
 پرستکتیو یک نقطه ای در چه دوره ای و توسط چه کسی ابداع شد؟

 جو دو -رنسانس -۱

 داوینچی -دوره معاصره -۲

 مازاتچو -دوره معاصره -۳

  ☑ برونلسکی -رنسانس -۴

  

 کدام گزینه نادرست است؟

 نور به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم میشود -۱

 انواع سایه عبارتند از خودی و افتان -۲

  ☑ نور خودی نوری است که بر روی خود جسم تابیده میشود -۳

 همه موارد -۴

  

 بازشود؟..……برای انتخاب یک رنگ فعال این است که روی مربع پیش زمینه کلیک کنیم تا پنجره

۱- brush 

2- Color picker ☑  

۳- pencil 

4- lasso 

 

 عنصر تشکیل دهنده صراحی ونقاشی چیست؟ مهمترین



 نقطه -۱

 وسایل ترسیم -۲

  ☑ خط -۳

 منحنی -۴

  

 در کدام یک از حالتهای مد تنها قسمتهای تراسپارنت الیه مورد نقاشی یا ویرایش قرار میگیرد؟ 

۱- dissolve 

2- normal 

3- behind ☑  

 هیچکدام -۴

  

 جواب سواالت کتاب طراح امور گرافیکی با رایانه

  

 کدام است؟ CHYK نقطه مقابل مد رنگ

۱- Hsb 

2- RGB ☑  

۳- Lab 

4- Darken 

  

 تبدیل نمیشود؟ Eyedropper به ابزار AIT  کدام یک از ابزارهای زیر با فشار دادن دکمه



۱- Eraser 

2- Gradient 

3- Pencil ☑  

۴- Paint Bucket 

  

 تولید می کند؟ Cokor کدامیک از مدلهای رنگ زیر نتیجه ای معکوس مد

۱- Difference 

2- luminosity ☑  

۳- hue 

4- saturation 

  

 دانلود رایگان نمونه سواالت طراح امور گرافیکی با رایانه

  

 برای تغییر رنگ صفحه پیش زمینه وپس زمینه از کدام پیجره استفاده میکنیم؟

۱- Paint Pocket 

2- Swatches 

3- Color Picker ☑  

۴- Style 

  

 برای ایجاد سایه به طریق زیر عمل میکنیم؟



۱- Layer Style : Drop Shadow ☑  

۲- Layer Style : Outer Glow 

3- Brush 

4- Move 

  

 کدایمک از مدادهای زیر دارای جنس سخت تری میباشد؟

۱- H5 

2- B6 ☑  

۳- HB 

4- H3 

  

 در کدام یک از ابزارهای زیر می توان از محوکن استفاده کرد؟

 قلم مو -پاستیل گچی -۱

 زغال چرب -پاستیل چرب -۲

  ☑ زغال -پاستیل گچی -۳

 مداد -پاستیل چرب -۴

  

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

  ☑ درجه ۱۸۱ -۱

 درجه ۰۱ -۲



 درجه ۳۶۱ -۳

 درجه ۶۱ -۴

  

 .……History برای ظاهر کردن پالت

 .را انتخاب میکنیم History کزینه insert از منوی -۱

 .را انتخاب میکنیم History گزینه View از منوی -۲

  ☑ .را انتخاب میکنیم History گزینه  windiw از منوی -۳

 را فار میدهیم F + Ctrl کلید -۴

  

 اسکن شده است چند نقطه دارد؟ Dpi 72 یک اینچ مربع از تصویری که با دقت

۱- ۱۱۲۴*۲۲ 

۲- ۲۲*۲۲ 

۳- ۲۲Resolution * ۲۲میزان ☑  

 اندازه قطر مانیتور ۲۲ -۴

  

 را تعریف میکند؟ Dodge کدام گزینه عملکرد ابزار

  ☑ .تصوزیر را روشن تر میکند -۱

 .تصویر را مات میکند -۲

 صویر را واضح تر میکندت -۳



 .تصویر را تیره تر مکند -۴

  

 چه نوع خطی به وجود آورنده حی آرامش در بیننده است؟

 شکسته -۱

  ☑ منحنی -۲

 مورب -۳

 عمود -۴

  

 پرسپکتیو در نقاشی، توسط چه کسی تکمیل شد؟

 جوتو -۱

 النفر انچسکا -۲

 اوچلو -۳

  ☑ داوینچی -۴

  

جلوهای موجود در یک الیه کپی گرفته تا در الیه های دیگر استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده اگر بخواهیم از 

 میکنیم؟

۱- Paste layer style 

2- Copy layer style ☑  

۳- Clear layer style 

 هیچکدام -4



  

 برای ایجاد یک ترکیب موزون و متعادل در یک اثر تجسمی، چه اصلی الزامی نیست؟

 اصل توازن -۱

  ☑ اصل تناقض -۲

 اصل ترکیب بند -۳

 اصل کنتراست -۴

  

 می باشد؟ Burn عملکرد کدام ابزار عکس ابزار

۱- Spong 

2- Blur 

3- Dodge ☑  

۴- Brush 

  

 چیست؟ Image Size در پنجره Document هدف گزینه

 تنظیم ابعاد تصویر در صفحه چاپی -۱

 صفحه خروجیتنظیم دقت تصویر برای  -۲

  ☑ تنظیم ابعاد تصویر در صفحه مانیتور -۳

 گیری تصویر بر روی مانیتور تنظیم زاویه قرار -۴

  

 چنانچه بخواهیم از تصویر ایجاد شده در تلویزیون استفاده کنیم، چه مد رنگی رابه کار میبریم؟



۱- Hsb 

2- CMY K 

3- Lab 

4- RGB ☑  

  

 .نمود تعیین را………می توان Canvas Size وره ایدر کادر محا Anchor در قسمت

 محل فایل در میان الیه ها -۱

 ارتفاع صفحه کار -۲

  ☑ محل تصویر در صفحه کار -۳

 پهنای صفحه کار -۴

  

 زیبای و سختی مربع با سنگینی و تاریکی چه رنگی تطابق دارد؟

  ☑ قرمز -۱

 نازنجی -۲

 سیاه -۳

 بنفش -۴

 


