
 نمونه سواالت کتبی فتوشاپ

 استفاده کنیم؟…………..ی تصویر باید از دستور  resolutionبرای تغییر ابعاد و -۱

 edit – imageالف(

 edit – image sizeب( 

 image constrictionج(

 *image image sizeد( 

 و درصد نشان داده می شود.………………….. پهنا و ارتفاع تصویر بر جسب  pixel dimensionsناحیه  در –۲

 الف ( سانتیمتر

 ب( میلیمتر

 ج( پیکسل*

 د(اینچ

 انتخاب کدام گزینه سبب می شود که هنگام تعییر سایز تناسب تصویر حفظ شود ؟ –۳

 * constrain proportionsالف(

 resample imageب( 

 image sizeج( 

 document sizeد( 

 کدام گزینه است که با فعا ل بودنش تغییر اندازه وضوح را تغییر نمی دهد؟ –۴

 document sizeالف( 

 * resample imageب( 

 pixel dimensionsج( 

 constrain proportionsد) 

 اندازه چه چیزی را تغییر می دهد؟ image sizeدستور  –۵

 الف(تصویر

 ب(بوم



 ج( قلم مو

 د ( گزینه الف و ب*

 برای تغییر ابعاد بوم از چه دستوری استفاده می کنیم؟ –۶

 *canvas sizeالف(

 rotate canvasب( 

 anchorج(

 د( گزینه الف و ب

 مانند چیست؟ cropابزار  –۷

 الف( چاقو

 ب( قیچی*

 ج( قلم مو

 د( پاک کن

 کدام گزینه مشخص می کند که فضای اضافه به کدام بخش بوم اضافه شود؟ –۸

 current sizeد(           anchorج( *           relativeب(               arbitraryالف(

 برای چرخاندن کل فایل از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟ –۹

 *rotate canvasد(         trimج(        calculationsب(          canvas sizeالف( 

 درجه جهت عقزبه ساعت از کدام گزینه استفاده می کنند؟۹۰برای چرخاندن فایل به میزان -۱۰

 arbitraryد(       ۹۰cwwج(     *  ۹۰cwب(       ۹۰ccwالف( 

 با دادن چه زاویه ای فایل را یک نیم دایره می چرخانیم؟-۱۱

 درجه ۶۰د(      درجه  ۳۶۰ج(      جه در ۹۰ب(      درجه* ۱۸۰الف( 

 درجه دوران داد؟ ۵۰با استفاده از کدام گزینه می توان فایل را  –۱۲

 rotateد(       *arbitraryج(       ۵۰ccwب(        ۵۰cwالف(

 است؟ stampکدام گزینه زیر مجموعه ابزار  –۱۳

 د(الف و ج*           patternج(         defineب(          cloneالف( 



 فعال بودن کدام گزینه ابزار را هوشمند می سازد ؟ pattern stampدر ابرار  –۱۴

 impressionistد( opacity* ج(alignedب(  flowالف(

 کدام گرینه مقدار الیه رنگی که باید از یک نقطه برداشته شود را تعیین می کند؟ eraserدر ابزار  –۱۵

 featherد(        * opacityج(        fillب(      flowالف(

 چه کاری انجام می دهد؟ eraser toگزینه ی  –۱۶

 الف(پاک کن را به یک پاک کن حافظه دار تبدیل می کند.

 ب(پاک کن را به یک پاک کن هوشمند تبدیل می کند.

 بوده باز می گردد. saveج( اگر ماوس را روی تصویر بکشیم وضعیت رنگ به حالتی که در آخرین 

 د( الف و ج*

 فقط آن نواحی که دارای رنگ زمینه هستند را پاک می کند.…………….. –۱۷

 continuousد(         background swatchج( *       once   ب(       background eraserالف( 

 پیوسته(است.………………) samplingیکی از خالتهای گزینه ی -۱۸

 د(الف و ب        magic earaserج(       onceب(       contiguousالف( *

۱۹–magic earaser به چه معناست؟ 

 د(دکمه زمینه      ج(پاک کن هوشمند      ب(پاک کن سحر آمیز*      الف(پاک کردن پس زمینه

فعال بودن کدام گزینه باعث می شود فقط پیکسل های مجاور پیکسل انتخاب شده در یک محدوده بسته توسط پاک کن  magic eraserدر ابزار  –۲۰

 پاک شود ؟

 *contiguousد(       flowج(      opacityب(     onceالف(

 ی شود ؟با هر بار کشیدن کادر انتخاب کادر جدد به کادرهای قبلی افزوده م –۲۱

 new selectد)           intersect with selectionج(        subtract from selectب(       * add to selectionالف(

 در صورت انتخاب چه گزینه ای تاثیر روی نسبت عرض و طول منطقه انتخاب شده درست باشد ؟-۲۲

 د( هیچکدام       fixed aspect   ج(    *  retio fixed aspectب(      fixe sizeالف( 

 برای چه چیزی به کار می رود؟ optionدر نوار  featherگزینه  –۲۳

 ب(برای ساخت و پرداخت                  الف(برای ضخامت دور کادر انتخاب 

 و شدن حاشیه ها*د(برای نرم کردن لبه های کادر انتخاب و مح                                         ج(برای ترسیم کادر



 هستند؟……………..و……………ابزارهای نقاشی  –۲۴

 *paint bucketو  color pickerب(ابزارهای نقاشی                  swatchو  colorالف(استفاده از پالت هایی مانند 

 color pickerو  swatchد )                                                      windowو  colorج( 

 کدام است؟ cutکلید میان بر  –۲۵

 *ctrl+xد(                    ctrl+tج(                   ctrl+rب(               ctrl+aالف( 

 است.…………………. فرمت استاندارد ویندوز –۲۶

 cdrد(              * bmpج(                  pdfب(           epsالف( 

 ی زیر الیه ی ما را یک گام به عقب برمی گرداند؟کدام یک از گزینه ها –۲۷

 send to backد(                     bring to frontج(                 bring to frontب(               *send backwardالف(

 چه حالتی دارد؟ insideدستور این  editدر منوی  –۲۸

 د(هیچکدام          ج(وسط کادر             ب(داخل کادر*          الف( بیرون کادر 

 برای این که کتدری دقیقا مربع شکل رسم کنید هنگام درگ چه کلیدی را باید نگه داشت؟ –۲۹

 ctrl+mد(              shift+ctrlج(            ctrlب(               * shiftالف( 

 اندازه ثابتی پیدا میکند؟تنظیم کنیم انتخاب نسبت به اعداد ما …………………..اگر روی -۳۰

 fixed aspect ratioد(                *fixed sizeج(             normalب(             normal sizeالف(

 شامل چند گروه است و بنابه عملرد شان به چند دسته تقسیم می شود؟ filterمنوی  –۳۱

 دسته ۳گروه و  ۱۴د(            دسته ۴گروه و  ۱۱ج(              دسته* ۳گروه و  ۱۳ب(             دسته ۲گروه و ۱۲الف( 

 توسط این منو می توان اعمالی را مانند پیش نمایش جدید از فایل جاری کوچک و بزرگ کردن نمایشی تصویر ها را انجام داد ؟ –۳۲

 layerد(منوی                  editج(منوی                 windowب(منوی              * viewالف( منوی 

 ………………می توان به  helpاز طریق منوی -۳۳

 دسترسی پیدا کرد . plaginالف(اطالعات مربوط به 

 ب(موقعیت قرار گیری پالت ها را به حالت اولیه شان باز گرداند.

 د.ج(فهرست زاهنمای مطالب زا و عنوانهای موجود در برنامه دسترسی پیدا کرده و آنها را جستجو می کن

 د( گزینه الف و ج*



 تمام پالتها در چه منویی قرار دارد ؟-۳۴

 viewد(منوی           editج(منوی                helpب(منوی                     * windowالف( منوی 

 گزینش تصویر کسب اطالع درباره تصویر توسط چه گزینه ای صورت می گیرد؟ –۳۵

 styleد(                * filebrowserج(               infoب(            navigatorالف(

 چه عملی انجام می دهد؟. styleگزینه -۳۶

 ب(نمونه گیری رنگ          الف(سبک رنگ و سایه را تغیین می کند*.

 د(نگهداری از حالت خاص ابزار                                      ج(ترکیب رنگها 

 سته ابزار وجود دارد ؟در فتوشاپ چند د –۳۷

 دسته )مشاهده و انتخاب ومتن( ۳ب(                               دسته )انتخاب ومسیر ( ۲الف(

 دسته )متن و شکل وبردار ( ۳ج(        دسته )انتخاب و نقاشی و مسیر و مشاهده ( *  ۴ج(

 چه عملی انجام می گیرد ؟ history stateدر قسمت -۳۸

 را مشخص می کند. * undoالف(تعداد 

 ب(نگهداری از حالت حاص ابزار

 ج( گزینه های مورد نیاز برای قاب بندی حروف را ارائه می کند.

 د(تنظیم متن پاراگرافی در آن قرار دارد .

صات نمایشی سیستم از این گزینه برای تنظیم شکل اشاره گر ماوس به هنگام استفاده از ابزار های موجود در برنامه و همچنین تغییر مشخ –۳۹

 استفاده می شود؟

 pattern stampد(                  airbrushج(                    paint bucketب(                    *  display , cursorsالف(

 برای چه عملی استفاده می شود ؟ gridو  guidesگزینه  –۴۰

 الف(واحد اندازه گیری فایل را تعیین می کند .

 ب(برای تنظیم رنگ خطوط راهنما و تقسیم بندی و رنگ خطوط شبکه استفاده می شود . *

 ج(تعیین موقعیت مبدا خط کش اشاره گر ماوس را مشخص می کند . *

 د (سبب ایجاد جلوه های ویژه در فتوشاپ می شود .

 در چه قسمتی می توانیم رنگ کاغذ یا صفحه خود را انتخاب کنیم ؟ –۴۱

 backgroundد(             cmykج(             indexed colorب(             background contentsالف(


