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 فصل اٍل

  تش چِ اساسی ساختِ ضذُ اًذ؟bitmapفایل ّای .1

 الف ٍ ب (دًوَداس ٍ هٌحٌی         ( پیکسل ّا       ج( ًقاغ         ب (الف

 تؼذاد پیکسل ّای قشاس گشفتِ دس یک تصَیش چِ ًام داسد ؟. 2

 ّیچ کذام  (  د vector (   ج bitmap(   ب resolution (الف

 تشای تغییش هسیش ًصة دس ٌّگام ًصة ًشم افضاس اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟.3

  setup(   د finish (   ج next(    ب browse (الف

 استفادُ هی کٌین ؟ file اص کذام گضیٌِ دس هٌَی  freehandتشای ایجاد صفحِ جذیذ دس . 4

 open recent(   د new (ج     open(    ب wizard (الف

  چِ جیضی دیذُ هی ضَد؟ welcome دس کادس هحاٍسُ ای what s newدس قسوت .5

کاس ّای دستِ تٌذی ( چگًَگی استفادُ اص ًشم افضاس    د (   جاؼالػات جذیذ ساجغ تِ ًشم افضاس (باهَصش فشی ٌّذ      (الف

 ضذُ دس ًشم افضاس

 دس ٌّگام ًصة تشًاهِ چِ کاستشدی داسد؟ finishگضیٌِ .6

 کپی اؼالػات  (   دپایاى ًصة (جضشٍع  ًصة   ( سفتي تِ هشحلِ تؼذ   ب (الف

  کذام تشًاهِ سا تایذ اجشا کٌین ؟dcتشای ًصة ًشم افضاس پس اص تْیِ . 7

  start/all programs/macromedis(   د  wizard(  ج next (  ب setup (الف

 کذام ًَع تصَیش صیش تشای ایجاد اسم ّا ٍ گشافیک ّای تحت ٍب هٌاسة ّستٌذ؟.8

 ّیج کذام( ّش هَسد    د (   ج vector(ب    bitmap (الف

 چشا دس گشافیک تشداسی هی تَاى خػ ّا سا تِ سادگی تغییش هقیاس ٍ اًذاصُ داد؟.9

  ًسثت تِ فایل ّای تشداسی حجن تضسگ تشی داسًذ bitmapفایل ّای  (الف

 تصَیش تَسػ یک خػ تشداسی تِ ًقؽِ ی تؼذی هشتثػ هیطَد (ب

 ّش ًقؽِ هوکي است یک  سًگ هتفاٍت اختیاس ًوایذ(ج

 خػ ّا ٍ ًقاغ اًتْایی اى ّا دس ًقاغ تا هختصات هؽلق دس فعای ساحی قشاس داسًذ(د

  قشاس داسد؟welcomeچگًَگی سٍش  استفادُ اصًشسسم افضاس دس کذام گضیٌِ کادس هحاٍسُ ای .10

 ب ٍ ج  (   دusing freehand mx(ج   learning freehand mx (  بwhat s new   (الف

 فصل دٍم

  چیست؟editکاستشد هٌَی . 1

 اػوال ٍیشایطی ( جاج گشفتي اؼالػات   د( تاص کشدى صفحِ ی جذیذ    ج (       بتشای تغییش گضیٌِ ّا ٍ تغییش کاس ّا (الف
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 تا استفادُ اص کذام هٌَ هی تَاى پٌچشُ ّا ٍ ًَاس ّای هختلف سا فؼال کشد؟.2

  file (  د window (ج    view(   ب help (الف

  هی تَاى چِ ػولیاتی اًجام داد؟ controllerتا استفادُ اص ًَاس اتضاس . 3

 اص اتضاس ّای هشتَغ تِ ایجاد ٍ ٍیشایص هتي استفادُ کٌیذ (الف

 سا ًوایص هی دّذ..... اؼالػات هشتَغ تِ حشکت هاٍس اًتخاب ضی ٍ  (ب

 هی تاضذ .... ًَاسی است کِ ضاهل اتضاس ّای ًوَداس  سسن اضکال ٌّذسی ٍ(ج

 اص کاس خَد ساختِ ٍ اى سا هٌتشل ٍ پخص کٌیذ actionاًیویطي یا  (د 

 هی تاضذ؟....... کذام یک اص ًَاس ّای صیش ضاهل ایضاس ّای پیطشفتِ تشای کاس سٍی اضیا اص قثیل تشش اضتضاک تَسؼِ تسػ  ٍ. 4

  envelope (   د xtra tools (   ج info (   ب xtra operations (الف

 کذام یک اص اتضاس ّای صیش ػول ؼشاحی سا هاًٌذ یک خَدکاس ٍ تا دقت خاصی اًجام هی دّذ ؟.5

  spiral ( د     pen (ج      output area ( ب   text (الف

  چِ ػولی هی تَاى اًجام داد ؟ ellipseتا استفادُ اص اتضاس . 6

 سسن چٌذ ظلؼی ( سسن هستؽیل یا هشتغ     د (    جؼشاحی دایشُ یا تیعی (بخَضٌَیسی       (الف

 جْت ایجاد سایِ اص کذام اتضاس صیش استفادُ هی کٌین ؟.7

 shandow (د    blend (  ج trace (  ب mirror  (الف

 تشای تٌظین ًوایص صفحِ تِ اًذاصُ اضیا ی اًتخاب ضذُ اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟.8

 magniflcation (    دfit all  (    ج fit to page (  ب fit selection(الف

 جْت رخیشُ هجذد فایل دس هکاى دیگش اص کذام کلیذ هیاًثش استفادّوی ضَد ؟.9

  ctrl+shift+s (د   ctrl+s (   ج alt+shift+s(  ب ctrl+d (الف

  قشاس داسد هی تَاى چِ چیضی سا تؼییي کشد؟file / document کِ دس هٌَی  constrainتا استفادُ اص گضیٌِ .10

 فاصلِ ی حشکت اضیا تا کلیذ ّای جْت داس  (      بصاٍیِ تشسین اضکال (الف

 تؼییي کیفیت سٌذ( تٌظیوات هشتَغ تِ خشٍجی     د (ج

 فصل سَم

 تشای تؼییي ػشض ٍ استفاع صفحِ جذیذ اص کذام گضیٌِ صیش استفادُ هی ضَد؟.1

 add pages    (   دnumber of new pages (   ج bleed size (     ب page size (الف

  اص کذام گضیٌِ استفادُ هی کٌین؟object and documentتشای ایجاد کپی اص صفحِ دس تٌظیوات پٌل  2.

 new master pagw(  د duplicate(ج   add pages(  ب remove (الف

  کذام است ؟ go to pageػولکشد گضیٌِ .3

  هٌتقل ضذى تِ صفحِ ی ای کِ ٍاسد هی کٌیذ (باظافِ کشدى صفحِ     (الف

 سفتي تِ صفحِ قثل ( سفتي تِ صفحِ تؼذ        د (ج

  چِ صفحاتی ّستٌذ؟childصفحات . 4

  ساختِ هی ضًَذ master pageصفحاتی کِ اص سٍی  (الف
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 صفحِ ی اصلی تش سٍی صفحِ ی جاسی ضوا اػوال هی ضًَذ (ب

 صفحاتی کِ هحتَایات هَجَد دس اى قفل هی تاضذ  (ج

 ّیچ کذام(د

 اص کذام گضیٌِ تشای هطاّذُ پیص ًوایص کاسی استفادُ هی ضَد؟. 5

 show  master pages(   د preview(ج  duplicate (   بnew master page (الف

 تشای فؼال یا غیش فؼال کشدى خػ کص ّا اص کذام کلیذ هیاًثش استفادُ هی ضَد؟.6

    ctrl+alt+r(د       ctrl+r (       ج /+ctrl+alt(             ب/+ctrl (الف

 فصل چْاسم

  دسجِ اص کذام کلیذ تایذ استفادُ کشد؟45تشای سسن خؽَغ هستقین ٍ یا تا صاٍیِ .1

 tab(   دalt (   ج shift(ب    ctrl (الف

 اص کذام یک اص ایضاس ّای صیش تضای تشسین هٌحٌی استفادُ هی ضَد؟ .2

 calligraphic pen(  د line(   جpencil(ب   pen (الف

  سا افضایص داد ؟pencilچگًَِ هی تَاى تؼذاد دستگیشُ ّای کٌتشل ضکل حاصل اص اتضاس . 3

 ّیچ کذام(    دprecisionتا افضایص (ج     draw dotted lineتا فؼال کشدى گضیٌِ  (تا افضایص سسن هٌحٌی    ب (الف

  چیست؟variable stroke penدس اتضاس   auto remove overlapػولکشد گضیٌِ . 4

 سسن ًقؽِ چیي دس پیص ًوایص  (الف

 پاک کشدى قسوت ّای سٍی ّن سفتِ ضکل  (ب

 کٌتشل ظخاهت خػ (ج

 افضایص دقت کاس  (د

 اص کذام اتضاس استفادُ هی ضَد؟ (گشد  کشدى سئَس  )تشای تغییش اًحٌای هشتغ یا هستؽیل . 5

 subselect(   د pick tool(د    ellipse(   ب rectangle (الف

 تشای تغییش تؼذاد اظالع چٌذ ظلؼی اص کذام قسوت استفادُ هی ضَد؟.6

 shape(   د number of sides(ج    star points (  ب manual (الف

  سثة چِ چیضی هی ضَد؟arc tool دس ٌّگام سسن هٌحٌی تَسػ altپاییي  ًگِ داضتي کلیذ .7

 تغییش جْت تقؼش هٌحٌی  (الف

 سسن کواى تاص  (ب

 سسن هٌحٌی تِ صَست تخطی اص هحیػ دایشُ (ج

 سسن تقؼش هٌحٌی سٍ تِ تاال  (د

 تا استفادُ اص کذام گضیٌِ هی تَاى تؼذاد حلقِ ّای هاس پیچ سا تؼییي کشد؟. 8

 draw from(  دdraw by ( ج  direction (    ب number of rotations(الف

 هی تاضذ؟ pointerکذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص ٍیژگی ّای اتضاس . 9

 پاک کشدى  قسوت ّای هَسد ًظش  (الف
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 اًتخاب یک  ضکل ٍ یا قسوتی اص یک ضکل (ب

 اًتخاب تخطی اص تصاٍیش  (ج

 تشای اًتخاب جا تِ جایی تغیش اًذاصُ  ٍ تغییش قَس اضکال(د

 تَسػ کذام یک اص اتضاس ّای صیش هی تَاى اضکال سا تِ ّن هتصل کشد؟.10

  eraser (   د knife(    جfreeform (  بconnector (الف

 فصل پٌجن

 تشای گشٍُ تٌذی کشدى اضکال اص کذام کلیذ ّای تشکیثی استفادُ هی ضَد؟.1

  alt+f(    دctrl+f(  ج ctrl+g    (ب   alt+g (الف

  چیست؟ arrange دس فشهاى  move forwardػولکشد گضیٌِ . 2

 ضکل یا هتي هَسد ًظش سا سٍی تقیِ اضکال قشاس هی دّذ(الف

 یؼٌی ضکل یا هتي هَسد ًظش سا یک هشحلِ تِ ػقة هی تشد (ب

 ضکل یا هتي هَسد ًظش سا یک هشحلِ جلَتش هی اٍسد (ج

 ضکل یا هتي هَسد ًظش سا دس ػقة تشیي حالت قشاس هی دّذ (د

 کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش هشظَػات سا ًسثت تِ یک خػ افقی دس تک ساستا قشاس هی دّذ؟.3

  top(   دbottom (    جcenter vertical(  ب center horizontal(الف

  چیست؟transform  دس  scaleکاستشد .4

 تغییش اًذاصُ ٍ هقیاس ضکل (دحشکت دادى ضکل ّا (چشخاًذى ضکل  ج( ایجاد قشیٌِ اص ضکل   ب (الف

 دس کذام قسوت هی تَاى تؼذاد هشاحل تشکیة ضذى دٍ ضکل سا تؼییي ًوَد؟ blendدس تشکیة . 5

 ّیچ کذام (   دmodifyاص ؼشیق هٌَی  (  ج range(   ب steps (الف

 تشای هؼکَس کشدى هسیش ّا اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟.6

  simplify(   د remove overlap(  ج correct direction(ب   reverse direction(الف

  چیست؟ cap کاستشد گضیٌِ ی  expand strokeدس فشهاى  .7

 تٌظین اًتْای هسیش (دتٌظین گَضِ ّای هسیش (تغییش جْت هسیش   ج ( تغییش ظخاهت هسیش  ب (الف

  دس حالت تا دٍس ضذى اص هشکض فاصلِ تیي هسیش ّا تشاتش هی هاًذ؟ insert pathدس فشهاى . 8

  farther(    دuniform (ج    nearer (    ب inset (الف

  چیست؟simplifyکاستشد فشهاى . 9

 افضایص ظخاهت یک هسیش ( حزف گشٍّای اظافی هَجَد دس هسیش   ب (الف

 هؼکَس کشدى جْت هسیش ( اظافِ کشدى هسیش                            د (ج

 کذام یک اص حالت صیش ضکل سا دس جْات هختلف هٌؼکس هی کٌذ؟. 10

  near (  د multiple (ج  horizontal(   بvertical (الف

 فصل ضطن

 کذام یک اص حالت سًگ اهیضی هشتَغ تِ حالت سًگ اهیضی ؼیفی هی تاضذ؟.1
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  custom(د       lens(ج      gradient(ب   basics (الف

  کذاهیک اص گضیٌِ ّای صیش هشتَغ تِ هؼکَس کشدى سًگ ّا استفادُ هی ضَد؟lensدس سًگ اهیضی ؼشح  .2

  lighten( د invert (ج   darken (   ب magnify (الف

 کذام یک اص ؼشح ّای صیش پس اص چاج ًوایاى هی ضًَذ؟.3

 gradient ( د basic (   ج tiled (    بtextured(الف

  اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟tiledتشای تغییش صاٍیِ قشاس گشفتي ؼشح .4

 ّیچ کذام (  د copy in(    جpaste in(  ب angle (الف

 چیست؟ xtrasکاستشد هٌَی . 5

   ایجاد جلَُ ّای تصَیشی (بیک صتاى تشًاهِ ًَیسی تشای ایجاد اضکال     (الف

 پش کشدى اضکال تا استفادُ اص اضکال  دیگش( پشکٌٌذُ ّای گشافیکی اهادُ   د (  ج

 تشای تشجستِ ساصی اضکال اص کذام گضیٌِ استفادُ هیطَد؟ createدس فشهاى . 6

 distort(  د trap(  ج  emboss(ب   blend (الف

 چیست؟ distort  دس add pointsکاستشد .7

 ضکستي هسیش ّای هَجَد (   باظافِ کشدى گشُ تِ یک هسیش (الف

 تشجستِ ساصی اضکال( ایجاد الگَی ّایی سادُ     د (ج

 فصل ّفتن

 کذام یک اص هذل ّای سًگ تش اساس سًگ ّای چاج کاس هی کٌذ؟.1

 ylq (  د cmyk (ج    rgb (  ب hls (الف

  تش چِ اساسی کاس هی کٌذ؟ hlsهذل سًگ .2

 ّوِ هَاسد (د   hue  (  ج saturation (  ب lightness (الف

  تش چِ اساسی کاس هیکٌذ ؟add strokeگضیٌِ .3

  layers (   د document(   جmixer and tints (   بobject (الف

 تشای اظافِ کشدى سًگ داخل ضکل اص کذام گضیٌِ استفادُ هیطَد؟.4

 eye dropper (   د add fill(ج  add stroke (   ب add effect(الف

  دس کذام قسوت قشاس داسد ؟ swacgesپٌل .5

 assets (د   mixer and tints (  ج layers ( ب properties (الف

 دس کذام قسوت هی تَاى سًگ هَسد ًظش سا اًتخاب ًوَد؟ replaceپس اجشای فشهاى .6

 mixer and tints (   د swatches ( ج color library (ب    color list(الف

  اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟ rgbتِ cmykتشای تثذیل سًگ .7

  import cmyk color table (  د import rgb color table (  جmake cmyk (   بmake  rgb (الف

  هٌتقل کشد؟ swatchesسا تِ پٌل  tintsتا کذام گضیٌِ هی تَاى سًگ ساختِ ضذُ دس پٌل . 8

 add to swatches(د     color control( جconvert to grayscale (    بdarken colors(الف
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 چیست؟ darkenکاستشد گضیٌِ .9

 هیضاى غلظت اضکال سا یک دسجِ افضایص هی دّذ (الف

 اضکال سا یک دسجِ تاسیک تش هی کٌذ (ب

 هیضاى غلظت اضکال سا یک دسجِ کاّص هی دّذ (ج

 اضکال سا یک دسجِ سٍضي تش هی کٌذ (د

 کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش سًگ اضکال سا تِ سیاُ سفیذ تثذیل هی کٌذ؟. 10

 color control (   د convert to grayscale(ج  lighten colors( ب saturate colors  (الف

 فصل ّطتن

 یک هتي پاسگشافی کشد؟ text toolچگًَِ هی تَاى پس اص اًتخاب .1

 تا کلیک ٍ دسگ کشدى هاٍس(دتا کلیک کشدى    ( تا داتل کلیک کشدى     ج( تا کلیک ساست کشدى    ب (الف

 چِ ػولی سٍی هتي اًجام هی دّذ؟Bًواد .2

 قشاس دادى هتي دس تصَیش  (     دظخین کشدى هتي ( جتشاصدٍ ؼشفِ   ( هَسب کشدى هتي    ب (الف

 کذام یک اص جلَُ ّای صیش تشای ایجاد کادس یا قالة تِ دٍس هتي استفادُ هیطَد؟.3

  underline (    د shadow(   ج highlight (   ب lnline (الف

  چیست؟ strikethroughکاستشد گضیٌِ  .4

    ًوایص یک خػ  تش سٍی هتي (بًوایص خؽی دس صیش هتي       (الف

 ایجاد کادس سًگی دس پطت هتي( ایجاد سایِ تشای هتي      د(ج

 فصل ًْن

 کذام جلَُ تشای خن کشدى اضکال ٍ تغییش صاٍیِ گَضِ تِ کاس هیشٍد؟.1

  ragged(   د expand path  (  ج bend (ب    duet(الف

 . اص کذام گضیٌِ استفادُ هیطَد؟ expand pathتشای تؼییي جْت افضایص ظخاهت دس جلَُ .2

  direction  (د    inside only (   ج  outside only  ( ب width (الف

  چِ چیضی سا هی تَاى تٌظین ًوَد ؟frequencyدس قسوت  pagedدس جلَُ .3

 هیضاى یکٌَاختی  ( دتؼذاد ًقاغ افضٍدًی(جفاصلِ ًقاغ افضٍدُ ضذُ تا ضکل اصلی  ( تؼذاد هطخصی کپی  ب(الف

 تشای تشجستِ کشدى داخلی اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ٍد؟. 4

  inner bevel (د    inset emboss  (  ج raised emboss(   ب outer bevel (الف

  دس جلَُ سایِ سثة چِ چیضی هی ضَد؟ knock outفؼال تَدى گضیٌِ  .5

 هیضاى تیشگی ( هحَ ضذى ضکل ٍ ًوایص ّالِ ًَس   د( تاس ضذى ضکل   ج (  بهحَ ضذى ضکل ٍ ًوایص سایِ (الف

 تشای تشای تغییش ضفافیت کل ضکل تِ صَست یکساى اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟. 6

 gradient mask (  د basic transparency  (ج  fearher (    بradius (الف

  چیست؟fisheye lensکاستشد اتضاس .7

    تقؼش ٍ یا تحذب تخطیذى تِ اضکال (ب تؼذی   3چشخص تصاٍیش تِ صَست  (الف
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 ایجاد سایِ ( ٍاقؼی تش ًطاى دادى حالت سِ تؼذی   د(ج

  اتتذا تایذ چِ چیضی سا ًوایص دّین؟perspectiveتشای استفادُ اص اتضاس . 8

 xtra tools(  د perspective grid (ج   glow (   بshadow (الف

 کذام اتضاس تشای ضکستي هسیش تطکیل دٌّذُ اضکال استفادُ هی ضَد؟.9

  smudge(  د extrude (   ج bend (   ب roughen(الف

 چیست؟  envelope   کاستشد فشهاى.10

  تغییش ظاّش اضکال ٍ هسیش ّا (دتشای افضایص ٍظَح لثِ ّای ضکل  (ایجاد سایِ ج( تاس کشدى اضکال  ب (الف

 فصل دّن

 قشاس داسًذ؟ layersکذام یک اص الیِ ّای صیش تِ صَست پیص فشض دس پٌل  .1

 ّوِ هَاسد (د   background(   ج guides(   ب foreground (الف

 تشای ایجاد الیِ ی جذیذ اص هٌَی کٌتشلی کذام گضیٌِ سا اًتخاب هی کٌین؟ .1

 \new(    د remove(   ج duplicate(   ب merge (الف

 دس کٌاس الیِ تیاًگش چیست؟......ًوایص ػالهت  .2

 ػذم فقل تَدى الیِ  (    دقفل تَدى الیِ (جپٌْاى تَدى   ( هخفی تَدى   ب (الف

 تشای الیِ ّای اًتخاتی اص کذام گضیٌِ استفادُ هی کٌین ؟ .3

  merge foreground layers(      ب merge selected layers (الف

   ّوِ هَاسد (                        د merge layers(ج

 اًتخاتی کذام گضیٌِ سا اًتخاب هی کٌین؟ styleتشای حزف  .4

  new(   د duplicate(  ج add (    ب remove(الف

  چیست؟ style دس  importکاستشد فشهاى . .5

 ایجاد تغییش (    دٍاسد کشدى (جصادس کشدى     (تاص کشدى گشٍُ ّای هتفاٍت    ب (الف

  ًوایاًگش چیست؟graphic hose  دس اتضاس contentsقسوت  .6

 اًتخاب ؼشح ّای هختلف (ایجاد یک ؼشح گشافیکی جذیذ   ب (الف

  تؼذاد ضکل ّای ؼشح گشافیکی (دکپی اص ؼشح گشافیکی    (ج 

 دس اتضاس ًوَداس چِ کاستشدی داسد ؟ transposeگضیٌِ  .7

 جذا کشدى سِ سقن سِ سقن اػذاد تضسگ( تؼییي تؼذاد سقن ّای اػطاس    ب (الف

  تؼَیط سؽش ّا ٍ ستَى ّا (دپیص ًوایطی اص ًوَداس             (ج

  هؼشف چیست؟     libraryًواد     دس پٌل  .8

 ٍیشایص سوثل( بایجاد یک سوثل جذیذ(الف

 حزف سوثل(کپی سوثل  د( ج

  ٍجَد ًذاسد؟libraryکذام گضیٌِ دس پٌل  .9

 style(ب symbols(الف
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 ّیچ کذام (د master page( ج

 فصل یاصدّن

  تِ ًشم افضاس هی تاضذ؟bitmapکذام گضیٌِ اص سٍش ّای ٍاسد کشدى تصاٍیش  .1

 کپة ًشم افضاس ّای دیگش(  بimport گضیٌِ fileاص ؼشیق هٌَی (الف

 ّوِ هَاسد(ددسگ فایل هَسد ًظش سا تِ داخل تشًاهِ  ( ج

  چیست؟fireworksکاستشد ًشم افضاس  .2

 bitmapٍاسد کشدى تصَیش ( باهادُ ساصی تصاٍیش تشای اًتطاس دسٍب(الف

 bitmapتثذیل تصَیش تشداسی تِ ( اًَاع اضیا  دtrace( ج

 کذام یک اص فشهت تصاٍیش دس ٍب ًوی تاضذ؟ .3

 JPG(ب MOV(الف

 GIF( د PNG( ج

  دادُ ّا چگًَِ کاّص حجن پیذا هی کٌٌٌذ؟Lossyدس سٍش  .4

 تا کاّص اًذاصُ (تاسهض گزاسی هجذد ب(الف

 تا کاّص کیفیت(  دتا اص دست دادى تشخی پاساهتش ّای غیش ظشٍسی(ج 

  هی تَاى هیضاى ٍظَح تصَیش سا تٌظین کشد؟ trace toolدس کذام قسوت  .5

 resolution(ب color mode(الف

 trace conformity( د path conversation( ج 

  چیست؟trace tool دس noise toleranceکاستشد قسوت  .6

 اًتخاب سثک ٍ هذل سًگ   (الف

 ضذىtraceاًتخاب الیِ ّای هَسد ًظش تشای (  ب

  ضذى گَضِ ّای صفحtraceِاًتخاب ًحَُ (  ج

  ضذُ تا تصَیش اٍلیtraceِتٌظین هیضاى ضثاّت قسوت تصَیش (د  

  ٍ ٍیشایص تصاٍیش اص کذام گضیٌْي استفادُ هی ضَد؟fireworksتشای هٌتقل ضذى تِ هحیػ  .7

 path converstion(ب optimize in fireworks(الف

 trace conformit( د path overlap( ج 

 فشی ٌّذ اص کذام  فشهت پطتیثاًی هی کٌذ؟ .8

 psd(  بai(الف

 ّوِ هَاسد(د   txt(ج  

 ضذى  گَضِ ّای صفحِ اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟ traceتشای تٌظین ًحَُ  .9

 path overlap(ب path conversation(الف

 resolution(د trace layers( ج  

10. wand color toleranceچیست؟  
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 اًتخاب هذل سًگ (اًتخاب هیضاى ٍظَح تصَیش ب(الف

 ّیچ کذام( د traceاًتخاب هحذٍدُ سًگ ّای ًْایی (ج 

 فصل دٍاصدّن

 تِ جلَُ ّایی گفتِ هی ضَد کِ تشا ی حشکت اسٌاد ٍ تصاٍیشٍ اضکال هَسد استفادُ قشاس هی گیشد؟.  ..........1

 event(ب behavior(الف

 drag( د action( ج

2  .Action protonچیست؟  

 سفتاس خاصی ّستٌذ کِ تشای سٍیذاد تؼشیف هی ضًَذ(الف

 سٍیذاد ّایی کِ تِ هَظَػات ًسثت دادُ هی ضَد(ب

 جلَُ ّایی کِ تشای حشکت اسٌاد ٍ تصَیش ٍ اضکال هَسد استفادُ قشاس هی گیشد(ج

  اص هثذا تِ هقصذ کطیذُ هی ضَدactionخؽی کِ پس اص اػوال (د 

 ػالهت ًوایاًگش چیست؟ .3

 event(ب action tool(الف

 behavior(د  action proton( ج 

  کذام است؟ actionحالت پیص فشض اجشایی  .4

 go to and play( ب play(الف

 stop( د go to and stop(ج  

 کذام گضیٌِ سثة پیًَذ هحتَیات هقصذ تِ صفحِ چاج هی گشدد؟ .5

  load target page as movie(ب link to target page(الف

 ّیچ کذام ( دprint taget page(ج

  کذام است؟ print target pageػولکشد گضیٌِ  .6

 چاج هحتَیات(بپخص هحتَیات هقصذ تِ صَست فیلن  (الف

 الف ٍ ب(پیًَذ هحتَیات هقصذ تِ صفحِ چاج د( ج

 ّا دس قالة چِ فایلی هی تَاى صادس کشد؟ actionهجوَػِ ای اص  .7

 GIF( ب BMP(الف

 SWF(د   JPG( ج

 کذام گضیٌِ سثة ًوایص فیلن تِ صَست توام صفحِ هی ضَد؟ .8

  ضضفْخذ the get URL(ب The print action(الف

 the play and stop action( د the full screen action(ج

 لیٌک هَسد ًظش سا دس کذام پٌل تایذ تٌَیسین؟ the get URL actionدس  .9

 assets( ب layers(الف

 navigation(د   action( ج



 کاربر فری هند

10 

  چِ چیضی  سا هی تَاى اًتخاب کشد؟encoding دس قسوت HTML Outputدس ٍیشایص تٌظین ّای  .10

 هَقؼیت سٌذ دس صفحِ ٍب(  بًَع سهضگطایی صفحِ ٍب(الف

 فشهتی تشای صذٍس تصاٍیش پیکسل(فشهتی جْت صذٍس تصاٍیش تشداسی  د( ج

 دس کذام قسوت م یتَاى هی تَاى هَقؼیت سٌذ دس صفحِ ٍب سا کٌتشل htmi outputٌّگام ٍیشایص تٌظین ّای .  11

 کشد؟

 document root(ب  layout(الف

 vector art( د encoding( ج

 .هَسد ًظش سا ٍاسد کشدurlهی تَاى ........  دس قسوت navigationدس پٌل . 12

 substring(ب   name(الف

 url( د link(ج

 کذام یک اص فشهت ّای صیش جضٍ فشهت ّای هشتَغ تِ تصاٍیش پیکسلی تِ حساب هی آیٌذ؟.13

 GIF(ب  JPG(الف

 ّوِ هَاسد(د   PNG( ج

  دس اکطي ّا سثة چِ چیضی هی ضَد؟Print target pageسفتاس .14

 سثة پیًَذ هحتَیات هقصذتِ صفحِ چاج (الف

 هحتَیات هقصذ تِ صَست فیلن پخص گشدد( ب

 چاج هحتَیات صفحِ (ج 

 ّیچ کذام( د

  سثة چِ چیضی هی ضَد؟the full screen actionاکطي .15

 چاج هحتَیات فشین(  بًوایص فیلن تِ صَست توام صفحِ(الف

 تاسگزاسی فیلن دس صفحِ(سفتي تِ فشین هَسد ًظش ٍ پخص فیلن د( ج

  چیست؟release to layersػولکشد فشهاى .16

 ّای هختلف تِ اسٌادactionًسثت دادى (الف

 تَقت یک فیلن تا گزاسی ضذُ ( ب

 گستشش اکطي دس الیِ ّا( ج

 هتحشک ساصی اضکال تا استفادُ اص الیِ ّا(د 

  فؼال تَدى کذام گضیٌِ سثة هؼکَس ضذى تشتیة پخص اضکال هی ضَد؟ release to layersدس فشهاى .17

 use existing layers(ب reverse(الف

 sequence( د send to back(ج 

 فصل سیضدّن

 دس کذام قسوت فشهت صذٍس فایل سا اًتخاب هی کٌین؟ .1

 area(ب file name(الف
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 save as type(د page boundary( ج

 تا اًتخاب کذام گضیٌِ تٌْا اضیا ٍ اضکال اًتخاب ضذُ صادس هی ضًَذ؟ .2

 all(ب selected object only(الف

 output area( د page boundary( ج

  اص کذام گضیٌِ استفادُ هی کٌین؟emailتشای اسسال سٌذ تِ صَست  .3

 shift+P(ب  ctrl+P(الف

 shift+O(د   ctrl+O( ج

 ٌّگام چاج سٌذ اص کذام کلیذ هیاًثش استفادُ هی ضَد؟ .4

 ًَع ٍ اًذاصُ کاغز(  بتٌظین چاپگش(الف

 ػشض کاغز (جْت چاج اص لحاؾ ػوَدی یا افقی تَدى  د( ج

 تشای چاج صفحِ ای کِ دس آى قشاس داسیذ اص کذام گضیٌِ استفادُ هی ضَد؟ .5

 page boundary(ب Selected objects(الف

 current page( د  all(ج 

 جْت ٍاسد کشدى اًذاصُ چاج تِ صَست دسصذی اص کذام حالت استفادُ هی ضَد؟ .6

 uniform(ب variable(الف

 ّیچ کذام(د  fit on paper( ج

  هی تاضذ؟color managementکذام گضیٌِ اص کاتشد ّای  .7

 هذیشیت سًگ تشای کاّص اختالف تیي سًگ صفحِ ًوایص ٍ سًگی کِ پس اص چاج دیذُ هی ضَد (الف

 تٌظین فاصلِ هیاى قؽؼات(ب

 چاج تصَیش تِ صَست کاضی کاسی(ج

 تٌاسة اًذاصُ تصَیش چاپی سا اًذاصُ کاغز(د 

 تشای هطخص کشدى هحذٍدُ چاج اص کذام اتضاس استفادُ هی ضَد؟ .8

 overlap(ب  tools(الف

 print( د output area(ج

  هیثاضذ؟color mana gementکذام گضیٌِ اص کاستشدّای .9

 هذیشیت سًگ تشای کاّص اختالف تیي صفحِ ًوایص ٍسًگی کِ پس اص چاج دیذُ هیطَد(الف

 تٌظین فاصلِ هیاى قؽؼات(ب

 چاج تصاٍیش تِ صَست کاضی کاسی(ج

 تٌاسة اًذاصُ تصاٍیش چاپی ساتا اًذاصُ کاغز(د

 تشای هطخص کشدى هحذٍدُ چاج اصکذام اتضاس استفادُ هیطَد؟.10

 print(    دoutput area(ج       overlap(     بtools(الف
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