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تزای اًسخاب اتشار چٌذ ضلعی اس کذام کلیذ هیاًثز اسسفادُ هی شَد؟ .14سَال 

1 .F6 

2 .F7 

3 .F5 

4 .Y 

 هی شَد؟ Bitmapکذام یک اس گشیٌِ ّای سیز تاعث تاس آفزیٌی زصاٍیز .15سَال 

1 .Noise 

2 .Sharpen 

3 .Resample 

4 .Crop 

تزای حذف تخش ّایی اس اشیا کِ تیي هٌاطق هسقاطع قزار گزفسِ اًذ اسسفادُ هی شَد؟ ... اس اتشار .16سَال 

1 .Freehand 

2 .Vitual Segment Delete 

3 .3 Point Curve 

4 .Eraser 

جْر جذا کزدى خط اس هَضَعاذ اس کذام گشیٌِ اسسفادُ هی کٌین ؟  .17سَال 

1 .Convert to carves 

2 .Convert outline to object 

3 .Break apart 

4 .Ungroup 

تزای اسسفادُ اس جذٍل خطَط راٌّوا در کزل چِ تایذ کزد ؟  .18سَال 

رٍی یکی اس خطَط راٌّوا دٍتار کلیک هی سًین  . 1

رٍی خط کش تاالی صفحِ دٍتار کلیک هی کٌین  . 2
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 را زیک هی سًین  Guide line گشیٌِ Viewاس هٌَی . 3

 را زیک هی سًین  Guide گشیٌِ Viewاس هٌَی . 4

خیگیزی ًقش تیسی ّا چِ کارتزدی دارد؟ .19سَال 

.  کیفیر ًقش تیسی ّا را افشایش هی دّذ. 1

.  ًقش تیسی ّا را تِ خیکسل ّا زفکیک هی کٌذ. 2

.  اثز ًقش تیسی ّا دًثال کزدُ ٍ آى ّا را تِ زصاٍیز تزداری قاتل ٍیزایش زثذیل هی کٌذ. 3

.  زصاٍیز تزداری را تِ ًقش تیسی زثذیل هی کٌذ. 4

تزای ززسین فلش ّای دلخَاُ اس کذام یک اس اتشارّای سیز اسسفادُ هی کٌین؟ .20سَال 

1 .Flowchart Shapes 

2 .Arrow Shapes 

3 .Callout Shapes 

4 .Banner Shapes 

. تزای اعوال خَشش تز رٍی شیء اسسفادُ هی شَد.... اس اتشار .21سَال 

1 .Interactive Envelope Tool 

2 .Interactive Drop Shadow Tool 

3 .Interactive Contour Tool 

4 .Interactive Distortion Tool 

ِ ّای سیز اس تزگِ .22سَال   تاعث چاج طزاحی تِ صَرذ ًگازیَ هی شَد؟ Prepressاًسخاب کذاهیک اس گشیٌ

1 .Mirror 

2 .Invert 

3 .Crop/fold marks 

4 .Marksto object 
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زَسط کذام گشیٌِ هی زَاى فصل هشسزک تیي دٍ یا چٌذ شی را تاسساسی ًوَد؟ .23سَال 

1 .Trim 

2 .Intersect 

3 .Weld 

4 .Simplify 

ًگِ داشسي کذام کلیذ حیي رسن، تاعث رسن هشثک تا سلَل ّای هزتع شکل هی گزدد؟ .24سَال 

1 .Alt 

2 .Shift 

3 .Ctrl 

4 .Space 

 چِ عولی را اًجام هی دّذ؟ Arrange - Ungroupگشیٌِ .25سَال 

.  اشیا گزٍُ تٌذی شذُ را اس گزٍُ خارج هی کٌذ. 1

.  اشیا را گزٍُ تٌذی هی کٌذ. 2

.  اشیا را یک تار گزٍُ تٌذی کزدُ ٍ تار دیگز اس گزٍُ خارج هی کٌذ. 3

.  تزای ززکیة اشیا اسسفادُ هی شَد. 4

تزای ززسین اشکال اخثاری ٍ ًقل قَل اس کذام اتشار اسسفادُ هی شَد؟ .26سَال 

1 .Callout Shapes 

2 .Banner Shapes 

3 .Arrow Shapes 

4 .Basic Shapes 

کذام فزهاى، یک کدی اس طزاحی فعال ایجاد هی کٌذ؟ .27سَال 

1 .Edit - Copy 

2 .Edit - Paste 




