند ............ نام یم یصفحه با هم تالق ییکه خط کش ها در گوشه چپ و باال یقطه ان-114

 Zero Point -الف

 Screen Mode -ب

 Pasteboard -ج

 Master -د

 ن نمود؟ییسند را تع یش کلیقه نمایتوان طر یم یبا استفاده از کدام دکمه در نوار برنامه کاربرد-115

 Zoom Level -الف

 View Option -ب

 Screen Mode -ج

 Arrange Document -د

 اء است ........... نام دارد.یره کردن موقت اشیذخ یبرا یکه صفحه را احاطه کرده و محل یدیه سفیناح-116

 Zero Point -الف

 Document -ب

 Pasteboard -ج

 Master -د

 ش پنجره ها بصورت ................. خواهد شد.یباعث نما Consolidate All Windowنه یانتخاب گز-117



 یآبشار -الف

 وار یکاش -ب

 شناور -ج

 زبانه دار -د

 ؟شود ینمفراهم  یر در تعداد صفحات سند جاریینه امکان تغیبا استفاده از کدام گز-118

 Insert Page -الف

 Delete Page -ب

 Duplicate Spread -ج

 Rotate Spread View -د

 شود؟ یر تعداد ابعاد صفحه استفاده مییتغ ینه برایکدام گز-119

 Margins & Columns -الف

 Move Page -ب

 Edit Page Size -ج

 Add Page -د

 شود؟ ینه امکان چرخش صفحات سند فراهم میبا کدام گز-120

 Page Transitions -الف

 Rotate Spread View -ب

 Color Label -ج

 Duplicate Spread -د

 شود. یر برش دهنده از دستور ................. استفاده میک مسیجاد یا یبرا-121

 Clipping Path -الف

 Create Outline -ب

 Compound Path -ج

 Contour Options -د

 د انتخاب نمود.یم ستاره کدام ابزار را بایترس یبرا-122

 Rectangle -الف

 Ellipse -ب

 Polygon -ج

 Star -د

 دهد؟ ین دو نقطه را به شما میفاصله ب یرینه امکان اندازه گیکدام گز-123

 Direct Selection -الف

 Measure Tool -ب

 Scissors Tool -ج

 Note Tool -د

ر حفظ شوند یتصو یرجا یکه نسبت ها یم در حالیر به منظور متناسب شدن با فریاس تصویر مقییتغ یبرا-124

 د انتخاب نمود؟ینه را بایکدام گز

 Fit Content To Frame -الف

 Fit Content Proportionally -ب

 Fit Frame To Content -ج

 Fit Frame Proportionally -د



 کند. یش میرایرقابل ویه را غیال New Layerنه ....................... در کادر یفعال کردن گز-125

 Show Layer -الف

 Lock Layer -ب

 Lock Guide -ج

 Print Layer -د

 کند؟ یم مینه و با اندازه کوچکتر تنظینه متن را باالتر ازخط زمیانتخاب کدام گز-126

 Superscript -الف

 Strikethrough -ب

 Subscript -ج

 Underline -د

 م نمود.ین خطوط متن را تنظیاصله بتوان ف ینه ..................... در نوارکنترل میق گزیاز طر-127

 Leading -الف

 Kerning -ب

 Tracking -ج

 Line Spacing -د

 کند؟ یما فراهم م یبرا Right To Leftر را به صورت یک مسی یپ رویکدام ابزار امکان تا-128

 Me Type Tool -الف

 Type Tool -ب

 Me Type On A Path Tool -ج

 Type On A Path Tool -د

 شود؟ ین جهت متن استفاده مییتع ینه برایکدام گز-129

 Alignment -الف

 Indent -ب

 Paragraph Direction -ج

 Justification -د

 شود؟ یساخت فهرست مطالب از کدام منو استفاده م یبرا-130

 Layout -الف

 Object -ب

 Type -ج

 Edit -د

 دهد. یش میرا محو و هموار نما یتمام وجوه ش یکناره ها Effects............... در مجموعه  نهیگز-131

 Transparency -الف

 Directional Feather -ب

 Basic Feather -ج

 Gradient Feather -د

 ف رنگ است؟یتعر یبرا Bو  Aت و دو محور یک محور شفافیمتشکل از  یکدام مد رنگ-132

 CMYK -الف

 RGB -ب

 Lab -ج

 Pantone -د



 م کرد؟یرا تنظ یه نوانس در نوانس خطیتوان زاو ینه میق کدام گزیاز طر-133

 Angel -الف

 Type -ب

 Rotation -ج

 Location -د

 رود؟ یبکار م Effects یرمنوینه از زیآبجکت ها کدام گز یرو یداخل یه هایاعمال سا یبرا-134

 Outer Glow -الف

 Inner Glow -ب

 Inner Shadow -ج

 Drop Shadow -د

انجام شده حذف  Tabsره را که در پانل یچپ، راست و غ یدر تورفتگ یرییفرمان .................. هرگونه تغ-135

 کند. یم

 Repeat Tab -الف

 Reset Indents -ب

 Delete Tab -ج

 Clear All -د

 ت؟م اسیابعاد جدول در کدام قسمت قابل تنظ-136

 Table Setup -الف

 Table Spacing -ب

 Table Direction -ج

 Table Dimensions -د

جدول  یب درون خانه هایامکان قرار دادن سه نوع خط ار Cell Optionزبانه ........................... در پنجره -137

 دهد. یرا م

 Strokes And Fill -الف

 Rows And Columns -ب

 Text -ج

 Diagonal Lines -د

 شود؟ یاز کدام منو استفاده م interactive یط تعاملیک محیجاد یفعال کردن و ا یبرا-138

 window -الف

 Object -ب

 View -ج

 Type -د

ک یسند را به  یخروج یالزم برا یکیر گرافیتصاو یل هایرنگ و فا یکدام دستور تمام فونت ها، خروج-139

 کند؟ یم یپوشه کپ

 Copy -الف

 Package -ب

 Export -ج

 Save A Copy -د

 را به کتابخانه اضافه نمود؟ ییتم هایتوان آ ینه نمیبا استفاده از کدام گز-140



 Add item -الف

 Add all item on page -ب

 Place item(s) -ج

 New library item -د

 د باشد؟یچگونه با ین به فونت فارسیجاد پروژه نسبت فونت التیا یبرا-141

 نیشماره کوچک تر از فونت الت 2 یفونت فارس -الف

 نیشماره بزرگ تر از فونت الت 2 یفونت فارس -ب

 نیشماره کوچک تر از فونت الت 1 یفونت فارس -ج

 نیشماره بزرگ تر از فونت الت 1 یفونت فارس -د

 استفاده کرد؟ یسند جار یبستن تمام پنجره ها یتوان برا یم یبید ترکیاز کدام کل-142

 Ctrl + W -فال

 Ctrl + Alt + Shift + W -ب

 Ctrl + Shift + W -ج

 Ctrl + Q -د

 شود. ینه ................ استفاده مین عمل انجام شده از گزیبه منظور لغو آخر-143

 Edit / Undo -الف

 Edit / Redo -ب

 File / Undo -ج

 File / Redo -د

صفحه در طرف چپ و راست صفحه  یشتر و به اندازه پهناین صفحه بیینچ از باال و پایک ای................. -144

 ابد.ی یامتداد م

 Spread -الف

 Pasteboard -ب

 Page -ج

 Document -د

 ن نمود؟ییسند را تع یدمان پنجره هایچ یتوان چگونگ یم ینه در نوار برنامه کاربردیبا استفاده از کدام گز-145

 Zoom Level -الف

 View Option -ب

 Screen Mode -ج

 Arrange Document -د

 شود؟ یم فراهم میفر یش لبه هاینه امکان نمایبا فعال نمودن کدام گز-146

 Guides -الف

 Smart Guides -ب

 Frame Edges -ج

 Baseline Gird -د

 توان استفاده نمود؟ یسند از کدام قسمت نم ییر بزرگنماییتغ یبرا-147

 View Menu -الف

 Tools -ب

 Application Bar -ج

 Control Bar -د



 توان عمل نمود؟ ین چگونه میزایندیانتخاب ابزارها در ا یبرا-148

 Toolsانتخاب ابزار موردنظر از  -الف

 انبریم یدهایق کلیاز طر -ب

 ق منوهایاز طر -ج

 انبریم یدهایق کلیاز طر-  Toolsانتخاب ابزار موردنظر از  -د

 ید را قبل از صفحه انتخابیصفحات جد Insert Pageپنجره   Insertسمت نه در قیانتخاب کدام گز-149

 کند؟ یاضافه م

 At End Of Document -الف

 Before Page -ب

 At Start Of Document -ج

 After Page -د

 شود؟ یر نمونه فراهم میر تصویدر ز یرنگ یش برچسب هاینه امکان نمایبا کدام گز-150

 Page Transitions -الف

 Rotate Spread View -ب

 Color Label -ج

 Duplicate Spread -د

 شود؟ یر ابعاد صفحه سند استفاده مییتغ ینه برایکدام گز-151

 Margins & Columns -الف

 Move Page -ب

 Edit Page Size -ج

 Add Page -د

 د انتخاب نمود.یکدام ابزار را با یم چهارضلعیترس یبرا-152

 Rectangle -الف

 Ellipse -ب

 Polygon -ج

 Star -د

 ن نگه داشت.یید ............... را پاید کلیدن باین کشیدر ح یء انتخابیاز ش ینسخه بردار یبرا-153

 Alt -الف

 Shift -ب

 Ctrl -ج

 Tab -د

 شود؟ یر مینه باعث افزودن نقطه لنگر به مسیکدام گز-154

 Pen Tool -الف

 Delete Anchor Point -ب

 Add Anchor Point -ج

 Convert Direction Point -د

 شود؟ یفراهم م Fittingمات یبه تنظ ینه امکان دسترسیق کدام گزیاز طر-155

 موردنظر یش یک راست رویکل -الف

 Control Bar -ب

 Object یمنو -ج



 ینوار برنامه کاربرد -د

 ؟ستیند در سند درست ا موجویقفل کردن اش یکدام روش برا-156

 Layerق پانل یاز طر -الف

 Object یق منویاز طر -ب

 ق جعبه ابزاریاز طر -ج

 Ctrl + L یبید ترکیکل -د

 کند؟ یم مینه و با اندازه کوچکتر تنظین تر از خط زمیینه متن را پایانتخاب کدام گز-157

 Superscript -الف

 Strikethrough -ب

 Subscript -ج

 Underline -د

 م نمود.ین دو کاراکتر را تنظیتوان فاصله ب ینه .................. در نوار کنترل میق گزیاز طر-158

 Leading -الف

 Kerning -ب

 Tracking -ج

 Line Spacing -د

 ی( از کدام منو استفاده مTEXT FRAME OPTION) یم متنیر ستون ها در فرییم و تغیجهت تنظ-159

 شود؟

 LAYOUT -الف

 TABLE -ب

 TYPE -ج

 OBJECT -د

 شود؟ یک خط از متن استفاده میانتخاب  یکدام روش برا-160

 Double Click -الف

 Triple Click -ب

 Click -ج

 Quadruple Click -د

 اضافه خواهد شد؟ Masterست صفحات یبه ل ینه صفحه انتخابیبا انتخاب کدام گز-161

 Apply Master To Page -الف

 Select Unused Master -ب

 Hide Master Items -ج

 Save As Master -د

 د انتخاب نمود.ینه .............. را بایا ته رنگ بعد از انتخاب رنگ موردنظر گزیه یجاد سایا یبرا-162

 New Color Swatch -الف

 New Mixed Ink Swatch -ب

 New Gradient Swatch -ج

 New Tint Swatch -د

 شود. ین شکل گوشه ها استفاده مییتع یبرا Strokeنه .................... در پانل یگز-163

 Weight -الف

 Cap -ب



 Join -ج

 Type -د

 (Tabت ین متن قبل تا موقعیکند. )ب یرا پر م Tabک توقف ی....................... در واقع هر فاصله قبل از -164

 Leader -الف

 Position Panel -ب

 Align On -ج

 X Position -د

 ن خطوط کادر جدول را انتخاب نمود؟یماب یتوان رنگ فاصله خال ینه میبا استفاده از کدام گز-165

 Color -الف

 Gap Color -ب

 Tint -ج

 Gap Tint -د

 ان درنظر گرفت؟یک سطر در میتوان تکرار الگو را  ینه میبا انتخاب کدام گز-166

 Every Third Row -الف

 Every Second Row -ب

 Every Other Row -ج

 Custom Row -د

ن یین که متن در وسط، پایانتخاب ا یو از قسمت ................... برا Type On Path Optionsدر پنجره -167

 شود. یرد استفاده میر قرار بگیمس یا باالی

 Effect -الف

 Align -ب

 To Path -ج

 Spacing -د

 شود؟ ینه استفاده میصفحات از کدام گز یک حالت گذار )انتقال( بر رویافزودن  یبرا-168

 transition -الف

 Hyperlink -ب

 Animation -ج

 media -د

م یجستجو فقط در فر Check Spellingپنجره  Searchنه ....................... در قسمت یبا انتخاب گز-169

 انجام خواهد شد. یجار یمتن

 Story -الف

 To End Of Story -ب

 Document -ج

 All Documents -د

 شود؟ ینه استفاده میکتابخانه از کدام گز یتم هایبه منظور جستجو در آ-170

 Show subset -الف

 Item information -ب

 Show all -ج

 List view -د

 شود؟ یشنهاد میکتاب کودک پ یکدام فونت برا-171



 نینازن -الف

 ایرو -ب

 ترایم -ج

 لوتوس -د

 ش پانل استفاده کرد؟ینما یتوان برا یاز کدام روش نم-172

 ا تب پانل موردنظریکن یآ یک رویکل -الف

 Window یانتخاب پانل موردنظر از منو -ب

 (یپوگرافیتا ی)پانل ها Type یق منویاز طر -ج

 یق نوار برنامه کاربردیاز طر -د

 یو برش فراهم م یجار یه هاین حاشییامکان تع New Documentق کدام قسمت در پنجره یاز طر-173

 شود؟

 Page Size -الف

 Columns -ب

 Bleed And Slug -ج

 margin -د

قرار دارد انتخاب  یء انتخاب شده جاریش یرا که بالفاصله رو یء ایش Select یر منوینه در زیکدام گز-174

 کند. یم

 First Object Above -الف

 Next Object Above -ب

 Last Object Below -ج

 New Object Below -د

 .ردیگ یاء مورد استفاده قرار میب کردن اشیابزار ..................... جهت ار-175

 Rotate -الف

 Flip -ب

 Scale -ج

 Shear -د

 کند. یرا فراهم م یء انتخابیش ی....................... امکان وارون کردن افق نهیگز-176

 Flip Horizontal -الف

 Rotate 90 CW -ب

 Rotate 90 CCW -ج

 Flip Vertical -د

 شود؟ یم میات فرینه باعث انتخاب شدن محتویانتخاب کدام گز-177

 Select Next Object -الف

 Select Pervious Object -ب

 Select Content -ج

 Select Container -د

ل منبع است نشان یفا یرا که حاو یات پوشه ایکند که محتو یرا باز م یپنجره ا Linkکدام فرمان پانل -178

 دهد؟ یم

 Reveal In Folder -الف

 Edit Original -ب



 Relink To Folder -ج

 Update All Links -د

 کند. یم فراهم میا فریر یمس یرا به گوشه ها یفانتز یان اعمال گوشه ها.......................... امک-179

 Create Outline -الف

 Corner Options -ب

 Corner Radius -ج

 Clipping Path -د

 ده شود؟یک خط کشیمتن  یشود رو ینه باعث میانتخاب کدام گز-180

 Superscript -الف

 Strikethrough -ب

 Subscript -ج

 Underline -د

 م نمود.ین حروف را تنظیتوان فاصله ب ینه ..................... در نوار کنترل میق گزیاز طر-181

 Leading -الف

 Kerning -ب

 Tracking -ج

 Line Spacing -د

 نمود؟ یء ترازبندیداخل ش یکیر گرافیتوان متن را نسبت به تصاو ینه میبا استفاده از کدام گز-182

 Contour Options -الف

 Wrap Options -ب

 No Text Wrap -ج

 Jump Object -د

 شود؟ ینه استفاده میر خط زمییتغ ینه برایاز کدام گز-183

 Underline -الف

 Subscript -ب

 Superscript -ج

 Baseline Shift -د

 ا ته رنگ است؟یه ینه به مفهوم سایکدام گز-184

 Tint -الف

 Gradient -ب

 Gap -ج

 Swatch -د

 شود. یشوند.................... گفته م یجاد میا یاصل یرنگ ها یختن رنگ هایکه با آم ییبه رنگ ها-185

 Spot Color -الف

 CMYK -ب

 Process Color -ج

 RGB -د

 ا کتابخانه نمونه رنگ را انتخاب نمود؟یب رنگ یستم ترکیتوان س ینه میبا استفاده از کدام گز-186

 Color Type -الف

 Color Mode -ب



 Swatch Name -ج

 Name With Color Value -د

ا ستون ها اعمال یمشخص از سطرها  ینه را به خانه ها در مجموعه ایتوان رنگ زم یق کدام زبانه میاز طر-187

 نمود؟

 Row Strokes -الف

 Table Setup -ب

 Column Strokes -ج

 Fills -د

 مات مربوط به خطوط قطر سلول را انجام داد؟یتوان تنظ ینه میبا استفاده از کدام گز-188

 Line Stroke -الف

 Cell Stroke -ب

 Cell Fill -ج

 Cell Insets -د

 کند؟ یل جدول به متن را فراهم مینه امکان تبدیکدام گز-189

 Convert Text To Table -الف

 Convert Table To Text -ب

 Distribute Row Evenly -ج

 Distribute Column Evenly -د

از سبک  یکید را براساس یتوان سبک جد یق کدام قسمت میاز طر New Object Styleدر پنجره -190

 جاد کرد؟یموجود ا یها

 Style Name -الف

 Shortcut -ب

 Based On -ج

 Basic Attributes -د

 شود؟ یه منه استفادیر متحرک  در صفحه از کدام گزیک تصویمات یانجام تنظ یبرا-191

 transition -الف

 Hyperlink -ب

 Animation -ج

 media -د

 یحروف کوچک و بزرگ م یباعث اصالح خودکار خطاها Autocorrectنه در پنجره یفعال بودن کدام گز-192

 شود؟

 Enable Autocorrect -الف

 Autocorrect Capitalization Errors -ب

 Language -ج

 Misspelled Word -د

 شود؟ یر فونت مورد استفاده در سند فراهم مییامکان تغ Packageنه در پنجره یبا استفاده از کدام گز-193

 Font -الف

 Relink -ب

 Find Font -ج

 Repair All -د



 کدام است؟ snippets یل هایپسوند فا-194

 INDD. -الف

 INDT. -ب

 IDMS. -ج

 IDML. -د

 رمان مناسب تر است؟ یکتاب ها یکدام فونت برا-195

 نینازن -الف

 ایرو -ب

 تریت -ج

 لوتوس -د

 ید را بعد  از صفحه انتخابیصفحات جد Insert Pageپنجره   Insertنه در قسمت یانتخاب کدام گز-196

 کند؟ یاضافه م

 At End Of Document -الف

 Before Page -ب

 At Start Of Document -ج

 After Page -د

 نه فعال شود؟ید کدام گزیم باید دو صفحه دلخواه را در کنار هم ثابت کنیاگر بخواه-197

 Allow Document Spread To Shuffle -الف

 Apply Master To Page -ب

 Show Thumbnails -ج

 Show Vertically -د

 م؟یکن یمنه را انتخاب یکدام گز Layout یرفتن به صفحه اول از منو یبرا-198

 First Page -الف

 Last Page -ب

 Next Page -ج

 Pervious Page -د

 د انتخاب نمود؟یکدام ابزار را با یضیم بیترس یبرا-199

 Rectangle -الف

 Ellipse -ب

 Polygon -ج

 Star -د

استفاده توان  ینه میا انتخاب شده از کدام گزیکسان و منظم از اشی یدر فاصله ها ییها یجاد کپیا یبرا-200

 کرد؟

 Copy -الف

 Step & Repeat -ب

 Cut -ج

 Duplicate -د

 کردن آبجکت ها کدام است؟ یگروه بند یانبر براید میکل-201

 Ctrl + H -الف

 Ctrl + F -ب



 Ctrl + L -ج

 Ctrl + G -د

 یه هاگرفته تا خطوط راهنما، خط کش ها و کنار ییش سند از سطوح بزرگنمایکدام منو امکان کنترل نما-202

 کند؟ یم را فراهم میفر

 View -الف

 Window -ب

 Object -ج

 Type -د

که در چاپ  یک رنگیتفک یبرش و اسام یل نشانه هایاز قب یاطالعات ینگه داشته شده برا یکدام مد فضا-203

 دهد؟ یشوند را نشان م یاستفاده م یینها

 Normal Mode -الف

 Preview Mode -ب

 Bleed Mode -ج

 Slug Mode -د

 فعال باشد؟ Facing Pageشود که  یظاهر م ینه تنها زمانیکدام گز-204

 Left -الف

 Right -ب

 Top -ج

 Inside -د

اء نسبت به گوشه یت اشیشود موقع یباعث م Originست ینه در لیمات خط کش انتخاب کدام گزیدر تنظ-205

 م شود؟یتنظ یگستره جار یچپ و باال

 Page -الف

 Spread -ب

 Spine -ج

 Document -د

 شود؟ یاستفاده م New Documentه ها از کدام مجموعه در پنجره یمات حاشیتنظ یبرا-206

 Page Size -الف

 Columns -ب

 Margin -ج

 Profile -د

 شود؟ یت صفحات سند استفاده میریکدام منو به منظور مد-207

 Edit -الف

 Type -ب

 Object -ج

 Layout -د

 شود؟ یاستفاده م یبه چه منظور Move Pageدر پنجره  Destinationقسمت -208

 یصفحات انتخاب یریت قرارگین موقعییتع -الف

 د جا به جا شوندیخواه یکه م ین صفحاتییتع -ب

 بعد از انتقال یحذف صفحات انتخاب -ج

 رندید صفحات در آن قرار بگیخواه یکه م ین سندییتع -د



 م؟یکن ینه را انتخاب میکدام گز Layout یرفتن به صفحه آخر از منو یبرا-209

 First Page -الف

 Last Page -ب

 Next Page -ج

 Pervious Page -د

د سند مقصد را یبا Move Pageاز کدام قسمت پنجره  یگریک سند به سند دیاز  یانتقال صفحات یبرا-210

 م؟یین نماییتع

 Move Pages -الف

 Destination -ب

 Move To -ج

 Move Spread -د

 ؟کند ینم به داخل سند را فراهم یکیر گرافینه امکان وارد کردن تصاویاستفاده از کدام گز-211

 File / Place -الف

 دن عکس موردنظر به داخل سندیکش -ب

 Edit / Place -ج

 Ctrl + D یبید ترکیکل -د

 را کنترل نمود؟ یکیر گرافیل تصویان نحوه وارد شدن فاتو یم Placeنه در پنجره یبا فعال نمودن کدام گز-212

 Show Import Option -الف

 Replace Selected Item -ب

 Create Static Caption -ج

 Preview -د

 شود؟ یر میو بالعکس در مس یه دار به منحنیل نقاط زاوینه باعث تبدیکدام گز-213

 Pen Tool -الف

 Delete Anchor Point -ب

 Add Anchor Point -ج

 Convert Direction Point -د

گر یکدیشده از  یا کپیاش یو عمود یم فاصله افقیتنظ یبرا Step And Repeatکدام قسمت پنجره -214

 شود؟ یاستفاده م

 Offset -الف

 Repeat -ب

 Grid -ج

 Create As A Grid -د

 کند؟ یر را فراهم میتصو یه هایامکان برش حاش Frame Fitting Optionنه در پنجره یکدام گز-215

 Align Frame -الف

 Fitting -ب

 Crop Amount -ج

 AutoFit -د

 ده شود؟یک خط کشیر متن یشود ز ینه باعث میانتخاب کدام گز-216

 Superscript -الف

 Strikethrough -ب



 Subscript -ج

 Underline -د

 ب نمود .یتوان  متن را ار ی........... در نوار کنترل منه ..........یق گزیاز طر-217

 Leading -الف

 Kerning -ب

 Tracking -ج

 Skew -د

 م نمود.ین خطوط متن را تنظیتوان فاصله ب ینه ........................... در نوار کنترل میق کدام گزیاز طر-218

 Leading -الف

 Kerning -ب

 Tracking -ج

 Line Spacing -د

 شود؟ یژه در سند استفاده میو یافزودن عالئم و کاراکترها ینه برایکدام گز-219

 Symbol -الف

 Character -ب

 Glyphs -ج

 Text -د

 جاد شود .........................یا Master Pageکه در  یرییهر تغ-220

 شود. یبه تمام صفحات سند اعمال م -الف

 شود. یجاد شده اعمال میا  Masterآن  که براساس یبه صفحات -ب

 شود. یها اعمال م  Masterبه تمام  -ج

 شود. یسند اعمال نم یرو یرییچ تغیه -د

 کند؟ یره را به نوانس اعمال میک دایحول  یختگینه نوع آمیانتخاب کدام گز-221

 Stop Color -الف

 Linear -ب

 Gradient Ramp -ج

 Radial -د

 قرار داد؟ یانتخاب یش یانیرا به عنوان رنگ پا یتیتوان شفاف یم ابزار مبا استفاده از کدا-222

 Gradient Swatch Tool -الف

 Gradient Feather Tool -ب

 Eyedropper -ج

 Apply Gradient -د

 توان استفاده نمود. یرنگ از پانل ................ م یجاد نمونه هایا یبرا-223

 Swatches -الف

 Appearance -ب

 Stroke -ج

 Brushes -د

ا  ی Characterلد ........................ در پانل یمقدار موردنظر را در ف ینه متن انتخابیر خط زمییتغ یبرا-224

Control م.یکن یوارد م 

 Leading -الف



 Tracking -ب

 Baseline Shift -ج

 Scale -د

 یم ید به متن انتخابیباعث اعمال سبک جد New Paragraph Styleنه در پنجره یانتخاب کدام گز-225

 شود؟

 Apply Style To Selection -الف

 Next Style -ب

 Based On -ج

 Reset To Base -د

 م نمود؟یک سلول را به دو سطر تقسیتوان  ینه میبا انتخاب کدام گز-226

 Split Cell Vertically -الف

 Split Cell Horizontally -ب

 Merge Cells -ج

 Unmerge Cells -د

 شود؟ ینه استفاده میگر  از کدام گزیوند به صفحات دیک پیجاد یا یبرا-227

 transition -الف

 Hyperlink -ب

 Animation -ج

 media -د

 ین نمود که از کدام صفحات سند خروجییتوان تع یم Export Jpegنه در پنجره یق کدام گزیاز طر-228

 گرفته شود؟

 Spreads -الف

 Selection -ب

 All -ج

 Range -د

 ینه جستجو فقط در سند جاریبا انتخاب کدام گز Searchو از قسمت  Find/Changeدر پنجره -229

 شود؟ یانجام م

 All Document -الف

 Document -ب

 Story -ج

 To End Of Story -د

 شود؟ ینجام متم ایجستجو براساس نوع آ show subsetنه در پنجره یبا انتخاب کدام گز-230

 Item name -الف

 Creation date -ب

 Object type -ج

 description -د

 مناسب تر است؟ یو تئور یبا موضوعات جد ییکتاب ها یکدام فونت برا-231

 نینازن -الف

 ایرو -ب

 قینستعل -ج



 لوتوس -د

 است؟ نهیگز کدام لیفا کردن رهیذخ انبریم دیکل-232

 ctrl + N -الف

 ctrl + O -ب

 ctrl + S -ج

 alt+ S -د

 شود؟ینه استفاده میر در سند از کدام گزیوارد کردن تصو یبرا-233

 open -الف

 export -ب

 import -ج

 picture -د

 کرد؟ یتوان تمام پنل ها را مخفید میتوسط کدام کل-234

 tab -الف

 Esc -ب

 Enter -ج

 Delete -د

 است؟ نهید کدام گزیجاد سند جدیا یانبر براید میکل-235

 ctrl + N -الف

 ctrl + O -ب

 ctrl + S -ج

 ctrl + M -د

 رداد؟یین کار تغیتوان اندازه سند را حینه میتوسط کدام گز-236

 New -الف

 document setup -ب

 print -ج

 document preset -د

 م کرد؟یتوان جهت صفحه را تنظید مینه هنگام باز کردن سند جدیتوسط کدام گز-237

 start page -الف

 orientation -ب

 binding -ج

 Gutter -د

 ره شده را باز کرد؟یل ذخیتوان فاینه میتوسط کدام گز-238

 open -الف

 export -ب

 New -ج

 Save -د

 شود؟ینه استفاده میاز کدام گز یکار یره کردن فضایذخ یبرا-239

 workspaceنه یگز view یمنو -الف

 workspaceنه یگز window یمنو -ب

 saveنه یگز  file یمنو -ج



 exportنه یگز  file یمنو -د

 نه است؟ین کدام گزیزاین دیا یلهایپسوند فا-240

 psd -الف

 indd -ب

 jpg -ج

 cdr -د

 شود؟ینه استفاده میک سند از کدام گزیبستن  یبرا-241

 Alt+ F4 -الف

 ctrl + W -ب

 alt+ w -ج

 ctrl + N -د

 م کرد؟یش صفحات بصورت راست و چپ کنار هم را تنظیتوان نمایمنه یتوسط کدام گز-242

 number of page -الف

 primary text frame -ب

 facing pages -ج

 page size -د

 م کرد؟یتوان ارتفاع صفحه را تنظینه میتوسط کدام گز-243

 width -الف

 height -ب

 facing pages -ج

 primary text frame -د

 انجام شده را لغو کرد؟ ین کارهایتوان آخرینه میتوسط کدام گز-244

 ctrl + y -الف

 ctrl + Z -ب

 Alt + z -ج

 ctrl + x -د

 شود؟ینه استفاده میاء نسبت به هم ازکدام گزینش منظم اشیمرتب کردن چ یبرا-245

 خط کش -الف

 خطوط راهنما -ب

 Infoپنل  -ج

 Help -د

 شود؟یاز کدام ابزار استفاده م ییبزرگنما یراب-246

 zoom -الف

 hand -ب

 pen -ج

 pencil -د

 م؟یکن یش پنل ها از کدام منو استفاده مینما یبرا-247

 Edit -الف

 View -ب

 Window -ج



 Select -د

 م؟یکن یاستفاده م Window یر مجموعه منویپنجره ها از کدام ز یظاهر یر نماییتغ یبرا-248

 Arrange -الف

 Color -ب

 WorkSpace -ج

 Layer -د

 م؟یکن یاز کدام منو استفاده م preferencesمات یتنظ یبرا-249

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 select یمنو -د

 توان استفاده کرد؟ یم یبیترک یدهایفعال شدن خط کش از کدام کل یبرا-250

 CTRL+F -الف

 CTRL+R -ب

 CTRL+L -ج

 CTRL+C -د

 ست؟ید چیک صفحه جدیانبر باز کردن ید میکل-251

 CTRL+F -الف

 CTRL+N -ب

 CTRL+L -ج

 CTRL+C -د

 م؟یکن ینه استفاده مین تعداد صفحات از کدام گزییتع یبرا-252

 Facing Page -الف

 Number Of Page -ب

 Frame Primary Text -ج

 Page Size -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز یاب متنک قیجهت اضافه نمودن -253

 Facing Page -الف

 Number Of Page -ب

 Frame Primary Text -ج

 Page Size -د

 کند؟ ین میینه تعیتعداد ستون ها را کدام گز-254

 Orientation -الف

 Binding -ب

 Columns -ج

 Page Size -د

 ؟کند ین میینه تعین ستون ها را کدام گزیفاصله ب-255

 Orientation -الف

 Binding -ب

 Columns -ج



 Gutter -د

 م؟یکن یش نوار ابزار از کدا م منو استفاده میجهت نما-256

 Edit -الف

 View -ب

 Window -ج

 Select -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز یکار یر فضاییجهت تغ-257

 Workspace -الف

 View -ب

 Window -ج

 Select -د

258-Margin به چه معناست؟ 

 م..یگذار یخارج از صفحه را در آن م یادداشت هایصفحه که  یرونیه بیناح -الف

 صفحات است. یمات حواشیتنظ -ب

 کند. یعناصر خارج از صفحه را چاپ م -ج

 باشد. یز کاغذ میسا -د

259-Slug به چه معناست؟ 

 م..یگذار یا در آن مخارج از صفحه ر یادداشت هایصفحه که  یرونیه بیناح -الف

 صفحات است. یمات حواشیتنظ -ب

 کند. یعناصر خارج از صفحه را چاپ م -ج

 باشد یز کاغذ میسا -د

 م؟یکن یر استفاده میر رنگ خطوط راهنما از کدام مسییتغ یبرا-260

 Edit/Ruler Guides -الف

 Layout/Ruler Guides -ب

 File/Ruler Guides -ج

 New/Ruler Guides -د

 م؟یکن یصفحه چگونه عمل م یرو ییجهت بزرگنما-261

 م.یکن یاستفاده م Pickاز ابزار  -الف

 م.یکن یاستفاده م  Handاز ابزار  -ب

 م.یکن یرا انتخاب م Zoom Outنه  یگز view یاز منو -ج

 م.یکن یاستفاده م Zoomاز ابزار  -د

 شود؟ینه استفاده میکدام گزاست از  یکه در تمام صفحات تکرار ییجاد قسمتهایا یبرا-262

 جدول -الف

 master page -ب

 سرصفحه -ج

 یکپ -د

 شود؟یاستفاده م یپ فارسیتا یکدام ابزار برا-263

 type to -الف

 me type to -ب

 type to path -ج



 Text -د

 شود؟یر استفاده میمس یپ رویتا یکدام ابزار برا-264

 type to -الف

 me type to -ب

 type to path -ج

 ellipse frame -د

 شود؟یجاد صفحه استفاده میا یبرا pageنه در پنل یکدام گز-265

 insert book -الف

 insert page -ب

 section -ج

 duplicate -د

 ر داد؟ییتوان اندازه و جهت صفحه را تغیتوسط کدام ابزار م-266

 zoom -الف

 Edit -ب

 page -ج

 direct -د

 ر سند نماد اضافه کرد؟توان دینه میتوسط کدام گز-267

 symbol -الف

 glyphs -ب

 shape -ج

 frame -د

 نه است؟یمتن کدام گز یکپ یانبر براید میکل-268

 ctrl + X -الف

 ctrl + S -ب

 ctrl + C -ج

 ctrl + B -د

 شود؟یجاد فهرست استفاده میا ینه برایکدام گز-269

 Table of content -الف

 master page -ب

 section -ج

 index -د

 شود؟یرخط دار کردن متن استفاده میز ینه برایکدام گز-270

 bold -الف

 underline -ب

 italic -ج

 strikethrough -د

 رد؟یگیقرار م ینه متن دور شیتوسط کدام گز-271

 no text wrap -الف

 jump object -ب

 object shape -ج



 invert -د

 قرار داد؟ یرا درون شتوان متن ینه میتوسط کدام گز-272

 no text wrap -الف

 jump object -ب

 object shape -ج

 invert -د

 ر داد؟ییمتن را تغ یهایژگیتوان ویتوسط کدام پنل م-273

 page -الف

 character -ب

 align -ج

 text wrap -د

 شود؟ین خطوط استفاده میم فاصله بیتنظ ینه برایکدام گز-274

 base line -الف

 kerning -ب

 leading -ج

 tracking -د

 شود؟ین حروف استفاده میفاصله ب ینه برایکدام گز-275

 base line -الف

 kerning -ب

 leading -ج

 tracking -د

 افتد؟ یم یچه اتفاق scaleنه یدر صورت انتخاب گز pageر اندازه صفحه با ابزار ییهنگام تغ-276

 شوندیده میرکز چآنها از م یاء با توجه به پهنایاش -الف

 شوندیاس داده میر مقییک نسبت، تغیاء به یهمه اش -ب

 شودیم در کنار صفحه فعال میک خط مستقی -ج

 کندینم یرییاء تغیاندازه اش -د

 تنظیم ترازبندی عکس نسبت به متن با کدام گزینه انجام میشود؟-277

 position -الف

 wrap text -ب

 place -ج

 justify -د

 ن صفحات جابجا شد؟یتوان بینه میم گزتوسط کدا-278
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 شروع شده اند.  Typeکه با  یدو ابزار -ب

 ن امکان وجود ندارد.یا -ج

 شروع شده باشد. Persianکه با  یابزار -د

 م؟یکن یر از کدام ابزار استفاده میک مسی یپ رویتا یبرا-387

 Text -الف

 Me Typeh -ب

 Type Tool -ج

 Type On a Path -د

 ر مجموعه کدام منو قرار دارد؟یز Glyphsنه یگز-388

 Type -الف

 Edit -ب

 File -ج

 Object -د

 ر دارد؟ر مجموعه کدام منو قرایز Tabsنه یگز-389

 Type -الف

 Edit -ب

 File -ج

 Object -د

 م؟یکن یاز کدام ابزار استفاده م یم متنیجاد فریجهت ا-390

 Frameابزار  -الف

 Shapeابزار  -ب

 Typeابزار  -ج

 Polygonابزار  -د

 م؟یکن یش متن چگونه عمل میرایجهت و-391

 م.یکن یک میآن کل یرو Selectionبا ابزار  -الف

 م.یکن یک میآن کل یمتن رو با ابزار -ب



 ش وجود ندارد.یرایامکان و -ج

 م.یکن یل ها استفاده میاز استا -د

392-Paragraph Style ر مجموعه کدام منو قرار دارد؟یز 

 Type -الف

 Edit -ب

 Window -ج

 Object -د

 به چه معناست؟ یقالب بند-393

 م فونت استیتنظ یبه معنا -الف

 استر رنگ ییتغ یبه معنا -ب

 دمان متن است.یز و چیمات فونت،رنگ،سایتنظ یبه معنا -ج

 م است.یدرج فر یبه معن -د

 شود؟ینه استفاده میاست از کدام گز یکه در تمام صفحات تکرار ییجاد قسمتهایا یبرا-394

 جدول -الف

 master page -ب

 سرصفحه -ج

 یکپ -د

 شود؟ینه استفاده میدرج شماره صفحه از کدام گز یبرا-395

 current page number -الف

 start section -ب

 next page number -ج

 section marker -د

 شود؟ینه استفاده میجاد بخش از کدام گزیا یبرا-396

 current page number -الف

 start section -ب

 next page number -ج

 section marker -د

 شود؟ینه استفاده میجاد کرد از کدام گزیا لینکه بتوان چند سرصفحه متفاوت در فایا یبرا-397

 سرصفحه -الف

 بخش -ب

 سرلوحه -ج

 متن -د

ار خواننده قرار یمخالف را به همراه شماره در اخت ین بخش هایکتاب آمده و عناو یکه در ابتدا یصفحات-398

 شود؟یده میدهد چه نامیم

 سرلوحه -الف

 مرجع -ب

 فهرست -ج

 ندکسیا -د

 د چگونه باشند؟ی، عنوان ها باجاد فهرستیا یبرا-399

 برجسته -الف



 سبک یدارا -ب

 ر خط داریز -ج

 با اندازه ثابت -د

 شود ؟ینه استفاده میجاد فهرست از کدام گزیا یبرا-400

 current page number -الف

 table of content -ب

 next page number -ج

 section marker -د

 توان صفحات را جابجا کرد؟یم pageپنل  ینه از منویتوسط کدام گز-401

 insert page -الف

 duplicate page -ب

 rotate spread -ج

 move page -د

 شود؟ید استفاده میانتخاب صفحات بصورت پراکنده از کدام کل یبرا-402

 shift -الف

 Alt -ب

 ctrl -ج

 shift + ctrl -د

 شود؟یر استفاده میمس یپ رویتا یکدام ابزار برا-403

 type to -الف

 me type to -ب

 type to path -ج

 ellipse frame -د

404-Master Page  هست؟ ییزهاینگدارنده چه چ 

 تعداد صفحات -الف

 شماره صفحه،لوگو،هدر و فوتر -ب

 الگوها -ج

 ابزارها -د

 ر است؟ییها قابل تغ Master Pageا تعداد یآ-405

 د.توان اضافه نمو یزان دلخواه میبله ،به هر م -الف

 ست.یش نیر.قابل افزایخ -ب

 ر است.ییل قابل تغیجاد فایفقط قبل از ا -ج

 توان اضافه نمود. یم Master Pageک یل فقط یجاد فایبعد از ا -د

 ح است؟ینه صحید کدام گزیجد Masterک یجاد یا یبرا-406

 New Masterنه یانتخاب گز File یمنو -الف

 New Masterنه یانتخاب گز Object یمنو -ب

 New Masterنه یانتخاب گز Pageپالت  -ج

 New Masterنه یانتخاب گز Layerپالت  -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز Master Pageن جهت  صفحات ییتع یبرا-407

 Page Size -الف



 Orientation -ب

 Based On master -ج

 Number of page -د

 م؟یکن یمنه استفاده یجاد فهرست از کدام گزیجهت ا-408

 Layout/Table Of Content -الف

 Type/Table Of Content -ب

 Edit/Table Of Content -ج

 Window/Table Of Content -د

 کند؟ ین مییرا تع ینه نوع صحافیکدام گز-409

 Print setting -الف

 imposition -ب

 Booklet Type -ج

 Page size -د

 کدام مد رنگ برای چاپ مناسب است؟-410

 RGB -لفا

 Gray scale -ب

 CMYK -ج

 INDEX -د

 کدام گزینه برای تثبیت رنگ استفاده میشود؟-411

 proof color -الف

 screen mode -ب

 display performance -ج

 actual size -د

 کدام گزینه طیف رنگ به شکل اعمال میکند؟-412

 gradient swatch tool -الف

 fill -ب

 gradient swatch tool -ج

 stroke -د

 دیده میشود؟ fillرنگ های کدام پالت رنگ در قسمت -413

 color -الف

 swatch -ب

 stroke -ج

 gradient -د

 شود؟یر خطوط اطراف استفاده مییتغ ینه برایکدام گز-414

 brightness -الف

 stroke -ب

 gradient -ج

 fill -د

 دهد؟یر مییتغ اء رایاش ینه گوشه هایکدام گز-415

 corner option -الف



 text wrap -ب

 compound -ج

 combine -د

 شود؟یه استفاده میجاد سایا ینه برایکدام گز-416

 opacity -الف

 drop shadow -ب

 outer glow -ج

 bevel and emboss -د

 شود؟یت استفاده میم شفافیتنظ ینه برایکدام گز-417

 opacity -الف

 drop shadow -ب

 outer glow -ج

 bevel and emboss -د

 توان شکل را برجسته کرد؟ینه میتوسط کدام گز-418

 opacity -الف

 drop shadow -ب

 outer glow -ج

 bevel and emboss -د

 کند؟یاعمال م ینه به داخل شکل درخشندگیکدام گز-419

 outer glow -الف

 basic feather -ب

 inner glow -ج

 inner shadow -د

 ف محو کرد؟یتوان شکل را بصورت طینه میتوسط کدام گز-420

 basic feather -الف

 directional feather -ب

 gradient feather -ج

 drop shadow -د

 رداد؟ییتوان رنگ شکل را تغینه میتوسط کدام گز-421

 fill -الف

 stroke -ب

 glow -ج

 opacity -د

 شود؟یم خط از کدام ابزار استفاده مرس یبرا-422

 frame -الف

 ellipse -ب

 line -ج

 Transform -د

 مات آماده اعمال کرد؟یتوان به شکل تنظینه میتوسط کدام گز-423

 style -الف



 fill -ب

 opacity -ج

 Glow -د

 شود؟یاستفاده م یچه مورد یبرا  corner optionنه یگز-424

 ر سبکییتغ -الف

 شکل یه هار گوشییتغ -ب

 ر رنگییتغ -ج

 مات متنیتنظ -د

 شود؟یافزودن جلوه از کدام پنل استفاده م یبرا-425

 style -الف

 effect -ب

 path -ج

 align -د

 را محو کرد؟ یتوان شیتوسط کدام افکت م-426

 drop shadow -الف

 feather -ب

 glow -ج

 stroke -د

 شود؟یاستفاده مگر از کدام پنل یل شکل به اشکال دیتبد یبرا-427

 Effects -الف

 Align -ب

 pathfinder -ج

 change -د

 ست؟یکار ابزار قطره چکان چ-428

 ینمونه بردار -الف

 شکل یکپ -ب

 برش شکل -ج

 رسم شکل -د

 توسط کدام ابزار میتوان قالب بندی یک متن را متون دیگر اعمال کرد؟-429

 format painter -الف

 eyedropper -ب

 paint bucket -ج

 copy -د

 شود؟یه ها از کدام  پنل استفاده میکار با ال یبرا-430

 layer -الف

 effect -ب

 align -ج

 path finder -د

 نه استفاده کرد؟یتوان از کدام گزیر مییطرح بصورت مستقل و قابل تغ یجاد اجزایا یبرا-431

 هیجاد الیا -الف



 جاد جلوهیا -ب

 جاد گروهیا -ج

 رلوحهجاد سیا -د

 شود؟ینشان داده م یت واقعیفیر با کینه تصویبا انتخاب کدام گز-432

 fast display -الف

 typical display -ب

 high quality display -ج

 Low quality -د

 مرور صفحات مناسب است؟ یر برایش تصویکدام حالت نما-433

 fast display -الف

 typical display -ب

 high quality display -ج

 Low quality -د

 با استفاده از کدام گزینه میتوان تنظیمات را ذخیره کرد و به موارد دیگر اعمال کرد؟-434

 copy -الف

 style -ب

 save -ج

 open -د

 شود ؟ینه استفاده میل رنگ از کدام گزیک پروفایا حذف یر و ییتغ یبرا-435

 assign profile -الف

 color -ب

 swatch -ج

 gradient -د

 شود؟یشگر استفاده مینما یکدام مدل رنگ برا-436

 cmyk -الف

 RGB -ب

 lab -ج

 gray scale -د

 باشد؟ یشگر میستم عامل و نمایکدام مد رنگ فارغ از نوع س-437

 cmyk -الف

 RGB -ب

 lab -ج

 gray scale -د

 شود؟یدام پنل استفاده مرنگ از ک یانتخاب تم ها یبرا-438

 color -الف

 swatch -ب

 gradient -ج

 Kuler -د

 شود؟ینه استفاده میرنگ ها از کدام گز یهم پوشان یب قسمتهایترک یبرا-439

 eyedropper -الف



 overprint -ب

 effect -ج

 combine -د

 شدت رنگ همان .................... است.-440

 Stroke color -الف

 Fill color -ب

 Gradient -ج

 Background color -د

 م؟یکن ین مییرا تع یزیچه چ Typeقسمت   Gradientدر پنجره -441

 یره ایا دای یبه صورت خط یزینحوه رنگ آم -الف

 لغزنده ها یریمحل قرار گ -ب

 یزیه رنگ آمیزاو -ج

 رنگ لغزنده ها -د

 م؟یکن ین مییتع را یزیچه چ Locationقسمت   Gradientدر پنجره -442

 یره ایا دای یبه صورت خط یزینحوه رنگ آم -الف

 لغزنده ها یریمحل قرار گ -ب

 یزیه رنگ آمیزاو -ج

 رنگ لغزنده ها -د

 م؟یکن ین مییرا تع یزیچه چ Angleقسمت   Gradientدر پنجره -443

 یره ایا دای یبه صورت خط یزینحوه رنگ آم -الف

 لغزنده ها یریب  محل قرار گ -ب

 یزیه رنگ آمیزاو -ج

 رنگ لغزنده ها -د

 ر است؟یدر کدام حالت امکان پذ یزیه رنگ آمین زاوییتع-444

 در حالت رنگ ساده -الف

 Linearنت با حالت یگراد یزیدر حالت رنگ آم -ب

 یره اینت با حالت دایگراد یزیدر حالت رنگ آم -ج

 با پترن ها یزیدر حالت رنگ آم -د

 توان  شکل دلخواه  رسم کرد؟یم توسط کدام ابزار-445

 line -الف

 pen -ب

 rectangular frame -ج

 pencil -د

 توسط کدام گزینه میتوان خانه های جدول را ادغام کرد؟-446

 convert rows -الف

 split cells horizontally -ب

 merge cells -ج

 split cells vertically -د

 یم کرد که عنوان جدول در تمام صفحات تکرار شود؟با انتخاب کدام گزینه میتوان تنظ-447

 to body -الف



 to footer -ب

 to header -ج

 heading -د

 کند؟یدا نمیت پیفیر کییر اندازه، تغییر با تغیر زیک از تصاویکدام -448

 یکسلیپ -الف

 Raster -ب

 یبردار -ج

 bitmap -د

 شود؟یجاد میا یاضیه معادالت و روابط ریک بر پایکدام نوع گراف-449

 یکسلیپ -الف

 Raster -ب

 یبردار -ج

 bitmap -د

 کند؟یاء کمک میاش یو مرتب ساز ینه بصورت هوشمند در خط سازیکدام گز-450

 Guides -الف

 Grid -ب

 Ruler -ج

 Smart Guides -د

 شود؟یر شکل نقاط از کدام ابزار استفاده مییو تغ ییجابجا یبرا-451

 selection -الف

 direct -ب

 move -ج

 path -د

 کند؟یدرجه رسم م 45 یاید، خط را در زواین نگهداشتن کدام کلییدر صورت پا-452

 Space -الف

 Ctrl -ب

 Alt -ج

 shift -د

 ست؟یچ  convert Direction pointکار ابزار -453

 ر نوع نقطهییتغ -الف

 جاد نقطهیا -ب

 حذف نقطه -ج

 رنگ کردن نقطه -د

 شود؟یر از کدام ابزار استفاده میک مسیشکافتن  یبرا-454

 scissors -الف

 crop -ب

 convert -ج

 direct -د

 شود؟یبه دست آوردن فصل مشترک شکلها از کدام پنل استفاده م یبرا-455

 Align -الف



 pathfinder -ب

 paragraph -ج

 style -د

شود یآن محو م یر قسمت هایرده و سارش، استفاده کیر قرار گرفته در زیآن از تصو یکه بافت اصل یریمس-456

 چه نام دارد؟

 یر برداریمس -الف

 یر برشیمس -ب

 یبیر ترکیمس -ج

 چکدامیه -د

 شود؟یز از کدام ابزار استفاده میت یلبه ها یر دارایک مسیهموارکردن  یبرا-457

 pen -الف

 pencil -ب

 frame -ج

 smooth -د

 شود؟ینه استفاده میکدام گزک شکل از یر در یک تصویقرار دادن  یبرا-458

 open -الف

 new -ب

 place -ج

 save -د

 شود؟ینه استفاده میل متن به جدول از کدام گزیتبد یبرا-459

 convert text to table -الف

 convert table to text -ب

 insert table -ج

 to header -د

 نه است؟یکدام گز pasteانبر ید میکل-460

 ctrl + C -الف

 ctrl + V -ب

 ctrl + N -ج

 ctrl + S -د

 شود؟ینه استفاده میکدام  گز wordک جدول آماده از یوارد کردن  یبرا-461

 open -الف

 new -ب

 place -ج

 save -د

 شود؟یانبر استفاده مید میات از کدام کلیانتخاب کل محتو یبرا-462

 ctrl + C -الف

 ctrl + V -ب

 ctrl + N -ج

 ctrl + A -د

 شود؟یم ارتفاع سطر استفاده میتنظ ینه برایکدام گز-463



 row height -الف

 column width -ب

 start row -ج

 keep with next row -د

 شود؟ینه استفاده میجدول از کدام گز یم خانه هایتقس یبرا-464

 merge -الف

 split -ب

 row height -ج

 column width -د

 ف کرد؟ید به صورت .................تعریات تکرار شود آنرا باان جدول در تمام صفحینکه سطر پایا یبرا-465

 سرسطر -الف

 بدنه -ب

 پاسطر -ج

 ادغام -د

جاد و به دفعات یتوان آنرا ایاست که م یات ظاهریو خصوص یمات قالب بندیاز تنظ ینه مجموعه ایکدام گز-466

 استفاده کرد؟

 جدول -الف

 سبک -ب

 ینمونه بردار -ج

 یر برشیمس -د

 ف کرد؟یک سبک تعریتوان یر میک از موارد زیکدام یبرا-467

 پاراگراف و کاراکتر -الف

 کاراکتر -ب

 یش -ج

 یپاراگراف، کاراکتر، ش -د

 است؟ ییزهایجدول شامل چه چ-468

 شامل سطرو ستون و سلول -الف

 شامل رنگ داخل سلول -ب

 Strokeشامل  -ج

 یشامل کادر متن -د

 م؟یکن یاز کدام ابزار استفاده مجهت رسم جدول در ابتدا -469

 Ellipse -الف

 Type -ب

 Pen -ج

 Selection -د

 ح است؟ینه صحیرسم جدول کدام گز یبرا-470

 Insert Tableنه یگز  File یمنو -الف

 Insert Tableنه یگز  Edit یمنو -ب

 Insert Tableنه یگز  Table یمنو -ج

 Insert Tableنه یگز  Window یمنو -د



 م؟یکن ین مییدام پنجره تعداد سطر و ستون ها را در ابتدا تعدر ک-471

 Insert Table -الف

 Column -ب

 Row -ج

 Direction -د

 م؟یکن یاز کدام منو استفاده م Tableجهت فعال شدن پالت -472

 Window -الف

 Table -ب

 File -ج

 Edit -د

 ر است؟ییقابل تغ ییزهایچه چ  Tableدر پالت -473

 سطرها تعداد -الف

 تعداد ستونها -ب

 پ، و فاصله از لبه سلولهایتعداد سطر و ستون و اندازه سلولها ،جهت تا -ج

 نوع فونت -د

 م؟یکن ین مییکاراکتر جدا کننده متن را تع convert text to tableنه از پنجره یدر کدام گز-474

 Number of Columns -الف

 Table Style -ب

 Row Separatorو  Column Separator -ج

 Separator -د

 ست؟یچ Interactiveمنظور از -475

 یجاد اسناد تعاملیا -الف

 ک کتابیجاد یا -ب

 ک مجلهیجاد یا -ج

 ک روزنامهیجاد یا -د

 د؟یرا د یل تعاملیش فایش نمایتوان پ یدر کدام پالت م-476

 SWF -الف

 Swf Preview -ب

 Preview -ج

 Interactive -د

 م؟یکن یاز کدام منو استفاده م یط کاریر محییتغ یبرا-477

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 Window یمنو -د

 م؟یکن یاستفاده م Window ینه منویاز کدام گز یط کاریر محییتغ یبرا-478

 work -الف

 workspace -ب

 space -ج

 Color -د



 ست؟یچ Hyperlinkمفهوم -479

 برد. ینترنت میدر ا یآن ما را به مکان یک کردن رویاست که با کل یریا تصویواژه،عبارت و  -الف

 برد. یندوز میدر و یآن ما را به مکان یک کردن رویاست که با کل یریا تصویواژه،عبارت و  -ب

 برد. ینترنت میدر ا یآن ما را به مکان یک کردن رویاست که با کل یاسناد تعامل -ج

 برد. ینترنت میدر ا یآن ما را به مکان یک کردن رویاست که با کل  ییمنو -د

 شود؟ یاز کدام منو فعال م Hyperlinkپالت -480

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 Window یمنو -د

 م؟یکن یپ مینک مورد نظر را تایآدرس ل Hyperlinkدر کدام کادر از پالت -481

 Hyperlinkکادر  -الف

 URLکادر  -ب

 Previewکادر  -ج

 Linkکادر  -د

 شود؟ یاز کدام منو فعال م Animationپالت -482

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 Window یمنو -د

 م؟یکن یشن دلخواه را انتخاب میمیان Animationاز کدام کادر از پالت -483

 Preset -الف

 Duration -ب

 Play -ج

 Speed -د

 م؟یکن یشن را انتخاب میمیمدت زمان ان Animationاز کدام کادر از پالت -484

 Preset -الف

 Duration -ب

 Play -ج

 Speed -د

 م؟یکن یشن را انتخاب میمیتعداد تکرار ان Animationاز کدام کادر از پالت -485

 Preset -الف

 Duration -ب

 Play -ج

 Speed -د

 م؟یکن یخاب مشن را انتیمیسرعت ان Animationاز کدام کادر از پالت -486

 Preset -الف

 Duration -ب

 Play -ج

 Speed -د



 م؟یکن ین مییشن را تعیمیه چرخش انیزاو Animationاز کدام کادر از پالت -487

 Rotate -الف

 Duration -ب

 Play -ج

 Speed -د

 م؟یکن ین مییشن را تعیمیر اندازه شکل در هنگام انییتغ Animationاز کدام کادر از پالت -488

 Rotate -لفا

 Scale -ب

 Play -ج

 Speed -د

 شود؟ یاز کدام منو فعال م Transitionپالت -489

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 Window یمنو -د

 م؟یکن ین مییجهت افکت را تع Transitionاز کدام کادر از پالت -490

 Rotate -الف

 Scale -ب

 Direction -ج

 Speed -د

 م؟یکن ین مییسرعت افکت را تع Transitionکادر از پالت  از کدام-491

 Rotate -الف

 Scale -ب

 Direction -ج

 Speed -د

 شود؟ یاز کدام منو فعال م Bottoms And Formsپالت -492

 Edit یمنو -الف

 File یمنو -ب

 view یمنو -ج

 Window یمنو -د

 نه مناسب است؟یشود کدام گزیده ماستفا یاء تکراریکه اش یع سرعت در مواقعیتسر یبرا-493

 کتابخانه -الف

 سبک -ب

 ینمونه بردار -ج

 بخش -د

 شود؟ینه استفاده میگر از کدام گزیا سند دیاز سند و  یگریوند به بخش دیپ یبرا-494

 Go to -الف

 copy -ب

 style -ج

 hyperlink -د



 باشد؟ یتد به چه صوریل بایفا ینک ها خروجیپرلیمشاهده عملکرد ها یبرا-495

 indd -الف

 psd -ب

 pdf -ج

 Eps -د

 شود ؟ینه استفاده میر از کدام گزیافزودن صوت و تصو یبرا-496

 open -الف

 place -ب

 import -ج

 new -د

 است؟  transitionف ینه تعریکدام گز-497

 ادداشتی -الف

 سند یش درآمدن صفحات متوالینحوه به نما -ب

 گرفتن ینحوه خروج -ج

 لیره کردن فاینحوه ذخ -د

 شود چه نام دارد؟یارتقاء نرم افزار استفاده م یکه برا یلیتکم یبرنامه ها-498

 لیفا -الف

 plug-in -ب

 Action -ج

 سند -د

 است؟ ینه معادل چاپ سنگیکدام گز-499

 چاپ مسطح -الف

 یتوگرافیل -ب

 چاپ گود -ج

 لکیچاپ س -د

 رود؟یم متن در سند به کار یجستجو ینه برایکدام گز-500

 find/change -الف

 eyedropper -ب

 quick style -ج

 Go to -د

 ص داد؟یرا تشخ ییامال یتوان غلط هاین میزاین دینه در نرم افزار ایتوسط کدام گز-501

 find/change -الف

 spell check -ب

 Replace -ج

 style -د

 رد؟یگیده میغلط ها را نادنه یکدام گز ییامال یابیهنگام غلط -502

 Ignore All -الف

 change all -ب

 dictionary -ج

 add -د



 کند؟ینه کلمه را به واژگان نرم افزار اضافه میکدام گز check spellingدر کادر -503

 Ignore All -الف

 change all -ب

 dictionary -ج

 add -د

 ض کرد؟یودا و  تعیرا پ ستم وجود نداردیسکه در  ییتوان فونتهاینه میتوسط  کدام گز-504

 find/change -الف

 Find font -ب

 replace -ج

 spell check -د

 کند؟یم میم تنظینه متن را بصورت ضخیکدام گز-505

 bold -الف

 regular -ب

 underline -ج

 italic -د

 نه است؟یکدام گز findانبر دستور ید میکل-506

 ctrl + A -الف

 ctrl + F -ب

 ctrl + S -ج

 ctrl + C -د

 ن درج  کرد؟یزاین دیتوان عالمت ها را در اینه میط کدام گزتوس-507

 Glyphs -الف

 symbol -ب

 Equation -ج

 import -د

 شود؟ین استفاده میزاین دیادداشت در نرم افزار ایجاد یا ینه برایکدام گز-508

 Note -الف

 notepad -ب

 comment -ج

 Text -د

 کرد؟ یل را بررسیز متن در فایخارج از محدوده و سرر ی،رنگهاتیفیک یر بیتوان تصاوینه میتوسط کدام گز-509

 spell check -الف

 find/change -ب

 preflight -ج

 text -د

 شود؟ینه استفاده میگر از کدام گزیوتر دیوتر به کامپیک کامپین از یزاین دیل ایانتقال فا یبرا-510

 package -الف

 place -ب

 save -ج

 export -د



 شود؟ینه استفاده میدر فرمت دلخواه از کدام گز یتن خروجگرف یبرا-511

 package -الف

 place -ب

 save -ج

 export -د

 نه است؟یکدام گز  exportانبر ید میکل-512

 ctrl + A -الف

 ctrl + F -ب

 ctrl + S -ج

 ctrl + E -د

 جاد کرد؟یبصورت وکتور ا یک خروجیتوان ینه میتوسط کدام گز-513

 png -الف

 jpg -ب

 Eps -ج

 swf -د

 جاد کرد؟یط وب ایاستفاده در مح  یبرا یک خروجیتوان ینه میتوسط کدام گز-514

 png -الف

 jpg -ب

 Eps -ج

 swf -د

 کدام است؟ printنه یانبر گزید میکل-515

 ctrl + A -الف

 ctrl + F -ب

 ctrl + p -ج

 ctrl + E -د

 دهد؟یال بصورت پشت سرهم ،چاپ را انجام مچاپ در تعداد با یبرا printنه در کادر یکدام گز-516

 collate -الف

 copies -ب

 print layer -ج

 spreads -د

 کند؟یگر چاپ میکدیزوج و فرد را کنار  ینه هنگام چاپ دوصفحه هایکدام گز-517

 collate -الف

 copies -ب

 print layer -ج

 spreads -د

 ست؟یچ Exportبا  Saveفرق -518

 ارند.با هم ند یفرق -الف

 م.یرا دار یشتریب یره سازیذخ یپسوندها Exportدر  -ب

 چاپ گرفتن مناسب است. یبرا Export -ج

 ره کرد.یل را ذخیتوان فا یم Saveنه یفقط با گز -د



 ست؟یچ Placeانبر دستور ید میکل-519

 CTRL+S -الف

 CTRL+R -ب

 CTRL+D -ج

 CTRL+C -د

 ست؟یچ ییمفهوم صفحه آرا-520

ک یگراف یو طراح یبا سازیه، زیهنر انتخاب فونت،اندازه کلمات،فواصل خطوط،فاصله از حاش ییاصفحه آر -الف

 باشد یمناسب عکس ها و ... م یصفحات،جاگذار

 باشد یهنر انتخاب فونت،اندازه کلمات م ییصفحه آرا -ب

 باشد یمناسب عکس ها و ... م یک صفحات،جاگذاریگراف یو طراح یبا سازیهنر  ز ییصفحه آرا -ج

 قه شخص استیزان سلینشان دهنده م ییصفحه آرا -د

 روزنامه است؟ یف مربوط به کاغذهایکدام تعر-521

 شود. قدرت جذب باال دارند. یافت میمت که به شکل رول و ورق یارزان ق یکاغذ -الف

نوشتن با خودکار  یو برا شود یه سربرگ از آنها استفاده میته یچاپ به روش افست و برا یکه معموال برا ییکاغذها -ب

 مناسب است.

 دهند. یم یت خوبیفیک یرنگ یا مات که در چاپ هایبا پوشش براق  یکاغذ ها -ج

 یصفحه بعد یس را رویدست نو یاز نوشته ها یک کپیکند و  یه به کاربن عمل میکه شب ییایمیبا پوشش ش یکاغذ -د

 باشد ی... م مناسب عکس ها و یهنرجاگذار ییدهد.فحه آرا یانتقال م

 گالسه است؟ یف مربوط به کاغذهایکدام تعر-522

 شود. قدرت جذب باال دارند. یافت میمت که به شکل رول و ورق یارزان ق یکاغذ -الف

نوشتن با خودکار  یشود و برا یه سربرگ از آنها استفاده میته یچاپ به روش افست و برا یکه معموال برا ییکاغذها -ب

 مناسب است.

 دهند. یم یت خوبیفیک یرنگ یا مات که در چاپ هایبا پوشش براق  یذ هاکاغ -ج

 یصفحه بعد یس را رویدست نو یاز نوشته ها یک کپیکند و  یه به کاربن عمل میکه شب ییایمیبا پوشش ش یکاغذ -د

 دهد. یانتقال م

 است؟ یلیانج یف مربوط به کاغذهایکدام تعر-523

 شود. یقطور و ارزشمند استفاده م یچاپ کتاب ها یبرا ار نازک که معموالیبس یکاغذ -الف

نوشتن با خودکار  یشود و برا یه سربرگ از آنها استفاده میته یچاپ به روش افست و برا یکه معموال برا ییکاغذها -ب

 مناسب است.

 دهند. یم یت خوبیفیک یرنگ یا مات که در چاپ هایبا پوشش براق  یکاغذ ها -ج

 یصفحه بعد یس را رویدست نو یاز نوشته ها یک کپیکند و  یه به کاربن عمل میکه شب ییایمیشبا پوشش  یکاغذ -د

 دهد. یانتقال م

 مختلف کاغذ و مقوا کدام است؟ یها یژگیو-524

 یو نور ییایمی،شیکی، مکانیکیزیف یها یژگیو -الف

 یو نور ییایمی،شیکیزیف یها یژگیو -ب

 یو وزن ییایمی،شیکیمکان یها یژگیو -ج

 و رنگ ی، وزنیکیزیف یها یژگیو -د

 کدام است؟ یریز کتاب وزیسا-525

 212*141 -الف

 235*165 -ب



 200*125 -ج

 280*210 -د

 باشد؟ یو کنترل پروژه م یزیر جزء مراحل برنامه ریک از موارد زیکدام -526

 یریم گیم،تصیابیپروژه،ارزش ی،اجرایزی،برنامه رینه،زمان بندیل پروژه،برآورد هزیتحل -الف

 یریم گیپروژه ،تصم ی،اجرایزی،برنامه رینه،زمان بندیبرآورد هز -ب

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

 یریم گیپروژه ،تصم ی،اجرایزینه،برنامه ریل پروژه،برآورد هزیتحل -د

 ست؟یمفهوم کسب و کار چ-527

 د و فروش و تجارت است.یخر یکسب و کار به معن -الف

 فروش و تجارت است.  یکسب و کار به معن -ب

 د و تجارت است.یخر یکسب و کار به معن -ج

 تجارت است. یکسب و کار به معن -د

 کسب و کار کدامند؟ یها یژگیو-528

 کسب ارزش یا انتقال کاالها و خدمات برایفروش  -الف

 سود یزهیو خدمات ، تکرار معامالت ، انگ کاالها یکسب ارزش ، معامله یا انتقال کاالها و خدمات برایفروش  -ب

 کاالها و خدمات یکسب ارزش ، معامله یا انتقال کاالها و خدمات برایفروش  -ج

 سود یزهیانگ -د

 انواع کسب و کار کدامند؟-529

 ،ینترنتی،ایکسب و کار خانگ ، کوچک ی، خانوادگیی، روستاینترنتی،ایکسب و کار خانگ -الف

 ، کوچکی، خانوادگییاکسب و کار روست -ب

 یرونیو ب یکسب و کار خانگ -ج

 کسب و کار بزرگ و کوچک -د

 کدامند؟ یکسب و کار خانگ یایاز مزا یبرخ-530

ن بودن یی، پا ین کار و زندگیشتر بیجاد تعادل و موازنه بیر ، ایانعطاف پذ یشتر ، ساعات کاریو استقالل عمل ب یآزاد -الف

 و ... ینه راه اندازیهز

 شتریو استقالل عمل ب یآزاد -ب

 ریانعطاف پذ یساعات کار -ج

 ینه راه اندازین بودن هزییپا -د

 


