
  
 

 

 تشای جاتجایی دس زصَیش اص چِ اتضاسی اسسفادُ هی ضَد؟ -1

Zoomالف-  

Hand -ب 

move -ج 

Merge -د 

 تشای زغییش حالر ًوایص خالر ّا دس هحیظ فسَضاج اص کذام هٌَ اسسفادُ هی کٌین ؟ -2

File--اِف 

Edit-ب 

Window-ج 

Image-د 

 یک ًاحیِ اًسخاتی اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟تشای رخیشُ  -3

Select / save selectionاِف- 

Select / load selectionب- 

Edit /save selectionج- 

Edit / load selection-د 

 تا اًسخاب کذام یک اص فشهاى ّای صیش هی زَاى زوام سًگ ّای زصَیش سا زثذیل تِ عیف سیاُ ٍ سفیذ کشد؟ -4

Invertاِف- 

Thresholdب- 

variation-ج 

Desaturate-د 

 تشای هطاّذُ اعالػاذ هشتَط تِ یک خیکسل اص کذام خالر اسسفادُ هی کٌین؟ -5

info-اِف 

layer-ب 

history-ج 

action-د 

 کلیِ فایل ّای عیف سًگ خسًَذ ................. ٍ فایل ّای قلوَ خسًَذ................... داسًذ-6

.abr, .grdاِف- 

.bar ،.grt -ب 

.adr  ،.grd-ج 

rba.  ،.rgt-د 

 ًوًَِ سَاالذ فسَضاج ساصهاى فٌی حشفِ ای

 آٔٛصضٍاٜ آیٙذٜ تشتش



 7 -تشای رخیشُ کشدى یک زصَیش تِ ػٌَاى یک الگَ اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟

- Define pattern-اِف 

- Define brush preset-ب 

- Define custom shape-ج 

 ٞیچىذاْ -د

 اسسفادُ هی کٌین؟ تشای رخیشُ کشدى یک زصَیش تِ ػٌَاى یک تشاش اص کذام گضیٌِ -8

- Define patternاِف-  

- Define brush preset-ب 

- Define custom shapeج-  

 د - ٞیچىذاْ 

 آیا خغَط ساٌّوا ٍ ضثکِ ضغشًجی دس چاج دیذُ هی ضًَذ ؟ -9

 خیش -اِف 

 تّٝ- ب 

 تستٍی تٝ ا٘ذاصٜ تصٛیش داسد -ج 

 تستٍی تٝ حاِت صفحٝ داسد -د 

 .سا تشداسین، ًام ایي الیِ تِ صَسذ خیص فشض ............... هی ضَدbackgroundاگش قفل الیِ   -01

- layer 1اِف 

- copy backgroundب 

- Non nameج 

- layer0د 

 اسسفادُ اص کذام جلَُ هی زَاى دس لثِ یک الیِ سایِ داخلی ایجاد ًوَد؟ -00 

 drop shadowاِف- 

 outer glow-ب 

 inner glow-ج 

 inner shadow-د 

 02-کذام جلَُ زصَیش ٍ هسي سا تشجسسِ هی کٌذ؟

 satin-اِف 

texture-ب 

 bevel emboss-ج 

 contour-د 

 تشای ....................... اسسفادُ هی ضَد؟contrast/brightnessاص دسسَس  -03

 تٙظیٓ فاْ سٍ٘ی ٚ اضثاع سً٘-اِف 

 تٙظیٓ سٚضٙی ٚ تیشٌی تصٛیش-ب 

 تصحیح سً٘-ج 



 ٍضیٙی سٍ٘یجای-د 

 تشای گسسشش یافسي ًاحیِ اًسخاب ضذُ ًسثر تِ ًَاحی قثلی کذام گضیٌِ تِ کاس هی سٍد؟14-

- Expandاِف 

- subtract from selectionب 

- intersect whit selectionج 

- intersectد 

 تشای اضافِ کشدى اًسخاب تِ اًسخاب ّای قثلی اص کذام کلیذ کوک هی گیشین؟15-

 alt -اِف

- ctrlب 

- shiftج 

- ctrl+ altد 

 تشای کن کشدى اًسخاب اص اًسخاب ّای قثلی اص کذام کلیذ کوک هی گیشین؟16-

 alt -اِف

- ctrlب 

- shiftج 

- ctrl+ altد 

 تا کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش هی زَاى ػالٍُ تش هیضاى سٍضٌایی اضثاع یا غلظر سًگ زصَیش سا زغییش داد؟17-

- level/contrastاِف 

- image/adjustmentب 

- hue/saturationج 

 ٞیچىذاْ-د 

 تشای ایجاد تَم جذیذ چِ کلیذی اسسفادُ هی ضَد ؟18-

- ctrl+ mاِف 

- alt+ mب 

- ctrl+ nج 

- alt+ nد 

 تشای تاص گشداًذى زصَیش تِ آخشیي ضکل رخیشُ ضذُ سٍی ّاسد اص کذام کلیذ اسسفادُ هی کٌین ؟19-

 f9 -اِف

- f5ب 

- f12ج 

- f1د 

 تشای اضسشاک گشفسي اص اًسخاب ّای قثلی اص کذام کلیذ کوک هی گیشین؟20-

 alt -اِف

- ctrlب 



- shiftج 

- shift+ altد 

....................... gradient -20تشای ایجاد 

 .فمظ اص دٚ سً٘ استفادٜ ٔی وٙیٓ-اِف 

 .حذالُ اص دٚ سً٘ استفادٜ ٔی وٙیٓ-ب 

 صٔیٙٝ استفادٜ ٔی وٙیٓ فمظ اص سً٘ پس صٔیٙٝ ٚ پیص-ج 

 .اص سٝ سً٘ استفادٜ ٔی وٙیٓ-د 

 سا تیاى هی کٌذ ؟Dodgeکذام گضیٌِ ػولکشد اتضاس 22-

 تصٛیش سا تیشٜ تش ٔی وٙذ-اِف 

 تصٛیش سا سٚضٗ تش ٔی وٙذ-ب 

 تصٛیش سا ٚاضح تش ٔی وٙذ-ج 

 تصٛیش سا ٔحٛ ٔی وٙذ-د 

 ساػر اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟دسجِ جْر ػقشتِ 91تشای چشخاًذى فایل تِ هیضاى 23-

- Flip canvans verticalاِف 

- CW 90ب 

- CCW90ج 

- Arbitaryد 

 تا دادى چِ صاٍیِ ای فایل سا تِ اًذاصُ یک ًین دایشُ هی چشخاًین؟24-

 دسج180ٝ-اِف 

 دسج90ٝ-ب 

 دسج360ٝ-ج 

 دسج60ٝ-د 

 سخاب ضذُ سا فقظ دس هٌغقِ کلیک ضذُ اًسخاب هیکذام یک اص گضیٌِ ّای صیش دس صَسذ فؼال تَدى، سًگ ا25ً-

 کٌذ ًِ دس کل زصَیش؟

- contiguousاِف 

- Anti-aliasب 

- Toleranceج 

- Sample All layerد 

 کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش دقر اتضاس ػصای جادٍیی سا زؼییي هی کٌذ؟26-

- contiguousاِف 

- Anti-aliasب 

- Toleranceج 

- Sample All layerد 

 چگًَِ اسر؟RGBکذ ػذدی سًگ سفیذدس هذ سًگی 27-



 555ٍٕٞی -اِف 

 111ٍٕٞی -ب 

 1ٍٕٞی -ج 

 ٞیچىذاْ-د 

 کذام اسر؟cutکلیذ هیاًثش 28-

- Ctrl+Aاِف 

- Ctrl+Rب 

- Ctrl+tج 

- Ctrl+xد 

 کذام یک اص اتضاسّای صیش تشای زشسین چْاس ضلؼی هَسد اسسفادُ قشاس هی گیشد؟29-

- Lassoاِف 

- Elliptical ب 

- marqueeج 

- Rectangularد 

 سا اًجام دّین؟brushاص کذام خاًل هی زَاًین زٌظیواذ 30-

- navigatorاِف 

- actionب 

- brushج 

- historyد 

 کلیذ هیاًثش ایجاد الیِ جذیذ چیسر؟31-

- Ctrl+deletاِف 

- Alt+deletب 

- Ctrl+nج 

- Ctrl+shift+nد 

 اسر؟ کذام گضیinverseٌِکلیذ هیاًثش 32-

- Ctrl+alt+iاِف 

- Shift+iب 

- Ctrl+iج 

- Ctrl+shift+iد 

 تشای اػوال جلَُ ًَس خشداصی اص کذام فیلسش اسسفادُ هی کٌین؟33-

- Blurاِف 

- Renderب 

- Noiseج 

- Sharpenد 



 چٌذ اسر؟A4سایض کاغز 34-

 اِف -29*21

 ب -24*22

 ج -30*18

 د -31*25

 هذ سًگی عیف سیاُ ٍ سفیذ چیسر؟35-

 RGB -اِف

- CMYKب 

- GRAYSCALEج 

- BITMAPد 

 forground-36چیسر؟

 سً٘ پس صٔیٙٝ-اِف 

 سً٘ سٚ صٔیٙٝ-ب 

 سً٘ پیص صٔیٙٝ-ج 

 سً٘ ٔحتٛا-د 

 تشای تْثَد لثِ ّای اًسخاب اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟37-

- Anti-aliasاِف 

- Refine edgeب 

- Sample All Layerج 

- Toleranceد 

 ایجاد اًیویطي کذام خالر سا فؼال هی کٌین؟تشای 38-

- Timelineاِف 

- Layerب 

- Animationج 

- Colorد 

 خالر سًگ ًوًَِ ای دس فسَضاج کذام اسر؟39-

- Layerاِف 

- Swatchesب 

- Styleج 

- Channelد 

 تا کذام فیلسش هی زَاى حالر خَسسشی سٍی ػکس ایجاد کشد؟40-

- FILTER -> ARTISTIC -> POSTER EDGEاِف 

- FILTER -> BLURب 

- FILTER -> DODGEج 



- FILTER -> VIDEOد 

 تا کذام گضیٌِ هی زَاى اص زصَیش کدی ایجاد کشد؟41-

- PASTEاِف 

- COPYب 

- MOVEج 

- DUPLICATEد 

 تشای زغییش هذ سًگی تؼذ اص ایجاد فایل اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟42-

- IMAGE -> MODEاِف 

- SELECT -> INVERSEب 

- IMAGE -> VARIABLEج 

- IMAGE -> AUTO TONEد 

 تا کذام فیلسش هی زَاًین تافر هَصائیک تِ زصَیش تذّین؟43-

- FILTER -> ARTISTIC -> WATER COLORاِف 

- FILTER -> ARTISTIC -> SPONGEب 

- FILTER -> TEXTURE -> GRAINج 

- FILTER -> TEXTURE -> MOSAIC TILESد 

 اص کذام دسسَس اسسفادُ هی کٌین؟PATHتشای زثذیل ًاحیِ اًسخاتی تِ 44-

- Make Work Pathاِف 

- Pathب 

- Penج 

- Free Penد 

 تشای اًسخاب سًگ دس تشًاهِ فسَضاج اص کذام خالر هی زَاًین اسسفادُ کٌین؟45-

- patternاِف 

- brushب 

- Colorج 

- historyد 

 چیسر؟zoom inکلیذ هیاًثش 46-

 Alt -+ +اِف

- Ctrl+ -ب 

- Ctrl + +ج 

- Shift+ +د 

 چیسر؟zoom outکلیذ هیاًثش 47-

- Ctrl+ -اِف 

- Alt+ -ب 



- Ctrl+ +ج 

- Shift+ -د 

 کذام اسر؟handدس تشًاهِ فسَضاج کلیذ هیاًثش اتضاس 48-

 esc -اِف

- tabب 

- spaceج 

- Num lockد 

 هغٌاعیسی چِ ػولی سا اًجام هی دّذ؟دس ًَاسزٌظیواذ اتضاس اًسخاب frequencyگضیٌِ 49-

 .فضای جستجٛ جٟت پیذا وشدٖ سً٘ ٔتفاٚت سا تؼییٗ ٔی وٙذ-اِف 

 .دسصذ تضاد سً٘ جٟت جزب ِثٝ ٞا سٚ تؼییٗ ٔی وٙذ-ب 

 .تؼذاد ٘ماط ثاتت وٙٙذٜ سا تؼییٗ ٔی وٙذ-ج 

 .٘احیٝ ا٘تخاب فؼّی سا تٝ لثّی اضافٝ ٔی وٙذ-د 

 یواذ اتضاس اًسخاب هغٌاعیسی چِ ػولی سا اًجام هی دّذ؟دس ًَاسزٌظcontrastگضیٌِ 50-

 فضای جستجٛجٟت پیذا وشدٖ سً٘ ٔتفاٚت سا تؼییٗ ٔی وٙذ-اِف 

 .٘احیٝ ا٘تخاب فؼّی سا تٝ لثّی اضافٝ ٔی وٙذ-ب 

 تؼذاد ٘ماط ا٘تخاب سا تؼییٗ ٔی وٙذ-ج 

 دسصذ تضاد سً٘ جٟت جزب ِثٝ ٞا سٚ تؼییٗ ٔی وٙذ-د 

 کلیذّای هیاًثش صیش تشای حزف ٍ ًوایص خظ کص دٍس تَم ًقاضی تِ کاس گشفسِ هی ضَد ؟کذاهیک اص 51-

- CTRL+Rاِف 

- ALT+Rب 

- SHIFT+Rج 

- ALT+Uد 

 یا هضشب آى اص کذام کلیذ هی زَاى اسسفادُ کشد؟45تشای سسن یک خظ تا صاٍیِ 52-

- Shiftاِف 

- Ctrlب 

- Altج 

- Spaceد 

 اسر؟ کذام یک اص هَاسد صیش صحیح53-

 .فتٛضاج یه ٘شْ افضاس ٌشافیىی تشداسی است-اِف 

 .تاص ٕ٘ی وٙذNew fileفتٛضاج فایّی سا دس ٔحیظ خٛد تٝ صٛست -ب 

 .استفادٜ ٔی ضٛدFile / newتشای ایجاد یه صفحٝ واسی جذیذ اص -ج 

 .فتٛضاج یه ػىس سا تٝ دِخٛاٜ تاص ٔی وٙذ-د 

 ًذاضسِ تاضذ چگًَِ هی زَاى آى سا ظاّش ًوَد ؟دسصَسزی کِ قسور اتضاس دس فسَضاج ٍجَد 54-

 .سا ا٘تخاب ٔی وٙیTOOLSٌٓضیٙٝ WINDOWاص ٔٙٛی -اِف 



 .سا ا٘تخاب ٔی وٙیTOOLSٓساست وّیه وشدٜ ٚ ٌضیٙٝ OPTIONدس ٘ٛاس -ب 

 .سا ا٘تخاب ٔیىٙیTOOLSٌٓضیٙٝ VIEWاص ٔٙٛی -ج 

 .سا ا٘تخاب ٔی وٙیtoolsٌٓضیٙٝ imageاص ٔٙٛی -د 

 چِ ػولی اًجام هی دّذ؟cropاتضاس optionدس ًَاس shieldگضیٌِ  اًسخاب55-

 .تؼییٗ ضذٜ دیذٜ ضٛدopacity٘احیٝ خاسج اص ٔحُ ا٘تخاب تٝ صٛست ٔات تا -اِف 

 .تاػث ٔی ضٛد تٕأی الیٝ تشش تخٛس٘ذ-ب 

 .ٔی ٌشددHeight ٚwidthتاػث لشاسٌشفتٗ تصٛیش ٔتٙاٚب تا اػذاد -ج 

 .ٔشتغ ٔی ضٛد تاػث تشش تصٛیش تٝ صٛست-د 

 چیسر؟dpiهٌظَس اص 56-

 تؼذاد ٘ماط یه تصٛیش-اِف 

 تؼذاد ٘مغٝ دس ایٙچ-ب 

 خشٚجی تصٛیش یه چاپٍش-ج 

 اسىٗ تصاٚیش تا ویفیت تاال-د 

 خالر ّای ضٌاٍس زَسظ کذام هٌَ هخفی یا آضکاس هی ضَد ؟57-

- Viewاِف 

- Windowب 

- Layerج 

- Editد 

 ٌاٍس ، اصغالح ضٌاٍس سا تِ کاس هی تشًذ؟تِ چِ دلیل تشای خالر ّای ض58-

 .تٝ دِیُ ایٙىٝ ایٗ ِٛحٝ ٞا ٕٞیطٝ سٚی تصاٚیش تاص ضذٜ دس ٔحیظ واس تش٘أٝ لشاس ٔی ٌیشد-اِف 

 .چٖٛ تٝ ساحتی ٔی تٛاٖ آٟ٘ا سا اص ٘مغٝ ای تٝ ٘مغٝ دیٍش جاتجا وشد-ب 

 .چٖٛ ٔشتٛط تٝ الیٝ ٞا ٞستٙذ-ج 

 .تاص ٔی ضٛ٘ذ تٝ دِیُ آ٘ىٝ پاِت ٞا سٚی ٞٓ-د 

 کذام ػثاسذ ًادسسر اسر؟59-

 .تشای تصاٚیش ٞٙشی خغی سیاٜ ٚ سفیذ استفادٜ ٔی ضٛدBitmapاص -اِف 

 .تشای تثذیُ تصاٚیش سٍ٘ی تٝ سیاٜ ٚ سفیذ استفادٜ ٔی ضٛدRGBاص -ب 

 .تشای تصاٚیش سٍ٘ی وٝ سٚی واغز چاج ٔی ضٛ٘ذ استفادٜ ٔی ضٛدCMYKاص -ج 

 .تصاٚیشی وٝ داسای سایٝ ٞای خاوستشی ) ٔثُ ػىس ٞای سیاٜ ٚ سفیذ ( تاضٙذ استفادٜ ٔی ضٛدتشای Grayscaleاص -د 

 61هٌظَس اص- Flatten Imageچیسر ؟

 .الیٝ ٞای ٔخفی سا حزف ٔی وٙذ-اِف 

 .الیٝ ٞا سا ٔخفی ٔی وٙذ-ب 

 .تٕأی الیٝ ٞا سا تا ٞٓ دس پس صٔیٙٝ ادغاْ ٔی وٙذ-ج 

 .ایجاد الیٝ ٔی وٙذ-د 

 ام ػثاسذ صحیح اسر ؟کذ61-



 .تصاٚیش تشداسی تا تضسي تش ضذٖ ، تٝ صٛست پیىسّی ٔی ضٛد-اِف 

 .تاػث افت ویفیت تصٛیشی ٔی ضٛدRasterافضایص سصِٚٛضٗ دس تصاٚیش -ب 

 .تفاٚتی ٚجٛد ٘ذاسدRasterتیٗ تصاٚیش تشداسی ٚ -ج 

 .تٝ ٔشاتة تٟتش استRasterویفیت ٚ ٚضٛح تصاٚیش تشداسی اص تصاٚیش -د 

 تشای تشعشف ضذُ قشهضی چطن اص کذام اتضاس اسسفادُ هی کٌین؟62-

- Red eye toolاِف 

- Lasso toolب 

- Stamp toolج 

- Zoom toolد 

 تشای ٍاسد کشدى یک فایل تِ هحیظ فسَضاج اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی ضَد ؟63-

- Save asاِف 

- Importب 

- Openج 

- Exportد 

 .…………فسَضاج ًشم افضاسی اسر 64-

 تشای تٟیٝ فیّٓ ٞای ا٘یٕیطٗ-اِف 

 تش٘أٝ وٕىی اتٛوذ تشای ٚیٙذٚص-ب 

 جٟت ٔٛ٘تاط فیّٓ-ج 

 تشای ستٛش , ٚیشایص ٚ عشاحی-د 

 تِ عَس خیص فشض، تشًاهِ فسَضاج چٌذ هشحلِ اص زغییشاذ سا هی زَاًذ ًگِ داسی کٌذ؟65-

 ٔشح30ّٝ -اِف 

 ٔشح20ّٝ -ب 

 ٔشح15ّٝ -ج 

 ٔشح25ّٝ -د 

 فشهر اصلی فسَضاج کِ قاتلیر رخیشُ زصَیش تا الیِ ّای تاص سا داساسر کذام گضیٌِ صیش اسر ؟66-

 CDR -اِف

- FMHب 

- PSDج 

- JPGد 

 تشای کَچک ًوائی زصَیش دس فسَضاج چِ تایذ کشد ؟67-

- View / zoom outاِف 

- View / zoom inب 

 handاتضاس -ج 

- Ctrl+0د 



 ذ ؟خغَط ساٌّوا چِ خغَعی ّسس68ٌ-

 ایٗ خغٛط چاج ٕ٘ی ضٛ٘ذ ٚ تشای تشاص وشدٖ ٔٛضٛػات استفادٜ ٔی ٌشد٘ذ-اِف 

 خغٛعی وٝ تا دسي وشدٖ اص سٚی خظ وص تٝ تصٛیش تشسیٓ ٔی ضٛ٘ذ-ب 

 .لاتُ ٕ٘ایص ٞستٙذviewاص عشیك ٔٙٛی -ج 

 ٕٞٝ ٔٛاسد-د 

 جْر آٍسدى خظ ساٌّوای افقی کذام ػول صیش سا تایذ اًجام داد ؟69-

 سٚی خظ وص افمی ٚ وطیذٖ ٚ سٞا وشدٖ دسٖٚ صفحٝوّیه -اِف 

 F4صدٖ وّیذ -ب 

 Show Guid lineاستفادٜ اص ٌضیٙٝ -ج 

 فطاس دادٖ ٕٞضٔاٖ وّیذ ٞای-د 

 .اسسفادُ کشد..……………تشای ظاّش ضذى خظ کص هی زَاى اص 70-

- View / Rulersاِف 

- Edit / Rulersب 

- Ctrl + Uج 

- Ctrl + Xد 

 .ًاهیذُ هی ضًَذ .…………خغَط ضثکِ  ٍ ……خغَط ساٌّوا 71-

- Lines - Guidesاِف 

- Guides - gridب 

- Grid - Guidesج 

- line Guides - Line Gridد 

 چگًَِ هی زَاى یک الیِ سا خٌْاى کشد ؟72-

 سٚی الیٝ وّیه ٔی وٙیٓ ٚ آٖ سا تٝ سٕت سغُ صتاِٝ ٔی وطیٓ-اِف 

 الیٝ سا اص حاِت فؼاَ خاسج ٔی وٙیٓ-ب 

 سٚی ٕ٘اد چطٓ الیٝ وّیه ٔی وٙیٓ-ج 

 سٚی الیٝ وّیه وشدٜ ٚ دوٕٝ-د 

 تشای هطاّذُ ػولیاذ اًجام ضذُ سٍی فایل جاسی اص کذام خالر اسسفادُ هی کٌین؟73-

- Historyاِف 

- Layerب 

- Navigatorج 

- Infoد 

 تا کوک کذام خالر هی زَاى دس ساتغِ تا ًقغِ جاسی زصَیش اعالػاذ تِ دسر آٍسد؟74-

- Infoاِف 

- Swatchesب 

- Historyج 



- Colorد 

 تشای تاصگطر چٌذ ػول قثلی اصکذام خالر یا دکوِ اسسفادُ هی کٌین؟75-

- Layerاِف 

- Historyب 

- Ctrl + Zج 

- Undoد 

 کلیذ هیاًثش ًوایص خالر الیِ ّا کذام اسر ؟76-

 F5 -اِف

- Alt + Shiftب 

- F7ج 

- Spaceد 

 چیسر ؟Actionاصلی زشیي ٍظیفِ خالر 77-

 تٙظیٓ تصٛیش تشای چاج-اِف 

 فمظ سٚی الیٝ ٞای ٘ٛضتٝ ضذٜ ػُٕ ٔی وٙذ-ب 

 حزف ػّٕیات ٞای اضافی سٚی یه الیٝ-ج 

 ضثظ ٚ رخیشٜ ػّٕیات ٞای سٚی یه فایُ ٚ اجشا سٚی یه فایُ دیٍش-د 

 افسذ ؟ ّش چِ لغضاى سا تِ سور ساسر حشکر دّین دس زصَیش چِ ازفاقی هیNavigatorدس خالر 78-

 تصٛیش تضسٌٕٙایی ٔی ضٛد-اِف 

 تصٛیش وٛچىٕٙایی ٔی ضٛد-ب 

 سً٘ تصٛیش تغییش ٔی وٙذ-ج 

 ٞیچ اتفالی ٕ٘ی افتذ-د 

 کذام گضیٌِ صیش هی زَاًذ زصاٍیش سا جْر صفحاذ ایٌسشًسی رخیشُ کٌذ ؟79-

- Save asاِف 

- Exportب 

- Save For Webج 

- Importد 

 تا ًگْذاضسي کذام کلیذ هی زَاى ضکل دایشُ ٍ هشتغ کاهل سسن ًوَد؟marqueeٌّگام اسسفادُ اص اتضاس 80-

 Alt -اِف

- Ctrlب 

- Shiftج 

- Shift + Ctrlد 

 چِ کاسی اًجام هی دّذ ؟Expandگضیٌِ Selectدسهٌَی 81-

 ٌستشش ٘احیٝ ا٘تخاب-اِف 

 ٘احیٝ ا٘تخاب سا جٕغ تش ٔی وٙذ-ب 



 آٚسد٘احیٝ ا٘تخاب سا تٝ ضىُ وادس دس ٔی -ج 

 وٙاسٜ ٞای ٘احیٝ ا٘تخاتی ساتٝ صٛست ٔحٛ دس ٔی آٚسد-د 

 .سثة اًسخاب ّوِ قسور ّا زصَیش تِ جض قسوسی کِ اًسخاب کشدُ ایذ هی ضَد …………گضیٌِ 82-

- Deselectاِف 

- Reselectب 

- Featherج 

- Inverseد 

 زصَیش اًجام هی دٌّذ؟چِ ػولی سٍی Rotateٍ سدس Transformگضیٌِ Editتا اسسفادُ اص هٌَی 83-

 تا ایٗ فشٔاٖ تصٛیش ا٘تخاتی سا جاتجا ٔی وٙٙذ-اِف 

 تا ایٗ فشٔاٖ تصٛیش ا٘تخاتی سا تٝ یه تش٘أٝ دیٍش ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ-ب 

 تا ایٗ فشٔاٖ حاضیٝ ٞای تصٛیش سا تضسي یا وٛچه ٔی وٙٙذ-ج 

 تا ایٗ فشٔاٖ تصٛیش سا ٔی چشخا٘ٙذ-د 

 گ خیص صهیٌِ سا سٍی سغح اًسخاب ضذُ قشاس دّذ ؟کذام اتضاس صیش هی زَاًذ س84ً-

 لغشٜ چىاٖ-اِف 

 سغُ سً٘-ب 

 رسٜ تیٗ-ج 

 پان وٗ-د 

 چیسر ؟Ctrl + Deleteکاس کلیذّای 85-

 سا تٝ ٘احیٝ ا٘تخاتی اػٕاَ ٔی وٙذForgroundسً٘ -اِف 

 سا تٝ ٘احیٝ ا٘تخاتی اػٕاَ ٔی وٙذBackgroundسً٘ -ب 

 ٔی وٙذسً٘ ٘احیٝ ا٘تخاتی سا حزف -ج 

 ٞیچىذاْ-د 

 تشای ًوًَِ تشداسی اص سًگ هَسد ًظش دس یک زصَیش اص کذام اتضاس اسسفادُ هی کٌین ؟86-

- Moveاِف 

- Paint Pocketب 

- Magic Wandج 

- Eyedropperد 

 تا کذام اتضاس هی زَاى تخص اًسخاب ضذُ سا اًسقال داد؟87-

- Zoomاِف 

- Moveب 

- Magic Lassoج 

- Lassoد 

 هی زَاى دقر سًگ اًسخاتی سا تیطسش کشد ؟Magic Wand ( ) افضایص کذام کٌسشل ػصای جادٍییتا 88-

- Toleranceاِف 



- Modifyب 

- Aliasedج 

- Subtractد 

 هی خَاّین زوام آسواى آتی سًگ یک زصَیش سا اًسخاب کٌین. اسسفادُ اص کذام اتضاس صیش هسٌاسة زش اسر؟89-

- Magic wandاِف 

- Lassoب 

- Polygon lassoج 

- Marqueeد 

 کذام اتضاس تش اساس هشص سًگ ّا اًسخاب هی کٌذ؟90-

- Lasso Toolاِف 

- Polygonal Lasso Toolب 

- Magnetic Lassoج 

- Cropد 

 کذام گضیٌِ لثِ ّای زیض اًسخاب سا گشد هی کٌذ؟91-

- Growاِف 

- smoothب 

- inversج 

- similarد 

 .گَیٌذ ………کَچک زشیي ػٌصش زصَیش سا 92-

- Rasterاِف 

- Vectorب 

- Pixelج 

- Bitmapد 

 یک زصَیش حجن آى چِ زغییشی هی کٌذ؟Resolutionتا افضایص 93-

 افضایص ٔی یاتذ-اِف 

 ٞیچ تغییشی ٕ٘ی وٙذ-ب 

 .واٞص ٔی یاتذ-ج 

 تٝ ػٛأُ ٔختّفی تستٍی داسد-د 

 زثذیل هی کٌذ ؟100 %کذام گضیٌِ ًوای زصَیش سا تِ ًوای 94-

- Actual Pixelsاِف 

- Print Sizeب 

- Resize windows to fitج 

- Fit on screenد 

 کذام یک اص اتضاسّای صیش زصَیش سا ٍاضح زش ٍ لثِ ّا سا زیض زش هی ًوایذ؟95-



- Blurاِف 

- Dodgeب 

- Sharpenج 

- Burnد 

 داد؟تا کذام اتضاس هی زَاى ضثیِ ساصی کطیذى اًگطر خیس سٍی زصَیشسا اًجام 96-

- Sharpenاِف 

- Bluerب 

- Spongeج 

- Smudgeد 

 ّذف اص کالیثشُ کشدى هاًیسَس چیسر ؟97-

 ٕٞاًٞٙ وشدٖ ٔا٘یتٛس تا دستٍاٜ ٞای خشٚجی-اِف 

 جٌّٛیشی اص آسیة چطٓ-ب 

 تٙظیٓ استا٘ذاسد سً٘ ٞای سیستٓ-ج 

 ٚاضح تش ضذٖ تصٛیش-د 

 سًگ سا اص کذام خالر صیش هی زَاى اًسخاب کشد ؟98-

- Layerاِف 

- Color Pickerب 

- Navigatorج 

- Trans Formد 

 سغل سًگ ( چِ کاسی اًجام هی دّذ ؟Bucket )اتضاس 99-

 ٘احیٝ ا٘تخاتی سا تا سً٘ ا٘تخاتی پش ٔی وٙذ-اِف 

 اص تصٛیش ٕ٘ٛ٘ٝ سً٘ ٔی ٌیشد-ب 

 پش ٔی وٙذBackground٘احیٝ ا٘تخاتی سا تا سً٘ -ج 

 ٔمذاس سً٘ ضثیٝ ٞستٙذ تا سً٘ پش ٔی وٙذپیىسُ ٞایی سا وٝ اص ٘ظش -د 

 کذام اتضاس صیش هی زَاًذ سًگ خیص صهیٌِ سا سٍی سغح اًسخاب ضذُ قشاس دّذ ؟100-

 لغشٜ چىاٖ-اِف 

 سغُ سً٘-ب 

 رسٜ تیٗ-ج 

 پان وٗ-د 

 اسسفادُ هی ضَد؟ …………تشای Cropاتضاس 101-

 ا٘تخاب لسٕتی اص تصٛیش-اِف 

 خاسج اص ا٘تخابا٘تخاب یه لسٕت ٚ حزف فضای -ب 

 چشخص لسٕتی اص تصٛیش-ج 

 حزف لسٕتی اص تصٛیش-د 



 اسسفادُ کشد؟Mode( ) تشای زثذیل یک ػکس سًگی تِ سیاُ ٍ سفیذ تْسش اسر اص کذام حالر102-

- Lab colorاِف 

- Grayscaleب 

- RGBج 

- CMYKد 

 کذام گضیٌِ دسسر ًیسر؟103-

 استفادٜ وشدlayerٔٛجٛد دس ٔٙٛی new layerتشای ایجاد یه الیٝ ٔی تٛاٖ اص ٌضیٙٝ -اِف 

 صیاد ضذٖ تؼذاد الیٝ ٞای یه تصٛیش سٚی حجٓ فایُ اثشی ٘ذاسد-ب 

 سا تغییش دادback groundٕ٘ی تٛاٖ دسصذ ضفافیت صٔیٙٝ الیٝ opacityتا استفادٜ اص -ج 

 وّیه ٔی وٙیlayerٓٚالغ دس پاییٗ پاِت new layerتشای ایجاد یه الیٝ سٚی دوٕٝ -د 

 اگش تخَاّین ٌّگام رخیشُ فایل، الیِ ّا ًیض رخیشُ ضًَذ کذام فشهر رخیشُ ساصی سا اًسخاب هی کٌین؟104-

 GIF -اِف

- BMPب 

- PSDج 

- JPGد 

 .…………………تشای زثذیل یک هسیش تِ یک اًسخاب 105-

 ا٘تخاب ٔی وٙیMake Selectionٌٓضیٙٝ Pathاص پاِت -اِف 

 ا٘تخاب ٔی وٙیNew Pathٌٓضیٙٝ Pathاص پاِت -ب 

 ا٘تخاب ٔی وٙیFill Pathٌٓضیٙٝ Pathاص پاِت -ج 

 ا٘تخاب ٔی وٙیStroke Pathٌٓضیٙٝ Pathاص پاِت -د 

 هی زَاى گیشُ ای )ًقاط( سٍی هسیش سا حزف کشد؟Pathتا اسسفادُ اص کذام یک اص اتضاس ّای 106-

- Freeform penاِف 

- convert pointب 

- Add Anchor pointج 

- Delete Anchor pointد 

 اسسفادُ هی ضَد؟ ……………تشای Penاتضاس 107-

 ٘ماضی وشدٖ-اِف 

 سسٓ دلیك اضىاَ-ب 

 سسٓ ٔسیش-ج 

 سسٓ دایشٜ-د 

 .اسسفادُ هی کٌٌذ ………تِ زشزیة تشای Dodge ٍBurnاص اتضاسّای 108-

 تشای سٚضٗ تش یا تاسیه تش وشدٖ ٘احیٝ ای اص تصٛیش استفادٜ ٔی ضٛد-اِف 

 ا٘تخاب سً٘ ٞای ٔختّف دس ٘احیٝ ای اص تصٛیش استفادٜ ٔی ضٛدتشای -ب 

 تشای ا٘تخاب اتضاس ٞا ٚ لّٓ ٞای ٔختّف ٘ماضی استفادٜ ٔی ضٛد-ج 



 اتضاس ٞای فٛق جٟت ٚیشایص تصاٚیش استفادٜ ٔی ضٛد-د 

 .تشای .............. اسسفادُ هی ضَدDesaturateاص فشهاى 109-

 واٞص ٔیضاٖ اضثاع سً٘-اِف 

 اص تیٗ تشدٖ اضثاع سً٘-ب 

 تثادَ ٔیضاٖ اضثاع سً٘-ج 

 افضایص ٔیضاٖ اضثاع سً٘-د 

 تشای ًوًَِ تشداسی قسوسی اص زصَیش کذام کلیذ سا ًگِ هی داسین ؟Clone stampدس اتضاس 110-

 Alt -اِف

- Shiftب 

- Alt + Shiftج 

 اصٞیچ وّیذی استفادٜ ٕ٘ی وٙیٓ-د 

 اتضاس صیش اهکاى خزیش ًیسر ؟زغییش اًذاصُ ًَک قلن دس کذام 111-

- Eraserاِف 

- Brushب 

- Smudgeج 

- Lineد 

 هی زَاى سایِ داخلی سٍی جسن یا هسي اػوال کشد ؟Style( ) تا اسسفادُ اص کذام جلَُ الی112ِ-

- Inner Shadowاِف 

- Bevel & Embossب 

- Inner Glowج 

- Color Overlayد 

 ج سًگ ایجاد ًوَد ؟تا کذام اتضاس هی زَاى حالر زذسی113-

- Bucketاِف 

- Eyedropperب 

- Gradientج 

- Brushد 

 جْر کذام ػول صیش اسسفادُ هی ضَد ؟Typeاتضاس 114-

 سً٘ ٌزاسی-اِف 

 ایجاد ٔتٗ-ب 

 تغییش سایض تصٛیش-ج 

 پان وشدٖ تصٛیش-د 

 . کاًال اسر…………داسای RGBیک زصَیش 115-

 دٚ وا٘اَ ٔطىی ٚ خاوستشی-اِف 

 وا٘اَ اصّی صسد ، آتی ، لشٔض ، ٚ یه وا٘اَ تشویثی4 -ب 



 وا٘اَ آتی ، لشٔض ، سثض3 -ج 

 وا٘اَ آتی ، لشٔض ، سثض ٚ یه وا٘اَ تشویثی4 -د 

 اگش تخَاّین تِ یک ضکل حالر ٍصیذى تاد دادُ ضَد اص کذام فیلسش اسسفادُ هی کٌین؟116-

- Titleاِف 

- Windب 

- Glassج 

- Mosaicد 

 ِ زصَیش حالر سغح ضیطِ سا هی دّذ؟ایي فیلسش ت117-

- pinchاِف 

- rippleب 

- displaceج 

- glassد 

 چگًَِ ػول هی کٌذ ؟Colored Pencilفیلسش 118-

 تصٛیش سا تٝ صٛست ٍ٘اتیٛ ٚ ته سً٘ تثذیُ ٔی وٙذ-اِف 

 .سٚی تصٛیش خغٛط ٞاضٛس سٍ٘ی ایجاد ٔی وٙذ-ب 

 ٔا٘ٙذ یه ٘ماضی وٛالط ػُٕ ٔی وٙذ-ج 

 یه سثه ٘ماضی ایتاِیایی سٚی دیٛاس ٞای ٌچی ٔی تاضذٔا٘ٙذ -د 

 ایي فیلسش تِ زصَیش حالر هَج سغح آب سا هی دّذ؟119-

ipple- Rاِف 

- Torn Edgesب 

- Displaceج 

- Pinchد 

 کذام یک اص فیلسشّای صیش سثة ایجاد جلَُ ی آتشًگ هی ضَد؟120-

- Glassاِف 

- Accented Agesب 

- Water Colorج 

- Under paintد 

 تا کذام یک اص فیلسشّای صیش هی زَاى ایجاد اتش کشد ؟121-

- Glassاِف 

- Noiseب 

- Cloudsج 

- Windد 

 تِ چِ هٌظَس اسسفادُ هی ضَد؟Textureاص فیلسش 122-

 تشای ایجاد جّٜٛ سٝ تؼذی دس تصٛیش-اِف 



 تشای افضٚدٖ چٙذ ٘ٛع تافت ٚ عشح تٝ تصٛیش-ب 

 تصٛیشتشای ایجاد رسات سیض دس -ج 

 تشای ایجاد ٔتٗ-د 

 023دس خٌجشُ- Image Sizeّذف گضیٌِ Resample Imageچیسر ؟

 تا تغییش اتؼاد تصٛیش ، تٝ عٛس اتٛٔاتیه ٚ ضٛح تصٛیش تٙظیٓ ٔی ضٛد-اِف 

 تٝ ٍٞٙاْ تغییش ٚضٛح ، اتؼاد تصٛیش تٝ عٛس اتٛٔاتیه تغییش ٔی یاتذ-ب 

 دلت تصٛیش دس چاج سا اص تیٗ ٔی تشد-ج 

 .ُ خاصی ا٘جاْ ٕ٘ی دٞذػٕ-د 

 هاضیي ّای چاج افسر ٍ خشیٌسشّای جَّش افطاى اص کذام هذل سًگ اسسفادُ هی کٌٌذ ؟124-

 RGB -اِف

- Bitmapب 

- CMYKج 

- Grayscaleد 

 کذام ػول صیش اًجام هی ضَد؟fit on screenگضیٌِ Zoomدس هَسد اتضاس 125-

 ٕ٘ایص تصٛیش تٝ ا٘ذاصٜ چاج-اِف 

 ایص تٝ صٛست تٕاْ صفحٝحشوت صفحٝ ٕ٘-ب 

 ٕ٘ایص ٘ماط تصٛیشی دس ا٘ذاصٜ ٚالؼی-ج 

 تصٛیش تٝ ا٘ذاصٜ وُ صفحٝ ٔی ضٛد-د 

 .اسر …………یک هذل RGBهذل 126-

 واٞطی-اِف 

 افضایطی-ب 

 ٔخصٛظ چاج-ج 

 ٔخصٛظ صفحات ٚب یا ٕ٘ایص-د 

 کذام گضیٌِ دس هَسد خغَط ساٌّوا صحیح ًوی تاضذ؟127-

 تٛاٖ حزف وشدخغٛط سإٞٙا سا ٔی -اِف 

 خغٛط سإٞٙا دس خشٚجی چاج ٔی ضٛ٘ذ-ب 

 خغٛط سإٞٙا سا ٔی تٛاٖ جاتجا وشد-ج 

 خغٛط سا ٔی تٛاٖ تغییش سً٘ داد-د 

 کذام یک اص تشًاهِ ّای صیش جْر ایجاد اًیویطي اسسفادُ هی ضَد؟128-

- Photoshopاِف 

- Adobe Readerب 

- Image Readyج 

- Front Pageد 

 گضیٌِ هی زَاى اًذاصُ تَم ًقاضی سا زغییش داد؟تا کذام 129-



- Image Sizeاِف 

- Canvas sizeب 

- Rotate Canvasج 

- Sizeد 

 چِ کاستشدی داسد ؟Bevel and Embossجلَُ 130-

 تاػث ایجاد سایٝ سٚ تٝ داخُ اضیاء ٔی ضٛد-اِف 

 تشای تشجستٝ وشدٖ ٚ حجٓ دادٖ تٝ اضیاء-ب 

 ایجاد سایٝ ٔی وٙذ-ج 

 ث ایجاد ٞاِٝ دس خاسج اضیاء ٔی ضٛدتاػ-د 

 هؼادل کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اسر؟Flip Verticalفشهاى 131-

 چشخص حَٛ ٔحٛس ػٕٛد-اِف 

- Rotate 90 ccwب 

- Rotate 100ج 

- Rotate 90 cwد 

 سا اًسخابtransparentگضیٌِ contentsقسور newاگش ٌّگام ایجاد یک فایل جذیذ اص خٌجشُ 132-

 ػولی اًجام هی ضَد؟ کٌین چِ

 یه صفحٝ خاِی تا سً٘ سفیذ تاص ٔی ضٛد-اِف 

 یه صفحٝ خاِی تا سً٘ صٔیٙٝ تاص ٔی ضٛد-ب 

 یه صفحٝ خاِی تی سً٘ تاص ٔی ضٛد-ج 

 یه صفحٝ خاِی تا سً٘ پیص صٔیٙٝ تاصٔی ضٛد-د 

 هسسقین خَاّذ ضذ ؟تاػث اثش اتضاس تِ صَسذ خغَط Brushًگِ داضسي کذام کلیذ دس اسسفادُ اص اتضاس 133-

- Ctrlاِف 

- Shiftب 

- Ctrl + Altج 

- Shift + Altد 

 چِ ػولی اًجام هی دّذ؟Edit > Transform > scaleگضیٌِ 134-

 .تشای چشخص لسٕت ا٘تخاب ضذٜ تٝ واس ٔی سٚد-اِف 

 .تشای تغییش ا٘ذاصٜ لسٕت ا٘تخاب ضذٜ تٝ واس ٔی سٚد-ب 

 .خاب ضذٜ تٝ واس ٔی سٚدتشای تغییش دادٖ پشسپىتیٛ لسٕت ا٘ت-ج 

 .تشای اسیة وشدٖ لسٕت ا٘تخاب ضذٜ تٝ واس ٔی سٚد-د 

 تشای چاج عشح اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌین؟135-

 Printٌضیٙٝ Fileٔٙٛی -اِف 

 Printٌضیٙٝ Editٔٙٛی -ب 

 Printٌضیٙٝ Imageٔٙٛی -ج 



Print ٌٝٙضیFilter  ٔٙٛی-د 

 کلیذ هیاًثش چاج کذام اسر؟136-

- Ctrl+Bاِف 

- Ctrl+Aب 

- Ctrl+Pج 

- Ctrl+Sد 

 .اسسفادُ کشد ..........تشای خشٍج اص تشًاهِ فسَضاج تایذ 137-

 fileدسٔٙٛی closedاص دستٛس -اِف 

 alt+f5اص دستٛس  -ب

 alt+f4اص دستٛس  -ج

alt+delete اص دستٛس -د 

 تشای فؼال کشدى خغَط ضثکِ اص کذام فشهاى صیش اسسفادُ هی کٌین؟138-

view/show grid -اِف 

view/show/guides -ب 

edit/preferences -ج 

view/clear grid -د 

 کذام فشهر فایلی سا فشهر اسساًذاسد رخیشُ ساصی زصاٍیش دس سیسسن ػاهل ٍیٌذٍص هی داًٌذ؟139-

 zz -اِف

glfhgt -ب 

bmp -ج 

pdf -د 

 اًجام هی دّذ؟ کذام یک اص اتضاسّای صیش اًسخاب سا کاهال اصلثِ ّای ضکل140-

 وٕٙذ -اِف

 وٕٙذ ٔغٙاعیسی -ب

 وٕٙذ چٙذ ضّؼی -ج

 وٕٙذ چٙذ ضّؼی -د

 .تشای اًسخاب اضکال تذٍى قائذُ اص اتضاس .......... اسسفادُ هی کٌٌذ141-

lasso -اِف 

elliptical marquee -ب 

rectanguler marquee -ج 

magic wand -د 

 دس فسَضاج جٌذ دسسِ اتضاس ٍجَد داسد؟142-

 (دستٝ)ا٘تخاب ٚ ٔسیش2 -اِف

 (دستٝ)ا٘تخاب ٚ ٘ماضی ٚ ٔسیش ٚٔطاٞذ4ٜ -ب



 (دستٝ)ٔطاٞذٜ ٚ ا٘تخاب ٚ ٔت3ٗ -ج

 (دستٝ )ٔتٗ ٚ ضىُ ٚ تشداس3 -د

 چیسر ؟Gradiantکاستشد اتضاس 143-

 خغٛط سا ٔحذٚد تٝ ٔٙاعمی اص تصٛیش ٔی وٙذ -اِف

 تٛا٘ایی وطیذٖ خغٛط ٘ا ٔحذٚد -ب

 حٝ ایجادٔی وٙذیه عیف سٍ٘ی سٚی صف -ج

 جذَٚ وطی ٔی وٙذ -د

 زَسظ کذام اتضاس هی زَاى قسوسی اص یک زصَیش سا خاک کشد؟144-

pen tool -اِف 

eraser tool -ب 

duplicate -ج 

apply image -د 

 تا کذام اتضاس هی زَاى قسور ّای ًاخَاسسِ یک زصَیش سا حزف کشد؟145-

grow -اِف 

deselect -ب 

transform -ج 

crop -د 

 تشای زغییش اتؼاد تَم اص چِ دسسَسی اسسفادُ هی کٌین ؟146-

convas size -اِف 

rotate canvas -ب 

anchor -ج 

path -د 

 تشای سًگ کشدى هشص هسیش تا سًگ ٍ الگَ اص کذام دسسَس اسسفادُ هی کٌین؟147-

strok path -اِف 

fill path -ب 

color -ج 

replace color -د 

 ّای صیش ًادسسر اسر؟ کذام یک اص گضی148ٌِ-

 ٔسیشٞای رخیشٜ ضذٜ دس یه فایُ حجٓ آٖ سا افضایص ٔی دٞٙذ -اِف

 ٔاسه ٔٛجٛد دس یه فایُ حجٓ فایُ سا افضایص ٔی دٞذ -ب

 افضایص تؼذاد سً٘ تصٛیش حجٓ آٖ سا افضایص ٔی دٞذ -ج

 ٔاسه ٞا ٚ ٔسیش ٞا تاثیشی دس افضایص حجٓ فایُ ٘ذاسد -د

 س ّای صیش هی زَاى یک هسیش تشضی ایجاد کشد؟تا کذام یک اص دسس149َ-

save path -اِف 



clipping path -ب 

delete path -ج 

fill path -د 

 زَسظ کذام اتضاس هی زَاى یک هسیش دلخَاُ زشسین کشد؟150-

line tool -اِف 

type tool -ب 

pen tool -ج 

hand tool -د 

 صیش اسسفادُ هی کٌین ؟تشای زایح هسي تِ صَسذ هایل اص کذام گضیٌِ 151-

bold -اِف 

italic -ب 

center -ج 

left -د 

 تشای خیچاًذى هسي اص چِ گضیٌِ ای اسسفادُ هی کٌین؟152-

create warp text -اِف 

sharp -ب 

smooth -ج 

crisp -د 

 تشای چِ کاسی اسسفادُ هی کٌین؟drop shadowاص گضیٌِ ی 153-

 دسخطٙذٌی ٔتٗ -اِف

 تشجستٝ وشدٖ ٔتٗ -ب

 ساست چیٗ وشدٖ ٔتٗ -ج

 سایٝ داس وشدٖ ٔتٗ -د

 تشای دسخطٌذگی هسي اص چِ گضیٌِ ای اسسفادُ هی کٌین؟154-

drop shadow -اِف 

outer glow -ب 

style -ج 

sharp -د 

 هی کٌذ؟backgroundکذام یک اص گضیٌِ ّای صیش زواهی الیِ ّا سا زثذیل تِ 155-

flatten image -اِف 

merge down -ب 

merge link -ج 

visible merge -د 

layer-156چیسر ٍ چِ کاستشدی داسد؟ 



 .تشای ساحتی ٚیشایص، الیٝ ٞای ٔختّف ایجاد ٔی ضٛد -اِف

 تشای تغییش سً٘ الیٝ ا٘تخاب ضذٜ استفادٜ ٔی ضٛد -ب

 تشای ایجاد فایُ ٞای ٔختّف اص یه تصٛیش -ج

 تشای ایجاد فشٔت ٞای ٔختّف اص یه فایُ -د

 ام یک اص دسسَس ّای صیش هی زَاى یک کدی اص الیِ فؼال ایجاد کشد؟تا کذ157-

new layer -اِف 

duplicate layer -ب 

layer via copy -ج 

layer via cut -د 

 دس ٍیشایص زصَیش کذام یک اص ایي گضیٌِ ّا ػول هَاصًِ سًگ سا اًجام هی دّذ؟158-

LEVEL -اِف 

curves -ب 

color balance -ج 

desaturate -د 

 کذام هذل سًگ جض هذل ّای سًگی دس فسَضاج ًوی تاضذ؟159-

 RGB -اِف

Bitmap -ب 

cmyk -ج 

bucket -د 

 چٌذ کاًال سًگ ٍجَد داسد؟RGBدس یک زصَیش تا هذ سًگی 160-

 3 -اِف

 4 -ب

 5 -ج

 ٘أحذٚد -د

 کذام یک اص حالر ّای سًگی صیش تشای چاج هٌاسة اسر؟161-

 rgb -اِف

bitmap -ب 

cmyk -ج 

lab -د 

 دسجِ ٍضَح یک زصَیش تشای چاج چقذس تایذ تاضذ؟162-

 dpi 72وٕتش اص  -اِف

 dpi 72تیطتش اص  -ب

dpi 96 -ج 

dpi 300 -د 



 تْسشیي فشهر تشای چاج زصَیش دس لیسَ گشاف کذام اسر؟163-

jpeg -اِف 

psd -ب 

tiff -ج 

gif -د 

 تشای ضثیِ ساصی چِ چیضی کاستشد داسد؟lens flareفیلسش 164-

 أٛاج -اِف

 اتش -ب

 سٚضٙایی -تیشٌی  -ج

 تاتیذٖ ٘ٛس -د

 اسسفادُ هی گشدد؟transformتشای هایل کشدى هحذٍدُ ّای ًاحیِ اًسخاب ضذُ کذام یک اص فشاهیي 165-

skew -اِف 

distort -ب 

perspective -ج 

rotate -د 

 چگًَِ هی زَاى تِ یک زصَیش، جلَُ ٍیژُ اػوال کشد؟166-

- filterاِف 

link -ب 

psd -ج 

layer style -د 

 کذام فیلسش زصَیش سا حَل هحَس خَد هی چشخاًذ؟167-

wind -اِف 

shear -ب 

twirl -ج 

pinch65 -د 

 History ...... تا اًسخاب یک هَقؼیر دس خالر168-

 .ٔٛلؼیت ٞای تؼذ اص آٖ ٔٛلؼیت وال حزف ٔی ضٛد -اِف

 فمظ آٖ ٔٛلؼیت حزف ٔی ضٛد -ب

 لثُ اص آٖ ٔٛلؼیت حزف ٔی ضٛدٔٛلؼیت ٞای  -ج

 خاِی ٔی ضٛدhistoryپاِت  -د

 کذام یک اص اتضاس ّای صیش دس گشٍُ اتضاس ّای تاصساصی زصَیش قشاس ًوی گیشًذ؟169-

healing brush -اِف 

clon stamp -ب 

history -ج 



patch tool -د 

یش حزف کشدُ این دٍتاسُ تش گشداًین چگًَِ هی زَاى قسور ّایی سا کِ قثال زَسظ اتضاس خاک کي اص یک زص170َ-

 ؟

index color -اِف 

history brush -ب 

web site -ج 

eraser tool -د 

 کذام یک اص هجوَػِ اتضاس ّای صیش تاػث افضایص ٍ کاّص سٍضٌایی تخطی اص زصَیش هی ضَد؟171-

- Smudge-Dodgeاِف 

Smodge-Burn -ب 

Burn-Dodge -ج 

Dodge-Blur -د 

 سا تش سٍی هجوَػِ ای اص زصاٍیش اػوال ًوَد؟actionتا کذام یک اص دسسَس ّا هی زَاى یک 172-

batch -اِف 

load action -ب 

save action -ج 

new action -د 

 تا چِ خسًَذی رخیشُ هی ضَد؟actionفایل ّای 173-

 jpg -اِف

atn -ب 

psd -ج 

info -د 

 .هی ضَدتشای ........ اسسفادُ channelsاص خالر 174-

 ٔذیشیت وا٘اَ ٞای سٍ٘ی تصٛیش -اِف

 پان وشدٖ تغییشات ا٘جاْ ضذٜ تش سٚی یه فایُ-ب 

 پان وشدٖ تغییشات ا٘جاْ ضذٜ تش سٚی فایُ-ج 

 تغییش دادٖ سً٘ ٞای صٔیٙٝ پیص فشض ضذٜ-د 

 زوام خالر ّا دس چِ هٌَیی قشاس داسد؟175-

 windowٔٙٛی-اِف 

 helpٔٙٛی  -ب

 editٔٙٛی  -ج

 viewٔٙٛی  -د

 چگًَِ هی زَاى یک قسور اص زصَیش سا دسر ًخَسدُ ًگْذاضسِ ٍ ػولیاذ سا فقظ دس قسور اًسخاب ضذ176ُ-



 اًجام داد؟

 paint brushتا دستٛس-اِف 

pattern stamp تا دستٛس -ب 

 air brushتادستٛس  -ج

quick mask تا دستٛس -د 

 فشهر ّای صیش اسر؟ هسذاٍلسشیي فشهر تشًاهِ فسَضاج کذام یک اص177-

 BMP -اِف

GIF -ب 

PSD -ج 

TIF -د 

 کاًال سًگی خیص فشض تشای زصاٍیش جذیذ دس تشًاهِ فسَضاج کذام اسر؟178-

 RGB -اِف

BITMAP -ب 

GRAY SCALE -ج 

CMYK -د 

 صفحِ ّای ٍب چٌذ سًگ سا تِ دسسسی ًطاى هی دٌّذ؟179-

 ٔیّیٖٛ ٞا سً٘ -اِف

 س256ً٘ -ب

 س216ً٘ -ج

 س117ً٘ -د

 سایِ سٍضي خاکسسشی هی تاضذ ًام ایي هذ چیسر؟254دس ایي هذ سًگی ػالٍُ تش سیاُ ٍ سفیذ 180-

bitmap -اِف 

doutone -ب 

grayscale -ج 

labcolor -د 

 کذام یک اص هذل ّای سًگی صیش تشای کاسّای چاخی ٍ لیسَ گشافی اسسفادُ هی ضَد؟181-

 RGB -اِف

HSB -ب 

LAB -ج 

CMYK -د 

 دس چِ هَاسدی اسسفادُ هی ضَد؟sketchاص فیلسش 182-

 جّٜٛ اػٛجاج -اِف

 جّٜٛ عشاحی تا خغٛط -ب

 جّٜٛ پیچ ٚ تاب تصٛیش -ج



 جّٜٛ ٘ٛسپشداصی -د

 چیسر؟blurػول فیلسش 183-

 جاتٝ جایی پیىسُ ٞا دس اعشاف تصٛیش -اِف

 ایجاد رسات تسیاس سیض ٘ظیش ٌشد ٚ غثاس تش سٚی تصٛیش -ب

 یك افضایص وٙتشاست سً٘ٚاضح وشدٖ تصٛیش اص عش -ج

 ٔحٛ ضذٖ تصٛیش اص عشیك واٞص اختالف تیٗ پیىسُ ٞای ٔجاٚس -د

 زَسظ چِ اتضاسی هیسَاى تخطی اص زصَیش سا تِ ضکل چْاس ضلؼی تشش صدُ ٍ قسور ّای خاسج اص آى ًاحی184ِ-

 سا حزف کشد؟

history brush -اِف 

crop -ب 

rectangular marquee -ج 

marquee -د 

 دس کذام یک اص هٌَّای صیش قشاس داسد؟image sizeى فشها185-

window -اِف 

file -ب 

edit -ج 

image -د 

 تشای ایجاد زٌظیواذ هشتَط تِ تشًاهِ فسَضاج اص کذام هٌَ اسسفادُ هی ضَد؟186-

edit -اِف 

layer -ب 

image -ج 

windows -د 

 اسسفادُ هی کٌین؟تشای هحَ کشدى ًاحیِ اًسخاتی زصَیش اص کذام اتضاس صیش 187-

Dodge -اِف 

Blur -ب 

Burn -ج 

Sharpen -د 

 زؼذاد التِ ّا تا حجن فایل چِ ًسثسی داسًذ؟188-

 ٔؼىٛس -اِف

 لشیٙٝ -ب

 ٔستمیٓ -ج

 ٚاسٚ٘ٝ -د

 تشای سسن هسسغیل گَضِ گشد اص کذام اتضاس اسسفادُ هی کٌین؟189-

rectangle tool -اِف 



rounded rectangle -ب 

polygon tool -ج 

elipse tool -د 

 تشای کذام یک اص حالر ّای صیش اسسفادُ هی ضَد؟pageدس کادس هحاٍسُ ای orientionاص دکوِ 190-

 تٙظیٓ خصٛصیات چاپٍش -اِف

 تصٛیش -ب

 جٟت واغز -ج

 سً٘ صٔیٙٝ تصٛیش -د

 تشای زغییش اتؼاد فایل اص کذام هٌَ اسسفادُ هی ضَد؟191-

layer -اِف 

edit -ب 

select -ج 

image -د 

 کذام یک اص فیلسشّای صیش تاػث کشیسسالی یا داًِ داًِ ضذى زصَیش هی ضَد؟192-

- sharpenاِف 

pixelate -ب 

texture -ج 

distort -د 

 چٌاًچِ تخَاّین سًگ خغَط ساٌّوا سا زغییش دّین اص چِ دسسَسی اسسفادُ هی کٌین؟193-

show grid -اِف 

guide -ب 

preference -ج 

color picker -د 

 تشای هخفی کشدى ٍ آضکاس کشدى خالر ّا ،اص کذام هٌَی صیش اسسفادُ هی ضَد؟194-

edit -اِف 

view -ب 

select -ج 

window -د 

 کذام یک اص فشهر ّای صیش تشای اسسال زصاٍتش جْر چاج هی تاضذ؟195-

 PSD -اِف

GIF -ب 

TIF -ج 

DPT -د 

 گضیٌِ صیش اسسفادُ هی ضَدتشای زغییش هقیاس چاخی زصَیش، اص کذام 196-



layer -اِف 

select -ب 

file -ج 

scale print size -د 

 کذام گضیٌِ تِ هؼٌی جاتجایی اسر ؟197-

move -اِف 

copy -ب 

bolt -ج 

edit -د 


